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 SĒDES   PROTOKOLS 

Aglonas novadā     
 

2012.gada 30.oktobrī                                                                                                               Nr.17 
 

Sēde sasaukta plkst.14:00 
 

Sēdi atklāj plkst.14:00 
 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Igors Reščenko,  
 

Protokolē – I.Rutka 
 

Piedalās – 12 novada domes deputāti: Igors Reščenko, Antons Beķis, Ingūna Barkeviča,  

                                                                 Andris Badūns (līdz plkst.16:35), Anita Anna Bartuša,   

                                                                 Andris Ruduks,  Aivars Kluss, Mārīte Mežiniece,  

                                                                 Ainārs Streļčs, Jānis Rutka, Didzis Vanags, Iveta Soldāne. 
                                                                                               

Sēdē nepiedalās – 1 novada domes deputāts: Vadims Krimans. 
                                                               

Uzaicinātās personas – Finanšu nodaļas vadītāja V.Lielcepure. 
  

Sēdē piedalās: SIA „Antaris” padomes priekšsēdētājs A.Samburs un valdes locekle I.Orole. 
                                         

Izsludinātā sēdes darba kārtība: 
 

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

2. Par budžeta izpildi. 

3. Par mērķdotācijas sadali pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītājiem.  

4. Par Aglonas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm ziemas sezonā. 

5. Par sociālajiem pabalstiem. 

6. Par ezeru apsaimniekošanas plānu apstiprināšanu. 

7. Par Aglonas novada Teritorijas plānojuma 1.redakciju. 

8. Par zemes jautājumiem. 

9. Dažādi jautājumi. 

9.1. Par Šķeltovas pagasta pārvaldes vadītājas I.Maļuhinas iesniegumu (15.10.2012., Nr.1855). 

9.2. Par LR Augstākās tiesas lēmumu J.Rutka lietā (15.10.2012., Nr.1858). 

 9.3. Par  Latvijas bibliotēku padomes 18.09.2012. vēstuli  (21.09.2012., Nr.1711). 

9.4. Par Maltas speciālās internātpamatskolas vēstuli (24.09.2012., Nr.1715). 

9.5. Par R.L. iesniegumu (10.10.2012., Nr.1820). 

9.6. Par J.C. iesniegumu (09.10.2012., Nr.1810). 

9.7. Par Aglonas internātvidusskolas piedalīšanos VARAM izludinātajā KPFI projektā.  
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Sēdes vadītājs I.Reščenko lūdz papildināt sēdes darba kārtību ar sekojošiem jautājumiem: 

 Par Aglonas internātvidusskolas štatu sarakstu. (Pie 9.p. Dažādi jautājumi)  

 Par deputāta A.Badūna lēmumprojektu „Par kopīgas aģentūras izveidošanu ar   

      Krāslavas novada domi”. (Pie 9.p. Dažādi jautājumi) 

 Par deputāta A.Badūna lēmumprojektu „Par nekustamā īpašuma Somersetas ielā 33   

      atsavināšanu”. (Pie 9.p. Dažādi jautājumi)  

 Par LPS vēstuli par iespējamiem grozījumiem Republikas pilsētas domes un novada   

      domes vēlēšanu likumā (22.10.2012., Nr.1904). (Pie 9.p. Dažādi jautājumi) 

 Par deputāta J.Rutka iesniegumu (30.10.2012., Nr.1937). (Pie 9.p. Dažādi jautājumi)  

 Par iepirkuma rezultātiem. (Pie 9.p. Dažādi jautājumi)  

 Par N.N. iesniegumu zemes nomas līguma pagarināšanai Kastuļinas pagastā.   

      (Pie 8.p. Par zemes jautājumiem) 

 Par I.P. iesniegumu zemes nomas līguma pagarināšanai Kastuļinas pagastā.   

      (Pie 8.p. Par zemes jautājumiem) 

 Par ZS Gurķīši iesniegumu zemes iznomāšanai Aglonas pagastā. (Pie 8.p. Par zemes   

      jautājumiem) 

 Par VZD Latgales reģionālās nodaļas iesniegumu „Par ziņu sniegšanu Valsts adrešu   

      reģistram.” (Pie 8.p. Par zemes jautājumiem)  

 Par J.L. iesniegumu zemes pirmreizējo nomas tiesību piešķiršanai Aglonas   

      pagastā. (Pie 8.p. Par zemes jautājumiem)  

 Par pašvaldības lietošanā esošo zemes vienību piekritību. (Pie 8.p. Par zemes   

      jautājumiem) 

 Par pašvaldības lietošanā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6058 005 

      0093 Grāveru pagastā. (Pie 8.p. Par zemes jautājumiem) 

 Par pašvaldības lietošanā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6058 006   

      0372 Grāveru pagastā. (Pie 8.p. Par zemes jautājumiem)  

 

Deputāti balso par izsludināto sēdes darba kārtību. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – nav; 

atturas – 2 (D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ: 
 

Apstiprināt izsludināto sēdes darba kārtību: 
 

1. Novada dome priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu. 
2. Par budžeta izpildi. 

3. Par mērķdotācijas sadali pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītājiem.  

4. Par Aglonas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm ziemas sezonā. 

5. Par sociālajiem pabalstiem. 
6. Par ezeru apsaimniekošanas plānu apstiprināšanu. 

7. Par Aglonas novada Teritorijas plānojuma 1.redakciju. 

8. Par zemes jautājumiem. 
9. Dažādi jautājumi. 

9.1. Par Šķeltovas pagasta pārvaldes vadītājas I.Maļuhinas iesniegumu (15.10.2012., Nr.1855). 

9.2. Par LR Augstākās tiesas lēmumu J.R. lietā (15.10.2012., Nr.1858). 
 9.3. Par  Latvijas bibliotēku padomes 18.09.2012. vēstuli  (21.09.2012., Nr.1711). 

9.4. Par Maltas speciālās internātpamatskolas vēstuli (24.09.2012., Nr.1715). 

9.5. Par R.L. iesniegumu (10.10.2012., Nr.1820). 

9.6. Par J.C. iesniegumu (09.10.2012., Nr.1810). 
9.7. Par Aglonas internātvidusskolas piedalīšanos VARAM izludinātajā KPFI projektā.  

 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
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Sēdes vadītājs I.Reščenko aicina balsot par sēdes darba kārtības papildus jautājumiem. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – nav; 

atturas – 2 (D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ: 
 

Iekļaut sēdes darba kārtībā sekojošus jautājumus: 
 

1. Par Aglonas internātvidusskolas štatu sarakstu. (Pie 9.p. Dažādi jautājumi)  

2. Par deputāta A.Badūna lēmumprojektu „Par kopīgas aģentūras izveidošanu ar Krāslavas   

    novada domi”. (Pie 9.p. Dažādi jautājumi)  

3. Par deputāta A.Badūna lēmumprojektu „Par nekustamā īpašuma Somersetas ielā 33   

    atsavināšanu”. (Pie 9.p. Dažādi jautājumi)  

4. Par LPS vēstuli par iespējamiem grozījumiem Republikas pilsētas domes un novada   

          domes vēlēšanu likumā (22.10.2012., Nr.1904). (Pie 9.p. Dažādi jautājumi)  

5. Par deputāta J.Rutka iesniegumu (30.10.2012., Nr.1937). (Pie 9.p. Dažādi jautājumi)  

6. Par iepirkuma rezultātiem. (Pie 9.p. Dažādi jautājumi)  

7. Par N.N. iesniegumu zemes nomas līguma pagarināšanai Kastuļinas pagastā.   

          (Pie 8.p. Par zemes jautājumiem) 

8. Par I.P. iesniegumu zemes nomas līguma pagarināšanai Kastuļinas pagastā.   

          (Pie 8.p. Par zemes jautājumiem) 

9. Par ZS Gurķīši iesniegumu zemes iznomāšanai Aglonas pagastā. (Pie 8.p. Par zemes   

          jautājumiem) 

10. Par VZD Latgales reģionālās nodaļas iesniegumu „Par ziņu sniegšanu Valsts adrešu   

            reģistram.” (Pie 8.p. Par zemes jautājumiem)  

11. Par J.L. iesniegumu zemes pirmreizējo nomas tiesību piešķiršanai Aglonas   

            pagastā. (Pie 8.p. Par zemes jautājumiem)  

12. Par pašvaldības lietošanā esošo zemes vienību piekritību. (Pie 8.p. Par zemes   

            jautājumiem) 

13. Par pašvaldības lietošanā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6058 005 

            0093 Grāveru pagastā. (Pie 8.p. Par zemes jautājumiem)  

14. Par pašvaldības lietošanā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6058 006   

            0372 Grāveru pagastā. (Pie 8.p. Par zemes jautājumiem)  

                                      
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

Apstiprinātā sēdes darba kārtība: 
 

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

2. Par budžeta izpildi. 

3. Par mērķdotācijas sadali pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītājiem.  

4. Par Aglonas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm ziemas sezonā.  

5. Par sociālajiem pabalstiem. 

6. Par ezeru apsaimniekošanas plānu apstiprināšanu. 

7. Par Aglonas novada Teritorijas plānojuma 1.redakciju. 

8. Par zemes jautājumiem. 

9. Dažādi jautājumi. 

9.1. Par Šķeltovas pagasta pārvaldes vadītājas I.Maļuhinas iesniegumu (15.10.2012.,   

       Nr.1855). 

9.2. Par LR Augstākās tiesas lēmumu J.R. lietā (15.10.2012., Nr.1858). 

 9.3. Par  Latvijas bibliotēku padomes 18.09.2012. vēstuli  (21.09.2012., Nr.1711). 

9.4. Par Maltas speciālās internātpamatskolas vēstuli (24.09.2012., Nr.1715). 
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9.5. Par R.L. iesniegumu (10.10.2012., Nr.1820). 

9.6. Par J.C. iesniegumu (09.10.2012., Nr.1810). 

9.7. Par Aglonas internātvidusskolas piedalīšanos VARAM izludinātajā KPFI projektā.  

 9.8. Par Aglonas internātvidusskolas štatu sarakstu.  

 9.9. Par deputāta A.Badūna lēmumprojektu „Par kopīgas aģentūras izveidošanu ar   

        Krāslavas novada domi”.  

 9.10. Par deputāta A.Badūna lēmumprojektu „Par nekustamā īpašuma Somersetas ielā   

          33 atsavināšanu”.  

 9.11. Par LPS vēstuli par iespējamiem grozījumiem Republikas pilsētas domes un novada   

          domes vēlēšanu likumā (22.10.2012., Nr.1904).  

 9.12. Par deputāta J.Rutka iesniegumu (30.10.2012., Nr.1937).  

 9.13. Par iepirkuma rezultātiem.  

 

1.§ 

 Novada domes priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu. 

(Ziņo I.Reščenko) 
 

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 11 balsīm: par - 9 (A.Beķis, A.Badūns, I.Barkeviča,  

A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – 1 (J.Rutka); atturas – 1 

(D.Vanags), NOLEMJ: 
 

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

    pieņemto lēmumu, laika posmā no 28.09.2012.g.,  izpildes gaitu. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

Sakarā ar to, ka uz sēdi ir ieradušies SIA „Antaris” padomes priekšsēdētājs A.Samburs un 

valdes locekle I.Orole, sēdes vadītājs I.Reščenko lūdz mainīt darba kārtības secību un 

jautājumus neskatīt pēc kārtas. 

 

9.§ 

Dažādi jautājumi. 
 

9.10. Par deputāta A.Badūna lēmumprojektu „Par nekustamā īpašuma Somersetas ielā 33   

         atsavināšanu”.  

       (Ziņo: A.Badūns) 
 

    Saņemts deputāta A.Badūna 30.10.2012.  lēmumprojekts: 

 

Aglonas novada domē saņemts SIA Antaris valdes locekles I.Oroles iesniegums (15.03.2012., 

Nr.499) par nekustamā īpašuma „Somersētas ielā 33” atsavināšanu Aglonas pagastā, 

Konstatēts: 

Pašvaldības nekustamais īpašums ar kadastra Nr. 7642 504 0015 „Somersētas iela 33” reģistrēts 

03.10.1997. Preiļu zemesgrāmatā (nodalījuma Nr.1829-H). 

Zemesgrāmatā reģistrētais īpašums sastāv no divām ēkām ar kopējo lietderīgo platību 459,1 kv.m. 
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2004.-2005.gadā tika veikta rekonstrukcija, ēkas pārbūvētas un apvienotas vienā kopējā veikala ēkā 

ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0418 006, atbilstoši 28.09.2005. būvju tehniskās inventarizācijas 

lietai lietderīgā platība sastāda 568,8 kv.m., t.sk. 496,2 kv.m. – veikala telpas, 72,6 kv.m. – pasta 

telpas. Izmaiņas zemesgrāmatā nav veiktas. 

Zemes īpašnieks saskaņā ar NĪVKI sistēmā reģistrētajiem datiem ir M.L.. 

Aglonas pagasta padome 10.02.2004. noslēgusi līgumu par nedzīvojamo telpu nomu ar SIA 

„Antaris” veikala iekārtošanai, atbilstoši 18.04.2007. noslēgtai papildus vienošanai, iznomātā 

kopējā lietderīgā platība ir 496,2 kv.m., pašreiz nomas maksa sastāda 436,05 Ls mēnesī, līgums 

noslēgts uz 10 gadiem līdz 10.02.2014. Nomas tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā. 

28.09.2005. Aglonas pagasta padome pieņēmusi lēmumu neiebilst, ka SIA „Antaris” nodod 

apakšnomā telpas 69,3 kv.m. platībā VAS „Latvijas pasts”. 

Pašvaldība SIA „Antaris” iesniegumus atsavināšanai ir izskatījusi jau iepriekš un 31.01.2007. 

(sēdes protokols Nr.2) un 28.06.2007. (ārkārtas sēdes protokols Nr.10). Aglonas pagasta padome 

nolēma noraidīt atsavināšanas pieteikumu pamatojoties uz to, ka ēka nepieciešama pašvaldības 

funkciju veikšanai – Aglonas pagasta padomes administratīvās ēkas iekārtošanai pēc īres līguma 

izbeigšanās. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 1.daļa nosaka: „Valsts mantas atsavināšanu 

var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgajai iestādei vai citām valsts iestādēm to funkciju 

nodrošināšanai. Atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav 

nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.” 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 2.daļa nosaka: „Publiskas personas mantas 

atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona), kuras 

valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta.” Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 4.panta 3.daļa nosaka: „Kārtību, kādā noskaidro publiskas personas vai tās 

iestāžu vajadzību pēc citai publiskai personai vai tās iestādēm nevajadzīgās mantas, kā arī mantas 

turētāja maiņas kārtību attiecībā uz valsts mantu nosaka Ministru kabinets, bet attiecībā uz 

atvasinātas publiskas personas mantu – attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmejinstitūcija.” 

 

LĒMUMPROJEKTS 

Par nekustamā īpašuma Somersetas ielā 33 atsavināšanu 

 

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Antaris”, reģ. nr. 41503000412, iesniegumu 

(15.03.2012., Nr.499) ar lūgumu atsavināt nekustamo īpašumu pēc adreses: Somersetas iela 33, 

Aglona, Aglonas novads un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

4.panta 1.daļu un 2.daļu, 
 

 Aglonas novada dome NOLEMJ: 
 

            1. Uzsākt nekustamā īpašuma, pēc adreses Somersetas ielā 33, Aglonā, Aglonas novadā,   

                atsavināšanas procesu. 

            2. Aglonas novada domes priekšsēdētājam sarīkot iedzīvotāju sapulci sakarā ar nekustamā   

                īpašuma, pēc adreses Somersetas ielā 33, Aglonā, Aglonas novadā, atsavināšanu,  

                uzaicinot SIA „Antaris” pārstāvjus uz sapulci, veikala turpmākās darbības izklāstam.  
 

Debatēs piedalās: A.Streļčs, D.Vanags, J.Rutka. 
 

Deputāti balso par A.Badūna iesniegto lēmumprojektu. 
 

          Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Antaris”, reģ. nr. 41503000412, iesniegumu 

(15.03.2012., Nr.499) ar lūgumu atsavināt nekustamo īpašumu pēc adreses: Somersetas iela 33, 

Aglona, Aglonas novads un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

4.panta 1.daļu un 2.daļu, 
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      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča,  A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 1 (J.Rutka); atturas – 

2 (D.Vanags, I.Soldāne), NOLEMJ: 
 

            1. Uzsākt nekustamā īpašuma, pēc adreses Somersetas ielā 33, Aglonā, Aglonas   

                novadā, atsavināšanas procesu. 

            2. Aglonas novada domes priekšsēdētājam sarīkot iedzīvotāju sapulci sakarā ar   

                nekustamā īpašuma, pēc adreses Somersetas ielā 33, Aglonā, Aglonas novadā,   

                atsavināšanu, uzaicinot SIA „Antaris” pārstāvjus uz sapulci, veikala turpmākās   

                darbības izklāstam.  
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

2.§ 

Par budžeta izpildi. 

(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 12 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – 1 (J.Rutka); 

atturas – 1 (D.Vanags), NOLEMJ: 
 

1.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto pamatbudžeta 

izpildi uz 01.10.2012. ieņēmumos LVL 2157011 (tajā skaitā konsolidācija - LVL 344310),  

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

2. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto pamatbudžeta 

izpildi uz 01.10.2012. izdevumos LVL 2045916 (tajā skaitā konsolidācija - LVL 344310) un 

naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumu uz 01.10.2012. LVL 535298, saskaņā ar 

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

3. Apstiprināt saņemto aizņēmumu kopsummu uz 01.10.2012. LVL 56958, atmaksāto 

aizņēmumu kopsummu uz 01.10.2012. LVL 65775, saskaņā ar pielikumu ‘’Pārskats par 

aizņēmumiem’’; 

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

izpildi uz 01.10.2012. ieņēmumos LVL 101329, saskaņā ar pielikumu ‘’Pārskats par 

budžeta izpildi’’(Veidlapa 1-SB); 

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

izpildi uz 01.10.2012. izdevumos LVL 55455 un naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumu 

uz 01.10.2012. LVL 62446, saskaņā ar pielikumu ‘’Pārskats par budžeta izpildi’’(Veidlapa 

1-SB). 

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

dāvinājumu budžeta izpildi uz 01.10.2012.ieņēmumos LVL 3800, izdevumos LVL 3338, 

līdzekļu atlikums uz 01.10.2012. LVL 3223. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

3.§ 

Par mērķdotācijas sadali pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītājiem. 

                                               (Ziņo I.Barkeviča) 
 

 Pamatojoties  uz  MK 18.09.2012. noteikumiem Nr. 629 „Kārtība, kādā tiek aprēķināta un 

sadalīta valsts budžeta mērķdotācija pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai 

un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2012.gadā”, 

http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=194749
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=193121
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=57255
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=132703
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=185941
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=184808
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      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 12 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne, D.Vanags, J.Rutka); 

pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 
 

 1. Saskaņā ar MK 18.09.2012. noteikumu Nr. 629  1.pielikumu veikt 2012.gadam  piešķirtās 

mērķdotācijas sadali starp Aglonas bazilikas jauktā kora, Aglonas vidusskolas jauniešu 

deju kolektīva un Aglonas kultūras centra sieviešu vokālā ansambļa vadītājiem. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

9.§ 

Dažādi jautājumi. 
 

9.8. Par Aglonas internātvidusskolas štatu sarakstu.  

                   (Ziņo D.Vanags) 
 

       Aglonas internātvidusskolas direktors D.Vanags informē, ka sakarā ar iztrūkstošo finansējumu 

ir apdraudēta skolas pamatfunkciju izpilde. Ir nepieciešams veikt izmaiņas štatu sarakstā, samazinot 

darba algas par 10%  (kuriem darba alga ir virs 200 Ls), kā arī samazinot sargiem, auklēm un 

pavārēm kopējās slodzes. 
 

Debatēs piedalās: A.Badūns, V.Lielcepure, J.Rutka. 
 

I.Reščenko priekšlikums ir : 

       1. Atlikt jautājuma izskatīšanu par Aglonas internātvidusskolas štatu sarakstu līdz   

           2013.gada budžeta izskatīšanai. 

       2. Piešķirt Aglonas internātvidusskolai papildus finansējumu novembra mēnesī  4000 Ls. 
 

Deputāti balso par I.Reščenko priekšlikumu. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne, D.Vanags); pret – 

nav; atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ: 
 

       1. Atlikt jautājuma izskatīšanu par Aglonas internātvidusskolas štatu sarakstu līdz   

           2013.gada budžeta izskatīšanai. 

       2. Piešķirt Aglonas internātvidusskolai papildus finansējumu novembra mēnesī 4000 Ls. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

9.4. Par Maltas speciālās internātpamatskolas vēstuli (24.09.2012., Nr.1715). 

                                                 (Ziņo I.Reščenko) 
 

      Saņemts Maltas speciālās internātpamatskolas iesniegums (24.09.2012., Nr.1715), kurā lūgts 

kompensēt ceļa izdevumus, kas saistīti ar V.B. braukšanu mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz 

izglītības iestādei un atpakaļ četras reizes mēnesī pa maršrutu Malta-Aglonas pagr.-Rutuļi-Aglonas 

pagr.-Malta. 
 

       Pamatojoties uz LR MK 04.08.2009. noteikumiem Nr.872 „Noteikumi par pasažieru 

kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos” 

2.5.punktu un MK 13.07.1999. noteikumiem Nr. 250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību 

savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 

7.punktu, ņemot vērā to, ka Aglonas novada teritorijā nav speciālās internātpamatskolas, 
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      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne, D.Vanags); pret – 

nav; atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ: 
 

1. Kompensēt ceļa izdevumus, kas saistīti ar V.B. braukšanu mācību gada laikā no 

dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ četras reizes mēnesī pa maršrutu Malta-

Aglonas pagr.-Rutuļi-Aglonas pagr.-Malta. 

2. Apmaksāt V.B. braukšanas biļetes līdz 2012./2013. mācību gada beigām. 

3. Līdzekļus paredzēt no struktūrvienības „Transports skolēnu pārvadāšanai”. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

9.5. Par R.L. iesniegumu (10.10.2012., Nr.1820). 

                                  (Ziņo I.Reščenko) 
 

 Saņemts R.L. iesniegums (10.10.2012., Nr.1820), kurā lūdz atbrīvot viņu no projekta 

„Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru ciemā” grāmatvedes 

pienākumu pildīšanas. 
 

Sagatavotais lēmumprojekts: 
 

Aglonas novada dome NOLEMJ:  
 

   1. Atbrīvot R.L. no projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada   

       Grāveru pagasta Grāveru ciemā” grāmatvedes pienākumu pildīšanas. 
  2.  Par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru  

       ciemā” grāmatvedi apstiprināt _________. 

 

Debatēs piedalās: J.Rutka, I.Barkeviča, V.Lielcepure. 

 

I.Reščenko priekšlikums par projekta grāmatvedi apstiprināt V.V.. 
 

Deputāti vienojas, ka Finanšu nodaļas vadītāja V.Lielcepure sazināsies ar grāmatvedi V.V., lai 

noskaidrotu viņas viedokli šajā jautājumā. 

 

Sēdes vadītājs I.Reščenko izsludina sēdes pārtraukumu. 

 

Pēc sēdes pārtraukuma deputāti turpina skatīt 9.5. jautājumu „Par R.L. iesniegumu (10.10.2012., 

Nr.1820”). 

 

Pēc sēdes pārtraukuma sēžu zālē nav atgriezušies deputāti A.Streļčs un I.Barkeviča.  
 

Deputāti balso par sagatavotā lēmumprojekta 1.punktu. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,  

A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – 1 (J.Rutka); atturas – 1 

(D.Vanags), NOLEMJ: 
 

   1. Atbrīvot R.L. no projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada   

       Grāveru pagasta Grāveru ciemā” grāmatvedes pienākumu pildīšanas. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

Deputāti balso par sagatavotā lēmumprojekta 2.punktu „ Par projekta „Ūdenssaimniecības 
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attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru ciemā” grāmatvedi apstiprināt V.V. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 5 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,  

A.Kluss, A.Ruduks); pret – 1 (J.Rutka); atturas – 4 (D.Vanags, I.Soldāne, M.Mežiniece, 

A.Bartuša), neapstiprina augstāk minētā lēmumprojekta 2.punktu. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums nav pieņemts. 
 

4.§ 

Par Aglonas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm ziemas sezonā.  

                                               (Ziņo A.Kluss) 
 

Sēžu zālē atgriežas deputāte I.Barkeviča. 
 

      Pamatojoties uz Ministru kabineta 09.03.2010. noteikumiem Nr.224 „Noteikumi par valsts un 

pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”,  
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,  

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne, D.Vanags); pret – nav; 

atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ: 
 

    1. Apstiprināt Aglonas novada domes autoceļu un ielu  sarakstu ar uzturēšanas   

        klasēm  ziemas sezonai (no 01.11.2012. – 31.03.2013.), saskaņā ar pielikumu. 

        (Pielikumā: Aglonas novada domes autoceļu un ielu saraksts.) 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

5.§ 

Par sociālajiem pabalstiem. 

                                               (Ziņo I.Barkeviča) 
 

Sēžu zālē atgriežas deputāts A.Streļčs. 
 

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

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,  

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, M.Mežiniece, I.Soldāne, D.Vanags); pret – 1 

(J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ: 
 

      1. Apstiprināt sarakstu par sociālajiem pabalstiem par kopējo summu Ls 576,50   

          (pieci simti septiņdesmit seši lati 50 santīmi). (Saraksts pielikumā, konfidenciāli) 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

6.§ 

Par ezeru apsaimniekošanas plānu apstiprināšanu. 

(Ziņo I.Reščenko) 
 

    Saņemta Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „Bior” 01.10.2012. 

vēstule Nr.17-2/225 (reģistrēta 05.10.2012., Nr.1784) par ezeru zivsaimnieciskās ekspluatācijas 

noteikumu apstiprināšanu. 
 

Debatēs piedalās: J.Rutka. 

 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,  

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – 1 (J.Rutka); 
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atturas – 1 (D.Vanags), NOLEMJ: 
 

 1. Apstiprināt „Bešēnu (Biešona) ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus”,                 

    „Dubuļu ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus”, „Ilzas ezera zivsaimnieciskās 

     ekspluatācijas noteikumus”, „Karašu (Karpa) ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas 

     noteikumus”, „Okras ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus” un „Pakalņa 

     ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas  noteikumus”. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

7.§ 

Par Aglonas novada Teritorijas plānojuma 1.redakciju. 

(Ziņo I.Reščenko) 

 

Sagatavotais lēmumprojekts: 
 

       Saskaņā ar Aglonas novada domes 2012. gada 27. jūlija (prot. Nr.10., 5§)  sēdes lēmumu  par 

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

apspriešanai un atzinumu saņemšanai, ir notikusi sabiedriskā apspriešana. Sabiedriskās 

apspriešanas laikā no 10.08.2012. - 10.10.2012., iespējami labojumi, precizējumi un citi risinājumi. 

Pēc sabiedriskās apspriešanas visā apspriešanas laikā iegūtā informācija ir apkopota. Teritorijas 

plānojuma izstrādes darba grupas rīcībā ir  sagatavoti sabiedriskās apspriešanas materiāli, atzinumi 

no valsts un  kaimiņu pašvaldībām,  kuri kopā ar plānojuma redakciju ir pieejami  Aglonas novada 

domē. Novada domei jāpieņem viens no 2 lēmumiem -  1) apstiprināt teritorijas plānojuma kā 

galīgo redakciju un nosūtīt to Latgales plānošanas reģionam atzinuma sniegšanai vai 2) 

pilnveidot teritorijas plānojuma 1.redakciju atbilstoši institūciju atzinumiem un sabiedriskās 

apspriešanas rezultātiem un sagatavot dokumenta galīgo redakciju. Ja tiks pieņemts otrais 

lēmums, tad plānojuma dokumenta galīgā redakcija tiks apstiprināta tikai pēc tās pilnveidošanas. 

Institūcijām un iedzīvotājiem, kas snieguši atzinumus/iesniegumus par teritorijas plānojumu, būs 

iespēja iepazīties ar to atkārtoti,  par ko tiks paziņots „Latvijas vēstnesī”  un visos vietējos 

laikrakstos.  

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

plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, MK 06.10.2009.gada 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), 2012.gada 27.jūlija  lēmumu  „Par Aglonas novada  teritorijas plānojuma 2012.-2024. 

gadam 1.redakcijas  nodošanu  sabiedriskai apspriešanai  un atzinumu saņemšanai” (prot. Nr. 10. 

5§), ņemot vērā  finanšu komitejas sēdes viedokli, 
 

Aglonas novada dome NOLEMJ:  
 

         1. Pilnveidot teritorijas plānojuma 1. redakciju atbilstoši institūciju atzinumiem un   

             sabiedriskās apspriešanas rezultātiem un sagatavot dokumenta galīgo redakciju. 
2. SIA „ĶEMERS BUSINESS AND LAW COMPANY” sagatavot terirtorijas plānojuma 

galīgo redakciju. 

 

 

 

I.Reščenko informē, ka uz domes sēdi teritorijas plānotāja G.M. ir iesniegusi jaunu lēmumprojektu.  
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Aglonas novada domes teritorijas plānotājas G.M. 30.10.2012. iesniegtais 

LĒMUMPROJEKTS: 
 

Par Aglonas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadiem 1.redakcijas pilnveidošanu. 
 

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

plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu un Pārejas noteikumu 8.punktu, 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), MK 06.10.2009.gada noteikumiem 

Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” atbilstoši 42.2. punktam pilnveido 

Aglonas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadiem 1.redakciju atbilstoši institūciju 

atzinumiem un sabiedriskās apspriešanas rezultātiem un sagatavot vietējās pašvaldības teritorijas 

plānojuma galīgo redakciju. 
 

Aglonas novada dome NOLEMJ:  
 

         1. Pilnveidot Aglonas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadiem 1. redakciju atbilstoši   

             institūciju atzinumiem un sabiedriskās apspriešanas rezultātiem un sagatavot vietējās   

             pašvaldības teritorijas plānojuma galīgo redakciju. 
 

Debatēs piedalās: D.Vanags, J.Rutka, A.Streļčs. 
 

J.Rutka priekšlikums ir atlikt jautājuma izskatīšanu, uzaicināt lēmumprojekta iesniedzēju G.M. 

sniegt konkrētāku skaidrojumu.   

 

I.Reščenko priekšlikums ir balsot par Aglonas novada domes teritorija plānotājas G.M. 30.10.2012. 

iesniegto lēmumprojektu. 

 

Deputāti balso par I.Reščenko priekšlikumu. 

 

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

plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu un Pārejas noteikumu 8.punktu, 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), MK 06.10.2009.gada noteikumiem 

Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” atbilstoši 42.2. punktam pilnveido 

Aglonas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadiem 1.redakciju atbilstoši institūciju 

atzinumiem un sabiedriskās apspriešanas rezultātiem un sagatavot vietējās pašvaldības teritorijas 

plānojuma galīgo redakciju, 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,  

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – 1 (J.Rutka); 

atturas – 1 (D.Vanags), NOLEMJ: 
 

      1. Pilnveidot Aglonas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadiem 1. redakciju   

          atbilstoši institūciju atzinumiem un sabiedriskās apspriešanas rezultātiem un sagatavot   

          vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma galīgo redakciju. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

 

8.§ 

Par zemes jautājumiem. 

(Ziņo A.Streļčs) 
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8.1. Par Ē.S. iesniegumu nekustamā īpašuma „Uļjanas” sadalīšanai Grāveru pagastā. 

 

        Saņemts Ē.S. iesniegums (08.10.2012., Nr.1793) par nekustamā īpašuma „Uļjanas” 

sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu Grāveru pagastā. 

       Pamatojoties uz likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.panta 2.daļu 

un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu,  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, 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,  

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – 1 (J.Rutka); 

atturas – 1 (D.Vanags), NOLEMJ: 
 

1. Piekrist nekustamā īpašuma „Uļjanas”, kadastra Nr.6058 002 0082, sadalīšanai, 

atdalot atsevišķi 4 zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem: 6058 002 0254, 6058 002 

0083, 6058 002 0253 un 6058 002 0195.  

2. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”Gliemeži” zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem 6058 002 0254, 6058 002 0083, 6058 002 0253 un 6058 002 0195.  

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

6058 002 0254, no: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

(kods 0101) uz: - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība 

(kods 0201).  

4. Saglabāt iepriekš noteiktos 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. 

 

8.2. Par J.M. iesniegumu nekustamā īpašuma”Pilskalni” sadalei un zemes ierīcības projekta 

izstrādei. 
 

      Saņemts J.M. iesniegums (08.10.2012. Nr.1796) par nekustamā īpašuma”Pilskalni” sadali un 

zemes ierīcības projekta izstrādi Aglonas pagastā. 

Konstatēts: 

Zemes īpašnieks J.M. lūdz sniegt pašvaldības atļauju nekustamā īpašuma „Pilskalni” Aglonas 

pagastā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0153 sadalei, atdalot apbūvei paredzēto 

zemes gabalu 0,25 ha kopplatībā tālākai atsavināšanai. Plānotais zemes lietošanas mērķis – 

individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). Saskaņā ar spēkā esošo Aglonas pagasta 

teritorijas plānojumu 2006.-2015. gadam, nekustamais īpašums „Pilskalni” atrodas tūrisma un 

rekreācijas teritorijā, noteiktā minimālā jaunizveidojamās zemes vienības platība šādai teritorijai ir 

0,25 ha. 

      Pamatojoties uz 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi” 11.punktu, 

 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,  

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – 1 (J.Rutka); 

atturas – 1 (D.Vanags), NOLEMJ: 

 

1. Piekrist nekustamā īpašuma „Pilskalni” Aglonas novada Aglonas pagastā sadalei, īpašnieks 

J.M., personas kods. 
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2. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7642 004 

0153 sadalei divās (2) zemes vienībās atbilstoši iesniegtajam grafiskajam pielikumam, 

saglabāt iepriekšnoteiktos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus. 

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. 

 

8.3. Par L.J. nekustamo īpašumu „Niedrāji” Šķeltovas pagastā. 
 

     Saņemts L.J. iesniegums (01.10.2012. Nr.1756) par pašvaldības kļūdainā lēmuma atcelšanu. 

  Konstatēts: 

Ar Aglonas novada domes 27.07.2012. (prot. Nr.10) lēmumu Nr.8.3.38., atbilstoši VZD iesniegtajai 

informācijai tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības L.J. uz lietošanā piešķirto zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 6094 004 0273 Šķeltovas pagastā. 

Saskaņā ar 15.12.2003. noslēgto zemes izpirkuma līgumu Nr.56/2894 ar Latvijas Hipotēku un 

zemes banku, L.J. ir izpirkusi augstāk minēto zemi likumā noteiktā kārtībā.VZD Latgales reģionālā 

nodaļa iesniegusi (24.09.2012. Nr.1713) Latvijas Hipotēku un zemes bankā precizētās ziņas par 

noslēgtajiem līgumiem, iesniegumā norādot lūgumu pārskatīt kļūdaini pieņemtos pašvaldības 

lēmumus. 

    Pamatojoties uz LR likuma „Administratīvā procesa likums” 83. un 85.pantu, 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,  

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – 1 (J.Rutka); 

atturas – 1 (D.Vanags), NOLEMJ: 
 

1. Grozīt Aglonas novada domes 27.07.2012. lēmumu Nr.8.3. (prot. Nr.10) „Par VZD 

Latgales reģionālās nodaļas iesniegumu „Par ziņu nodošanu pašvaldībām līdz 

30.06.2012.”” : 

 - Atcelt  27.07.2012. lēmuma Nr.8.3. (prot. Nr.10) 38.punktu. 

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 V.J. nekustamo īpašumu „Jermolajevi” Šķeltovas pagastā. 
 

    Konstatēts: 

Ar Aglonas novada domes 27.07.2012. (prot. Nr.10) lēmumu Nr.8.3.42., atbilstoši VZD iesniegtajai 

informācijai tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības V.J. uz lietošanā piešķirto zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 6094 006 0090 Šķeltovas pagastā. 

Saskaņā ar 16.10.2000. noslēgto zemes izpirkuma līgumu Nr.56/2016 ar Latvijas Hipotēku un 

zemes banku, V.J. ir izpircis augstāk minēto zemi likumā noteiktā kārtībā.VZD Latgales reģionālā 

nodaļa iesniegusi (24.09.2012. Nr.1713) Latvijas Hipotēku un zemes bankā precizētās ziņas par 

noslēgtajiem līgumiem, iesniegumā norādot lūgumu pārskatīt kļūdaini pieņemtos pašvaldības 

lēmumus. 

      Pamatojoties uz LR likuma „Administratīvā procesa likums” 83. un 85.pantu, 

 

 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,  

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – 1 (J.Rutka); 

atturas – 1 (D.Vanags), NOLEMJ: 
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1. Grozīt Aglonas novada domes 27.07.2012. lēmumu Nr.8.3. (prot. Nr.10) „Par VZD Latgales 

reģionālās nodaļas iesniegumu „Par ziņu nodošanu pašvaldībām līdz 30.06.2012.”” : 

a. Atcelt  27.07.2012. lēmuma Nr.8.3. (prot. Nr.10) 42.punktu. 

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 SIA Myrtillus iesniegumu nekustamā īpašuma”Krastmaliņas” sadalei un zemes ierīcības 

projekta izstrādei. 
 

    Saņemts SIA Myrtillus pilnvarotās personas J.B. iesniegums (15.10.2012. Nr.1854) par 

nekustamā īpašuma”Krastmaliņas” sadali un zemes ierīcības projekta izstrādi Aglonas pagastā. 

Konstatēts: 

Zemes īpašnieks SIA Myrtillus lūdz sniegt pašvaldības atļauju nekustamā īpašuma „Krastmaliņas” 

Aglonas pagastā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7642 009 0060 sadalei, atdalot zemes 

gabalu 3,3 ha kopplatībā tālākai atsavināšanai. Plānotais zemes lietošanas mērķis – fizisko un 

juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas (kods 0302). 

   Pamatojoties uz 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi” 11.punktu, 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,  

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – 1 (J.Rutka); 

atturas – 1 (D.Vanags), NOLEMJ: 
 

1. Piekrist nekustamā īpašuma „Krastmaliņas” Aglonas novada Aglonas pagastā sadalei, 

īpašnieks SIA Myrtillus, reģistrācijas Nr.41203020212. 

2. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7642 009 

0060 sadalei divās (2) zemes vienībās atbilstoši iesniegtajam grafiskajam pielikumam, 

saglabāt iepriekšnoteiktos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus. 

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. 

 

8.6. Par V.N. iesniegumu zemes pirmreizējo nomas tiesību piešķiršanai Kastuļinas pagastā. 
 

    Saņemts V.N. iesniegums (11.10.2012., Nr.1837) par zemes pirmreizējo nomas tiesību līguma 

noslēgšanu uz pašvaldībai piekrītošo zemi Kastuļinas pagastā. 

Konstatēts: 

Ar Aglonas novada domes 27.07.2012. lēmumu Nr.8.3.27.  V.N. izbeigtas lietošanas tiesības uz ½ 

domājamo daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6072 005 0260. 

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

izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2.daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes 

īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1.punktu, 

 un atbilstoši MK noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 

noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2.punktu, 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,  

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – 1 (J.Rutka); 

atturas – 1 (D.Vanags), NOLEMJ: 
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1. Noslēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu ar V.N., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, 

uz ½ domājamo daļu no zemes vienības 0,5363 ha kopplatībā „Liepājas iela 7” ar 

kadastra apzīmējumu 6072 005 0260 uz 10 gadiem.  

2. Noteikt, ka zemes vienības ½ domājamā daļa „Liepājas iela 7” ar kadastra apzīmējumu 

6072 005 0260  piekrīt pašvaldībai. 

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. 
 

8.7. Par U.L. iesniegumu zemes pirmreizējo nomas tiesību piešķiršanai Kastuļinas pagastā. 
 

   Saņemts U.L. iesniegums (15.10.2012., Nr.1861) par zemes pirmreizējo nomas tiesību līguma 

noslēgšanu uz pašvaldībai piekrītošo zemi Kastuļinas pagastā. 

Konstatēts: 

Ar Aglonas novada domes 27.07.2012. lēmumu Nr.8.3.26.  U.L. izbeigtas lietošanas tiesības uz ½ 

domājamo daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6072 005 0260. 

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

izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2.daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes 

īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1.punktu, 

 un atbilstoši MK noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 

noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2.punktu, 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,  

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – 1 (J.Rutka); 

atturas – 1 (D.Vanags), NOLEMJ: 
 

1. Noslēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu ar U.L., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, 

uz ½ domājamo daļu no zemes vienības 0,5363 ha kopplatībā „Liepājas iela 7” ar 

kadastra apzīmējumu 6072 005 0260 uz 10 gadiem.  

2. Noteikt, ka zemes vienības ½ domājamā daļa „Liepājas iela 7” ar kadastra apzīmējumu 

6072 005 0260  piekrīt pašvaldībai. 

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 I.M. un S.E. iesniegumu zemes pirmreizējo nomas tiesību piešķiršanai Aglonas pagastā. 
 

    Saņemts I.M. un S.E. iesniegums (08.10.2012., Nr.1797) par zemes pirmreizējo nomas tiesību līguma 

noslēgšanu uz pašvaldībai piekrītošo zemi Aglonas pagastā. 

Konstatēts: 
Ar Aglonas novada domes 27.10.2011. lēmumu Nr.6.29.7. I.M. un S.E. izbeigtas lietošanas tiesības uz zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 7642 002 0198 un noteikts. 

 Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2.daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 

tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 2.punktu, 

 un atbilstoši MK noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 

noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2.punktu, 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,  

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – 1 (J.Rutka); 

atturas – 1 (D.Vanags), NOLEMJ: 
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1. Noslēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu ar I.M., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, 

uz ½ domājamo daļu no zemes vienības 3,4 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 7642 

002 0198, uz 10 gadiem. 

2. Noslēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu ar S.E., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, 

uz ½ domājamo daļu no zemes vienības 3,4 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 7642 

002 0198, uz 10 gadiem.  

3. Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7642 002 0198  piekrīt pašvaldībai. 

4. 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 O.M. iesniegumu zemes nomas tiesību piešķiršanai Kastuļinas pagastā. 
 

       Saņemts O.M. iesniegums (15.10.2012., Nr.1856) par zemes nomas tiesību līguma noslēgšanu 

uz pašvaldībai piekrītošo zemi Kastuļinas pagastā. 

Konstatēts: 

28.09.2007.Kastuļinas pagasta padome bija noslēgusi zemes pirmreizējo nomas tiesību līgumu ar 

bijušo zemes lietotāju A.D. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6072 006 0151. A.D. mirusi, 

zemes nomas līgumu lūdz noslēgt viņas meita O.M., kura uzsākusi mantojuma lietu kārtošanas 

procedūru. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,  

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – 1 (J.Rutka); 

atturas – 1 (D.Vanags), NOLEMJ: 
 

1. Noslēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu ar O.M., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, 

uz zemes vienību 1,0 ha kopplatībā „Daukšti” ar kadastra apzīmējumu 6072 006 0151 

uz 10 gadiem.  

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. 
 

8.10. Par V.Z. iesniegumu zemes nomas līguma pagarināšanai Kastuļinas pagastā. 
 

     Saņemts V.Z. iesniegums (09.10.2012., Nr.1809) par iepriekš noslēgtā lauku apvidus zemes 

nomas līguma pagarināšanu Kastuļinas pagastā. 

Konstatēts: 

     Ar V.Z. noslēgts zemes pirmreizējo nomas tiesību līgums uz pašvaldībai piekrītošām zemes 

vienībām: 2,5 ha platībā, kadastra apzīmējums 6072 005 0126 un 2,3 ha platībā, kadastra 

apzīmējums 6072 005 0238, Kastuļinas pagastā līdz 20.09.2012.. V.Z. lūdz pagarināt zemes nomas 

līguma darbības termiņu uz 10 gadiem. 

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

izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2.daļu, 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,  

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – 1 (J.Rutka); 

atturas – 1 (D.Vanags), NOLEMJ: 
 

1. Veikt izmaiņas 20.09.2007. lauku apvidus zemes nomas līgumā. 

1.1. Izteikt nomas līguma 2.1. punktu šādā redakcijā: 

- „2.1. Līgums stājas spēkā ar 2007.gada 20.septembri un ir spēkā līdz 2022.gada 

20.septembrim.” 
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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. 
 

8.11. Par S.K. iesniegumu zemes nomas līguma pagarināšanai Kastuļinas pagastā. 
 

      Saņemts S.K.  iesniegums (05.10.2012., Nr.1781) par iepriekš noslēgtā lauku apvidus zemes 

nomas līguma pagarināšanu Kastuļinas pagastā. 

Konstatēts: 

  Ar S.K. noslēgts zemes pirmreizējo nomas tiesību līgums uz pašvaldībai piekrītošām zemes 

vienībām: 3,6 ha platībā, kadastra apzīmējums 6072 005 0156, 0,3 ha platībā, kadastra 

apzīmējums 6072 005 0358  un 0,3 ha platībā, kadastra apzīmējums 6072 005 0360, Kastuļinas 

pagastā līdz 20.09.2012.. S.K. lūdz pagarināt zemes nomas līguma darbības termiņu uz 10 gadiem. 

     Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2.daļu, 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,  

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – 1 (J.Rutka); 

atturas – 1 (D.Vanags), NOLEMJ: 
 

1. Veikt izmaiņas 20.09.2007. lauku apvidus zemes nomas līgumā. 

1.1. Izteikt nomas līguma 2.1. punktu šādā redakcijā: 

- „2.1. Līgums stājas spēkā ar 2007.gada 20.septembri un ir spēkā līdz 2022.gada 

20.septembrim.” 

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. 
 

8.12. Par Z.K. iesniegumu zemes nomas līguma pagarināšanai Kastuļinas pagastā. 
 

    Saņemts Z.K. iesniegums (15.10.2012., Nr.1860) par iepriekš noslēgtā lauku apvidus zemes 

nomas līguma pagarināšanu Kastuļinas pagastā. 

Konstatēts: 

  Ar Z.K. noslēgts zemes pirmreizējo nomas tiesību līgums uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 

0,6 ha platībā, kadastra apzīmējums 6072 006 0088, Kastuļinas pagastā līdz 29.11.2012.. Z.K. lūdz 

pagarināt zemes nomas līguma darbības termiņu uz 10 gadiem. 

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

izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2.daļu, 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,  

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – 1 (J.Rutka); 

atturas – 1 (D.Vanags), NOLEMJ: 
 

 

1. Veikt izmaiņas 29.11.2007. lauku apvidus zemes nomas līgumā. 

1.1. Izteikt nomas līguma 2.1. punktu šādā redakcijā: 

- „2.1. Līgums stājas spēkā ar 2007.gada 29.novembri un ir spēkā līdz 2022.gada 

29.novembrim.” 

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. 
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8.13. Par P.D. iesniegumu zemes nomas līguma pagarināšanai Kastuļinas pagastā. 
 

     Saņemts P.D. iesniegums (09.10.2012., Nr.1803) par iepriekš noslēgtā lauku apvidus zemes 

nomas līguma pagarināšanu Kastuļinas pagastā. 

Konstatēts: 

  Ar P.D. noslēgts zemes pirmreizējo nomas tiesību līgums uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 

0,7 ha platībā, kadastra apzīmējums 6072 001 0148, Kastuļinas pagastā līdz 28.09.2012.. P.D. lūdz 

pagarināt zemes nomas līguma darbības termiņu uz 10 gadiem. 

     Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2.daļu, 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,  

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – 1 (J.Rutka); 

atturas – 1 (D.Vanags), NOLEMJ: 
 

1. Veikt izmaiņas 28.09.2012. lauku apvidus zemes nomas līgumā. 

1.1. Izteikt nomas līguma 2.1. punktu šādā redakcijā: 

- „2.1. Līgums stājas spēkā ar 2007.gada 28.septembri un ir spēkā līdz 2022.gada 

28.septembrim.” 

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. 
 

8.14. Par N.N. iesniegumu zemes nomas līguma pagarināšanai Kastuļinas pagastā. 
 

Saņemts N.N. iesniegums (23.10.2012., Nr.1906) par iepriekš noslēgtā lauku apvidus zemes nomas 

līguma pagarināšanu Kastuļinas pagastā. 

Konstatēts: 

  Ar N.N. noslēgts zemes pirmreizējo nomas tiesību līgums uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 

1,8 ha platībā, kadastra apzīmējums 6072 005 0093, Kastuļinas pagastā līdz 20.09.2012.. 

N.Nikitins lūdz pagarināt zemes nomas līguma darbības termiņu uz 10 gadiem. 

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

izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2.daļu 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,  

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – 1 (J.Rutka); 

atturas – 1 (D.Vanags), NOLEMJ: 

    1. Veikt izmaiņas 20.09.2007. lauku apvidus zemes nomas līgumā. 

1.1.  Izteikt nomas līguma 2.1. punktu šādā redakcijā: 

- „2.1. Līgums stājas spēkā ar 2007.gada 20.septembri un ir spēkā līdz 2022.gada 

20.septembrim.” 

   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. 

8.15. Par I.P. iesniegumu zemes nomas līguma pagarināšanai Kastuļinas pagastā. 
 

   Saņemts I.P. iesniegums (23.10.2012., Nr.1905) par iepriekš noslēgtā lauku apvidus zemes nomas 

līguma pagarināšanu Kastuļinas pagastā. 

Konstatēts: 

  Ar I.P. noslēgts zemes pirmreizējo nomas tiesību līgums uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 

4,5 ha platībā, kadastra apzīmējums 6072 005 0199, Kastuļinas pagastā līdz 20.09.2012.. I.P. lūdz 

pagarināt zemes nomas līguma darbības termiņu uz 10 gadiem. 

    Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 
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izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2.daļu, 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,  

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – 1 (J.Rutka); 

atturas – 1 (D.Vanags), NOLEMJ: 
 

1. Veikt izmaiņas 20.09.2007. lauku apvidus zemes nomas līgumā. 

1.1. Izteikt nomas līguma 2.1. punktu šādā redakcijā: 

- „2.1. Līgums stājas spēkā ar 2007.gada 20.septembri un ir spēkā līdz 2022.gada 

20.septembrim.” 

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. 
 

8.16. Par ZS Gurķīši iesniegumu zemes iznomāšanai Aglonas pagastā. 
 

    Saņemts ZS „Gurķīši” īpašnieka V.B. iesniegums (18.10.2012., Nr.1884) par pašvaldībai 

piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7642 009 0019 un zemes reformas pabeigšanai 

nodotās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7642 009 0079  nomas tiesību piešķiršanu Aglonas 

pagasta Terehovā, 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,  

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – 1 (J.Rutka); 

atturas – 1 (D.Vanags), NOLEMJ: 
 

1. Piešķirt nomas tiesības ZS Gurķīši, reģistrācijas Nr.41501023181, juridiskā adrese: Kapiņi, 

Aglonas pag., Aglonas nov., uz daļu no pašvaldības zemes vienības, t.i. uz 4,4 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 7642 009 0019 Aglonas pagastā.  

2. Noslēgt nomas līgumu uz 5 gadiem ar gada nomas maksu 1,5% (plus PVN) no zemes 

kadastrālās vērtības, noteikt iznomājamās zemes lietošanas mērķi – lauksaimnieciskā 

darbība. 

3. Piešķirt zemes nomas tiesības ZS Gurķīši, reģistrācijas Nr.41501023181, juridiskā adrese: 

Kapiņi, Aglonas pag., Aglonas nov., uz daļu no zemes reformas pabeigšanai nodotās zemes 

vienības, t.i. uz 4,5 ha platībā, kadastra apzīmējums 7642 009 0079. 

4. Noslēgt nomas līgumu uz 5 gadiem ar gada nomas maksu 1,5% (plus PVN) no zemes 

kadastrālās vērtības, noteikt iznomājamās zemes lietošanas mērķi – lauksaimnieciskā 

darbība. 

5. Nomas līgumā iekļaut nosacījumu par līguma priekšlaicīgu pārtraukšanu gadījumā, ja uz 

iznomāto platību no zemes reformas pabeigšanai nodotās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7642 009 0079, likumā noteiktā kārtībā tiek atjaunotas īpašuma tiesības 

iespējamiem mantiniekiem. 

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. 

8.17. Par VZD Latgales reģionālās nodaļas iesniegumu „Par ziņu sniegšanu Valsts adrešu 

reģistram”. 
 

    Saņemts VZD Latgales reģionālās nodaļas iesniegums (23.10.2012., Nr.1909) par adrešu 

precizēšanu Aglonas novadā. 

Sakarā ar konstatētajām nepilnībām Adrešu reģistrā Aglonas novadā un 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”, 
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      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,  

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – 1 (J.Rutka); 

atturas – 1 (D.Vanags), NOLEMJ: 
 

1. Precizēt adresi apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 001 0217 uz : 

Rušonas iela 16, Jaunaglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304. 

2. Mainīt adresi apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 007 0063 no: Cirsīts, 

Ancveriņi 1, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304 uz : Salenieku veikals, Ancveriņi 1, 

Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304. 

3. Piešķirt adresi apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 007 0062 : Cirsīts, 

Ancveriņi 1, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304. 

4. Piešķirt adresi būvēm ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0010 024 un 7642 004 0010 025 : 

Aloīza Broka iela 5, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304. 

5. Piešķirt adresi apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 010 0037 : 

Pakalnieši, Cecerski, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

8.18. Par J.L. iesniegumu zemes pirmreizējo nomas tiesību piešķiršanai Aglonas pagastā. 
 

        Saņemts J.L. iesniegums (23.10.2012., Nr.1903) par zemes pirmreizējo nomas tiesību līguma 

noslēgšanu uz pašvaldībai piekrītošo zemi Aglonas pagastā. 

Konstatēts: 

Ar Aglonas novada domes 27.10.2011. lēmumu A.L. izbeigtas lietošanas tiesības uz zemes vienību 

ar kadastra apzīmējumu 7642 010 0037 un noteikts, ka zeme piekrīt pašvaldībai. Bijušais zemes 

lietotājs A.L. miris. J.L. (dēls) uzsācis mantojuma lietu kārtošanu.   

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

izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2.daļu, un atbilstoši MK noteikumu Nr.644 

„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību” 2.punktu, 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,  

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – 1 (J.Rutka); 

atturas – 1 (D.Vanags), NOLEMJ: 
 

    1. Noslēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu ar J.L., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, 

        uz 8,8 ha zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7642 010 0037 uz 10 gadiem.  

    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. 

8.19. Par pašvaldības lietošanā esošo zemes vienību piekritību. 

Konstatēts: 

 Ar Aglonas novada domes 30.09.2011. lēmumu Nr.12.13 un Nr.12.27  un 27.10.2011. lēmumu 

Nr.6.29 „Par VZD Latgales reģionālās nodaļas iesniegumu „Par NĪVKIS reģistrētām lietošanā 

esošajām zemes vienībām”, bijušajiem lietotājiem izbeigtas lietošanas tiesības uz zemi un noteikts 

1gada termiņš, kura laikā tie varēja pieteikties izmantot pirmreizējās nomas tiesības.  

Pamatojoties uz “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta 2
1
.daļu, neapbūvēta zeme, uz kuru likumā noteiktajā 

termiņā netika izmantotas nomas pirmtiesības, ieskaitāma rezerves zemes fondā, 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,  
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I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – 1 (J.Rutka); 

atturas – 1 (D.Vanags), NOLEMJ: 

1. Ieskaitīt rezerves zemes fondā sekojošas zemes vienības: 
 

Kadastra apzīmējums Platība, ha Bijušais zemes lietotajs 

6072 006 0209 14,1 Kārlis Eglītis 

6058 006 0221 23,2 SIA Rema kokaudzētavas 

6058 006 0222 7,2 SIA Rema kokaudzētavas 

6058 006 0223 10,8 SIA Rema kokaudzētavas 

6058 006 0357 2,2 SIA Rema kokaudzētavas 

6058 006 0360 4,0 SIA Rema kokaudzētavas 

7642 005 0282 5,4 A.S. 

7642 010 0181 2,8 J.M. 

7642 006 0088 13,0 J.M. 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

8.20. Par pašvaldības lietošanā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6058 005 

0093 Grāveru pagastā. 
 

  Konstatēts: 
 Atbilstoši VZD Latgales reģionālās nodaļas sniegtajām ziņām  ar Aglonas novada domes 30.09.2011. 

lēmumu Nr.12.13.4. izbeigtas lietošanas tiesības N.J.uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6058 005 

0093. 

N.J. piedāvāts izmantot zemes nomas pirmtiesības līdz 30.09.2012. 
Iesniegums no N.J. par lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanu nav saņemts.  

Zemes vienības platība sastāda 1,6 ha, kas ir mazāka par teritorijas plānojumā noteikto minimālo platību. 

Zemes vienība nav apbūvēta.  
Likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas 

likums” izpratnē – zemesgabalas, kura platība ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos 

atbilstošajam nekustamā īpašuma lietošanas mērķim paredzētajai minimālajai zemesgabala platībai vai tā 
konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas 

plānojumam, vai no šā zemesgabala nav iespējams nodrošināt piekļūšanu ceļam vai ielai ir starpgabals. 

    Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 4.
1
.panta 2.daļas 6.punktu, 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,  

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – 1 (J.Rutka); 

atturas – 1 (D.Vanags), NOLEMJ: 

1. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6058 005 0093 piešķirt „starpgabala” statusu. 

2. Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6058 005 0093 piekrīt pašvaldībai. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

8.21. Par pašvaldības lietošanā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6058 006 

0372 Grāveru pagastā. 

 

  Konstatēts: 

 Atbilstoši VZD Latgales reģionālās nodaļas sniegtajām ziņām  ar Aglonas novada domes 

30.09.2011. lēmumu Nr.12.13.5. izbeigtas lietošanas tiesības A.O. uz zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 6058 006 0372. 

A.O. piedāvāts izmantot zemes nomas pirmtiesības līdz 30.09.2012. 

Iesniegums no A.O. par lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanu nav saņemts.  

Zemes vienības platība sastāda 1,0 ha, kas ir mazāka par teritorijas plānojumā noteikto minimālo 
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platību. Zemes vienība nav apbūvēta.  

Likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likums” izpratnē – zemesgabalas, kura platība ir mazāka par pašvaldības saistošajos 

noteikumos atbilstošajam nekustamā īpašuma lietošanas mērķim paredzētajai minimālajai 

zemesgabala platībai vai tā konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu atbilstoši 

apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai no šā zemesgabala nav iespējams nodrošināt 

piekļūšanu ceļam vai ielai ir starpgabals. 

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 4.
1.panta 2.daļas 6.punktu, 

 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,  

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – 1 (J.Rutka); 

atturas – 1 (D.Vanags), NOLEMJ: 

 

      1. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6058 006 0372 piešķirt „starpgabala” statusu. 

      2. Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6058 006 0372 piekrīt pašvaldībai. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

9.§ 

Dažādi jautājumi. 
 

9.1. Par Šķeltovas pagasta pārvaldes vadītājas I.Maļuhinas iesniegumu (15.10.2012.,   

         Nr.1855). 

    (Ziņo I.Reščenko) 
 

 Saņemts Šķeltovas pagasta pārvaldes vadītājas I.Maļuhinas iesniegums (15.10.2012., 

Nr.1855), kurā lūdz atļaut nozāģēt trīs vecus, bīstamus, nokaltušus kokus ciematā Šķeltova, 

Daugavpils ielā. 

 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,  

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – nav; 

atturas – 2 (D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ: 
 

1. Atļaut nozāģēt 3 nokaltušus, bīstamus kokus ciematā Šķeltova, Daugavpils ielā. 

       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. 
 

 

9.2. Par LR Augstākās tiesas lēmumu J.Rutka lietā (15.10.2012., Nr.1858). 

                                            (Ziņo I.Reščenko) 
 

Saņemts LR Augstākās tiesas Senāta 2012.gada 9.oktobra nolēmuma noraksts (15.10.2012., 

Nr.1858). 
 

Debatēs piedalās: A.Badūns, A.Beķis, J.Rutka, I.Barkeviča. 
 

No balsošanas sevi atstādina deputāts J.Rutka. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,  
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A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 4 (D.Vanags, I.Soldāne, 

M.Mežiniece, I.Barkeviča ), NOLEMJ: 
 

      1. Papildināt 26.01.2012. Aglonas novada domes sēdes protokola Nr.1, 10.3.punkta   

          pielikumu Nr. 1A-algas, 

          Aglonas novada domes administrācija 
 

 

FKK/st

rukt. v. 

 

Amats 

 

Profesij

as 

kods 

 

Vārds, 

uzvārds 

 

Periods 

 

Likmes 

veids 

 

Likme, 

Ls 

 

Likm

ju 

skaits 

Likme 

x 

likmju 

skaits 

 

Gadā 

 

VSAOI 

24,09% 

 

Kopā 

01.100/ 

1001 

Datorsistēmu 

tehniķis 

 

351301 

 22.10.- 

31.12. 

 

Mēn. 

 

350 

 

1 

 

350 

 

821,74 

 

197,96 

 

1019,70 
 

      2. Atzīt par spēkā neesošu no šī gada 22.oktobra 26.01.2012. Aglonas novada domes   

          sēdes protokola Nr.1, 10.3. punkta pielikumu Nr. 27A-algas, atlīdzības aprēķins   

          saskaņā ar tiesas spriedumu 2012.gadam J.R..  
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

9.3. Par  Latvijas bibliotēku padomes 18.09.2012. vēstuli  (21.09.2012., Nr.1711). 

(Ziņo I.Barkeviča) 
 

          Saņemta Latvijas Bibliotēku padomes 18.09.2012. Nr.14.1-4/3370 vēstule (kancelejā reģ. 

21.09.2012., Nr.1711) par reģiona galvenās bibliotēkas atkārtotu akreditāciju un Aglonas novada 

centrālās bibliotēkas vadītājas Dz.Savitskas 11.10.2012. priekšlikums, sakarā ar Latvijas Bibliotēku 

padomes priekšsēdētājas A.Janbickas vēstuli „Par reģiona galvenās bibliotēkas atkārtotu 

akreditāciju”, 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 12 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,  

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, M.Mežiniece, I.Soldāne, D.Vanags, J.Rutka); 

pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Piekrist Latvijas Bibliotēku padomes ieteikumam atkārtotai akreditācijai Preiļu   

    reģionā galvenās bibliotēkas statusam virzīt Preiļu Galveno bibliotēku. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

9.6 Par J.C. iesniegumu (09.10.2012., Nr.1810). 

(Ziņo I.Reščenko) 
 

Saņemts J.C. iesniegums (09.10.2012., Nr.1810), kurā lūdz Aglonas novada domi – kā 

Raudiņu ezera īpašnieci – pildīt solījumus un patiesi ievērot pierobežnieka intereses. Tas ir, ļaut 

izmantot Aglonas novadam piederošā Raudiņu ezera daļu uzņēmējdarbības vajadzībām: laivošanai, 

peldēšanai un laivu piestātnes uzturēšanai. 

Novada domes priekšsēdētājs I.Reščenko nolasa sagatavoto atbildi J.Cakulam. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,  

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, M.Mežiniece, I.Soldāne, D.Vanags); pret – 

nav; atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ: 
 

1. Pieņemt zināšanai novada domes priekšsēdētāja I.Reščenko sagatavoto atbildi J.C. 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

9.7. Par Aglonas internātvidusskolas piedalīšanos VARAM izludinātajā KPFI projektā.  

(Ziņo I.Barkeviča) 
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Debatēs piedalās: D.Vanags. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,  

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, M.Mežiniece, I.Soldāne, D.Vanags); pret – 

nav; atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ: 
 

    1. Piedalīties VARAM izludinātajā KPFI projektu konkursā. 

    2. Gatavot Aglonas internātvidusskolas ēkai tehnisko dokumentāciju un energoauditu. 

    3. Paredzēt līdzfinansējumu līdz 35% no projekta attiecināmajām izmaksām. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

9.9. Par deputāta A.Badūna lēmumprojektu: „Par kopīgas aģentūras izveidošanu ar   

       Krāslavas novada domi”. 

      (Ziņo A.Badūns) 
 

     Saņemts deputāta A.Badūna lēmumprojekts (30.10.2012., Nr.1939): 
 

LĒMUMPROJEKTS 
 

Par kopīgas aģentūras izveidošanu ar Krāslavas novada domi. 
 

      Pamatojoties uz Likuma „Par pašvaldībām” 99.pantu un „Publisko aģentūru likuma” 29.pantu, 
 

  Aglonas novada dome, NOLEMJ:                                   
 

  1. Aicināt Krāslavas novada domi izskatīt jautājumu par kopīgas pašvaldību aģentūras izveidi, kura varētu    

      pildīt Krāslavas novada pašvaldības aģentūras „Krāslavas slimokase” funkcijas arī Aglonas novadā. 
 2. Kā Aglonas novada domes pārstavi darba grupā deleģēt _____________ 
 

Debatēs piedalās: D.Vanags, J.Rutka, A.Bartuša. 
 

Deputāts A.Badūns izvirza kā Aglonas novada domes pārstāvi darba grupā deleģēt Ingūnu 

Barkeviču. 
 

     Pamatojoties uz Likuma „Par pašvaldībām” 99.pantu un „Publisko aģentūru likuma” 29.pantu, 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,  

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – 1 (J.Rutka); 

atturas – 1 (D.Vanags), NOLEMJ: 

       1. Aicināt Krāslavas novada domi izskatīt jautājumu par kopīgas pašvaldību aģentūras   

           izveidi, kura varētu pildīt Krāslavas novada pašvaldības aģentūras „Krāslavas   

           slimokase” funkcijas arī Aglonas novadā. 

       2. Kā Aglonas novada domes pārstavi darba grupā deleģēt Ingūnu Barkeviču. 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

Sēžu zāli atstāj deputāts A.Badūns plkst.16:35. 

 

9.11. Par LPS vēstuli par iespējamiem grozījumiem Republikas pilsētas domes un novada   

   domes vēlēšanu likumā (22.10.2012., Nr.1904).  

                        (Ziņo I.Reščenko) 
 

Saņemta Latvijas pašvaldību savienības 22.10.2012. vēstule Nr.1020122633/A2241 

(22.10.2012., Nr.1904) par iespējamiem grozījumiem Republikas pilsētas domes un novada domes 

vēlēšanu likumā. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis,  

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, M.Mežiniece, I.Soldāne, D.Vanags, J.Rutka); 
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pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 
 

     1. Aglonas novada dome neatbalsta Centrālās vēlēšanu komisijas priekšlikumu grozīt   

         Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 8.pantu vispār   

         atsakoties no 8.panta otrajā daļā noteiktajiem nosacījumiem personai kandidējot   

         domes vēlēšanās. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

9.12. Par deputāta J.Rutka iesniegumu (30.10.2012., Nr.1937).  

                        (Ziņo I.Reščenko) 
 

     Saņemts deputāta J.Rutka 30.10.2012. iesniegums Nr. 2012-10_30_ID-01 (reģ. 30.10.2012., 

Nr.1937) ar lūgumu iekļaut 2012. gada 30. oktobra Aglonas novada domes kārtējās sēdes darba 

kārtībā jautājumu: 

1. Aglonas novada domes realizējamā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Grāveru pagastā” 

projekta vadītāja ___________  ziņojums: 

a. projekta realizācijas gaita – situācija uz 30. oktobri 

b. plānotie – paveiktie darbi  

c. plānotie – veiktie maksājumi 

d. projekta gaitā radušās novirzes, problēmas 

e. citi jautājumi 
 

Lēmumprojekts: 

Pieņemt zināšanai projekta vadītāja  __________ ziņojumu par projekta īstenošanas 

gaitu. 
 

Pamatojums: 

Aglonas novada pašvaldības saistošie noteikumi „Aglonas novada domes nolikums”;  

"Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likums"  

 

      Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru ciemā” vadītājs 

I.Reščenko sniedz pārskatu par projekta realizācijas gaitu. 
 

No balsošanas sevi atstādina I.Reščenko. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 10 (A.Beķis,   I.Barkeviča, A.Bartuša, 

A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, M.Mežiniece, I.Soldāne, D.Vanags, J.Rutka); pret – nav; atturas – 

nav, NOLEMJ: 
 

    1. Pieņemt zināšanai projekta vadītāja I.Reščenko ziņojumu par projekta īstenošanas gaitu. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

9.13. Par iepirkuma rezultātiem.  

    (Ziņo I.Barkeviča) 
 

    Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punktu, 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis,  I.Barkeviča, 

A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 3 (D.Vanags, 

J.Rutka, I.Soldāne), NOLEMJ: 
 

           1. Pieņemt zināšanai iepirkuma komisijas lēmumu par iepirkuma rezultātiem   

               pašvaldības pasūtījumam „Finanšu audita pakalpojumi projektā Nr.LLB-2-266   

               „Kulināro pakalpojumu uzlabošana Latgales un Vitebskas reģionos, pamatojoties uz   
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               kulinārā mantojuma koncepciju” (BELLA CUISINE) ietvaros”. 

           2. Slēgt līgumu ar SIA „Rīgas Audits”, reģistrācijas numurs 40003207591, juridiskā   

               adrese – Skolas iela 11, Rīga, pašvaldības pasūtījuma „Finanšu audita pakalpojumi   

               projektā Nr.LLB-2-266 „Kulināro pakalpojumu uzlabošana Latgales un Vitebskas   

               reģionos, pamatojoties uz kulinārā mantojuma koncepciju” (BELLA CUISINE)   

               ietvaros”, id. Nr. AND/2012/12/BC, realizācijai par piedāvājuma summu 8900,00   

               EUR (bez PVN 21%). 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

I.Reščenko ziņo, ka sēde ir slēgta. 

 

SĒDE SLĒGTA  plkst.16:45. 

 

SĒDI VADĪJA 

novada domes priekšsēdētājs                  ______________________ I.REŠČENKO 
 

 

SĒDI PROTOKOLĒJA                           ______________________ I.RUTKA 
 

Protokols parakstīts ________________________ 
                                               (datums) 
 

 

 

 


