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 SĒDES   PROTOKOLS 

Aglonas novadā     
 

2012.gada 29.novembrī                                                                                                              Nr.21 
 

Sēde sasaukta plkst.14:00 
 

Sēdi atklāj plkst.14:00 
 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Igors Reščenko,  
 

Protokolē – I.Rutka 
 

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

                                                                 Andris Badūns, Anita Anna Bartuša, Ainārs Streļčs,  

                                                                 Andris Ruduks,  Aivars Kluss, Vadims Krimans, 

                                                                 Jānis Rutka, Mārīte Mežiniece (no plkst.14:05),  

                                                                 Didzis Vanags (no plkst.14:20). 
                                                                                               

Sēdē nepiedalās – 1 novada domes deputāts: Iveta Soldāne (atrodas darbā). 
                                                               

Uzaicinātās personas – Finanšu nodaļas vadītāja V.Lielcepure, BSAC „Somerseta”’ vadītāja   

                                        I.Ukina, novada domes jurists D.Kuzņecovs. 
  

                                         
Izsludinātā sēdes darba kārtība: 

 

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

2. Par budžeta izpildi. 

3. Par 2012.gada budžeta grozījumiem. 

4. Par mērķdotācijas sadali pedagogu darba samaksai. 

5. Par mācību literatūras iegādei papildus piešķirto līdzekļu sadali. 

6. Par līgumiem.  

6.1. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem. 

6.2. Ar  SIA „ZZ Dats”. 

       6.3. Par personas datu apstrādes auditu. 

7. Par pašvaldības nekustamo īpašumu un autotransporta apdrošināšanu. 

8. Par medikamentu izlietojuma normām. 

9. Par traktora pakalpojumu izcenojumiem. 

10. Par SIA „Preiļu slimnīca” 9 mēnešu bilanci.  
11. Par Aglonas Sporta skolu. 

12. Par  Bērnu sociāla atbalsta centra „Somerseta” nolikumu. 

13. Par „Kārtība, kādā apbalvo Aglonas novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamos un 

pedagogus”.  
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14. Par Noteikumiem „Par stipendiju piešķiršanu Aglonas vidusskolas un Aglonas 

internātvidusskolas izglītojamajiem”.   

15. Par sociālajiem pabalstiem un jautājumiem. 

16. Par zemes jautājumiem. 

17. Par iepirkuma rezultātiem. 

18. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija. 

18.1. Par jaunatnes lietu speciālista R.Vilciņa iesniegumu (25.09.2012., Nr.1721). 

18.2. Par sociālā pedagoga I.Švābes iesniegumu (02.10.2012., Nr.1766).  
18.3. Par  asins donoru kustības atbalstu. 

18.4. Par UAC iesniegumu (06.11.2012., Nr.2022). 

 

No sēžu zāles iziet deputāts V.Krimans. 

 

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

1. Par Sorosa fonda finansētā projekta „Turpini mainīties” projekta komandas 

apstiprināšanu. (Pie 18.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija) 

2. Par iepirkumu „Satiksmes drošības uzlabojumi Aglonas pagasta Jaunaglonas ciemā 

(1.būvniecības kārta)”. (Pie 17.p. Par iepirkumu rezultātiem) 

3. Par A.V. iesniegumu. (Pie 15.p. Par sociālajiem pabalstiem un jautājumiem) 

4. Par adrešu datu kārtošanu. (Pie 16.p. Par zemes jautājumiem) 

5. Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu pašvaldības zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 6094 005 3450 Šķeltovas pagastā. (Pie 16.p. Par zemes jautājumiem) 

6. Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6094 001 0078 

Šķeltovas pagastā. (Pie 16.p. Par zemes jautājumiem) 

7. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 6094 006 0238 Šķeltovas pagastā. (Pie 16.p. Par zemes jautājumiem) 

 

Uz sēdi ierodas deputāte M.Mežiniece plkst.14:05. 

 

Deputāti balso par izsludināto sēdes darba kārtību. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

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

nav, NOLEMJ: 
  

Apstiprināt izsludināto sēdes darba kārtību: 
 

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

2.  Par budžeta izpildi. 

3.  Par 2012.gada budžeta grozījumiem. 

4.  Par mērķdotācijas sadali pedagogu darba samaksai. 

5.  Par mācību literatūras iegādei papildus piešķirto līdzekļu sadali. 

6.  Par līgumiem.  

6.1. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem. 

6.2. Ar  SIA „ZZ Dats”. 

       6.3. Par personas datu apstrādes auditu. 

7.  Par pašvaldības nekustamo īpašumu un autotransporta apdrošināšanu. 

8.  Par medikamentu izlietojuma normām. 

9.  Par traktora pakalpojumu izcenojumiem. 

10. Par SIA „Preiļu slimnīca” 9 mēnešu bilanci.  
11. Par Aglonas Sporta skolu. 
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12. Par  Bērnu sociāla atbalsta centra „Somerseta” nolikumu. 

13. Par „Kārtība, kādā apbalvo Aglonas novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamos un   

      pedagogus”.  

14. Par Noteikumiem „Par stipendiju piešķiršanu Aglonas vidusskolas un Aglonas   

      internātvidusskolas izglītojamajiem”.   

15. Par sociālajiem pabalstiem un jautājumiem. 

16. Par zemes jautājumiem. 

17. Par iepirkuma rezultātiem. 

18. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija. 

18.1. Par jaunatnes lietu speciālista R.Vilciņa iesniegumu (25.09.2012., Nr.1721). 

18.2. Par sociālā pedagoga I.Švābes iesniegumu (02.10.2012., Nr.1766).  
18.3. Par  asins donoru kustības atbalstu. 

18.4. Par UAC iesniegumu (06.11.2012., Nr.2022). 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

Sēžu zālē atgriežas deputāts V.Krimans. 
 

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

Balsojumā nepiedalās deputāts V.Krimans. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

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

nav, NOLEMJ: 
 

Iekļaut sēdes darba kārtībā sekojošus jautājumus: 
 

1. Par Sorosa fonda finansētā projekta „Turpini mainīties” projekta komandas   

    apstiprināšanu. (Pie 18.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija) 

2. Par iepirkumu „Satiksmes drošības uzlabojumi Aglonas pagasta Jaunaglonas ciemā   

    (1.būvniecības kārta)”. (Pie 17.p. Par iepirkumu rezultātiem) 

3. Par A.V. iesniegumu. (Pie 15.p. Par sociālajiem pabalstiem un jautājumiem) 

4. Par adrešu datu kārtošanu. (Pie 16.p. Par zemes jautājumiem) 

5. Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu pašvaldības zemes vienībai ar kadastra   

    apzīmējumu 6094 005 3450 Šķeltovas pagastā. (Pie 16.p. Par zemes jautājumiem) 

6. Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6094 001 0078   

    Šķeltovas pagastā. (Pie 16.p. Par zemes jautājumiem) 

7. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu   

    6094 006 0238 Šķeltovas pagastā. (Pie 16.p. Par zemes jautājumiem) 
                                      
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

Apstiprinātā sēdes darba kārtība: 
 

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

2.  Par budžeta izpildi. 

3.  Par 2012.gada budžeta grozījumiem. 

4.  Par mērķdotācijas sadali pedagogu darba samaksai. 

5.  Par mācību literatūras iegādei papildus piešķirto līdzekļu sadali. 

6.  Par līgumiem.  

6.1. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem. 

6.2. Ar  SIA „ZZ Dats”. 

       6.3. Par personas datu apstrādes auditu. 
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7.  Par pašvaldības nekustamo īpašumu un autotransporta apdrošināšanu. 

8.  Par medikamentu izlietojuma normām. 

9.  Par traktora pakalpojumu izcenojumiem. 

10. Par SIA „Preiļu slimnīca” 9 mēnešu bilanci.  
11. Par Aglonas Sporta skolu. 

12. Par  Bērnu sociāla atbalsta centra „Somerseta” nolikumu. 

13. Par „Kārtība, kādā apbalvo Aglonas novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamos un   

      pedagogus”.  

14. Par Noteikumiem „Par stipendiju piešķiršanu Aglonas vidusskolas un Aglonas   

      internātvidusskolas izglītojamajiem”.   

15. Par sociālajiem pabalstiem un jautājumiem. 

16. Par zemes jautājumiem. 

17. Par iepirkuma rezultātiem. 

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

               2012./2013.gada ziemas sezonā”. 

      17.2. Par iepirkumu „Satiksmes drošības uzlabojumi Aglonas pagasta Jaunaglonas ciemā   

   (1.būvniecības kārta)”.  

18. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija. 

18.1. Par jaunatnes lietu speciālista R.Vilciņa iesniegumu (25.09.2012., Nr.1721). 

18.2. Par sociālā pedagoga I.Švābes iesniegumu (02.10.2012., Nr.1766).  
18.3. Par  asins donoru kustības atbalstu. 

18.4. Par UAC iesniegumu (06.11.2012., Nr.2022). 

          18.5. Par Sorosa fonda finansētā projekta „Turpini mainīties” projekta komandas   

                   apstiprināšanu.  

      

1.§ 

 Novada domes priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu. 

(Ziņo I.Reščenko) 
 

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

No balsošanas sevi atstādina I.Reščenko. 
 

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

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

nolikums” 19.9.apakšpunktu: 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, 

J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ: 
 

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

    pieņemto lēmumu, laika posmā no 30.10.2012.g., izpildes gaitu. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

2.§ 

Par budžeta izpildi. 

                                                  (Ziņo V.Lielcepure) 
 

       Saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.pantu, likuma ‘’Par pašvaldību budžetiem’’ 7.pantu, 

‘’Likuma par budžetu un finanšu vadību’’ 41.(1) pantu, 
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      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, 

J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto pamatbudžeta 

izpildi uz 01.11.2012. ieņēmumos LVL 2363721 (tajā skaitā konsolidācija - LVL 411682) , 

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

2. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto pamatbudžeta 

izpildi uz 01.11.2012. izdevumos LVL 2327873 (tajā skaitā konsolidācija - LVL 411682) un 

naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumu uz 01.11.2012. LVL 417307, saskaņā ar 

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

3. Apstiprināt saņemto aizņēmumu kopsummu uz 01.11.2012. LVL 101158, atmaksāto 

aizņēmumu kopsummu uz 01.11.2012. LVL 152719, saskaņā ar pielikumu ‘’Pārskats par 

aizņēmumiem’’; 

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

izpildi uz 01.11.2012. ieņēmumos LVL 107829, saskaņā ar pielikumu ‘’Pārskats par 

budžeta izpildi’’(Veidlapa 1-SB); 

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

izpildi uz 01.11.2012. izdevumos LVL 63503 un naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumu 

uz 01.11.2012. LVL 60898, saskaņā ar pielikumu ‘’Pārskats par budžeta izpildi’’(Veidlapa 

1-SB). 

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

dāvinājumu budžeta izpildi uz 01.11.2012.ieņēmumos LVL 4300, izdevumos LVL 3518, 

līdzekļu atlikums uz 01.11.2012. LVL 3543. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

3.§ 

Par 2012.gada budžeta grozījumiem. 

                                               (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 11 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, 

J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.12 „Grozījumi Aglonas novada domes   

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

Par Aglonas novada budžetu 2012.gadam 

Izdoti pamatojoties uz likuma 

                                                                                                "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās 

daļas 2.punktu un 46.pantu 
 

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

1.1.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību 2012. gada konsolidētā pamatbudžeta 
grozījumus ieņēmumos 58884 latu apmērā. Kopējā konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumu summa, t.sk. 

grozījumi, ir  2724557 lati (tajā skaitā konsolidācija - 497207 lati), aizņēmumu saņemšana 233331 lats, 

naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums  gada sākumā 433020 lati. Pamatbudžeta ieņēmumu 

kopsumma (tajā skaitā naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā un aizņēmumu 
saņemšana) ir 3390908 lats (tajā skaitā konsolidācija - 497207 lati); 
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1.2.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību 2012. gada konsolidētā pamatbudžeta 

grozījumus izdevumos -12008 latu apmērā. Kopējā konsolidētā pamatbudžeta izdevumu summa, t.sk. 
grozījumi, ir 3142397 lati (tajā skaitā konsolidācija -497207 lati), aizņēmumu atmaksa 152734 lati, 

atlikums gada beigās 95777 lati. Pamatbudžeta izdevumu kopsumma (tajā skaitā naudas līdzekļu un 

noguldījumu atlikums gada beigās un aizņēmumu atmaksa) ir 3390908 lati (tajā skaitā konsolidācija                   

-497207 lati); 
1.3. Konsolidētais pamatbudžets ar grozījumiem atspoguļots Pielikumā Nr.1 ‘’Pamatbudžets, 

2012.gads’’(7.aile). Konsolidētā pamatbudžeta grozījumi atspoguļoti Pielikumā Nr.1 ‘’Pamatbudžets, 

2012. gads’’ (8.aile). Pielikums Nr.1 ‘’Pamatbudžets, 2012. gads’’ ir neatņemama Saistošo noteikumu 
sastāvdaļa un pievienojams Saistošajiem noteikumiem. 

1.4. Pamatbudžets ar grozījumiem pašvaldības iestādēm, struktūrvienībām atspoguļots Pielikumā Nr.1- 

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

1.5. Pamatbudžets ar grozījumiem ekonomiskās klasifikācijas kodiem pašvaldības iestādēm, 

struktūrvienībām atspoguļots Pielikumā Nr.4.  

2.1. Kancelejas nodaļai nosūtīt saistošos noteikumus Nr.12, tajā skaitā: 
       Pielikumu Nr.1 ‘’Pamatbudžets, 2012.gads’’; 

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

       reģionālās attīstības ministrijai. 
2.2. Aglonas novada domes administrācijas un pagastu pārvalžu budžeta ieņēmumu grozījumu projektu 

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

internātvidusskolas  20.11.2012.iesniegumu Nr.1-12/108 ‘’Par grozījumiem ieņēmumu un izdevumu 
tāmē’’, kas tajā skaitā iekļauti Aglonas novada domes konsolidētajā pamatbudžetā ‘’Pielikums Nr.1 

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

2.3. Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidētā pamatbudžeta grozījumu kopsavilkumu pa 

ekonomiskās klasifikācijas kodiem (Pielikums Nr.4), kas tajā skaitā iekļauts Aglonas novada domes 
konsolidētajā pamatbudžetā ‘’Pielikums Nr.1 PAMATBUDŽETS, 2012.GADS’’, pievienot domes sēdes 

protokola pielikumos. 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

4.§ 

 Par mērķdotācijas sadali pedagogu darba samaksai. 

                                               (Ziņo V.Lielcepure) 
 

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

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, M.Mežiniece, V.Krimans); pret – 1 

(J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ: 
 

        1. Apstiprināt mērķdotāciju sadali pedagogu darba samaksai Aglonas novada mācību   

            iestādēs 2012.gada decembrim. 

            1.1. Mērķdotācijas piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai sadalījums Aglonas   

                   novada PII un skolām 2012.gada decembrim. 
 

Skolas nosaukums 

Faktiskais 
bērnu skaits 
no 5 g. uz 

03.09.2012. 
 D/a fonds 

mēnesī            

Atlīdzība  
decembrī 

kopā 

1 2 3 4 

Aglonas PII 35 928 1151 

Grāveru pamatsk. 4 106 132 

Priežmalas pamatsk. 13 345 428 

Šķeltovas pamatsk. 5 133 165 

Kopā novadā 57 1512 1876 



Aglonas novada domes 29.11.2012. sēdes protokols Nr.21                                          - 7 - 

                 1.2. Mērķdotācijas sadale Aglonas novada skolām 2012.gada decembrim. 
 

Skolas nosaukums 

Faktiskais 
skolēnu 
skaits uz 
03.09.2012. 

Normētais 
skolēnu 
sk. 

D/a fonds 
mēnesī 

Atlīdzība 
mēnesī 
kopā ar 
soc.nod. 
24,09% 

D/a 
fonds 
menesī 
interešu 
izglītībai 

Atlīdzība 
mēnesī 
kopā ar 
soc.nod. 
24,09% 

Atlīdzība 
decembrī 

kopā 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Aglonas vidusskola 175 179,25 10041 12460 442 549 13009 

Grāveru pamatsk. 30 28,17 1578 1958 76 94 2052 

Priežmalas pamatsk. 53 50,15 2809 3486 134 166 3652 

Šķeltovas pamatsk. 45 42,20 2364 2933 114 141 3074 

Aglonas 
internātvidusskola 107       270 335 335 

Aglonas katoļu 
ģimnāzija 8       20 25 25 

Kopā novadā 418 299,77 16792 20837 1056 1310 22147 

 

    2. Apstiprināt mērķdotāciju Aglonas internātvidusskolai pedagogu darba samaksai un 

        VSAO iemaksām 15771 Ls, uzturēšanas izdevumiem 10128 Ls, kopā skolai 25899 Ls. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

5.§ 

Par mācību literatūras iegādei papildus piešķirto līdzekļu sadali. 

                                               (Ziņo V.Lielcepure) 
 

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

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, M.Mežiniece, V.Krimans); pret – 1 

(J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Saskaņā ar LR Izglītības un zinātnes ministrijas 23.10.2012. rīkojumu Nr. 373, apstiprināt 

mācību literatūras iegādei papildus piešķirto līdzekļu sadali saskaņā ar Pielikumu Nr.1: 

Nr.p.k. Izglītības iestāde Normēto skolēnu 

skaits 

Finansējums, Ls 

1. Aglonas vidusskola 179.25 275 

2. Rīgas un visas Latvijas metrop-

olīta Aleksandra (Kudrjašova) 

Grāveru pamatskola 

28.17 43 

3. Priežmalas pamatskola 50.15 77 

4. Šķeltovas pamatskola 42.20 65 

 Kopā novadā 299.77 460 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

6.§ 

Par līgumiem. 

                                               (Ziņo I.Reščenko) 
 

6.1. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem. 
 

  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,  
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      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 2 

(V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ: 

 

   1. Slēgt līgumus par pašvaldību savstarpējo norēķinu veikšanu par izglītības iestāžu 

sniegtajiem pakalpojumiem ar šādām novadu un pilsētu domēm: 

       1.1. Dagdas novada pašvaldību; 

       1.2. Ogres novada pašvaldību; 

       1.3. Līvānu novada domi; 

       1.4. Dobeles novada Izglītības pārvaldi. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

Uz sēdi ierodas deputāts D.Vanags plkst.14:20. 

 

6.2. Ar  SIA „ZZ Dats”. 

   

Saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21.panta 1.daļas 27.punktu, 

 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 3 

(V.Krimans, J.Rutka, D.Vanags), NOLEMJ: 
 

         1. Slēgt līgumu ar SIA „ZZ Dats”, reģ. Nr.40003278467, par pašvaldības   

             programmatūras uzturēšanas un datu izmitināšanas pakalpojumu sniegšanu   

             par summu bez 21% PVN LVL 2310,00 (divi tūkstoši trīs simti desmit lati   

             00 santīmi), un 21% PVN LVL 485,10 (četri simti astoņdesmit pieci lati 10 santīmi),   

             kopējā summa LVL 2795,10 (divi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit pieci lati 10   

             santīmi).        
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

6.3. Par personas datu apstrādes auditu. 

 

Debatēs piedalās: D.Vanags. 

 

Saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21.panta 1.daļas 27.punktu, 

 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 1 (V.Krimans); 

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

       1. Slēgt līgumu ar SIA „Informācijas drošības aģentūra”, reģ. Nr.40103197942, par   

           personas datu apstrādes un informācijas resursu drošības stāvokļa auditu par   

           summu LVL 500,00 (pieci simti lati 00 santīmi) + PVN 21%, kas sastāda LVL 105,00   

           (viens simts pieci lati 00 santīmi), līguma kopējā summa LVL 605,00 (seši simti pieci   

           lati 00 santīmi). 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
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7.§ 

Par pašvaldības nekustamo īpašumu un autotransporta apdrošināšanu. 

                                               (Ziņo I.Reščenko) 

     

Debatēs piedalās: A.Streļčs, D.Vanags, V.Krimans. 

 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 3 (V.Krimans, J.Rutka, 

D.Vanags); atturas – nav, NOLEMJ: 

 

  1. Veikt pašvaldības nekustamo īpašumu (pašvaldības ēku) komplekso apdrošināšanu AAS 

„Balta”, reģ. Nr.40003049409, par summu 1434,32 LVL (viens tūkstotis četri simti 

trīsdesmit četri lati 32 santīmi).             

  2. Veikt Latvijas – Šveices  sadarbības programmā iegādāto autobusu MERCEDES BENZ 

INTOURO, reģistrācijas numurs HN 8719 un BMC Probus 215, reģistrācijas numurs HN 

9839 apdrošināšanu AAS „Balta”, reģ. Nr.40003049409, par summu 1772,16 LVL (viens 

tūkstotis septiņi simti septiņdesmit divi lati 16 santīmi).            
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

8.§ 

Par medikamentu izlietojuma normām. 

                                               (Ziņo V.Lielcepure) 

 

Sagatavotais lēmumprojekts: 

 

          Saskaņā ar SAC ‘’Aglona’’ direktores Valentīnas Gribuškas 09.11.2012. iesniegumu    

   Nr.1-18/118, 
 

 Aglonas novada dome nolemj: 
 

     1. Apstiprināt medikamentu izlietojuma normu 0.29 Ls uz 1 cilvēkdienu. Apstiprinātā   

         medikamentu izlietojuma norma stājas spēkā ar lēmuma pieņemšanas dienu. 

 

Debatēs piedalās: V.Krimans, A.Badūns, I.Barkeviča, A.Ruduks. 
 

A.Badūna priekšlikums – medikamentu izlietojuma normu apstiprināt ar 01.01.2013.g. 
 

I.Barkevičas priekšlikums – SAC „Aglona” direktorei iesniegt kalkulāciju uz nākošo Finanšu 

komitejas sēdi. 
 

A.Ruduka priekšlikums – balsot par sagatavoto lēmumprojektu. 

 

Deputāti balso par sagatavoto lēmumprojektu. 

 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par – nav; pret – 6 (V.Krimans, J.Rutka, 

D.Vanags, A.Kluss, A.Badūns, A.Ruduks); atturas – 6 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča, 

A.Bartuša, A.Streļčs, M.Mežiniece), neapstiprina sagatavoto lēmumprojektu. 

 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums nav pieņemts. 
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9.§ 

Par traktora pakalpojumu izcenojumiem. 

                                               (Ziņo I.Reščenko) 
 

Debatēs piedalās: V.Krimans, A.Ruduks, A.Kluss, V.Lielcepure, A.Badūns, D.Vanags. 
 

V.Krimana priekšlikums – noraidīt jautājuma izskatašīnu, novirzīt izvērtēšanai Komunālajam 

dienestam.   
 

I.Reščenko priekšlikums – balsot par sagatavoto lēmumprojektu. 
 

Deputāti balso par sagatavoto lēmumprojektu. 
 

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

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 3 (V.Krimans, J.Rutka, D.Vanags); atturas – 

2 (A.Bartuša, A.Ruduks), NOLEMJ: 
 

    1. Apstiprināt izcenojumu SAC ‘’Aglona’’ sniegtajam pakalpojumam - zāles pļaušanai ar    

        Aglonas novada domes traktoru MTZ 82.1, pļaujmašīnu KDT-180, Ls 16.87 (bez PVN)   

        par 1 hektāru.  
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

10.§ 

Par SIA „Preiļu slimnīca” 9 mēnešu bilanci. 

                                               (Ziņo V.Lielcepure) 
 

Debatēs piedalās: V.Krimans, A.Badūns. 
 

Saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21.panta 1.daļas 27.punktu, 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 3 (V.Krimans, J.Rutka, 

D.Vanags); atturas – 1 (A.Ruduks), NOLEMJ: 
 

             1. Pieņemt zināšanai SIA ‘’Preiļu slimnīca’’ 9 mēnešu bilanci. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

11.§ 

Par Aglonas Sporta skolu. 

                                               (Ziņo I.Reščenko) 
 

Sagatavotais lēmumprojekts: 
 

      Izskatījusi Aglonas sporta skolas direktora E.Urbanoviča  iesniegumu un pamatojoties  uz  

Latvija Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 8.punktu, 

   Aglonas novada dome NOLEMJ: 

1. Reorganizēt Aglonas sporta skolu. 

2. Uz Aglonas sporta skolas bāzes izveidot Aglonas novada sporta centru no 201_.g. 

___.__________. 

3. Apstiprināt Aglonas novada sporta centra nolikumu. 

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. 
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Debatēs piedalās: V.Lielcepure, A.Badūns, V.Krimans, A.Ruduks, D.Vanags, A.Streļčs. 
 

A.Ruduka priekšlikums ir atlikt jautājuma izskatīšanu. 
 

A.Badūna priekšlikums ir balsot par sagatavoto lēmumprojektu. 
 

I.Reščenko priekšlikums ir balsot par katru punktu atsevišķi. 
 

V.Krimana priekšlikums ir balsot par sagatavoto lēmumprojektu. 
 

No sēžu zāles iziet deputāts A.Badūns. 
 

Deputāti balso par sagatavoto lēmumprojektu. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 3 (I.Reščenko, A.Kluss, A.Streļčs); 

pret – 3 (V.Krimans, J.Rutka, D.Vanags); atturas – 5 (I.Barkeviča, A.Bartuša, M.Mežiniece, 

A.Ruduks, A.Beķis), neapstiprina sagatavoto lēmumprojektu. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums nav pieņemts. 
 

12.§ 

Par  Bērnu sociāla atbalsta centra „Somerseta” nolikumu. 

                                               (Ziņo I.Ukina) 
 

Sēžu zālē atgriežas deputāts A.Badūns. 
 

Debatēs piedalās: V.Krimans, D.Vanags. 
 

Saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21.panta 1.daļas 27.punktu, 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas – 3 (D.Vanags, 

M.Mežiniece, A.Ruduks), NOLEMJ: 
 

  1. Apstiprināt Bērnu sociālā atbalsta centra „Somerseta” nolikumu. (Pielikumā) 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

13.§ 

Par „Kārtība, kādā apbalvo Aglonas novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamos un 

pedagogus”. 

                                                   (Ziņo I.Barkeviča) 
 

Debatēs piedalās: V.Krimans, V.Lielcepure, A.Badūns. 
 

Deputāti vienojas papildināt nolikumu ar: 

 9.punktu: „Aglonas novada dome atbalsta piedalīšanos starptautiskajos konkursos un apbalvošana 

notiek pēc izvērtēšanas ar atsevišķu Aglonas novada domes lēmumu”;   

10.punktu: „Latvijas Republikas likumdošanā noteiktos nodokļus maksā Aglonas novada dome.” 
 

No balsošanas sevi atstādina deputāts V.Krimans. 
 

Saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21.panta 1.daļas 27.punktu, 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

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

1 (D.Vanags), NOLEMJ: 
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      1. Apstiprināt grozījumus  28.04.2011.g.  apstiprinātajā “Kārtība, kādā apbalvo Aglonas   

          novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamos un pedagogus”. (Pielikumā) 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

14.§ 

Par Noteikumiem „Par stipendiju piešķiršanu Aglonas vidusskolas un Aglonas 

internātvidusskolas izglītojamajiem”. 

                                               (Ziņo I.Barkeviča) 
 

Debatēs piedalās: V.Krimans, V.Lielcepure. 
 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt jautājumu priekšsēdētājam: „Par pusgadu Jūs noprecizējāt, cik 

apmēram tas var sastādīt no mūsu budžeta?” 
 

No balsošanas sevi atstādina deputāts V.Krimans. 
 

Saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21.panta 1.daļas 27.punktu, 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

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

1 (D.Vanags), NOLEMJ: 
 

            1. Apstiprināt noteikumus „Par stipendiju piešķiršanu Aglonas vidusskolas un   

                Aglonas internātvidusskolas izglītojamajiem”. (Pielikumā) 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

15.§ 

Par sociālajiem pabalstiem un jautājumiem. 

     (Ziņo I.Barkeviča) 
 

15.1. Par sociālajiem pabalstiem. 
 

Debatēs piedalās: V.Krimans, V.Lielcepure. 
 

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

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

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

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

      1. Apstiprināt sarakstu par sociālajiem pabalstiem par kopējo summu Ls 955,00   

          (deviņi simti piecdesmit pieci lati 00 santīmi). (Saraksts pielikumā, konfidenciāli) 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

15.2. Par sociālajiem jautājumiem. 
 

15. 2.1. Par Ē.P. iesniegumu. 

 

             Aglonas novada Sociālajā dienestā tika izskatīts Ē.P., personas kods, iesniegums (Nr.11-

18/884), ar lūgumu piešķirt sociālo dzīvokli Kastuļinas pagasta,   

      Aglonas novada sociālajā dzīvojamā mājā. 

             Izvērtējot Aglonas novada Sociālajā dienesta rīcībā esošo informāciju, konstatēts: 

     Ē.P.  līdz pilngadības sasniegšanas atradās ārpusģimenes aprūpē.  



Aglonas novada domes 29.11.2012. sēdes protokols Nr.21                                          - 13 - 

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

      izīrēšanu Aglonas novadā” 25.p. un iesniegtajiem dokumentiem, kas apliecina tiesības piešķirt   

      sociālo dzīvokli Kastuļinas pagasta  sociālajā dzīvojamā mājā, 
 

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

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

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

           1. Piešķirt Ē.P., personas kods, sociālo dzīvokli  

               Kastuļinas pagasta, Aglonas novada sociālajā dzīvojamā mājā no 29.11.2012. – 

               28.05.2013. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

15.2.2. Par A.R.  iesniegumu. 
 

               Aglonas novada Sociālajā dienestā tika izskatīts A.R., personas kods, iesniegums (Nr.11-

18/877), ar lūgumu piešķirt sociālo dzīvokli Kastuļinas pagasta,   

      Aglonas novada  sociālajā dzīvojamā mājā. 

              Izvērtējot Aglonas novada Sociālajā dienesta rīcībā esošo informāciju, konstatēts: 

      A.R. nepieder  nekustamais īpašums, ir piešķirts trūcīgas personas  statuss. 
 

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

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

      dokumentiem, kas apliecina tiesības piešķirt sociālo dzīvokli Kastuļinas pagasta  sociālajā   

      dzīvojamā mājā, 
 

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

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

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

          1. Piešķirt A.R., personas kods, sociālo dzīvokli   

              Kastuļinas pagasta, Aglonas novada  sociālajā dzīvojamā mājā no 29.11.2012. –  

              28.05.2013. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

15.2.3. Par Z.J. iesniegumu. 
 

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

18/780), ar lūgumu piešķirt sociālo dzīvokli Kastuļinas pagasta,   

      Aglonas novada  sociālajā dzīvojamā mājā. 

              Izvērtējot Aglonas novada Sociālajā dienesta rīcībā esošo informāciju, konstatēts: 

      Z.J. ir vecuma pensionāre, dzīvo viena, viņai nepieder nekustamais īpašums. 
 

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

      izīrēšanu Aglonas novadā” un Z.J. iesniegumu un iesniegtajiem dokumentiem, kas   

      apliecina tiesības piešķirt sociālo dzīvokli Kastuļinas pagasta  sociālajā dzīvojamā mājā, 
 

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

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

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

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

             pagasta, Aglonas novada sociālajā dzīvojamā mājā no 29.11.2012. – 28.05.2013. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
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16.§ 

Par zemes jautājumiem. 

                                                 (Ziņo A.Streļčs) 
 

16.1. Par S.L. iesniegumu zemes pirmreizējo nomas tiesību piešķiršanai Grāveru pagastā. 
 

     Saņemts S.L. iesniegums (14.11.2012., Nr.4-14/103) par zemes pirmreizējo nomas tiesību līguma 

noslēgšanu uz pašvaldībai piekrītošo zemi Grāveru pagastā. 

Konstatēts: 

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

bijušo zemes lietotāju N.L. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6058 005 0075. N.L. miris 

29.07.2012., zemes nomas līgumu lūdz noslēgt viņa dēls S.L., kurš ir uzsācis mantojuma lietu 

kārtošanas procedūru. 

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

izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2.daļu, 

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

noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2.punktu, 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, 

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

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

uz zemes vienību 2,4 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6058 005 0075 uz 10 

gadiem.  

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

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

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

16.2. Par V.K. iesniegumu zemes iznomāšanai Grāveru pagastā. 

 

      Saņemts V.K. iesniegums (13.11.2012., Nr.4-14/104 ) par pašvaldības zemes nomas tiesību 

piešķiršanu Grāveru pagastā. 

 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, 

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

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

vienību 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6058 004 0395 Grāveru 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. 

 

 

 

16.3. Par noslēgtā zemes nomas līguma pārtraukšanu ar A.A. Grāveru pagastā. 
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Konstatēts: 

   Grāveru pagasta padome bija noslēgusi zemes pirmreizējo nomas tiesību līgumu ar A.A. par 

pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6058 004 0085 iznomāšanu līdz 

31.12.2019. A.Alidzāns atsakās no tālākas zemes iznomāšanas. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, 

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

1. Pārtraukt noslēgto lauku apvidus zemes nomas līgumu ar A.A., personas kods, 

deklarētā adrese. 

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

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

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

16.4. Par ZS Gurķīši iesniegumu zemes iznomāšanai Aglonas pagastā. 

 

    Saņemts ZS „Gurķīši” īpašnieka V.B. iesniegums (06.11.2012., Nr.2037) par pašvaldībai 

piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7642 005 0170 nomas tiesību piešķiršanu 

Aglonas pagasta Kapiņos, 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, 

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

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

Aglonas pag., Aglonas nov., uz daļu no pašvaldības zemes vienības, t.i. uz 1,5 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 7642 005 0170 Aglonas pagastā.  

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

kadastrālās vērtības, noteikt iznomājamās zemes lietošanas mērķi – lauksaimnieciskā 

darbība. 

3. 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. 

 

16.5. Par A.P. iesniegumu zemes pirmreizējo nomas tiesību piešķiršanai Grāveru pagastā. 

 

    Saņemts A.P. iesniegums (16.11.2012., Nr.4-14/107) par zemes pirmreizējo nomas tiesību līguma 

noslēgšanu uz pašvaldībai piekrītošo zemi Grāveru pagastā. 

Konstatēts: 

    Ar Aglonas novada domes 27.07.2012. lēmumu Nr.8.3.12.  A.P. izbeigtas lietošanas tiesības uz 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6058 006 0388 un piedāvāts izmantot zemes nomas 

pirmtiesības 1 gada laikā. 

     Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

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

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

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

noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2.punktu, 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 
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I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, 

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

1. Noslēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu ar A.P., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, uz 

zemes vienību 4,9 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 6058 006 0388, uz 10 gadiem. 

2. Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6058 006 0388 piekrīt pašvaldībai. 

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

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

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

16.6. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 7642 005 0081 Aglonas pagastā. 

 

     Saņemts R.B. iesniegums (09.11.2012., Nr.2061) par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa 

maiņu zemes vienībai „Izstālītes” ar kadastra apzīmējumu 7642 005 0081 Aglonas pagastā. 

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

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

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, 

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

1. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 005 0081, mainīt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi no: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība uz 

– individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

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. 

 

16.7. Par SIA „Latvijasmērnieks.lv” iesniegumu izstrādātā zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanai nekustamā īpašuma „Omšari” sadalei Kastuļinas pagastā. 

 

     Saņemts SIA „Latvijasmērnieks.lv” iesniegums (09.11.2011. Nr.2069) izstrādātā zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanai nekustamā īpašuma „Omšari” sadalei Kastuļinas pagastā. 

     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 12 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, 

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

1. Apstiprināt SIA „Latvijasmērnieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības projektu Kastuļinas 

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

008 0020 sadalei 4 atsevišķās zemes vienībās. 

2. Sadalītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6072 008 0020, 1. zemes gabalam ar 

projektēto platību 3,7 ha saglabāt nekustamā īpašuma nosaukumu „Omšari”, saglabāt adresi: 

„Omšari”, Koškina, Kastuļinas pag., Aglonas nov., noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 
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3. Sadalītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6072 008 0020, 2. zemes gabalam ar 

projektēto platību 2,5 ha piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu „Dūkaiņi”, noteikt 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

4. Sadalītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6072 008 0020, 3. zemes gabalam ar 

projektēto platību 4,2 ha piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu „Sarķi”, noteikt 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

5. Sadalītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6072 008 0020, 4. zemes gabalam ar 

projektēto platību 3,2 ha piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu „Meļņi”, noteikt 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).  

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. 

 

16.8. Par SIA GOLVAD iesniegumu adreses piešķiršanai Kastuļinas pagastā. 

 

     Saņemts SIA GOLVAD pilnvarotās personas Z.J. iesniegums (07.11.2012., Nr.2040) par jaunas 

adreses piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6072 008 0123 Kastuļinas pagastā, 

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

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

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, 

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

1. Piešķirt adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6072 008 0123 un uz tās esošām 

būvēm: „Jaunakmeņi”, Ņikitiški, Kastuļinas pag., Aglonas nov., LV 5685. 

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. 

 

16.9. Par S.O. iesniegumu nekustamā īpašuma „Bruņinieki” sadalei un zemes ierīcības projekta 

izstrādei. 

  

      Saņemts S.O. pilnvarotās personas V.O. iesniegums (06.11.2012. Nr.4-14/100) par nekustamā 

īpašuma”Bruņinieki” sadali un zemes ierīcības projekta izstrādi Grāveru pagastā. 

Konstatēts: 

     Zemes īpašniece S.O. lūdz sniegt pašvaldības atļauju nekustamā īpašuma „Bruņinieki” Grāveru 

pagastā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6058 004 0002 sadalei 2 atsevišķās zemes 

vienībās, ar mērķi atdalīt apbūvētu zemes gabalu 0,8 ha kopplatībā. Jaunizveidojamai zemes 

vienībai plānotais zemes lietošanas mērķis – lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve (kods 

1001). Saskaņā ar spēkā esošo Grāveru pagasta teritorijas plānojumu 2009.-2021. gadam, 

nekustamais īpašums „Bruņinieki”atrodas Grāveru ciema teritorijā, kur noteiktā minimālā 

jaunizveidojamās zemes vienības platība ir 0,25 ha. 

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

11.punktu, 

 

 

 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 
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I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, 

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

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

īpašnieks: S.O., personas kods. 

2. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6058 004 

0002 sadalei divās atsevišķās zemes vienībās atbilstoši iesniegtajam grafiskajam 

pielikumam, saglabāt iepriekš noteiktos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus. 

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

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

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

16.10. Par A.M. nekustamo īpašumu „Milaševiči” Grāveru pagastā. 

 

  Konstatēts: 

Ar Aglonas novada domes 27.07.2012. (prot. Nr.10) lēmumu Nr.8.3.11., atbilstoši VZD iesniegtajai 

informācijai tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības A.M. uz lietošanā piešķirto zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 6058 004 0079 Grāveru pagastā. 

     Saskaņā ar 08.06.2010. noslēgto zemes izpirkuma līgumu Nr.56/P-2035 ar Latvijas Hipotēku un 

zemes banku, A.M. ir izpircis augstāk minēto zemi likumā noteiktā kārtībā. Latvijas Hipotēku un 

zemes banka  noslēgusi līgumu pamatojoties uz VZD Latgales reģionālā nodaļas  06.11.2007. 

lēmumu Nr.9A-1.K/1019. 

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

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, 

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

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

Latgales reģionālās nodaļas iesniegumu „Par ziņu nodošanu pašvaldībām līdz 

30.06.2012.”” : 

 - Atcelt  27.07.2012. lēmuma Nr.8.3. (prot. Nr.10) 11.punktu. 

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

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

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

16.11. Par J.M. nekustamo īpašumu Aglonas pagastā. 

 

   Konstatēts: 

   Ar Aglonas novada domes 27.10.2011. lēmumu Nr.6.29.2. „Par VZD Latgales reģionālās nodaļas 

iesniegumu „Par NĪVKIS reģistrētām lietošanā esošajām zemes vienībām”, bijušajam lietotājam 

J.M. izbeigtas lietošanas tiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7642 006 0088. Ar 

Aglonas novada domes 30.10.2012. lēmumu Nr.8.19.,  zemes vienība 13,0 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 7642 006 0088, ieskaitīta rezerves zemes fondā. 

   J.M. iesniedzis pašvaldībai Aglonas pagasta zemes komisijas 14.05.1997. lēmumu Nr.305 par 

īpašuma tiesību atjaunošanu uz mantojamo zemi 13,0 ha platībā. 

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

 

 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 
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I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, 

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

1. Grozīt Aglonas novada domes 27.10.2011. lēmumu Nr.6.29. (prot. Nr.23) „Par VZD 

Latgales reģionālās nodaļas iesniegumu „Par NĪVKIS reģistrētām lietošanā esošajām 

zemes vienībām” : 

 - Atcelt  27.10.2011. lēmuma Nr.6.29. (prot. Nr.23) 2.punktu. 

2. Grozīt Aglonas novada domes 30.10.2012. lēmumu Nr.8.19. (prot. Nr.17) „Par 

pašvaldības lietošanā esošo zemes vienību piekritību” : 

 - Atcelt  30.10.2012. lēmuma Nr.8.19. (prot. Nr.17) sadaļu par zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 7642 006 0088. 

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. 

 

16.12. Par V.O. nekustamo īpašumu „Radi” Kastuļinas pagastā. 
 

   Konstatēts: 

 Ar Kastuļinas pagasta padomes 22.03.2007. lēmumu Nr.3., bijušajai zemes lietotājai V.O.izbeigtas 

lietošanas tiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6072 005 0193. Ar Kastuļinas pagasta 

padomes 29.09.2008. lēmumu Nr.7.#1. noteikts, ka  zemes vienība 8,4 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 6072 005 0193 piekrīt pašvaldībai. 

    Savukārt, atbilstoši  VZD Latgales reģionālās nodaļas 08.09.2000. lēmumam Nr.1.-10.2/977 un 

atbilstoši 18.05.2000. lēmumam Nr.1.-10.2/609, V.O. atjaunotas īpašuma tiesības uz mantojamo 

zemi 6,1 ha kopplatībā, alikusī neizmantotā mantojamā platība sastāda 1,566 ha. 

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

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, 

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

1. Grozīt Kastuļinas pagasta padomes 22.03.2007. lēmumu Nr.3 „Par zemes lietošanas tiesību 

izbeigšanu” : 

- Atcelt  Kastuļinas pagasta padomes 22.03.2007. lēmumu Nr.3#46 (prot. 

Nr.4). 

2. Grozīt Kastuļinas pagasta padomes 29.09.2008. lēmumu Nr.7.#1.: 

- Atcelt Kastuļinas pagasta padomes 29.09.2008. lēmuma Nr.7.#1 sadaļu par 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6072 005 0193.  

3. Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6072 005 0193  NĪVKI sistēmā 

reģistrējama kā daļēji mantojamā zeme ar izpirkšanas tiesībām. 

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. 
 

16.13. Par biedrības „Izvaltas mednieks” iesniegumu medību platību izmantošanai Šķeltovas 

pagastā. 
 

      Saņemts biedrības „Izvaltas mednieks” mednieku kolektīva vadītāja J.K. iesniegums 

(29.10.2012., Nr.1934) par medību tiesību piešķiršanu pašvaldībai piekrītošajās zemes vienībās 

Šķeltovas pagasta teritorijā, 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 
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I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, 

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

1. Piešķirt mednieku kolektīvam - biedrībai „Izvaltas mednieks” , reģistrācijas 

Nr.40008040444, juridiskā adrese: Saules ielā 3, Izvalta, Izvaltas pag., Krāslavas nov., 

medību tiesības uz pašvaldībai piekrītošo zemi 755,4 ha kopplatībā Šķeltovas pagastā 

uz 5 gadiem. 

2. Noslēgt līgumu par medību platību izmantošanu uz sekojošām zemes vienībām: 

 

Zemes vienības 

kadastra apzīmējums 

Platība (ha) Zemes vienības 

kadastra apzīmējums 

Platība (ha) 

60940010075 11,5 60940040037 6,1 

60940010078 3,6 60940040049 2,1 

60940012057 63,3 60940040064 3 

60940013010 13,5 60940040065 4 

60940013060 9,9 60940040066 7,8 

60940020067 2,5 60940040069 7,1 

60940020091 2,8 60940040070 9 

60940020104 1 60940040109 5,4 

60940020111 2,4 60940040116 3,2 

60940020114 7,5 60940040121 9,4 

60940020128 2 60940040125 7,3 

60940020133 3 60940040138 14,9 

60940020140 1,7 60940040139 15,4 

60940023081 8 60940040154 4,4 

60940023082 2,4 60940040157 5,2 

60940023112 3,3 60940040185 10 

60940030027 10,5 60940040186 9,2 

60940030054 4,5 60940040187 5 

60940030064 2,2 60940040207 1,7 

60940030067 5 60940040210 3 

60940030068 4,4 60940040249 5,6 

60940030069 1,8 60940040252 5,3 

60940030112 5,8 60940040253 5 

60940030121 0,9 60940040267 3,7 

60940030142 7,2 60940040287 2 

60940030145 1,5 60940040289 1,7 

60940030147 2 60940040294 2,4 

60940030171 3 60940040305 1,3 

60940030174 4,2 60940040311 1,7 

60940030175 1,4 60940040312 3,9 

60940030196 5,8 60940040315 1,5 

60940030198 1,1 60940040327 16,6 

60940030200 1,3 60940043147 1,8 

60940030202 4,6 60940043189 13,1 

60940030204 10,9 60940043264 4,2 

60940030214 4 60940043268 2,6 

60940030215 4,6 60940043313 1,4 

60940030219 11,2 60940050096 3,2 
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60940030227 4,3 60940050134 6,5 

60940030230 0,9 60940050141 0,8 

60940030231 3,1 60940050144 3,3 

60940030240 2,5 60940050146 1,8 

60940030243 5,2 60940050147 2,5 

60940030281 2 60940050150 1,3 

60940033071 3,3 60940050197 1,3 

60940033140 6,4 60940050198 3 

60940033148 5,1 60940050244 1,7 

60940033175 9,9 60940050251 7 

60940033201 1,7 60940050252 5 

60940033210 5,4 60940050266 1,5 

60940033217 5,5 60940050273 8 

60940033228 3,1 60940050319 12,9 

60940040023 6 60940050358 1,5 

60940050390 1,9 60940050591 5 

60940050403 1,2 60940053232 2,2 

60940050406 2,7 60940053287 2,6 

60940050407 5 60940053314 13,4 

60940050408 6,7 60940053356 3,6 

60940050421 2,5 60940053387 6,7 

60940050453 3,9 60940053504 8,5 

60940050463 2,5 60940060055 1,9 

60940050466 1,7 60940060081 9,5 

60940050467 0,3 60940060137 3,5 

60940050514 5 60940060151 12 

60940050519 2 60940060156 5,2 

60940050525 1,9 60940060177 3 

60940050526 3,3 60940060191 8,7 

60940050527 0,8 60940060224 2 

60940050538 1,8 60940060229 2,4 

60940050540 10,5 60940060236 3,1 

60940050546 1,5 60940060238 1,4 

60940050548 8,7 60940060239 4,6 

60940050553 3 60940060241 2,3 

60940050554 4 60940060323 4 

60940050559 3,4 60940063227 3,5 

60940050566 3 

 

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. 
 

16.14.  Par adrešu datu kārtošanu. 
     
     Sakarā ar konstatētajām nepilnībām Adrešu reģistrā Aglonas novadā un pamatojoties uz LR 

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

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

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 
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I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, 

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

1. Piešķirt adreses Aglonas novadā sekojošām apbūvētajām zemes vienībām un uz tām 

esošajām ēkām un būvēm : 

 

 

Pagasts 

Zemes 

vienības 

kadastra 

apzīmējums 

Piešķirtā adrese 

Kastuļinas 60720020031 “Kaļķi”, Sopuški, Kastuļinas pag., Aglonas pag., LV-5685 

Kastuļinas 60720080211 “Ivāni”, Stanoviški, Kastuļinas pag., Aglonas pag., LV-5685 

Grāveru 60580060156 “Dilbiedri”, Raginski, Grāveru pag., Aglonas pag., LV-5655 

Grāveru 60580050222 “Saules upes”, Mateļi, Grāveru pag., Aglonas pag., LV-5655 

Grāveru 60580050180 “Maijas pirts”, Kovaļova, Grāveru pag., Aglonas pag., LV-5655 

Grāveru 60580030095 “Sēņu zemes”, Melenki, Grāveru pag., Aglonas pag., LV-5655 

Grāveru 60580010135 “Makušu mājas”, Grāveru pag., Aglonas pag., LV-5655 

Aglonas 76420010208 "Jakubpāni", Lielie Bernāni, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304 

Aglonas 76420040024 “Priedes”, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304 

Aglonas 76420050109 "Makši”, Lielie Dzerkaļi, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304 

Aglonas 76420040405 Aglonas iela 16, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304 

Aglonas 76420040497 4.maija iela 18, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304 

Aglonas 76420040212 "Jaunrasiņas", Brūveri, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304 

Aglonas 76420110002 "Vītoli", Tūļi, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304 

Aglonas 

76420110028 

"Patmalnieki", Sekļa Daukšti, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-

5304 

Aglonas 76420110188 "Mālu kalns", Skujas, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304 

Aglonas 76420110015 "Jaudzemi", Jaudzemi, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304 

Aglonas 76420080001 "Lakstīgalu kalns", Sekļi, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304 

Škeltovas 60940050229 "Bērzi", Cesļava, Šķeltovas pag., Aglonas nov., LV-5653 

Škeltovas 60940050462 “Avotiņi”, Šķeltova, Šķeltovas pag., Aglonas nov., LV-5653 

 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

16.15. Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu pašvaldības zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 6094 005 3450 Šķeltovas pagastā. 

 

Konstatēts: 

Ar Aglonas novada domes 28.04.2011. (prot. Nr.8) lēmumu Nr.7.19., pašvaldībai piekrītošajai 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6094 005 3450 Šķeltovas pagastā kļūdaini piešķirts 

nosaukums „Skolas iela”. Pašvaldības ceļu reģistrā šī zemes vienība ir reģistrēta kā „Dārzu iela”. 

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

 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, 

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

 

    1. Grozīt Aglonas novada domes 28.04.2011. lēmumu Nr.7.19. (prot. Nr.8) „Par   
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        pašvaldībai piekrītošām zemēm (ceļi) Šķeltovas un Kastuļinas pagastā”, 

 - Izteikt 28.04.2011. lēmuma Nr.7.19. (prot. Nr.8) 4.punktu šādā redakcijā: 

- Piešķirt nosaukumu nekustamajam īpašumam Šķeltovas pagasta Šķeltovas ciemā ar 

kadastra Nr. 6094 005 3450   „Dārzu iela”. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

16.16. Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  

6094 001 0078 Šķeltovas pagastā. 

 

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

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

 un pamatojoties uz LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.panta 

2.daļu, 

 
      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, 

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

 

1. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6094 001 0078, mainīt nekustamā īpašuma   

    lietošanas mērķi no: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība uz:   

    - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201); 

2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6094 001 0078, mainīt nekustamā īpašuma   

    nosaukumu no - ”Irēnas”, uz - „Stirnas”. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

16.17. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 6094 006 0238 Šķeltovas pagastā. 

 

     Konstatēts: 

Atbilstoši NĪVKI sistēmā reģistrētajai informācijai pašvaldībai piekrītošajai zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 6094 006 0238 Šķeltovas pagastā noteikts nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Dabā zemes vienība ir 

daļa no Peipiņu ezera. 

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

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

 
      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, 

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

 

         1. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6094 006 0238, mainīt nekustamā īpašuma   

             lietošanas mērķi no: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība uz: -   

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

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

 

 

17.§ 
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Par iepirkuma rezultātiem. 

                                               (Ziņo I.Barkeviča) 
 

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

         2012./2013.gada ziemas sezonā”. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, 

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

1. Pieņemt zināšanai, ka iepirkumu komisija pašvaldības pasūtījuma „Aglonas novada ielu un 

autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2012./2013.gada ziemas sezonā” veikšana  par 

piegādātājiem izvēlas: AS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Daugavpils ceļu rajons, reģ.Nr. 

40003356530, juridiskā adrese – Krustpils ielā 4, Rīga, LV 1073, biroja adrese – Vaļņu iela 

15, Daugavpils, LV 5401,  zemnieku saimniecību „Akmeņgravas”, reģistrācijas numurs 

51501023821, juridiskā adrese – „Akmeņgravas”, Grāveri, Grāveru pagasts, Aglonas 

novads un SIA „Drabis”, reģistrācijas numurs 41503021429, juridiskā adrese – Dārzu iela 1, 

Izvalta, Izvaltas pagasts, Krāslavas novads, LV 5652, sakarā ar to, ka  tie  ir pretendenti, kas 

atbilst iepirkuma nolikuma prasībām un ir iesnieguši piedāvājumus ar zemāko cenu 

attiecīgajās pozīcijās: 
 

1.1. z/s „Akmeņgravas”, reģistrācijas numurs 51501023821, juridiskā adrese – „Akmeņgravas”, 
Grāveru pagass, Aglonas novads, LV 5304,  - pozīcijās„Autoceļa brauktuves un nomaļu 

attīrīšana no sniega, braucot paralēli ceļa asij. 1 pārgājiena km”  un  „Autoceļa attīrīšana no  

sniega slīpi attiecībā pret ceļa asi (sanesumi). 100 kub.m” 

1.2. AS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Daugavpils ceļu rajons, reģ.Nr. 40003356530, juridiskā adrese 
– Krustpils ielā 4, Rīga, LV 1073, biroja adrese – Vaļņu iela 15, Daugavpils, LV 5401,  

pozīcijās „Autoceļa brauktuves un nomaļu attīrīšana no sniega, braucot paralēli ceļa asij. 1 

pārgājiena km”, „Slīdamības likvidēšāna uz novada autoceļiem -smilts sāls maisījums”, 
Slīdāmības samazināšna izveidojot rievas apledojumā  1 pārgājiena km”  

1.3. SIA „Drabis”, reģistrācijas numurs 41503021429, juridiskā adrese – Dārzu iela 1, Izvalta, 

Izvaltas pagasts, Krāslavas novads, LV 5652,  pozīcijā   „Slīdamības likvidēšāna uz novada 
autoceļiem- smilts”  

     2. Slēgt līgumus:  
 

N.p.

k. 

Pretendents Autoceļa 
brauktuves un 
nomaļu attīrīšana 
no sniega, braucot 

paralēli ceļa asij.   
1 pārgājiena km 

Autoceļa 
attīrīšana no  
sniega slīpi 
attiecībā pret 

ceļa asi 
(sanesumi). 
100 kub.m 

Slīdamības 
likvidēšāna 
uz novada 
autoceļiem 

smilts   
1 pārgājiena 
km 

Slīdamības 
likvidēšāna uz 
novada 
autoceļiem 

smilts sāls 
maisījums     
  1 pārgājiena 
km 

Slīdāmības 
samazināšna 
izveidojot 
rievas 

apledojumā 
  1 
pārgājiena 
km 

Plānotā 
līguma 
summa 

  1 2 3 4 5 5 

1. Zemnieku 

saimniecība 
„Akmeņgravas”  

3,10 7,50 - - - 2200,00 

2. AS „Latvijas 

autoceļu 

uzturētājs” 
Daugavpils ceļu 

rajons 

4,11 -  16,46 5,85 3500,00 

3. SIA  „Drabis”   10,34   1000,00 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

17.2. Par iepirkumu „Satiksmes drošības uzlabojumi Aglonas pagasta Jaunaglonas ciemā   
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    (1.būvniecības kārta)”.  

 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, 

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

        1. Pieņemt zināšanai, ka iepirkumu komisija pašvaldības pasūtījuma „Satiksmes   

            drošības uzlabojumi Aglonas pagasta Jaunaglonas ciemā (1.būvniecības kārta)” veikšanai   

            izvēlas SIA „Asfaltbūve”, reģistrācijas numurs 40003994881, juridiskā adrese – Tomsona   

            iela 40-3, Rīga, LV 1013, sakarā ar to, ka tas ir pretendents, kas atbilst iepirkuma   

            noteikumos noteiktajām prasībām un ir iesniedzis piedāvājumu ar zemāko cenu. 

       2. Slēgt līgumu ar SIA „Asfaltbūve”, reģistrācijas numurs 40003994881, juridiskā adrese –   

           Tomsona iela 40-3, Rīga, LV 1013, par summu 97911,01 Ls (bez PVN), kopējā līguma   

           summa 118472,32 Ls (ar PVN). 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

18.§ 

Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija. 

                                               (Ziņo I.Reščenko) 
 

18.1. Par jaunatnes lietu speciālista R.Vilciņa iesniegumu (25.09.2012., Nr.1721). 
 

      Saņemts  jaunatnes lietu speciālista R.Vilciņa iesniegums (25.09.2012., reģ. Nr.1721), kurā lūdz 

noslēgt līgumu par personīgā transportlīdzekļa izmantošanu darba vajadzībām. 
 

Debatēs piedalās: V.Krimans, J.Rutka. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 3 (V.Krimans, J.Rutka, 

D.Vanags); atturas – nav, NOLEMJ: 
 

   1. Atteikt jaunatnes lietu speciālista R.Vilciņa lūgumam noslēgt līgumu par personīgā  

transportlīdzekļa izmantošanu darba vajadzībām. 

   2. Darba vajadzībām izmantot Aglonas novada domes transportu. 

   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. 

 

18.2. Par sociālā pedagoga I.Švābes iesniegumu (02.10.2012., Nr.1766).  

 

      Saņemts  sociālā pedagoga I.Švābes iesniegums (02.10.2012., reģ. Nr.1766), kurā, sakarā ar to, 

ka no 01.09.2012. Aglonas novada sociālā pedagoga darbs pēc projekta „Atbalsta programmas 

izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei”” 

ir vairākās Aglonas pašvaldības vispārizglītojošās skolās - Aglonas vidusskolā, Šķeltovas, Grāveru 

un Priežmalas pamatskolās, lūdz kompensēt degvielas izdevumus.  

 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 3 (V.Krimans, J.Rutka, 

D.Vanags); atturas – nav, NOLEMJ: 

 

   1. Atteikt sociālā pedagoga I.Švābes lūgumam kompensēt degvielas izdevumus. 
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   2. Darba vajadzībām izmantot Aglonas novada domes transportu. 

   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. 
 

18.3. Par asins donoru kustības atbalstu. 
 

    Saņemta SIA „Preiļu slimnīca” 26.10.2012. vēstule Nr.1-15.4/334 (31.10.2012., reģ. Nr.2002) un 

Latvijas Sarkanā Krusta Preiļu komitejas 19.10.2012. vēstule par asins donoru kustības atbalstu. 
 

Sagatavotais lēmumprojekts: 
 

Aglonas novada dome NOLEMJ:  
 

        1. Piešķirt Latvijas Sarkanā Krusta Preiļu komitejai Ls 120,00 (viens simts divdesmit lati   

            00 santīmi) asins donoru kustības atbalstam 2013.gadā. 
 

Debatēs piedalās: V.Krimans, A.Badūns. 
 

V.Krimana priekšlikums ir atlikt jautājuma izskatīšanu, novada domes juristam sagatavot nolikumu 

par iespēju atbalstīt donoru kustību Aglonas novada iedzīvotājiem 2013.gadam. Finansējumu 

paredzēt 2013.gada budžetā rezerves fondā. 

 

Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par – 10 (A.Badūns, I.Barkeviča, 

A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, V.Krimans, J.Rutka, D.Vanags); pret – 

nav; atturas – 2 (I.Reščenko, A.Beķis), NOLEMJ: 
 

          1. Atlikt jautājuma izskatīšanu par asins donoru kustības atbalstu. 

          2. Aglonas novada domes juristam D.Kuzņecovam sagatavot nolikumu par iespēju   

              atbalstīt donoru kustību Aglonas novada iedzīvotājiem 2013.gadam. Finansējumu   

              paredzēt 2013.gada budžetā rezerves fondā. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

18.4. Par UAC iesniegumu (06.11.2012., Nr.2022). 
 

      Saņemts UAC vadītājas I.Gražules iesniegums (06.11.2012., reģ. Nr.2022), kurā lūdz izskatīt 

iespēju Aglonas novada domei iestāties Latgales reģiona tūrisma asociācijā un paredzēt ikgadējo 

biedra naudu 25 latu apmērā. Deleģēt asociācijā kā pārstāvi Aglonas novada UAC vadītāju Ināru 

Gražuli. 
 

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

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

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

        1. Aglonas novada domei iestāties Latgales reģiona tūrisma asociācijā un paredzēt   

            ikgadējo biedra naudu 25 latu apmērā. 

        2. Deleģēt asociācijā kā pārstāvi Aglonas novada UAC vadītāju Ināru Gražuli.                                                
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

18.5. Par Sorosa fonda finansētā projekta „Turpini mainīties” projekta komandas   
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          apstiprināšanu.  

 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Kas ir rakstiski piekritis strādāt šajā projektā? Vai domē ir reģistrēti 

tādi iesniegumi?” 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Neviens no tiem, par kuriem mēs pašlaik balsosim, rakstiski 

nepiekrita tam darbam.”  
 

    Saskaņā ar Aglonas novada domes 08.11.2012. lēmumu Protokols Nr.19, §1., 2., 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 3 (V.Krimans, J.Rutka, 

D.Vanags); atturas – nav, NOLEMJ: 
 

          1. Apstiprināt Sorosa Fonda finansētā projekta „Turpini mainīties” par    

              1.1. projekta direktori Ivitu Platonovu;  

              1.2. projekta koordinatori Inesei Egli; 

              1.3. projekta grāmatvedi Dzintru Valaini. 

          2. Apstiprināt administrācijas izmaksas, paredzot piemaksu mēnesī: 

              2.1. projekta direktorei Ls 140, t.sk. darba devēja VSAOI 24.09%; 

              2.2. projekta koordinatorei Ls 43, t.sk. darba devēja VSAOI 24.09%; 

              2.3. projekta grāmatvedei Ls 57,42, t.sk. darba devēja VSAOI 24.09%. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

I.Reščenko ziņo, ka sēde ir slēgta. 

 

SĒDE SLĒGTA  plkst.16:10. 

 

SĒDI VADĪJA 

novada domes priekšsēdētājs                  ______________________ I.REŠČENKO 
 

 

SĒDI PROTOKOLĒJA                           ______________________ I.RUTKA 
 

Protokols parakstīts ________________________ 
                                               (datums) 

 

 
 

 


