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 SĒDES   PROTOKOLS 

Aglonas novadā     
 

2012.gada 25.aprīlī                                                                                                                    Nr.6 
 

Sēde sasaukta plkst.11:00 
 

Sēdi atklāj plkst.11:00 
 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Igors Reščenko,  

                    no plkst.13:20 novada domes priekšsēdētāja vietnieks Antons Beķis. 
 

Protokolē – I.Rutka 
 

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

                                                                 Andris Badūns, Aivars Kluss, Ainārs Streļčs, 

                                                                 Anita Anna Bartuša, Jānis Rutka,  Andris Ruduks, 

                                                                 Didzis Vanags, Vadims Krimans.  
                                                                                               

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

                                                                            Mārīte Mežiniece (atrodas darba nespējas   

                                                                            atvaļinājumā). 
                                                               

Uzaicinātās personas – Finanšu nodaļas vadītāja V.Lielcepure, novada domes jurists V.Grigulis,                 

                                        Sociālā dienesta vadītāja Ā.Perševica, Attīstības un plānošanas nodaļas   

                                        vadītāja I.Valaine un speciāliste L.Strole-Krasovska, grāmatvede   

                                        V.Volkova.  
                                         

Izsludinātā sēdes darba kārtība: 
 

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

2. Par budžeta izpildi. 

3. Par budžeta grozījumiem. 

4. Par  2011.gada pārskatu. 

5. Par darba dienas pārcelšanu 2012.gadā. 

6. Par Izglītības un zinātnes ministrijas vēstuli (23.03.2012., Nr. 546). 

7. Par Aglonas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024. gadam izstrādes procesa normatīvajiem aktiem. 

8. Par projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā II kārta”.  

9. Par projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru ciemā”. 

10. Par savstarpējiem norēķiniem. 

11. Par komunālo pakalpojumu tarifiem. 

12. Par SIA „Cirīšu HES” kārtējās dalībnieku sapulces sasaukšanu. 

13. Par zivju nozveju. 

14. Par saistošajiem noteikumiem „Par kārtību, kādā tiek izsniegta vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo 

alkoholisko dzērienu ražošanai Aglonas novadā”.  
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15. Par sociālajiem jautājumiem. 

16. Par zemes jautājumiem. 

17. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija. 

17.1. Par SIA „Preiļu slimnīca” iesniegumu (26.03.2012., Nr. 563). 

17.2. Par biedrības „Dordedze” iesniegumu ( 28.03.2012., Nr. 604). 

      17.3. Par V.Dimpera iesniegumu (12.04.2012., Nr.684). 
 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt savu viedokli: „Komiteja var izskatīt jebkuru jautājumu, grozīt 

iepriekš piedāvāto, precizēt, izgudrot jaunu līdz kārtējai sēdei. Man, kā deputātam, ir tiesības 

saņemt visus materiālus ar lēmumprojektiem, ar pielikumiem trīs dienas pirrms kārtējās sēdes. Tas 

nav ievērots arī šoreiz. Tas nav ievērots principā divu gadu laikā.” 
 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Finanšu komitejas protokoli nav parakstīti.” 
 

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

 Par lēmuma atcelšanu. (Pie 13.p. Par zivju nozveju) 

 Par I.R. iesniegumu. (Pie 13.p. Par zivju nozveju) 

 Par J.L. iesniegumu. (Pie 13.p. Par zivju nozveju) 

 Par Ē.B. iesniegumu. (Pie 13.p. Par zivju nozveju) 

 Par V.L. iesniegumu. (Pie 13.p. Par zivju nozveju) 

 Par V.V. iesniegumu. (Pie 13.p. Par zivju nozveju) 

 Par R.R. iesniegumu. (Pie 13.p. Par zivju nozveju) 

 Par J.K. iesniegumu. (Pie 13.p. Par zivju nozveju) 

 Par N.S. iesniegumu. (Pie 13.p. Par zivju nozveju) 

 Par L.K. iesniegumu. (Pie 13.p. Par zivju nozveju) 

 Par J.S. iesniegumu. (Pie 13.p. Par zivju nozveju) 

 Par J.E. iesniegumu. (Pie 13.p. Par zivju nozveju) 

 Par A.L. iesniegumu. (Pie 13.p. Par zivju nozveju) 

 Par Č.P. iesniegumu. (Pie 13.p. Par zivju nozveju) 

 Par M.V. iesniegumu. (Pie 13.p. Par zivju nozveju) 

 Par A.R. iesnigumu. (Pie 13.p. Par zivju nozveju) 

 Par I.L. iesniegumu. (Pie 13.p. Par zivju nozveju) 

 Par SIA „VS agentur” iesniegumu zemes lietošanas mērķa maiņai. (Pie 16.p. Par zemes 

jautājumiem) 

 Par A.B. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Grāveru pagastā. 

(Pie 16.p. Par zemes jautājumiem) 

 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumu 6094 002 0097 un 6094 002 0106 Šķeltovas pagastā. (Pie 16.p. Par zemes 

jautājumiem) 

 Par nekustamā īpašuma „Zāļukalni” sadali Grāveru pagastā. (Pie 16.p. Par zemes 

jautājumiem) 

 Par nekustamā īpašuma „Drumstalas” sadali Kastuļinas pagastā. (Pie 16.p. Par zemes 

jautājumiem) 

 Par J.I. iesniegumu zemes nomas līguma izbeigšanai Grāveru pagastā. (Pie 16.p. Par 

zemes jautājumiem) 

 Par ZS Deņevo iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Grāveru 

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

 Par deputāta V.Krimana iesniegumu par deputāta pieeju „Namejs” dokumentu aprites 

sistēmā (25.04.2012., Nr.804). (Pie 17.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija) 
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 Par deputāta V.Krimana iesniegumu par Aglonas novada domes visu sēžu audioierakstu 

publiskošanu Aglonas novada domes portālā www.aglona.lv (25.04.2012., Nr.805). (Pie 

17.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija) 

 Par deputāta V.Krimana iesniegumu par aizrādījumu Aglonas novada domes 

priekšsēdētājam (25.04.2012., Nr.806). (Pie 17.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi un 

informācija) 
 

Deputāti balso par izsludināto sēdes darba kārtību. 
 

      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, D.Vanags); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); 

atturas – nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt izsludināto sēdes darba kārtību: 
 

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

2. Par budžeta izpildi. 

3. Par budžeta grozījumiem. 

4. Par  2011.gada pārskatu. 

5. Par darba dienas pārcelšanu 2012.gadā. 

6. Par Izglītības un zinātnes ministrijas vēstuli (23.03.2012., Nr. 546). 

7. Par Aglonas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024. gadam izstrādes procesa normatīvajiem aktiem. 

8. Par projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā II kārta”.  

9. Par projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru ciemā”. 

10. Par savstarpējiem norēķiniem. 

11. Par komunālo pakalpojumu tarifiem. 

12. Par SIA „Cirīšu HES” kārtējās dalībnieku sapulces sasaukšanu. 

13. Par zivju nozveju. 

14. Par saistošajiem noteikumiem „Par kārtību, kādā tiek izsniegta vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo    

       alkoholisko dzērienu ražošanai Aglonas novadā”.  

15. Par sociālajiem jautājumiem. 

16. Par zemes jautājumiem. 

17. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija. 

17.1. Par SIA „Preiļu slimnīca” iesniegumu (26.03.2012., Nr. 563). 

17.2. Par biedrības „Dordedze” iesniegumu ( 28.03.2012., Nr. 604). 

      17.3. Par V.Dimpera iesniegumu (12.04.2012., Nr.684). 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

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

No balsošanas sevi atstādina V.Krimans. 
 

      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, D.Vanags, J.Rutka); pret – nav; atturas – 

nav, NOLEMJ: 

Iekļaut sēdes darba kārtībā sekojošus jautājumus: 
                                                        

 Par lēmuma atcelšanu. (Pie 13.p. Par zivju nozveju) 

 Par I.R. iesniegumu. (Pie 13.p. Par zivju nozveju) 

 Par J.L. iesniegumu. (Pie 13.p. Par zivju nozveju) 

 Par Ē.B. iesniegumu. (Pie 13.p. Par zivju nozveju) 

 Par V.L. iesniegumu. (Pie 13.p. Par zivju nozveju) 

 Par V.V. iesniegumu. (Pie 13.p. Par zivju nozveju) 

 Par R.R. iesniegumu. (Pie 13.p. Par zivju nozveju) 

 Par J.K. iesniegumu. (Pie 13.p. Par zivju nozveju) 

http://www.aglona.lv/
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 Par N.S. iesniegumu. (Pie 13.p. Par zivju nozveju) 

 Par L.K. iesniegumu. (Pie 13.p. Par zivju nozveju) 

 Par J.S. iesniegumu. (Pie 13.p. Par zivju nozveju) 

 Par J.E. iesniegumu. (Pie 13.p. Par zivju nozveju) 

 Par A.L. iesniegumu. (Pie 13.p. Par zivju nozveju) 

 Par Č.P. iesniegumu. (Pie 13.p. Par zivju nozveju) 

 Par M.V. iesniegumu. (Pie 13.p. Par zivju nozveju) 

 Par A.R. iesnigumu. (Pie 13.p. Par zivju nozveju) 

 Par I.L. iesniegumu. (Pie 13.p. Par zivju nozveju) 

 Par SIA „VS agentur” iesniegumu zemes lietošanas mērķa maiņai. (Pie 16.p. Par zemes 

jautājumiem) 

 Par A.B. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Grāveru pagastā. 

(Pie 16.p. Par zemes jautājumiem) 

 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumu 6094 002 0097 un 6094 002 0106 Šķeltovas pagastā. (Pie 16.p. Par zemes 

jautājumiem) 

 Par nekustamā īpašuma „Zāļukalni” sadali Grāveru pagastā. (Pie 16.p. Par zemes 

jautājumiem) 

 Par nekustamā īpašuma „Drumstalas” sadali Kastuļinas pagastā. (Pie 16.p. Par zemes 

jautājumiem) 

 Par J.I. iesniegumu zemes nomas līguma izbeigšanai Grāveru pagastā. (Pie 16.p. Par 

zemes jautājumiem) 

 Par ZS Deņevo iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Grāveru 

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

 Par deputāta V.Krimana iesniegumu par deputāta pieeju „Namejs” dokumentu aprites 

sistēmā (25.04.2012., Nr.804). (Pie 17.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija) 

 Par deputāta V.Krimana iesniegumu par Aglonas novada domes visu sēžu audioierakstu 

publiskošanu Aglonas novada domes portālā www.aglona.lv (25.04.2012., Nr.805). (Pie 

17.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija) 

 Par deputāta V.Krimana iesniegumu par aizrādījumu Aglonas novada domes 

priekšsēdētājam (25.04.2012., Nr.806). (Pie 17.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi un 

informācija) 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

Apstiprinātā sēdes darba kārtība: 
 

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

2. Par budžeta izpildi. 

3. Par budžeta grozījumiem. 

4. Par  2011.gada pārskatu. 

5. Par darba dienas pārcelšanu 2012.gadā. 

6. Par Izglītības un zinātnes ministrijas vēstuli (23.03.2012., Nr. 546). 

7. Par Aglonas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024. gadam izstrādes procesa    

    normatīvajiem aktiem. 

8. Par projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā II kārta”.  

9. Par projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru    

     ciemā”. 

10. Par savstarpējiem norēķiniem. 

11. Par komunālo pakalpojumu tarifiem. 

http://www.aglona.lv/
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12. Par SIA „Cirīšu HES” kārtējās dalībnieku sapulces sasaukšanu. 

13. Par zivju nozveju. 

14. Par saistošajiem noteikumiem „Par kārtību, kādā tiek izsniegta vīna, raudzēto dzērienu   

      vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Aglonas novadā”.  

15. Par sociālajiem jautājumiem. 

16. Par zemes jautājumiem. 

17. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija. 

17.1. Par SIA „Preiļu slimnīca” iesniegumu (26.03.2012., Nr. 563). 

17.2. Par biedrības „Dordedze” iesniegumu ( 28.03.2012., Nr. 604). 

      17.3. Par V.Dimpera iesniegumu (12.04.2012., Nr.684). 

      17.4. Par deputāta V.Krimana iesniegumu par deputāta pieeju „Namejs” dokumentu   

               aprites sistēmā (25.04.2012., Nr.804).  

      17.5. Par deputāta V.Krimana iesniegumu par Aglonas novada domes visu sēžu   

               audioierakstu publiskošanu Aglonas novada domes portālā www.aglona.lv   

               (25.04.2012., Nr.805).  

      17.6. Par deputāta V.Krimana iesniegumu par aizrādījumu Aglonas novada domes   

               priekšsēdētājam (25.04.2012., Nr.806).  
 

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. 
 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Vai visi iepriekš pieņemtie lēmumi tika izpildīti?” 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Lūdzu sniegt informāciju novada domes deputātiem par tiesvedību, 

kas notika tajā periodā, par kuru gribat atskaitīties.” 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Kādu rīkojumu jūs kā darba devējs sarakstījāt V.Gribuškai?” 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Par attīstības programmas galīgās redakcijas saskaņošanu ar Latgales 

plānošanas reģionu, šodien tas jautājums nekur nav iekļauts, bet kas tur notika?” 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Vai visi domei adresētie iesniegumi izskatīti likumā noteiktajā 

kārtībā?” 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Kad jūs uzzinājāt par SIA „Aglonas maize” maksātnespējas procesa 

uzsākšanu un tiesvedību?” 
 

I.Reščenko sniedz atbildes uz V.Krimana jautājumiem. 
 

J.Rutka jautā, kas notiek un vai tiek darīts saistībā ar ūdensprojekta to kārtu, kuras ietvaros tika 

izbūvēta ūdensvada un kanalizācijas komunikācijas Daugavpils ielā un Ezera ielā un par tām 

nebūšanām ar asfalta seguma sēšanos, kas šinī lietā ir darīts aprīļa mēnesī? 
 

I.Reščenko sniedz skaidrojumu uz J.Rutka jautājumu. 
 

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

A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas – 1 (D.Vanags), 

NOLEMJ: 

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

    pieņemto lēmumu, laika posmā no 29.03.2012.g.,  izpildes gaitu. 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

http://www.aglona.lv/
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2.§ 

Par budžeta izpildi. 

(Ziņo V.Lielcepure) 
 

Debatēs piedalās: V.Krimans. 
 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt savu viedokli: „No saņemtās informācijas no Finanšu nodaļas 

vadītājas es sapratu, ka Finanšu komiteja  neizvērtēja kreditoru-debitoru sarakstu ne tikai pēc 

būtības, bet principā nezina kur ir problēmas, kur nav problēmu.” 
 

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

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

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 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 

(D.Vanags), NOLEMJ: 
 

1.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto pamatbudžeta 

izpildi uz 01.04.2012. ieņēmumos LVL 701687 (tajā skaitā konsolidācija - LVL 120387), 

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

2. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto pamatbudžeta 

izpildi uz 01.04.2012. izdevumos LVL 585144 (tajā skaitā konsolidācija - LVL 120387) un 

naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumu uz 01.04.2012. LVL 566948, saskaņā ar 

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

3. Apstiprināt saņemto aizņēmumu kopsummu uz 01.04.2012. LVL 48231, atmaksāto 

aizņēmumu kopsummu uz 01.04.2012. LVL 30846, saskaņā ar pielikumu ‘’Pārskats par 

aizņēmumiem’’; 

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

izpildi uz 01.04.2012. ieņēmumos LVL 16741, saskaņā ar pielikumu ‘’Pārskats par budžeta 

izpildi’’(Veidlapa 1-SB); 

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

izpildi uz 01.04.2012. izdevumos LVL 17365 un naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumu 

uz 01.04.2012. LVL 15948, saskaņā ar pielikumu ‘’Pārskats par budžeta izpildi’’(Veidlapa 

1-SB). 

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

dāvinājumu budžeta izpildi uz 01.04.2012.ieņēmumos LVL 1550, izdevumos LVL 971, 

līdzekļu atlikums uz 01.04.2012.LVL 3340. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

3.§ 

Par budžeta grozījumiem. 

(Ziņo V.Lielcepure) 
 

V.Krimans jautā, kā iestāžu un struktūrvienību vadītāji uzzināja par to, ka vajag rakstīt iesniegumus 

par budžeta grozījumiem?  
 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Aglonas novada domei neparedzētiem gadījumiem ir 2000 Ls. Kādai 

struktūrvienībai, iestādei ir rezervēti līdzekļi neparedzētiem gadījumiem?” 
 

V.Krimana priekšlikums ir: 

        1) jautājuma izskatīšanu atlikt; 

        2) nodot Finanšu komitejai budžeta grozījumus atkārtotai izskatīšanai; 
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        3) novada domes priekšsēdētājam un Finanšu nodaļas vadītājai sniegt rakstisku informāciju   

            par to, kāpēc nepieciešami budžeta grozījumi. 
 

Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 2 (V.Krimans, J.Rutka); pret – 5 

(I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, A.Ruduks, A.Kluss); atturas – 4 (I.Barkeviča, A.Bartuša, 

A.Streļčs, D.Vanags), 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,  
       

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

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

D.Vanags), NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.4 „Grozījumi Aglonas novada domes saistošajos   

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

 

Par Aglonas novada budžetu 2012.gadam 

Izdoti pamatojoties uz likuma 

                                                                                              "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās 

daļas 2.punktu un 46.pantu 
      
    1.1. Apstiprināt grozījumus Aglonas novada domes 2012.gada budžetā: 

1.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību 2012. gada konsolidētā 

pamatbudžeta grozījumus ieņēmumos 465152 latu apmērā, tajā skaitā aizņēmumu saņemšanu 

palielināt 277300 latu apmērā. Kopējā konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumu summa, t.sk. 

grozījumi, ir 2325574 lati (tajā skaitā konsolidācija - 366223 lati), aizņēmumu saņemšana 

326507 lati, naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums  gada sākumā 433020 lati. Pamatbudžeta 

ieņēmumu kopsumma (tajā skaitā naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā un 

aizņēmumu saņemšana) ir 3085101 lati (tajā skaitā konsolidācija -366223 lati); 

2.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību 2012. gada konsolidētā 

pamatbudžeta grozījumus izdevumos 465152 latu apmērā, tajā skaitā aizņēmumu atmaksu 

palielināt 12845 latu apmērā, atlikumu gada beigās samazināt par 5027 latiem. Kopējā 

konsolidētā pamatbudžeta izdevumu summa, t.sk. grozījumi, ir 2997709 lati (tajā skaitā 

konsolidācija -366223 lati), aizņēmumu atmaksa 78481 lati, atlikums gada beigās 8911 lats. 

Pamatbudžeta izdevumu kopsumma (tajā skaitā naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada 

beigās un aizņēmumu atmaksa) ir 3085101 lati (tajā skaitā konsolidācija  -366223 lati); 

3. Konsolidētais pamatbudžets ar grozījumiem atspoguļots Pielikumā Nr.1 ‘’Pamatbudžets, 

2012.gads’’(6.aile). Konsolidētā pamatbudžeta grozījumi atspoguļoti Pielikumā Nr.1 

‘’Pamatbudžets, 2012. gads’’ (7.aile). Pielikums Nr.1 ‘’Pamatbudžets, 2012. gads’’ ir 

neatņemama Saistošo noteikumu sastāvdaļa un pievienojams Saistošajiem noteikumiem. 

4. Pamatbudžets ar grozījumiem pašvaldības iestādēm, struktūrvienībām atspoguļots Pielikumā 

Nr.1- Pārvaldes 7.ailē (ieņēmumu klasifikācijas kodiem) un Nr. 2-Pārvaldes 7.ailē (izdevumu 

funkcionālās klasifikācijas kodiem). 

5. Pamatbudžets ar grozījumiem ekonomiskās klasifikācijas kodiem pašvaldības iestādēm, 

struktūrvienībām atspoguļots Pielikumā Nr.4.  
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6.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību 2012.gada konsolidētā speciālā 

   budžeta (t.sk. ziedojumu, dāvinājuma budžeta) grozījumus saskaņā ar pielikumu Nr.3-SB 

   ‘’Speciālais budžets’’ sadaļā ‘’ziedojumi, dāvinājumi’’, 1500 latu apmērā palielinot ieņēmumus 

    un izdevumus. Speciālā budžeta (t.sk. ziedojumi, dāvinājumi) kopsumma, t.sk. atlikums, ir 88169 

    lati. Pielikums Nr.3-SB ‘’Speciālais budžets’’  ir neatņemama Saistošo noteikumu sastāvdaļa un 

    pievienojams Saistošajiem noteikumiem. 

 7. Speciālais budžets ar grozījumiem pašvaldības iestādēm, struktūrvienībām, atspoguļots 

Pielikumā Nr.3- SB 10.ailē.Speciālā budžeta grozījumi atspoguļoti Pielikuma Nr.3- SB 11.ailē 

(ieņēmumu klasifikācijas kodiem, izdevumu funkcionālās klasifikācijas kodiem un 

ekonomiskās klasifikācijas kodiem). 

8. Kancelejas nodaļai nosūtīt saistošos noteikumus Nr.4, tajā skaitā: 

     Pielikumu Nr.1 ‘’Pamatbudžets, 2012.gads’’; 

     Pielikumu Nr.3-SB ‘’Speciālais budžets’’ 

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

reģionālās attīstības ministrijai. 

9. Aglonas novada domes administrācijas un pagastu pārvalžu budžeta ieņēmumu grozījumu 

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

Pārvaldes’’, Aglonas internātvidusskolas  05.04.2012.iesniegumu Nr.1-12/31 ‘’Par grozījumiem 

ieņēmumu un izdevumu tāmē’’, kas tajā skaitā iekļauti Aglonas novada domes konsolidētajā 

pamatbudžetā ‘’Pielikums Nr.1 PAMATBUDŽETS, 2012.GADS’’, pievienot domes sēdes 

protokola pielikumos. 

10. Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidētā pamatbudžeta grozījumu 

kopsavilkumu pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (Pielikums Nr.4), kas tajā skaitā iekļauts 

Aglonas novada domes konsolidētajā pamatbudžetā ‘’Pielikums Nr.1 PAMATBUDŽETS, 

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

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

4.§ 

Par  2011.gada pārskatu. 

(Ziņo V.Lielcepure) 
 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Es kā deputāts līdz kārtējai sēdei nesaņēmu uz e-pastu visus gada 

pārskatus.” 
 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt savu viedokli: „Es nevaru saprast tādu atbildi, ka man nebija laika 

deputātam nosūtīt vienu vai otru dokumentu.” 
 

     Saskaņā ar likumu ‘’Par pašvaldībām’’, likumu ‘’Par pašvaldību budžetiem’’, LR MK 

17.08.2010. noteikumiem Nr.777 ‘’Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, Aglonas novada domes 

‘’Nolikumu par grāmatvedības organizācijas kārtošanu’’,  
 

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

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas – 1 

(D.Vanags), NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt Aglonas novada domes administrācijas 2011.gada pārskatu; 

2. Apstiprināt Aglonas internātvidusskolas 2011.gada pārskatu; 

3. Apstiprināt p/i ‘’SAC ‘’Aglona’’’’2011.gada pārskatu; 

4. Apstiprināt Aglonas novada domes konsolidēto 2011.gada pārskatu. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
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5.§ 

Par darba dienas pārcelšanu 2012.gadā. 

(Ziņo I.Reščenko) 
 

Pamatojoties uz 06.04.2011. MK rīkojuma Nr.146 „Par darba dienas pārcelšanu 2012.gadā” 

1.punktu, 
 

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

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, V.Krimans, J.Rutka, D.Vanags); pret – nav; 

atturas – nav, NOLEMJ: 
 

            1. Pārcelt darba dienu no pirmdienas, 2012.gada 30.aprīļa, uz sestdienu, 2012.gada 28.aprīli. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

6.§ 

Par Izglītības un zinātnes ministrijas vēstuli (23.03.2012., Nr. 546). 

(Ziņo I.Reščenko) 
 

        Saņemta Izglītības un zinātnes ministrijas vēstule (23.03.2012., Nr.546) par profesionālās 

izglītības iestāžu pārņemšanu pašvaldību padotībā. 
 

Sagatavotais lēmumprojekts: 
 

            Aglonas novada dome NOLEMJ: 
 

      1. Izveidot darba grupu Aglonas internātvidusskolas un Jaunaglonas arodvidusskolas skolu apvienošanas   

          situācijas izpētei sekojošā sastāvā: Didzis Vanags, Guntars Ratenieks, Antoņina Smane, Lāsma Strole-  

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

Debatēs piedalās: D.Vanags, I.Barkeviča, V.Krimans. 
 

D.Vanaga priekšlikums ir pakoriģēt lēmumprojektu – izveidot atsevišķi 2.punktu „Darba grupā kā 

ekspertu pieaicināt Preiļu novada Izglītības pārvaldes vadītāju Andreju Zagorski.”  

 

V.Krimana priekšlikums ir papildināt lēmumprojektu vēl ar 3.punktu „Darba grupai sniegt 

informāciju līdz jūlija kārtējai domes sēdei par saviem izvērtējumiem un priekšlikumiem. 
 

Deputāti balso par sagatavoto lēmumprojektu ar grozījumiem. 
 

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

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, J.Rutka, D.Vanags); pret – nav; atturas – 1 

(V.Krimans), NOLEMJ: 
 

       1. Izveidot darba grupu Aglonas internātvidusskolas un Jaunaglonas arodvidusskolas    

           skolu apvienošanas situācijas izpētei sekojošā sastāvā: Didzis Vanags, Guntars   

           Ratenieks, Antoņina Smane, Lāsma Strole-Krasovska. 

       2. Darba grupā kā ekspertu pieaicināt Preiļu novada Izglītības pārvaldes vadītāju   

           Andreju Zagorski. 

       3. Darba grupai sniegt informāciju Aglonas novada domei par izvērtējumiem un   

           priekšlikumiem līdz š.g. jūlija kārtējai domes sēdei. 
 

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

Par Aglonas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024. gadam izstrādes procesa  

normatīvajiem aktiem. 

                                                           (Ziņo L.Strole-Krasovska) 
 

Debatēs piedalās: V.Krimans. 
 

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

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

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

1. Atbilstoši 2011. gada 13.oktobra Teritorijas attīstības plānošanas likuma  Pārejas   

    noteikumu 8. punktam, Aglonas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024. gadam    

    izstrāde pabeidzama uz sekojošu normatīvo aktu bāzes: 

    1.1. 1994. gada 19. maija likums "Par pašvaldībām" ; 

    1.2. 2011. gada 13.oktobra likums „Teritorijas attīstības plānošanas likums”; 

    1.3. 2008. gada 8. maija likums "Attīstības plānošanas sistēmas likums"; 

    1.4. Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumi Nr.1148 "Vietējās  pašvaldības teritorijas    

           plānošanas noteikumi"; 

    1.5. Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumi Nr.157 "Kārtība, kādā veicams ietekmes uz   

           vidi stratēģiskais novērtējums"; 

    1.6. Ministru kabineta 2009. gada 25.augusta noteikumi Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība   

           attīstības plānošanas procesā" ; 

    1.7. Ministru kabineta 2009. gada 13. oktobra noteikumi Nr.1178 "Attīstības plānošanas   

           dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi". 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

8.§ 

Par projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā II kārta”. 

                                                                (Ziņo I.Valaine) 
 

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

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas – 1 

(D.Vanags), NOLEMJ: 
 

1. Lauzt vienošanos  Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/054/005 ar CFLA  projektam         

    „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā II kārta”, jo būvdarbos    

    paredzamo izmaksu summa vairāk nekā par 50% pārsniedz MK noteikumos Nr.606    

    noteikto maksimālo atbalsta summu.   

2. Aktualizēt TEP  projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas  ciemā II   

    kārta” .  

3. Sadalīt tehniskā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā  II  

    kārta” komponentes 2 kārtās.  

4. Izsludināt iepirkumu būvdarbiem „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta  Aglonas   

    ciemā II kārta”. 

5. Piedalīties Eiropas reģionāla attīstības fonda darbības programmas "Infrastruktūra un   

    pakalpojumi" papildinājuma 3.4.prioritātes "Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskajai   

    aktivitātei nodrošināšana" 3.4.1.pasākuma "Vide" 3.4.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības   

    infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000" ar projekta    

    iesniegumu  „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā II. kārta”.  
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
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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. 
 

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”. 
 

9.§ 

Par projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru ciemā”. 

                                                                (Ziņo I.Valaine) 
 

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

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

atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru ciemā”   

     izsludināt iepirkuma procedūru: 

    1) Autoruzraudzībai un tehniskā projekta izstrādei; 

    2)  Būvdarbu veikšanai;  

    3) Būvuzraudzībai. 

2. Projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru ciemā”   

    apstiprināt projekta vadītāju I.Reščenko, projekta grāmatvedi R.Ļeonovu, tehnisko   

    speciālistu A.Klusu. 

3. Piedalīties Eiropas reģionāla attīstības fonda darbības programmas "Infrastruktūra un   

    pakalpojumi" papildinājuma 3.4.prioritātes "Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskajai   

    aktivitātei nodrošināšana" 3.4.1.pasākuma "Vide" 3.4.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības    

    infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000" ar projektu    

    „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru ciemā” II kārta. 

4. Aktualizēt TEP  projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta   

    Grāveru ciemā” II kārta. 

5. Aktualizēt tehnisko projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru   

    pagasta Grāveru ciemā” II kārta. 

6. Izsludināt iepirkumu  „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta   

    Grāveru ciemā” II kārta būvdarbiem, būvuzraudzībai. 
 

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 
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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. 
 

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”. 
 

10.§ 

Par savstarpējiem norēķiniem. 

(Ziņo I.Reščenko) 
 

Sagatavotais lēmumprojekts: 
 

      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 NOLEMJ: 

    1. Noslēgt līgumu par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu  sniegtajiem   

        pakalpojumiem ar Dagdas novada pašvaldību un Daugavpils pilsētas domi. 
 

Debatēs piedalās: J.Rutka, V.Krimans, A.Ruduks, D.Vanags. 
 

V.Krimana priekšlikums ir sagatavotajā lēmumprojektā paredzēt 2.punktu: „Uzlikt par pienākumu 

novada domes juristam V.Grigulim līdz jūnija kārtējai domes sēdei izvērtēt LR normatīvos aktus, 

likumus un MK noteikumus, lai varētu rast iespēju nodrošināt ar skolnēniem Aglonas novada 

skolas.” 
 

V.Krimana priekšlikums ir papildināt lēmumprojektu ar summām un norādīt skolēnu skaitu. 
 

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

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

atturas – nav, NOLEMJ: 

    1. Noslēgt 23.03.2012. līgumu Nr.SN-07/2012 ar Dagdas novada pašvaldību un 30.03.2012.   

        līgumu Nr.8 ar Daugavpils pilsētas domi par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību           

        par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.  

    2. Dagdas novada izglītības iestādes apmeklē 12 audzēkņi, kuru dzīvesvieta ir deklarēta   

        Aglonas novadā. Līguma summa Ls 2129,64.  

        Daugavpils pašvaldības vispārējās izglītības iestādes apmeklē 8 audzēkņi un pirmsskolas   

        izglītības iestādi apmeklē 1 audzēknis, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Aglonas novadā.   

        Līguma summa Ls 1537,17. 

    3. Aglonas novada domes juristam V.Grigulim līdz novada domes kārtējai sēdei sagatavot    

        priekšlikumus par 13.07.1999. MK noteikumu Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību   

        savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem   

        pakalpojumiem” piemērošanu. 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
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Sēdes vadītājs I.Reščenko izsludina sēdes pārtraukumu. 

 

11.§ 

Par komunālo pakalpojumu tarifiem. 

                                                            (Ziņo V.Volkova) 

 

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

 

V.Krimans ir pret tarifu paaugstināšanu, jo neredz neviena juridiska pamata palielināt tarifus. 

 

V.Krimana priekšlikums ir atlikt jautājuma izskatīšanu. Jautājumu par komunālo pakalpojumu   

 tarifiem atkārtoti izskatīt Finanšu komitejas sēdē. 

 

Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu. 

 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 4 (A.Ruduks, V.Krimans, D.Vanags, 

J.Rutka); pret – nav; atturas – 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss,  

A.Streļčs), neapstiprina augstāk minēto V.Krimana priekšlikumu. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums nav pieņemts. 

 

Deputāti balso par sagatavoto lēmumprojektu. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

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

A.Ruduks), NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt ūdens un kanalizācijas pakalpojumu tarifus Aglonas novadā no   

    01.06.2012. 

1. Ūdens pakalpojumi ar skaitītājiem – 0.47 +0.10 PVN=0.57 Ls /m3 

2. Kanalizācijas pakalpojumi            -    0.41+0.09 PVN=0.50 Ls/m3 

3. Maksa par ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem ar skaitītājiem –  

0.88+0.19 PVN=1.07 Ls/m3 

4. Daudzdzīvokļu mājās, kur nav uzstādīti skaitītāji, tiek piemērota norma 3.6 m3 vienam 

iedzīvotājam mēnesī – kopā -  3.54 Ls/cilv. t.s. 

a) maksa par ūdens pakalpojumiem no 1 iedzīvotāja – 1.68 + 0.37 PVN=2.05 Ls/1 iedz. 

b) maksa par kanalizācijas pakalpojumiem no 1 iedzīvotāja 1.22+0.27 PVN=1.49  Ls/1   

    iedz. 

5. Privātmājās, kur nav uzstādīti skaitītāji, tiek piemērota norma 5 m3 vienam iedzīvotājam 

mēnesi – 4.92 Ls/cilv.  t.s. 

a) Ūdens pakalpojumi –2.34+0.51 PVN= 2.85 Ls/cilv 

b) Kanalizācijas pakalpojumi –1.70+0.37= 2.07 Ls/cilv 

6. Maksa par ūdens patēriņu vienam liellopam – 0.57 +0.13 PVN=0.70 Ls  

7. Ja īrnieks saņem ūdens pakalpojumus no cita pakalpojumu sniedzēja pēc skaitītāja 

radītājiem, par kanalizācijas izmantošanu maksāt pēc skaitītājiem. 

8. Apstiprinātie tarifi stājas spēkā no 01.06.2012.  
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
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12.§ 

Par SIA „Cirīšu HES” kārtējās dalībnieku sapulces sasaukšanu. 
(Ziņo I.Reščenko) 

 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 4 (V.Krimans, J.Rutka, 

D.Vanags, A.Bartuša), NOLEMJ: 
 

      1. SIA „Cirīšu HES” kārtējā dalībnieku sapulcē 2012.gada 26.aprīlī Aglonas novada   

          domes priekšsēdētājam I.Reščenko balsot „par” SIA „Cirīšu HES” 2011.gada   

          pārskata apstiprināšanu un SIA „Cirīšu HES” 2011.gada 142072 Ls peļņas sadali. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

13.§ 

 Par zivju nozveju. 

(Ziņo A.Bartuša) 
 

13.1. Par V.P.  iesniegumu. 

 

     Izskatot V.P., personas kods,  dzīves vieta, (kancelejā reģistrēts 12.04.2012., Nr.693) par lūgumu 

slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam Aksenavas ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar 

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

zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos.”  
 

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

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3 (V.Krimans, 

J.Rutka, D.Vanags), NOLEMJ: 
 

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

zivju nozveju Aksenavas 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. 

 

13.2. Par I.R.  iesniegumu. 

 

     Izskatot I.R., personas kods,  dzīves vieta,  (kancelejā reģistrēts 03.04.2012., Nr.636) par lūgumu 

slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam Ilzas-Ģeraņimovas 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 I.Reščenko. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 7 (A.Beķis, A.Badūns, I.Barkeviča, 

A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3 (V.Krimans, J.Rutka, D.Vanags), 

NOLEMJ: 
 

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

zivju nozveju  pašpatēriņam Ilzas-Ģeraņimovas  ezerā ar 30 m garu tīklu. 

     2. Nomas līgums jānoslēdz viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas. 
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     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. 
 

13.3. Par V.B.  iesniegumu. 
 

      Izskatot V.B., personas kods,  dzīves vieta – (kancelejā reģistrēts 03.04.2012., Nr.637) par 

lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam Ilzas-Ģeraņimovas  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 I.Reščenko. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 7 (A.Beķis, A.Badūns, I.Barkeviča, 

A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3 (V.Krimans, J.Rutka, D.Vanags), 

NOLEMJ: 
 

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

zivju nozveju  pašpatēriņam Ilzas-Ģeraņimovas 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. 
 

13.4. Par V.A.  iesniegumu. 
 

      Izskatot V.A., personas kods,  dzīves vieta –, (kancelejā reģistrēts 05.04.2012., Nr.651) 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 - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3 (V.Krimans, 

J.Rutka, D.Vanags), NOLEMJ: 
 

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

zivju nozveju  pašpatēriņam Koškina  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. 

 

 

13.5. Par J.A.  iesniegumu. 
 

       Izskatot J.A., personas kods,  dzīves vieta –, (kancelejā reģistrēts 05.04.2012., Nr.650) 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 - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

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

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

zivju nozveju  pašpatēriņam Koškina  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. 
 

13.6. Par S.V.  iesniegumu. 
 

      Izskatot S.V., personas kods,  dzīves vieta –, (kancelejā reģistrēts 30.03.2012., Nr.613) par 

lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam Aksenovas  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 - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3 (V.Krimans, 

J.Rutka, D.Vanags), NOLEMJ: 
 

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

dzīves vieta –, par zivju nozveju    

         pašpatēriņam Aksenovas 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. 
 

13.7. Par lēmuma  atcelšanu. 
 

Sakarā ar to, ka tika kļūdaini sastādīts lēmumprojekts, 
 

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

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3 (V.Krimans, 

J.Rutka, D.Vanags), NOLEMJ: 
 

     1. Atcelt Aglonas novada domes 29.03.2012. sēdes Nr.4 lēmuma 10.§ „Par zivju nozveju”    

        10.8. apakšpunktu „Par I.R. iesniegumu”. 

     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. 

13.8. Par I.R.  iesniegumu. 
 

        Izskatot  I.R.,  personas kods,  dzīves vieta -, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 29.02.2012., Nr. 

4-14/20) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam Saviņu 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 - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3 (V.Krimans, 

J.Rutka, D.Vanags), NOLEMJ: 
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1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam ar I.R., personas kods, dzīves vieta –, par 

zivju nozveju Saviņu  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. 
 

13.9. Par J.L.  iesniegumu. 
 

Izskatot J.L., personas kods,  dzīves vieta -, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 30.03.2012., Nr. 4-

14/30) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam Saviņu 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 - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3 (V.Krimans, 

J.Rutka, D.Vanags), NOLEMJ: 
 

1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam ar J.L., personas kods, dzīves vieta –, 

par zivju nozveju Saviņu  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. 
 

13.10. Par Ē.B.  iesniegumu. 
 

 Izskatot Ē.B., personas kods,  dzīves vieta -, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 02.04.2012., Nr. 4-

14/31) 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 - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3 (V.Krimans, 

J.Rutka, D.Vanags), NOLEMJ: 

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

13.11. Par V.L.  iesniegumu. 
 

Izskatot V.L.,  personas kods,  dzīves vieta -, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 19.04.2012., Nr. 4-

14/33) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam Saviņu 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.”  
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      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3 (V.Krimans, 

J.Rutka, D.Vanags), NOLEMJ: 
 

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

par zivju nozveju Saviņu  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. 
 

13.12. Par V.V. iesniegumu. 
 

       Izskatot V.V.,  personas kods,  dzīves vieta -, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 19.04.2012., Nr. 

4-14/34) 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 - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3 (V.Krimans, 

J.Rutka, D.Vanags), NOLEMJ: 
 

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

13.13. Par R.R.  iesniegumu. 
 

      Izskatot R.R.,  personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 19.04.2012., Nr. 4-

14/35) 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 - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3 (V.Krimans, 

J.Rutka, D.Vanags), NOLEMJ: 
 

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

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. 

 

13.14. Par J.K.  iesniegumu. 



Aglonas novada domes 25.04.2012. sēdes protokols Nr.6                                          - 19 - 

 

Izskatot J.K.,  personas kods,  dzīves vieta,  iesniegumu (kancelejā reģistrēts 19.04.2012., Nr. 4-

14/36) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam Kalvišu ezerā zivju nozvejai 

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

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

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

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3 (V.Krimans, 

J.Rutka, D.Vanags), NOLEMJ: 
 

1. Atteikt noslēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam ar J.K., personas kods, dzīves 

vieta,  par zivju nozveju Kalvišu ezerā, sakarā ar to ka, zvejas limits uz Kalvišu ezera 

(120m) ir pilnībā izmantots. 

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. 
 

13.15. Par N.S.  iesniegumu. 

 

       Izskatot N.S., personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 19.04.2012., Nr. 4-

14/37) 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 - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3 (V.Krimans, 

J.Rutka, D.Vanags), NOLEMJ: 
 

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

13.16. Par L.K.  iesniegumu. 
 

     Izskatot L.K., personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 19.04.2012., Nr. 4-

14/38) 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 - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3 (V.Krimans, 

J.Rutka, D.Vanags), NOLEMJ: 
 

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

13.17. Par J.S.  iesniegumu. 
 

      Izskatot J.S., personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 19.04.2012., Nr. 4-

14/39) 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 - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3 (V.Krimans, 

J.Rutka, D.Vanags), NOLEMJ: 
 

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

 

13.18. Par J.E.  iesniegumu. 
 

     Izskatot J.E., personas kods,  dzīves vieta, , iesniegumu (kancelejā reģistrēts 19.04.2012., Nr. 4-

14/40) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam Zosnas 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 - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3 (V.Krimans, 

J.Rutka, D.Vanags), NOLEMJ: 
 

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

par zivju nozveju Zosnas  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. 
 

13.19. Par A.L.  iesniegumu. 
 

 Izskatot A.L., personas kods,  dzīves vieta –,  (kancelejā reģistrēts 23.04.2012., Nr. 789) 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 - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3 (V.Krimans, 

J.Rutka, D.Vanags), NOLEMJ: 
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1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam ar  A.L., 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. 
 

        13.20. Par Č.P.  iesniegumu. 
 

 Izskatot Č.P., personas kods,  dzīves vieta –, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 23.04.12., Nr. 

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

pašpatēriņam ar zivju tīklu un zivju murdu, pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374 

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

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

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3 (V.Krimans, 

J.Rutka, D.Vanags), NOLEMJ: 

          1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam ar  Č.P., personas kods ,  dzīves vieta, 

par zivju nozveju Cirišu ezerā ar  vienu 50 m garu tīklu un zivju murdu ne vairāk kā 30 m 

lielu 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. 
 

        13.21. Par M.V. iesniegumu. 
 

     Izskatot M.V., personas kods,  dzīves vieta –, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 23.04.2012., Nr. 

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

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

rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos.”  
 

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

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3 (V.Krimans, 

J.Rutka, D.Vanags), NOLEMJ: 
 

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

Voguļi, Aglonas pagasts, par zivju nozveju Cirišu ezerā ar vienu 50 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. 
       
         13.22. Par A.R.  iesniegumu. 

 

      Izskatot A.R., personas kods,  dzīves vieta –, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 24.04..2012., Nr. 

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

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

rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos.”  
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      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3 (V.Krimans, 

J.Rutka, D.Vanags), NOLEMJ: 
 

1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam ar A.R., personas kods,  dzīves vieta -, 

par zivju nozveju Cirišu ezerā ar vienu 50 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. 

 

13.23. Par I.L.  iesniegumu. 
 

      Izskatot I.L., personas kods,  dzīves vieta –,  (kancelejā reģistrēts 19.04.2012., Nr. 769) par 

lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam Foļvarkas 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 - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3 (V.Krimans, 

J.Rutka, D.Vanags), NOLEMJ: 
 

1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam ar I.L., personas kods,  dzīves vieta –, 

par zivju nozveju Foļvarkas  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. 
 

14.§ 

Par saistošajiem noteikumiem „Par kārtību, kādā tiek izsniegta vīna, raudzēto dzērienu vai 

pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Aglonas novadā”. 

                                                            (Ziņo V.Grigulis) 
 

Debatēs piedalās: A.Ruduks, V.Krimans. 
 

V.Krimana priekšlikums ir 2.punktā „I. Vispārīgie jautājumi” mainīt no „Atļauju vīna, raudzēto   

dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Aglonas novadā izsniedz Aglonas novada   

domes priekšsēdētājs” uz „Atļauju vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu    

ražošanai Aglonas novadā izsniedz Aglonas novada dome”.  
 

Pamatojoties uz LR likum „Par pašvaldībām” 41.panta 1.daļas 1.punktu, 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 4 (A.Beķis, 

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

        1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.5 „Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja   

            vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Aglonas   
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            novadā”. (Pielikumā) 

       2. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr.5 „Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja   

            vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Aglonas   

            novadā” paskaidrojuma rakstu. (Pielikumā) 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

Sēdes vadītājs I.Reščenko paziņo, ka viņam jādodas uz tikšanos ar Valsts vides dienesta pārstāvjiem 

un sēdi turpinās vadīt novada domes priekšsēdētāja vietnieks A.Beķis. 

Sēžu zāli atstāj novada domes priekšsēdētājs I.Reščenko. 

Sēdi turpina vadīt novada domes priekšsēdētāja vietnieks A.Beķis. 

15.§ 

Par sociālajiem jautājumiem. 

(Ziņo Ā.Perševica) 
 

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

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

A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, V.Krimans, D.Vanags); pret – nav; atturas – 1 (J.Rutka), 

NOLEMJ: 
 

       1. Apstiprināt sarakstu par sociālajiem pabalstiem par kopējo summu Ls 821,00  (astoņi   

           simti divdesmit viens lats 00 sant.). (Saraksts pielikumā, konfidenciāli). 
 

A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

16.§ 

Par zemes jautājumiem. 

   (Ziņo A.Streļčs) 
 

16.1. Par I.P. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Šķeltovas 

pagastā. 
    
     Saņemts I.P. iesniegums (13.04.2012., Nr.697) par zemes pirmreizējo nomas tiesību līguma 

pagarināšanu uz pašvaldības piekrītošo zemi Šķeltovas pagastā. 

Konstatēts: 

      Šķeltovas pagasta padome 25.03.2009. noslēgusi zemes nomas līgumu par pirmreizējām nomas 

tiesībām ar I.P. Līguma darbības termiņš - līdz 01.04.2012.. I.Prokofjevs lūdz pagarināt zemes 

nomas līgumu uz 5 gadiem.  

     Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2.daļu un uz MK noteikumu „Noteikumi 

par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas 

kārtību” 2.punktu, 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 7 (A.Beķis, A.Badūns, I.Barkeviča, 

A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3 (V.Krimans, J.Rutka, D.Vanags), 

NOLEMJ: 
 

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

uz 0,9 ha zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6094 003 0230, uz 3,1 ha zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 6094 003 0231, uz 0,5 ha zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 6094 005 0517, uz 5 gadiem.  
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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. 
 

A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

16.2. Par ZS „Ziemeļi K” iesniegumu nomas tiesību piešķiršanai uz pašvaldības zemēm 

Šķeltovas pagastā. 
 

    Saņemts ZS „ Ziemeļi K” īpašnieka N.P. iesniegums (19.04.2012., Nr.763) par zemes nomas 

tiesību piešķiršanu Šķeltovas pagastā. 

Konstatēts: 

   Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6094 004 3313 un 6094 004 3264, atbilstoši Šķeltovas 

pagasta padomes 29.09.2008. gada lēmumam Nr.11#1, piekrīt pašvaldībai. 
  
      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 7 (A.Beķis, A.Badūns, I.Barkeviča, 

A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3 (V.Krimans, J.Rutka, D.Vanags), 

NOLEMJ: 
 

1. Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6094 004 3313 uz 1,4 ha. 

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

adrese: Peipiņi, Šķeltovas pag., Aglonas nov., uz sekojošām, pašvaldībai piekrītošām, zemes 

vienībām: 

1,4 ha platībā, kadastra apzīmējums 6094 004 3313; 

4,2 ha platībā, kadastra apzīmējums 6094 004 3264. 

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

kadastrālās vērtības, noteikt iznomājamās zemes lietošanas mērķi – lauksaimnieciskā 

darbība. 

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

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

A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

16.3. Par ZS „Ziemeļi K” iesniegumu noslēgto nomas līgumu precizēšanai Šķeltovas pagastā. 
 

    Saņemts ZS „ Ziemeļi K” īpašnieka N.P. iesniegums (19.04.2012., Nr.764) par iepriekš noslēgto 

zemes nomas līgumu precizēšanu Šķeltovas pagastā. 

Konstatēts: 

    Šķeltovas pagasta padome 13.03.2007. noslēgusi zemes nomas līgumu par pirmreizējām nomas 

tiesībām ar N.P. Līgumā kļūdaini norādīta zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6094 004 0313, 

kura dabā neeksistē.N.P. apstrādā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6094 004 0303. Saskaņā 

ar NĪVKI sistēmas datiem zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6094 004 0303 nodota valstij 

zemes reformas pabeigšanai. 

Aglonas novada dome 07.05.2010.noslēgusi nomas līgumu ar ZS Ziemeļi K par zemes reformas 

pabeigšanai nodoto zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6094 005 0539 un 6094 003 0286 

iznomāšanu ar nosacījumu par līguma priekšlaicīgu pārtraukšanu gadījumā, ja uz iznomāto platību 

likumā noteiktā kārtībā tiek atjaunotas īpašuma tiesības iespējamiem mantiniekiem. Ar CZK 

01.07.2011. lēmumu Nr.7922, uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6094 005 0539, atzītas 

īpašuma tiesības J.U.. Savukārt, ar CZK 01.07.2011. lēmumu Nr.7921, uz daļu, t.i. uz 5,5 ha no 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6094 003 0286, atzītas īpašuma tiesības Juljanai Šlihtai. 

Atlikušai zemes vienības daļai 9,6 ha platībā piešķirts jauns kadastra apzīmējums 6094 003 0022. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 7 (A.Beķis, A.Badūns, I.Barkeviča, 

A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3 (V.Krimans, J.Rutka, D.Vanags), 
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NOLEMJ: 
 

1. Grozīt 13.03.2007. noslēgto zemes nomas līgumu ar N.P., personas kods, deklarētā 

adrese: dzēšot no iznomātās zemes saraksta zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6094 

004 0313.  

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

adrese: Peipiņi, Šķeltovas pag., Aglonas nov., uz zemes reformas pabeigšanai nodoto, 

zemes vienību 2,7 ha platībā, kadastra apzīmējums 6094 004 0303. 

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 iekļaut nosacījumu par līguma priekšlaicīgu pārtraukšanu gadījumā, ja uz 

iznomāto platību likumā noteiktā kārtībā tiek atjaunotas īpašuma tiesības iespējamiem 

mantiniekiem. 

5. Grozīt 07.05.2010. noslēgto zemes nomas līgumu Nr.12 ar ZS Ziemeļi K, reģistrācijas 

Nr.41501018265, juridiskā adrese: Peipiņi, Šķeltovas pag., Aglonas nov., izteikt līguma 

1.1. punktu sekojošā redakcijā:  - Iznomātājs nodod un nomnieks pieņem nomas 

lietošanā zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības (turpmāk – zemes 

vienība) ar mērķi – lauksaimnieciskā darbība, 

kopplatība – 2,6  ha, kadastra numurs: 6094 004 3301; 

kopplatība – 4,2  ha, kadastra numurs: 6094 005 3530; 

kopplatība – 9,6  ha, kadastra numurs: 6094 003 0022; 

kopplatība – 6,4  ha, kadastra numurs: 6094 003 3166. 

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. 

A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

16.4. Par A.P.  iesniegumu zemes lietošanas tiesību maiņai Šķeltovas pagastā. 
 

    Saņemts A.P. iesniegums (19.04.2012., Nr.765) par atteikšanos no mantojamās zemes lietošanas 

tiesībām Šķeltovas pagastā un par Aglonas novada domes 30.09.2011.lēmuma Nr.12.27. atcelšanu, 

Konstatēts: 

    Saskaņā ar NĪVKI sistēmas datiem zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6094 003 0030 ir 

reģistrēta kā A.P. mantojamā zeme. A.P. lūdz anulēt lietošanas tiesības uz šo zemi. Savukārt, ar 

Aglonas novada domes 30.09.2011.lēmumu Nr.12.27., atbilstoši likuma „Valsts un pašvaldību 

īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 

1.daļas 3.punktu, A.P.  tika izbeigtas lietošanas tiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

6094 005 0590 un noteikts ,ka zeme piekrīt pašvaldībai. A.P. lūdz anulēt domes lēmumu un lūdz 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6094 005 0590 noformēt kā mantojamai zemei līdzvērtīgu 

platību. 

Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2
1
.daļu 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 7 (A.Beķis, A.Badūns, I.Barkeviča, 

A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3 (V.Krimans, J.Rutka, D.Vanags), 

NOLEMJ: 

1. Izbeigt lietošanas tiesības A.P., personas kods, deklarētā adrese, uz zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 6094 003 0030 Aglonas novada Šķeltovas pagastā. 

2. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6094 003 0030 ieskaitīt rezerves zemes fondā. 

3. Grozīt Aglonas novada domes 30.09.2011. lēmumu Nr.12.27. (prot. Nr.22) „Par VZD 

Latgales reģionālās nodaļas iesniegumu „Par NĪVKIS reģistrētām lietošanā esošajām 

zemes vienībām”” : 
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- Atcelt  30.09.2011. lēmuma Nr.12.27. (prot. Nr.22) 3., 3.1., 3.2.punktu. 

- Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6094 005 0590 noformēt NĪVKIS kā A.P. 

mantojamai zemei līdzvērtīgu platību. 

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. 

A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

16.5. Par A/S „Sadales tīkls” Austrumu reģions iesniegumu. 
 

    Saņemts A/S „Sadales tīkls” Austrumu reģions iesniegums (02.04.2012., Nr.631) par zemes 

lietošanas tiesību nodošanu transformatoru apakšstacijas uzturēšanai Šķeltovas pagastā. 

Konstatēts: 

LR likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 8.panta 4‘.daļa nosaka: uz valsts vārda Ekonomikas ministrijas personā 

zemesgrāmatās tiek ierakstīta valstij piederošā un piekrītošā zeme, uz kuras atrodas akciju sabiedrības 

“Latvenergo” īpašumā vai valdījumā esošie energoapgādes objekti un kura ir nepieciešama valsts 

komercdarbības veikšanai. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 7 (A.Beķis, A.Badūns, I.Barkeviča, 

A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3 (V.Krimans, J.Rutka, D.Vanags), 

NOLEMJ: 
 

1. Nodalīt zemes platību 0,01 ha, izveidojot patstāvīgu zemes vienību, A/S 

„LATVENERGO”, reģistrācijas Nr.40003032949, piederošās transformatoru apakšstacijas 

uzturēšanai no pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6094 005 

3485 Šķeltovas pagasta Šķeltovas ciemā. 

2.  Apstiprināt jaunizveidotajai zemes vienībai grafisko pielikumu. 

3.  Jaunizveidotajai zemes vienībai piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu: 

„Transformatoru apakšstacija STA-4353” un piešķirt adresi: : Transformatoru 

apakšstacija STA-2114, Šķeltova, Šķeltovas pag., Aglonas nov. 

4. Jaunizveidotajai zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: – ar 

maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, 

ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un 

notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (kods 1201). 

5. Jaunizveidotajai zemes vienībai noteikt sekojošu lietošanas tiesību apgrūtinājumu: - 

pašvaldības autoceļa aizsargjosla.  

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. 
 

A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

16.6. Par T.F. iesniegumu noslēgtā zemes nomas līguma precizēšanai Aglonas pagastā. 

                            

      Saņemts T.F. iesniegums (27.03.2012., Nr.588) par iepriekš noslēgtā zemes nomas līguma 

precizēšanu Aglonas pagastā. 

Konstatēts: 

    Aglonas novada dome 31.10.2011.noslēgusi zemes nomas līgumu ar T.F. par pašvaldībai 

piederošās zemes vienības „Livdānu zeme” ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0525 daļas 

iznomāšanu 0,22 ha platībā. T.F. lūdz palielināt iznomājamās zemes platību līdz 0,35 ha un grozīt 

iznomājamās zemes robežas. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 7 (A.Beķis, A.Badūns, I.Barkeviča, 

A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3 (V.Krimans, J.Rutka, D.Vanags), 
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NOLEMJ: 
 

1. Grozīt 31.10.2011. noslēgto zemes nomas līgumu ar T.F., personas kods, deklarētā 

adrese-, un izteikt līguma 1.1. punktu sekojošā redakcijā:                                                                     

- Iznomātājs nodod un nomnieks pieņem nomas lietošanā daļu (atbilstoši grafiskajam 

pielikumam) no pašvaldībai piederošās zemes vienības „Livdānu zeme” (turpmāk – 

zemes vienība) ar mērķi – lauksaimnieciskā darbība, iznomājamā kopplatība – 0,35 ha, 

kadastra apzīmējums: 7642 004 052. 

2. Pievienot zemes nomas līgumam jaunu grafisko pielikumu. 

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. 
 

A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

16.7. Par V.Ļ. iesniegumu nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanai Aglonas pagastā. 
 

     Saņemts V.Ļ. iesniegums (10.04.2012., Nr.668) par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu 

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

A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3 (V.Krimans, J.Rutka, D.Vanags), 

NOLEMJ: 
 

1. Piešķirt nosaukumu: ”Zuši” nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.7642 007 0096. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.7642 007 0096 nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi: - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība 

(kods 0201). 

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. 
 

A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

16.8. Par E.Š. iesniegumu ierosinātā zemes ierīcības projekta izmaiņām Grāveru pagastā. 

 

      Saņemts E.J. pilnvarotās personas E.Š. iesniegums (10.04.2012. Nr.667) par nekustamā 

īpašuma ”Sūnāji” sadali un ierosinātā zemes ierīcības projekta izmaiņām Grāveru pagastā. 

Konstatēts: 

    Aglonas novada dome 26.01.2012. pieņēmusi lēmumu Nr.8.22. par nekustamā īpašuma „Sūnāji”, 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6058 001 0011 sadali 2 atsevišķās zemes vienībās. 

 Zemes īpašnieks lūdz papildināt pieņemto pašvaldības lēmumu, nosakot zemes lietošanas mērķi un 

adresi. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 7 (A.Beķis, A.Badūns, I.Barkeviča, 

A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3 (V.Krimans, J.Rutka, D.Vanags), 

NOLEMJ: 
 

1. Grozīt Aglonas novada domes 26.01.2012. lēmumu Nr.8.22. (protokols Nr.1) ,                   

izteikt 3. punktu sekojošā redakcijā:                                                                                           

- Jaunizveidojamai zemes vienībai piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu „Jaunsūnāji” un 

adresi : „Jaunsūnāji”, Savicki, Grāveru pag., Aglonas nov., noteikt nekustamā īpašuma 
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lietošanas mērķi: - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 

0101). 

2. Papildināt Aglonas novada domes 26.01.2012. lēmumu Nr.8.22. (protokols Nr.1) ,                   

ar 5. punktu sekojošā redakcijā:    

- Atlikušajai zemes vienībai saglabāt nekustamā īpašuma nosaukumu „Sūnāji” un adresi : 

„Sūnāji”, Savicki, Grāveru pag., Aglonas nov., noteikt 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. 
 

A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

16.9. Par ZS Deņevo iesniegumu nekustamā īpašuma „Ainaži” sadalei Grāveru pagastā.    
 

Saņemts ZS Deņevo īpašnieka V.S. iesniegums (05.04.2012., Nr.657)par nekustamā   

īpašuma”Ainaži” sadali Grāveru pagastā. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 7 (A.Beķis, A.Badūns, I.Barkeviča, 

A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3 (V.Krimans, J.Rutka, D.Vanags), 

NOLEMJ: 

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

2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  6058 003 0102, piešķirt jaunu 

nekustamā īpašuma nosaukumu „ Ainažnieki”. 

3. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  6058 003 0102 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. 
 

A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

16.10. Par SIA „Preiļu rajona dārzkopības un biškopības biedrība” iesniegumu īpašuma 

„Mežrozes” sadalei Kastuļinas pagastā. 
 

    Saņemts SIA „Preiļu rajona dārzkopības un biškopības biedrība” pilnvarotās personas J.J.  

iesniegums (12.04.2010., Nr681) par nekustamā īpašuma sadali. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 7 (A.Beķis, A.Badūns, I.Barkeviča, 

A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3 (V.Krimans, J.Rutka, D.Vanags), 

NOLEMJ: 

1. Piekrist, SIA „Preiļu rajona dārzkopības un biškopības biedrība” piederošā, nekustamā 

īpašuma „Mežrozes” Kastuļinas pagastā sadalei. 

2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  6072 001 0013, piešķirt jaunu 

nekustamā īpašuma nosaukumu „ Aizsili”. 

3. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  6072 001 0013 nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi uz : - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība 

(kods 0201). 

4. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  6072 001 0014, piešķirt jaunu 

nekustamā īpašuma nosaukumu „ Silastūrs”. 

5. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  6072 001 0014 nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi uz : - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība 

(kods 0201). 

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. 
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A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

16.11. Par J.R.iesniegumu ceļa servitūta teritorijas maiņai uz nekustamā īpašuma „Akmeņlauki” 

Aglonas pagastā. 
 

      Saņemts J.R. iesniegums (20.04.2012., Nr.771) par ceļa servitūta teritorijas maiņu uz 

nekustamā īpašuma „Akmeņlauki” Aglonas pagastā. 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 7 (A.Beķis, A.Badūns, I.Barkeviča, 

A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3 (V.Krimans, J.Rutka, D.Vanags), 

NOLEMJ: 

1. Neiebilst pret ceļa servitūta teritorijas izvietojuma izmaiņām uz nekustamā īpašuma 

„Akmeņlauki” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0079 Livdānu ielā 

6, Aglonā, atbilstoši iesniegtajam grafiskajam pielikumam. 

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. 

A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

16.12. Par SIA „VS agentur” iesniegumu zemes lietošanas mērķa maiņai. 
 

        Saņemts SIA „VS agentur” valdes locekļa J.Stupāna  iesniegums (16.04.2012., Nr.726) par 

zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam „Cīrulēns” Aglonas pagastā. 

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

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

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 7 (A.Beķis, A.Badūns, I.Barkeviča, 

A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3 (V.Krimans, J.Rutka, D.Vanags), 

NOLEMJ: 

1. Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7642 004 0601 un 7642 004 0605, mainīt 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība uz:  

– individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

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

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

A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

16.13. Par A.B. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Grāveru pagastā. 
 

    Saņemts A.B. iesniegums (19.04.2012. Nr.4-14/42) par pašvaldības zemes nomas tiesību 

piešķiršanu Grāveru pagastā. 

Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6058 004 039  un 6058 004 0272 ir pašvaldībai 

piekrītošā zeme, bet zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6058 004 3203 ir nodota valstij zemes 

reformas pabeigšanai. 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 7 (A.Beķis, A.Badūns, I.Barkeviča, 

A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3 (V.Krimans, J.Rutka, D.Vanags), 

NOLEMJ: 

1. Piešķirt zemes nomas tiesības A.B., personas kods, deklarētā adrese, uz sekojošām 

pašvaldības zemes vienībām: 

- 1,3 ha platībā, kadastra apzīmējums 6058 004 0390; 

- 1,4 ha platībā, kadastra apzīmējums 6058 004 0272. 

2. Piešķirt zemes nomas tiesības Aivaram Beikulim, personas kods 051261 – 12407,  

deklarētā adrese: „Turaidas”, Grāveru pag., Aglonas nov., uz lauksaimnieciski 
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izmantojamo daļu, t.i. uz 6,2 ha platībā, no zemes reformas pabeigšanai nodotās zemes 

vienības, kadastra apzīmējums 6058 004 3203. 

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

iznomāto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6058 004 3203 likumā noteiktā kārtībā 

tiek atjaunotas īpašuma tiesības iespējamiem mantiniekiem. 

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

kadastrālās vērtības, noteikt iznomājamās zemes lietošanas mērķi – lauksaimnieciskā 

darbība. 

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. 

A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

16.14. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumu 6094 002 0097 un 6094 002 0106 Šķeltovas pagastā. 
 

     Saņemts pilnvarotās personas A.L. iesniegums (23.04.2012., Nr.795) par nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām „Stašķeviču dzirnavas” ar kadastra apzīmējumu 6094 002 

0097 un 6094 002 0106 Šķeltovas pagastā. 

 Konstatēts: 

Pašreiz NĪVKI sistēmā reģistrētais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis abām zemes vienībām ir:-  

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

lietošanas mērķis ir Stašķeviču HES ēku un būvju uzturēšana. 

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

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

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 7 (A.Beķis, A.Badūns, I.Barkeviča, 

A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3 (V.Krimans, J.Rutka, D.Vanags), 

NOLEMJ: 

1. Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6094 002 0097 un 6094 002 0106, mainīt 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība uz: - „Upju un kanālu, ūdens uzkrāšanas, ūdens regulēšanas un krastu 

nostiprināšanas būvju apbūve” (kods 1202).  

2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6094 002 010, saglabāt 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. 
 

A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

16.15. Par nekustamā īpašuma „Zāļukalni” sadali Grāveru pagastā. 
 

   Saņemts ZS Deņevo īpašnieka V.S. iesniegums (23.04.2012., Nr.790) par nekustamā īpašuma „ 

Zāļukalni” sadali Grāveru pagastā. 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 7 (A.Beķis, A.Badūns, I.Barkeviča, 

A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3 (V.Krimans, J.Rutka, D.Vanags), 

NOLEMJ: 

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

      2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6058 002 0189, piešķirt jaunu   

          nekustamā īpašuma nosaukumu „Evrika”. 

      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. 
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A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

16.16. Par nekustamā īpašuma „Drumstalas” sadali Kastuļinas pagastā. 
 

   Saņemts A.Ķ. iesniegums (23.04.2012., Nr.779) par nekustamā īpašuma „Drumstalas” sadali 

Kastuļinas pagastā. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 7 (A.Beķis, A.Badūns, I.Barkeviča, 

A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3 (V.Krimans, J.Rutka, D.Vanags), 

NOLEMJ: 

1. Piekrist nekustamā īpašuma „Drumstalas” sadalei Aglonas novada Kastuļinas 

pagastā. 

2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6072 001 0264, piešķirt jaunu 

nekustamā īpašuma nosaukumu „Drumsti”. 

3. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6072 005 0243, piešķirt jaunu 

nekustamā īpašuma nosaukumu „Druksti”. 

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. 
 

A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

16.17. Par J.I. iesniegumu zemes nomas līguma izbeigšanai Grāveru pagastā. 
 

     Saņemts J.I. iesniegums (25.04.2012., Nr.803) par noslēgtā pašvaldības zemes nomas līguma 

izbeigšanu Grāveru pagastā. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 7 (A.Beķis, A.Badūns, I.Barkeviča, 

A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3 (V.Krimans, J.Rutka, D.Vanags), 

NOLEMJ: 

1. Lauzt ar J.I., personas kods, noslēgto zemes nomas līgumu uz pašvaldībai piekrītošo 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6058 002 0193.  

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. 
 

A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

16.18. Par ZS Deņevo iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Grāveru 

pagastā. 
 

     Saņemts ZS Deņevo īpašnieka V.S. iesniegums (25.04.2012., Nr.802) par pašvaldības zemes 

nomas tiesību piešķiršanu Grāveru pagastā. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 7 (A.Beķis, A.Badūns, I.Barkeviča, 

A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3 (V.Krimans, J.Rutka, D.Vanags), 

NOLEMJ: 

1. Piešķirt zemes nomas tiesības ZS Deņevo, reģistrācijas Nr.41401018265, juridiskā 

adrese: Priežmale, Kastuļinas pag., Aglonas nov., uz pašvaldības zemes vienību  12,0 

ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 6058 002 0193 Grāveru pagastā. 

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

zemes kadastrālās vērtības, noteikt iznomājamās zemes lietošanas mērķi – 

lauksaimnieciskā darbība. 
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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. 
 

A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

17.§ 

 Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija. 
   (Ziņo A.Beķis) 

 

17.1. Par SIA „Preiļu slimnīca” iesniegumu (26.03.2012., Nr. 563). 
 

     Saņemts SIA „Preiļu slimnīca” iesniegums (26.03.2012., Nr.563), kurā lūdz rast iespēju iedalīt 

1470 latus, lai varētu nodrošināt SIA „Preiļu slimnīca” Dzemdību nodaļas turpmāko darbību. 
 

Sagatavotais lēmumprojekts: 
 

Aglonas novada dome NOLEMJ: 

           1. Pieņemt zināšanai SIA „Preiļu slimnīca” iesniegumu par Dzemdību nodaļas finansējumu un atlikt   

               jautājuma izskatīšanu. 

           2. Lūgt SIA „Preiļu slimnīca” vadībai sniegt skaidrojumus par iztrūkstošo finansējumu Dzemdību   

               nodaļai. 
 

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

V.Krimana priekšlikums ir atlikt jautājuma izskatīšanu. 
 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Pašlaik uz sēdi neviens man nevar atnest komercuzņēmuma reģistra 

apliecību.” 
 

V.Krimana priekšlikums ir: 

        1) Atlikt jautājuma izskatīšanu; 

        2) Atkārtoti izskatīt SIA „Preiļu slimnīca” iesniegumu (26.03.2012., Nr.563) Finanšu komitejā,   

            nepieciešamības gadījumā uzaicinot uz sēdi SIA „Preiļu slimnīca” vadību; 

        3) Novada domes juristam V.Grigulim sagatavot priekšlikumus par iespēju SIA „Preiļu   

            slimnīca" kapitāldaļu pārdošanu, dāvināšanu vai atsavināšanu līdz maija kārtējai novada   

            domes sēdei. 
 

Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 9 (A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, 

A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, V.Krimans, J.Rutka, D.Vanags); pret – nav; atturas – 1 (A.Beķis), 

NOLEMJ: 
 

           1. Atlikt jautājuma izskatīšanu par SIA „Preiļu slimnīca” iesniegumu par Dzemdību   

               nodaļas finansējumu. 

           2. Atkārtoti izskatīt SIA „Preiļu slimnīca” iesniegumu (26.03.2012., Nr.563) Finanšu   

               komitejā, nepieciešamības gadījumā uzaicinot uz sēdi SIA „Preiļu slimnīca” vadību. 

           3. Novada domes juristam V.Grigulim sagatavot priekšlikumus par iespēju SIA „Preiļu   

               slimnīca” kapitāldaļu pārdošanu, dāvināšanu vai atsavināšanu līdz maija kārtējai   

               novada domes sēdei. 
 

A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

17.2. Par biedrības „Dordedze” iesniegumu (28.03.2012., Nr. 604). 
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     Saņemts biedrības „Dordedze” iesniegums (28.03.2012., Nr.604), kurā lūdz noorganizēt 

tuvākajā laikā Cirīšu HES ūdenskrātuves, Sekļu ezera, Raudiņu ezera pierobežnieku tikšanos un 

informēt, kādas ir viņu iespējas un tiesības izmantot minēto ūdenstilpņu ūdeņus, pamatojot tās ar 

attiecīgajām likumu normām, normatīvajiem aktiem, Cilvēktiesībām, Latvijas Republikas 

Satversmi, kā arī ar Aglonas novada dokumentāciju. 

Sagatavotais lēmumprojekts: 
 

Aglonas novada dome NOLEMJ: 

1. Pieņemt zināšanai, ka 2012.gada 10.maijā plkst.10:00 notiks kopsapulce ar Cirīšu HES ūdenskrātuves, 

Sekļu ezera, Raudiņu ezera pierobežniekiem, SIA  „Cirīšu HES” pārstāvjiem un  Aglonas novada 

domes deputātiem. 
 

Debatēs piedalās: D.Vanags, V.Krimans. 
 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt savu viedokli: „Cilvēki uzrakstīja iesniegumu organizēt sapulci, par 

kuru, es domāju, kāds sakars mums balsot. Priekšsēdētājs informē, ka sapulce noteikta tādā datumā, 

kur saņemam informāciju uz e-pastu, un ejam. Bet viņi lūdz informēt, kādas ir viņu iespējas, 

tiesības izmantot minētos ūdenstilpņu ūdeņus uz visiem likumiem.” 
 

V.Krimana priekšlikums ir „Pamatojoties uz biedrības „Dordedze” saņemto iesniegumu 

(28.03.2012., Nr.604), novada domes juristiem sagatavot priekšlikumus uz iesniegtajiem 

jautājumiem. 
 

V.Krimans – juristu sagatavotos priekšlikumus līdz sapulcei nosūtīt uz deputātu e-pastiem. 
 

Sēžu zāli atstāj deputāts V.Krimans. 
 

Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu. 
 

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

A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, J.Rutka, D.Vanags); pret – 1 (A.Streļčs); atturas – nav, NOLEMJ: 
 

         1. Pamatojoties uz biedrības „Dordedze” saņemto iesniegumu (28.03.2012., Nr.604),   

             novada domes juristiem sagatavot priekšlikumus uz iesniegtajiem jautājumiem. 
 

A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

17.3. Par V.Dimpera iesniegumu (12.04.2012., Nr.684). 
 

Sēžu zālē atgriežas deputāts V.Krimans. 
 

     Saņemts Komunālā dienesta vadītāja V.Dimpera iesniegums (12.04.2012., Nr.684), kurā lūdz 

atļauju nogriezt vienu sausu koku, kas aug pretī pagasta šķūnim. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 7 (A.Beķis, A.Badūns, I.Barkeviča,  

A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, D.Vanags); pret – nav; atturas – 3 (V.Krimans, J.Rutka, A.Bartuša), 

NOLEMJ: 
 

          1. Atļaut Aglonas novada komunālajam dienestam nozāģēt vienu sausu koku uz zemes     

              vienības ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0003. 

          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. 
 

A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

17.4. Par deputāta V.Krimana iesniegumu par deputāta pieeju „Namejs” dokumentu   
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   aprites sistēmā (25.04.2012., Nr.804).  

               (Ziņo V.Krimans) 
 

 Saņemts V.Krimana 24.04.2012. iesniegums (25.04.2012., Nr.804) ar lūgumu iekļaut Aglonas 

novada domes 2012.gada 25.aprīļa kārtējās sēdes dienas kārtībā kā papildjautājumu iesniegumu par 

deputāta pieeju „Namejs” dokumentu aprites sistēmā. 

 Iesniegumā teikts: „Lūdzu nodrošināt man kā Aglonas novada domes deputātam pieeju 

dokumentu aprites sistēmā „Namejs” uzkrātajiem novada domes dokumentiem (līgumi, saņemtā un 

nosūtītā korespondence, komiteju lēmumi, priekšsēdētāja rīkojumi u.c.), ar mērķi – atvieglot 

deputāta pienākumu veikšanu, nenoslogojot Aglonas novada domes kancelejas darbiniekus ar 

dokumentu kopiju izsniegšanu. 
 

Debatēs piedalās: J.Rutka, I.Barkeviča, A.Streļčs, A.Ruduks, D.Vanags. 
 

J.Rutka priekšlikums ir nodrošināt visiem deputātiem pieeju dokumentu aprites sistēmā „Namejs”. 
 

A.Beķa priekšlikums ir nodot speciālistiem izvērtēt šo iesniegumu un tad lemt par šo jautājumu. 
 

V.Krimana priekšlikums ir nodrošināt visiem deputātiem pieeju dokumentu aprites sistēmā 

„Namejs” līdz 01.06.2012. 
 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Pirms tam, kad deputāti nobalsoja, I.Reščenko paprasīja, kāds 

lēmumprojekts ir šim iesniegumam. Mutiski es visu teicu. Pašlaik es dzirdu, ka citiem deputātiem 

arī ir gribēšana kaut ko lasīt, es ar mieru labot par labu visiem deputātiem.” 
 

Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 4 (A.Ruduks, V.Krimans, J.Rutka, 

D.Vanags); pret – nav; atturas – 6 (A.Beķis, A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, 

A.Streļčs), neapstiprina augstāk minēto V.Krimana priekšlikumu. 
 

A.Beķis paziņo, ka lēmums nav pieņemts. 
 

17.5. Par deputāta V.Krimana iesniegumu par Aglonas novada domes visu sēžu   

   audioierakstu publiskošanu Aglonas novada domes portālā www.aglona.lv   

   (25.04.2012., Nr.805).  

       (Ziņo V.Krimans) 
 

       Saņemts V.Krimana 24.04.2012. iesniegums (25.04.2012., Nr.805) ar lūgumu iekļaut 2012.gada 

25.aprīļa Aglonas novada domes kārtējās sēdes dienas kārtībā kā papildjautājumu iesniegumu ar 

lēmumprojektu. 

Lēmumuprojekts:  

Par Aglonas novada domes visu sēžu audioierakstu publiskošanu Aglonas novada domes portālā 

www.aglona.lv 

      Izskatot Aglonas novada iedzīvotāju mutiskos priekšlikumus par iespējām iepazīties ar novada 

domes audioierakstiem, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 26.pantu, kurš nosaka, ka 

domes sēdes ir atklātas un domes lēmumi un sēžu protokoli ir publiski pieejami, 23.pantu, kurš 

nosaka, ka domes darba organizāciju nosaka pašvaldības nolikums, „ Aglonas novada pašvaldības 

nolikuma” 55.punktu, kurš paredz, ka video un audio ieraksti, kas nav saistīti ar domes sēdes darba 

nodrošināšanu, sēžu zālē ir atļauti,  NOLEMJ, 

    1. Aglonas novada domes priekšsēdētājam I.Reščenko nodrošināt Aglonas novada domes visu   

        sēžu audioierakstu (domes sēžu audioierakstīšana uzsākta 2010.gadā) publiskošanu Aglonas   

        novada domes portālā www.aglona.lv līdz 2012.gada 1.jūnijam, ievērojot Latvijas Republikas   

        likumus un normatīvos aktus. 
 

http://www.aglona.lv/
http://www.aglona.lv/
http://www.aglona.lv/
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Deputāti balso par iesniegto deputāta V.Krimana priekšlikumu. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 3 (V.Krimans, J.Rutka, D.Vanags); 

pret – 1 (A.Streļčs); atturas – 6 (A.Beķis, A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks), 

neapstiprina augstāk minēto V.Krimana lēmumprojektu. 

A.Beķis paziņo, ka lēmums nav pieņemts. 

17.6. Par deputāta V.Krimana iesniegumu par aizrādījumu Aglonas novada domes   

         priekšsēdētājam (25.04.2012., Nr.806).  

               (Ziņo V.Krimans) 
 

       Saņemts V.Krimana 19.04.2012. iesniegums (25.04.2012., Nr.806) ar lūgumu iekļaut Aglonas 

novada domes 2012.gada 25.aprīļa kārtējā sēdē dienas kārtībā kā papildjautājumu lēmumprojektu 

par aizrādījumu Aglonas novada domes priekšsēdētājam. 

Lēmumuprojekts:  

Par aizrādījumu Aglonas novada domes priekšsēdētājam 

  Konstatēts, ka uz 2012.gada 24.aprīli Aglonas novada domes mājas lapā sadaļā „Sēžu 

protokoli” par 2012.gadu ir ievietots tikai viens protokols Nr.1 (26.01.2012.). Likuma „Par 

pašvaldībām” 26.panta 3.daļa paredz: „Domes lēmumi un domes sēžu protokoli ir publiski 

pieejami. Domes lēmumus publicē pašvaldības mājaslapā internetā ne vēlāk kā trešajā darbdienā 

pēc to parakstīšanas dienas.”  Iestādes vadītājs ir atbildīgs par informācijas ievietošanas mājas 

lapā noteikumu ievērošanu (MK noteikumi Nr.171 no 2007.gada 6.marta, 6.punkts.). 
 

Pamatojoties uz augstāk minēto,  likuma „Par pašvaldībām” 26.panta 3.daļu, MK noteikumiem 

Nr.171 (06.03.2007.), NOLEMJ: 
 

           1. Izteikt aizrādījumu novada domes priekšsēdētājam Igoram Reščenko par normatīvo aktu   

               neievērošanu attiecībā uz informācijas ievietošanu Aglonas novada domes oficiālajā mājas   

               lapā. 

           2. Uzlikt par pienākumu domes priekšsēdētājam sniegt rakstveida paskaidrojumu domes   

               deputātiem par sēžu protokolu publiskās pieejamības prasību neievērošanu līdz 2012.gada   

               7.maijam (nosūtot savu paskaidrojumu uz deputātu e-pastiem). 

          3. Domes priekšsēdētājam veikt nepieciešamās darbības trūkumu novēršanai līdz 2012.gada   

              11.maijam. 
 

Deputāti balso par iesniegto deputāta V.Krimana priekšlikumu. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 3 (V.Krimans, J.Rutka, D.Vanags); 

pret – nav; atturas – 7 (A.Beķis, A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks), 

neapstiprina augstāk minēto V.Krimana lēmumprojektu. 
 

A.Beķis paziņo, ka lēmums nav pieņemts. 

 

A.Beķis ziņo, ka sēde ir slēgta. 

 

SĒDE SLĒGTA  plkst.14:10 

 

SĒDI VADĪJA 

novada domes priekšsēdētājs                  ______________________ I.REŠČENKO 
 

novada domes priekšsēdētāja vietnieks  ______________________ A.BEĶIS 
 

SĒDI PROTOKOLĒJA                           ______________________ I.RUTKA 
 

Protokols parakstīts ________________________ 
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                                               (datums) 

 

 

 

 


