LATVIJAS REPUBLIKA
AGLONAS NOVADA DOME
Reģ.Nr. 90000065754, Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas nov., LV-5304 Tālr./fakss +371 65324573 www.aglona.lv

SĒDES PROTOKOLS
Aglonas novadā
2012.gada 29.martā

Nr.4

Sēde sasaukta plkst.10:00
Sēdi atklāj plkst.10:00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Igors Reščenko.
Protokolē – I.Rutka
Piedalās – 12 novada domes deputāti: Igors Reščenko, Antons Beķis, Ingūna Barkeviča,
Andris Badūns, Aivars Kluss, Ainārs Streļčs,
Anita Anna Bartuša, Jānis Rutka,
Mārīte Mežiniece (no plkst.11:00),
Andris Ruduks (līdz plkst.15:15),
Iveta Soldāne (no plkst.10:30 līdz plkst.14:40),
Vadims Krimans (no plkst.10:00 līdz 14:00 un no
plkst.15:10 līdz 16:00).
Sēdē nepiedalās – 1 novada domes deputāts: Didzis Vanags (atrodas pasākumā).
Uzaicinātās personas – Finanšu nodaļas vadītāja V.Lielcepure, novada domes juristi V.Grigulis
un I.Gribuste, Sociālā dienesta vadītāja Ā.Perševica, UAC vadītāja
I.Gražule, attīstības un plānošanas nodaļas speciāliste A.Podskočija,
SIA „Cirīšu HES” valdes loceklis N.Aizkalns.
Sēdē piedalās – V.Gribuška, iedzīvotāji – M.Cakule, J.Trubačs, A.Valainis.
Izsludinātā sēdes darba kārtība:
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Novada dome priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
Par budžeta izpildi.
Par pašvaldības nolikumiem.
3.1. Par grozījumiem BSAC „Somerseta” nolikumā.
3.2. Par grozījumiem Aglonas bērnu brīvā laika pavadīšanas centra nolikumā.
3.3. Par grozījumiem Darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā.
Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem.
4.1. „ Aglonas novada pašvaldības nolikums”.
4.2. „Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu Aglonas novadā”.
Par administratīvo lietu izpildes gaitu.
Par komunālo pakalpojumu tarifiem.
Par līgumiem.
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8.

Par iepirkumiem.
8.1. Par iepirkuma rezultātiem.
8.2. Par projektam „Basketbola laukuma atjaunošana Šķeltovas pagasta Aglonas novadā”
nepieciešamo iepirkuma procedūru.
9. Par projektiem.
9.1. Par projektu „Aglonas novada Dubuļu, Karašu, Okras, Bēšonu, Pakalņa, Ilzes ezeru
zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde”.
9.2. Par Aglonas bērnu brīvā laika pavadīšanas centra vadītājas iesniegumu (09.03.2012., Nr.447).
9.3. Par SAC „Aglona” direktores iesniegumu (02.03.2012., Nr. 389).
9.4. Par projektu „Livdānu ielas rekonstrukcija Aglonas novada Aglonas ciemā”.
10. Par zivju nozveju.
10.1. Par R.L. iesniegumu.
10.2. Par J.P. iesniegumu.
10.3. Par J.P. iesniegumu.
10.4. Par A.S. iesniegumu.
10.5. Par G. S. iesniegumu.
10.6. Par I.P. iesniegumu.
10.7. Par F.R. iesniegumu.
10.8. Par I.R. iesniegumu.
10.9. Par V.R. iesniegumu.
10.10. Par V.R. iesniegumu.
10.11. Par V.P. iesniegumu.
10.12. Par N.R. iesniegumu.
10.13. Par A.K. iesniegumu.
10.14. Par SIA „Cirīšu HES” iesniegumu.
10.15. Par IK „P.Bekišs ” iesniegumu.
10.16. Par P.N. iesniegumu.
10.17. Par P.M. iesniegumu.
10.18. Par I.O. iesniegumu.
11. Par sociālajiem jautājumiem.
11.1.
Par A.B.T. iesniegumu.
11.2.
Par N.M. iesniegumu.
11.3.
Par M.K. iesniegumu.
11.4.
Par R.B. iesniegumu.
11.5.
Par N.J. iesniegumu.
11.6.
Par K.G. iesniegumu.
11.7.
Par J.A. iesniegumu.
11.8.
Par S.J. iesniegumu (20.03.2012., Nr.519).
12. Par Aglonas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm vasaras sezonā.
13. Par zemes jautājumiem.
14. Par SIA „Cirīšu HES” 2011.gada pārskatu.
15. Par SIA „Preiļu slimnīca” gada pārskatu par 2011.gadu.
16. Par SIA „AADSO” gada pārskatu par 2011.gadu.
17. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
17.1. Par ģerboni.
17.2. Par medicīnas apskatēm.
17.3. Par IK „Dūšai” iesniegumu (14.03.2012., Nr. 480).
17.4. Par Aglonas novada biedrības „Gūda saimiņeiču bīdreiba” iesniegumiem (06.03.2012.,
Nr. 418 un Nr.419).
17.5. Par Aglonas internātvidusskolas skolēnu ēdināšanas parādiem.
17.6. Par mājas lapas www.aglona.travel izveidi.
17.7. Par nekustamo īpašumu pārņemšanu no Viduslatgales profesionālās vidusskolas.
17.8. Par Aglonas novada zēnu kora vadītājas I.Soldānes iesniegumu (14.03.2012., Nr.472).
17.9. Par izsoles rezultātiem.
17.10. Par iepirkuma komisijas locekļa apstiprināšanu.
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Sēdes vadītājs I.Reščenko informē, ka ir saņemts iesniegums no IK „P Bekišs” (27.03.2012.,
Nr.589), kurā atsauc savu iesniegumu (22.03.2012., Nr.537) un lūdz izņemt no dienas kārtības
10.15.punktu „ Par IK „P.Bekišs ” iesniegumu”.
Sēdes vadītājs I.Reščenko lūdz sēdes darba kārtību papildināt ar sekojošiem jautājumiem:




















Par projektu „ Kapsētu teritoriju labiekārtošana”. (Pie 9.p. Par projektiem)
Par Mazo grantu projektu „Iedzīvotāji veido savu vidi”. (Pie 9.p. Par projektiem)
Par projektu „Teritorijas labiekārtošana ar lauku estrādes ierīkošanu Aglonas novada
Grāveru pagastā”. (Pie 9.p. Par projektiem)
Par J.Š. iesniegumu. (Pie 10.p. Par zivju nozveju)
Par A.M. iesniegumu. (Pie 10.p. Par zivju nozveju)
Par P.M. iesniegumu. (Pie 10.p. Par zivju nozveju)
Par z/s „Ostrov” iesniegumu. (Pie 10.p. Par zivju nozveju)
Par z/s „Ostrov” iesniegumu. (Pie 10.p. Par zivju nozveju)
Par z/s „Dileri” iesniegumu. (Pie 10.p. Par zivju nozveju)
Par z/s „Ezerkalni” iesniegumu. (Pie 10.p. Par zivju nozveju)
Par F.R. iesniegumu. (Pie 10.p. Par zivju nozveju)
Par O.A. iesniegumu. (Pie 10.p. Par zivju nozveju)
Par līgumu par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem ar Daugavpils novada domi. (Pie 7.p. Par līgumiem)
Par administratīvās lietas izbeigšanu. (Pie 5.p Par administratīvo lietu izpildes gaitu)
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus
kārtībā. (Pie 5.p Par administratīvo lietu izpildes gaitu)
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. (Pie 5.p Par administratīvo lietu
izpildes gaitu)
Par L.K. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Šķeltovas pagastā.
(Pie 13.p. Par zemes jautājumiem)
Par ZS Laima iesniegumu zemes nomas līguma izmaiņām Aglonas pagastā. (Pie 13.p.
Par zemes jautājumiem)
Par V.S. iesniegumu. (Pie 11.p. Par sociālajiem jautājumiem)

Deputāti balso par izsludināto sēdes darba kārtību.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks); pret – nav; atturas – 2 (V.Krimans,
J.Rutka), NOLEMJ:
Apstiprināt izsludināto sēdes darba kārtību:
1. Novada dome priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
2. Par budžeta izpildi.
3. Par pašvaldības nolikumiem.
3.1. Par grozījumiem BSAC „Somerseta” nolikumā.
3.2. Par grozījumiem Aglonas bērnu brīvā laika pavadīšanas centra nolikumā.
3.3. Par grozījumiem Darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā.
4. Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem.
4.1. „ Aglonas novada pašvaldības nolikums”.
4.2. „Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu Aglonas novadā”.
5. Par administratīvo lietu izpildes gaitu.
6. Par komunālo pakalpojumu tarifiem.
7. Par līgumiem.
8. Par iepirkumiem.
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8.1. Par iepirkuma rezultātiem.
8.2. Par projektam „Basketbola laukuma atjaunošana Šķeltovas pagasta Aglonas novadā”
nepieciešamo iepirkuma procedūru.
9. Par projektiem.
9.1. Par projektu „Aglonas novada Dubuļu, Karašu, Okras, Bēšonu, Pakalņa, Ilzes ezeru
zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde”.
9.2. Par Aglonas bērnu brīvā laika pavadīšanas centra vadītājas iesniegumu (09.03.2012., Nr.447).
9.3. Par SAC „Aglona” direktores iesniegumu (02.03.2012., Nr. 389).
9.4. Par projektu „Livdānu ielas rekonstrukcija Aglonas novada Aglonas ciemā”.
10. Par zivju nozveju.
10.1. Par R.L. iesniegumu.
10.2. Par J.P. iesniegumu.
10.3. Par J.P. iesniegumu.
10.4. Par A.S. iesniegumu.
10.5. Par G. S. iesniegumu.
10.6. Par I.P. iesniegumu.
10.7. Par F.R. iesniegumu.
10.8. Par I.R. iesniegumu.
10.9. Par V.R. iesniegumu.
10.10. Par V.R. iesniegumu.
10.11. Par V.P. iesniegumu.
10.12. Par N.R. iesniegumu.
10.13. Par A.K. iesniegumu.
10.14. Par SIA „Cirīšu HES” iesniegumu.
10.15. Par P.N. iesniegumu.
10.16. Par P.M. iesniegumu.
10.17. Par I.O. iesniegumu.
11. Par sociālajiem jautājumiem.
11.1. Par A.B.T. iesniegumu.
11.2. Par N.M. iesniegumu.
11.3. Par M.K. iesniegumu.
11.4. Par R.B. iesniegumu.
11.5. Par N.J. iesniegumu.
11.6. Par K.G. iesniegumu.
11.7. Par J.A. iesniegumu.
11.8. Par S.J. iesniegumu (20.03.2012., Nr.519).
12. Par Aglonas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm vasaras sezonā.
13. Par zemes jautājumiem.
14. Par SIA „Cirīšu HES” 2011.gada pārskatu.
15. Par SIA „Preiļu slimnīca” gada pārskatu par 2011.gadu.
16. Par SIA „AADSO” gada pārskatu par 2011.gadu.
17. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
17.1. Par ģerboni.
17.2. Par medicīnas apskatēm.
17.3. Par IK „Dūšai” iesniegumu (14.03.2012., Nr. 480).
17.4. Par Aglonas novada biedrības „Gūda saimiņeiču bīdreiba” iesniegumiem (06.03.2012.,
Nr. 418 un Nr.419).
17.5. Par Aglonas internātvidusskolas skolēnu ēdināšanas parādiem.
17.6. Par mājas lapas www.aglona.travel izveidi.
17.7. Par nekustamo īpašumu pārņemšanu no Viduslatgales profesionālās vidusskolas.
17.8. Par Aglonas novada zēnu kora vadītājas I.Soldānes iesniegumu (14.03.2012., Nr.472).
17.9. Par izsoles rezultātiem.
17.10. Par iepirkuma komisijas locekļa apstiprināšanu.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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Sēdes vadītājs I.Reščenko aicina balsot par sēdes darba kārtības papildus jautājumiem.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas –
nav, NOLEMJ:
Iekļaut sēdes darba kārtībā sekojošus jautājumus:




















Par projektu „ Kapsētu teritoriju labiekārtošana”. (Pie 9.p. Par projektiem)
Par Mazo grantu projektu „Iedzīvotāji veido savu vidi”. (Pie 9.p. Par projektiem)
Par projektu „Teritorijas labiekārtošana ar lauku estrādes ierīkošanu Aglonas novada
Grāveru pagastā”. (Pie 9.p. Par projektiem)
Par J.Š. iesniegumu. (Pie 10.p. Par zivju nozveju)
Par A.M. iesniegumu. (Pie 10.p. Par zivju nozveju)
Par P.M. iesniegumu. (Pie 10.p. Par zivju nozveju)
Par z/s „Ostrov” iesniegumu. (Pie 10.p. Par zivju nozveju)
Par z/s „Ostrov” iesniegumu. (Pie 10.p. Par zivju nozveju)
Par z/s „Dileri” iesniegumu. (Pie 10.p. Par zivju nozveju)
Par z/s „Ezerkalni” iesniegumu. (Pie 10.p. Par zivju nozveju)
Par F.R. iesniegumu. (Pie 10.p. Par zivju nozveju)
Par O.A. iesniegumu. (Pie 10.p. Par zivju nozveju)
Par līgumu par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem ar Daugavpils novada domi. (Pie 7.p. Par līgumiem)
Par administratīvās lietas izbeigšanu. (Pie 5.p Par administratīvo lietu izpildes gaitu)
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus
kārtībā. (Pie 5.p Par administratīvo lietu izpildes gaitu)
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. (Pie 5.p Par administratīvo lietu
izpildes gaitu)
Par L.K. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Šķeltovas pagastā.
(Pie 13.p. Par zemes jautājumiem)
Par ZS Laima iesniegumu zemes nomas līguma izmaiņām Aglonas pagastā. (Pie 13.p.
Par zemes jautājumiem)
Par V.S. iesniegumu. (Pie 11.p. Par sociālajiem jautājumiem)

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Apstiprinātā sēdes darba kārtība:
1. Novada dome priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
2. Par budžeta izpildi.
3. Par pašvaldības nolikumiem.
3.1. Par grozījumiem BSAC „Somerseta” nolikumā.
3.2. Par grozījumiem Aglonas bērnu brīvā laika pavadīšanas centra nolikumā.
3.3. Par grozījumiem Darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā.
4. Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem.
4.1. „ Aglonas novada pašvaldības nolikums”.
4.2. „Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu Aglonas novadā”.
5. Par administratīvo lietu izpildes gaitu.
5.1. Par administratīvo lietu ierosināšanu.
5.2. Par administratīvās lietas izbeigšanu.
5.3. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus
kārtībā.
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5.4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
6. Par komunālo pakalpojumu tarifiem.
7. Par līgumiem.
8. Par iepirkumiem.
8.1. Par iepirkuma rezultātiem.
8.2. Par projektam „Basketbola laukuma atjaunošana Šķeltovas pagasta Aglonas novadā”
nepieciešamo iepirkuma procedūru.
9. Par projektiem.
9.1. Par projektu „Aglonas novada Dubuļu, Karašu, Okras, Bēšonu, Pakalņa, Ilzes ezeru
zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde”.
9.2. Par Aglonas bērnu brīvā laika pavadīšanas centra vadītājas iesniegumu (09.03.2012.,
Nr.447).
9.3. Par SAC „Aglona” direktores iesniegumu (02.03.2012., Nr. 389).
9.4. Par projektu „Livdānu ielas rekonstrukcija Aglonas novada Aglonas ciemā”.
9.5. Par projektu „ Kapsētu teritoriju labiekārtošana”.
9.6. Par Mazo grantu projektu „Iedzīvotāji veido savu vidi”.
9.7. Par projektu „Teritorijas labiekārtošana ar lauku estrādes ierīkošanu Aglonas novada
Grāveru pagastā”.
10. Par zivju nozveju.
10.1. Par R.L. iesniegumu.
10.2. Par J.P. iesniegumu.
10.3. Par J.P. iesniegumu.
10.4. Par A.S. iesniegumu.
10.5. Par G. S. iesniegumu.
10.6. Par I.P. iesniegumu.
10.7. Par F.R. iesniegumu.
10.8. Par I.R. iesniegumu.
10.9. Par V.R .iesniegumu.
10.10. Par V.R. iesniegumu.
10.11. Par V.P. iesniegumu.
10.12. Par N.R. iesniegumu.
10.13. Par A.K. iesniegumu.
10.14. Par SIA „Cirīšu HES” iesniegumu.
10.15. Par P.N. iesniegumu.
10.16. Par P.M. iesniegumu.
10.17. Par I.O. iesniegumu.
10.18. Par J.Š. iesniegumu.
10.19. Par A.M. iesniegumu.
10.20. Par P.M. iesniegumu.
10.21. Par z/s „Ostrov” iesniegumu.
10.22. Par z/s „Ostrov” iesniegumu.
10.23. Par z/s „Dileri” iesniegumu.
10.24. Par z/s „Ezerkalni” iesniegumu.
10.25. Par F.R. iesniegumu.
10.26. Par O.A. iesniegumu.
11. Par sociālajiem jautājumiem.
11.1. Par A.B.T. iesniegumu.
11.2. Par N.M. iesniegumu.
11.3. Par M.K. iesniegumu.
11.4. Par R.B. iesniegumu.
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11.5. Par N.J. iesniegumu.
11.6. Par K.G. iesniegumu.
11.7. Par J.A. iesniegumu.
11.8. Par S.J. iesniegumu (20.03.2012., Nr.519).
11.9. Par V.S. iesniegumu.
12. Par Aglonas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm vasaras sezonā.
13. Par zemes jautājumiem.
14. Par SIA „Cirīšu HES” 2011.gada pārskatu.
15. Par SIA „Preiļu slimnīca” gada pārskatu par 2011.gadu.
16. Par SIA „AADSO” gada pārskatu par 2011.gadu.
17. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
17.1. Par ģerboni.
17.2. Par medicīnas apskatēm.
17.3. Par IK „Dūšai” iesniegumu (14.03.2012., Nr. 480).
17.4. Par Aglonas novada biedrības „Gūda saimiņeiču bīdreiba” iesniegumiem (06.03.2012.,
Nr. 418 un Nr.419).
17.5. Par Aglonas internātvidusskolas skolēnu ēdināšanas parādiem.
17.6. Par mājas lapas www.aglona.travel izveidi.
17.7. Par nekustamo īpašumu pārņemšanu no Viduslatgales profesionālās vidusskolas.
17.8. Par Aglonas novada zēnu kora vadītājas I.Soldānes iesniegumu (14.03.2012., Nr.472).
17.9. Par izsoles rezultātiem.
17.10. Par iepirkuma komisijas locekļa 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.
Sagatavotais lēmumprojekts:
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, NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai novada domes priekšsēdētāja I.Reščenko atskaiti par iepriekš pieņemto lēmumu,
laika posmā no 28.02.2012.g., izpildes gaitu.

Debatēs piedalās: V.Krimans.
V.Krimana priekšlikums ir no sagatavotā lēmumprojekta izņemt „laika posmā no 28.02.2012.”
Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu.
No balsošanas sevi atstādina I.Reščenko.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 4 (I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans,
J.Rutka); pret – nav; atturas – 5 (A.Beķis, A.Badūns, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks), neapstiprina
augstāk minēto V.Krimana priekšlikumu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums nav pieņemts.
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Deputāti balso par sagatavoto lēmumprojektu.
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 - 5 (A.Beķis, A.Badūns, A.Kluss,
A.Streļčs, A.Ruduks); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas – 2 (I.Barkeviča, A.Bartuša),
NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai novada domes priekšsēdētāja I.Reščenko atskaiti par iepriekš
pieņemto lēmumu, laika posmā no 28.02.2012.g., izpildes gaitu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt motivāciju „pret” balsojumam: „Es vēlreiz atkārtošu to, ko es jau simts
reizes jums teicu. Mums ir kaut kāda jauna slimība. Tā slimība man atgādina 1997., 1998. un
1999.gadu, kad priekšsēdētājs bija A.Beķis, kad deputāti balsoja par kaut kādu lēmumu, mēs
strīdējāmies, vien otru apvainojām, diskutējām, naidojām, u.t.t, galu galā lēmums kaut kāds ir
pieņemts, viņš ir labs, vai nav labs, bet viņš ir pieņemts. Un tad, izrādās, ka mums ir pašvaldībā
viens cilvēks – priekšsēdētājs, tajos laikos bija A.Beķis, pašlaik I.Reščenko, kurš var pats
izvēlēties, vai viņam to darīt, vai to nedarīt. Viņš nekad dzīvē neierosināja atcelt vai palabot
iepriekš pieņemto lēmumu, jo viņš uzskata, ka var darīt šeit visu, kas ienāk prātā.”
2.§
Par budžeta izpildi.
(Ziņo: V.Lielcepure)
V.Krimans jautā, kāds normatīvais akts lūdz balsot katru mēnesi par budžeta izpildi. Ja likums to
prasa, kāpēc nav iekļauti rādītāji par SAC „Aglona” un Aglonas internātskolu.
V.Lielcepure atbild uz V.Krimana jautājumu.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Sakarā ar to, ka es saņēmu informāciju, ka par budžeta izpildi
neviens normatīvais akts neprasa sēdes laikā balsojumu, es piedāvāju lēmumprojektu izņemt,
noraidīt un atstāt tā kā mūsu Aglonas pašvaldības nolikumā ir paredzēts - jums vajag sniegt
informāciju tikai Finanšu komitejā katru mēnesi.”
V.Krimana priekšlikums ir noraidīt sagatavoto lēmumprojektu par budžeta izpildi.
Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 2 (V.Krimans, J.Rutka); pret – 2
(I.Reščenko, A.Beķis); atturas – 6 (A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs,
A.Ruduks), neapstiprina augstāk minēto V.Krimana priekšlikumu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums nav pieņemts.
Deputāti balso par sagatavoto lēmumprojektu.
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 10 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas –
nav, NOLEMJ:
1.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto pamatbudžeta
izpildi uz 01.03.2012. ieņēmumos LVL 440002 (tajā skaitā konsolidācija - LVL 80258) ,
saskaņā ar pielikumu ‘’Pārskats par budžeta izpildi’’(Veidlapa 1-PB);
2. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto pamatbudžeta
izpildi uz 01.03.2012. izdevumos LVL 365025 (tajā skaitā konsolidācija - LVL 80258) un
naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumu uz 01.03.2012. LVL 506721, saskaņā ar pielikumu
‘’Pārskats par budžeta izpildi’’(Veidlapa 1-PB);
3. Apstiprināt saņemto aizņēmumu kopsummu uz 01.03.2012. LVL 28930, atmaksāto
aizņēmumu kopsummu uz 01.03.2012. LVL 30206, saskaņā ar pielikumu ‘’Pārskats par
aizņēmumiem’’;
4. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto speciālā budžeta
izpildi uz 01.03.2012. ieņēmumos LVL 11429, saskaņā ar pielikumu ‘’Pārskats par budžeta
izpildi’’(Veidlapa 1-SB);
5. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto speciālā budžeta
izpildi uz 01.03.2012. izdevumos LVL 9515 un naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumu uz
01.03.2012. LVL 18486, saskaņā ar pielikumu ‘’Pārskats par budžeta izpildi’’(Veidlapa 1SB).
6.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto ziedojumu,
dāvinājumu budžeta izpildi uz 01.03.2012.ieņēmumos LVL 1050, izdevumos LVL 698,
līdzekļu atlikums uz 01.03.2012.LVL 3113.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
3.§
Par pašvaldības nolikumiem.
(Ziņo: V.Grigulis)
3.1. Par grozījumiem BSAC „Somerseta” nolikumā.
Novada domes jurists V.Grigulis sniedz informāciju, kādus grozījumus būtu nepieciešams veikt
BSAC „Somerseta” nolikumā.
J.Rutka – kas bija šī lēmumprojekta ierosinātājs un iesniedzējs? Vai iestēdes vadītāja bija aicināta
uz domes sēdi?
Debatēs piedalās: I.Barkeviča, A.Ruduks, V.Krimans, A.Badūns.
V.Krimans – pilnīgi nepiekrīt risināt jautājumu, ja nav rakstiska iesnieguma no iestādes vadītājas.
Uz sēdi ierodas deputāte I.Soldāne plkst.10:30.
Sēžu zāli atstāj deputāts A.Streļčs.
V.Krimana priekšlikums ir noraidīt piedāvātās nolikuma izmaiņas.
Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 2 (V.Krimans, J.Rutka); pret – 2
(I.Reščenko, I.Barkeviča); atturas – 6 (A.Badūns, A.Beķis, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks,
I.Soldāne), neapstiprina augstāk minēto V.Krimana priekšlikumu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums nav pieņemts.
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V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Sakarā ar to, ka uz sēdi kārtējo reizi nav izsaukts iestādes vadītājs,
mums kā deputātiem nebija iespējas viņas viedokli dzirdēt, rakstiski viņa nelūdza nolikumu mainīt,
viņai nav nekādu priekšlikumu vai rakstiska atzinuma, vai piekrišanas, es uzskatu, ka jūsu
balsojums būs nekorekts.”
Deputāti balso par sagatavoto lēmumprojektu:
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 41. panta 1. daļas 2. punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas – 1
(I.Soldāne), NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus 2010. gada 13. augustā (prot. Nr. 20, § 2) apstiprinātajā Aglonas
novada Bērnu sociālā atbalsta centra „Somerseta” nolikumā:
1.1. papildināt nolikumu ar 3.9. punktu un izteikt to sekojošā redakcijā:
„3.9. Centra darbiniekus pieņem darbā un atlaiž no darba Centra vadītājs. Centra
darbinieki ir tieši pakļauti Centra vadītājam. Centra darbinieku pienākumus un
tiesības nosaka atbilstoši darbinieku amatu aprakstiem, darba līgumiem, Centra
vadītāja rīkojumiem, norādījumiem, iekšējiem darba kārtības noteikumiem.”
1.2. papildināt nolikumu ar 3.10. punktu un izteikt to sekojošā redakcijā:
„Centrs kārto patstāvīgu lietvedību saskaņā ar lietu nomenklatūru.”
1.3. papildināt nolikumu ar 6.7. punktu un izteikt to sekojošā redakcijā:
„6.7. Centra vadītājs paraksta finanšu dokumentus, kas saistīti ar Centra
saimniecisko darbību. Parakstītos finanšu dokumentus Centra vadītājs iesniedz
Aglonas novada domes Finanšu nodaļā.”
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Balsoju „pret” tāpēc, ka iestādes vadītāja kārtējo reizi nav pieaicināta
uz domes sēdi.”
Sēžu zālē atgrižas deputāts A.Streļčs.
3.2. Par grozījumiem Aglonas bērnu brīvā laika pavadīšanas centra nolikumā.
Novada domes jurists V.Grigulis sniedz informāciju, kādus grozījumus būtu nepieciešams veikt
Aglonas bērnu brīvā laika pavadīšanas centra nolikumā.
Debatēs piedalās: V.Krimans, A.Badūns.
V.Krimans – vai pašvaldībā ir reģistrēts I.Rečas iesniegums?
V.Krimans – vai ir lūgts un saņemts paskaidrojums no I.Rečas, kāpēc jau ilgu laiku mājas lapā
www.aglona.lv bērnu centram parādās nosaukums „Strops”?
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Nevienā dokumentā nosaukums „Strops” nefigurē, to apgalvoja
priekššedētājs.”
V.Krimana priekšlikums:
1) noraidīt sagatavoto lēmumprojektu;
2) lūgt I.Rečai sniegt skaidrojumu par to, ka viņa patvaļīgi izmainīja savas iestādes nosaukumu;
3) pēc I.Rečas skaidrojuma saņemšanas, izskatīt atkārtoti nolikuma grozījumus, saskaņojot tos ar
iestādes vadītāju.
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Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 2 (V.Krimans, J.Rutka); pret – 2
(I.Reščenko, A.Streļčs); atturas – 7 (A.Badūns, A.Beķis, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss,
A.Ruduks, I.Soldāne), neapstiprina augstāk minēto V.Krimana priekšlikumu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums nav pieņemts.
Deputāti balso par sagatavoto lēmumprojektu:
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 41. panta 1. daļas 2. punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas – 1
(I.Soldāne), NOLEMJ:
1. Veikt sekojošus grozījumus Aglonas bērnu brīvā laika pavadīšanas centra 2010. gada 5.
novembra nolikumā:
1.1. grozīt Aglonas bērnu brīvā laika pavadīšanas centra nosaukumu izsakot to
sekojošā redakcijā – Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centrs
„Strops”.
1.2. grozīt nolikuma 1.1. punktu un izteikt to sekojošā redakcijā:
„1.1. Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centrs „Strops” (turpmāk tekstā
– Centrs) ir Aglonas novada Domes (turpmāk tekstā- Dome) struktūrvienība, kura
darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un citiem spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem, Aglonas novada pašvaldības nolikumu un šo nolikumu.”
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
3.3. Par grozījumiem Darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā.
Novada domes jurists V.Grigulis sniedz informāciju, kādus grozījumus būtu nepieciešams veikt
Darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā.
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 41. panta 1. daļas 2. 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, I.Soldāne); pret – 1 (J.Rutka); atturas – 1
(V.Krimans), NOLEMJ:
1. Veikt sekojošus grozījumus Aglonas novada domes Darba samaksas un sociālo garantiju
2010. gada 17. februāra nolikumā:
1.1. izslēgt nolikuma 1., 60., 64., 66., 75., punktā vārdu „izpilddirektors”;
1.2. izslēgt nolikuma sadaļu „V Pašvaldības izpilddirektora atlīdzība”;
1.3. grozīt nolikuma 66. punktu un izteikt to sekojošā redakcijā:
„66. Aglonas novada pagasta pārvalžu vadītāju mēnešalgas nosaka dome, atkarībā no
deklarēto iedzīvotāju skaita attiecīgajā pagastā, piesaistot domes priekšsēdētāja
mēnešalgai un piemērojot sekojošus koeficientus:
Iedzīvotāju skaits
Koeficients
Līdz 700
0,40
701-800
0,54
801-1100
0,67
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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4.§
Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem
(Ziņo: V.Grigulis)
4.1. Aglonas novada pašvaldības nolikums.
Novada domes jurists V.Grigulis sniedz informāciju, kādus grozījumus būtu nepieciešams veikt
Aglonas novada pašvaldības nolikumā.
Debatēs piedalās: A.Badūns, I.Barkeviča, V.Krimans, J.Rutka.
A.Badūns – šis jautājums tiek skatīts tāpēc, ka vairākas sēdes atpakaļ netika nobalsots par
izpilddirektora apstiprināšanu. Ja tagad nobalso par nolikuma grozījumiem, tad tiks pārvilkta trekna
svītra, vismaz uz kādu laiku, pār štata vienību „Izpilddirektors”. Likumā „Par pašvaldībām”
izpilddirektora institūcijai ir atvēlēts ļoti daudz un izpilddirektors ir obligāts visām pašvaldībām,
izņemot atrunu, kur var nebūt mazajās pašvaldībās zem pieci tūkstoši iedzīvotāju. Izpilddirektors ir
tas, kurš atdala lēmējvaru no izpilddvaras. Visās sēdēs diezgan bieži tiek kritizēts priekšsēdētājs.
Pārsvarā ppriekšsēdētājs tiek kritizēts par lēmumu izpildi. Kā noteikts likumā, izpilddirektors ir
tieši atbildīgs par visu lēmumu izpildi un zināmā mērā tas ir interešu konflikts, ka priekšsēdētājs
pilda izpilddirektora funkcijas. Priekšsēdētāja galvenais uzdevums ir vadīt sēdes, gatavot sēdes,
komiteju darbu, atbildēt par domes darbu un lemt pašam sev par izpildi nav īsti pareizi. Aicina
tuvākā laikā atgriezties pie jautājuma par štata vienības „Izpilddirektors” apstiprināšanu.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt:
lēmumprojektam?”

„Kas

sagatavoja

lēmumprojektu?

Kas

bija

autors

šim

Uz sēdi ierodas deputāte M.Mežiniece plkst.11:00.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Kad mums bija likvidēta administratīvā strīdus komisija?”
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Vai mums bija štata vienība „Izpilddirektors” 2010.gadā?”
I.Reščenko priekšlikums ir veikt grozījumus nolikumā punktos 1., 2., 3., 14., 22., 23., 24., 25., 26.,
27., pārējos punktus atstāt negrozītus.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Ar kādām tiesībām Aglonas novada priekšsēdētājs ierosina no
nolikuma, kuru normāli sagatavoja jurists V.Grigulis, izņemt „Izpilddirektora” kaut kādus punktus,
ņemot vērā, ka pirms diviem mēnešiem mēs nobalsojām par to, ka izpilddirektora nav. Cik juridiski
pamatots jūsu lēmumprojekts?”
Sēžu zāli atstāj deputāts J.Rutka.
Deputāti balso par I.Reščenko priekšlikumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 5 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Kluss, A.Ruduks); pret – 2 (V.Krimans, I.Soldāne); atturas – 4 (I.Barkeviča, A.Bartuša,
A.Streļčs, M.Mežiniece), neapstiprina augstāk minēto I.Reščenko priekšlikumu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums nav pieņemts.
Deputāti balso par sagatavoto lēmumprojektu:
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 41. panta 1. daļas 1. punktu,
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 6 (A.Beķis, A.Bartuša, A.Streļčs,
M.Mežiniece, I.Soldāne, V.Krimans); pret – 1 (A.Badūns); atturas – 4 (I.Reščenko, I.Barkeviča,
A.Ruduks, A.Kluss), NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.3 „Grozījumi Aglonas novada pašvaldības
2009.gada 10.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1. „AGLONAS NOVADA
PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS””:
1. Izteikt 8.20. apakšpunktu šādā redakcijā:
„8.20. Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centrs „Strops””.
2. Papildināt ar 10.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
„10.5. Latgales reģiona attīstības aģentūra.”
3. Svītrot 13.5. apakšpunktu.
4. Svītrot 15. punktā vārdus „vai izpilddirektora”.
5. Papildināt ar 16.11. apakšpunktu šādā redakcijā:
„16.11. īsteno pašvaldības administrācijas vadītāja kompetenci;”
6. Papildināt ar 16.12. apakšpunktu šādā redakcijā:
„16.12. pieņem darbā un atbrīvo no darba pašvaldības darbiniekus;”
7. Papildināt ar 16.13. apakšpunktu šādā redakcijā:
„16.13. paraksta koplīgumu ar pašvaldības darbiniekiem;”
8. Papildināt ar 16.14. apakšpunktu šādā redakcijā:
„16.14. organizē Domes lēmumu izpildi;”
9. Papildināt ar 16.15. apakšpunktu šādā redakcijā:
„16.15. šajā nolikumā noteiktajā kārtībā rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu un slēdz
līgumus;”
10. Papildināt ar 16.16. apakšpunktu šādā redakcijā:
„16.16. veic normatīvajos aktos noteiktos izpilddirektora pienākumus;”
11. Svītrot 19.punktu.
12. Svītrot 20. punktā vārdu „izpilddirektors”.
13. Izteikt 21. punktu šādā redakcijā:
„21. Domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un citas vēlētas pašvaldības
amatpersonas, kā arī pašvaldības administrācijas darbinieki saņem atlīdzību par savu
pienākumu pildīšanu saskaņā ar Darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu.”
14. Svītrot 46. punktā teikumu „Administratīvos strīdus var izskatīt novada administratīvo aktu
strīdu komisija.”
15. Svītrot 47. punktā vārdu „izpilddirektoram”.
16. Izteikt 48. punktu šādā redakcijā:
„48. Darba līgumus ar pašvaldības darbiniekiem, kā arī uzņēmuma un citus saimnieciskos
līgumus slēdz Domes priekšsēdētājs.”
17. Izteikt 49. punktu šādā redakcijā:
„49. Privāttiesiskos līgumus, kurus pašvaldības autonomās kompetences jomā slēdz uz to
pilnvarotas administrācijas amatpersonas, saskaņo ar Domes priekšsēdētāju.”
18. Izteikt 56. punktu šādā redakcijā:
„56. Sēdes protokolists reģistrē sēdēs dalībniekus. Pašvaldības darbinieku piedalīšanos
jautājuma izskatīšanā nepieciešamības gadījumā nodrošina Domes priekšsēdētājs vai iestāžu
vadītājs.”
19. Svītrot 65. punktā vārdus „vai izpilddirektors”.
20. Svītrot 66. punktā vārdus „vai izpilddirektors”.
21. Aizstāt 101. punktā vārdu „izpilddirektors” ar vārdu „priekšsēdētājs”.
22. Svītrot 104. punktu.
23. Svītrot 105. punktu.
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24. Svītrot 106. punktu.
25. Svītrot 107. punktu.
26. Papildināt ar 108. punktu šādā redakcijā:
„108. Pašvaldības administrācijas un pašvaldības iestāžu izdotos administratīvos aktus
apstrīd Domē.”
27. Papildināt ar 109. punktu šādā redakcijā:
„109. Domē apstrīd pašvaldības iestāžu, institūciju un amatpersonu faktisko rīcību.”
2. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr.3 „Grozījumi Aglonas novada pašvaldības
2009.gada 10.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1. „AGLONAS NOVADA
PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”” paskaidrojuma rakstu. (Pielikumā)
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Sēdes vadītājs I.Reščenko aicina deputātus balsot par sēdes pārtraukumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – 1
(V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Izsludināt sēdes pārtraukumu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
4.2. Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu Aglonas novadā.
(Ziņo: V.Grigulis)
Sagatavotais lēmumprojekts:
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 41. panta 1. daļas 1. punktu,
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.4 „Grozījumi Aglonas novada pašvaldības
2010.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5. „Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu
Aglonas novadā” :
1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:
„2. Tiesības saņemt pašvaldības palīdzību sociālo dzīvokļu izīrēšanā ir personām, kuras atbilst
likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5.panta pirmās daļas
nosacījumiem. Tiesības saņemt pašvaldības palīdzību sociālo dzīvokļu izīrēšanā ir arī personām
ārkārtas gadījumā – stihiska nelaime, ugunsgrēks dzīvesvietā un ģimenes apstākļu dēļ – vardarbība
ģimenē.”
2. Aizstāt 11. punktā vārdus „veselības un sociālo jautājumu komitejai” ar vārdiem „sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu komitejai”.
3. Aizstāt 12. punktā vārdus „veselības un sociālo jautājumu komitejai” ar vārdiem „sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu komitejai”.

Debatēs piedalās: V.Krimans, I.Barkeviča, A.Ruduks.
V.Krimana priekšlikums ir par sociālo dzīvokļu izīrēšanu lēmumu pieņem Sociālā dienesta vadītāja,
bet par sociālo dzīvokļu īres līguma pagarināšanu lēmumu pieņem novada dome.
Sēžu zāli atstāj deputāts A.Streļčs.
V.Krimana priekšlikums ir atlikt jautājuma izskatīšanu, Sociālajam dienestam precizēt saistošajos
noteikumos ārkārtas gadījumus.
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Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne, V.Krimans, J.Rutka); pret –
nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Atlikt jautājuma izskatīšanu par sociālo dzīvokļu izīrēšanu Aglonas novadā,
Sociālajam dienestam precizēt saistošajos noteikumos ārkārtas gadījumus.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Sēžu zālē atgriežas deputāts A.Streļčs.
5.§
Par administratīvo lietu izpildes gaitu.
(Ziņo: I.Gribuste)
5.1. Par administratīvo lietu ierosināšanu.
Debatēs piedalās: V.Krimans, I.Barkeviča, A.Streļčs.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnu nomaksāšanu noteiktajā
termiņā, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15.panta 1.daļas 2.punkts nosaka, ka nodokļu
maksātāja pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus un nodevas.
Saskaņā ar likuma ”Par nodokļiem un nodevām ” 26.panta 1.daļu, nodokļu maksājumus
atbilstoši nodokļa aprēķinam, kuri nav samaksāti nodokļu likumos noteiktajos termiņos un ar
tiem saistīto nokavējuma naudu, piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par
nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 57.pantu un likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 26.pantu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne, V.Krimans); pret –
nav; atturas –1 (J.Rutka), NOLEMJ:
1. Ierosināt administratīvās lietas par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu
bezstrīda kārtībā pret parādniekiem saskaņā ar sarakstu:
Np.
k.

Vārds Uzvārds

Personas kods

1.

Z/S Stivriņi

Reģ.nr.
45901001896

2.

Īpašnieka adrese

Brīdinājums

Īpašuma
nosaukums,
Kadastra
numurs
„Ilzas iela 14”
6072-005-0029

Parāds
Uz 06.03.12

52,16+ 6,20
=
58,36 Ls

Brīd.10.12.2
011

V.E.

6058-003-0046

117,35+62,16
=
179,51 Ls

Brīd.16.01.2
012.

3.

E.L.

V.B.

117,09+47,59
=
164,68 Ls
43,66+ 4,88
=
48,54Ls

Brīd.
16.01.2012

4.

6058-005-0139
„Kovaļovas
dzirnavas”
6094-004-0015
„Vilmāri”
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Brīd.
30.01.2012

6.

Ļ.R.
(mantiniece
V.Ļ)
P.J.

7.

V.O.

„Radi”
6072-005-0193

8.

G.K.

„Austiņas”
6072-008-0078
„Auziņas”
6072-008-0149
„Līcīši”
6058-005-0086

5.

7642-001-0072
„Smani”
„Ezermājas”
6058-004-0020

9.

SIA Krokuss L

45403006453

10.

I.M.

„Kukulītis”
7642-001-0080

11.

K.E.

12.

O.L.

„Mežkalni”
6072-002-0127
„Buki”
6072-003-0085
„Patmalnieki”
7642-011-0028

13.

S.I.

„Lapsiņi”
6072-003-0014

14.

V.R.

„Laimas”
6072-003-0069

15.

A.P.

„Pudi”
6072-007-0157

16.

D.B.

7642-001-0130

17.

Z.P.

„Purvaine”
7642-001-0025

227.90+60.82
=
288.72Ls
85.43 +38.49
=
124.12Ls

Brīd.
30.01.2012

83.35 +33.40
=
117.09 Ls
139,54 Ls

Brīd.
29.02.2012

Brīd.
30.02.2012

Bīd.30.01.2
012

18.00 Ls
50.06 +32.03
=
82.09 Ls
45.01 + 20.08
=
65.09
29,56+19,62
=
49,18 Ls

Brīd.
01.02.2012

45.82+15,96
=
61,78
62.02+17.00
=
79.02 Ls
41.63+ 24.47
=
67.16 Ls
56.05+21.09
=
77.14 Ls
94.58+21.08
=
115.66 Ls
38.17+10.76
=
48.93Ls

Brīd.
31.01.2012

Brīd.
01.02.2012
Brīd.
01.02.2012

Brīd.
01.02.2012
Brīd.
12.02.2012
Brīd.
12.02.2012
Brīd.
12.02.2012.
Brīd.
12.02.2012

Kopā: Ls 1784.61
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

5.2. Par administratīvās lietas izbeigšanu.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām”26.panta 8.daļas 4.punkts paredz:
Lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu tiek apturēts, ja parādnieks miris vai juridiskā persona
beigusi pastāvēt un tiesas nodibinātā tiesiskā attiecība pieļauj tiesību pārņemšanu, - līdz parādnieka
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tiesību pārņēmēja noteikšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta 8.daļas 4.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, I.Soldāne, V.Krimans); pret –
nav; atturas –1 (J.Rutka), NOLEMJ:
1. Izbeigt ierosināto administratīvo lietu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda
piedziņu bezstrīda kārtībā pret J.P. p.k., jo persona ir mirusi.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta 6. daļas 2 punkts paredz, ka nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā neuzsāk un uzsākto nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu
bezstrīda kārtībā aptur, ja, pagarināts, atlikts vai sadalīts nodokļu samaksas termiņš, — attiecībā uz
pagarināto nodokļu maksājuma daļu vai atlikto nodokļu maksājumu
Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta 6.daļas 2 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, I.Soldāne, V.Krimans); pret –
nav; atturas –1 (J.Rutka), NOLEMJ:
2. Izbeigt ierosināto administratīvo lietu par nekustamā īpašuma nodokļu piedziņu bezstrīda
kārtībā pret F.Ž, p.k., sakarā ar to, ka nodokļa maksājums
nekustamajam īpašumam (ēkas) ar kadastra numuru 7642 504 0084 ir daļēji
apmaksāts.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta 9.daļas 1.punkts paredz:
Lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu zaudē spēku ar dienu, kad ir veikta nokavēto
nodokļu maksājumu brīvprātīga samaksa vai izpildīts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu
Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta 9.daļas 1.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, I.Soldāne, V.Krimans); pret –
nav; atturas –1 (J.Rutka), NOLEMJ:
3. Izbeigt ierosināto administratīvo lietu V.M. par nekustamā īpašuma
(zeme) ar kadastra numuru 7642 010 0074 nodokļa parāda piedziņu
bezstrīda kārtībā.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
5.3. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus
kārtībā.
Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro daļu, likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 15.,18.,20.26.pantu un 29.pantu, likuma „Par pašvaldībām”14.pantu un
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Latvijas Civilprocesa likuma 539.panta otrās daļas 2.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, I.Soldāne, V.Krimans); pret –
nav; atturas –1 (J.Rutka), NOLEMJ:
1. Veikt nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus
kārtībā no personas pēc saraksta:
Vārds
Personas
Īpašnieka
Īpašuma
Parāds
Brīdinājums
Uzvārds kods
adrese
nosaukums,
Kadastra
numurs
Lijama (zeme)
Brīd.23.11.2011.
J.R.
116.43 Ls
7642 010 0020

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
5.4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
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
budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma
naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Ar Latgales apgabaltiesas 2007.gada 15.marta tiesas lēmumu, lieta Nr. 2-143/02(1996)
Alejas komercbanka, vienotais reģistrācijas Nr. 40003142721, pabeigts maksātnespējas process
(pielikumā izziņa Nr.7-3-42385 no uzņēmumu reģistra par A/S Alejas komercbankas
maksātnespējas procesa izbeigšanu).
Saskaņā ar pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa datu bāzē esošo informāciju, Alejas
komercbankai vienotais reģistrācijas Nr. . 40003142721, nekustamajam īpašumam Jaunā iela 8
(kadastra Nr. 6094-005-0461) Šķeltovā, Aglonas novadā ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa
parāds 22.60 LVL.
Akciju sabiedrības Alejas komercbanka nodokļu parādi ir uzskatāmi par objektīvi neatgūstamiem,
jo tā ir izslēgta no Uzņēmumu reģistra,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 12 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne, V.Krimans,
J.Rutka); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Dzēst akciju sabiedrības Alejas komercbanka vienotais reģistrācijas Nr.
40003142721, pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa parādu
22.60 LVL.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
17.§
Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
17.5. Par Aglonas internātvidusskolas skolēnu ēdināšanas parādiem.
(Ziņo: I.Gribuste)
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Debatēs piedalās: V.Krimans, V.Lielcepure.
Aglonas novada dome izskatot Aglonas internātvidusskolas direktora 2011.gada 15.decembra
iesniegumu par skolēnu ēdināšanas parādiem, kuru piedziņa tiesas ceļā nav lietderīga un kuru
atgūšana dažādu iemeslu dēļ varētu izmaksāt dārgāk nekā norakstīšana.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā
budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 97.4., 98. punkts nosaka, ka prasībām un
samaksātajiem avansiem, kuri klasificēti kā nedroši (šaubīgi), budžeta iestādes veido uzkrājumus
apšaubāmās summas apmērā. Izveidoto uzkrājumu vērtību iekļauj pārskata perioda pārējos
izdevumos. Prasības un samaksātos avansus bilancē norāda neto vērtībā, kas aprēķināta, no
uzskaites vērtības atbilstoši grāmatvedības datiem atskaitot izveidotos uzkrājumus.
Ņemot vērā konstatēto, pamatojoties uz Latvijas Republikas 14.10.1992. likumu „Par
grāmatvedību”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486. „Kārtība,
kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – nav;
atturas – 2 (V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Pārgrāmatot no debitoru konta 2319 uz šaubīgo debitoru kontu 23199 “Norēķini ar
pārējiem pircējiem un pasūtītājiem par šaubīgo debitoru parādiem”, saskaņā ar
sarakstu:
Audzēkņu vārds uzvārds
G.R.
M.T.
I.J.
V.S.
D.J.
M.V.
L.K.
J.V.
D.U.
D.I.

Parāda summa (LVL)
136.56
85.00
53.40
52.90
50.60
23.60
20.20
10.80
3.80
3.60
Kopā: LVL 440,46

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

6.§
Par komunālo pakalpojumu tarifiem.
(Ziņo: I.Reščenko)
Sagatavotais lēmumprojekts:
Aglonas novada dome NOLEMJ:
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1. Paaugstināt ar 01.06.2012. tarifus par sniegtajiem ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem
iedzīvotājiem par 20%.
2. Noteikt ūdens patēriņa normu uz 1 iedzīvotāju daudzdzīvokļu mājās 3,5 kub.m bez ūdens
skaitītājiem un ūdens patēriņa normu uz 1 iedzīvotāju privātmājās 5 kub.m bez ūdens skaitītājiem.

I.Reščenko priekšlikums ir papildināt sagatavoto lēmumprojektu ar 3.punktu: „Ja ir skaitītājs, bet
maksā par ūdeni citam pakalpojuma sniedzējam pēc skaitītāja, tad maksu par kanalizāciju aprēķina
pēc patērētā ūdens daudzuma.”
Debatēs piedalās: V.Krimans, J.Rutka, A.Ruduks, A.Badūns.
V.Krimana priekšlikums ir atlikt jautājuma izskatīšanu, uzlikt par pienākumu līdz nākošajai
Finanšu komitejas sēdei Komunālā dienesta vadītājam V.Dimperam kopā ar grāmatvedi sagatavot
prezentāciju, aprēķinus. Organizēt tikšanos ar iedzīvotājiem, lai paskaidrotu tarifu politiku.
Finanšu komitejai sagatavot lēmumprojektu līdz kārtējai novada domes sēdei.
Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 9 (A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša,
A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, I.Soldāne, V.Krimans, J.Rutka); pret – nav; atturas – 3 (I.Reščenko,
A.Beķis, M.Mežiniece), NOLEMJ:
1. Atlikt jautājuma izskatīšanu par komunālo pakalpojumu tarifiem, uzlikt par
pienākumu līdz nākošajai Finanšu komitejas sēdei Komunālā dienesta vadītājam
V.Dimperam kopā ar grāmatvedi sagatavot prezentāciju, aprēķinus. Organizēt
tikšanos ar iedzīvotājiem, lai paskaidrotu tarifu politiku. Finanšu komitejai
sagatavot lēmumprojektu līdz kārtējai novada domes sēdei.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
7.§
Par līgumiem.
(Ziņo: I.Reščenko)
Debatēs piedalās: V.Krimans, I.Barkeviča.
Pamatojoties uz 13.07.1999. MK noteikumiem Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību
savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”
2.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – 1
(V.Krimans); atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:
1. Noslēgt līgumus par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem ar Krāslavas novada domi, Preiļu novada domi, Rīgas
domes Izglītības, Kultūras un sporta departamentu, Daugavpils novada domi un
Rēzeknes pilsētas domi.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Balsoju „pret”, jo lēmumprojekts nav korekti sagatavots”.
8.§
Par iepirkumiem.
(Ziņo: I.Barkeviča)
8.1. Par iepirkuma rezultātiem.
Sēžu zāli atstāj deputāts A.Badūns.
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas – 1
(A.Ruduks), NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai, ka izvērtējot iesniegtos piedāvājumus pašvaldības pasūtījumam „Aglonas
novada autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2012.gada vasaras sezonā”, identifikācijas
numurs AND/2012/5, iepirkuma komisija nosaka divus uzvarētājus AS „Latvijas autoceļu
uzturētājs” Daugavpils ceļu rajons” un SIA „Drabis” , sakarā ar to, ka tie ir pretendenti, kas
atbilst iepirkuma nolikuma prasībām un ir iesnieguši piedāvājumus ar zemāko cenu attiecīgi pa
veicamo darbu veidiem.
2. Piedāvāt Aglonas novada domei slēgt līgumu ar:
2.1. AS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Daugavpils ceļu rajons”, reģistrācijas numurs
4000335653, adrese – Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073, pašvaldības pasūtījuma „Aglonas novada
autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2012.gada vasaras sezonā” par sekojošām veicamo
darbu grupām:
1. Satiksmes organizācija – Ls 526,88 (bez PVN 22%)
2. Caurteku uzturēšana – Ls 7605,15 (bez PVN 22%)
3. Seguma uzturēšana – Ls 31348,30 (bez PVN 22%)
4. Melno segumu uzturēšana – Ls 4769,00 (bez PVN 22%)
Līguma summa Ls 44249,33 (bez PVN 22%), kopējā līguma summa ar PVN 22% Ls
53984,18.
2.2. SIA „Drabis”, reģistrācijas numurs 41503021429, adrese – Dārzu iela 1, Izvalta, Krāslavas
novads, LV-5652, pašvaldības pasūtījuma „Aglonas novada autoceļu un ielu ikdienas
uzturēšanas darbi 2012.gada vasaras sezonā” par sekojošām veicamo darbu grupām: Ceļu
kopšana – Ls 13818,75 (bez PVN 22%). Līguma summa Ls 13818,75 (bez PVN 22%), kopējā
līguma summa ar PVN 22% Ls 16858,88.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
8.2.Par projektam „Basketbola laukuma atjaunošana Šķeltovas pagasta Aglonas novadā”
nepieciešamo iepirkuma procedūru.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas – 1
(A.Ruduks), NOLEMJ:
1. Izsludināt iepirkuma procedūru Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā ELFLA (Eiropas Savienības
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai) atklātu iesniegumu projekta konkursos
413.pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijās”, LEADER programmas, projektam“Basketbola laukuma
atjaunošana Šķeltovas pagasta Aglonas novadā”. Projekta kopējās izmaksas 14 730,24 LVL,
publiskais finansējums 10866,57 projekta attiecināmās izmaksas 12 073,97 LVL.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
14.§
Par SIA „Cirīšu HES” 2011.gada pārskatu.
(Ziņo: V.Lielcepure, N.Aizkalns)
Sēžu zālē atgriežas deputāts A.Badūns.
Debatēs piedalās: V.Krimans, I.Barkeviča.
I.Reščenko priekšlikums ir papildināt lēmumprojektu ar 2.punktu par dividenžu sadali.
I.Barkevičas priekšlikums ir jautājumu par dividentēm izskatīt Finanšu komitejas sēdē.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 3
(A.Bartuša, V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai SIA „Cirīšu HES” 2011.gada pārskatu.
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I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Sēdes vadītājs I.Reščenko izsludina sēdes pārtraukumu.
9.§
Par projektiem
9.1. Par projektu „Aglonas novada Dubuļu, Karašu, Okras, Bēšonu, Pakalņa, Ilzes
ezeru zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde”.
(Ziņo: I.Reščenko)
Sēžu zāli atstāj deputāts V.Krimans plkst.14:00.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – nav;
atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:
1. Piedalīties Zemkopības ministrijas izsludinātajā projektu iesniegumu iesniegšanas pirmās
kārtas Zivju fonda pasākumā - Zinātniskās pētniecības programmu finansēšanai publiskajās
un ūdenstilpnēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij sekojošos Aglonas novada ezeros ar
projektu "Aglonas novada Dubuļu, Karašu, Okras, Bēšonu, Pakalņa, Ilzes ezeru
zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde". Paredzot līdzfinansējumu 22%
apmērā jeb 566.81Ls (PVN izmaksas) no projekta kopējām izmaksām 3143.20 Ls.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
9.2 . Par Aglonas bērnu brīvā laika pavadīšanas centra vadītājas iesniegumu
(09.03.2012., Nr.447).
(Ziņo: I.Reščenko)
Saņemts Aglonas bērnu brīvā laika pavadīšanas centra vadītājas I.Rečas iesniegums
(09.03.2012., Nr.447) par piedalīšanos atklātajā projektu konkursā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – 1 (J.Rutka);
atturas – nav, NOLEMJ:
1. Atbalsīt Aglonas bērnu brīvā laika pavadīšanas centra dalību Jaunatnes politikas
valsts programmas 2012.gadam 1.2. apakšdaļas “Atbalsts jauniešu centru darbības
nodrošināšanai pašvaldībās, attīstot jaunatnes informācijas punktu pieejamību, kā arī
pilnveidojot infrastruktūru jauniešu veselīgā un lietderīgā brīvā laika pavadīšanai”
atklātajā projektu konkursā ar projekta iesniegumu “Atbalsts jauniešu centra
darbības nodrošināšanai Aglonas novadā”. Projekta kopējās izmaksas 2200,00 LVL.
Projekta finansējums 100% valsts budžeta līdzekļi.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
9.3. Par SAC „Aglona” direktores iesniegumu (02.03.2012., Nr. 389).
(Ziņo: M.Mežiniece)
Saņemts SAC “Aglona” direktores M.Mežinieces iesniegums (02.03.2012., Nr.389) par SAC
“Aglona” piedalīšanos atbalsta programmā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – 1 (J.Rutka);
atturas – nav, NOLEMJ:
1. Atbalstīt SAC “Aglona” dalību lauku attīstības programmas (2007.-2013.gads)
LEADER pieejas īstenošanas pasākuma 413 “Lauku ekonomikas dažādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.
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I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
9.4. Par projektu „Livdānu ielas rekonstrukcija Aglonas novada Aglonas ciemā”.
(Ziņo: I.Barkeviča)
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – 1 (J.Rutka);
atturas – nav, NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai, ka ir apstiprināts Lauku atbalsta dienesta izsludinātais ELFLA
(Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai) atklātu iesniegumu
projekta konkursa pasākuma “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” projekta
iesniegums “Livdānu ielas rekonstrukcija Aglonas novada Aglonas ciemā”,
paredzētais līdzfinansējumu 10% apmērā jeb 4500,00 LVL, no projekta attiecināmajām
izmaksām. Projekta kopējās izmaksas 45000,00 LVL, projekta attiecināmās izmaksas
36885,25 LVL, neattiecināmās izmaksas 8114,75 LVL.
2. Izsludināt iepirkumu tehniskā projekta izstrādei un autoruzraudzībai “Livdānu
ielas rekonstrukcija Aglonas novada Aglonas ciemā”.
3. Pēc tehniskā projekta izstrādes “Livdānu ielas rekonstrukcija Aglonas novada
Aglonas ciemā” izsludināt iepirkuma procedūru būvdarbiem.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
10.§
Par zivju nozveju
(Ziņo A.Bartuša)
10.1. Par R.L. iesniegumu.
Izskatot R.L., personas kods, dzīves vieta,
(kancelejā reģistrēts 14.03.2012., Nr.476) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu
2012.gadam Užuņu ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar zivju tīklu, pamatojoties uz 30.11.2009.
MK noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību
iekšējos ūdeņos.”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – nav;
atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam ar R.L., personas kods, dzīves vieta,
par zivju nozveju Užuņu ezerā ar 30 m garu tīklu pašpatēriņam.
2. Nomas līgums jānoslēdz viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
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.
10.2. Par J.P. iesniegumu.
Izskatot J.P., personas kods, dzīves vieta , (kancelejā reģistrēts 14.03.2012., Nr.474) par
lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam Karašu ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar
zivju tīklu, pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi par rūpnieciskās
zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos.”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – nav;
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atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:
1.
2.
3.

Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam ar J.P., personas kods, dzīves vieta –par zivju
nozveju Karašu ezerā ar 30 m garu tīklu.
Nomas līgums jānoslēdz viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
10.3. Par J.P. iesniegumu.
Izskatot J.P., personas kods, dzīves vieta, (kancelejā reģistrēt 14.03.2012., Nr.475) par lūgumu
slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam Karašu ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar zivju
tīklu, pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos.”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – nav;
atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam ar J.P., personas kods,
dzīves vieta, par zivju nozveju Karašu ezerā
ar 30 m garu tīklu.
2. Nomas līgums jānoslēdz viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
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.
10.4. Par A.S. iesniegumu.
Izskatot A.S., personas kods, dzīves vieta,
iesniegumu (kancelejā reģistrēts 15.03.2012. Nr.490) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu
2012.gadam Užuņu ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar zivju tīklu, pamatojoties uz 30.11.2009.
MK noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību
iekšējos ūdeņos.”
No balsošanas sevi atstādina A.Streļčs.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 1
(J.Rutka), NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam ar A.S., personas kods, dzīves vieta , par
zivju nozveju Užuņu ezerā ar vienu 30 m garu tīklu pašpatēriņam.
2. Nomas līgums jānoslēdz viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
10.5. Par G. S. iesniegumu.
Izskatot G.S., personas kods, dzīves vieta,
iesniegumu (kancelejā reģistrēts 15.03.2012., Nr.491) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu
2012.gadam Užuņu ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar zivju tīklu, pamatojoties uz 30.11.2009.
MK noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību
iekšējos ūdeņos.”
No balsošanas sevi atstādina A.Streļčs.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 1
(J.Rutka), NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam ar G.S., personas kods,
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dzīves vieta,
par zivju nozveju Užuņu ezerā ar vienu 30 m garu tīklu pašpatēriņam. Nomas līgums
jānoslēdz viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
2. Nomas līgums jānoslēdz viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
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.
10.6. Par I.P. iesniegumu.
Izskatot I.P., personas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 29.02.2012., Nr. 4-14/18)
par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam Jazinkas ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar
zivju tīklu, pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos.”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 1
(J.Rutka), NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam ar I.P., personas kods, dzīves vieta, par zivju
nozveju Jazinkas ezerā ar vienu 30 m garu tīklu.
2. Nomas līgums jānoslēdz viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
10.7. Par F.R. iesniegumu.
Izskatot F.R., personas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 29.02.2012., Nr. 4-14/19)
par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam Jazinkas ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar
zivju tīklu, pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos.”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 1
(J.Rutka), NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam ar F.R., personas kods, dzīves vieta, par zivju
nozveju Jazinkas ezerā ar vienu 30 m garu tīklu.
2. Nomas līgums jānoslēdz viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
10.8. Par I.R. iesniegumu.
Izskatot I.R., personas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 29.02.2012., Nr. 414/20) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam Jazinkas ezerā zivju nozvejai
pašpatēriņam ar zivju tīklu un murdu, pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos.”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – nav;
atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam ar I.R., personas kods,
dzīves vieta, par zivju nozveju Jazinkas ezerā ar vienu 30 m garu tīklu un ar vienu murdu.
2. Nomas līgums jānoslēdz viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
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.
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10.9. Par V.R. iesniegumu.
Izskatot V.R., personas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 12.03.2012., Nr. 414/21) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam Jazinkas ezerā zivju nozvejai
pašpatēriņam ar zivju tīklu, pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi
par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos.”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – nav;
atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam ar V.R., personas kods,
dzīves vieta, par zivju nozveju Jazinkas ezerā
ar vienu 30 m garu tīklu.
2. Nomas līgums jānoslēdz viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
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.
10.10. Par V.R. iesniegumu.
Izskatot V.R., personas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 12.03.2012., Nr. 414/22) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam Jazinkas ezerā zivju nozvejai
pašpatēriņam ar zivju tīklu, pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi
par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos.”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – nav;
atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam ar V.R., personas kods, dzīves vieta, par zivju
nozveju Jazinkas ezerā ar vienu 30 m garu tīklu.
2. Nomas līgums jānoslēdz viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
10.11. Par V.P. iesniegumu.
Izskatot V.P., personas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 12.03.2012., Nr. 414/23) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam Jazinkas ezerā zivju nozvejai
pašpatēriņam ar zivju tīklu, pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi
par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos.”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – nav;
atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam ar V.P., personas kods, dzīves vieta, par zivju
nozveju Jazinkas ezerā ar vienu 30 m garu tīklu.
2. Nomas līgums jānoslēdz viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
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.
10.12. Par N.R. iesniegumu.
Izskatot N.R., personas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 14.03.2012., Nr.
4-14/24) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam Jazinkas ezerā zivju nozvejai
pašpatēriņam ar zivju tīklu, pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi
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par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos.”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – nav;
atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam ar N.R., personas kods, dzīves vieta, par zivju
nozveju Jazinkas ezerā ar vienu 30 m garu tīklu.
2. Nomas līgums jānoslēdz viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
10.13. Par A.K. iesniegumu.
Izskatot A.K., personas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 16.03.2012., Nr. 414/26) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam Jazinkas ezerā zivju nozvejai
pašpatēriņam ar zivju tīklu un vienu murdu, pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr.
1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos.”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – nav;
atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam ar A.K., personas kods, dzīves vieta, par
zivju nozveju Jazinkas ezerā ar vienu 30 m garu tīklu un vienu murdu.
2. Nomas līgums jānoslēdz viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
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.
10.14. Par SIA „Cirīšu HES” iesniegumu.
Izskatot SIA „Cirīšu HES”, reģ.nr. 41503029437, valdes locekļa N.A. , juridiskā adrese, iesniegumu
(lietvedībā reģistrēts 22.03.2012., Nr.535) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012. gadam zušu
nozvejai Cirīšu HES pievadkanālā un Cirīšu ūdenskrātuvē zivju nozvejai ar zivju tīklu pamatojoties 2007.
gada 02.maija MK noteikumiem nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” un 30.11.2009.
MK noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos
ūdeņos.”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 1
(J.Rutka), NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu komercdarbībai 2012. gadam ar SIA „Cirīšu HES”, reģ.nr.
41503029437, valdes locekli N.A., juridiskā adrese, par zušu nozveju Cirīšu HES pievadkanālā ar
zušu murdu, kura sētas garums līdz 30 m un zivju nozveju Cirīšu ūdenskrātuvē ar zivju tīklu
kopējo garumu 590 m.
2. Nomas līgums jānoslēdz viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
10.15. Par P.N. iesniegumu.
Izskatot P.N., personas kods, dzīves vieta,
(kancelejā reģistrēts 29.12.2012., Nr. 374) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam
Koškina ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar zivju tīklu, pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr.
1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos.”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 1
(J.Rutka), NOLEMJ:
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1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam ar P.N., personas kods, dzīves vieta, par zivju
nozveju Koškina ezerā ar 30 m garu tīklu pašpatēriņam.
2. Nomas līgums jānoslēdz viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
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.
10.16. Par P.M. iesniegumu.
Izskatot P.M., personas kods, dzīves vieta,(kancelejā reģistrēts 05.03.2012., Nr.411) par lūgumu slēgt
zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam Dubuļu ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar zivju tīklu,
pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un
to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos.”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 1
(J.Rutka), NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam ar P.M., personas kods , dzīves vieta, par
zivju nozveju Dubuļu ezerā ar 30 m garu tīklu pašpatēriņam.
2. Nomas līgums jānoslēdz viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
10.17. Par I.O. iesniegumu.
Izskatot I.O., personas kods, dzīves vieta, (kancelejā reģistrēts 05.03.2012., Nr.412) par
lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam Dubuļu ezerā zivju nozvejai
pašpatēriņam ar zivju tīklu, pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi
par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos.”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – nav;
atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam ar I.O., personas kods, dzīves vieta, par
zivju nozveju Dubuļu ezerā ar 30 m garu tīklu pašpatēriņam.
2. Nomas līgums jānoslēdz viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
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.
10.18. Par J.Š. iesniegumu.
Izskatot J.Š., personas kods, dzīves vieta., iesniegumu (kancelejā reģistrēts 26.03.2012., Nr.
557) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam Cirišu ezerā zivju nozvejai
pašpatēriņam ar zivju tīklu un vienu zivju murdu, pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem
nr. 1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos.”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – nav;
atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam ar J.Š., personas kods, dzīves vieta, par
zivju nozveju Cirišu ezerā ar vienu 50 m garu tīklu un vienu zivju murdu ne vairāk
kā 30 m sētas garumu pašpatēriņam.
2. Nomas līgums jānoslēdz viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
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.

Aglonas novada domes 29.03.2012. sēdes protokols Nr.4

- 28 -

10.19. Par A.M. iesniegumu.
Izskatot A.M., personas kods, dzīves vieta, (kancelejā reģistrēts 26.03.2012., Nr. 560) par lūgumu
slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam Šķeltovas ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar zivju
tīklu, pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos.”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – nav;
atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam ar A.M., personas kods, dzīves vieta, par zivju
nozveju pašpatēriņam Šķeltovas ezerā ar 30 m garu tīklu.
2. Nomas līgums jānoslēdz viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
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.
10.20. Par P.M. iesniegumu.
Izskatot P.M., personas kods, dzīves vieta, (kancelejā reģistrēts 26.03.2012., Nr. 561) par
lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam Šķeltovas ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam
ar zivju tīklu, pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi par rūpnieciskās
zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos.”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – nav;
atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam ar P.M., personas kods, dzīves vieta,
par zivju nozveju pašpatēriņam Šķeltovas ezerā ar 30 m garu tīklu.
2. Nomas līgums jānoslēdz viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
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.
10.21. Par z/s „Ostrov” iesniegumu.
Pamatojoties uz z.s „Ostrov”, reģ.nr. 45901000890, īpašnieks G.G., juridiskā adrese – Ostrovas
muiža, Kastuļinas pag., Aglonas nov., iesniegumu (lietvedībā reģistrēts 15.03.2012., Nr. 495) par
lūgumu izsniegt speciālo atļauju komercdarbībai zvejniecībā un pamatojoties uz 2009. gada
8.septembra MK noteikumiem Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci)
komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences)
izsniegšanu”.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – nav;
atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:
1. Izsniegt speciālo atļauju uz 5 (pieciem) gadiem komercdarbībai zvejniecībā „Užuņu” ezerā z.s
„Ostrov”, reģ.nr. 45901000890, īpašnieks G.G., juridiskā 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.

10.22. Par z/s „Ostrov” iesniegumu.
Izskatot z.s „Ostrov”, reģ.nr. 45901000890, īpašnieks G.G., juridiskā adrese, iesniegumu
(lietvedībā reģistrēts 15.03.2012., Nr. 496)par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu
2012.gadam Užuņu ezerā zivju nozvejai komercdarbībai ar zivju tīklu 79,2 m garumā,
pamatojoties 2007. gada 02.maija MK noteikumiem nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju
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iekšējos ūdeņos” un 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos.”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – nav;
atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu komercdarbībai 2012.gadam ar z.s „Ostrov”, reģ.nr.
45901000890, īpašnieks G.G. , juridiskā adrese , par zivju nozveju Užuņu ezerā ar 79,2 m garu
tīklu.
2. Nomas līgums jānoslēdz viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
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.
10.23. Par z/s „Dileri ” iesniegumu.
Izskatot z/s „Dileri”, reģ.nr. 590100009, īpašnieks Ē.K., juridiskā adrese, iesniegumu (lietvedībā
reģistrēts 27.03.2012., Nr. 590) par zušu nozveju komercdarbībai 2012.gadā P.B. piederošā kanālā,
kas savieno Ģeraņimovas Ilzas ezeru ar Rušona ezeru 0,17 km no Ģeraņimovas Ilzas un
pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”, 15.12.1998. MK noteikumiem nr. 453
„Noteikumi par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos” un 2007. gada 02.maija MK
noteikumiem nr. 295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – nav;
atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai par zvejas limita izmantošanu, z/s „Dileri”, reģ.nr.
590100009, īpašnieks Ē.K., juridiskā adrese, zušu nozvejai kanālā, kas savieno
Ģeraņimovas Ilzas ezeru ar Rušona ezeru 0,17 km no Ģeraņimovas Ilzas ar zušu
murdu kur sētas garums līdz 30 m.
2. Nomas līgums jānoslēdz viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
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.
10.24. Par z/s „Ezerkalni” iesniegumu.
Izskatot z/s”Ezerkalni”
reģ.nr.41301020823, juridiskā adrese, iesniegumu (kancelejā
reģistrēts 15.03.2012., Nr. 494) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam Užuņu
ezerā zivju nozvejai komercdarbībai ar zivju tīklu 100 m garumā, pamatojoties 2007. gada 02.maija
MK noteikumiem nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” un 30.11.2009. MK
noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību
iekšējos ūdeņos.”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – nav;
atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu komercdarbībai 2012.gadam ar z/s ”Ezerkalni”
reģ.nr.41301020823, juridiskā adrese, par
zivju nozveju Užuņu ezerā ar 100 m garu tīklu.
2. Nomas līgums jānoslēdz viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
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.
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10.25. Par F.R. iesniegumu.
Izskatot F.R., p.k., dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 26.03.2012., Nr. 569) par
lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam Dubuļu ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam
ar zivju tīklu, pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi par rūpnieciskās
zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos.”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – nav;
atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam ar F.R., p.k.,
dzīves vieta, par zivju
nozveju Dubuļu ezerā ar 30 m garu tīklu pašpatēriņam.
2. Nomas līgums jānoslēdz viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
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.
10.26. Par O. A. iesniegumu.
Izskatot O.A., p.k., dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 28.03.2012., Nr. 603) par
lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam Užuņu ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar
zivju tīklu, pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi par rūpnieciskās
zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos.”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – nav;
atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam ar O.A., p.k.,
dzīves vieta, par zivju nozveju
Užuņu ezerā ar 30 m garu tīklu pašpatēriņam.
2. Nomas līgums jānoslēdz viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
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.
11.§
Par sociālajiem jautājumiem.
(Ziņo: I.Barkeviča, Ā.Perševica)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 7.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – nav;
atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:
1. Apstiprināt sarakstu par sociālajiem pabalstiem par kopējo summu Ls 875,00 (astoņi
simti septiņdesmit pieci lati 00 sant.). (Saraksts pielikumā, konfidenciāli)
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
11.1. Par A.B.T. iesniegumu.
Aglonas novada Sociālajā dienestā tika saņemts iesniegums (reģistrācijas Nr.11-18/216 no
10.03.2012.) no A.B.T., personas kods, deklarētā dzīves vieta,
par vienreizējo pabalstu ārkārtas situācijā, sakarā ar
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ugunsgrēku.
Izvērtējot Aglonas novada Sociālā dienesta rīcībā esošo informāciju, konstatēts:
Šī gada 17.februārī nodega A.B.T., piederošā saimniecības ēka, ko pamato Valsts
policijas Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas Aglonas iecirkņa vec.
inspektora lēmums.
Pamatojoties uz Aglonas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Aglonas novadā” 2.4. punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – nav;
atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:
Piešķirt A.B.T., personas kods, pabalstu ārkārtas situācijā Ls 100,00 apmērā.
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.
1.
2.

11.2. Par N.M. iesniegumu.
Aglonas novada Sociālajā dienestā tika saņemts iesniegums (reģistrācijas Nr.11-18/179 no
05.03.2012.) no N.M., personas kods, deklarētā dzīves vieta,
par vienreizējo pabalstu ārkārtas
situācijā, sakarā ar ugunsgrēku.
Izvērtējot Aglonas novada Sociālā dienesta rīcībā esošo informāciju, konstatēts:
Šī gada 2.janvārī N.M. dzīvojamā mājā izcēlās ugunsgrēks, izdega viena istaba,
sabojātas mēbeles, ko pamato Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirkņa Kārtības
policijas nodaļas Aglonas iecirkņa vec. inspektora lēmums.
Pamatojoties uz Aglonas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Aglonas novadā” 2.4. punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – nav;
atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:
1. Piešķirt N.M., personas kods, pabalstu ārkārtas situācijā
Ls 100,00 apmērā.
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.
11.3. Par M.K. iesniegumu.
Aglonas novada Sociālajā dienestā tika saņemts iesniegums (reģistrācijas Nr.11-18/208 no
13.03.2012.) no M.K., personas kods, deklarētā dzīves vieta,
par vienreizējo sociālo pabalstu medicīnas
pakalpojumiem un medikamentu iegādei.
Pamatojoties uz Aglonas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Aglonas novadā”,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – nav;
atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:
1. Atteikt M.K., piešķirt sociālo pabalstu, jo Aglonas novada domes saistošajos noteikumiem
Nr.6 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Aglonas novadā” nav pabalsta medikamentu
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iegādei un medicīniskiem pakalpojumiem.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
/Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz 1.lpp./
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
11.4. Par R.B. iesniegumu.
Aglonas novada Sociālajā dienestā tika saņemts iesniegums (reģistrācijas Nr.11-18/165 no
01.03.2012.) no R.B., personas kods, deklarētā dzīves vieta,
par uzņemšanu rindā uz dzīvojamo platību.
Pamatojoties uz Aglonas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Aglonas novadā” 2.4. punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – nav;
atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:
1. Uzņemt R.B., personas kods, ar ģimeni rindā uz dzīvojamo platību ar kārtas Nr.17.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
11.5. Par N.J. iesniegumu.
Aglonas novada Sociālajā dienestā tika izskatīts N.J., personas kods,
deklarētā dzīves vieta, iesniegums (Nr.1118/211), ar lūgumu, piešķirt sociālo dzīvokli Kastuļinas pagasta sociālajā dzīvojamā mājā.
Izvērtējot Aglonas novada Sociālajā dienesta rīcībā esošo informāciju, konstatēts:
N.J. ir piešķirts trūcīgas personas status no 2011.gada 1.oktobra līdz 2012.gada
31.martam, ko apliecina Aglonas novada Sociālā dienesta 2011.gada 24.oktobra lēmums Nr. 114/648.
N.J. nav īpašuma un dzīvojamās platības, uz doto brīdi viņa dzīvo pie brāļa
ģimenes, tāpēc rodas dažādi strīdi un nesaskaņas, ko apliecina 2012.gada 13.marta sarunas
protokols.
Pamatojoties uz Aglonas novada saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par sociālo dzīvokļu
izīrēšanu Aglonas novadā” 25.p. un N.J. iesniegumu un iesniegtajiem
dokumentiem, kas apliecina tiesības piešķirt sociālo dzīvokli Kastuļinas pagasta sociālajā
dzīvojamā mājā,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – nav;
atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:
1. Piešķirt N.J., personas kods, sociālo dzīvokli Kastuļinas pagasta sociālajā dzīvojamā
mājā pēc adreses.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
11.6. Par K.G. iesniegumu.
Aglonas novada Sociālajā dienestā tika izskatīts K.G., personas kods,
iesniegums(Nr.11-18/209), ar lūgumu, piešķirt sociālo dzīvokli Kastuļinas pagasta
sociālajā dzīvojamā mājā.
Izvērtējot Aglonas novada Sociālajā dienesta rīcībā esošo informāciju, konstatēts:
K.G. ir piešķirts trūcīgas personas status no 2012.gada 1.janvāra līdz
2012.gada 30.jūnijam, ko apliecina Aglonas novada Sociālā dienesta 2012.gada 4.janvāra lēmums
Nr. 11-4/4.
K.G. nav īpašuma un dzīvojamās platības, uz doto brīdi viņš dzīvo pie
svešiem cilvēkiem, kur mājas īpašnieks liek atbrīvot viņam piederošo dzīvojamo māju, ko
apliecina 2012.gada 12.marta sarunas apraksts.
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Pamatojoties uz Aglonas novada saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par sociālo dzīvokļu
izīrēšanu Aglonas novadā” 25.p. un K.G. iesniegumu un iesniegtajiem
dokumentiem, kas apliecina tiesības piešķirt sociālo dzīvokli Kastuļinas pagasta sociālajā
dzīvojamā mājā,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – nav;
atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:
1. Piešķirt K.G., personas kods, sociālo dzīvokli Kastuļinas pagasta sociālajā dzīvojamā
mājā.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
11.7. Par J.A. iesniegumu.
Aglonas novada Sociālajā dienestā tika izskatīts J.A., personas kods,
deklarētā dzīves vieta, iesniegums (Nr.11-18/167), ar
lūgumu, pagarināt līgumu sociālajā dzīvoklī Grāveros.
Izvērtējot Aglonas novada Sociālajā dienesta rīcībā esošo informāciju, konstatēts:
J.A. ir piešķirts trūcīgas personas status no 2012.gada 1.februāra līdz 2012.gada
31.jūlijam, ko apliecina Aglonas novada Sociālā dienesta 2012.gada 20.februāra lēmums Nr. 114/121.
J.A. nav dzīvojamās platības, jo dzīvojamā māja sabrukusi. Uz doto brīdi
viņš dzīvo Grāveros sociālajā dzīvoklī, ko apliecina 2012.gada 14.februāra sarunas protokols.
Pamatojoties uz Aglonas novada saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par sociālo dzīvokļu
izīrēšanu Aglonas novadā” 25.p. un J.A. iesniegumu un iesniegtajiem dokumentiem,
kas apliecina tiesības piešķirt sociālo dzīvoklī Grāveros,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – nav;
atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:
1. Pagarināt uzturēšanās līgumu sociālajā dzīvoklī pēc adreses,
J.A., personas kods.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
11.8. Par SJj. iesniegumu (20.03.2012., Nr.519).
Saņemts S.J. iesniegums (20.03.2012., Nr.519), kurā lūdz piešķirt naudas pabalstu 100,00 Ls
apmērā, sakarā ar vīra A.J. nāvi.
Pamatojoties uz Aglonas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Aglonas novadā” 2.4.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – nav;
atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:
1. Piešķirt S.J. pabalstu ārkārtas situācijā Ls 100,00 (viens simts latu).
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.
11.9. Par V.S. iesniegumu.
Aglonas novada Sociālajā dienestā tika iesniegts SAC „Aglona” direktores Mārītes
Mežinieces iesniegums (Nr.11-18/223 no 27.03.2012.) ar lūgumu izskatīt jautājumu par
V.S.iespējamo atrašanos SAC „Aglona”.
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Izvērtējot Aglonas novada Sociālajā dienesta rīcībā esošo informāciju, konstatēts:
V.S. esošā situācija un iesniegtie dokumenti apliecina atbilstību sociālā dzīvokļa saņemšanai.
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 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – nav;
atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:
1. Piešķirt V.S., personas kods, sociālo dzīvokli
Kastuļinas pagasta sociālajā dzīvojamā mājā.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
12.§
Par Aglonas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm vasaras sezonā.
(Ziņo: A.Kluss)
Pamatojoties uz 09.03.2010. MK noteikumiem Nr.224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību
autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – nav;
atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aglonas novada domes autoceļu un ielu sarakstu ar uzturēšanas klasēm
vasaras sezonai (no 01.04.2012.-31.10.2012.), saskaņā ar pielikumu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.§
Par zemes jautājumiem
(Ziņo: A.Streļčs)
13.1. Par S.K. iesniegumu nekustamā īpašuma „Pētersalas” sadalei Šķeltovas pagastā.
Saņemts S.K. iesniegums (08.03.2012., Nr.437) par nekustamā īpašuma”Pētersalas” sadali un
jauna nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu Šķeltovas pagastā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – nav;
atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Pētersalas” sadalei Aglonas novada Šķeltovas pagastā.
2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6094 002 0029, piešķirt jaunu
nekustamā īpašuma nosaukumu „Pēterīši”.
3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6094 002 0029 mainīt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi uz: – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība
(kods 0201).
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.
13.2. Par F.I. iesniegumu izpērkamās zemes vērtības samazinājumam.
Saņemts F.I. pilnvarotās personas Z.S. iesniegums (09.03.2012., Nr.445) par izpērkamas zemes
vērtības samazināšanu.
Konstatēts:
Atbilstoši NĪVKIS reģistrētajiem datiem, - F.I. zemi pastāvīgā lietošanā saņēmis ar Grāveru
pagasta padomes 27.08.2003. lēmumu. Zeme atrodas lietošanā 8 (pilnus) gadus.
Pamatojoties uz 22.09.2008. MK noteikumiem Nr.787 „Noteikumi par maksājumiem, izpērkot
(pērkot)lauku apvidu zemi”2.punktu,
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – nav;
atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:
1. Samazināt F.I., personas kods, samaksu izpērkamajai zemei „Uļjanas” ar
kadastra Nr.6058 002 0082 par 16%, sakarā ar zemes lietošanu.
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.
13.3. Par Ģ.I. iesniegumu adreses un nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanai Aglonas
pagastā.
Saņemts Ģ.I. iesniegums (06.03.2012., Nr.415) par adreses un nekustamā īpašuma
nosaukuma piešķiršanu Aglonas pagastā.
Pamatojoties uz LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 17.panta 41.daļu,
atbilstoši 03.11.2009. MK noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, pamatojoties uz
LR MK 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2. punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – nav;
atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:
1. Piešķirt nosaukumu: ”Ezerukini” nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.7642 001
0178.
2. Mainīt adresi apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 001 0178 un uz
tās esošām būvēm no: Gulbīši, Ezera Ukini, Aglonas pag., Aglonas nov., uz:
Ezerukini, Ezera Ukini, Aglonas pag., Aglonas nov..
5. Noteikt nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.7642 001 0178 nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi: - 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.
13.4. Par Ģ.I. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Aglonas pagastā.
Saņemts Ģ.I. iesniegums (06.03.2012., Nr.414) par zemes pirmreizējo nomas tiesību izmantošanu
uz pašvaldības lietošanā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0222 Aglonas
pagastā.
Konstatēts:
Ar Aglonas pagasta padomes 25.03.2009. lēmumu Nr.10.12. izbeigtas zemes lietošanas tiesības
mirušajam J.I. (miris 11.01.1996.) uz lietošanā piešķirto zemi ar kadastra apzīmējumu 7642 004
0222. Ģ.I. uzsākusi mantojuma pārņemšanas procedūru.
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 1.daļas 3.punktu, un uz likuma „Par valsts un
pašvavdību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas
1.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – nav;
atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:
1. Noslēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu ar Ģ.I., personas kods, deklarētā dzīvesvieta,
uz 3,8 ha zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0222 uz 10 gadiem.
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2. Noteikt, ka apbūvētā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0222 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.
13.5. Par I.B. iesniegumu zemes nomas līguma pārtraukšanai Aglonas pagastā.
Saņemts I.B. iesniegums (06.03.2012., Nr.416) par noslēgtā pašvaldības zemes nomas līguma
pārtraukšanu Aglonas pagastā.
Konstatēts:
Ar I.B. noslēgts zemes nomas līgums uz pašvaldībai piekrītošās zemes vienības daļu, t.i. uz 0,6 ha
platībā, kadastra apzīmējums 7642 001 0137, līdz 04.10.2016.. I.B. lūdz lauzt noslēgto zemes
nomas līgumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – nav;
atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:
1. Lauzt ar I.B., personas kods, noslēgto zemes nomas līgumu uz pašvaldībai piekrītošo
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7642 001 0137.
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.
13.6. Par E.A. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Aglonas pagastā.
Saņemts E.A. iesniegums (06.03.2012., Nr.417) par pašvaldības zemes nomas tiesību
piešķiršanai Aglonas pagastā.
E.A. lūdz zemi iznomāt lauksaimnieciskām vajadzībām ar apbūves tiesībām (pirts celtniecībai).
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – nav;
atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:
1. Piešķirt zemes nomas tiesības E.A., personas kods, deklarētā adrese, uz pašvaldības
zemes vienību 4,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 001 0137 Aglonas pagastā.
2. Noslēgt nomas līgumu ar apbūves tiesībām 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.
13.7. Par ZS „Ziemeļi K” iesniegumu nomas tiesību piešķiršanai uz zemes reformas pabeigšanai
nodotām zemēm Šķeltovas pagastā.
Saņemts ZS „ Ziemeļi K” īpašnieka N.P. iesniegums (27.02.2012., Nr.355 un Nr.388) par zemes
nomas tiesību piešķiršanu Šķeltovas pagastā.
Konstatēts:
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6094 002 3076, 6094 002 3075, 6094 002 3156, 6094
003 0285, 6094 003 3237, 6094 004 3162, 6094 005 0195 un 6094 005 3533, 6094 005 3579
nodotas valstij zemes reformas pabeigšanai.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – nav;
atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:
1. Piešķirt zemes nomas tiesības ZS Ziemeļi K, reģistrācijas Nr.41501018265, juridiskā
adrese: Peipiņi, Šķeltovas pag., Aglonas nov., uz sekojošām, zemes reformas
pabeigšanai nodotām, zemes vienībām:
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- 12,7 ha platībā, kadastra apzīmējums 6094 002 3076;
- 8,8 ha platībā, kadastra apzīmējums 6094 002 3075;
- 4,2 ha platībā, kadastra apzīmējums 6094 002 3156;
- 3,2 ha platībā, kadastra apzīmējums 6094 003 0285;
- 5,8 ha platībā, kadastra apzīmējums 6094 003 3237;
- 3,2 ha platībā, kadastra apzīmējums 6094 004 3162;
- 0,5 ha platībā, kadastra apzīmējums 6094 005 0195;
- 8,1 ha platībā, kadastra apzīmējums 6094 005 3533;
- 2,5 ha platībā, kadastra apzīmējums 6094 005 3579.
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. Nomas līgumā iekļaut nosacījumu par līguma priekšlaicīgu pārtraukšanu gadījumā, ja uz
iznomāto platību likumā noteiktā kārtībā tiek atjaunotas īpašuma tiesības iespējamiem
mantiniekiem.
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.
13.8. Par ZS „Ziemeļi K” iesniegumu nomas tiesību piešķiršanai uz pašvaldības zemēm
Šķeltovas pagastā.
Saņemts ZS „ Ziemeļi K” īpašnieka N.P. iesniegums (27.02.2012., Nr.388) par zemes nomas
tiesību piešķiršanu Šķeltovas pagastā.
Konstatēts:
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6094 004 0249 un 6094 006 0224, atbilstoši Šķeltovas
pagasta padomes 25.03.2009. gada lēmumam Nr.5#4 un Aglonas novada domes 30.11.2011.
lēmumam Nr.25.1, piekrīt pašvaldībai.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – nav;
atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:
1. Piešķirt zemes nomas tiesības ZS Ziemeļi K, reģistrācijas Nr.41501018265, juridiskā
adrese, uz sekojošām, pašvaldībai piekrītošām, zemes vienībām:
5,6 ha platībā, kadastra apzīmējums 6094 004 0249;
2,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 6094 006 0224.
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. Nomas līgumā, attiecībā uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6094 004 0249, iekļaut
nosacījumu par līguma priekšlaicīgu pārtraukšanu gadījumā, ja uz iznomāto platību līdz
30.11.2012. piesakās izmantot zemes pirmreizējās nomas tiesības bijušā zemes lietotāja
mantinieki.
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.
13.9. Par A.A. iesniegumu pašvaldības zemes nomas līguma pagarināšanai Aglonas
pagastā.
Saņemts A.A. iesniegums (02.03.2012., Nr.394) par iepriekš noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma
pagarināšanu Aglonas pagastā.
Konstatēts:
Ar A.A. 25.04.2007. Aglonas pagasta padome noslēgusi zemes pirmreizējo nomas tiesību līgumu uz
pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 5,1 ha platībā ,kadastra apzīmējums 7642 001 0163 un uz zemes
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vienību 1,5 ha platībā ,kadastra apzīmējums 7642 001 0254 Aglonas pagastā līdz 24.04.2012.. A.A. lūdz
pagarināt zemes nomas tiesības uz 5 gadiem. A.A. atteicies no zemes vienības 7642 001 0254 nomas un ar
Aglonas novada domes 27.10.2011. lēmumu Nr.6.2. zemes nomas tiesības izbeigtas, zemes vienības 7642
001 0254 platība pievienota pie blakus esošās pašvaldības zemes vienības 7642 001 0052.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 1
(J.Rutka), NOLEMJ:
1. Grozīt 25.04.2007. noslēgto zemes nomas līgumu ar A.A., personas kods, deklarētā adrese, uz
pašvaldības zemes vienību 5,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 001 0163 Aglonas pagastā,
pagarinot līguma darbības termiņu līdz 2017.gada 24.aprīlim un dzēšot no iznomātās zemes
saraksta zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7642 001 0254.
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.

13.10. Par V.V. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Grāveru pagastā.
Saņemts V.V. iesniegums (20.03.2012. Nr.4-14/29) par pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanu
Grāveru pagastā.
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6058 005 0131, 6058 005 0230, 6058 005 0209, 6058 002 0033
un 6058 006 0391 ir pašvaldībai piekrītošā zeme, bet zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6058 006 0356
ir nodota valstij zemes reformas pabeigšanai.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 1
(J.Rutka), NOLEMJ:
1. Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6058 005 0131 uz 3,0 ha.
2. Piešķirt zemes nomas tiesības V.V., personas kods, deklarētā adrese, uz sekojošām pašvaldības
zemes vienībām:
- 3,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 6058 005 0131;
- 15,4 ha platībā, kadastra apzīmējums 6058 005 0230;
- 7,6 ha platībā, kadastra apzīmējums 6058 005 0209;
- 2,4 ha platībā, kadastra apzīmējums 6058 002 0033;
- uz daļu,t.i. 3,2 ha platībā, kadastra apzīmējums 6058 006 0391.
3. Piešķirt zemes nomas tiesības V.V., personas kods, deklarētā adrese, uz zemes reformas
pabeigšanai nodoto zemes vienību 15,9 ha platībā, kadastra apzīmējums 6058 006 0356.
4. Nomas līgumā iekļaut nosacījumu par līguma priekšlaicīgu pārtraukšanu gadījumā, ja uz
iznomāto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6058 006 0356 likumā noteiktā kārtībā tiek
atjaunotas īpašuma tiesības iespējamiem mantiniekiem.
5. 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.
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.

13.11. Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6058 004 0135
un 6058 004 0404 apvienošanu Grāveru pagastā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – nav;
atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:
1. Apvienot blakus esošās, pašvaldībai piekrītošās, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumiem 6058 004 0135 un 6058 004 0404 vienā kopējā zemes vienībā ar
kopējo kadastra apzīmējumu 6058 004 0135, noteikt platību 0,8 ha.
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2. Apstiprināt grafisko pielikumu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6058 004
0135 kopplatībā 0,8 ha.
3. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6058 004 0135 nekustamā īpašuma
nosaukumu „Ezeru iela 4”.
4. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6058 004 0135 nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi: - transporta līdzekļu garāžu apbūve (kods 1104).
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.12. Par V.S. iesniegumu adreses, lietošanas mērķa un nekustamā īpašuma nosaukuma
piešķiršanai Aglonas pagastā.
Saņemts V.S. iesniegums (15.03.2012., Nr.497) par adreses, lietošanas mērķa un nekustamā
īpašuma nosaukuma piešķiršanu mantojamai zemei Aglonas pagastā.
Pamatojoties uz LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 17.panta 41.daļu,
atbilstoši 03.11.2009. MK noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, pamatojoties uz
LR MK 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2. punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – nav;
atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:
1. Piešķirt nosaukumu: ”Vientuļnieku mājas” nekustamajam īpašumam ar kadastra
Nr.7642 011 0058.
2. Piešķirt adresi apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 011 0058 un uz
tās esošām būvēm : - Vientuļnieku mājas, Kundzinišķi, Aglonas pag., Aglonas nov.
3. Noteikt nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.7642 011 0058 nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi: - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(kods 0101).
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.
13.13. Par J.T. iesniegumu nomas tiesību piešķiršanai uz zemes reformas pabeigšanai nodoto
zemi Aglonas pagastā.
Saņemts J.T. iesniegums (15.03.2012., Nr.489) par zemes nomas tiesību piešķiršanu Aglonas
pagastā.
Konstatēts:
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7642 005 0261 nodota valstij zemes reformas pabeigšanai.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – nav;
atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:
1. Piešķirt zemes nomas tiesības J.T., personas kods, deklarētā adrese, uz zemes reformas
pabeigšanai nodoto zemes vienību 0,32 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 005
0261;
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. Nomas līgumā iekļaut nosacījumu par līguma priekšlaicīgu pārtraukšanu gadījumā, ja uz
iznomāto platību likumā noteiktā kārtībā tiek atjaunotas īpašuma tiesības iespējamiem
mantiniekiem.
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.
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13.14. Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0633
Aglonas pagastā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 1
(J.Rutka), NOLEMJ:
1. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0633 nekustamā īpašuma
nosaukumu „Jaunciema mazdārziņi”.
2. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0633 nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi: - zeme,uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(kods 0101).
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

13.15. Par L.B. iesniegumu zemes lietošanas mērķa un nekustamā īpašuma nosaukuma
piešķiršanai Aglonas pagastā.
Saņemts L.B. iesniegums (26.03.2012., Nr.555) par zemes lietošanas mērķa un nekustamā īpašuma
nosaukuma piešķiršanai mantojamai zemei Aglonas pagastā.
Pamatojoties uz LR MK 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2. punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 1
(J.Rutka), NOLEMJ:
1. Noteikt nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.7642 004 0619 nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi: - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
2. Piešķirt nosaukumu: ”Armaņi” nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.7642 004 0619.
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.

13.16. Par nekustamā īpašuma „Azari” sadali Aglonas pagastā.
Saņemts V.K. iesniegums (26.03.2012., Nr.556) un S.Šmuksta iesniegums (26.03.2012., Nr.562) par
nekustamā īpašuma”Azari” sadali un atdalāmās zemes vienības pievienošanu nekustamajam īpašumam
„Omi” Aglonas pagastā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 1
(J.Rutka), NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Azari” sadalei Aglonas novada Aglonas pagastā.
2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 006 0169, piešķirt jaunu nekustamā
īpašuma nosaukumu „Omi”.
3. Piekrist zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7642 006 0169 pievienošanai nekustamajam
īpašumam „Omi”.
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.

13.17. Par S.D. iesniegumu zemes nomas līguma izbeigšanai Kastuļinas pagastā.
Saņemts S.D. iesniegums (26.03.2012., Nr.558) par noslēgtā pašvaldības zemes nomas līguma
izbeigšanu Kastuļinas pagastā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – nav;
atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:
1. Lauzt ar S.D., personas kods, noslēgto zemes nomas līgumu uz pašvaldībai piekrītošo
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6072 001 0214.
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2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.18. Par ZS Deņevo iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Kastuļinas
pagastā.
Saņemts ZS Deņevo īpašnieka V.S. iesniegums (26.03.2012., Nr.559) par pašvaldības zemes nomas
tiesību piešķiršanu Kastuļinas pagastā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – nav;
atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:
1. Piešķirt zemes nomas tiesības ZS Deņevo, reģistrācijas Nr.41401018265, juridiskā
adrese, uz pašvaldības zemes vienību 2,2 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 6072
001 0214 Kastuļinas pagastā.
2. Noslēgt nomas līgumu uz 5 gadiem ar gada nomas maksu 1,5% (plus PVN) no
zemes kadastrālās vērtības, noteikt iznomājamās zemes lietošanas mērķi –
lauksaimnieciskā darbība.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.19. Par I.B. iesniegumu uzmērītās zemes platības precizēšanai un robežu plāna
apstiprināšanai Aglonas pagastā.
Saņemts I.B. iesniegums (26.03.2012., Nr.570) par zemes platības precizēšanu uzmērītajai zemes
vienībai „Imantas” un izgatavotā zemes robežu plāna apstiprināšanai Aglonas pagastā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – nav;
atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:
1. Sakarā ar veikto kadastrālo uzmērīšanu, precizēt platību uz 13,96 ha zemes vienībai
„Imanti” ar kadastra apzīmējumu 7642 001 0130 Aglonas pagastā.
2. Apstiprināt zemes vienībai „Imanti” ar kadastra apzīmējumu 7642 001 0130
izgatavoto zemes robežu plānu.
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.
13.20. Par P.K. iesniegumu nomas tiesību piešķiršanai uz pašvaldības un valsts zemēm Šķeltovas
un Aglonas pagastā.
Saņemts P.K. iesniegums (20.03.2012., Nr.518) par zemes nomas tiesību piešķiršanu Šķeltovas
pagastā.
Konstatēts:
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6094 004 0157, 6094 004 0311, 6094 004 3189, 6094
004 0287, 6094 004 0065 un 7642 011 0056 ir pašvaldībai piekrītošā zeme, bet zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 7642 011 0136 nodota valstij zemes reformas pabeigšanai.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – nav;
atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:
1. Piešķirt zemes nomas tiesības P.K., personas kods, deklarētā adrese, uz zemes reformas
pabeigšanai nodoto zemes vienību 8,2 ha platībā, kadastra apzīmējums 7642 011 0136.
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2. Piešķirt zemes nomas tiesības P.K., personas kods, deklarētā adrese, uz sekojošām,
pašvaldībai piekrītošām, zemes vienībām:
5,1 ha platībā, kadastra apzīmējums 6094 004 0157;
1,7 ha platībā, kadastra apzīmējums 6094 004 0311;
uz daļu, t.i. 2,6 ha platībā, kadastra apzīmējums 6094 004 3189;
2,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 6094 004 0287;
uz daļu, t.i. 2,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 6094 004 0065;
uz daļu, t.i. 5,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 7642 011 0056.
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. Nomas līgumā, attiecībā uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7642 011 0136, iekļaut
nosacījumu par līguma priekšlaicīgu pārtraukšanu gadījumā, ja uz iznomāto platību likumā
noteiktā kārtībā tiek atjaunotas īpašuma tiesības iespējamiem mantiniekiem.
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.21. Par L.K. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Šķeltovas pagastā.
Saņemts L.K. iesniegums (27.03.2012., Nr.592) par pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanu
Šķeltovas pagastā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – nav;
atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:
1. Piešķirt zemes nomas tiesības L.K., personas kods, deklarētā
Adrese, uz sekojošām pašvaldības zemes vienībām
Šķeltovas pagastā:
- 5,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6094 003 3210;
- 4,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6094 003 0174;
- uz daļu,t.i. 5,5 ha platībā, kadastra apzīmējums 6094 003 0027;
- uz daļu,t.i. 2,7 ha platībā, kadastra apzīmējums 6094 003 3217.
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.
13.22. Par ZS Laima iesniegumu zemes nomas līguma izmaiņām Aglonas pagastā.
Saņemts ZS Laima īpašnieces M.M. iesniegums (27.03.2012., Nr.587) par noslēgtā pašvaldības
zemes nomas līguma izmaiņām Aglonas pagastā.
Konstatēts:
01.03.2012. ar ZS Laima noslēgts zemes nomas līgums uz pašvaldības nekustamā īpašuma „Gūtiņu
karjers” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7642 006 0034 lauksaimnieciski izmantojamo
daļu 9,6 ha platībā uz 15 gadiem.
M.M. lūdz daļu no iznomātās platības, t.i. 0,25 ha, piešķirt nomā ar apbūves tiesībām
lauksaimnieciska rakstura būves celtniecībai.
No balsošanas sevi atstādina M.Mežiniece.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
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I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 1 (J.Rutka),
NOLEMJ:
1. Grozīt 01.03.2012. ar ZS Laima noslēgto zemes nomas līgumu Nr.76.
2. Izteikt nomas līguma 1.1. punktu šādā redakcijā:
- Iznomātājs nodod un nomnieks pieņem nomas lietošanā daļu (saskaņā ar grafisko pielikumu) no
pašvaldībai piederošās zemes vienības „Gūtiņu karjers” , kadastra apzīmējums 7642 006 0034
(turpmāk – zemes vienība), ar mērķi :
– lauksaimnieciskā darbība, iznomājamā platība – 9,40 ha;
– lauksaimnieciskā rakstura apbūve, iznomājamā platība – 0,20 ha.
3. Izteikt nomas līguma 3.1. punktu šādā redakcijā:
- Nomnieks maksā nomas maksu:
- 1,5% apmērā no īpašuma kadastrālās vērtības plus PVN par iznomājamo platību 9,40 ha;
- 20% apmērā no īpašuma kadastrālās vērtības plus PVN par iznomājamo platību 0,20 ha.
4. Papildināt nomas līguma 5.daļu ar 5.2. punktu šādā redakcijā:
- Nomniekam ir tiesības veikt lauksaimnieciska rakstura apbūvi uz iznomātās zemes vienības
daļas 0,20 ha platībā likumdošanā noteiktā kārtībā.
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, Atbrīvošanas
alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
17.§
Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
17.8. Par Aglonas novada zēnu kora vadītājas I.Soldānes iesniegumu (14.03.2012., Nr.472).
(Ziņo: I.Soldāne)
Saņemts Aglonas novada zēnu kora vadītājas I.Soldānes iesniegums (14.03.2012., Nr.472), kurā
lūdz rast iespēju finansiāli atbalstīt Aglonas novada zēnu kora aktivitātes.
No balsošanas sevi atstādina I.Soldāne.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, J.Rutka); pret – nav; atturas
– nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt transportu Aglonas novada zēnu kora braucienam uz reģionālo novadu skolu
koru skati š.g. 4.aprīlī Preiļos. Līdzekļus transporta izdevumu segšanai paredzēt no
struktūrvienības “Transports skolēnu pārvadāšanai”.
2. Piešķirt transportu Aglonas novada zēnu kora braucienam uz republikas 4.zēnu koru
saietu “Zaļā bumba” š.g. 3.maijā Talsos un apmaksāt dalībniekiem ēdināšanas
izmaksas. Līdzekļus transporta izdevumu segšanai paredzēt no struktūrvienības
“Transports skolēnu pārvadāšanai”, ēdināšanas izmaksas paredzēt no
struktūrvienības “Kultūra”.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Sēžu zāli atstāj deputāte I.Soldāne plkst.14:40.
15.§
Par SIA „Preiļu slimnīca” gada pārskatu par 2011.gadu.
(Ziņo: I.Reščenko)
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, J.Rutka); pret – nav; atturas
– nav, NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai SIA „Preiļu slimnīca” gada pārskatu par 2011.gadu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
16.§
Par SIA „AADSO” gada pārskatu par 2011.gadu.
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(Ziņo: I.Reščenko)
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, J.Rutka); pret – nav; atturas
– nav, NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai SIA „AADSO” gada pārskatu par 2011.gadu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
17.§
Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
17.1. Par ģerboni.
(Ziņo: A.Badūns)
Sagatavotais lēmumprojekts:
I variants - ģerboņa mets ar krustu.
1. Virzīt izskatīšanai uz Valsts Heraldikas komisiju ģerboņa metu ar krustu.
II variantu – ģerboņa mets ar krustu ar fonu zilā krāsā un krusts sudraba krāsā.
2. Virzīt izskatīšanai uz Valsts Heraldikas komisiju ģerboņa metu ar krustu ar fonu zilā
krāsā un krusts sudraba krāsā.
A.Badūna priekšlikums ir precizēt lēmumprojekta II variantu, izsakot to sekojoši: „Iesniegt
izskatīšanai uz Valsts Heraldikas komisiju ģerboņa metu ar sudraba krustu uz zila fona ar sudraba
apmali.
Deputāti balso par A.Badūna priekšlikumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 1
(J.Rutka), NOLEMJ:
1. Iesniegt izskatīšanai uz Valsts Heraldikas komisiju ģerboņa metu ar sudraba
krustu uz zila fona ar sudraba apmali.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
17.2. Par medicīnas apskatēm.
(Ziņo: I.Reščenko)
Pamatojoties uz LR „Darba likuma” 82.pantu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 1
(J.Rutka), NOLEMJ:
1. Apmaksāt darbiniekiem profilaktiskās medicīniskās apskates un rentgena izdevumus.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
17.3.Par IK „Dūšai” iesniegumu (14.03.2012., Nr. 480).
(Ziņo: I.Barkeviča)
Saņemts IK „Dūšai”iesniegums (14.03.2012., Nr.480, kurā lūdz atļaut veidot zaru vainagus 7
(septiņām) liepām uz nomātā zemes gabala ar kadastra Nr.7642 004 0140 Aglonā, Daugavpuls
ielā 7.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 2 (J.Rutka,
A.Bartuša), NOLEMJ:
1. Atļaut IK „Dūšai”, reģ. Nr.41502032961, veidot zaru vainagus 7 (septiņām) liepām uz
nomātā zemes gabala ar kadastra Nr.7642 004 0140 Aglonā, Daugavpils ielā 7.
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2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
17.4. Par Aglonas novada biedrības „Gūda saimiņeiču bīdreiba” iesniegumiem
(06.03.2012., Nr. 418 un Nr.419).
(Ziņo: I.Reščenko)
Saņemts biedrības „Gūda saimineiču bīdreiba” iesniegumi (reģistrēti 06.03.2012. Nr. 418 un
Nr. 419) ar lūgumu lidzfinansēt divos projektos – projektā „Goda saimnieču tradīciju saglabāšana
Aglonas novadā” (nepieciešamais līdzfinansējums LVL 1280) un projektā „Ēdienu gatavošanas
tradīciju saglabāšana Aglonas novadā” (nepieciešamais līdzfinansējums LVL 140). Iesniegumos
norādīts ka projekti atbalstīti Lauku atbalsta dienestā.
Likuma "Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" 2.
panta 1. daļa nosaka: „Jebkurai rīcībai ar valsts un pašvaldību finanšu līdzekļiem un mantu ir jābūt
likumīgai, tas ir, ar tiem drīkst rīkoties tikai atbilstoši likumos, Ministru kabineta noteikumos,
nolikumos un citos normatīvajos aktos, kā arī pašvaldību domju pieņemtajos saistošajos
noteikumos un citos pašvaldību domju pieņemtajos normatīvajos aktos noteiktajiem mērķiem un
paredzētajā kārtībā”. Likuma "Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanu" 10. panta 1. daļa nosaka: „Valsts un pašvaldību iestādēm, izņemot likumos vai Ministru
kabineta noteikumos īpaši paredzētus gadījumus, ir aizliegts dāvināt (ziedot) finanšu līdzekļus un
mantu”. Likuma "Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" 10.
panta 1. daļa nosaka: „Dāvinājums (ziedojums) šā likuma izpratnē ir finanšu līdzekļu vai mantas
bezatlīdzības nodošana citu fizisko vai juridisko personu īpašumā”. No likuma normām secināms,
ka pašvaldībām ir aizliegts bezatlīdzībā nodot finanšu līdzekļus citām juridiskā personām.
Pamatojoties uz LR likuma „Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanu” 2.panta pirmo daļu, 10. panta pirmo un trešo daļu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 1
(J.Rutka), NOLEMJ:
1. Atteikt biedrībai „Gūda saimiņeiču bīdreiba” no pašvaldības līdzekļiem
līdzfinansēt projektus „Goda saimnieču tradīciju saglabāšana Aglonas novadā” un
„Ēdienu gatavošanas tradīciju saglabāšana Aglonas novadā”.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā 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.
17.9. Par izsoles rezultātiem.
(Ziņo: V.Grigulis)
2012.gada 16.martā notika Aglonas novada domes kustamās mantas – pasažieru autobusa PAZ
3205 un kravas ugunsdzēsēju automašīnas GAZ 66 izsole. Par pasažieru autobusu PAZ 3205
augstāko cenu – LVL 560,00, nosolīja A.Z., personas kods. Par kravas ugunsdzēsēju automašīnu
GAZ 66 augstāko cenu – LVL 595,00, nosolīja SIA „FOTON D”, reģ. Nr. 41503043568. Abas
personas ir nomaksājušas nosolīto cenu.
Pamatojoties uz LR likuma "Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likums” 34. panta otro daļu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 1
(J.Rutka), NOLEMJ:
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1. Apstiprināt pasažieru autobusa PAZ 3205 un kravas ugunsdzēsēju automāšīnas GAZ
66 izsoles rezultātus.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
9.§
Par projektiem.
9.5. Par projektu „ Kapsētu teritoriju labiekārtošana”.
(Ziņo: I.Gražule)
Sagatavotais lēmumprojekts:
1. Piedalīties 413. pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju ieviešanas teritorijā”2.aktivitātē „Iekārtu, tehnikas,
aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana
un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu,
kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai
vietējiem iedzīvotājiem.” 5. rīcībā 2.kapsētu teritoriju labiekārtošana.
Paredzēt Aglonas draudzes kapu žoga izbūvi, slēdzot līgumu ar AB draudzi par teritorijas
iznomāšanu uz 7 gadiem, paredzot žoga apsaimniekošanu.

Debatēs piedalās: A.Ruduks, I.Barkeviča, J.Rutka, A.Badūns, A.Streļčs.
I.Barkeviča uzskata, ka šādu projektu varētu iesniegt biedrība.
I.Barkevičas priekšlikums ir atlikt jautājuma izskatīšanu līdz Finanšu komitejas sēdei, aicināt
Aglonas bazilikas pārstāvjus pārrunāt jautājumu par žoga apsaimniekošanu.
Deputāti balso par I.Barkevičas priekšlikumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, J.Rutka); pret – nav; atturas
– nav, NOLEMJ:
1. Atlikt jautājuma izskatīšanu par projektu „Kapsētu teritoriju labiekārtošana”.
2. Jautājumu izskatīt atkārtoti Finanšu komitejas sēdē, pieaicinot Aglonas bazilikas
pārstāvjus.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
9.6. Par Mazo grantu projektu „Iedzīvotāji veido savu vidi”.
(Ziņo: I.Reščenko)
Debatēs piedalās: I.Gražule, I.Barkeviča.
Sēžu zālē atgriežas deputāts V.Krimans plkst.15:10.
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 – nav; atturas – 2
(V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Piedalīties biedrības „Preiļu rajona partnerība” rīkotajā Mazo grantu projektu
konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi”. Paredzēt no Aglonas novada UAC budžeta
1200,00 Ls, attiecīgi iedalot pa 300,00 Ls katrai no pagasta pārvaldēm projektu
realizācijai.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
17.§
Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
17.6. Par mājas lapas www.aglona.travel izveidi.
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(Ziņo: I.Gražule)
Sagatavotais lēmumprojekts:
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Izveidot mājas lapu www.aglona.travel, paredzot uzturēšanas izmaksas.

Debatēs piedalās: V.Krimans, J.Rutka.
Sēžu zāli atstāj deputāts A.Ruduks plkst.15:15.
Sēžu zāli atstāj deputāte I.Barkeviča.
V.Krimana priekšlikums ir jautājuma izskatīšanu atlikt, uzdot par pienākumu UAC vadītājai
I.Gražulei izvērtēt šo jautājumu, pieaicinot IT speciālistus un novada domes priekšsēdētāju
I.Reščenko.
Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 2 (V.Krimans, J.Rutka); pret – nav;
atturas – 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece),
neapstiprina augstāk minēto V.Krimana priekšlikumu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums nav pieņemts.
Deputāti balso par sagatavoto lēmumprojektu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Izveidot mājas lapu www.aglona.travel, paredzot uzturēšanas izmaksas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
17.7. Par nekustamo īpašumu pārņemšanu no Viduslatgales profesionālā vidusskolas.
(Ziņo: I.Reščenko)
Sēžu zālē atgriežas deputāte I.Barkeviča.
Sagatavotais lēmumprojekts:
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Lūgt Izglītības un zinātnes ministriju nodot pašvaldībai nekustamos īpašumus, kas pieder
Vidusslatgales profesionālajai vidusskolai Jaunaglonā, Aglonas pagasts, Aglonas novads.

Debatēs piedalās: V.Krimans, A.Badūns.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Mūsu iepriekšējais lēmums, kur es biju dusmīgs uz to, kāpēc tāda
steiga, pārņemt ūdens torni, jūs nobalsojāt, mēs visu sagatavojām. Šodien mēs dzirdam, ka nekas
nav izdarīts”.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Kāpēc jūs kā novada domes priekšsēdētājs pie jautājuma, kurš skar
visu kolektīvu un vadību, nepieaicinājāt šodien uz sēdi?”
A.Badūns uzskata, ka šis jautājums vēl nav gatavs, lai varētu pieņemt lēmumu.
A.Badūna priekšlikums ir atlikt jautājuma izskatīšanu.
Deputāti balso par A.Badūna priekšlikumu.
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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
(J.Rutka), NOLEMJ:
1. Atlikt jautājuma izskatīšanu par nekustamo īpašumu pārņemšanu no Viduslatgales
profesionālās vidusskolas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Balsoju „pret” ne par lēmumu, bet tāpēc, ka uz sēdi nebija pieaicināti
skolas vadība, kolektīva pārstāvji, arodbiedrības pārstāvji”.
9.§
Par projektiem.
9.7. Par projektu „Teritorijas labiekārtošana ar lauku estrādes ierīkošanu Aglonas novada
Grāveru pagastā”.
(Ziņo: A.Podskočija)
Debatēs piedalās: V.Krimans, J.Rutka, 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 – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Piedalīties Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā ELFLA (Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai) atklātu iesniegumu projekta konkursa 413.pasākuma
“Lauku ekonomikas dažādošana dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijās” 2.aktivitātes – iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju
un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko
aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem. 1.1. rīcībā: „Jaunu dabas un kultūras
objektu izveide un esošo objektu sakārtošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai
vietējiem iedzīvotājiem” ar projekta iesniegumu “Teritorijas labiekārtošana ar lauku
estrādes ierīkošanu Aglonas novada Grāveru pagastā”, paredzot līdzfinansējumu 10% apmērā
jeb 1 212,86 LVL, no projekta attiecināmajām izmaksām. Projekta kopējās izmaksas 14 708,92
LVL, projekta attiecināmās izmaksas 12 128,62 LVL, neattiecināmās izmaksas – 2580,30
LVL, publiskais finansējums 10 915,76 LVL.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt skaidrojumu „pret” balsojumam:
„Aglonas pagasta padomei bija veiksmīga projektu realizācijas pieredze un mēs kā deputāti
esam par pārdomātu projektu īstenošanu Aglonas novadā un novada attīstību. Taču, sakarā ar to,
ka regulāri pieprasām domes amatpersonām sniegt detalizētu informāciju par realizējamo un
plānoto projektu finanšu plūsmu, kredītu apjomiem, izmaksu plāniem, un saņemam atteikumus
vai nepilnīgu vispārīga rakstura informāciju, mums ir pamatotas bažas, ka, realizējot plānotos
un iesāktos projektus bez pienācīgas finanšu analīzes, ir apdraudēta novada iestāžu un
struktūrvienību darbība, darbinieku darba vietu saglabāšana. Tāpēc informējam Aglonas novada
domi par to, ka mēs esam spiesti balsot pret piedāvāto lēmumprojektu, ja par to nav saņemti
finanšu nodaļas, attīstības un plānošanas nodaļas vadītāju atzinumi par to, ka projektu
realizācija ir finansiāli nodrošināta un neapdraud Aglonas novada domes budžetu.
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Ņemot vērā šī brīža ekonomisko situāciju valstī, ir nepieciešams ļoti rūpīgi un objektīvi veikt
projektu nepieciešamības un to ekonomiskā pamatojuma izvērtēšanu, ko esam daudzkārt
ierosinājuši domes un komiteju sēdēs, kā arī lūguši domes administrācijai un domes
priekšsēdētājam”.
17.§
Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
17.10. Par iepirkuma komisijas locekļa apstiprināšanu.
(Ziņo: I.Reščenko)
Saņemts I.Gribustes 28.03.2012. iesniegums, kurā lūdz apstiprināt par Aglonas novada domes
iepirkuma komisijas locekli.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece, V.Krimans); pret – nav; atturas – 1
(J.Rutka), NOLEMJ:
1. Apstiprināt Inesi Gribusti, personas kods, par Aglonas novada domes
iepirkuma komisijas locekli.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
I.Reščenko ziņo, ka sēde ir slēgta.
SĒDE SLĒGTA plkst.16:00.
SĒDI VADĪJA
novada domes priekšsēdētājs

______________________ I.REŠČENKO

SĒDI PROTOKOLĒJA

______________________ I.RUTKA

Protokols parakstīts ________________________
(datums)
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