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Izbraukuma  

SĒDES   PROTOKOLS 

Ezeru ielā 21, Grāveri, Grāveru pag., Aglonas nov., Grāveru pagasta pārvaldē 

     
 

2012.gada 27.jūlijā                                                                                                                    Nr.10 
 

Sēde sasaukta plkst.13:00 
 

Izbraukšana no Aglonas novada domes administrācijas ēkas, Somersētas ielā 34, Aglona, 

plkst.13:00. Objektu apskate Grāveru pagastā, sēdes turpinājums plkst.14:00 Ezeru ielā 21, Grāveri, 

Grāveru pag., Aglonas nov., Grāveru pagasta pārvaldes ēkas telpās. 
 

Sēdi atklāj plkst.14:00 
 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Igors Reščenko  
 

Protokolē – I.Rutka 
 

Piedalās – 9 novada domes deputāti: Igors Reščenko, Antons Beķis, Andris Badūns,  

                                                               Ingūna Barkeviča,  Aivars Kluss, Ainārs Streļčs,  

                                                               Anita Anna Bartuša, Didzis Vanags,  

                                                               Vadims Krimans (līdz plkst.14:30).  
                                                                                                                                                               

Sēdē nepiedalās – 4 novada domes deputāti: Mārīte Mežiniece (atrodas atvaļinājumā), 

                                                                            Jānis Rutka (atrodas bezalgas atvaļinājumā), 

                                                                            Iveta Soldāne, Andris Ruduks. 
                                                                                                                                           

Uzaicinātās personas – Finanšu nodaļas vadītāja V.Lielcepure, Attīstības un plānošanas   

                                        nodaļas vadītāja I.Valaine un speciāliste G.Miglāne, Grāveru pagasta   

                                        pārvaldes vadītāja A.Buiniča, Šķeltovas pagasta pārvaldes vadītāja   

                                        I.Maļuhina, Šķeltovas pamatskolas direktore O.Afanasjeva, SIA „KBLC”   

                                        pārstāve I.Gleizde.                                       

 

Izsludinātā sēdes darba kārtība: 
 

1. Novada dome priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu. 

2. Par budžeta izpildi. 

3. Par grozījumiem 2012.gada budžetā. 

4. Par līgumiem. 

4.1. Ar SIA „Aktīvs M audits”. 

5. Par Aglonas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam 1. redakcijas nodošanu 

sabiedriskai  apspriešanai un atzinuma saņemšanai. 
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6. Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošinājumu  Aglonas novada Aglonas 

pagasta Jaunaglonas ciema teritorijā. 
7. Par sociālajiem jautājumiem. 

        7.1. Par sociālajiem pabalstiem. 
        7.2. Par sociālajiem jautājumiem. 

8. Par zemes jautājumiem. 
 

Sēdes vadītājs I.Reščenko lūdz sēdes darba kārtību papildināt ar sekojošiem jautājumiem: 
 

 Par amatu apvienošanu. 

 Par nekustamā īpašuma „Jaunaglonas arodvidusskola” sadalīšanu. (Pie 8.p. Par zemes 

jautājumiem) 

 Par V.A. iesniegumu adreses piešķiršanai Aglonas pagastā. (Pie 8.p. Par zemes 

jautājumiem) 
 

Deputāti balso par izsludināto sēdes darba kārtību. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, D.Vanags, V.Krimans); pret – nav; atturas – nav, 

NOLEMJ: 
 

Apstiprināt izsludināto sēdes darba kārtību: 
 

1. Novada dome priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu. 

2. Par budžeta izpildi. 

3. Par grozījumiem 2012.gada budžetā. 

4. Par līgumiem. 

4.1. Ar SIA „Aktīvs M audits”. 

5. Par Aglonas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam 1. redakcijas nodošanu sabiedriskai    

    apspriešanai un atzinuma saņemšanai. 

6. Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošinājumu  Aglonas novada Aglonas   

    pagasta Jaunaglonas ciema teritorijā. 

7. Par sociālajiem jautājumiem. 

        7.1. Par sociālajiem pabalstiem. 

        7.2. Par sociālajiem jautājumiem. 

8. Par zemes jautājumiem. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

Sēdes vadītājs I.Reščenko aicina balsot par sēdes darba kārtības papildus jautājumiem. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 2 (V.Krimans, D.Vanags), 

NOLEMJ: 
 

Iekļaut sēdes darba kārtībā sekojošus jautājumus: 
                                                        

        1. Par amatu apvienošanu. (9.punkts) 

        2. Par nekustamā īpašuma „Jaunaglonas arodvidusskola” sadalīšanu. (Pie 8.p. Par zemes   

            jautājumiem) 

        3. Par V.A. iesniegumu adreses piešķiršanai Aglonas pagastā. (Pie 8.p. Par zemes   

            jautājumiem) 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
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Apstiprinātā sēdes darba kārtība: 
 

1. Novada dome priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu. 

2. Par budžeta izpildi. 

3. Par grozījumiem 2012.gada budžetā. 

4. Par līgumiem. 

4.1. Ar SIA „Aktīvs M audits”. 

5. Par Aglonas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam 1. redakcijas nodošanu   

    sabiedriskai apspriešanai un atzinuma saņemšanai. 

6. Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošinājumu  Aglonas novada Aglonas   

    pagasta Jaunaglonas ciema teritorijā. 

7. Par sociālajiem jautājumiem. 

        7.1. Par sociālajiem pabalstiem. 

        7.2. Par sociālajiem jautājumiem. 

8. Par zemes jautājumiem. 

9. Par amatu apvienošanu. 
 

1.§ 

 Novada domes priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu. 

(Ziņo I.Reščenko) 
 

No sēžu zāles iziet deputāts A.Streļčs. 
 

I.Reščenko sniedz pārskatu par novada domes darbu un lēmumiem, to tālāko virzību un izpildi.  
 

No balsošanas sevi atstādina I.Reščenko. 
 

     Sakarā ar to, ka Aglonas novada domes izpilddirektora pienākumus veic Aglonas novada domes 

priekšsēdētājs, saskaņā ar Aglonas novada domes saistošo noteikumu Nr.1. „Aglonas novada domes 

nolikums” 19.9.apakšpunktu: 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm: par - 5 (A.Beķis, A.Badūns, I.Barkeviča, 

A.Bartuša, A.Kluss); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 1 (D.Vanags), NOLEMJ: 
 

1. Pieņemt zināšanai novada domes priekšsēdētāja I.Reščenko atskaiti par iepriekš   

    pieņemto lēmumu, laika posmā no 28.06.2012.g.,  izpildes gaitu. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

2.§ 

Par budžeta izpildi. 

                                                              (Ziņo V.Lielcepure) 
 

Sēžu zālē atgriežas deputāts A.Streļčs. 
    

Saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.pantu, likuma ‘’Par pašvaldību budžetiem’’ 

7.pantu, ‘’Likuma par budžetu un finanšu vadību’’ 41.(1) pantu, 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 1 (D.Vanags), 

NOLEMJ: 
 

1.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto pamatbudžeta 

izpildi uz 01.07.2012. ieņēmumos LVL 1484477 (tajā skaitā konsolidācija - LVL 265488), 

saskaņā ar pielikumu ‘’Pārskats par budžeta izpildi’’(Veidlapa 1-PB); 
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2. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto pamatbudžeta 

izpildi uz 01.07.2012. izdevumos LVL 1473435 (tajā skaitā konsolidācija - LVL 265488) un 

naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumu uz 01.07.2012. LVL 450742, saskaņā ar 

pielikumu ‘’Pārskats par budžeta izpildi’’(Veidlapa 1-PB); 

3. Apstiprināt saņemto aizņēmumu kopsummu uz 01.07.2012. LVL 48231, atmaksāto 

aizņēmumu kopsummu uz 01.07.2012. LVL 41551, saskaņā ar pielikumu ‘’Pārskats par 

aizņēmumiem’’; 

4. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto speciālā budžeta 

izpildi uz 01.07.2012. ieņēmumos LVL 33594, saskaņā ar pielikumu ‘’Pārskats par budžeta 

izpildi’’(Veidlapa 1-SB); 

5. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto speciālā budžeta 

izpildi uz 01.07.2012. izdevumos LVL 32997 un naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumu 

uz 01.07.2012. LVL 17169, saskaņā ar pielikumu ‘’Pārskats par budžeta izpildi’’(Veidlapa 

1-SB). 

6.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto ziedojumu, 

dāvinājumu budžeta izpildi uz 01.07.2012.ieņēmumos LVL 3300, izdevumos LVL 3090, 

līdzekļu atlikums uz 01.07.2012.LVL 2971. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

3.§ 

Par grozījumiem 2012.gada budžetā. 

                                                                    (Ziņo V.Lielcepure) 
   

 Saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.pantu, likuma ‘’Par pašvaldību budžetiem’’ 

7.pantu, ‘’Likuma par budžetu un finanšu vadību’’ 41.(1) pantu,  
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 1 (D.Vanags), 

NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.8 „Grozījumi Aglonas novada domes   

    saistošajos noteikumos Nr.2 „Aglonas novada domes budžets 2012.gadam.”” 
 

Par Aglonas novada budžetu 2012.gadam 
 

Izdoti pamatojoties uz likuma 

                                                                                                "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 

46.pantu 
                   

1.1. Apstiprināt grozījumus Aglonas novada domes 2012.gada budžetā: 

1.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību 2012. gada konsolidētā pamatbudžeta 

grozījumus ieņēmumos 18135 latu apmērā. Kopējā konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumu 

summa, t.sk. grozījumi, ir 2343709 lati (tajā skaitā konsolidācija - 366223 lati), aizņēmumu 

saņemšana 326507 lati, naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums  gada sākumā 433020 lati. 

Pamatbudžeta ieņēmumu kopsumma (tajā skaitā naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada 

sākumā un aizņēmumu saņemšana) ir 3103236 lati (tajā skaitā konsolidācija -366223 lati); 

2.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību 2012. gada konsolidētā pamatbudžeta 

grozījumus izdevumos 19572 latu apmērā, atlikumu gada beigās samazināt par 1437 latiem. 

Kopējā konsolidētā pamatbudžeta izdevumu summa, t.sk. grozījumi, ir 3017281 lati (tajā skaitā 

konsolidācija -366223 lati), aizņēmumu atmaksa 78481 lati, atlikums gada beigās 7474 lati. 

Pamatbudžeta izdevumu kopsumma (tajā skaitā naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada 

beigās un aizņēmumu atmaksa) ir 3103236 lati (tajā skaitā konsolidācija -366223 lati); 

3. Konsolidētais pamatbudžets ar grozījumiem atspoguļots Pielikumā Nr.1 ‘’Pamatbudžets, 
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2012.gads’’ (6.aile). Konsolidētā pamatbudžeta grozījumi atspoguļoti Pielikumā Nr.1 

‘’Pamatbudžets, 2012. gads’’ (7.aile). Pielikums Nr.1 ‘’Pamatbudžets, 2012. gads’’ ir 

neatņemama Saistošo noteikumu sastāvdaļa un pievienojams Saistošajiem noteikumiem. 

4. Pamatbudžets ar grozījumiem pašvaldības iestādēm, struktūrvienībām atspoguļots Pielikumā 

Nr.1- Pārvaldes 8.ailē (ieņēmumu klasifikācijas kodiem) un Nr. 2-Pārvaldes 8.ailē (izdevumu 

funkcionālās klasifikācijas kodiem). 

5. Pamatbudžets ar grozījumiem ekonomiskās klasifikācijas kodiem pašvaldības iestādēm, struktūr-

vienībām atspoguļots Pielikumā Nr.4.  

6.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību 2012.gada konsolidētā speciālā 

budžeta (t.sk. ziedojumu, dāvinājuma budžeta) grozījumus saskaņā ar pielikumu Nr.3-SB 

‘’Speciālais budžets’’ sadaļā autoceļu, ielu fonds 16436 latu apmērā, sadaļā ‘’ziedojumi, 

dāvinājumi’’ 1800 latu apmērā, palielinot ieņēmumus un izdevumus. Speciālā budžeta (t.sk. 

ziedojumi, dāvinājumi) kopsumma, t.sk. atlikums, ir 106405 lati. Pielikums Nr.3-SB 

‘’Speciālais budžets’’  ir neatņemama Saistošo noteikumu sastāvdaļa un pievienojams 

Saistošajiem noteikumiem. 

7. Speciālais budžets ar grozījumiem pašvaldības iestādēm, struktūrvienībām, atspoguļots 

Pielikumā Nr.3- SB 13.ailē.Speciālā budžeta grozījumi atspoguļoti Pielikuma Nr.3- SB 12.ailē 

(ieņēmumu klasifikācijas kodiem, izdevumu funkcionālās klasifikācijas kodiem un 

ekonomiskās klasifikācijas kodiem). 

8. Kancelejas nodaļai nosūtīt saistošos noteikumus Nr.8, tajā skaitā: 

 Pielikumu Nr.1 ‘’Pamatbudžets, 2012.gads’’; 

 Pielikumu Nr.3-SB ‘’Speciālais budžets’’ 

 triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā vai elektroniskā veidā LR Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai. 

9. Aglonas novada domes administrācijas un pagastu pārvalžu budžeta ieņēmumu grozījumu 

projektu ‘’Pielikums Nr.1-Pārvaldes’’ un izdevumu grozījumu projektu ‘’Pielikums Nr.2-

Pārvaldes’’, Aglonas internātvidusskolas  05.07.2012.iesniegumu Nr.1-12/48 ‘’Par grozījumiem 

ieņēmumu un izdevumu tāmē’’ un SAC ‘’Aglona’’ 16.07.2012. iesniegumu Nr. 1-19/87 ‘’Par 

budžeta grozījumiem starp ieņēmumu kodiem’’, kas tajā skaitā iekļauti Aglonas novada domes 

konsolidētajā pamatbudžetā ‘’Pielikums Nr.1 PAMATBUDŽETS, 2012.GADS’’, pievienot 

domes sēdes protokola pielikumos. 

10. Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidētā pamatbudžeta grozījumu 

kopsavilkumu pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (Pielikums Nr.4), kas tajā skaitā iekļauts 

Aglonas novada domes konsolidētajā pamatbudžetā ‘’Pielikums Nr.1 PAMATBUDŽETS, 

2012.GADS’’, pievienot domes sēdes protokola pielikumos. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

4.§ 

Par līgumiem 

(Ziņo I.Barkeviča) 

4.1. Ar SIA „Aktīvs M audits”. 
 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 19.punktu, 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 1 (D.Vanags), 

NOLEMJ: 

1. Slēgt līgumu ar SIA “Aktīvs M Audits”, reģ.Nr., juridiskā adrese –    

    Dārzu iela 18, Rēzekne, LV 4601, pasūtījuma „Zvērinātā revidenta pakalpojuma   

    saņemšana Aglonas novada domē,  tās struktūrvienībās un iestādēs”,  realizēšanai par    

    piedāvājuma cenu Ls 2450  (bez PVN 21 %), kopējā līguma summa Ls 2964,50. 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
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5.§ 

Par Aglonas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam 1. redakcijas nodošanu 

sabiedriskai  apspriešanai un atzinuma saņemšanai. 

(Ziņo SIA „KBLC” pārstāve I.Gleizde) 

 

Sēžu zāli atstāj deputāts V.Krimans plkst.14:30. 

 

SIA „KBLC”  pārstāve I.Gleizde prezentā Aglonas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam 

1.redakciju. 
 

Debatēs piedalās: I.Barkeviča, A.Streļčs, I.Valaine, A.Badūns. 
 

     Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas attīstības 

plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu. MK 06.10.2009.g. noteikumiem Nr.1148 „Vietējās 

pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 36.punktu, Aglonas novada domes 2011.gada 

22.jūnija lēmumu „Par Aglonas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024.gadam izstrādes 

uzsākšanu” (prot. Nr.14, p.10.), Aglonas novada domes 2012.gada 25.aprīļa lēmumu „Par Aglonas 

novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024.gadam izstrādes procesa normatīvajiem aktiem” (prot. 

Nr.6, p.7.), ņemot vērā Finanšu komitejas sēdes viedokli, 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags), NOLEMJ: 
 

1. Pieņemt zināšanai SIA „KBLC” sniegto prezentāciju „Aglonas novada teritorijas 

plānojuma 2012. – 2024.gadam 1.redakcija”.   

         2. Nodot Aglonas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024.gadam 1.redakciju        

sabiedriskai apspriešanai un atzinuma saņemšanai. 

         3.  Uzdot izstrādes vadītājam līdz 10.08.2012. organizēt šī lēmuma 2.punktā minētā   

             dokumenta sabiedrisko apspriešanu un pieprasīt atzinumus no darba uzdevumā   

             minētajām institūcijām par 2.punktā minēto dokumentu. 
       
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

   

6.§ 

Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošinājumu  Aglonas novada Aglonas 

pagasta Jaunaglonas ciema teritorijā. 

(Ziņo I.Valaine) 

 

Debatēs piedalās: A.Streļčs, A.Beķis, I.Barkeviča, A.Badūns, A.Kluss, D.Vanags. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 1.punktu, 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags), NOLEMJ: 

 

1. Ūdenssaimniecības sabiedriskos pakalpojumus (turpmāk – Pakalpojumi) Aglonas novada   

    Aglonas pagasta Jaunaglonas ciema  teritorijā nodrošina Aglonas novada pašvaldība. 

2. Pakalpojumi ir: 

2.1. Ūdens ieguve, attīrīšana un novadīšana pa centralizēto ūdensapgādes tīklu līdz 

patērētājam; 

2.2. Notekūdeņu savākšana no patērētāja un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtām,  attīrīšana un novadīšana līdz iztekai ūdenstilpnē. 
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3. Pakalpojumu tarifus nosaka Aglonas novada pašvaldība. Aglonas novada dome ir atbildīga 

par pamatojošās informācijas sagatavošanu tarifu izmaiņu veikšanai. Pārvaldes lēmuma 

brīdī Aglonas novada Aglonas pagasta Jaunaglonas ciemā ir spēkā noteiktie tarifi, kas ir 

apstiprināti  ar 2012.gada 25.aprīli, sēdes protokolu Nr.6, lēmumu Nr. 11.  

4. Ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšana tiks uzsākta pēc 

pamatlīdzekļu pārņemšanas no Izglītības un zinātnes ministrijas un to iegrāmatošanas 

Aglonas novada domes bilancē.  
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

7.§ 

Par sociālajiem jautājumiem. 

(Ziņo I.Barkeviča) 
 

7.1. Par sociālajiem pabalstiem. 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 7.punktu, 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, D.Vanags); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 
 

      1. Apstiprināt sarakstu par sociālajiem pabalstiem par kopējo summu Ls 90,00   

          (deviņdesmit lati 00 sant.). (Saraksts pielikumā, konfidenciāli) 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

7.2. Par sociālajiem jautājumiem. 
 

            7.2.1. Par D.B. iesniegumu.    

 

       Aglonas novada Sociālajā dienestā saņemts iesniegums (16.07.2012., reģ. Nr.11-18/447) no 

D.B, personas kods, deklarētā dzīves vieta, kurā lūdz piešķirt dzīvokli-istabu pēc adreses, bijušajās 

bibliotēkas telpās.  

       D.B. vēlas dibināt ģimeni. Pašlaik dzīvo pie vecākiem divistabu dzīvoklī, kopā deviņi cilvēki, 

no tiem pieci pilngadīgi, un četri bērni. D.B. nav pretenziju, ka  dzīvoklis sastāv no vienas istabas. 
 

              Pamatojoties uz likumu "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā", 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags), NOLEMJ: 
 

1. Uzdot Aglonas novada Komunālajam dienestam apsekot istabu (bijušajās bibliotēkas 

telpās) pēc adreses un pārbaudīt dūmvadu līdz 15.08.2012.g. 

 2. Piešķirt D.B., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, dzīvokli (vienu istabu bijušajās 

bibliotēkas telpās) pēc adreses. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

 

8.§ 

Par zemes jautājumiem. 

(Ziņo A.Streļčs) 
 

8.1. Par noslēgtā zemes nomas līguma precizēšanu ar P.K. Šķeltovas pagastā. 
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Konstatēts: 

 Aglonas novada dome 02.04.2012. noslēgusi nomas līgumu ar P.K.par zemes reformas pabeigšanai 

nodotās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7642 011 0136 iznomāšanu ar nosacījumu par 

līguma priekšlaicīgu pārtraukšanu gadījumā, ja uz iznomāto platību likumā noteiktā kārtībā tiek 

atjaunotas īpašuma tiesības iespējamiem mantiniekiem. Ar CZK 18.06.2012. lēmumu Nr.8791, uz 

zemes vienības daļu, t.i. uz 4,4 ha ar kadastra apzīmējumu 7642 011 0136, atzītas īpašuma tiesības 

A.V.. Atlikušai zemes vienības daļai 3,7 ha platībā piešķirts jauns kadastra apzīmējums 7642 011 

0119. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs); pret – 1 (D.Vanags); atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Grozīt 02.04.2012. noslēgto zemes nomas līgumu ar P.K., personas kods, deklarētā 

adrese,  

izteikt līguma 1.1. punktu sekojošā redakcijā:   

- Iznomātājs nodod un nomnieks pieņem nomas lietošanā zemes reformas pabeigšanai 

paredzēto zemes vienību (turpmāk – zemes vienība) ar mērķi – lauksaimnieciskā 

darbība, kopplatība – 3,7 ha, kadastra numurs: 7642 011 0119. 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

8.2. Par noslēgtā zemes nomas līguma pārtraukšanu ar I.V.  Aglonas pagastā. 

 

Konstatēts: 
 

 Aglonas novada dome 05.05.2010. noslēgusi nomas līgumu ar I.V. par zemes reformas pabeigšanai 

nodotās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7642 091 0061 iznomāšanu ar nosacījumu par 

līguma priekšlaicīgu pārtraukšanu gadījumā, ja uz iznomāto platību likumā noteiktā kārtībā tiek 

atjaunotas īpašuma tiesības iespējamiem mantiniekiem. Ar CZK 18.06.2012. lēmumu Nr.8791, uz 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7642 011 0136, atzītas īpašuma tiesības A.V.  
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs); pret – 1 (D.Vanags); atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Pārtraukt 05.05.2010. noslēgto zemes nomas līgumu Nr.7 ar I.V., personas kods, 

deklarētā adrese. 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

 

 

8.3.  Par VZD Latgales reģionālās nodaļas iesniegumu „Par ziņu nodošanu pašvaldībām līdz 

30.06.2012.”. 

 

      Saņemts VZD Latgales reģionālās nodaļas iesniegums (29.06.2012., Nr.1299) „Par ziņu 

nodošanu pašvaldībām līdz 30.06.2012.”. 

VZD ir iesniedzis (VZD dokuments Nr.2-04-L/2836, sagatavots 30.06.2012.) atlasītos datus no 
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valsts kadastra informācijas sistēmas par zemes vienībām, kuru īpašnieki nav noslēguši zemes 

izpirkuma (pirkuma) līgumu ar Hipotēku banku līdz 2011.gada 30.decembrim. 

     Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 1.daļas 4.punktu, 25.panta 2.daļu,  
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs); pret – 1 (D.Vanags); atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Izbeigt lietošanas tiesības par 1/3 domājamo daļu L.P., personas kods, par 1/3 domājamo daļu 

V.K., personas kods, par 1/3 domājamo daļu Z.P., personas kods uz zemes vienību „Skudrinkas 

ezers” Aglonas pagastā 5,87 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0204. 

1.1. Piedāvāt L.P.,  deklarētā dzīvesvieta, V.K., deklarētā dzīvesvieta,  Z.P., deklarētā 

dzīvesvieta, slēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz augstāk minēto zemi 1 gada laikā no šī 

lēmuma pieņemšanas brīža. 

1.2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

2. Izbeigt lietošanas tiesības J.G., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, uz zemes vienību 

„Upessala” Aglonas pagastā 1,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0356 un uz zemes 

vienību „Ezerliepas” Aglonas pagastā 1,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0357. 

2.1.  Piedāvāt J.G., slēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz augstāk minēto zemi 1 gada laikā no 

šī lēmuma pieņemšanas brīža. 

2.2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

3. Izbeigt lietošanas tiesības J.U., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, uz zemes vienību 

„Ukinkrasti” Aglonas pagastā 2,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 005 0129. 

3.1.  Piedāvāt J.U., slēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz augstāk minēto zemi 1 gada laikā no 

šī lēmuma pieņemšanas brīža. 

3.2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

4. Izbeigt lietošanas tiesības N.I., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, uz zemes vienību 

„Liepiņas” Aglonas pagastā 2,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 009 0082. 

4.1.  Piedāvāt N.I., slēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz augstāk minēto zemi 1 gada laikā no 

šī lēmuma pieņemšanas brīža. 

4.2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

5. Izbeigt lietošanas tiesības J.J., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, uz zemes vienību 

„Vardulēni” Aglonas pagastā 1,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 009 0086. 

5.1. Piedāvāt J.J., slēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz augstāk minēto zemi 1 gada laikā no šī 

lēmuma pieņemšanas brīža. 

5.2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

6. Izbeigt lietošanas tiesības V.T., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, uz zemes vienību 

„Ezerkalni-1” Aglonas pagastā 21,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 010 0104. 

6.1. Piedāvāt V.T., slēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz augstāk minēto zemi 1 gada laikā no 

šī lēmuma pieņemšanas brīža. 
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6.2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

7. Izbeigt lietošanas tiesības V.I., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, uz zemes vienību 

„Bērzbirztaliņa” Aglonas pagastā 3,78 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 010 0031 un uz 

zemes vienību „Bērzainīte” Aglonas pagastā 4,77 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 010 

0237. 

7.1.  Piedāvāt mirušās V.I. mantiniekiem, slēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz augstāk minēto 

zemi 1 gada laikā no šī lēmuma pieņemšanas brīža. 

7.2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

8. Izbeigt lietošanas tiesības J.B., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, uz zemes vienību 

„Briuveri” Aglonas pagastā 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 011 0222. 

8.1.  Piedāvāt J.B., slēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz augstāk minēto zemi 1 gada laikā no 

šī lēmuma pieņemšanas brīža. 

8.2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

9. Izbeigt lietošanas tiesības A.B., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, uz zemes vienību 

„Dumbrājs” Grāveru pagastā 7,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6058 001 0072. 

9.1.  Piedāvāt A.B., slēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz augstāk minēto zemi 1 gada laikā no 

šī lēmuma pieņemšanas brīža. 

9.2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

10. Izbeigt lietošanas tiesības V.L., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, uz zemes vienību 

„Maļinovkas” Grāveru pagastā 2,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6058 002 0230,  1,4 ha 

platībā ar kadastra apzīmējumu 6058 002 0231,  4,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6058 

002 0232 un 1,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6058 003 0096. 

10.1.  Piedāvāt V.L., slēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz augstāk minēto zemi 1 gada laikā 

no šī lēmuma pieņemšanas brīža. 

10.2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

11. Izbeigt lietošanas tiesības A.M., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, uz zemes vienību 

Grāveru pagastā 6,64 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6058 004 0079. 

11.1.  Piedāvāt A.M., slēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz augstāk minēto zemi 1 gada 

laikā no šī lēmuma pieņemšanas brīža. 

11.2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

12. Izbeigt lietošanas tiesības A.P., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, uz zemes vienību 

„Bebrīši” Grāveru pagastā 4,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6058 006 0388. 

12.1.  Piedāvāt A.P., slēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz augstāk minēto zemi 1 gada laikā 

no šī lēmuma pieņemšanas brīža. 

12.2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
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13. Izbeigt lietošanas tiesības A.G., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, uz zemes vienību 

„Āpši” Kastuļinas pagastā 1,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 001 0097. 

13.1.  Piedāvāt A.G., slēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz augstāk minēto zemi 1 gada laikā 

no šī lēmuma pieņemšanas brīža. 

13.2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

14. Izbeigt lietošanas tiesības V.D., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, uz zemes vienību 

„Vārtnieki” Kastuļinas pagastā 1,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 005 0055. 

14.1.  Piedāvāt V.D., slēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz augstāk minēto zemi 1 gada laikā 

no šī lēmuma pieņemšanas brīža. 

14.2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

15. Izbeigt lietošanas tiesības I.B., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, uz zemes vienību 

„Sari” Kastuļinas pagastā 3,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 001 0265, uz zemes 

vienību „Čiekurkalni” Kastuļinas pagastā 5,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 002 0007 

un 8,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 007 0178. 

15.1.  Piedāvāt I.B., slēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz augstāk minēto zemi 1 gada laikā 

no šī lēmuma pieņemšanas brīža. 

15.2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

16. Izbeigt lietošanas tiesības A.I., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, uz zemes vienību 

„Žerkļi” Kastuļinas pagastā 1,47 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 002 0036. 

16.1.  Piedāvāt A.I., slēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz augstāk minēto zemi 1 gada laikā 

no šī lēmuma pieņemšanas brīža. 

16.2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

17. Izbeigt lietošanas tiesības I.P., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, uz zemes vienību 

„Patmaļi” Kastuļinas pagastā 2,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 002 0061. 

17.1.  Piedāvāt I.P., slēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz augstāk minēto zemi 1 gada laikā 

no šī lēmuma pieņemšanas brīža. 

17.2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

18. Izbeigt lietošanas tiesības N.M., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, uz zemes vienību 

„Sopiņi” Kastuļinas pagastā 1,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 002 0093. 

18.1.  Piedāvāt N.M., slēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz augstāk minēto zemi 1 gada 

laikā no šī lēmuma pieņemšanas brīža. 

18.2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

19. Izbeigt lietošanas tiesības E.L., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, uz zemes vienību 

„Elvi” Kastuļinas pagastā 2,34 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 001 0272. 

19.1.  Piedāvāt E.L., slēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz augstāk minēto zemi 1 gada laikā 

no šī lēmuma pieņemšanas brīža. 

19.2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
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20. Izbeigt lietošanas tiesības K.E., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, uz zemes vienību 

„Mežkalni” Kastuļinas pagastā 5,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 002 0127, uz zemes 

vienību „Buki” Kastuļinas pagastā 4,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 003 0085 un uz 

zemes vienību „Lūki” Šķeltovas pagastā 1,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6094 003 0195. 

20.1.  Piedāvāt K.E., slēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz augstāk minēto zemi 1 gada laikā 

no šī lēmuma pieņemšanas brīža. 

20.2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

21. Izbeigt lietošanas tiesības R.D., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, uz zemes vienību 

„Dumbrāji” Kastuļinas pagastā 2,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 001 0159, uz 

zemes vienību 1,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 002 0135, uz zemes vienību 6,4 ha 

platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 005 0071 un uz zemes vienību 2,3 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 6072 006 0198. 

21.1.  Piedāvāt R.D., slēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz augstāk minēto zemi 1 gada laikā 

no šī lēmuma pieņemšanas brīža. 

21.2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

22. Izbeigt lietošanas tiesības J.S, personas kods, deklarētā dzīvesvieta, uz zemes vienību 

„Maldoņi” Kastuļinas pagastā 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 005 0335. 

22.1.  Piedāvāt J.S., slēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz augstāk minēto zemi 1 gada laikā 

no šī lēmuma pieņemšanas brīža. 

22.2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

23. Izbeigt lietošanas tiesības S.B., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, uz zemes vienību 

„Stalīdži” Kastuļinas pagastā 4,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 005 0120. 

23.1.  Piedāvāt S.B., slēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz augstāk minēto zemi 1 gada laikā 

no šī lēmuma pieņemšanas brīža. 

23.2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

24. Izbeigt lietošanas tiesības V.S., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, uz zemes vienību 

„Meža iela 3” Kastuļinas pagastā 0,4055 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 005 0121. 

24.1.  Piedāvāt V.S., slēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz augstāk minēto zemi 1 gada laikā 

no šī lēmuma pieņemšanas brīža. 

24.2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

25. Izbeigt lietošanas tiesības J.F., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, uz zemes vienību 

„Skujiņas” Kastuļinas pagastā 3,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 005 0192. 

25.1.  Piedāvāt J.F., slēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz augstāk minēto zemi 1 gada laikā 

no šī lēmuma pieņemšanas brīža. 

25.2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

26. Izbeigt lietošanas tiesības U.L., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, uz ½ domājamo daļu 

no zemes vienības „Liepājas iela 7” Kastuļinas pagastā 0,5363 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 6072 005 0260. 

26.1.  Piedāvāt U.L., slēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz augstāk minēto zemi 1 gada laikā 

no šī lēmuma pieņemšanas brīža. 
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26.2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

27. Izbeigt lietošanas tiesības V.N., personas kods, deklarētā dzīvesvietauz ½ domājamo daļu 

no zemes vienības „Liepājas iela 7” Kastuļinas pagastā 0,5363 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 6072 005 0260. 

27.1.  Piedāvāt V.N., slēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz augstāk minēto zemi 1 gada laikā 

no šī lēmuma pieņemšanas brīža. 

27.2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

28. Izbeigt lietošanas tiesības J.D., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, uz zemes vienību 

„Jurīši” Kastuļinas pagastā 3,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 006 0057. 

28.1.  Piedāvāt J.D., slēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz augstāk minēto zemi 1 gada laikā 

no šī lēmuma pieņemšanas brīža. 

28.2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

29. Izbeigt lietošanas tiesības A.V., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, uz zemes vienību 

„Valterlauki” Kastuļinas pagastā 12,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 007 0112. 

29.1.  Piedāvāt A.V., slēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz augstāk minēto zemi 1 gada laikā 

no šī lēmuma pieņemšanas brīža. 

29.2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

30. Izbeigt lietošanas tiesības E.U, personas kods, deklarētā dzīvesvieta, uz zemes vienību 

„Nikitiški” Kastuļinas pagastā 1,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 004 0106. 

30.1.  Piedāvāt E.U., slēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz augstāk minēto zemi 1 gada laikā 

no šī lēmuma pieņemšanas brīža. 

30.2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

31. Izbeigt lietošanas tiesības V.P., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, uz zemes vienību 

„Salni” Kastuļinas pagastā 3,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 008 0148 un 2,4 ha 

platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 008 0156. 

31.1.  Piedāvāt V.P., slēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz augstāk minēto zemi 1 gada laikā 

no šī lēmuma pieņemšanas brīža. 

31.2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

32. Izbeigt lietošanas tiesības A.V., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, uz zemes vienību 

„Kaņepes” Kastuļinas pagastā 1,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 008 0167 un 1,1 ha 

platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 008 0179. 

32.1.  Piedāvāt A.V., slēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz augstāk minēto zemi 1 gada laikā 

no šī lēmuma pieņemšanas brīža. 

32.2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

33. Izbeigt lietošanas tiesības J.L., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, uz zemes vienību 

„Larionovi” Šķeltovas pagastā 1,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6094 002 0030, 5,1 ha 
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platībā ar kadastra apzīmējumu 6094 002 0105 un 1,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6094 

002 0138. 

33.1.  Piedāvāt J.L., slēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz augstāk minēto zemi 1 gada laikā 

no šī lēmuma pieņemšanas brīža. 

33.2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

34. Izbeigt lietošanas tiesības V.O., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, uz zemes vienību 

„Lukstiņi” Šķeltovas pagastā 6,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6094 002 0099. 

34.1.  Piedāvāt V.O., slēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz augstāk minēto zemi 1 gada laikā 

no šī lēmuma pieņemšanas brīža. 

34.2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

35. Izbeigt lietošanas tiesības L.S., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, uz zemes vienību 

„Mežastūri” Šķeltovas pagastā 1,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6094 003 0193. 

35.1.  Piedāvāt L.S., slēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz augstāk minēto zemi 1 gada laikā 

no šī lēmuma pieņemšanas brīža. 

35.2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

36. Izbeigt lietošanas tiesības J.M., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, uz zemes vienību 

„Akmentiņi” Šķeltovas pagastā 2,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6094 003 0224. 

36.1.  Piedāvāt J.M., slēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz augstāk minēto zemi 1 gada laikā 

no šī lēmuma pieņemšanas brīža. 

36.2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

37. Izbeigt lietošanas tiesības A.U., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, uz zemes vienību 

„Andrīši” Šķeltovas pagastā 2,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6094 004 0208. 

37.1.  Piedāvāt A.U. slēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz augstāk minēto zemi 1 gada laikā 

no šī lēmuma pieņemšanas brīža. 

37.2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

38. Izbeigt lietošanas tiesības L.J., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, uz zemes vienību 

„Niedrāji” Šķeltovas pagastā 1,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6094 004 0273. 

38.1.  Piedāvāt L.J., slēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz augstāk minēto zemi 1 gada laikā 

no šī lēmuma pieņemšanas brīža. 

38.2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

39. Izbeigt lietošanas tiesības J.V., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, uz zemes vienību 

„Grantiņi” Šķeltovas pagastā 2,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6094 002 0017, 1,3 ha 

platībā ar kadastra apzīmējumu 6094 003 0044, 0,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6094 

005 0216, 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6094 005 0217, 0,9 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 6094 005 0218, 5,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6094 006 0060. 

39.1.  Piedāvāt J.V., slēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz augstāk minēto zemi 1 gada laikā 

no šī lēmuma pieņemšanas brīža. 

39.2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
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40. Izbeigt lietošanas tiesības V.S., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, uz zemes vienību 

„Biseri” Šķeltovas pagastā 2,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6094 005 0541 un 2,2 ha 

platībā ar kadastra apzīmējumu 6094 005 0543. 

40.1.  Piedāvāt V.S., slēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz augstāk minēto zemi 1 gada laikā 

no šī lēmuma pieņemšanas brīža. 

40.2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

41. Izbeigt lietošanas tiesības J.S., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, uz zemes vienību 

„Vecīši” Šķeltovas pagastā 2,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6094 006 0045. 

41.1.  Piedāvāt J.S., slēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz augstāk minēto zemi 1 gada laikā 

no šī lēmuma pieņemšanas brīža. 

41.2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

42. Izbeigt lietošanas tiesības V.J., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, uz zemes vienību 

„Jermolajevi” Šķeltovas pagastā 18,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6094 006 0090. 

42.1.  Piedāvāt V.J., slēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz augstāk minēto zemi 1 gada laikā 

no šī lēmuma pieņemšanas brīža. 

42.2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

43. Izbeigt lietošanas tiesības Z.Č., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, uz zemes vienību 

„Gurķīši” Šķeltovas pagastā 0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6094 006 0112. 

43.1.  Piedāvāt Z.Č., slēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz augstāk minēto zemi 1 gada laikā 

no šī lēmuma pieņemšanas brīža. 

43.2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

8.4. Par A.L.  iesniegumu zemes īpašuma tiesību atjaunošanai Aglonas pagastā. 

 

Saņemts A.L. iesniegums (21.06.2012., Nr.1239) par mantojamās zemes īpašuma tiesību 

atjaunošanu vecajās robežās Aglonas pagastā. 

Konstatēts: 

Ar Aglonas pagasta padomes 14.05.1997. lēmumu Nr.304, A.L. tika paredzēts atjaunot zemes 

īpašuma tiesības uz mantojamo zemi 7.798 ha platībā Aglonas pagastā. A.L. zemes reformas gaitā 

tika piešķirtas pastāvīgā lietošanā un vēlāk, tika uzmērītas divas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumiem 7642 011 0124 un 7642 008 0161, attiecīgi 6,6 ha un 1,21 ha platībā. Zemes 

kopplatība sastāda 7,81 ha. 

VZD reģionālā nodaļa 02.09.2003. un 22.09.2006. ir pieņēmusi galīgos lēmumus par īpašuma 

tiesību atjaunošanu A.L. uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7642 011 0124 un 7642 008 

0161. A.L. zemes īpašuma tiesības ir nostiprinājusi Preiļu zemesgrāmatu nodaļā. 

Iesniegumā A.L. lūdz atjaunot mantojamās zemes robežas pēc vecā plāna. 

 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs); pret – 1 (D.Vanags); atturas – nav, NOLEMJ: 

 

1. Noraidīt A.L. iesniegumu  par mantojamās zemes robežu atjaunošanu pēc vecā plāna. 
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2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

8.5. Par U.T. iesniegumu atsavināšanas procesa uzsākšanai nekustamajam īpašumam 

„Ezermājas” Aglonas pagastā. 
 

    Saņemts U.T. iesniegums (10.07.2012., Nr.1347) par pašvaldībai piekrītošās zemes atsavināšanu 

Aglonas pagastā. 

Konstatēts: 

Ar U.T. 05.07.2012. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums par pašvaldībai piekrītošā zemes 

īpašuma „Ezermājas” 0,2176 ha kopplatībā ½ domājamās daļas iznomāšanu. Uz zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 7642 005 0055 atrodas U.T. kopīpašumā piederoša dzīvojamā māja ar 

saimniecības ēkām. 

U.T. atsavināšanas ierosinājums atbilst likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likums”4.panta 4.daļas 8.punkta prasībām, 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs); pret – 1 (D.Vanags); atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Uzsākt atsavināšanu uz pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma „Ezermājas” ½ 

domājamo daļu, kadastra Nr.7642 005 0055, Aglonas pagastā. 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

8.6. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7642 005 0113 Aglonas pagastā. 
 

Saņemts I.S. pilnvarotās personas A.B. iesniegums (12.07.2012., Nr.1349) par iznomātā 

pašvaldības nekustamā īpašuma- zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7642 005 0113 platības 

un robežu precizēšanu. 

Konstatēts: 

Saskaņā ar 25.04.2007. Aglonas pagasta padomes noslēgto lauku apvidus zemes nomas līgumu, 

I.S. piešķira nomā pašvaldībai piekrītošā zeme ar kadastra apzīmējumu 7642 005 0113. Līgumā 

norādītā platība ir 5,2 ha. Līgumam nav pievienots grafiskais pielikums. Faktiskā kadastra 

kartē iezīmētā platība ir 4,3 ha. 

Nomnieks lūdz palielināt zemes gabala faktisko platību , pievienojot blakus pieguļošo 

pašvaldībai piekrītošo zemi 1,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 005 0255.  
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs); pret – 1 (D.Vanags); atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Apvienot, blakus esošās pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 

7642 005 0113  un 7642 005 0255 Aglonas pagastā, saglabāt zemes vienībai kadastra 

apzīmējumu 7642 005 0113. 

2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 005 0113 noteikt platību 5.9 ha. 

3. Apstiprināt grafisko pielikumu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 005 0113. 

4. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 005 0113, piešķirt jaunu nekustamā īpašuma 

nosaukumu „Mazie Mežinieki”, saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – kods 0101. 

5. Grozīt 25.04.2007. noslēgto zemes nomas līgumu ar I.S., personas kods, deklarētā adrese,  

izteikt līguma 1.1. punktu sekojošā redakcijā:   

- Iznomātājs nodod un nomnieks pieņem nomas lietošanā zemes vienību (turpmāk – 
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zemes vienība) :  kopplatība – 5,9 ha, kadastra apzīmējums: 7642 005 0113. 

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

8.7. Par I.S. iesniegumu atsavināšanas procesa uzsākšanai nekustamajam īpašumam ar kadastra 

apzīmējumu 7642 005 0113 Aglonas pagastā. 
 

    Saņemts I.S. pilnvarotās personas A.B. iesniegums (12.07.2012., Nr.1348) 

par pašvaldībai piekrītošās zemes atsavināšanu Aglonas pagastā. 

Konstatēts: 

Ar I.S. 25.04.2007. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums par pašvaldībai piekrītošā zemes 

īpašuma ar kadastra apzīmējumu 7642 005 0113 iznomāšanu. Zeme nav reģistrēta zemesgrāmatā. 

I.S. lūdz pilnvarot viņu remes robežu plāna pasūtīšanai.  

I.S. atsavināšanas ierosinājums atbilst likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likums”4.panta 4.daļas 8.punkta prasībām, 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs); pret – 1 (D.Vanags); atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Uzsākt atsavināšanu uz pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.7642 

005 0113, Aglonas pagastā. 

2. Pilnvarot nomnieku I.S., personas kods, veikt visas nepieciešamās darbības, kas 

saistītas ar pašvaldībai piekrītošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 7642 005 0113, 

uzmērīšanu un zemes robežu plāna reģistrāciju NĪVKI sistēmā.  

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

8.8. Par Ē.T. iesniegumu nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanai Grāveru pagastā. 
 

      Saņemts V.E. pilnvarotās personas Ē.T. iesniegums (16.07.2012., Nr.1375)par nekustamā 

īpašuma nosaukuma piešķiršanu mantojamai zemei Grāveru pagastā. 

Pamatojoties uz LR MK 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2. punktu, 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs); pret – 1 (D.Vanags); atturas – nav, NOLEMJ: 

 

1. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir mežsaimniecība (kods 0201) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6058 003 

0046. 

2. Piešķirt nosaukumu: ”Kirli” nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.6058 003 0046. 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

8.9.Par A.L. iesniegumu nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanai Aglonas pagastā. 
 

      Saņemts A.L. iesniegums (12.07.2012., Nr.1350)par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu 

un zemes lietošanas mērķa noteikšanu mantojamai zemei Aglonas pagastā. 

Pamatojoties uz LR MK 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2. punktu, 
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      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs); pret – 1 (D.Vanags); atturas – nav, NOLEMJ: 

1. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 001 

0062. 

2. Piešķirt nosaukumu: ”Brūveri” nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.7642 001 0062. 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

8. 10. Par nekustamā īpašuma „Jaunzemji” atsavināšanu Aglonas pagastā. 
 

Konstatēts: 

Ar Aglonas novada domes 29.11.2011. lēmumu Nr.12.5. ”Par J.J. iesniegumu atsavināšanas 

procesa uzsākšanai nekustamajam īpašumam „Jaunzemji” Aglonas pagastā” nolemts uzsākt 

atsavināšanas procesu uz pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu „Jaunzemji”. 

Atsavināmais objekts – Aglonas novada pašvaldības nekustamais īpašums „Jaunzemji”, kadastra 

Nr.7642 001 0052 , sastāvošs no 1 zemes vienības 14,31 ha kopplatībā.  

Nekustamais īpašums reģistrēts 07.05.2012. Preiļu zemesgrāmatā (nodalījuma Nr.1000 0050 4806), 

pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un 

to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1.punktu. 

Uz apbūvētās zemes vienības atrodas J.J. piederoša dzīvojamā māja ar saimniecības palīgēkām. 

Zemes nomnieks saskaņā ar 01.04.2009. noslēgto lauku apvidus zemes nomas līgumu ir J.J.. 

Atbilstoši LR likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 4.panta 4.daļas 

8.punktam, atsavināšanas ierosinātājs – J.J., uzskatāma par personu, kurai ir pirmpirkuma tiesības 

uz atsavināmo objektu. 

Objekta vērtēšanu veica sertificēts vērtētājs: SIA „VCG ekspertu grupa”. Nekustamā īpašuma 

tirgus vērtība noteikta 6 700,00 LVL. Nekustamā īpašuma kadastrālās uzmērīšanas izdevumi 

520,00LVL. 

Nekustamā īpašuma noformēšanas un vērtēšanas izdevumi 150,00 LVL.  

J.Jaunzems vēlas noslēgt pirkuma līgumu par atsavināmo nekustamo īpašumu uz nomaksu ar 

termiņu 5 gadi. 

Pamatojoties uz MK 01.02.2011. noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas 

manta”11.4. un 38. punktu un LR likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 

5.panta 2. un 5.daļu, 44.
1  

pantu, 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs); pret – 1 (D.Vanags); atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu „Jaunzemji”, kadastra Nr.7642 001 0052, 

nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu. 

2. Noteikt atsavināšanas nosacīto cenu LVL 7 370,00 (septiņi tūkstoši trīs simti 

septiņdesmit lati, 0 santīmi). 

3. Piedāvāt J.J., personas kods, deklarētā adrese, izmantot pirmpirkuma tiesības uz 

atsavināmo objektu 4 mēneša laikā. 

4. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, noslēgt pirkuma līgumu ar nomaksas 

termiņu 5 gadi. 

5. Nosūtīt J.J. atsavināšanas paziņojumu 1 mēneša laikā. 

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

8.11.Par I.Z. iesniegumu nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanai Aglonas pagastā. 
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      Saņemts I.Z. iesniegums (23.07.2012., Nr.1419)par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu 

un zemes lietošanas mērķa noteikšanu mantojamai zemei Aglonas pagastā. 

Pamatojoties uz LR MK 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2. punktu, 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs); pret – 1 (D.Vanags); atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir mežsaimniecība (kods 0201) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 005 

0495. 

2. Piešķirt nosaukumu: ”Krimānu slīkšņa” nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.7642 

005 0495. 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

8.12. Par nekustamā īpašuma „Jaunaglonas arodvidusskola” sadalīšanu. 
 

        Saņemts Izglītības un zinātnes ministrijas pilnvarotās personas A.Streļča iesniegums 

(24.07.2012., Nr.1426)par nekustamā īpašuma „Jaunaglonas arodvidusskola” sadalīšanu un 

nosaukuma piešķiršanu Aglonas pagastā. 

Pamatojoties uz LR MK 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7. punktu 

 un pamatojoties uz LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 17.panta 

4
1
.daļu,   

 

No balsošanas sevi atstādina deputāts A.Streļčs. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, D.Vanags); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 

 

1. Piekrist nekustamā īpašuma „Jaunaglonas arodvidusskola”, kadastra Nr.7642 001   

    0090, sadalīšanai atdalot atsevišķi zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7642 001   

    0075.  

2. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”Jaunaglonas attīrīšanas iekārtas”   

    zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 001 0075. 

3. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu   

    7642 001 0075, no – izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (kods 0901), uz – ar   

    maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas   

    produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas   

    un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (kods 1201). 

4. Saglabāt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 001 0075 iepriekš noteikto adresi   

    un zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus. 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,    

    Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

 

8.13. Par V.A. iesniegumu adreses piešķiršanai Aglonas pagastā. 
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       Saņemts V.A. iesniegums (24.07.2012., Nr.1427) par jaunas adreses piešķiršanu zemes vienībai 

ar kadastra apzīmējumu 7642 001 0087 Aglonas pagastā, 

 pamatojoties uz LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 17.panta 4
1
.daļu un 

atbilstoši 03.11.2009. MK noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, D.Vanags); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Mainīt iepriekš piešķirto adresi apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 

001 0087 un uz tās esošām būvēm: no Rušonas iela 16, Jaunaglona, Aglonas pag., 

Aglonas nov., uz Kapiņu iela 3, Jaunaglona, Aglonas pag., Aglonas nov. 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

9.§ 

Par  amatu apvienošanu. 

(Ziņo I.Reščenko) 
 

 Pamatojoties uz LR likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” II 

nodaļas 7.panta 5.daļas 4.punktu,  
 

No balsošanas sevi atstādina I.Reščenko. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm: par - 6 (A.Beķis, A.Badūns, I.Barkeviča, 

A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags), NOLEMJ: 
 

1. Atļaut Igoram Reščenko, personas kods,  savienot Aglonas novada domes 

priekšsēdētāja amatu ar iepirkuma komisijas locekļa amatu Latgales reģionālās 

attīstības aģentūrā Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu programmas projektā  

„Tūre pa Latgali un Pleskavu” („Tour”). 

2. Atļaut Inārai Gražulei, personas kods,  savienot Aglonas novada domes 

Uzņēmjdarbības atbalsta centra vadītājas amatu ar iepirkuma komisijas locekļa 

amatu Latgales reģionālās attīstības aģentūrā Igaunijas, Latvijas un Krievijas 

pārrobežu programmas projektā  „Tūre pa Latgali un Pleskavu” („Tour”). 

3. Atļaut Inetai Valainei, personas kods,  savienot Aglonas novada domes Attīstības un 

plānošanas nodaļas vadītājas amatu ar projekta „Aglonas novada teritorijas attīstības 

plānošanas kapacitātes paaugstināšana” vadītājas amatu. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

I.Reščenko ziņo, ka sēde ir slēgta. 
 

SĒDE SLĒGTA  plkst.15:40. 
 

SĒDI VADĪJA 

novada domes priekšsēdētājs                  ______________________ I.REŠČENKO 
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Protokols parakstīts ________________________ 
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