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 SĒDES   PROTOKOLS 

Aglonas novadā     
 

2012.gada 28.februārī                                                                                                                 Nr.2 
 

Sēde sasaukta plkst.14:00 
 

Sēdi atklāj plkst.14:00 
 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Igors Reščenko. 
 

Protokolē – I.Rutka 
 

Piedalās – 8 novada domes deputāti: Igors Reščenko, Antons Beķis, Ingūna Barkeviča, 

                                                               Andris Badūns, Aivars Kluss, Mārīte Mežiniece, 

                                                               Anita Anna Bartuša, Jānis Rutka (līdz plkst.15:00). 
 

Sēdē nepiedalās – 5 novada domes deputāti: Ainārs Streļčs, Andris Ruduks, Didzis Vanags, 

                                                                            Iveta Soldāne, Vadims Krimans.                                                                                                 

                                                               

Uzaicinātās personas – Finanšu nodaļas vadītāja V.Lielcepure, grāmatvede M.Lazdāne, Attīstības   

                                        un plānošanas nodaļas vadītāja I.Valaine, teritorijas plānošanas speciāliste   

                                        L.Strole-Krasovska, Sociālā dienesta vadītāja Ā.Perševica. 
 

Izsludinātā sēdes darba kārtība: 
 

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

2. Par budžeta izpildi. 

3. Par inventarizācijas reultātiem. 

4. Par Aglonas bazilikas kora skolas tarifikācijas apstiprināšanu.  

5. Par maksātnespējīgo debitoru parādu pārgrāmatošanu uz šaubīgo debitoru kontu. 

6. Par savstarpējiem norēķiniem. 

7. Par VARAM  informācijas pieprasījumu (aptaujas anketas) par pašvaldību un plānošanas 

reģionu  investīciju vajadzībām 2014. - 2020. gadam. 

8. Par Aglonas novada attīstības programmas galīgo redakciju. 

9. Par zivju nozveju. 

9.1. Par G.G. iesniegumu.  

9.2  Par V.L. iesniegumu.  

9.3. Par V.E. iesniegumu.  

9.4. Par B.B. iesniegumu.  

9.5. Par A.J. iesniegumu.  
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9.6. Par S.A. iesniegumu. 

9.7. Par V.M. iesniegumu. 

9.8. Par J.M. iesniegumu. 

9.9. Par S.K. iesniegumu. 

9.10. Par K.B. iesniegumu. 

10. Par zemes jautājumiem. 

11. Par iepirkumiem. 

11.1. Par iepirkumu „Aglonas novada autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2012.gada 

vasaras sezonā.” 

11.2. Par elektroenerģijas iepirkumu. 

11.3. Par darbinieku obligāto veselības pārbaudi. 

       12. Par sociālajiem jautājumiem. 

12.1. Par sociālajiem pabalstiem.  

12.2. Par sociālajiem jautājumiem. 

12.3. Par iekšējās kārtības noteikumiem sociālajai dzīvojamai mājai Kastuļinas pagastā. 

       13. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu  anulēšanu. 

13.1. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu T.L.. 

13.2. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu Č.Ž. 

     13.3. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu A.Z.. 

     13.4. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu J.M.. 

      13.5. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu P.I.V. 

      14. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija. 

   14.1. Par personīgās automašīnas izmantošanu darba vajadzībām. 

14.2. Par Izglītības un zinātnes ministrijas vēstuli par Jaunaglonas arodvidusskolu   

         (02.02.2012., Nr.212). 

14.3. Par Aglonas internātvidusskolas  iesniegumu par darba grupas izveidošanu   

         (17.01.2012., Nr.118). 

14.4. Par Maltas speciālās internātpamatskolas vēstuli par braukšanas izdevumu apmaksu   

          V.B. (13.01.2012., Nr.108). 

14.5. Par degvielas patēriņa normas noteikšanu traktoram „MTZ 82.01”. 

14.6. Par IK „D.A.R.S.” iesniegumu par atļauju iebraukšanai autoostas teritorijā     

         (16.01.2012., Nr.113). 
 

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

 Par līguma slēgšanu par savstarpējiem norēķiniem ar Krāslavas novada domi. (Pie 6.p. 

Par savstarpējiem norēķiniem). 

 Par A.J. iesniegumu nekustamā īpašuma „Kristafori” sadalei Šķeltovas pagastā. (Pie 

10.p. Par zemes jautājumiem). 

 Par ZS „Ziemeļi K” iesniegumu nomas tiesību piešķiršanai uz zemes reformas 

pabeigšanai nodotām zemēm Šķeltovas pagastā. (Pie 10.p. Par zemes jautājumiem). 

 Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6072 006 0130 un 

6072 006 0214 apvienošanu Kastuļinas pagastā. (Pie 10.p. Par zemes jautājumiem). 

 Par L.G. iesniegumu. (Pie 9.p. Par zivju nozveju). 

 Par A.G. iesniegumu. (Pie 9.p. Par zivju nozveju). 

 Par O.P. iesniegumu. (Pie 9.p. Par zivju nozveju). 

 Par IK „P.Bekišs” iesniegumu. (Pie 9.p. Par zivju nozveju). 

 Par I.Soldānes iesniegumu par zēnu kora dalībnieku braucienu (27.02.2012., Nr.360). 

(Pie 14.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija). 

 Par R.B. iesniegumu. (Pie 12.2.p. Par sociālajiem jautājumiem). 
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Deputāti balso par izsludināto sēdes darba kārtību. 
 

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

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, M.Mežiniece); pret – 1 (J.Rutka); 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 inventarizācijas reultātiem. 

4. Par Aglonas bazilikas kora skolas tarifikācijas apstiprināšanu.  

5. Par maksātnespējīgo debitoru parādu pārgrāmatošanu uz šaubīgo debitoru kontu. 

6. Par savstapējiem norēķiniem. 
7. Par VARAM  informācijas pieprasījumu (aptaujas anketas) par pašvaldību un plānošanas reģionu  

investīciju vajadzībām 2014. - 2020. gadam. 

8. Par Aglonas novada attīstības programmas galīgo redakciju. 
9. Par zivju nozveju. 

9.1. Par G.G. iesniegumu.  

9.2. Par V.L. iesniegumu.  

9.3. Par V.E. iesniegumu.  
9.4. Par B.B. iesniegumu.  

9.5. Par A.J. iesniegumu.  

9.6. Par S.A. iesniegumu. 
9.7. Par V.M. iesniegumu. 

9.8. Par J.M. iesniegumu. 

9.9. Par S.K. iesniegumu. 
9.10. Par K.B. iesniegumu. 

10. Par zemes jautājumiem. 

11. Par iepirkumiem. 

11.1. Par iepirkumu „Aglonas novada autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2012.gada vasaras 
sezonā.” 

11.2. Par elektroenerģijas iepirkumu. 

11.3. Par darbinieku obligāto veselības pārbaudi. 
       12. Par sociālajiem jautājumiem. 

12.1. Par sociālajiem pabalstiem.  

12.2. Par sociālajiem jautājumiem. 
12.3. Par iekšējās kārtības noteikumiem sociālajai dzīvojamai mājai Kastuļinas pagastā. 

       13. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu  anulēšanu. 

13.1. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu T.L. 

13.2. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu Č.Ž.. 
     13.3. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu A.Z.. 

     13.4. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu J.M.. 

      13.5. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu P.I.V. 
      14. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija. 

   14.1. Par personīgās automašīnas izmantošanu darba vajadzībām. 

14.2. Par Izglītības un zinātnes ministrijas vēstuli par Jaunaglonas arodvidusskolu   

         (02.02.2012., Nr.212). 
14.3. Par Aglonas internātvidusskolas  iesniegumu par darba grupas izveidošanu   

         (17.01.2012., Nr.118). 

14.4. Par Maltas speciālās internātpamatskolas vēstuli par braukšanas izdevumu apmaksu   
          V.B. (13.01.2012., Nr.108). 

14.5. Par degvielas patēriņa normas noteikšanu traktoram „MTZ 82.01”. 

14.6. Par IK „D.A.R.S.” iesniegumu par atļauju iebraukšanai autoostas teritorijā   
         (16.01.2012., Nr.113). 

 

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 8 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, M.Mežiniece); pret – 1 (J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ: 
 

Iekļaut sēdes darba kārtībā sekojošus jautājumus: 
                                                        

 Par līguma slēgšanu par savstarpējiem norēķiniem ar Krāslavas novada domi. (Pie 6.p. 

Par savstarpējiem norēķiniem). 

 Par A.J. iesniegumu nekustamā īpašuma „Kristafori” sadalei Šķeltovas pagastā. (Pie 

10.p. Par zemes jautājumiem). 

 Par ZS „Ziemeļi K” iesniegumu nomas tiesību piešķiršanai uz zemes reformas 

pabeigšanai nodotām zemēm Šķeltovas pagastā. (Pie 10.p. Par zemes jautājumiem). 

 Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6072 006 0130 un 

6072 006 0214 apvienošanu Kastuļinas pagastā. (Pie 10.p. Par zemes jautājumiem). 

 Par L.G. iesniegumu. (Pie 9.p. Par zivju nozveju). 

 Par A.G. iesniegumu. (Pie 9.p. Par zivju nozveju). 

 Par O.P. iesniegumu. (Pie 9.p. Par zivju nozveju). 

 Par IK „P.Bekišs” iesniegumu. (Pie 9.p. Par zivju nozveju). 

 Par I.Soldānes iesniegumu par zēnu kora dalībnieku braucienu (27.02.2012., Nr.360). 

(Pie 14.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija). 

 Par R.B. iesniegumu. (Pie 12.2.p. Par sociālajiem 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 inventarizācijas reultātiem. 

4. Par Aglonas bazilikas kora skolas tarifikācijas apstiprināšanu.  

5. Par maksātnespējīgo debitoru parādu pārgrāmatošanu uz šaubīgo debitoru kontu. 

6. Par savstapējiem norēķiniem. 

7. Par VARAM  informācijas pieprasījumu (aptaujas anketas) par pašvaldību un 

plānošanas reģionu  investīciju vajadzībām 2014. - 2020. gadam. 

8. Par Aglonas novada attīstības programmas galīgo redakciju. 

9. Par zivju nozveju. 

9.1. Par G.G. iesniegumu.  

9.2. Par V.L. iesniegumu.  

9.3. Par V.E. iesniegumu.  

9.4. Par B.B. iesniegumu.  

9.5. Par A.J. iesniegumu.  

9.6. Par S.A. iesniegumu. 

9.7. Par V.M. iesniegumu. 

9.8. Par J.M. iesniegumu. 

9.9. Par S.K. iesniegumu. 

9.10. Par K.B. iesniegumu. 

9.11. Par L.G. iesniegumu. 

9.12. Par A.G. iesniegumu. 

9.13. Par O.P. iesniegumu. 

9.14. Par IK “P.Bekišs” iesniegumu. 
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10. Par zemes jautājumiem. 

11. Par iepirkumiem. 

11.1. Par iepirkumu „Aglonas novada autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi 

2012.gada vasaras sezonā.” 

11.2. Par elektroenerģijas iepirkumu. 

11.3. Par darbinieku obligāto veselības pārbaudi. 

       12. Par sociālajiem jautājumiem. 

12.1. Par sociālajiem pabalstiem.  

12.2. Par sociālajiem jautājumiem. 

12.3. Par iekšējās kārtības noteikumiem sociālajai dzīvojamai mājai Kastuļinas   

         pagastā. 

       13. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu  anulēšanu. 

13.1. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu T.L. 

13.2. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu Č.Ž. 

     13.3. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu A.Z.. 

     13.4. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu J.M.. 

      13.5. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu P.I.V.. 

      14. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija. 

   14.1. Par personīgās automašīnas izmantošanu darba vajadzībām. 

14.2. Par Izglītības un zinātnes ministrijas vēstuli par Jaunaglonas arodvidusskolu   

         (02.02.2012., Nr.212). 

14.3. Par Aglonas internātvidusskolas  iesniegumu par darba grupas izveidošanu   

         (17.01.2012., Nr.118). 

14.4. Par Maltas speciālās internātpamatskolas vēstuli par braukšanas izdevumu   

         apmaksu V.B. (13.01.2012., Nr.108). 

14.5. Par degvielas patēriņa normas noteikšanu traktoram „MTZ 82.01”. 

14.6. Par IK „D.A.R.S.” iesniegumu par atļauju iebraukšanai autoostas teritorijā   

         (16.01.2012., Nr.113). 

            14.7. Par I.Soldānes iesniegumu par zēnu kora dalībnieku braucienu (27.02.2012.,   

                     Nr.360).  

 

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 7 balsīm: par - 6 (A.Beķis, A.Badūns, I.Barkeviča, 

A.Bartuša, A.Kluss, M.Mežiniece); pret – 1 (J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ: 
 

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

    pieņemto lēmumu, laika posmā no 27.01.2012.g.,  izpildes gaitu. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
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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 8 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, M.Mežiniece); pret – 1 (J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto pamatbudžeta 

izpildi uz 01.02.2012. ieņēmumos LVL 215611 (tajā skaitā konsolidācija - LVL 28274) , 

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

2. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto pamatbudžeta 

izpildi uz 01.02.2012. izdevumos LVL 112346 (tajā skaitā konsolidācija - LVL 28274) un 

naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumu uz 01.02.2012. LVL 536558, saskaņā ar 

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

3. Apstiprināt saņemto aizņēmumu kopsummu uz 01.02.2012. LVL 20932, atmaksāto 

aizņēmumu kopsummu uz 01.02.2012. LVL 20659, saskaņā ar pielikumu ‘’Pārskats par 

aizņēmumiem’’; 

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

izpildi uz 01.02.2012. ieņēmumos LVL 5909, saskaņā ar pielikumu ‘’Pārskats par budžeta 

izpildi’’(Veidlapa 1-SB); 

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

izpildi uz 01.02.2012. izdevumos LVL 1381 un naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumu 

uz 01.02.2012. LVL 21100, saskaņā ar pielikumu ‘’Pārskats par budžeta izpildi’’(Veidlapa 

1-SB). 

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

dāvinājumu budžeta izpildi uz 01.02.2012.ieņēmumos LVL 500, izdevumos LVL 140, 

līdzekļu atlikums uz 01.02.2012.LVL 3121. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

3.§ 

Par inventarizācijas reultātiem. 

(Ziņo: M.Lazdāne) 

 

        Pamatojoties uz LR likumu  „Par grāmatvedību”, MK noteikumiem Nr.585 „Noteikumi par 

grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”, Aglonas novada domes apstiprināto  „Instrukciju par 

inventarizācijām” un Aglonas novada domes 18.10.2011. rīkojumu Nr. 3-2/111, tika veikta 

pamatlīdzekļu, materiālu un krājumu, naudas līdzekļu un norēķinu inventarizācija Aglonas novada 

domē, SAC „Aglona” un Aglonas internātvidusskolā, 

 

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

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, M.Mežiniece); pret – 1 (J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt  Aglonas novada domes 2011. gada inventarizācijas rezultātus. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
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4.§ 

Par Aglonas bazilikas kora skolas tarifikācijas apstiprināšanu. 

(Ziņo: M.Lazdāne) 

 

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

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, M.Mežiniece); pret – 1 (J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ: 
 

           1.  Apstiprināt ar 01.01.2012.  Aglonas bazilikas kora skolas tarifikāciju, saskaņā ar   

                Pielikumu Nr.1. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

5.§ 

Par maksnepējīgo debitoru parādu pārgrāmatošanu uz šaubīgo debitoru kontu. 

(Ziņo: V.Lielcepure) 

 

     Saskaņā ar MK 15.12.2009. noteikumu Nr. 1486 "Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto 

grāmatvedības uzskaiti" 97.3., 98. pantu, pamatojoties uz LR Uzņēmumu reģistra maksātnespējas 

reģistra datiem, 

 

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

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, M.Mežiniece); pret – 1 (J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ: 
          

1. Pārgrāmatot no debitoru konta 23192 ‘’Norēķini ar iestādēm par komunālajiem 

pakalpojumiem’’ uz šaubīgo debitoru kontu 23199 ‘’Norēķini ar pārējiem pircējiem un 

pasūtītājiem par šaubīgo debitoru parādiem’’ 

1.1.  SIA ‘’SEDAK’’ parādu par komunālajiem pakalpojumiem 141.07 latu apmērā; 

(21.10.2008. rēķ.Nr.171 Ls 69.12, 29.12.2008.rēķ.Nr.206 Ls 34.52, 

18.04.2009.rēķ.Nr.045 Ls 37.43); 

   2. Pārgrāmatot no debitoru konta 23191 ‘’Norēķini ar pārējiem pircējiem un pasūtītājiem’’ 

uz šaubīgo debitoru kontu 23199 ‘’Norēķini ar pārējiem pircējiem un pasūtītājiem par 

šaubīgo debitoru parādiem’’ 

2.1. SIA ‘’LATGALES VELVE’’ parādu par grants iegādi PII piebūves pamatu 

būvniecībai Ls 125.84 latu apmērā; (16.06.2009., grāmatojums Nr.0724); 

2.2.  SIA ‘’AGLONAS MAIZE’’ parādu par zemes nomu Ls 131.84 latu apmērā 

(28.07.2011.rēķ.Nr.204 Ls 89.43, 10.11.2010.Nr.248 Ls 42.41). 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

6.§ 

Par savstapējiem norēķiniem. 

(Ziņo: M.Lazdāne) 

 

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

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, M.Mežiniece); pret – 1 (J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ: 
 

 1.  Apstiprināt Aglonas novada izglītības iestāžu izdevumu tāmi 2012.gadam pašvaldību 

savstarpējo norēķinu veikšanai par izglītības iestāžu pakalpojumiem. 
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Aglonas novada izglītības iestāžu izdevumu tāme 2012.gadam. 

EKK 

kods 

Izdevumu 

nosaukums 

Aglonas 

vidusskola 

Grāveru 

pamatskola 

Priežmalas 

pamatskola 

Šķeltovas 

pamatskola 

Aglonas 

novada 

pirmsskolas 

izglītības 

iestāde 

1110 Atalgojumi 69195 16933 29079 22121 44820 

1210 Darba devēja 

VSAO 
iemaksas 

16669 4079 7005 6329 10749 

2100 Komandējumi 200 0 40 0 0 

2200 Pakalpojumi 16813 3875 7248 6150 5080 

2300 Materiāli un 
inventārs 

13800 995 5470 6434 8730 

2400 Periodikas 

iegāde 

300 0 120 100 0 

5233 Bibliotēku 
krājumi 

800 0 150 100 0 

 Kopā 117777 25882 49112 41234 69379 

 Audzēkņu 

skaits 

187 35 76 64 61 

 Izmaksas uz 1 

audzēkni gadā 

629.82 739.49 646.21 644.28 1137.36 

 Izmaksas uz 1 

audzēkni 

mēnesī 

52.49 61.62 53.85 53.69 94.78 

 

     2. Slēgt līgumus par savstarpējo norēķinu veikšanu par izglītības iestāžu pakalpojumiem 

ar šādām novadu un pilsētu domēm: 

2.1.  Salaspils novads 

2.2.  Daugavpils pilsēta 

2.3   Līvānu novads 

2.4.  Daugavpils novads 

2.5.  Riebiņu novads 

2.6.  Dagdas novads 

2.7.  Rēzeknes novads 

2.8.  Rīgas pilsēta 

2.9.  Krāslavas novads 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

6.1. Par līguma slēgšanu par savstarpējiem norēķiniem ar Krāslavas novada domi. 
 

      Pamatojoties uz 13.07.1999. MK noteikumiem Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību 

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

2.punktu, 
 

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

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, M.Mežiniece, J.Rutka); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 
 

      1. Slēgt līgumu ar Krāslavas novada domi par savstarpējiem norēķiniem izglītībā par   

          audzēkņiem, kuru deklarētā dzīves vieta ir Aglonas novadā. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
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14.§ 

Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija. 
 

14.7. Par I.Soldānes iesniegumu par zēnu kora dalībnieku braucienu (27.02.2012., Nr.360).  

                                                 (Ziņo: I.Reščenko) 
 

      Saņemts Aglonas novada zēnu kora vadītājas I.Soldānes iesniegums (27.02.2012., Nr.360), kurā 

lūdz rast iespēju finansēt zēnu kora dalībnieku un skolotāju braucienu uz Daugavpils ledus halli, 

sakarā ar kora pastāvēšanas viena gada jubileju. Paredzamie izdevumi kopā sastāda 54,25 Ls (25 

kora dalībniekiem) un ceļa izdevumi. 
 

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

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

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ: 
 

           1. Piešķirt Aglonas novada zēnu kora dalībnieku un skolotāju braucienam uz   

               Daugavpils ledus halli 54,25 Ls (piecdesmit četri lati 25 sant.). 

           2. Līdzekļus paredzēt no struktūrvienības „Pārvalde”, transporta nodrošināšanai   

               līdzekļus paredzēt no struktūrvienības „Transports skolēnu pārvadāšanai”.  
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

7.§ 

Par VARAM  informācijas pieprasījumu (aptaujas anketas) par pašvaldību un plānošanas 

reģionu investīciju vajadzībām 2014. - 2020. gadam. 

(Ziņo: L.Strole-Krasovska) 
 

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 6.janvāra vēstuli 

Nr.13.18-1e/320 „Par anketu aizpildīšanu”,  
 

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

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt aizpildītās anketas (pievienotas lēmuma pielikumā): 

1.1. 1.anketa:  

1.1.1. Izvērtējums par pakalpojumu groza pašreizējo aizpildījumu un 

nepieciešamo investīciju apjomu: pašvaldību pārziņā (pilnībā vai daļēji) 

esošie pakalpojumi; 

1.1.2. Izvērtējums par pakalpojumu groza pašreizējo aizpildījumu un 

nepieciešamo investīciju apjomu: valsts pārziņā (pilnībā vai daļēji) esošie 

pakalpojumi; 

1.1.3. Izvērtējums par pakalpojumu groza pašreizējo aizpildījumu un 

nepieciešamo investīciju apjomu: pakalpojumi, kas nav pakalpojumu 

grozā; 

1.2. 2.anketa: Izvērtējums par uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstībai nepieciešamo 

finansējumu pašvaldībās; 

1.3. 3.anketa: 

1.3.1. Izvērtējums par veicamajiem ieguldījumiem pašvaldības ceļu 

rekonstruēšanā/izbūvē, kas ved no lauku teritorijas (pagasti, ciemi) uz 

novada līmeņa vai reģionālā līmeņa attīstības centru, kā arī nacionālas, 

reģionālas un novadu nozīmes centru ielu rekonstruēšanā; 
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1.3.2. Izvērtējums par veicamajiem ieguldījumiem valsts ceļu 

rekonstruēšanā/izbūvē, kas ved no lauku teritorijas (pagasti, ciemi) uz 

novada līmeņa vai reģionālā līmeņa attīstības centru, kā arī nacionālas, 

reģionālas un novadu nozīmes centru ielu rekonstruēšanā; 

1.4. 4.anketa: 

1.4.1. Pašvaldības īstenojamie prioritārie projekti. 

2. Nosūtīt 1.punktā minētās aizpildītās anketas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

8.§ 

Par Aglonas novada attīstības programmas galīgo redakciju. 

(Ziņo: L.Strole-Krasovska) 
 

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

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ: 
 

1. Pieņemt zināšanai: 

1.1. Aglonas novada attīstības programmas galīgās redakcijas projekta labojumus un   

       precizējumus; 

1.2. SIA „ĶBLC” iesniegtās Aglonas novada attīstības programmas galīgās redakcijas   

       projekta pilnveidošanu. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

9.§ 

Par zivju nozveju. 

(Ziņo: A.Bartuša) 

9.1. Par G.G. iesniegumu.  
 

Izskatot G.G., personas kods,  dzīves vieta,  

iesniegumu (kancelejā reģistrēts 01.02.2012., Nr.4-14/11) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas 

līgumu 2012.gadam Kalvišu ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar zivju tīklu,  pamatojoties uz 

30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to 

izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos.”  
 

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

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ: 
 

1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam ar G.G., personas kods, dzīves vieta, par 

zivju nozveju Kalvišu  ezerā ar vienu 30 m garu tīklu. 

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 V.L. iesniegumu.  
 

Izskatot V.L., personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 14.02.2012., Nr.4-

14/13) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam Kalvišu ezerā zivju nozvejai 

pašpatēriņam ar zivju tīklu,  pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi 

par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos.”  

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

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ: 
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1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam ar V.L., personas kods, dzīves vieta, par 

zivju nozveju Kalvišu  ezerā ar vienu 30 m garu tīklu. 

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. 

 

9.3. Par V.E. iesniegumu.  

 

Izskatot V.E., personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 14.02.2012., Nr.4-

14/14) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam Kalvišu ezerā zivju nozvejai 

pašpatēriņam ar vienu murdu,  pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi 

par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos.”  
 

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

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ: 
 

1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam ar V.E., personas kods, dzīves vieta, par 

zivju nozveju Kalvišu  ezerā ar vienu murdu. 

  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. 

 

9.4. Par B.B. iesniegumu.  

 

   Izskatot B.B., personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 01.02.2012., 

Nr.4-14/12) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam Saveļu ezerā zivju nozvejai 

pašpatēriņam ar zivju tīklu un vienu murdu,  pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 

1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos.”  
 

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

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ: 
 

1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam ar B.B., personas kods, dzīves vieta, par 

zivju nozveju Saveļu  ezerā ar vienu 30 m garu tīklu un vienu murdu. 

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. 

 

 

 

9.5. Par A.J. iesniegumu.  
 

Izskatot A.J., personas kods,  dzīves vieta,  iesniegumu (kancelejā reģistrēts 21.02.2012., Nr.4-14/17) 
par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam Kalvišu ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar 

zivju tīklu,  pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas 

limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos.”  

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

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ: 
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1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam ar A.J., personas kods, dzīves vieta, par 

zivju nozveju Kalvišu  ezerā ar vienu 30 m garu tīklu. 

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. 
 

9.6. Par S.A. iesniegumu. 
 

 Izskatot S. A., personas kods,  dzīves vieta,  

(kancelejā reģistrēts 17.02.2012., Nr.296) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam 

Aksenavas ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar zivju tīklu un zivju murdu,  pamatojoties uz 30.11.2009. 
MK noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos 

ūdeņos.”  

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

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ: 
 

       1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam ar S.A., personas   

           kods,  dzīves vieta, par  zivju nozveju Aksenavas ezerā ar 30 m garu tīklu un  vienu    

           zivju murdu  ne vairāk   

           kā 30 m lielu sētas garumu pašpatēriņam.   

       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. 
 

9.7. Par V.M. iesniegumu. 
 

 Izskatot V.M., personas kods,  dzīves vieta,   

(kancelejā reģistrēts 22.02.2012., Nr.325) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam Lielajā 
Dubuļkas ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar zivju tīklu 15 m garu,  pamatojoties uz 30.11.2009. MK 

noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos 

ūdeņos.”  

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

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ: 
 

           1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam ar V.M., personas   

               kods,  dzīves vieta, par zivju   

               nozveju Lielajā Dubuļkas ezerā ar 15 m  garu tīklu pašpatēriņam.   

           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. 

 

9.8. Par J.M. iesniegumu. 
 

 Izskatot J.M., personas kods,  dzīves vieta, 

 (kancelejā reģistrēts 22.02.2012., Nr.324) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 

2012.gadam Lielajā Dubuļkas ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar vienu zivju murdu  ne vairāk kā 

30 m sētas garumu,  pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi par 

rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos.”  

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

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ: 

         1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam ar J.M., personas kods,  
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            dzīves vieta, par zivju nozveju   

             Lielajā Dubuļkas ezerā ar vienu zivju murdu  ne vairāk kā 30 m sētas garumu   

             pašpatēriņam.   

          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. 
 

9.9. Par S.K. iesniegumu. 
 

 Izskatot S.K., personas kods,  dzīves vieta,  

(kancelejā reģistrēts 22.02.2012., Nr.323) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 

2012.gadam Lielajā Dubuļkas ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar vienu zivju murdu  ne vairāk kā 

30 m sētas garumu,  pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi par 

rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos.”  

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

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ: 

          1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam ar S.K., personas kods,    

              dzīves vieta, par zivju nozveju Lielajā   

              Dubuļkas ezerā ar vienu zivju murdu  ne vairāk kā 30 m sētas garumu   

              pašpatēriņam.   

          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. 
 

9.10.  Par K.B. iesniegumu. 
 

Izskatot K.B., personas kods,  dzīves vieta,  iesniegumu (kancelejā reģistrēts 10.02.2012., 

Nr.248) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam Cirišu ezerā zivju nozvejai 

pašpatēriņam ar zivju tīklu, pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi 

par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos.”  

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

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ: 

            1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam ar K.B., personas   

                kods,  dzīves vieta, par zivju nozveju   

                Cirišu ezerā ar vienu 50 m garu tīklu. 

            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. 

9.11. Par L.G.  iesniegumu. 
 

    Izskatot L.G., personas kods,  dzīves vieta,   

(kancelejā reģistrēts 24.02.2012., Nr.341) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 

2012.gadam Aksenavas ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar zivju tīklu,  pamatojoties uz 

30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to 

izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos.”  
 

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

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ: 

    1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam ar L.G., personas kods,     
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        dzīves vieta, par zivju nozveju Aksenavas ezerā ar 30 m garu tīklu. 

    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. 
 

9.12. Par A.G. iesniegumu. 
 

     Izskatot A.G., personas kods,  dzīves vieta,   

(kancelejā reģistrēts 24.02.2012., Nr.342) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 

2012.gadam Aksenavas ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar zivju tīklu,  pamatojoties uz 

30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to 

izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos.”  
 

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

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ: 

    1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam ar A.G., personas kods,    

        dzīves vieta,  par zivju nozveju Aksenavas ezerā ar 30 m garu tīklu. 

    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. 
 

9.13. Par O. P.  iesniegumu. 
 

     Izskatot O.P., personas kods,  dzīves vieta,  

(kancelejā reģistrēts 24.02.2012., Nr.343) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 

2012.gadam Aksenavas ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar zivju  tīklu,  pamatojoties uz 

30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to 

izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos.”  
 

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

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ: 

     1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam ar O.P., personas kods,   

         dzīves vieta, par zivju nozveju     

         Aksenavas ezerā ar 30 m garu tīklu. 

     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. 

9.14. Par IK „P.Bekišs ” iesniegumu. 
 

        Izskatot IK „P.Bekišs”, reģ.nr. 41502023899, īpašnieks P.B. , juridiskā adrese, iesniegumu 

(lietvedībā reģistrēts 28.02.2012., Nr.364)  par zušu nozveju 2012.gadā privātā kanālā, kas savieno 

Ģeraņimovas Ilzas ezeru ar Rušona ezeru  0,17 km no Ģeraņimovas Ilzas un pamatojoties uz 

30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to 

izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”, 15.12.1998.  MK noteikumiem nr. 453 „Noteikumi par 

zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos” un 2007. gada 02.maija MK noteikumiem nr. 295 

„Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”. 
 

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

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ: 
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             1. Pieņemt zināšanai par  zvejas limita  izmantošanu,  IK „P.Bekišs”, reģ.nr.   

                 41502023899, īpašnieks P.B., juridiskā adrese –zušu nozvejai  kanālā, kas savieno  

                Ģeraņimovas Ilzas ezeru   

                 ar Rušona ezeru  0,17 km no Ģeraņimovas Ilzas ar zušu murdu kur sētas garums   

                 līdz 30 m. 

             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. 

 

10.§ 

Par zemes jautājumiem 

(Ziņo: I.Reščenko) 
 

10.1. Par adrešu piešķiršanu un precizēšanu Aglonas pagastā. 
 

    Saņemts VZD Latgales reģionālās nodaļas iesniegums (15.12.2011., Nr.2081) par adrešu 

precizēšanu Aglonas novada Aglonas pagastā. 

Sakarā ar konstatētajām nepilnībām Adrešu reģistrā Aglonas pagastā un pamatojoties uz MK 

noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, 
 

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

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ: 
 

1. Dzēst sekojošas adreses Aglonas novada Aglonas pagastā: 

Ciriša iela 10, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304 

Ciriša iela 12, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304 

Ciriša iela 15, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304 

Ciriša iela 16, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304 

Ciriša iela 19, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304 

Ciriša iela 5, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304 

Ciriša iela 6, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304 

Jaudzemu iela 7, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304 

Livdānu iela 15, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304 

Livdānu iela 3, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304 

Somersētas iela 2, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304 

Somersētas iela 40, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304 

Ciriša iela 7, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304 

Ezera iela 7, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304 

Jaudzemu iela 11, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304 

Somersētas iela 35A, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304 

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

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

Somersētas iela 2B, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304 

Kapiņu iela 7, Jaunaglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304 

„Upmaliņas”, Repši, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304 

„Silapurenes”, Leitāni, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304 

„Ozoldārzs”, Rajecki, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304 

„Teklauki”, Dudišķi, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304 

„Dižlijas”, Tūļi, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304 



Aglonas novada domes 28.02.2012. sēdes protokols Nr.2                                          - 16 - 

„Meirulīši”, Meiruļi, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304 

„Kārkli”, Marjanova, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304 

„Lūsis”, Gūteņi, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304 

„Āboliņu mājas”, Novinki, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304 

„Mežloki”, Leitāni, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304 

„Čiekuri”, Lielie Dzerkaļi, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304 

„Pīteri”, Kapiņi, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304 

„Vaivariņi”, Atšķiras Madelāni, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304 

„Kaimiņi”, Atšķiras Madelāni, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304 

„Olūti”, Cecerski, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304 

„Rudzupuķes”, Dudišķi, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304 

„Teivāni”, Puzanišķi, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304 

„Anisķeviči”, Lielie Bernāni, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304 

"Pakalniņi", Jaunaglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304 

Daugavpils iela 1A, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304 

"Lejasrepši", Jaudzemi, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304 

 

2. Piešķirt adreses Aglonas novada Aglonas pagastā sekojošām apbūvētajām zemes 

vienībām un uz tām esošajām ēkām un būvēm: 

Zemes vienības 

kadastra 

apzīmējums 

Piešķirtā adrese 

76420010102 Kapiņu iela 2, Jaunaglona, Aglonas pag., Aglonas nov. 

76420040253 Livdānu iela 8, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov. 

76420050127 "Pie Jānīša", Mazie Bernāni, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304 

76420050116 "Pīteri", Rajecki, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304 

76420090031 "Vaivariņi", Šumski, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304 

76420090032 "Kaimiņi", Šumski, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304 

76420090045 "Āboliņu mājas", Atšķiras Madelāni, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304 

76420100070 "Rudzupuķes", Zlotnišķi, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304 

76420110107 "Lejasrepši", Repši, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304 

76420100013 "Olūti", Ūsāni, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304 

  

3. Piešķirt adreses Aglonas novada Aglonas pagastā sekojošām ēkām un būvēm: 

Zemes vienības kadastra apzīmējums Piešķirtā adrese 

76420040003018, 76420040003019, 

76420040003014, 76420040003015, 

76420040003016, 76420040003017. Somersētas iela 36, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov. 
 

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

001 0009  un uz tām esošajām ēkām un būvēm no: „Kamenca”, Jaunaglona, Aglonas 

pag., Aglonas nov., LV-5304, uz: Parka iela 6, Jaunaglona, Aglonas pag., Aglonas 

nov., LV-5304. 
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5. Mainīt  iepriekš piešķirto adresi ēkai ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0003 022 no: 

Ciriša iela 8, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304, uz: Somersētas iela 38, 

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

6. Mainīt  iepriekš piešķirto adresi ēkai ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0006 026 no: 

Ciriša iela 8, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304, uz: Ciriša iela 3, Aglona, 

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

7. Mainīt  iepriekš piešķirto adresi ēkai ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0006 027 no: 

Ciriša iela 8, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304, uz: Ciriša iela 1, Aglona, 

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

8. Mainīt  iepriekš piešķirto adresi ēkai ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0008 006 no: 

Ciriša iela 8, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304, uz: Jaudzemu iela 1A, 

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

9. Mainīt  iepriekš piešķirto adresi ēkai ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0003 013 no: 

Daugavpils iela 31, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304, uz: Somersētas iela 

36A, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304. 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

10.2. Par CZK darba grupas iesniegumu I.Š. lietā. 
 

    Saņemts LR CZK darba grupas iesniegums (23.01.2012., Nr.150) par pieņemto lēmumu  zemes 

īpašuma tiesību atjaunošanā I.Š. Aglonas pagastā. 

Konstatēts: 

Ar 16.01.2012. Centrālās Zemes komisijas lēmumu Nr.8464, I.Š., personas kods, deklarētā 

adrese, atjaunotas īpašuma tiesības uz mantojamo zemi 0,8 ha platībā, kadastra apzīmējums 

7642 010 0236, Aglonas pagastā. Iepriekš,- 28.12.2009. Aglonas novada dome bija noslēgusi 

zemes nomas līgumu Nr.15 ar I.Š. par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības iznomāšanu. 
 

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

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ: 
 

1. Lauzt noslēgto nomas līgumu ar I.Š., personas kods, uz zemes vienību 0,8 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 7642 010 0236 Aglonas pagastā. 

2. Dzēst zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7642 010 0236 no pašvaldībai piekrītošo 

zemju saraksta. 

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. 

10.3. Par Ž.K. iesniegumu zemes nomas līguma pārtraukšanai Kastuļinas pagastā. 

 

Saņemts Ž.K. iesniegums (26.01.2012., Nr.178) par noslēgtā pašvaldības zemes nomas līguma 

pārtraukšanu Kastuļinas pagastā. 

Konstatēts: 

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

0,69 ha platībā kadastra apzīmējums 6072 003 0099 Kastuļinas pagastā līdz 01.04.2014.. Ž.K. 

atsakās no zemes nomas tiesībām. 
 

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

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ: 
 

1. Lauzt ar Ž.K., personas kods, noslēgto zemes nomas līgumu uz pašvaldībai piekrītošo 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6072 003 0099.  
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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. 

 

10.4. Par ZS Deņevo iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Kastuļinas 

pagastā. 

 

Saņemts ZS Deņevo īpašnieka V.S. iesniegums (27.01.2012., Nr.184) par pašvaldības zemes nomas 

tiesību piešķiršanai Kastuļinas pagastā. 
 

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

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ: 
 

1. Piešķirt zemes nomas tiesības ZS Deņevo reģistrācijas Nr.41501018265, juridiskā 

adrese, uz pašvaldības zemes vienību 0,69 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 003 

0099 Kastuļinas 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. 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. 

 

10.5. Par R.R. iesniegumu atsavināšanas procesa uzsākšanai nekustamajam īpašumam 

Kastuļinas pagastā. 

 

    Saņemts R.R. iesniegums (30.01.2012., Nr.187) par pašvaldībai piekrītošās zemes atsavināšanu 

Kastuļinas pagastā. 

Ar R.R. 30.11.2007. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums par pašvaldībai piekrītošās zemes 

vienības 0,6 ha kopplatībā iznomāšanu. Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6072 002 0123 

atrodas R.R. piederošas lauksaimnieciskas nozīmes ēkas. 
 

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

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ: 

 

1. Uzsākt atsavināšanu uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 0,6 ha kopplatībā ar 

kadastra apzīmējumu 6072 002 0123, Kastuļinas pagastā. 

2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6072 002 0123 piešķirt jaunu nekustamā 

īpašuma nosaukumu „Riekstiņi” un adresi: „Riekstiņi”, Pustoški, Kastuļinas pag., 

Aglonas nov. 

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

6072 002 0123 no: - zeme,uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

(kods 0101) uz: - lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve ( kods 1003). 

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. 

 

10.6. Par L.T. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Kastuļinas pagastā. 
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Saņemts L.T. iesniegums (30.01.2012., Nr.188) par pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanu 

Kastuļinas pagastā. 
 

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

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ: 
 

1. Piešķirt zemes nomas tiesības L.T., personas kods, deklarētā adrese,  uz pašvaldības zemes 

vienības daļu, t.i. uz 0.02 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 005 0110 Kastuļinas 

pagasta Priežmalē. 

2. Noslēgt nomas līgumu ar apbūves tiesībām uz 5 gadiem ar gada nomas maksu 20% (plus 

PVN) no zemes kadastrālās vērtības, noteikt iznomājamās zemes lietošanas mērķi – apbūves 

zeme. 

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. 

 

10.7. Par I.P. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Šķeltovas pagastā. 
 

Saņemts I.P. iesniegums (30.01.2012., Nr.190) par pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanu 

Šķeltovas pagastā. 
 

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

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ: 
 

1. Piešķirt zemes nomas tiesības I.P., personas kod, deklarētā adrese:, uz pašvaldības zemes 

vienību 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6094 002 0104 Šķeltovas 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. 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. 

10.8. Par I.A.  iesniegumu zemes lietošanas tiesību precizēšanai Šķeltovas pagastā. 
 

Saņemts I.A. iesniegums (01.02.2012., Nr.210) par zemes lietošnas tiesību precizēšanu uz zemes 

vienībām ar kadastra apzīmējumu 6094 005 0239, 6094 005 0532 un 6094 005 0507 Šķeltovas 

pagastā. 
 

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

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ: 
 

1. Apvienot blakusesošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6094 005 0532 un 6094 005 

0507  kopējā zemes vienībā ar kopējo platību 2,1 ha ar kadastra apzīmējumu 6094 005 

0507. 

2. Sadalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6094 005 0239 divās atsevišķās zemes 

vienībās, nosakot platību: 3,8 ha - zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6094 005 0239 

un 3,8 ha - jaunizveidotajai zemes vienībai. 

3. Apstiprināt grafiskos pielikumus zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 6094 005 0239 

un 6094 005 0507. 

4. Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 6094 005 0239 un 6094 005 0507 piešķirt 

nekustamā īpašuma nosaukumu „Andrejevi”. 
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5. Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 6094 005 0239 un 6094 005 0507 noteikt 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme,uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods 0101). 
6. Jaunizveidoto zemes vienību 3,8 ha platībā ieskaitīt valsts zemes rezerves fondā.  

7. 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. 

 

10.9. Par V.R. iesniegumu nekustamā īpašuma sadalei un zemes ierīcības projekta izstrādei. 
 

   Saņemts V.B. pilnvarotās personas V.R. iesniegums (03.02.2012. Nr.220) par nekustamā 

īpašuma”Caunas” sadali un zemes ierīcības projekta izstrādi Kastuļinas pagastā. 

Konstatēts: 

Zemes īpašnieka V.B.  pilnvarotā persona V.R. lūdz sniegt pašvaldības atļauju nekustamā īpašuma 

„Caunas” Kastuļinas pagastā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6072 003 0093 sadalei 2 

atsevišķās zemes vienībās, ar mērķi atdalīt zemes gabalu 8,0 ha kopplatībā tālākai atsavināšanai. 

Plānotais zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība (kods 0201). Kā arī lūdz sniegt pašvaldības atļauju zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6072 003 0094 atdalīšanai. 

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

11.punktu, 
 

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

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ: 
 

1. Piekrist nekustamā īpašuma „Caunas” Kastuļinas pagastā sadalei, īpašnieks, personas kods, 

atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6072 003 0094 un sadalot zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 6072 003 0093 reālās daļās. 

2. Atdalāmajai zemes vienībai 0,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 003 0094, mainīt 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz : zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība ( kods 0201).  

3. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6072 003 

0093 sadalei divās atsevišķās zemes vienībās atbilstoši iesniegtajam grafiskajam 

pielikumam. 

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. 
 

10.10. Par R.K. iesniegumu nekustamā īpašuma „Vasiliji”apvienošanai Grāveru pagastā. 
 

   Saņemts R.K. iesniegums (20.12.2011., Nr.3-14/36) par nekustamā īpašuma”Vasiliji” 

apvienošanu un jauna nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu Grāveru pagastā. 

Konstatēts: 

Saskaņā ar 11.11.2011. zvērinātā notāra izsniegto mantojuma apliecību (reģistra Nr.1071) , 

personas kods, apstiprināta mantojuma tiesībās uz V.K. piederošo nekustamo īpašumu „Vasiliji”, 

kadastra Nr.6058 002 0276, Grāveru pagastā. Nekustāmais īpašums sastāv no 3 zemes vienībām ar 

kadastra apzīmējumiem 6058 002 0276, 6058 002 0277 un 6058 003 0114, zeme nav kadastrāli 

uzmērīta. 

R.K. lūdz nekustamo īpašumu ”Vasiliji” pievienot pie sev piederošā nekustamā īpašuma 

„Raisas”. 
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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, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ: 
 

1. Piekrist nekustamā īpašuma „Vasiliji” apvienošanai ar nekustamo īpašumu „Raisas”, 

kadastra Nr.6058 002 0087 Aglonas novada Grāveru pagastā. 

2. Pievienotajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6058 002 0276, 6058 002 

0277 un 6058 003 0114, piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu „Raisas”. 

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. 
 

10.11. Par S.A. iesniegumu zemes nomas līguma pārtraukšanai Šķeltovas pagastā. 
 

    Saņemts S.A. iesniegums (17.02.2012., Nr.297) par noslēgtā pašvaldības zemes nomas līguma 

pārtraukšanu Šķeltovas pagastā. 

Konstatēts: 

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

2,0 ha platībā kadastra apzīmējums 6094 006 0224 Šķeltovas pagastā līdz 01.04.2029.. 

S.Afanasjevs atsakās no zemes nomas tiesībām. 
 

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

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ: 
 

1. Lauzt ar S.A., personas kods, noslēgto zemes nomas līgumu uz pašvaldībai piekrītošo 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6094 006 0224.  

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. 

10.12. Par I.V. iesniegumu nekustamā īpašuma „Oškalni” sadalei Grāveru pagastā. 
 

   Saņemts I.V. iesniegums (15.02.2012., Nr.4-14/10) par nekustamā īpašuma”Oškalni” sadali un 

jauna nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu Grāveru pagastā. 
 

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

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ: 
 

1. Piekrist nekustamā īpašuma „Oškalni” sadalei Aglonas novada Grāveru pagastā. 

2. Atdalāmajai zemes vienībai 2,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6058 004 0084, 

piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu „Jaunoškalni”. 

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. 
 

10.13. Par E.V.S. iesniegumu zemes nomas līguma pārtraukšanai Aglonas pagastā. 
 

   Saņemts E.V.S. iesniegums (22.02.2012., Nr.311) par noslēgtā pašvaldības zemes nomas līguma 

pārtraukšanu Aglonas pagastā. 

Konstatēts: 

  Ar E.V.S. noslēgts zemes nomas līgums uz pašvaldībai piederošo zemes vienības daļu 0,8 ha 

platībā kadastra apzīmējums 7642 004 0525 „ Livdānu Zeme” Aglonas pagastā līdz 03.02.2015.. 

E.V.S. atsakās no zemes nomas tiesībām. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 
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I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ: 
 

1. Lauzt ar E.V.S., personas kods, noslēgto zemes nomas līgumu uz pašvaldībai 

piederošo zemes vienības daļu 0,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 004 

0525.  

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. 
 

10.14. Par U.V. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Šķeltovas pagastā. 
 

Saņemts U.V.  iesniegums (20.02.2012.) par pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanu Šķeltovas 

pagastā. 
 

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

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ: 
 

1. Piešķirt zemes nomas tiesības U.V., personas kods, deklarētā adrese, uz pašvaldības zemes 

vienības daļu 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6094 006 0137 Šķeltovas 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. 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. 

10.15.  Par  zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 6058 001 0003 un 6058 001 0004 

Grāveru pagastā. 
 

  Konstatēts: 

Ar Aglonas novada domes 27.10.2011. lēmumu Nr.6.19. (prot. Nr.23), atbilstoši VZD iesniegtajai 

informācijai tika noteikts, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6058 001 0003 un 6058 

001 0004 Grāveru pagastā piekrīt pašvaldībai. 

Saskaņā ar 23.12.2011. noslēgto zemes izpirkuma līgumu Nr.21P/-9216 ar Latvijas Hipotēku un 

zemes banku, F.K. ir izpirkusi augstāk minēto zemi likumā noteiktā kārtībā. 

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

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

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ: 
 

1. Atcelt  novada domes 27.10.2011. lēmumu Nr.6.19. (prot. Nr.23) „ Par pašvaldības 

lietošanā esošām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 6058 001 0003 un 6058 001 0004 

Grāveru 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. 

 

10.16. Par ZS Laima iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Aglonas pagastā. 
 

    Saņemts ZS Laima īpašnieces M.M. iesniegums (23.02.2012., Nr.329) par pašvaldības zemes 

nomas tiesību piešķiršanai Aglonas pagastā. 
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No balsošanas sevi atstādina deputāte M.Mežiniece. 
 

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

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss); pret – nav; atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ: 
 

1. Piešķirt zemes nomas tiesības ZS Laima, reģistrācijas Nr.47701005164, juridiskā 

adrese:, uz pašvaldības zemes vienības daļu, t.i. uz 9,6 ha platībā, ar kadastra 

apzīmējumu 7642 006 0034 „Gūtiņu karjers”  Aglonas pagastā. 

2. Noslēgt nomas līgumu uz 15 gadiem ar gada nomas maksu 1,5% (plus PVN) no 

zemes kadastrālās vērtības, noteikt iznomājamās zemes lietošanas mērķi – 

lauksaimnieciskā darbība. 

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. 

 

10.17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Jezupiņi” sadalei 

Kastuļinas pagastā. 
 

    Saņemts VSIA „Latvijas valsts mērnieks” iesniegums (23.02.2012. Nr.340) izstrādātā zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanai nekustamā īpašuma „Jezupiņi” sadalei Kastuļinas pagastā un 

SIA „Jezupiņi” un SIA „Preiļu rajona dārzkopības un biškopības biedrība” pilnvarotās personas 

J.Jonina iesniegums (23.02.2012. Nr.339) jauna nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanai un 

zemes lietošanas mērķu noteikšanai. 

    Pamatojoties uz LR likuma „Zemes ierīcības likums”19.panta 2.daļu un atbilstoši 12.04.2011. 

MK noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30. un 31.punktam, 
 

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

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt VSIA „Latvijas valsts mērnieks” izstrādāto zemes ierīcības projektu Kastuļinas 

pagasta nekustamajam īpašumam „Jezupiņi”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6072 

001 0147 sadalei 2 atsevišķās zemes vienībās. 

2. Sadalītās zemes vienības 1. zemes gabalam ar projektēto platību 3,4 ha saglabāt nekustamā 

īpašuma nosaukumu „Jezupiņi”, mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ( kods 0101) uz – individuālo 

dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

3. Sadalītās zemes vienības 2. zemes gabalam ar projektēto platību 2,0 ha piešķirt jaunu 

nekustamā īpašuma nosaukumu „Zivtiņas”, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 

individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

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. 

 

10.18. Par A.J. iesniegumu nekustamā īpašuma „Kristafori” sadalei Šķeltovas pagastā. 
 

   Saņemts A.J. iesniegums (23.02.2012., Nr.330) par nekustamā īpašuma „Kristafori” sadali 

Šķeltovas pagastā. 
 

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

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ: 
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1. Grozīt Aglonas novada domes 26.01.2012. lēmumu Nr.8.13. (prot. Nr.1) „Par A.J. 

iesniegumu nekustamā īpašuma „Kristafori” sadalei Šķeltovas pagastā.” : 

 - Izteikt lēmuma 2.punktu šādā redakcijā: 

„Atdalāmajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 6094 003 0119 un 6094 004 

0153 piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu „Laukumiņi”.  

- Papildināt lēmumu ar 5.punktu šādā redakcijā: 

„Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6094 004 0130 piešķirt jaunu 

nekustamā īpašuma nosaukumu „Ozolīši”. 

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. 

 

10.19. Par ZS „Ziemeļi K” iesniegumu nomas tiesību piešķiršanai uz zemes reformas 

pabeigšanai nodotām zemēm Šķeltovas pagastā. 
 

     Saņemts ZS „ Ziemeļi K” īpašnieka N.P. iesniegums (27.02.2012., Nr.356) par zemes nomas 

tiesību piešķiršanu Šķeltovas pagastā. 
 

   Konstatēts: 

28.05.2009. Šķeltovas pagasta padome noslēgusi zemes nomas līgumu ar ZS Ziemeļi K par zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumiem 6094 001 3009, 6094 003 0176, 6094 003 0170, 6094 003 0205, 

6094 004 0239, 6094 004 3309 un 6094 004 0221 iznomāšanu lauksaimnieciskai darbībai līdz 

01.06.2012. Ar Šķeltovas pagasta padomes 29.09.2008. lēmumu Nr.11.1., augstāk minētās zemes 

vienības nodotas valstij zemes proformas pabeigšanai. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 

6094 003 0176, 6094 003 0170, 6094 003 0205 dabā atrodas blakus viena otrai un tām ir kopējā 

robeža. 
 

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

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ: 

 

      1. Apvienot blakus esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6094 003 0176, 6094   

          003 0170, 6094 003 0205 vienā kopējā zemes vienībā ar kopējo kadastra apzīmējumu   

          6094 003 0170, noteikt platību 11,8 ha. 

      2. Apstiprināt grafisko pielikumu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6094 003 0170   

          kopplatībā 11,8 ha. 

      3. Piešķirt zemes nomas tiesības ZS Ziemeļi K, reģistrācijas Nr.41501018265, juridiskā   

          Adrese, uz sekojošām, zemes reformas pabeigšanai   

          nodotām, zemes vienībām: 

- 11,8 ha platībā, kadastra apzīmējums 6094 003 0170; 

- 4,3 ha platībā, kadastra apzīmējums 6094 004 0239; 

- 8,9 ha platībā, kadastra apzīmējums 6094 004 3309; 

- 4,2 ha platībā, kadastra apzīmējums 6094 001 3089; 

- 3,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 6094 004 0221. 

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 likumā noteiktā kārtībā tiek atjaunotas īpašuma tiesības iespējamiem 

mantiniekiem. 
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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. 

 

10.20. Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6072 006 0130 

un 6072 006 0214 apvienošanu Kastuļinas pagastā. 

 

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

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ: 
 

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

apzīmējumiem 6072 006 0130 un 6072 006 0214 vienā kopējā zemes vienībā ar 

kopējo kadastra apzīmējumu 6072 006 0130, noteikt platību 1,0 ha. 

2. Apstiprināt grafisko pielikumu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6072 006 

0130 kopplatībā 1,0 ha. 

3. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6072 006 0130 nekustamā 

īpašuma nosaukumu „ Jaunokras kapsēta”. 

4. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6072 006 0130 nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi: kapsētu teritorijas un ar tām saistīto cerimoniālo ēku un 

krematoriju apbūve (kods 0907). 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

11.§ 

Par iepirkumiem. 

     (Ziņo: I.Reščenko) 
 

11.1. Par iepirkumu „Aglonas novada autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi    

        2012.gada vasaras sezonā.” 
 

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

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ: 
 

1. Iepirkumu komisijai veikt iepirkuma procedūru iepirkumam „Aglonas novada  

autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2012.gada vasaras sezonā.” 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

11.2. Par elektroenerģijas iepirkumu. 
 

Izskata Aglonas internātvidusskolas  direktora D.Vanaga (10.02.2012., Nr. 253) un SAC 

„Aglona” (23.02.2012. Nr. 332)  iesniegumus par elektroenerģijas iepirkumiem. 
         

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

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ: 
 

1. Iepirkumu komisijai veikt  centralizētu elektroenerģijas iepirkumu Aglonas novada 

iestāžu un struktūrvienību vajadzībām. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

11.3. Par darbinieku obligāto veselības pārbaudi. 
 

Debatēs piedalās: I.Barkeviča, A.Bartuša. 
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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, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ: 
 

1. Iepirkumu komisijai veikt iepirkuma procedūru iepirkumam „Par darbinieku    

    obligātās veselības pārbaudi”. 

2. Darba aizsardzības speciālistam Gunāram Lukaševičam līdz 10.03.2012. iesniegt   

    darbinieku sarakstus ar darba vides riska faktora novērtējumiem. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

      12.§ 

Par sociālajiem jautājumiem. 

(Ziņo: Ā.Perševica) 
 

12.1. Par sociālajiem pabalstiem.  
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 7.punktu, 
             
      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ: 
 

      1. Apstiprināt sarakstu par sociālajiem pabalstiem par kopējo summu Ls 776,45   (septiņi   

         simti septiņdesmit seši lati 45 sant.). (Saraksts pielikumā, konfidenciāli) 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

12.2. Par sociālajiem jautājumiem. 
 

12.2.1. Par I.Š. iesniegumu. 
 

Aglonas novada Sociālajā dienestā tika saņemts iesniegums (19.01.2012., Nr.135) no I.Š., 

personas kods, deklarētā dzīves vieta, piešķirt pabalstu ārkārtas situācijā. 

Pamatojoties uz augstāk minēto un uz Aglonas novada domes saistošajiem noteikumiem 

Nr.6 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Aglonas novadā, 
     

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

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ: 
 

      1. Atteikt I.Š., personas kods, piešķirt pabalstu                 

          ārkārtas situācijā. 

       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. 
 

12.2.2. Par D.L. iesniegumu.  
 

Aglonas novada Sociālajā dienestā tika saņemts iesniegums (20.01.2012., Nr.154) no D.L., 

personas kods, deklarētā dzīves vieta, piešķirt pabalstu ārkārtas situācijā. 

Pamatojoties uz augstāk minēto un uz Aglonas novada domes saistošajiem noteikumiem 

Nr.6 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Aglonas novadā, 
   

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

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ: 
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       1. Atteikt D.L., personas kods, piešķirt      

           pabalstu ārkārtas situācijā.  

        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. 
 

12.2.3. Par K.I. iesniegumu.  
 

Aglonas novada Sociālajā dienestā saņemts iesniegums (13.02.2012., Nr.11-18/123) no 

K.I., personas kods, deklarētā dzīves vieta, kurā lūdz piešķirt vienreizēju pabalstu, sakarā ar 

bērna piedzimšanu. 

     Pamatojoties uz Aglonas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Par vienreizēju 

pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”, 
 

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

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ: 
 

       1. Piešķirt K.I., personas kods, vienreizēju pabalstu   

           Ls 100,00 apmērā, sakarā ar bērna piedzimšanu.  
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

12.2.4. Par V.K. iesniegumu. 
 

Aglonas novada Sociālajā dienestā saņemts iesniegums (22.02.2012., Nr.11-18/152) no 

V.K., personas kods, deklarētā dzīves vieta, kurā lūdz piešķirt vienreizēju pabalstu, sakarā ar 

bērna piedzimšanu. 

     Pamatojoties uz Aglonas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Par vienreizēju 

pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”, 

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

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ: 
 

      1. Piešķirt V.K., personas kods, vienreizēju    

          pabalstu Ls 100,00 apmērā, sakarā ar bērna piedzimšanu.  
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

12.2.5. Par G.D. iesniegumu. 
 

     Aglonas novada Sociālajā dienestā tika izskatīts G.D., personas kods, iesniegums (Nr.11-

18/83) ar lūgumu pagarināt īres līgumu sociālajā dzīvoklī, Kastuļinas pagasta, Aglonas novada 

sociālajā dzīvojamā mājā. 

     Izvērtējot Aglonas novada Sociālajā dienesta rīcībā esošo informāciju, konstatēts: 

     G.D. un N.D. dzīves apstākļi nav mainījušies G.D.  algotu darbu nestrādā. 

     N.D.  ir invalīde. 

     G.D. un N.D. nepieder nekustamais īpašums, ko apliecina 2011.gada 15.novembra iztikas 

līdzekļu deklarācija.  

      Ģimenei ir piešķirts trūcīgas ģimenes statuss no 2011.gada 1.novembra līdz 2012.gada 

30.aprīlim, ko apliecina Aglonas novada Sociālā dienesta 2011.gada 15.novembra  lēmums Nr. 

11-4/705. 

      Pamatojoties uz Aglonas novada saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par sociālo dzīvokļu 

izīrēšanu Aglonas novadā” 24.p. un G.D.  iesniegumu un iesniegtajiem dokumentiem, kas 

apliecina tiesības viņai pagarināt īres līgumu, 
    

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 
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I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ: 
 

          1. Pagarināt G.D., personas kods, sociālā dzīvokļa īres   

              līgumu Kastuļinas pagasta, Aglonas novada sociālajā dzīvojamā mājā. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

12.2.6. Par Ž.J. iesniegumu. 
 

     Aglonas novada Sociālajā dienestā tika izskatīts Ž.J., personas kods, iesniegums(Nr.11-

18/77), ar lūgumu, piešķirt sociālo dzīvoklis Kastuļinas pagasta  sociālajā dzīvojamā mājā.  

    Izvērtējot Aglonas novada Sociālajā dienesta rīcībā esošo informāciju, konstatēts: 

    Ģimenes sastāvs: 

Ž.J., personas kods 

P.F, personas kods  

I.F, personas kods  

Ž.J. ģimenei ir piešķirts trūcīgas ģimenes status  no 2012.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 

30.jūnijam, ko apliecina Aglonas novada Sociālā dienesta 2012.gada 13.janvāra  lēmums Nr. 

11-4/33. 

   Pamatojoties uz Aglonas novada saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par sociālo dzīvokļu 

izīrēšanu Aglonas novadā” 25.p. un Ž.J. iesniegumu un iesniegtajiem dokumentiem, kas 

apliecina tiesības piešķirt sociālo dzīvokli Kastuļinas pagasta  sociālajā dzīvojamā mājā, 
 

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

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ: 
 

      1. Piešķirt Ž.J., personas kods,  sociālo dzīvokli Kastuļinas   

          pagasta  sociālajā dzīvojamā mājā. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

12.2.7. Par V.G. iesniegumu. 
 

    Aglonas novada Sociālajā dienestā tika izskatīts V.G, personas kods, iesniegums (Nr.11-

18/76) ar lūgumu piešķirt sociālo dzīvokli Kastuļinas pagasta  sociālajā dzīvojamā mājā.  

    Izvērtējot Aglonas novada Sociālajā dienesta rīcībā esošo informāciju, konstatēts: 

    V.G. ir trešās grupas invalīds, ko apliecina invaliditātes izziņa BB 256387 no 09.12.2003. 

    Pamatojoties uz Aglonas novada saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par sociālo dzīvokļu 

izīrēšanu Aglonas novadā” 25.p. un V.G. iesniegumu un iesniegtajiem dokumentiem, kas 

apliecina tiesības piešķirt sociālo dzīvokli Kastuļinas pagasta  sociālajā dzīvojamā mājā,  
 

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

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ: 
 

     1. Piešķirt V.G., personas kods, sociālo dzīvokli     

         Kastuļinas pagasta  sociālajā dzīvojamā mājā. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

12.2.8. Par R.B. iesniegumu. 

 

                    Aglonas novada Sociālajā dienestā tika izskatīts R.B., personas kods,   

            deklarētā dzīves vieta,  

            iesniegums (Nr.11-18/157) ar lūgumu piešķirt sociālo dzīvokli Kastuļinas pagasta  sociālajā   
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            dzīvojamā mājā. 

            Izvērtējot Aglonas novada Sociālajā dienesta rīcībā esošo informāciju, konstatēts: 

            Ģimenes sastāvs: 

            R.B., personas kods  

            S.S., personas kods  

            R.Č., personas kods  

            M.Č., personas kods  

            A.Č., personas kods  

            D.Č., personas kods  

            N.Č., personas kods  

                  R.B. ģimenei ir piešķirts trūcīgas ģimenes status no 2011.gada 1.decembra                

            līdz 2012.gada 31.maijam, ko apliecina Aglonas novada Sociālā dienesta 2011.gada 7.decembra    

            lēmums Nr. 11-4/744. 

                  Pamatojoties uz Aglonas novada saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par sociālo dzīvokļu   

             izīrēšanu Aglonas novadā” 25.p. un R.B. iesniegumu un iesniegtajiem  

             dokumentiem, kas apliecina tiesības piešķirt sociālo dzīvokli Kastuļinas pagasta  sociālajā   

             dzīvojamā mājā, 

 

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

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ: 
 

                 1. Piešķirt R.B., personas kods, ģimenei sociālo dzīvokli   

                     Kastuļinas pagasta  sociālajā dzīvojamā mājā. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

12.3. Par iekšējās kārtības noteikumiem sociālajai dzīvojamai mājai Kastuļinas pagastā. 

 

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

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, M.Mežiniece); pret – 1 (J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ: 

 

           1. Apstiprināt Aglonas novada Sociālā dienesta izstrādātos iekšējās kārtības noteikumus     

               sociālajai  dzīvojamai mājai Kastuļinas pagastā. (Pielikumā) 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

13.§ 

Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu  anulēšanu: 

(Ziņo: I.Barkeviča) 
 

13.1. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu Tālivaldim Laurānam. 

 

       Valsts sociālās aprūpes centra „Latgale” filiāle „Krastiņi” 2012. gada 11. janvārī ir iesniegusi 

iesniegumu (reģistrēts ar Nr.90) par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu T.L. pēc adreses. T.L. 

tiesiskais pamats deklarēt savu dzīvesvietu pēc adreses  likumā noteiktajā kārtībā netika konstatēts. 

Izskatījusi Valsts sociālās aprūpes centra „Latgale” filiāle „Krastiņi” iesniegumu un 

pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta 2.daļu un 12.panta 1.daļas 2. punktu, MK 

11.02.2003. noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, 
             
      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ: 
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1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu T.L., pēc adreses, sakarā ar to, ka personai nav 

tiesiska pamata dzīvošanai deklarētajā dzīvesvietā. 

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. 

     /Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā  uz 1. lpp. / 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

 

13.2. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu Č.Ž. 

 

 Valsts sociālās aprūpes centra „Latgale” filiāle „Krastiņi” 2012. gada 11. janvārī ir 

iesniegusi iesniegumu (reģistrēts ar Nr.87) par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu Č.Ž. pēc 

adreses. Č.Ž.tiesiskais pamats deklarēt savu dzīvesvietu pēc adreses likumā noteiktajā kārtībā 

netika konstatēts. 

Izskatījusi Valsts sociālās aprūpes centra „Latgale” filiāle „Krastiņi” iesniegumu un 

pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta 2.daļu un 12.panta 1.daļas 2. punktu, MK 

11.02.2003. noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, 

             

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

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ: 
 

1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu Č.Ž., pēc adreses sakarā ar to, ka personai nav 

tiesiska pamata dzīvošanai deklarētajā dzīvesvietā. 

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. 
 

  /Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā  uz 1. lpp. / 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

13.3. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu A.Z. 

 

       Valsts sociālās aprūpes centra „Latgale” filiāle „Krastiņi” 2012. gada 11. janvārī ir iesniegusi 

iesniegumu (reģistrēts ar Nr. 89) par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu A.Z. pēc adreses. 

A.Z. tiesiskais pamats deklarēt savu dzīvesvietu pēc adreses likumā noteiktajā kārtībā netika 

konstatēts. 

Izskatījusi Valsts sociālās aprūpes centra „Latgale” filiāle „Krastiņi” iesniegumu un 

pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta 2.daļu un 12.panta 1.daļas 2. punktu, MK 

11.02.2003. noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, 
                

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

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ: 
 

1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu A.Z., pēc adreses sakarā ar to, ka personai nav 

tiesiska pamata dzīvošanai deklarētajā dzīvesvietā. 

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. 
 

     /Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā  uz 1. lpp. / 
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I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

 

 

 

13.4. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu J.M. 

 

 Valsts sociālās aprūpes centra „Latgale” filiāle „Krastiņi” 2012. gada 11. janvārī ir 

iesniegusi iesniegumu (reģistrēts ar Nr. 88) par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu J.M. pēc 

adreses. J.M. tiesiskais pamats deklarēt savu dzīvesvietu pēc adreses likumā noteiktajā kārtībā 

netika konstatēts. 

Izskatījusi Valsts sociālās aprūpes centra „Latgale” filiāle „Krastiņi” iesniegumu un 

pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta 2.daļu un 12.panta 1.daļas 2. punktu, MK 

11.02.2003. noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, 

                                  

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

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ: 
 

1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu J.M., pēc adreses, sakarā ar to, ka personai nav 

tiesiska pamata dzīvošanai deklarētajā dzīvesvietā. 

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. 
 

     /Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā  uz 1. lpp. / 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

13.5. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu P.I.V.. 

 

 A.V. 2012. gada 5. janvārī ir iesniedzis iesniegumu (reģistrēts ar Nr.65) par ziņu anulēšanu 

par deklarēto dzīvesvietu P.I.V. viņam piederošajā īpašumā „Ābeļi”. P.I.V. pēc Aglonas novada 

domes lūguma noteiktajā termiņā nav uzrādījis tiesisko pamatu dzīvot pēc adreses. 

Izskatījusi A.V. iesniegumu un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta 

2.daļu un 12.panta 1.daļas 2. punktu, MK 11.02.2003. noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā 

anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, 

 

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

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ: 
 

1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu P.I.V., pēc adreses sakarā ar to, ka personai nav 

tiesiska pamata dzīvošanai deklarētajā dzīvesvietā. 

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. 
 

     /Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā  uz 1. lpp. / 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
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14.§ 

Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija. 

 

Sēžu zāli atstāj deputāts J.Rutka plkst.15:00. 

 

14.2. Par Izglītības un zinātnes ministrijas vēstuli par Jaunaglonas arodvidusskolu     

         (02.02.2012., Nr.212). 

                  (Ziņo: I.Barkeviča) 

 

     Saņemta Izglītības un zinātnes ministrijas vēstule par Jaunaglonas arodvidusskolu (02.02.2012., 

Nr.212). Ministrija informē, ka ir iepazinusies ar Aglonas novada domes 17.01.2012. vēstuli Nr.3-

4/159, kurā izteikta vēlme pārņemt Viduslatgales Profesionālās vidusskolas Jaunaglonas filiāli, ja 

tiek saglabāts esošais finansējums skolas attīstībai.  

     Ministrija informē, ka nav iespējams nodot Aglonas novada domei Jaunaglonas arodvidusskolu, 

jo tādas izglītības iestādes Viduslatgales Profesionālās vidusskolas filiāles nav. 
 

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

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 
 

      1. Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas vēstuli par Jaunaglonas   

          arodvidusskolu (02.02.2012., Nr.212). 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

14.3. Par Aglonas internātvidusskolas iesniegumu par darba grupas izveidošanu (17.01.2012., 

Nr.118). 

       (Ziņo: I.Barkeviča) 

 

      Saņemts Aglonas internātvidusskolas direktora D.Vanaga iesniegums (17.01.2012., Nr.118) par 

darba grupas izveidošanu izvērtēt iespēju nākotnē izveidot Aglonas amatu internātvidusskolu uz 

Aglonas internātvidusskolas un Jaunaglonas arodvidusskolas bāzes. 

 

Sagatavotais lēmumprojekts: 
 

Aglonas novada domes nolemj: 
 

     1. Izveidot darba grupu Aglonas internātvidusskolas un Jaunaglonas arodvidusskolas skolu apvienošanas   
         situācijas izpētei sekojošā sastāvā: Didzis Vanags, Guntars Ratenieks, Antoņina Smane, Lāsma Strole-  

         Krasovska, kā  ekspertu pieaicināt Preiļu novada Izglītības pārvaldes vadītāju Andreju Zagorski. 

 

I.Reščenko priekšlikums ir atlikt jautājuma izskatīšanu. 

 

Deputāti balso par I.Reščenko priekšlikumu. 

 

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

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 
 

             1. Atlikt jautājuma izskatīšanu par Aglonas internātvidusskolas iesniegumu par darba   

                grupas izveidošanu. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
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14.4. Par Maltas speciālās internātpamatskolas vēstuli par braukšanas izdevumu   

         apmaksu V.B. (13.01.2012., Nr.108). 

                                (Ziņo: I.Reščenko) 
 

      Saņemts Maltas speciālās internātpamatskolas iesniegums (13.01.2012., Nr.108), kurā lūgts 

apmaksāt braukšanas izdevumus V.B. par maršrutu Malta-Aglonas pagr.-Voguļi-Aglonas pagr.-

Malta, kas saistīti ar ierašanos no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ, kopsummā par Ls 

8,20. 

       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, 
 

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

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Apmaksāt V.B., dzīvojošam braukšanas biļetes pa maršrutu Malta-Aglonas pagr.-

Voguļi-Aglonas pagr.-Malta par summu Ls 8,20 (astoņi lati 20 sant.). 

2. Apmaksāt V.B. braukšanas biļetes līdz 2011./2012. mācību gada beigām. 

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

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

14.5. Par degvielas patēriņa normas noteikšanu traktoram „MTZ 82.01”. 

                                       (Ziņo: A.Kluss) 
 

      Pamatojoties uz 19.01.2012. aktu par degvielas patēriņa normas noteikšanu, 
 

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

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt degvielas patēriņa normu traktoram  „MTZ 82.01” reģistrācijas numurs  

    T 9329 LC – dīzeļdegvielas patēriņa norma 1 motostundai izpildot darbu (autoceļa   

    attīrīšana no sniega braucot paralēli ceļa asij) 12,0 litri  dīzeļdegvielas. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

14.6. Par IK „D.A.R.S.” iesniegumu par atļauju iebraukšanai autoostas teritorijā 

(16.01.2012., Nr.113). 

        (Ziņo: I.Reščenko) 
 

      Saņemts IK „D.A.R.S.” iesniegums (16.01.2012., Nr.113), kurā lūdz pašvaldībai izsniegt atļauju 

iebraukšanai Aglonas autoostā pēc adreses Somersetas iela 35a, Aglona, preču izkraušanai un 

iekraušanai. 
 

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

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 
 

    1. Izsniegt atļauju IK „D.A.R.S.”, reģ. Nr.41502028665, iebraukt Aglonas autoostā pēc    

        adreses Somersetas iela 35a, Aglona, Aglonas nov., preču izkraušanai un iekraušanai. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

14.1. Par personīgās automašīnas izmantošanu darba vajadzībām. 
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                                      (Ziņo: I.Barkeviča) 
 

      Saņemts Aglonas internātvidusskolas direktora iesniegums (reģistrēts 10.01.2012. Nr. 78) ar 

lūgumu atļaut izmantot personīgu automašīnu darba vajadzībām. 

 

Sagatavotais lēmumprojekts ar 2.priekšlikumiem: 
 

1.priekšlikums. 
 

Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9. panta 1. daļas 16. punktā noteikts, ka gada 

apliekamajā ienākumā netiek ietvertas un ar nodokli netiek apliktas kompensācijas izmaksas likumos un 
Ministru kabineta noteikto normu ietvaros, izņemot kompensāciju par neizmantoto atvaļinājumu. Savukārt 

MK noteikumu Nr.899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība" 43. 

punkts nosaka, ka kompensācijas izmaksas ir arī summas, ko darba devējs darbiniekam izmaksā sakarā ar 
darbiniekam piederoša personiskā transportlīdzekļa (kas atbilstoši darba līgumam tiek izmantots darba 

vajadzībām) nolietošanos un kas noteikta 0,03 latu apmērā par katru nobraukto kilometru, bet ne vairāk kā 

40 latu mēnesī. Summa, kas pārsniedz 40 latu mēnesī, apliek ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.  

Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu 
piemērošanas kārtība" 43. punktu, 

Aglonas novada dome NOLEMJ: 

1. Atļaut Aglonas internātvidusskolas direktoram Didzim Vanagam izmantot personīgo automašīnu 
Audi 80, valsts reģ. nr. EM 1039, darba vajadzībām. 

2. Komisijai sekojošā sastāvā: ______________, __________________________, ______________, 

noteikt automašīnas Audi 80, valsts reģ. nr. EM 1039 degvielas patēriņu. 

3. Izmaksāt Didzim Vanagam kompensāciju par personīgās automašīnas nolietošanos 0,03 latu apmērā 
par katru nobraukto kilometru, saskaņā ar maršruta lapu. 

4. Izsniegt Didzim Vanagam degvielas talonus, saskaņā ar maršruta lapu. 

 

2.priekšlikums. 
 

Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, 

likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9. panta 1. daļas 16. punktā noteikts, ka gada 

apliekamajā ienākumā netiek ietvertas un ar nodokli netiek apliktas kompensācijas izmaksas 

likumos un Ministru kabineta noteikto normu ietvaros, izņemot kompensāciju par neizmantoto 

atvaļinājumu. 

 Savukārt MK noteikumu Nr.899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu 

piemērošanas kārtība" 43. punkts nosaka, ka kompensācijas izmaksas ir arī summas, ko darba 

devējs darbiniekam izmaksā sakarā ar darbiniekam piederoša personiskā transportlīdzekļa (kas 

atbilstoši darba līgumam tiek izmantots darba vajadzībām) nolietošanos un kas noteikta 0,03 latu 

apmērā par katru nobraukto kilometru, bet ne vairāk kā 40 latu mēnesī. Summa, kas pārsniedz 40 

latu mēnesī, apliek ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.  

Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu 

piemērošanas kārtība" 43. punktu, 

Aglonas novada dome NOLEMJ: 

1. Atļaut Aglonas internātvidusskolas direktoram Didzim Vanagam izmantot personīgo 

automašīnu Audi 80, valsts reģ. nr. EM 1039, darba vajadzībām. 

2. Komisijai sekojošā sastāvā: ______________, __________________________, 

______________, noteikt automašīnas Audi 80, valsts reģ. nr. EM 1039 degvielas patēriņu. 

3. Saskaņā ar apstiprinātajām maršruta lapām, atmaksāt Didzim Vanagam iesniegtos degvielas 

iegādes čekus par nobrauktajiem kilometriem, kas ir veikti  darba vajadzībām ar personīgo 

transporta līdzekli. 
 

Deputāti balso par 2.priekšlikumu. 
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Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, 

likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9. panta 1. daļas 16. punktā noteikts, ka gada 

apliekamajā ienākumā netiek ietvertas un ar nodokli netiek apliktas kompensācijas izmaksas 

likumos un Ministru kabineta noteikto normu ietvaros, izņemot kompensāciju par neizmantoto 

atvaļinājumu. 

 Savukārt MK noteikumu Nr.899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu 

piemērošanas kārtība" 43. punkts nosaka, ka kompensācijas izmaksas ir arī summas, ko darba 

devējs darbiniekam izmaksā sakarā ar darbiniekam piederoša personiskā transportlīdzekļa (kas 

atbilstoši darba līgumam tiek izmantots darba vajadzībām) nolietošanos un kas noteikta 0,03 latu 

apmērā par katru nobraukto kilometru, bet ne vairāk kā 40 latu mēnesī. Summa, kas pārsniedz 40 

latu mēnesī, apliek ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.  

Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu 

piemērošanas kārtība" 43. punktu, 

 

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

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Atļaut Aglonas internātvidusskolas direktoram Didzim Vanagam izmantot personīgo 

automašīnu Audi 80, valsts reģ. nr. EM 1039, darba vajadzībām. 

2. Komisijai sekojošā sastāvā: Aivars Kluss, Stanislavs Valainis, Gaļina Pilāne, Didzis 

Vanags, noteikt automašīnas Audi 80, valsts reģ. nr. EM 1039 degvielas patēriņu. 

3. Saskaņā ar apstiprinātajām maršruta lapām, atmaksāt Didzim Vanagam iesniegtos 

degvielas iegādes čekus par nobrauktajiem kilometriem, kas ir veikti  darba 

vajadzībām ar personīgo transporta līdzekli. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

I.Reščenko ziņo, ka sēde ir slēgta. 

 

SĒDE SLĒGTA  plkst.15:10. 

 

SĒDI VADĪJA 

novada domes priekšsēdētājs                  ______________________ I.REŠČENKO 

 

SĒDI PROTOKOLĒJA                           ______________________ I.RUTKA 

 

Protokols parakstīts ________________________ 
                                               (datums) 


