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 SĒDES   PROTOKOLS 

Aglonas novadā     
 

2012.gada 20.decembrī                                                                                                                Nr.24 
 

Sēde sasaukta plkst.10:00 
 

Sēdi atklāj plkst.10:00 
 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Igors Reščenko,  
 

Protokolē – I.Rutka 
 

Piedalās – 11 novada domes deputāti: Igors Reščenko, Antons Beķis, Ingūna Barkeviča,  

                                                                 Andris Badūns (no plkst.10:05 līdz plkst.12:40),  

                                                                 Anita Anna Bartuša, Ainārs Streļčs,  Andris Ruduks,                

                                                                 Aivars Kluss (no plkst.10:50), Vadims Krimans (līdz   

                                                                 plkst.13:25), Mārīte Mežiniece (no plkst.10:20),  

                                                                 Didzis Vanags (līdz plkst.11:30). 
                                                                                               

Sēdē nepiedalās – 2 novada domes deputāti: Iveta Soldāne (atrodas darbā), 

                                                                            Jānis Rutka (atvaļinājumā). 
                                                               

Uzaicinātās personas – Finanšu nodaļas vadītāja V.Lielcepure, novada domes juristi D.Kuzņecovs   

                                        un I.Gribuste, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja I.Valaine. 
                                          

Izsludinātā sēdes darba kārtība: 
 

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

2. Par budžeta izpildi. 

3. Par bijušo Jaunaglonas arodvidusskolu. 

4. Par Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2030.gadam izstrādi. 

5. Par nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas parāda dzēšanu. 

6. Par iepirkumu rezultātiem. 

7. Par Aglonas TEP apstiprināšanu. 

8. Par sociālajiem pabalstiem un jautājumiem. 

9. Par zemes jautājumiem. 

10. Par „Noteikumi par reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtību”. 

11. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija. 

11.1. Par žurnāla „Logs” abonēšanu. 

11.2. Par V.P. iesniegumu (12.11.2012., Nr.2017). 

11.3. Par V.L. iesniegumu (10.12.2012., Nr.2227). 

              11.4. Par 2012.gada decembra mēneša darba algu izmaksu.  
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V.Krimans lūdz ieprotokolēt jautājumu: „Pie kādiem jautājumiem ir sagatavoti jurista atzinumi vai 

Finanšu nodaļas vadītājas atzinumi rakstiski?” 
 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt atbildi: „Rakstisku atzinumu nav ne jurista, ne Finanšu nodaļas 

vadītājas.” 

 

Deputāti balso par izsludināto sēdes darba kārtību. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča, 

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

Apstiprināt izsludināto sēdes darba kārtību: 
 

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

2. Par budžeta izpildi. 

3. Par bijušo Jaunaglonas arodvidusskolu. 

4. Par Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2030.gadam izstrādi. 

5. Par nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas parāda dzēšanu. 

6. Par iepirkumu rezultātiem. 

7. Par Aglonas TEP apstiprināšanu. 

8. Par sociālajiem pabalstiem un jautājumiem. 

9. Par zemes jautājumiem. 

10. Par „Noteikumi par reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtību”. 

11. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija. 

11.1. Par žurnāla „Logs” abonēšanu. 

11.2. Par V.P. iesniegumu (12.11.2012., Nr.2017). 

11.3. Par V.L. iesniegumu (10.12.2012., Nr.2227). 

              11.4. Par 2012.gada decembra mēneša darba algu izmaksu.  
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

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

 Par  grozījumiem Aglonas novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas 

noteikumos. (Pie 11.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija) 

 Par Latvijas Sarkanā Krusta Preiļu komitejas vēstuli (18.12.2012., Nr.2269). (Pie 

11.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija) 

 Par pārtikas produktu iegādes iepirkumu. (Pie 6.p. Par iepirkumu rezultātiem) 

 Par degvielas iepirkumu. (Pie 6.p. Par iepirkumu rezultātiem) 

 Par N.B. iesniegumu zemes iznomāšanai Grāveru pagastā. (Pie 9.p. Par zemes 

jautājumiem) 

 Par noslēgtā zemes nomas līguma pārtraukšanu ar T.V. Grāveru pagastā. (Pie 9.p. 

Par zemes jautājumiem) 

 Par O.S. iesniegumu atsavināšanas procesa uzsākšanai nekustamajam īpašumam 

„Stirnas” Šķeltovas pagastā. (Pie 9.p. Par zemes jautājumiem) 

 Par V.B. nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.7642 006 0057 Aglonas pagastā. (Pie 

9.p. Par zemes jautājumiem) 

 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Lēmumprojekts „Par grozījumiem Aglonas novada pašvaldības 

nedzīvojamo telpu nomas noteikumos” nav parakstīts, tas nav reģistrēts, kā prasa no pārējiem 

deputātiem,  es lūdzu to jautājumu atlikt, jo cik es sapratu, neviena komiteja to jautājumu 

neizskatīja un jurista atzinuma par šo jautājumu arī nav.” 
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Uz sēdi ierodas deputāts A.Badūns plkst 10:05. 

 

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

izņemot jautājumu „Par grozījumiem Aglonas novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas 

noteikumos”, par kuru tiks balsots atsevišķi. 

 

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

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

NOLEMJ: 
 

Iekļaut sēdes darba kārtībā sekojošus jautājumus: 
 

1. Par Latvijas Sarkanā Krusta Preiļu komitejas vēstuli (18.12.2012., Nr.2269). (Pie 11.p.    

    Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija) 

2. Par pārtikas produktu iegādes iepirkumu. (Pie 6.p. Par iepirkumu rezultātiem) 

3. Par degvielas iepirkumu. (Pie 6.p. Par iepirkumu rezultātiem) 

4. Par N.B. iesniegumu zemes iznomāšanai Grāveru pagastā. (Pie 9.p. Par zemes   

    jautājumiem) 

5. Par noslēgtā zemes nomas līguma pārtraukšanu ar T.Veličko Grāveru pagastā. (Pie 9.p.   

    Par zemes jautājumiem) 

6. Par O.S. iesniegumu atsavināšanas procesa uzsākšanai nekustamajam   

    īpašumam „Stirnas” Šķeltovas pagastā. (Pie 9.p. Par zemes jautājumiem) 

7. Par V.B. nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.7642 006 0057 Aglonas pagastā. (Pie 9.p.   

    Par zemes jautājumiem) 
                                      
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

Sēdes vadītājs I.Reščenko aicina balsot par sēdes darba kārtības papildus jautājumu „Par 

grozījumiem Aglonas novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas noteikumos”. 

 

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

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

NOLEMJ: 
 

Iekļaut sēdes darba kārtībā sekojošu jautājumu: 
 

1. Par  grozījumiem Aglonas novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas noteikumos.   

    (Pie 11.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija) 
 

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 bijušo Jaunaglonas arodvidusskolu. 

4. Par Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2030.gadam izstrādi. 

5. Par nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas parāda dzēšanu. 

6. Par iepirkumu rezultātiem. 

6.1. Par „Livdānu ielas rekonstrukcija Aglonas novada Aglonas ciemā” iepirkumu.  

6.2. Par pārtikas produktu iegādes iepirkumu. 

6.3. Par degvielas iepirkumu. 

7. Par Aglonas TEP apstiprināšanu. 
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8. Par sociālajiem pabalstiem un jautājumiem. 

9. Par zemes jautājumiem. 

10. Par „Noteikumi par reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtību”. 

11. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija. 

11.1. Par žurnāla „Logs” abonēšanu. 

11.2. Par V.P. iesniegumu (12.11.2012., Nr.2017). 

11.3. Par V.L. iesniegumu (10.12.2012., Nr.2227). 

              11.4. Par 2012.gada decembra mēneša darba algu izmaksu.  

  11.5. Par Latvijas Sarkanā Krusta Preiļu komitejas vēstuli (18.12.2012., Nr.2269). 

  11.6. Par  grozījumiem Aglonas novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas   

           noteikumos.   

    

1.§ 

 Novada domes priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu. 

(Ziņo I.Reščenko) 

 

No sēžu zāles iziet deputāts A.Streļčs. 

 

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

 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt jautājumu: „Kā veicas mums ar remontu Ilzas ielā, Kastuļinas pagastā, 

jumta nomainīšanu? Vai ir pabeigts, vai nav?” 
 

I.Reščenko – jumta remonts ir pabeigts. 
 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt jautājumu: „Pastāstiet, lūdzu, par sabiedrisko apspriešanu sakarā  ar 

Saules veikala ēkas atsavināšanu – kur var dabūt protokolu, kad būs ievietota informācija mājas 

lapā www.aglona.lv par to sapulces gaitu un kādi ir rezultāti?” 
 

I.Reščenko – protokols ir sagatavots, kad tas būs parakstīts, tad arī tiks ievietots mājas lapā. 
 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt jautājumu: „Kā mums iet ar pievienošanos Krāslavas slimo kasei?” 

 

I.Reščenko – nekādas izmaiņas nebūs, slimo kase turpinās strādāt kā strādāja, arī mūsu novadā un 

Dagdā. 

 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt jautājumu: „Vai SIA „ĶEMERS BUSINESS AND LAW COMPANY”.  

izpildīja līgumu par teritorijas plānojumu?”  
 

I.Reščenko – teritorijas plānojums vēl nav pabeigts, jo ir pieņemts lēmums to pilnveidot, darbs vēl 

turpinās. 

 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt jautājumu: „Kāda situācija ir Preiļu slimnīcā? Jūs, kā kapitāldaļu 

turētājs, varbūt varat informēt deputātus?” 
 

I.Reščenko – nekādu jaunu ziņu par Preiļu slmnīcu nav. 

 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt jautājumu: „Kāpēc viena iedzīvotāja vēstuli mēs publicējam mājas 

lapā www.aglona.lv, bet cita cilvēka nepublicējam? Kas to lemj?” 

 

Sēžu zālē atgriežas deputāts A.Streļčs. 

 

http://www.aglona.lv/
http://www.aglona.lv/
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V.Krimans lūdz ieprotokolēt jautājumu: „Kas lemj par to, kas būs ievietots, kas nebūs ievietots 

mājas lapā?” 
 

I.Reščenko – Z.Ločmele ievieto rakstus, kas ir atsūtīti viņai, ja viņai rodas neskaidrības, tad viņa 

konsultējas ar priekšsēdētāju. 
 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt jautājumu: „Vai ir nopikts autopacēlājs Komunālajam dienestam un no 

kādiem līdzekļiem? Vai ir nopirki galdi datorklasei Šķeltovas pamatskolai?” 
 

I.Reščenko – autopacēlājs vēl nav nopirkts, bet tas tiks šogad nopirkts Komunālā dienesta budžeta 

ietvaros. Galdi datorklasei Šķeltovas pamatskolai ir ieplānoti nākošā gada budžetā. 
 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt jautājumu: „Kas atbildīgs par to, ka Priežmalas pamatskola nav 

reģistrēta Zemesgrāmatā?” 
 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt atbildi: „Par to ir atbildīgi deputāti.” 
 

I.Reščenko paskaidro, ka deputāti pieņem lēmumus par tādiem jautājumiem. 
 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt jautājumu: „Kāpēc Jūs, priekšsēdētājs, nepildat atsevišķus Aglonas 

novada domes lēmumus? Bija iesniegums no Sarkanā Krusta Preiļu komitejas. Vai šodien ir 

nolikums izstrādāts? Kāpēc Jūs ignorējat novada domes lēmumu, kurš Jums uzlika par pienākumu 

kopā ar juristu šo jautājumu sakārtot?”  
 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt atbildi: „Priekšsēdētājs uzskata, ka tas bija komitejas lēmums.” 

 

Uz sēdi ierodas deputāte M.Mežiniece plkst.10:20. 

 

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 9 balsīm: par – 7 (A.Beķis, A.Badūns, I.Barkeviča, 

A.Bartuša, A.Ruduks, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 1 (D.Vanags), 

NOLEMJ: 
 

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

    pieņemto lēmumu, laika posmā no 29.11.2012.g., izpildes gaitu. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

2.§ 

Par budžeta izpildi. 

                                                  (Ziņo V.Lielcepure) 
 

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

Uz sēdi ierodas deputāts A.Kluss plkst.10:50. 
 

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

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

V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Finanšu nodaļas vadītāja piekrīt, ka no sākuma deputātiem vajag 

nobalsot par budžeta grozījumiem attiecīgajos kontējumos vai sadaļās, un tikai tad var tērēt naudu.”  
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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 – 1 (V.Krimans); 

atturas – 1 (D.Vanags), NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto pamatbudžeta 

izpildi uz 01.12.2012. ieņēmumos LVL 2584244 (tajā skaitā konsolidācija - LVL 450715) , 

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

2. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto pamatbudžeta 

izpildi uz 01.12.2012. izdevumos LVL 2601556 (tajā skaitā konsolidācija - LVL 450715) un 

naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumu uz 01.12.2012. LVL 434603, saskaņā ar 

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

3. Apstiprināt saņemto aizņēmumu kopsummu uz 01.12.2012. LVL 171614, atmaksāto 

aizņēmumu kopsummu uz 01.12.2012. LVL 152719, saskaņā ar pielikumu ‘’Pārskats par 

aizņēmumiem’’; 

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

izpildi uz 01.12.2012. ieņēmumos LVL 113402, saskaņā ar pielikumu ‘’Pārskats par 

budžeta izpildi’’(Veidlapa 1-SB); 

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

izpildi uz 01.12.2012. izdevumos LVL 88667 un naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumu 

uz 01.12.2012. LVL 41307, saskaņā ar pielikumu ‘’Pārskats par budžeta izpildi’’(Veidlapa 

1-SB). 

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

dāvinājumu budžeta izpildi uz 01.12.2012.ieņēmumos LVL 4800, izdevumos LVL 4089, 

līdzekļu atlikums uz 01.12.2012. LVL 3472. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

3.§ 

Par bijušo Jaunaglonas arodvidusskolu. 

(Ziņo I.Reščenko) 

 

Sagatavotais lēmumprojekts: 

 
     Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 4. un 10.punktu,    

 saskaņā ar Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnēm 2010. –   
2015.gadam, ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas 22.03.2012. vēstuli Nr.1-14/1291 „Par  

profesionālās izglītības iestāžu pārņemšanu pašvaldības padotībā”,  
 

Aglonas novada dome, NOLEMJ: 
 

        1. Lūgt Izglītības un zinātnes ministriju nodot Viduslatgales profesionālās vidusskolas   

            IPĪV „ Jaunaglona”  Aglonas novada pašvaldības padotībā ar  2013.gada 1.jūniju. 

 

Debatēs piedalās: D.Vanags, V.Krimans, V.Lielcepure, A.Streļčs, I.Barkeviča. 

 

D.Vanaga priekšlikums ir papildināt sagatavoto lēmumprojektu ar 2.punktu:  

          2. Lūgt saglabāt valsts budžeta finansējumu gan profesionālo izglītības programmu   

              īstenošanas izmaksu finansēšanai, gan valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba   

              samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. 

 

I.Barkevičas priekšlikums ir lēmumprojektā nenorādīt nodošanas datumu, atstāt tikai gadu. 
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Deputāti balso par sagatavoto lēmumprojektu, papildinot to ar D.Vanaga un I.Barkevičas 

priekšlikumiem. 

 

     Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 4. un 10.punktu,    

 saskaņā ar Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnēm 2010. –   

2015.gadam, ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas 22.03.2012. vēstuli Nr.1-14/1291 „Par  

profesionālās izglītības iestāžu pārņemšanu pašvaldības padotībā”,  
 

      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, D.Vanags); pret – 1 

(V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 
 

        1. Lūgt Izglītības un zinātnes ministriju 2013.gadā nodot Viduslatgales profesionālās   

            vidusskolas izglītības programmu īstenošanas vietu „ Jaunaglona”  Aglonas novada   

            pašvaldības padotībā. 

        2. Lūgt saglabāt valsts budžeta finansējumu gan profesionālo izglītības programmu   

            īstenošanas izmaksu finansēšanai, gan valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba   

            samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Balsoju „pret” tāpēc, ka lēmumprojekts nav saskaņots ar juristu un 

nav jurista atzinuma.” 

 

Sēžu zāli atstāj deputāts D.Vanags plkst.11:30. 

 

4.§ 

 Par Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.- 2030.gadam izstrādi. 

(Ziņo I.Valaine) 

 

Sagatavotais lēmumprojekts: 

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

plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu un Pārejas noteikumu 8.punktu, Aglonas novada domes 2012.gada 

25.aprīļa lēmumu „Par Aglonas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024.gadam izstrādes procesa 
normatīvajiem aktiem” (prot. Nr.6, p.7.), MK 16.10.2012. gada noteikumiem Nr.711 „Noteikumi par 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” atbilstoši 4.1. punktam ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas un attīstības programmas izstrādes kārtība, 
 

  Aglonas novada dome, NOLEMJ: 
 

   1. Sagatavot darba uzdevumu Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.- 2030.gadam. 

   2. Izsludināt iepirkumu pašvaldības pasūtījumam - Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-   
2030.gadam izstrāde (atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.¹ pantam). 

 

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

 

V.Krimana priekšlikums ir papildināt lēmumprojektu, norādot, kas sagatavo darba uzdevumu – 

Attīstības un plānošanas nodaļa. 

 

I.Reščenko priekšlikums ir papildināt lēmumprojektu, norādot datumu – 2013.gada 1.februāri, līdz 

kuram sagatavot darba uzdevumu. 
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V.Krimana priekšlikums ir:   

     1. Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai I.Valainei līdz 2013.gada 1.februārim izstrādāt   

        darba uzdevumu  Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.- 2030.gadam. 

     2. Nosūtīt izstrādāto darba uzdevumu deputātiem uz e-pastiem. 

     3. Par iepirkuma izsludināšanu pieņemt lēmumu janvāra kārtējā domes sēdē. 

 

Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu. 

 

    Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 1 (V.Krimans); pret – nav; atturas – 9 

(I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, 

M.Mežiniece), neapstiprina augstāk minēto V.Krimana priekšlikumu. 

 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums nav pieņemts. 

 

Deputāti balso par sagatavoto lēmumprojektu ar papildinājumiem. 

 

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

plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu un Pārejas noteikumu 8.punktu, Aglonas novada domes 

2012.gada 25.aprīļa lēmumu „Par Aglonas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024.gadam 

izstrādes procesa normatīvajiem aktiem” (prot. Nr.6, p.7.), MK 16.10.2012. gada noteikumiem 

Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” atbilstoši 4.1. 

punktam ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādes kārtība, 

 

      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 (V.Krimans); 

atturas – nav, NOLEMJ: 
 

   1. Attīstības un plānošanas nodaļai līdz 2013.gada 1.februārim sagatavot darba uzdevumu 

Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.- 2030.gadam. 

   2. Izsludināt iepirkumu pašvaldības pasūtījumam - Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības 

stratēģija 2013.-   2030.gadam izstrāde (atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.¹ pantam). 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

7.§ 

Par Aglonas TEP apstiprināšanu. 

 (Ziņo I.Valaine) 

 

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

 

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

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

(A.Ruduks), NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt SIA "EkoProjekti" 2012.gada decembrī sagatavoto Aglonas novada Aglonas 

pagasta Aglonas ciema ūdenssaimniecības attīstības tehniski ekonomiskā pamatojuma aktualizāciju 

un tajā izmantotos pieņēmumus Aglonas ciema ūdenssaimniecības attīstības II kārtas projektam 

kopumā un tajā iekļauto Prioritāro investīciju programmu. 

 

2. Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu (lēmuma summai): 
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Rādītāji LVL 

Finansējums, kopā 425 196.42 

t.sk.,  Attiecināmām izmaksām (lēmuma summa) 351 402.00 

   Pašvaldības budžeta līdzekļi 52 710.30 

   ERAF finansējums 298 691.70 

t.sk., Neattiecināmām izmaksām 73 794.42 

   PVN 73 794.42 

3. Apstiprināt šādus Prioritāro investīciju projekta pasākumus (komponentes): 

Komp. 
numurs 

Komponente Izmaksas LVL 

Ū6.4 Ūdensvada izbūve Somersetas ielā (1095 m) 89 456 

K1.21 Pašteces kanalizācijas izbūve Somersetas ielā (856  m) 84 956 

K3.1 Aglonas NAI rekonstrukcija 145 946 
 

KOPĀ: 320 358.00 

Finanšu rezerve neparedzētām izmaksām  9 599.29 

Cenu svārstību indekss (1.0302) 9 964.71 

Būvdarbu kopējās izmaksas pašreizējajās cenās 339 922.00 

TEP aktualizācija 2 990.00 

Tehniskais projekta sagatavošana 2 990.00 

Tehniskais projekta ekspertīze 600.00 

Būvuzraudzība 2 900.00 

Autoruzraudzība 2 000.00 
  

PAVISAM KOPĀ (bez PVN): 351 402.00 

PVN (21%) 73 794.42 

PAVISAM KOPĀ (ar PVN): 425 196.42 

4. Projekta finansēšanā nodrošināt Aglonas novada pašvaldības ieguldījuma daļu LVL 126 

504.72, kura sastāv no LVL 52 710.30 projekta kopējo attiecināmo izmaksu segšanai (15% no 

kopējām attiecināmām izmaksām) un LVL 73 794.42 projekta neattiecināmo (PVN) izmaksu 

segšanai.  

5. Realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot plānotos 

ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.  

6. PVN nodokļa izmaksas finansēt, izmantojot likuma Par PVN nodokli normu par 

priekšnodokļa atskaitīšanu. 

7. Organizēt investīciju projekta sagatavošanu un realizāciju, nodrošināt projektam 

nepieciešamās informācijas sniegšanu un cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kas tiek izvirzītas 

ERAF finansējuma saņēmējam. 

 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

Sēdes vadītājs I.Reščenko izsludina sēdes pārtraukumu. 
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5.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas parāda dzēšanu. 

(Ziņo I.Gribuste) 

 

Pēc sēdes pārtraukuma sēžu zālē nav atgriezies deputāts A.Kluss. 

 

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

      Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 1.punkts 

nosaka, ka nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšamas 

nodokļu maksātājiem juridiskās personas maksātnespējas procesa lietā – ja ar tiesas nolēmumu ir 

izbeigts juridiskās personas maksātnespējas process, pabeidzot bankrota procedūru. Savukārt 

Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību 

budžetosieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma 

naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības. 

      Ar Preiļu rajona tiesas 27.09.2011. spriedumu tika nolemts pasludināt SIA „Aglonas Maize”, 

vien. reģ. Nr.41502018277, maksātnespējas procesu. (Pielikumā izziņa Nr.7-3-168187 no 

uzņēmumu reģistra par SIA „Aglonas Maize” maksātnespējas procesa izbeigšanu). 

      Saskaņā ar pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa datu bāzē esošo informāciju, SIA „Aglonas 

Maize” vien. reģ. Nr.41502018277, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds 774,62 LVL 

un nokavējuma nauda 192,20 LVL, kā arī zemes nomas maksas parāds 131,84 LVL. Kopējā summa 

1098,66 LVL. 

     SIA „Aglonas Maize” parādi ir uzskatāmi par objektīvi neatgūstamiem, jo tā ir izslēgta no 

Uzņēmumu reģistra 11.09.2012., tādēļ, 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

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

NOLEMJ: 
 

        1. Dzēst SIA „Aglonas Maize” vienotais reģistrācijas Nr. 41502018277, pašvaldības   

         budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas maksas parādu   

         1098,66 LVL. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

6.§ 

Par iepirkumu rezultātiem. 

                                                 (Ziņo I.Barkeviča) 
 

6.1. Par „Livdānu ielas rekonstrukcija Aglonas novada Aglonas ciemā” iepirkumu. 

 

Sēžu zālē atgriežas deputāts A.Kluss. 

     

      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 (V.Krimans); 

atturas – nav, NOLEMJ: 

 

        1. Pieņemt zināšanai, ka iepirkumu komisija pašvaldības pasūtījuma „Livdānu ielas   

            rekonstrukcija Aglonas novada Aglonas ciemā” veikšanai izvēlas SIA „SAU”,   

            reģistrācijas numurs 47703000250, juridiskā adrese – Liepājas iela 46, Preiļi, LV-5301,   

            sakarā ar to, ka tas ir pretendents, kas atbilst iepirkuma noteikumos noteiktajām prasībām   

            un ir iesniedzis piedāvājumu ar zemāko cenu. 
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       2. Slēgt līgumu ar SIA „SAU”, reģistrācijas numurs 47703000250, juridiskā adrese –    

           Liepājas iela 46, Preiļi, LV-5301, pašvaldības pasūtījuma „Livdānu ielas rekonstrukcija   

           Aglonas novada Aglonas ciemā” darbu veikšanai par summu 38978,40 Ls (bez PVN),   

           kopējā līguma summa  47163,86 Ls (ar PVN). 

 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

6.2. Par pātikas produktu iegādes iepirkumu. 

 

      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 (V.Krimans); 

atturas – nav, NOLEMJ: 

 

1.Slēgt līgumus ar  
1.1. SIA „Antaris”, reģistrācijas numurs 41503000412, adrese – Vidus iela 32, Daugavpils, pašvaldības 

pasūtījuma „Pārtikas iepirkums Aglonas novada izglītības iestādēm un BSAC ”Somerseta” 2013.gada” 
sadaļā -  „Konditorejas izstrādājumi”  piegādei par kopējo līguma summu Ls  962,80 (bez PVN) 

1.2.  SIA “Forevers”,reģistrācijas numurs 40003307535, adrese – Granīta iela 9a, Rīga, LV 1052, pašvaldības 

pasūtījuma „Pārtikas iepirkums Aglonas novada izglītības iestādēm un BSAC ”Somerseta” 2013.gadā”  

sadaļā   - „Gaļas produkti un desas”  piegādei par kopējo līguma summu Ls 738,75 (bez PVN). 

1.3.  SIA “Junona BEP”,reģistrācijas numurs 41503006044, adrese – Ventspils iela 75, Daugavpils, LV 5404, 

pašvaldības pasūtījuma „Pārtikas iepirkums Aglonas novada izglītības iestādēm un BSAC ”Somerseta” 

2013.gadā”  sadaļām - „Svaigi atdzesēta putnu gaļa” piegādei par kopējo līguma summu  Ls 1486,25 (bez 

PVN), „Graudi, putraimi, pārslas un milti” piegādei par kopējo līguma summu - Ls 247,25(bez PVN), 

„Bakalejas preces” piegādei par kopējo līguma summu Ls 2871,52 (bez PVN). 

 1.4. SIA „Marijas centrs”, reģistrācijas numurs 42403007447, adrese – Varoņu iela 27b, Rēzekne, LV 4604, 

pašvaldības pasūtījuma „Pārtikas iepirkums Aglonas novada izglītības iestādēm un BSAC ”Somerseta” 

2013.gada” sadaļā  - „Zivis un zivju izstrādājumi” piegādei par kopējo līguma summu Ls 878,15 (bez PVN) 

1.5. SIA „Vecā maiznīca”, reģistrācijas numurs 42403007589, adrese – Brīvības iela 14K, Rēzekne, LV 4604, 

pašvaldības pasūtījuma „Pārtikas iepirkums Aglonas novada izglītības iestādēm un BSAC ”Somerseta” 

2013.gada” sadaļā  - „Maize un maizes izstrādājumi ”  piegādei par kopējo līguma summu Ls 952,28 (bez 

PVN) 

1.6. SIA „Gaļas pārstrādes uzņēmums Nākotne”, reģistrācijas numurs 40003113629, adrese – Uzvaras  iela 2, 

Dobele, Dobeles novads, LV 3701, pašvaldības pasūtījuma „Pārtikas iepirkums Aglonas novada izglītības 

iestādēm un BSAC ”Somerseta” 2013.gada” sadaļā  - „Svaigi atdzesēta cūkgaļa”  piegādei par kopējo 

līguma summu Ls 3671,75 (bez PVN) 

1.7. SIA “Kabuleti Fruit”, reģistrācijas numurs 40003959814, adrese – Lubānas iela 82, Rīga, LV 1073, 

pašvaldības pasūtījuma „Pārtikas iepirkums Aglonas novada izglītības iestādēm un BSAC ”Somerseta” 

2013.gadā”  sadaļām   - „Olas”  piegādei par kopējo līguma summu Ls 323,70 (bez PVN), „Kartupeļi un 

sakņaugi (pārtikas), dārzeņi” piegādei par kopējo līguma summu Ls 1614,60 (bez PVN), „Svaigie dārzeņi - 

garšaugi” piegādei par kopējo līguma summu Ls 589,30 (bez PVN), „Svaigie augļi un ogas” piegādei par 

kopējo līguma summu Ls 238,50 (bez PVN), „Eksotiskie svaigie augļi un ogas” piegādei par kopējo līguma 

summu Ls 638,65 (bez PVN),  

1.8. AS „Latgales piens”, reģistrācijas numurs 41503028291, adrese – Muitas iela 3P, Daugavpils,  pašvaldības 

pasūtījuma „Pārtikas iepirkums Aglonas novada izglītības iestādēm un BSAC ”Somerseta” 2013.gadā”  

sadaļā   - „Piens un piena pārstrādes produkti” piegādei par kopējo līguma summu Ls 4305,03(bez PVN). 

 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
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6.3. Par degvielas iepirkumu. 

 

      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 (V.Krimans); 

atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Pieņemt zināšanai, ka iepirkuma komisija par  pašvaldības pasūtījuma „Degvielas iegāde 

Aglonas novada domes vajadzībām” piegādātāju izvēlas: AS „Virši-A”, reģ.Nr. 

400003242737, juridiskā adrese – Kalnu ielā 17, Aizkraukle, Aizkraukles pagasts, 

Aizkraukles novads, LV 5102, sakarā ar to, ka tas ir pretendents, kas atbilst atklātā konkursa 

nolikumā pretendentiem izvirzītajām prasībām un ir iesniedzis zemāko cenu piedāvājumu. 

2. Slēgt līgumu ar AS „Virši-A”, reģ.Nr. 400003242737, juridiskā adrese – Kalnu ielā 17, 

Aizkraukle, Aizkraukles pagasts, Aizkraukles novads, LV 5102, pasūtījuma “ Degvielas 

iegāde Aglonas novada domes vajadzībām”, realizēšanai  par  piedāvājuma cenu (bez PVN) 

saskaņā ar atklātā konkursa nolikuma “ Degvielas iegāde Aglonas novada domes 

vajadzībām”  

Nr. 

p.k. 

Degvielas 

nosaukums 

Mērv. Vienības 

cena LVL  

(bez 

PVN) 

 

Atlaide  

 

Vienības 

cena ar 

atlaidi 

 LVL  

(bez PVN) 

Kopējā 

summa par  

piedāvāto 

daudzumu 
procento

s (%) 

latos 

(LVL) 

1.  Benzīns AI-95E litrs 0,770 3,5 0,027 0,743 20804,00 

2.  Dīzeļdegviela DD litrs 0,787 3,5 0,028 0,759 43263,00 

3. Transportlīdzekļu 

ekspluatācijai un 

uzturēšanai 
nepieciešamo preču 

iegāde 

 - - - - Ls 2000,00 

    
Kopējā summa (bez PVN) 

64067,00 

    
 

PVN (21%) summa 
13454,07 

    Kopējā summa, ieskaitot PVN  

 

77521,07 

 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

8.§ 

Par sociālajiem pabalstiem un jautājumiem. 

     (Ziņo Ā.Perševica) 
 

8.1. Par sociālajiem pabalstiem. 
 

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

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

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

atturas – nav, NOLEMJ: 
 

      1. Apstiprināt sarakstu par sociālajiem pabalstiem par kopējo summu Ls 759,00   

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

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
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8.2. Par sociālajiem jautājumiem. 
 

8.2.1. Par V.G.  iesniegumu. 

 

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

18/1014) ar lūgumu piešķirt sociālo dzīvokli Kastuļinas pagasta  sociālajā dzīvojamā mājā. 

   Izvērtējot Aglonas novada Sociālajā dienesta rīcībā esošo informāciju, konstatēts: 

   V.G. 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 V.G. iesniegumu un iesniegtajiem dokumentiem, kas apliecina 

tiesības piešķirt sociālo dzīvokli Kastuļinas pagasta  sociālajā dzīvojamā mājā. 
 

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

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

atturas – nav, NOLEMJ: 
 

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

      pagasta  sociālajā dzīvojamā mājā no 2012.gada 20.decembra līdz 2013.gada  

      20.jūnijam. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

8.2.2.  Par M.Ņ. iesniegumu. 

 

     Aglonas novada Sociālajā dienestā tika izskatīts M.Ņ. iesniegums (Nr.11-18/944) ar lūgumu 

slēgt līgumu ar SIA „Līvānu slimnīca”, paredzot līdzfinansējumu par sociālās aprūpes pakalpojumu 

saņemšanu. 
 

No balsošanas sevi atstādina deputāts V.Krimans. 
 

      Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  21.panta 27.punktu, 
   
      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

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

NOLEMJ: 
 

  1. Noslēgt līgumu ar SIA „Līvānu slimnīca” par sociālās aprūpes pakalpojumu saņemšanu 

ilgstošās sociālās aprūpes nodaļā esošajam pakalpojuma saņēmējam – M.Ņ.,  paredzot 

līdzfinansējumu. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

9.§ 

Par zemes jautājumiem. 

                                              (Ziņo A.Streļčs) 
 

9.1. Par SIA „Preime” iesniegumu izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanai 

nekustamajam īpašumam „Mežmalas. Meža sētas” Aglonas pagastā. 

 

     Saņemts SIA „Preime” iesniegums (13.12.2012. Nr.2248) izstrādātā zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanai par nekustamā īpašuma „Mežmalas” un „Meža sētas” savstarpējās robežas 

pārveidošanu. 

      Pamatojoties uz LR likuma „Zemes ierīcības likums”19.panta 2.daļu un atbilstoši 12.04.2011. 
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MK noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30. un 31.punktam, 
 

      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 (V.Krimans); 

atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt SIA „Preime” izstrādāto zemes ierīcības projektu Aglonas pagasta 

nekustamajam īpašumam „Mežmalas” un  „Meža sētas”, blakus esošo zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 7642 004 0032 un 7642 004 0196 savstarpējās robežas pārkārtošanai. 

2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0196 mainīt nekustamā īpašuma 

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

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

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. 

 

9.2. Par G.F. iesniegumu zemes iznomāšanai Grāveru pagastā. 
 

     Saņemts G.F. iesniegums (13.12.2012., Nr.4-14/114 ) par pašvaldības zemes nomas tiesību 

piešķiršanu Grāveru pagastā. 
 

      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 (V.Krimans); 

atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Piešķirt zemes nomas tiesības G.F., personas kods, deklarētā adrese, uz pašvaldības zemes 

vienību 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6058 006 3342 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. 
 

9.3. Par noslēgtā zemes nomas līguma pārtraukšanu ar A.Ž. Grāveru pagastā. 
 

Konstatēts: 

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

pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6058 004 0138 iznomāšanu līdz 

11.05.2020. A.Ž. atsakās no tālākas zemes iznomāšanas. 
 

      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 (V.Krimans); 

atturas – nav, NOLEMJ: 
 

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

9.4. Par adrešu datu kārtošanu.     
 



Aglonas novada domes 20.12.2012. sēdes protokols Nr.24                                          - 15 - 

      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 10 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 – nav, NOLEMJ: 
 

1. Piešķirt adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6072 004 0111: -             

„Dobelnieki”, Reļenki, 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. 

 

9.5. Par pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem  

6072 002 0138 un 6072 002 0137 Kastuļinas 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 10 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 – nav, NOLEMJ: 
 

1. Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6072 002 0138 un 6072 002 0137, 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 vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6072 002 0138 un 6072 002 0137, piešķirt 

nekustamā īpašuma nosaukumu „Krikši”. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

9.6. Par V.K. iesniegumu pilnvarojuma piešķiršanai malkas sagādei iznomātajā pašvaldības 

īpašumā „Birztaliņas” Grāveru pagastā. 
 

     Saņemts V.K. iesniegums (10.12.2012., Nr.2238) par pilnvaras piešķiršanu meža izstrādei – 

malkas sagatavošanai iznomātajā pašvaldības īpašumā „Birztaliņas” Grāveru pagastā. 

Konstatēts: 

   Pašvaldības nekustamais īpašums „Birztaliņas”, kadastra Nr.6058 005 0211, Grāveru pagastā, 

sastāv no zemes vienības 14,2 ha platībā (t.sk.0,1 ha mežs) ar kadastra apzīmējumu 6058 005 0211, 

zemes vienības 5,3 ha platībā (t.sk.1,2 ha mežs) ar kadastra apzīmējumu 6058 005 0197 un zemes 

vienības 3,6 ha platībā (t.sk.0,2 ha mežs) ar kadastra apzīmējumu 6058 004 0098,īpašumtiesības 

reģistrētas Zemesgrāmatā.  

2011.gada 13.janvārī tika noslēgts lauku apvidu zemes nomas tipveida līgums starp Aglonas 

novada domi un bijušo zemes lietotāju V.K., par pirmreizējo nomas tiesību izmantošanu uz 10 

gadiem. 

Zemes robežu uzmērīšanas un meža inventarizācijas darbus apmaksāja nomnieks – V.K.. 

Debatēs piedalās: V.Krimans, A.Badūns. 
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      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 (V.Krimans); 

atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Pilnvarot nomnieku V.K., personas kods, izņemt ciršanas apliecinājumu un veikt meža 

izstrādi - malkas sagatavošanu savām vajadzībām līdz 15 m³ tekošajā gadā, pēc darbu 

pabeigšanas sakārtot cirsmas atbilstoši pastāvošajiem normatīvajiem aktiem un saskaņā 

ar ar mežniecības norādījumiem, noslēgt ciršanas apliecinājumu, pašvaldības 

nekustamajā īpašumā „Birztaliņas”, kadastra Nr. 6058 005 0211, 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. 
 

9.7. Par N.B. iesniegumu zemes iznomāšanai Grāveru pagastā. 
 

   Saņemts N.B. iesniegums (17.12.2012., Nr.4-14/115 ) par pašvaldības zemes nomas tiesību 

piešķiršanu Grāveru pagastā. 
 

      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 (V.Krimans); 

atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6058 004 0137 no 0,9 ha uz 0,7   

    ha. 
2. Piešķirt zemes nomas tiesības N.B., personas kods,   

    deklarētā adrese, uz daļu no pašvaldības   

    zemes vienības, t.i. uz 0,4 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 6058 004 0138  un uz zemes   

    vienību 0,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6058 004 0137 Grāveru pagastā. 

3. 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. 

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. 
 

9.8. Par noslēgtā zemes nomas līguma pārtraukšanu ar T.V.  Grāveru pagastā. 
 

Konstatēts: 

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

pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6058 004 0089 iznomāšanu līdz 

31.12.2019. T.V.  atsakās no tālākas zemes iznomāšanas. 
 

      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 (V.Krimans); 

atturas – nav, NOLEMJ: 

1. Pārtraukt noslēgto lauku apvidus zemes nomas līgumu ar T.V., personas   

     kods, deklarētā adrese. 

 

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

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

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

9.9. Par O.S.  iesniegumu atsavināšanas procesa uzsākšanai nekustamajam īpašumam „Stirnas” 

Šķeltovas pagastā. 
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    Saņemts O.S.  iesniegums (19.12.2012., Nr.2281) par pašvaldībai piekrītošās zemes atsavināšanu 

Šķeltovas pagastā. 

Konstatēts: 

Ar O.S. 31.05.2011. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums par pašvaldībai piekrītošās zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 6094 001 0078 iznomāšanu uz 10 gadiem. Zemes vienība nav 

apbūvēta. 

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

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

 

      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 (V.Krimans); 

atturas – nav, NOLEMJ: 

 

1. Uzsākt atsavināšanu uz pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu „Stirnas”, 

kopplatība 3,6 ha, kadastra Nr.6094 001 0002, Šķeltovas 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. 

 
9.10. Par V.B. nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.7642 006 0057 Aglonas pagastā. 

 

    Saņemts V.B. pilnvarotās personas V.T. iesniegums (19.12.2012.) par nosaukuma piešķiršanu 

nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.7642 006 0057 Aglonas pagastā. 

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

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

 un pamatojoties uz LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.panta 2.daļu, 

likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu,  

 
      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 (V.Krimans); 

atturas – nav, NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt nosaukumu: ”Beņķi” nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.7642 006 0057. 

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

    darbība ir lauksaimniecība ( kods 0101) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 006   

    0057. 

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.§ 

Par „Noteikumi par reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtību”. 
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(Ziņo V.Lielcepure, D.Kuzņecovs) 
 

Sēžu zāli atstāj deputāts A.Badūns plkst.12:40. 
 

Debatēs piedalās: V.Krimans, I.Barkeviča. 

 

I.Barkevičas ieteikums ir sarīkot nelielu semināru iestāžu un struktūrvienību vadītājiem un 

iepazīstināt viņus ar šiem noteikumiem, ja tie tiks apstiprināti. 

 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča, 

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

NOLEMJ: 

 

       1. Apstiprināt noteikumus „Noteikumi par reprezentācijas izdevumu uzskaites un   

           norakstīšanas kārtību”. (Pielikumā) 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

11.§ 

Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija. 

(Ziņo I.Reščenko) 

 

11.6. Par  grozījumiem Aglonas novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas noteikumos.   

 

Debatēs piedalās: V.Krimans, A.Streļčs, V.Lielcepure, I.Barkeviča, A.Ruduks. 

 

       Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 12.p., 14.p. 2.d. 3.p. un 41.p. 

1.d. 2.p., 

 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča, 

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

NOLEMJ: 

 

         1. Veikt grozījumus 2010.gada 26.maijā (prot. Nr.14, § 17) apstiprinātajos Aglonas   

             novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas noteikumos: 

             1.1.  papildināt noteikumus ar 3.9. punktu un izteikt to sekojošā redakcijā: 

                     „3.9. Aglonas novada dome var atbrīvot no nomas maksas un noteikumos 3.5. punktā   

                     maksas biedrības, nodibinājumus, ja tie sniedz bezmaksas pakalpojumus Aglonas   

                     novada iedzīvotājiem.” 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

11.1. Par žurnāla „Logs” abonēšanu. 

 

      Saņemts LPS žurnāla „Logs” redaktores G.Klismetas piedāvājums un rēķins (03.12.2012., reģ. 

Nr.2205) par žurnāla „Logs” „Pašvaldības komplekta” abonēšanu 2013.gadā.  

 

Debatēs piedalās: V.Krimans. 
 

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

A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, M.Mežiniece, V.Krimans); pret – nav; atturas – nav, 
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NOLEMJ: 
 

    1. Abonēt žurnālu „Logs” „Pašvaldības komplektu” (30 gab.) 2013.gadā par summu LVL    

        150.00 (viens simts piecdesmit lati 00 santīmi). 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

11.2. Par V.P. iesniegumu (12.11.2012., Nr.2017). 

 

Saņemts V.P. iesniegums (12.11.2012., Nr.2077), kurā viņa lūdz atļauju  nogriezt viņas īpašumā 

esošu vecu ozolu, kas bojā nekustamo īpašumu, 
  

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

A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, M.Mežiniece, V.Krimans); pret – nav; atturas – nav, 

NOLEMJ: 
 

    1. Atļaut V.P., dzīvojošai, nogriezt vecu ozolu, kas   

        atrodas viņas īpašumā un bojā nekustamo īpašumu. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

11.3. Par V.L. iesniegumu (10.12.2012., Nr.2227). 
 

Saņemts V.L. iesniegums (10.12.2012., Nr.2227), kurā viņš lūdz atbrīvot no komisijas locekļa  

pienākumu pildīšanas  Aglonas novada domes izveidotajā nekustamā īpašuma apsaimniekošanas 

komisijā, 
  

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

A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, M.Mežiniece, V.Krimans); pret – nav; atturas – nav, 

NOLEMJ: 
 

    1. Atbrīvot ar 28.12.2012.g. Valdi Lukaševiču  no Aglonas novada domes Nekustamā   

        īpašuma apsaimniekošanas komisijas  locekļa pienākumu pildīšanas. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

11.5. Par Latvijas Sarkanā Krusta Preiļu komitejas vēstuli (18.12.2012., Nr.2269). 
 

 Saņemta Latvijas Sarkanā Krusta Preiļu komitejas vēstule (18.12.2012., Nr.2269), kurā 

atkārtoti lūdz izskatīt jautājumu par līdzekļu piešķiršanu asins donoru atbalstam. 
 

Debatēs piedalās: A.Bartuša, V.Krimans. 
 

Sēžu zāli atstāj deputāts V.Krimans plkst.13:25. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča, 

A.Bartuša, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 2 (A.Kluss, A.Ruduks), NOLEMJ: 
 

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

               divdesmit lati 00 santīmi) asins donoru kustības atbalstam 2013.gadā. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

11.4. Par 2012.gada decembra mēneša darba algu izmaksu.  
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      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča, 

A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 

 

           1. Izmaksāt darba algas par 2012.gada decembra mēnesi Aglonas novada domes   

               administrācijas iestāžu un struktūrvienību darbiniekiem š.g. 27. un 28.decembrī. 

 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

I.Reščenko ziņo, ka sēde ir slēgta. 

 

SĒDE SLĒGTA  plkst.13:30. 

 

SĒDI VADĪJA 

novada domes priekšsēdētājs                  ______________________ I.REŠČENKO 

 

SĒDI PROTOKOLĒJA                           ______________________ I.RUTKA 

 

Protokols parakstīts ________________________ 
                                               (datums) 

 


