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 SĒDES   PROTOKOLS 

Aglonas novadā     
 

2012.gada 29.maijā                                                                                                                      Nr.8 
 

Sēde sasaukta plkst.11:00 
 

Sēdi atklāj plkst.11:00 
 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Igors Reščenko  
 

Protokolē – I.Rutka 
 

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

                                                                 Andris Badūns (līdz plkst.16:00), Aivars Kluss,  

                                                                 Ainārs Streļčs, Mārīte Mežiniece (līdz plkst.12:00), 

                                                                 Anita Anna Bartuša, Jānis Rutka, Andris Ruduks,  

                                                                 Didzis Vanags (no plkst.11:00 līdz plkst.12:40 un no   

                                                                 plkst.13:30 līdz plkst.17:40), Vadims Krimans (no                   

                                                                 plkst.11:00 līdz plkst.16:00 un no plkst.16:20 līdz   

                                                                 plkst.17:10).  
                                                                                                                                                               

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

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

                                        I.Gribuste,  Sociālā dienesta vadītāja Ā.Perševica, Attīstības un plānošanas   

                                        nodaļas speciālistes L.Strole-Krasovska un A.Podskočija, Aglonas   

                                        vidusskolas direktore L.Šatilova, Šķeltovas pamatskolas direktore   

                                        O.Afanasjeva, Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem   

                                        P.Ratkevičs, Sabiedrisko attiecību speciāliste Z.Ločmele, BJBLPC „Strops”   

                                            vadītāja I.Reča,  UAC vadītāja I.Gražule. 

                                         

Sēdē piedalās – V.Gribuška, iedzīvotāji – J.Džeriņš, M.Cakule. 
 

Izsludinātā sēdes darba kārtība: 
 

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

2. Par budžeta izpildi. 

3. Par uzkrājumu veidošanu debitoru prasībām. 

4. Par nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā. 

5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. 

6. Par administratīvo lietu izbeigšanu. 

7. Par parādu norakstīšanu. 

8. Par grozījumiem pagasta pārvalžu nolikumos. 
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9. Par grozījumiem Rīgas un  visas Latvijas Metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru pamatskolas 

nolikumā. 

10. Par skolēnu un pedagogu prēmēšanas kārtību. 

10.1. Par Aglonas vidusskolas iesniegumu. 

10.2. Par Aglonas bazilikas kora skolas iesniegumu. 

11. Par zivju nozveju. 

11.1. Par lēmuma  atcelšanu. 

11.2. Par P.M. iesniegumu. 

11.3. Par J.S.  iesniegumu. 

11.4. Par V.V.  iesniegumu. 

11.5. Par M.S.  iesniegumu. 

11.6. Par M.S.  iesniegumu. 

11.7. Par V.S.  iesniegumu. 

11.8. Par V.K.  iesniegumu. 

11.9. Par J.J.  iesniegumu. 

11.10. Par P.B.  iesniegumu. 

        11.11. Par E.B. iesniegumu. 

11.12. Par I.V. iesniegumu. 

11.13. Par Ē.S.  iesniegumu. 

11.14. Par V.S.  iesniegumu. 

11.15. Par S.S.  iesniegumu. 

11.16. Par Č.V.  iesniegumu. 

12.  Par sociālajiem jautājumiem. 

      12.1. Par sociālajiem pabalstiem. 

      12.2. Par sociālajiem jautājumiem. 

13. Par deputāta V.Krimana iesniegtajiem domes sēdē izskatāmajiem jautājumiem. 

13.1. Par 2012.gada 10.maija notikušo kopsapulci ar Cirīsu HES ūdenskratuves, Sekļu, Raudiņas    

   ezera pierobežniekiem, SIA „Cirīšu HES” pārstāvjiem un Aglonas novada domes deputātiem. 

13.2. Par sociālā darbinieka Pētera Ratkeviča atskaiti par padarīto 2011.gadā un plānoto 2012.gadā.   

13.3. Par SAC „Aglona” direktores Mārītes Mežinieces atskaiti par padarīto 2010., 2011.g. un plānoto   

          2012.g. 

13.4. Par Aglonas novada domes mājaslapas www.aglona.lv uzlabošanu. 

13.5. Par Aglonas novada domes protokolu (2009.gada) atkārtotu publiskošanu Aglonas novada   

         domes mājaslapā www.aglona.lv 

14. Par zemes jautājumiem. 

15. Par Aglonas novada attīstības programmas 2012. -2018. gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu. 

16. Par dalību projektā. 

        16.1.par projektu “Informatīvās infrastruktūras izveide Aglonas novadā” 

16.2. “Materiāltehniskās bāzes pilnveidošana Aglonas novada kultūras centra struktūrvienībās”  

17. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija. 

17.1. Par Aglonas novada domes 25.04.2012. lēmumu (§17, 17.1. punkts) par Preiļu slimnīcas   

         kapitāldaļām. 

17.2. Par Aglonas novada domes 25.04.2012. lēmumu (§10) par savstarpējiem norēķiniem. 

17.3. Par Aglonas bazilikas Kora skolas iesniegumu (02.05.2012., Nr. 839). 

17.4. Par SIA „Antaris”  iesniegumu (15.03.2012., Nr. 499). 

17.5. Par A.Piļščikovas iesniegumu (11.11.2011., Nr.1862). 

17.6. Par SIA „Resurs Plus” iesniegumu  (02.05.2012., Nr. 852). 

17.7. Par  IK „Kristal Plus” iesniegumu  (01.03.2012., Nr. 386). 

17.8. Par festivālu „Latgales ērģeļu dienas 2012”. 

17.9. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu V.Š. 

17.10. Par SIA”ELEONOTRA” iesniegumu zemes nomas līguma izmaiņām uz nekustamo   

         īpašumu „Terehovas ezers” Aglonas pagastā. 

17.11. Par Aglonas BJBLPC „Strops” vadītājas iesniegumu. 

17.12. Par Aglonas PII vadītājas iesniegumu. 

17.13. Par SIA „Last Hope” iesniegumu. 

http://www.aglona.lv/
http://www.aglona.lv/
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17.14      Par deputāta V.Krimana 18.05.2012.g.  iesniegto 21 iesnieguma ( reģ.Nr. 953- 973)  un 

21.05.2012.g. iesniegto 37 iesniegumu ( reģ.Nr. 976-1012) izskatīšanu saskaņā ar 2009.gada 

10.jūlija Aglonas novada pašvaldības saistošo  noteikumu  Nr. 1 "Aglonas novada 

pašvaldības nolikums" 84.punktu. 

17.15.    Par deputāta J.Rutka 23.05.2012.g.  iesniegtā iesnieguma Nr. 2012-05-23-ID-02 

(reģ.Nr.1049) izskatīšanu saskaņā ar 2009.gada 10.jūlija Aglonas novada pašvaldības 

saistošo  noteikumu  Nr. 1 "Aglonas novada pašvaldības nolikums" 84.punktu. 
 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Dienas kārtība nav līdz galam saprotama tikai tāpēc, ka mēs gribam 

ietaupīt krāsu.” 
 

V.Krimans -  Sakarā ar to, ka divi jautājumi ir bez lēmumprojektiem, 17.14.p. un 17.15.p. vajag 

izņemt no dienas kārtības. 
 

I.Reščenko priekšlikums ir balsot par izsludināto dienas kārtību bez 17.14.p. un 17.15.p. 
 

Deputāti balso par izsludināto sēdes darba kārtību, izņemot 17.14.p. un 17.15.p. 
 

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

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

D.Vanags, 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 uzkrājumu veidošanu debitoru prasībām. 

4. Par nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā. 

5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. 

6. Par administratīvo lietu izbeigšanu. 

7. Par parādu norakstīšanu. 

8. Par grozījumiem pagasta pārvalžu nolikumos. 

9. Par grozījumiem Rīgas un  visas Latvijas Metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru pamatskolas   

    nolikumā. 

10. Par skolēnu un pedagogu prēmēšanas kārtību. 

10.1. Par Aglonas vidusskolas iesniegumu. 

10.2. Par Aglonas bazilikas kora skolas iesniegumu. 

11. Par zivju nozveju. 

11.1. Par lēmuma  atcelšanu. 

11.2. Par P.M. iesniegumu. 

11.3. Par J.S.  iesniegumu. 

11.4. Par V.V.  iesniegumu. 

11.5. Par M.S.  iesniegumu. 

11.6. Par M.S.  iesniegumu. 

11.7. Par V.S.  iesniegumu. 

11.8. Par V.K.  iesniegumu. 

11.9. Par J.J.  iesniegumu. 

11.10. Par P.B.  iesniegumu. 

        11.11. Par E.B. iesniegumu. 

11.12. Par I.V. iesniegumu. 

11.13. Par Ē.S.  iesniegumu. 

11.14. Par V.S.  iesniegumu. 

11.15. Par S.S.  iesniegumu. 

11.16. Par Č.V.  iesniegumu. 

12. Par sociālajiem jautājumiem. 

      12.1. Par sociālajiem pabalstiem. 

      12.2. Par sociālajiem jautājumiem. 
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13. Par deputāta V.Krimana iesniegtajiem domes sēdē izskatāmajiem jautājumiem. 

13.1. Par 2012.gada 10.maija notikušo kopsapulci ar Cirīsu HES ūdenskratuves, Sekļu, Raudiņas   

          ezera pierobežniekiem, SIA „Cirīšu HES” pārstāvjiem un Aglonas novada domes deputātiem. 

13.2. Par sociālā darbinieka Pētera Ratkeviča atskaiti par padarīto 2011.gadā un plānoto 2012.gadā.   

13.3. Par SAC „Aglona” direktores Mārītes Mežinieces atskaiti par padarīto 2010., 2011.g. un plānoto   

          2012.g. 

13.4. Par Aglonas novada domes mājaslapas www.aglona.lv uzlabošanu. 

13.5. Par Aglonas novada domes protokolu (2009.gada) atkārtotu publiskošanu Aglonas novada   

         domes mājaslapā www.aglona.lv 

14. Par zemes jautājumiem. 

15. Par Aglonas novada attīstības programmas 2012. -2018. gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu. 

16. Par dalību projektā. 

        16.1. Par projektu “Informatīvās infrastruktūras izveide Aglonas novadā”. 

16.2. “Materiāltehniskās bāzes pilnveidošana Aglonas novada kultūras centra struktūrvienībās”.  
17. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija. 

17.1. Par Aglonas novada domes 25.04.2012. lēmumu (§17, 17.1. punkts) par Preiļu slimnīcas   

         kapitāldaļām. 

17.2. Par Aglonas novada domes 25.04.2012. lēmumu (§10) par savstarpējiem norēķiniem. 

17.3. Par Aglonas bazilikas Kora skolas iesniegumu (02.05.2012., Nr. 839). 

17.4. Par SIA „Antaris”  iesniegumu (15.03.2012., Nr. 499). 

17.5. Par A.Piļščikovas iesniegumu (11.11.2011., Nr.1862). 

17.6. Par SIA „Resurs Plus” iesniegumu  (02.05.2012., Nr. 852). 

17.7. Par  IK „Kristal Plus” iesniegumu  (01.03.2012., Nr. 386). 

17.8. Par festivālu „Latgales ērģeļu dienas 2012”. 

17.9. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu Vladimiram Švābem. 

17.10. Par SIA”ELEONOTRA” iesniegumu zemes nomas līguma izmaiņām uz nekustamo īpašumu   

            „Terehovas ezers” Aglonas pagastā. 

17.11. Par Aglonas BJBLPC „Strops” vadītājas iesniegumu. 

17.12. Par Aglonas PII vadītājas iesniegumu. 

17.13. Par SIA „Last Hope” iesniegumu. 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

Deputāti balso par 17.14.p. iekļaušanu dienas kārtībā bez lēmumprojekta un ziņotājs V.Krimans. 
 

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

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

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

            1. Iekļaut sēdes darba kārtībā 17.14.p. „Par deputāta V.Krimana 18.05.2012.g.  

     iesniegto 21 iesnieguma (reģ.Nr. 953- 973)  un 21.05.2012.g. iesniegto 37 iesniegumu 

     (reģ.Nr. 976-1012) izskatīšanu saskaņā ar 2009.gada 10.jūlija Aglonas novada 

     pašvaldības saistošo  noteikumu  Nr. 1 "Aglonas novada pašvaldības nolikums" 

     84.punktu” bez lēmumprojekta, ziņotājs V.Krimans. 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

Deputāti balso par 17.15.p. iekļaušanu dienas kārtībā bez lēmumprojekta un ziņotājs J.Rutka. 
 

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

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

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

    1. Iekļaut sēdes darba kārtībā 17.15.p. „ Par deputāta J.Rutka 23.05.2012.g.  iesniegtā 

        iesnieguma Nr. 2012-05-23-ID-02 (reģ.Nr.1049) izskatīšanu saskaņā ar 2009.gada 

       10.jūlija Aglonas novada pašvaldības saistošo  noteikumu Nr. 1 "Aglonas novada 

       pašvaldības nolikums" 84.punktu” bez lēmumprojekta, ziņotājs J.Rutka. 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

http://www.aglona.lv/
http://www.aglona.lv/
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Sēdes vadītājs I.Reščenko lūdz sēdes darba kārtību papildināt ar sekojošiem jautājumiem: 
 

1. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesietu I.K.. (Pie 17.p. Dažādi   

 jautājumi, iesniegumi un informācija) 

2. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu T.U. un T.U.. (Pie 17.p. Dažādi  jautājumi, 

iesniegumi un informācija) 

3. Par līguma slēgšanu ar SIA „Līgaiši” par būvuzraudzības pakalpojumiem. (Pie 17.p.   

Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija) 

4. Par līguma slēgšanu ar SIA „Līgaiši” par tehniskā projekta izstrādi „Livdānu ielas 

rekonstrukcija Aglonas ciematā, Aglonas novadā”. (Pie 17.p. Dažādi   

 jautājumi, iesniegumi un informācija) 

5. Par deputāta V.Krimana iesniegumu „Par aizrādījuma izteikšanu novada domes 

priekšsēdētājam par 2012.gada 25.aprīļa kārtējās sēdes izsludināšanas pašvaldības 

mājaslapā kārtības neievērošanu” (29.05.2012., reģ. Nr.1083). (Pie 17.p. Dažādi   

 jautājumi, iesniegumi un informācija) 

6. Par deputāta V.Krimana iesniegumu „Par  Aglonas novada domes sēžu audio ierakstu 

fragmentu publiskošanu masu saziņas līdzekļos un interneta portālos” (29.05.2012., reģ. 

Nr.1084). (Pie 17.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija) 

7.  Par deputāta V.Krimana iesniegumu  „Par aizrādījuma izteikšanu novada domes 

priekšsēdētājam par nolikuma grozījumu publiskošanas kārtības neievērošanu” 

(29.05.2012., reģ. Nr.1085). (Pie 17.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija) 

8. Par T.B. iesniegumu. (Pie 11.p. Par zivju nozveju) 

9. Par A.S. iesniegumu. (Pie 11.p. Par zivju nozveju) 

10. Par O.P. iesniegumu. (Pie 11.p. Par zivju nozveju) 

11. Par V.P. iesniegumu. (Pie 11.p. Par zivju nozveju) 

12. Par D.M. iesniegumu nekustamā īpašuma nosaukuma un adreses izmaiņai Aglonas 

pagastā. (Pie 14.p. Par zemes jautājumiem) 

13. Par M.P. iesniegumu nekustamā īpašuma „Prošķi” sadalei Grāveru pagastā. (Pie 14.p. 

Par zemes jautājumiem) 

 

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

 

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

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

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

Iekļaut sēdes darba kārtībā sekojošus jautājumus: 
                                                        

        1. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesietu I.K. (Pie 17.p. Dažādi   

 jautājumi, iesniegumi un informācija) 

        2. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu T.U. un T.U.. (Pie   

            17.p. Dažādi  jautājumi, iesniegumi un informācija) 

        3. Par līguma slēgšanu ar SIA „Līgaiši” par būvuzraudzības pakalpojumiem. (Pie 17.p.   

Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija) 

        4. Par līguma slēgšanu ar SIA „Līgaiši” par tehniskā projekta izstrādi „Livdānu ielas   

            rekonstrukcija Aglonas ciematā, Aglonas novadā”. (Pie 17.p. Dažādi   

 jautājumi, iesniegumi un informācija) 

        5. Par deputāta V.Krimana iesniegumu „Par aizrādījuma izteikšanu novada domes   

            priekšsēdētājam par 2012.gada 25.aprīļa kārtējās sēdes izsludināšanas pašvaldības   

            mājaslapā kārtības neievērošanu” (29.05.2012., reģ. Nr.1083). (Pie 17.p. Dažādi   

 jautājumi, iesniegumi un informācija) 
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         6. Par deputāta V.Krimana iesniegumu „Par  Aglonas novada domes sēžu audio ierakstu    

            fragmentu publiskošanu masu saziņas līdzekļos un interneta portālos” (29.05.2012., reģ.   

            Nr.1084). (Pie 17.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija) 

         7. Par deputāta V.Krimana iesniegumu  „Par aizrādījuma izteikšanu novada domes   

            priekšsēdētājam par nolikuma grozījumu publiskošanas kārtības neievērošanu”   

            (29.05.2012., reģ. Nr.1085). (Pie 17.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija) 

         8. Par T.B. iesniegumu. (Pie 11.p. Par zivju nozveju) 

         9. Par A.S. iesniegumu. (Pie 11.p. Par zivju nozveju) 

         10. Par O.P. iesniegumu. (Pie 11.p. Par zivju nozveju) 

         11. Par V.P. iesniegumu. (Pie 11.p. Par zivju nozveju) 

         12. Par D.M. iesniegumu nekustamā īpašuma nosaukuma un adreses izmaiņai   

               Aglonas pagastā. (Pie 14.p. Par zemes jautājumiem) 

         13. Par M.P. iesniegumu nekustamā īpašuma „Prošķi” sadalei Grāveru pagastā.   

               (Pie 14.p. Par zemes jautājumiem) 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

Apstiprinātā sēdes darba kārtība: 
 

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

2. Par budžeta izpildi. 

3. Par uzkrājumu veidošanu debitoru prasībām. 

4. Par nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā. 

5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. 

6. Par administratīvo lietu izbeigšanu. 

7. Par parādu norakstīšanu. 

8. Par grozījumiem pagasta pārvalžu nolikumos. 

9. Par grozījumiem Rīgas un  visas Latvijas Metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru pamatskolas   

    nolikumā. 

10. Par skolēnu un pedagogu prēmēšanas kārtību. 

10.1. Par Aglonas vidusskolas iesniegumu. 

10.2. Par Aglonas bazilikas kora skolas iesniegumu. 

11. Par zivju nozveju. 

11.1. Par lēmuma  atcelšanu. 

11.2. Par P.M. iesniegumu. 

11.3. Par J.S.  iesniegumu. 

11.4. Par V.V.  iesniegumu. 

11.5. Par M.S.  iesniegumu. 

11.6. Par M.S.  iesniegumu. 

11.7. Par V.S.  iesniegumu. 

11.8. Par V.K.  iesniegumu. 

11.9. Par J.J.  iesniegumu. 

11.10. Par P.B.  iesniegumu. 

        11.11. Par E.B. iesniegumu. 

11.12. Par I.V. iesniegumu. 

11.13. Par Ē.S.  iesniegumu. 

11.14. Par V.S.  iesniegumu. 

11.15. Par S.S.  iesniegumu. 

11.16. Par Č.V.  iesniegumu. 

 11.17. Par T.B. iesniegumu.  

 11.18. Par A.S. iesniegumu. 

 11.19. Par O.P. iesniegumu.  

 11.20. Par V.P. iesniegumu.  
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12. Par sociālajiem jautājumiem. 

      12.1. Par sociālajiem pabalstiem. 

      12.2. Par sociālajiem jautājumiem. 

13. Par deputāta V.Krimana iesniegtajiem domes sēdē izskatāmajiem jautājumiem. 

13.1. Par 2012.gada 10.maija notikušo kopsapulci ar Cirīsu HES ūdenskratuves, Sekļu, Raudiņas   

          ezera pierobežniekiem, SIA „Cirīšu HES” pārstāvjiem un Aglonas novada domes deputātiem. 

13.2. Par sociālā darbinieka Pētera Ratkeviča atskaiti par padarīto 2011.gadā un plānoto 2012.gadā.   

13.3. Par SAC „Aglona” direktores Mārītes Mežinieces atskaiti par padarīto 2010., 2011.g. un plānoto   

          2012.g. 

13.4. Par Aglonas novada domes mājaslapas www.aglona.lv uzlabošanu. 

13.5. Par Aglonas novada domes protokolu (2009.gada) atkārtotu publiskošanu Aglonas novada   

         domes mājaslapā www.aglona.lv 

14. Par zemes jautājumiem. 

15. Par Aglonas novada attīstības programmas 2012. -2018. gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu. 

16. Par dalību projektā. 

        16.1. Par projektu “Informatīvās infrastruktūras izveide Aglonas novadā”. 

16.2. “Materiāltehniskās bāzes pilnveidošana Aglonas novada kultūras centra struktūrvienībās”.  
17. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija. 

17.1. Par Aglonas novada domes 25.04.2012. lēmumu (§17, 17.1. punkts) par Preiļu slimnīcas   

         kapitāldaļām. 

17.2. Par Aglonas novada domes 25.04.2012. lēmumu (§10) par savstarpējiem norēķiniem. 

17.3. Par Aglonas bazilikas Kora skolas iesniegumu (02.05.2012., Nr. 839). 

17.4. Par SIA „Antaris”  iesniegumu (15.03.2012., Nr. 499). 

17.5. Par A.P. iesniegumu (11.11.2011., Nr.1862). 

17.6. Par SIA „Resurs Plus” iesniegumu  (02.05.2012., Nr. 852). 

17.7. Par  IK „Kristal Plus” iesniegumu  (01.03.2012., Nr. 386). 

17.8. Par festivālu „Latgales ērģeļu dienas 2012”. 

17.9. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu V.Š. 

17.10. Par SIA”ELEONOTRA” iesniegumu zemes nomas līguma izmaiņām uz nekustamo īpašumu   

            „Terehovas ezers” Aglonas pagastā. 

17.11. Par Aglonas BJBLPC „Strops” vadītājas iesniegumu. 

17.12. Par Aglonas PII vadītājas iesniegumu. 

17.13. Par SIA „Last Hope” iesniegumu. 

17.14     Par deputāta V.Krimana 18.05.2012.g.  iesniegto 21 iesnieguma (reģ.Nr. 953- 973)  un 

21.05.2012.g. iesniegto 37 iesniegumu (reģ.Nr. 976-1012) izskatīšanu saskaņā ar 2009.gada 

10.jūlija Aglonas novada pašvaldības saistošo  noteikumu  Nr. 1 "Aglonas novada 

pašvaldības nolikums" 84.punktu. 

17.15. Par deputāta J.Rutka 23.05.2012.g.  iesniegtā iesnieguma Nr. 2012-05-23-ID-02 (reģ.Nr.1049)  

            izskatīšanu saskaņā ar 2009.gada 10.jūlija Aglonas novada pašvaldības saistošo  noteikumu  

            Nr. 1 "Aglonas novada pašvaldības nolikums" 84.punktu. 

    17.16. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesietu I.K..  

    17.17. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu T.U. un T.U..                          

    17.18. Par līguma slēgšanu ar SIA „Līgaiši” par būvuzraudzības pakalpojumiem.  

    17.19. Par līguma slēgšanu ar SIA „Līgaiši” par tehniskā projekta izstrādi „Livdānu ielas   

               rekonstrukcija Aglonas ciematā, Aglonas novadā”.  

    17.20. Par deputāta V.Krimana iesniegumu „Par aizrādījuma izteikšanu novada domes   

               priekšsēdētājam par 2012.gada 25.aprīļa kārtējās sēdes izsludināšanas pašvaldības   

               mājaslapā kārtības neievērošanu” (29.05.2012., reģ. Nr.1083).  

    17.21. Par deputāta V.Krimana iesniegumu „Par  Aglonas novada domes sēžu audio ierakstu    

               fragmentu publiskošanu masu saziņas līdzekļos un interneta portālos” (29.05.2012.,   

               reģ. Nr.1084).  

    17.22. Par deputāta V.Krimana iesniegumu  „Par aizrādījuma izteikšanu novada domes   

               priekšsēdētājam par nolikuma grozījumu publiskošanas kārtības neievērošanu”   

              (29.05.2012., reģ. Nr.1085).  
 

http://www.aglona.lv/
http://www.aglona.lv/
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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. 
 

Debatēs piedalās: V.Krimans. 
 

No balsošanas sevi atstādina I.Reščenko. 
 

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

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

nolikums” 19.9.apakšpunktu: 

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

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

(D.Vanags), NOLEMJ: 

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

    pieņemto lēmumu, laika posmā no 25.04.2012.g.,  izpildes gaitu. 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

Deputāte M.Mežiniece lūdz izskatīt 13.3.p., jo viņai plkst.12:00 ir jādodas uz mācībām. 

Deputāti vienojoties piekrīt. 

 

13.§ 

Par deputāta V.Krimana iesniegtajiem domes sēdē izskatāmajiem jautājumiem. 
 

13.3. Par SAC „Aglona” direktores Mārītes Mežinieces atskaiti par padarīto 2010., 2011.g.   

        un plānoto 2012.g. 

                 (Ziņo M.Mežiniece) 
 

           Saņemts deputāta V.Krimana iesniegums (18.05.2012., reģ. Nr.942) ar lūgumu iekļaut 

Aglonas novada domes 2012. gada maija mēneša kārtējā sēdē dienas kārtībā jautājumu par SAC 

„Aglona” direktores Marītes Mežinieces atskaiti par padarīto 2010., 2011. g. un plānoto 2012. gadu. 

Lēmumprojekts 
Par SAC „Aglona” direktores Marītes Mežinieces atskaiti par padarīto 2010., 2011. g. un plānoto 2012. 

gadu. 

(Ziņo M.Mežiniece) 

NOLEMJ: 

1. Pieņemt zināšanai SAC „Aglona” direktores Marītes Mežinieces atskaiti par padarīto 2010., 2011. g. 

un plānoto 2012. gadu. 
 

SAC „Aglona” direktore M.Mežiniece sniedz pārskatu par padarīto 2010.g., 2011.g. un plānoto 

2012.gadā”: 
 

„Uzsākot savu darbību, esmu griezusies domē ar iesniegumu un lūgumu, piefiksēt esošo situāciju 

pansionātā. Par ko tika sastādīts apsekošanas akts (dokuments arhīvā). 

- 2010.gada laikā tika sakārtota kompresora atrašanās telpas nepieciešamā būve, pārvietots 

pats kompresors no veļas mājas ēkas, nodalīts atsevišķā telpā; 

- Veikta katlu mājas –garāžu jumta seguma vienkāršotā renovācija. Tika sakārtota telpa, 

pārveidojot to par noliktavu produktiem, jo vecā produkta noliktava atrodas avārijas 

stāvoklī; 

- Iekštelpās visiem TV ir uzstādīti dekoderi, antenas, iegādājamies atpūtas telpai televizoru; 

- Izgatavotas un uzstādītas pieturas iekšējās margas, kas netika uzliktas remonta laikā; 
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- SAC „Aglona” plāno piedalīties dažādos projektos, piemēram, ” LEADER ass pasākumu 

Preiļu rajona partnerības darbības teritorijā”, lai labiekārtotu un sakārtotu teritoriju, uzlabotu 

klientu dzīves apstākļus; 

- SAC „Aglona” visi darbības mērķi tiek virzīti un īstenoti, lai uzlabotu klientu dzīves 

apstākļus un pēc iespējas  vairāk pietuvinātu viņu vēlmes un vajadzības ikdienai; 

- 1 reizi mēnesī tika sasauktas darbinieku kopsapulces, sarunas ar klientiem. Notika personāla 

un klientu anketēšana; 

-  Sadarbībā ar Latvijas Samāriešu apvienību tika organizēti mācību kursi visiem 

darbiniekiem (kredītstundu iegūšanai), kur kursi bija bezmaksas. 

- Manāmi, uzlabojot dzīves un darba apstākļus centrā, domājam un strādājam  pie līdzekļu 

ekonomijas. 
 

Mēs cenšamies nodrošināt profesionālu, kvalitatīvu un ētikas normām atbilstošu 

pakalpojumu sniegšanu sekojot, lai nepārtraukti tiktu paaugstināts mūsu darbinieku 

profesionālo prasmju un kompetences līmenis. 
 

SAC „AGLONA” 

PAVEIKTO DARBU UZSKAITĪJUMS LAIKA PERIODĀ NO 2010.GADA- 2011.GADAM 
 

- iekštelpās – gaiteņos uzstādītas margas; 

- aprīkots (minimāli) fizioterapeita kabinets; 

- ēdināšanas blokā  izvietoti jauni galdi ar krēsliem, pakarināti aizkari; 

- iestādes telpās veikta dekoru uzstādīšana, logiem pieliktas stangas un aizkari; 

- izveidots informatīvs  stends ar fotoattēliem par iestādes klientu aktivitātēm; 

- plānveida tika veikta darbinieku un klientu apmācības, kur klientiem bija iespēja iemācīties 

veikt dažāda veida amatniecības darinājumus; 

- regulāri tiek veiktas darbinieku kopsapulces; 

- 2 reizes gadā notiek klientu un darbinieku anketēšana; 

- pavasarī tika veikti teritorijas sakopšanas un labiekārtošanas darbi – veco krūmu izciršana, 

piknika laukuma izveidošana un aprīkošana, zemes planēšana, zālāja iesēšana; 

- uzsākta teritorijas daļēja labiekārtošana, kur darbi turpināsies pavasarī un vasarā; (šobrīd jau 

tiek veikti noslēguma darbi) 

- nepārtraukti tiek strādāts pie sponsoru un sadarbības partneru piesaistīšanas; 

- uzsākta LEADER projekta realizācija, kura tiks pabeigta 2012.gada pavasarī vai vasarā; 

- realizēts kapu sakārtošanas projekts, sadarbībā ar Hipotēku un zemes banku „Mēs paši”, tiek 

meklētas jaunas iespējas, lai šo projektu paturpinātu, proti, uzstādīt metāla krustus uz žogu. 

- šobrīd strādājam pie SAC „AGLONA” centra paplašināšanas skiču projekta; 

- regulāri tiek meklēti un piesaistīti sadarbības partneri, lai saņemtu humāno palīdzību, kas 

sekmētu centra attīstību; 

- uzlikta jauna norāde; 

- nav vērojamas izmaiņas klientu skaitā samazināšanā, bet tieši pretēji klientu skaita 

palielināšanās. 

- no jauna strādā fizioterapeits; 

- tiek veikta līdzekļu ekonomija, izmantojot pašu resursus, tiek audzēti savi dārzeņi, zaļumi u.cc.; 

- regulāri tiek veikta jaunu klientu apzināšana, lai nepārtraukti būtu klienti; 

- vannas istabas aprīkošana ar tehniskajiem palīglīdzekļiem caur dažādām sabiedriskajām 

labdarības organizācijām; 

- studēju maģistratūrā, lai apgūtu jaunas zināšanas sava darba veikšanai; 

- savā darbā izmantojot personīgos sakarus piesaistu labdarības organizācijas un sponsorus; 
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- mūsu sadarbības ietvaros esmu saņēmusi no Vācijas Federatīvās Republikas vēstniecības Rīgā, 

dažādas palīgierīces klientiem, īpaši nozīmīgs ieguvums ir pacēlājs ar kura palīdzību var 

pārvietot cilvēku mazgāšanai vannā, kas atvieglo darbinieku fizisko piepūli un darbu. 

- Kolektīvs aktīvi piedalās visos novada sabiedriskajos pasākumos, prezentējot mūsu iestādi; 

- Tiek meklēti sponsori un divreiz gadā piedāvātas ekskursijas mūsu klientiem un darbiniekiem, 

kas manāmi saliedē visu kolektīvu. 
 

SAC „AGLONA” par 2012. gada šobrīd esošajiem paveiktajiem darbiem. 
 

Jau no šī gada sākuma aktīvi strādājam pie dažādu projektu piesaistes SAC vajadzībām.  

- Uzsāka darbību mūsu klientu radošās darbnīcas, kurās cilvēkiem iespējams interesanti 

pavadīt brīvo laiku, gatavojamies piedalīties arī izstādēs un konkursos; 

- Uzsākta arī mūsu mājas lapas gatavošana, lai mēs varētu ņemt aktīvu dalību sabiedriskajā 

logā; 

- Uzstādīta video novērošana, kas manāmi uzlabojusi mūsu dzīvi un darbību; 

- Līdz šī gada beigām obligāti jāuzbūvē ūdens ņemšanas vieta (ugunsgrēka gadījumā), notiek 

pārrunas šajā jautājumā ar firmām. 

- Tiek strādāts pie lielāka projekta, lai varētu sakārtot mūsu neapdzīvotās būves, tās racionāli, 

izmantojot. 

- Šobrīd centrā ir 62 klienti, par kuru labsajūtu rūpējas 30 darbinieki; 
 

Personāls regulāri apmeklē kursus, nodrošina kredītpunktu vākšanu. Pati mācos maģistratūrā, lai 

pēc iespējas vairāk apgūtu jaunas zināšanas, kuras varētu pielietot darbā. Turpinās sadarbība ar 

mūsu draugiem, un jau rudenī mūs apciemos vācieši ar humānās palīdzības sūtījumu. Humānās 

palīdzības izdale tiek izdalīta arī Jaunaglonas internātģimnāzijā. 

Paldies, par iespēju sniegt Jums šo atskaiti, jo tas tiešām ir vajadzīgi un informatīvi. novēlu visiem 

strādāt tādos kolektīvos, kā mūsu, kurā var pilnveidot sevi un palīdzēt citiem.” 
 

No balsošanas sevi atstādina M.Mežiniece. 
 

      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 – nav; atturas – 3 (V.Krimans, 

D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ: 
  

      1. Pieņemt zināšanai SAC „Aglona” direktores Marītes Mežinieces atskaiti par         

          padarīto 2010., 2011. g. un plānoto 2012. gadu. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

2.§ 

Par budžeta izpildi. 

                                                             (Ziņo V.Lielcepure) 
 

Sēžu zāli atstāj deputāte A.Bartuša. 
 

 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.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas – 

1 (D.Vanags), NOLEMJ: 
 

1.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto pamatbudžeta   

   izpildi uz 01.05.2012. ieņēmumos LVL 926124 (tajā skaitā konsolidācija - LVL 160626) ,   

   saskaņā ar pielikumu ‘’Pārskats par budžeta izpildi’’(Veidlapa 1-PB); 
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2. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto pamatbudžeta   

    izpildi uz 01.05.2012. izdevumos LVL 831479 (tajā skaitā konsolidācija - LVL 160626)   

    un naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumu uz 01.05.2012. LVL 535643, saskaņā ar   

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

3. Apstiprināt saņemto aizņēmumu kopsummu uz 01.05.2012. LVL 48231, atmaksāto   

    aizņēmumu kopsummu uz 01.05.2012. LVL 40253, saskaņā ar pielikumu ‘’Pārskats par   

    aizņēmumiem’’; 

4. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto speciālā   

    budžeta izpildi uz 01.05.2012. ieņēmumos LVL 22663, saskaņā ar pielikumu ‘’Pārskats   

    par budžeta izpildi’’(Veidlapa 1-SB); 

5. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto speciālā   

    budžeta izpildi uz 01.05.2012. izdevumos LVL 19624 un naudas līdzekļu un   

    noguldījumu atlikumu uz 01.05.2012. LVL 19611, saskaņā ar pielikumu ‘’Pārskats par   

    budžeta izpildi’’(Veidlapa 1-SB). 

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

   dāvinājumu budžeta izpildi uz 01.05.2012.ieņēmumos LVL 2050, izdevumos LVL 1033,   

   līdzekļu atlikums uz 01.05.2012.LVL 3778. 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
       

3.§ 

Par uzkrājumu veidošanu debitoru prasībām. 

(Ziņo V.Lielcepure) 
 

Sēžu zālē atgriežas deputāte A.Bartuša. 
 

Debatēs piedalās: V.Krimans. 
 

       Pamatojoties uz 2009.gada 15.decembra MK noteikumu „Kārtība, kādā budžeta iestādes 

kārto grāmatvedības uzskaiti” 102.punktu – „Prasības un samaksātos avansus sadala grupās pēc to 

apmaksas vai izpildes termiņa kavējuma un atbilstoši tām nosaka uzkrājumu apmēru”: 

102.1. parādiem, kuru saņemšana vai izpilde kavēta 91-180 dienas, uzkrājumus veido 25 

procentu apmērā no parādu vērtības:    - 1511.68 Ls * 25%=377.92 Ls 

102.2. parādiem, kuru saņemšana vai izpilde kavēta 181-270 dienas, uzkrājumus veido 50 

procentu apmērā no parādu vērtības:   - 746.08 Ls*50%=373.04 Ls 

102.3. parādiem, kuru saņemšana vai izpilde kavēta 271-365 dienas, uzkrājumus veido 75 

procentu apmērā no parādu vērtības:   - 582.75 Ls*75%=437.06 Ls 

102.4. parādiem, kuru saņemšana vai izpilde kavēta ilgāk par 365 dienām, uzkrājumus veido 80 

procentu apmērā no parādu vērtības:   - 4253.72 Ls*80%=3402.98 Ls 

Kopā uzkrājumu apmērs – 4591 Ls. 
 

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

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

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

          1. Izveidot uzkrājumus debitoru prasībām uz 01.04.2012.g. 4591 Ls apmērā. 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

4.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā. 

                                                              (Ziņo I.Gribuste) 
 

      Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro daļu, likuma „Par 

nodokļiem un nodevām” 15.,18.,20.,26.pantu un 29.pantu,likuma „Par pašvaldībām”14.pantu un 

Latvijas Civilprocesa likuma 539.panta otrās daļas 2.punktu, 



Aglonas novada domes 29.05.2012. sēdes protokols Nr.8                                          - 12 - 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

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

atturas – 1 (V.Krimans), NOLEMJ: 
 

       1. Veikt nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu    

           bezstrīdus kārtībā no personām pēc saraksta: 
Nr.p.k Vārds 

Uzvārds 

Personas 

kods 

Īpašnieka adrese Kadastra 

numurs 

Parāds 

(uz 08.05.12) 

 Brīdinājums 

1. D.B.   7642-001-0130 94.58+23.30 

= 117.88 Ls 

 06.03.2012. 

2. SIA „Krokuss” Reģ.nr. 

45403006453 

Viduči, Aronas pag., 

Madonas novads, LV-

4847 

6058-005-0086 52.09 +33.07 

= 85.35 Ls 

 09.02.2012. 

3. Z.P   „Purvaine” 

7642-001-0025 

 

Skudrinkas ezers 

7642-004-0204 

42.33+11.71 

= 54.04Ls 

 

4.23+1.56 

= 5.79 Ls 

 06.03.2012. 

4. A.P   „Pudi” 

6072-007-0157 

58.17+22.59 

= 80.76 Ls 

 12.02.2012. 

5. V.R   „Laimas” 

6072-003-0069 

43.62+ 25.26 

= 69.94 Ls 

 12.02.2012. 

6. S.I.   „Lapsiņi” 

6072-003-0014 

69.09+18.76 

= 87.85 Ls 

 01.02.2012. 

7. O.L.   „Patmalnieki” 

7642-011-0028 

50.61+17,25 

= 67,86 Ls 

 31.01.2012. 

8. K.E.   „Mežkalni” 

6072-002-0127 

„Buki” 

6072-003-0085 

23.31+7.91 

= 31,22 Ls 

16.91+4.67 

= 21.58 Ls 

 01.02.2012. 

9. I.M.   „Kukulītis” 

7642-001-0080 

49.04 + 21.32 

= 70.36 Ls 

 01.02.2012. 

10. V.Ļ.  (R.Ļ. 

mantiniece ) 

  „Smani” 

7642-001-0072 

 

227.90+66.87 

= 294.77Ls 

 30.01.2012. 

11. E.L.   „Kovaļovas 

dzirnavas” 

6058-005-0139 

 

118,04+51,30 

= 169,34 Ls 

 16.01.2012. 

12. V.E.   6058-003-0046 119,10+65,88 

= 184,98 Ls 

 16.01.2012. 

                                                                                         Kopā: 1341.74 LVL 
 

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

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. 

(Ziņo I.Gribuste) 
 

Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām" 25.panta 1.daļas 3.punktu, kas nosaka, ka 

nodokļa parādu atļauts dzēst fiziskajai personai – nodokļu maksātājam – viņa nāves gadījumā, ja nav 

iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas un nokavējuma 

naudas un 25.panta 3.daļu, kas nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa 

parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos 

gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības, un saskaņā ar MK noteikumiem Nr.1486 "Kārtība, kādā budžeta 

iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti" 100.pantu, prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir 

neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz 

no uzskaites un atzīst pārējos izdevumos, kā arī samazina izveidotos uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) 

parādiem, atzīstot ieņēmumus no uzkrājumu samazinājuma. 

Civillikuma 1895.pants nosaka to, ka visi prasījumi noilgst desmit gadu laikā, līdz ar to var uzskatīt, ka 

ir pagājis vairāk par desmit gadiem un iestājies civiltiesiskais noilgums un parāda piedziņa nav iespējama, 

tādēļ, 

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

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

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

         1. Norakstīt nekustamā īpašuma parādu Valentīnai Serafimovičai 

Vārds 

Uzvārds 

Personas kods Adrese Kadastra 

numurs 

Parāda 

summa Ls 

Piezīmes 

V.S.    7642-007-0032 Ls 48.47  Parāds no 2002. 

gada 

                                                                                                   Kopā: Ls 48.47  

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

6.§ 

Par administratīvo lietu izbeigšanu. 

(Ziņo I.Gribuste) 
 

Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta 9.daļas 1.punkts paredz: 

Lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu zaudē spēku ar dienu, kad ir veikta 

nokavēto nodokļu maksājumu brīvprātīga samaksa vai izpildīts lēmums par nokavēto nodokļu 

maksājumu piedziņu. 

Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un  nodevām” 26.panta 9.daļas 1.punktu, 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

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

atturas – 2 (V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ: 

 1. Izbeigt ierosināto administratīvo lietu Z/S Stivriņi reģ.nr. 45901001896 par nekustamā   

     īpašuma „Ilzas iela 14” ar kadastra numuru 6072 005-0029 nodokļa parāda piedziņu    

     bezstrīda kārtībā. 

 2. Izbeigt ierosināto administratīvo lietu V.B. personas kods, par    

     nekustamā īpašuma „Vilmāri” ar kadastra numuru 6094 004-0015 nodokļa parāda piedziņu    

     bezstrīda kārtībā. 

 3. Izbeigt ierosināto administratīvo lietu G.K. personas kods, 

     par nekustamā īpašuma „Austiņas” ar kadastra numuru 6072-008-0078 un nekustamajam     

     īpašumam „Auziņas” ar kadastra numuru 6072-008-0149 nodokļa parāda piedziņu   

     bezstrīda  kārtībā. 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

7.§ 
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Par parādu norakstīšanu. 

(Ziņo I.Gribuste) 
 

Aglonas novada dome izskatīja šaubīgo debitoru parādus un secināja, ka parāda piedziņa ir 

neiespējama, jo nav noslēgti līgumi ar iedzīvotājiem, kuri agrāk dzīvoja Grāveru pagasta dzīvokļos. 

Saskaņā ar Civillikuma 1475.pantu darījuma formas neievērošana tajos gadījumos, kad formu 

prasa likums, vai kad līdzēji darījuši no tās atkarīgu sava darījuma spēku, padara pašu darījumu par 

spēkā neesošu. 

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

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

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

1. Norakstīt uzkrājušos parādu par ūdens lietošanu Grāveru pagastā sekojošām    

   personām: 
Vārds Uzvārds Parāds 

G.P. 42.46 Ls 

T.M. 95.89 Ls 

A.S. 45.10 Ls 

V.D. 31.17 Ls 

S.L. 41.17 Ls 

S.B. 30.10 Ls 

G.K. 7.20 Ls 

A.Dž. 30.80 Ls 

J.P 18.20 Ls 

A.M. 5.54 Ls 

                                                           Kopā: 347.63 Ls 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

8.§ 

Par grozījumiem pagasta pārvalžu nolikumos. 

(Ziņo I.Reščenko) 
 

Sēžu zāli atstāj deputāte M.Mežiniece plkst.12:00. 
 

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

V.Krimana priekšlikums ir izteikt piezīmi Aglonas novada domes priekšsēdētājam I.Reščenko par 

Aglonas novada Grāveru pagasta pārvaldes, Kastuļinas pagasta pārvaldes un Šķeltovas pagasta 

pārvaldes nolikuma 11.punkta ignorēšanu par 2010.g. un 2011.g. Nolikumus atstāt negrozītus. 
 

I.Barkeviča iebilst, kāpēc neiet runa par 2009.gadu? 
 

V.Krimans – pašlaik A.Badūnam izteikt piezīmi nav korekti. 
 

I.Barkeviča – mans priekšlikums nav izteikt piezīmi bijušajam priekšsēdētājam, bet nav korekti 

aizrādīt vienam cilvēkam, ja dome 2009.gadā pieņēma nolikumu un to pati nav ievērojusi līdz 

2011.gadam. 
 

V.Krimana viedoklis – I.Barkevičai laikam maksā par to, ka viņa aizstāv priekšsēdētāju. 
 

I.Barkeviča lūdz ieprotokolēt: “Krimans saka, ka man maksā par kaut ko, lai es kaut ko lobētu.” 
 

Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu. 
 

No balsošanas sevi atstādina I.Reščenko. 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 2 (V.Krimans, J.Rutka); pret – 2 
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(A.Badūns, A.Beķis); atturas – 6 (A.Kluss, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Streļčs, A.Ruduks, 

D.Vanags), neapstiprina augstāk minēto V.Krimana priekšlikumu. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums nav pieņemts. 
 

8.1. Par grozījumiem Aglonas novada Grāveru pagasta pārvaldes nolikumā. 
 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 41. panta 1. daļas 2. punktu, 
 

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

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

atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Veikt sekojošus grozījumus Aglonas novada Grāveru pagasta pārvaldes 2010. gada   

    27.janvāra nolikumā: 

1.1. grozīt nolikuma 11. punktu un izteikt to sekojošā redakcijā:  „11. Pārvaldes vadītāja   

       atvaļinājuma vai viņa ilgstošas prombūtnes laikā pārvaldes darbu vada un organizē   

       Domes priekšsēdētāja vietnieks. Pārvaldes vadītājam atvaļinājumu piešķir   

       pamatojoties uz Domes priekšsēdētāja rīkojumu.” 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

8.2. Par grozījumiem Aglonas novada Kastuļinas pagasta pārvaldes nolikumā. 

 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 41. panta 1. daļas 2. punktu, 
 

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

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

atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Veikt sekojošus grozījumus Aglonas novada Kastuļinas pagasta pārvaldes 2010. gada   

     27. janvāra nolikumā: 

1.1. grozīt nolikuma nolikuma 11. punktu un izteikt to sekojošā redakcijā:  „11.   

      Pārvaldes vadītāja atvaļinājuma vai viņa ilgstošas prombūtnes laikā pārvaldes darbu   

       vada un organizē Domes priekšsēdētāja vietnieks. Pārvaldes vadītājam atvaļinājumu   

       piešķir pamatojoties uz Domes priekšsēdētāja rīkojumu.” 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

8.3. Par grozījumiem Aglonas novada Šķeltovas pagasta pārvaldes nolikumā. 
 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 41. panta 1. daļas 2. punktu, 
 

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

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

atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Veikt sekojošus grozījumus Aglonas novada Šķeltovas pagasta pārvaldes 2010. gada   

      27. janvāra nolikumā: 

1.1. grozīt nolikuma nolikuma 11. punktu un izteikt to sekojošā redakcijā: „11.    

       Pārvaldes vadītāja atvaļinājuma vai viņa ilgstošas prombūtnes laikā pārvaldes darbu   

       vada un organizē Domes priekšsēdētāja vietnieks. Pārvaldes vadītājam atvaļinājumu   

       piešķir pamatojoties uz Domes priekšsēdētāja rīkojumu.” 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

9.§ 
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Par grozījumiem Rīgas un  visas Latvijas Metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru 

pamatskolas nolikumā. 

(Ziņo I.Barkeviča) 
 

Saņemts Grāveru pamatskolas direktores E.Islamgarajevas iesniegums (15.05.2012., Nr.900), 

kurā lūdz izskatīt jautājumu par Grāveru pamatskolas nolikuma (apstiprināts Aglonas novada 

domes 2009.gada 10.jūlija sēdē) izmaiņām un papildinājumiem 
 

Debatēs piedalās: D.Vanags, V.Krimans. 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41. panta 1. daļas 2. punktu, 

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

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

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

1. Veikt grozījumus 2009.gada 10.jūlija (protokols Nr.4, § 7) apstiprinātajā Rīgas un   

    visas Latvijas Metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru pamatskolas nolikumā: 

1.1.Papildināt skolas nolikuma 3. daļas 3.1.punktu pēc vārdiem „programmas kods 01011111;”                                        

      ar vārdiem „speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar   

      mācīšanās traucējumiem, programmas kods 21015621; speciālās pamatizglītības   

      mazākumtautību programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, programmas   

      kods 21015821; pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas mazākumtautību izglītības   

      programma, programmas kods 21011821”. 

1.2. Papildināt 3. daļas 3.2.punktu pēc vārdiem „ pirmsskolas programma”  ar vārdiem „   

       speciālās pamatizglītības mazākumtautību izglītības programmas izglītojamiem ar   

       mācīšanās traucējumiem   apguves īstenošanu  reglamentē Izglītības likums, Vispārējās   

       izglītības likums, speciālās pamatizglītības mazākumtautību izglītības programma    

       izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem; speciālās pamatizglītības mazākumtautību   

       izglītības programmas izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem apguves īstenošanu    

       reglamentē Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, speciālās pamatizglītības   

       mazākumtautību izglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem;   

       pamatizglītības pedagoģiskās  korekcijas mazākumtautību izglītības programmas apguves   

       īstenošanu  reglamentē Izglītības  likums, Vispārējās izglītības likums, pamatizglītības   

       pedagoģiskās korekcijas  mazākumtautību izglītības programma”. 

1.3. Nolikuma 4. daļas 4.5.1. punktu izteikt šādā redakcijā: 

       „Stundu saraksts ietver mazākumtautību pamatizglītības, pamatizglītības, speciālās   

       mazākumtautību pamatizglītības un pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas   

       mazākumtautību izglītības   programmas mācību priekšmetu un stundu plānā nosauktās   

       mācību stundas un klases audzinātāja stundu (klases stundu). 

1.4. Nolikuma 4. daļas 4.10. punkta vārdus” Skola  piedāvā” aizvietot ar vārdiem “ Skola var   

       piedāvāt”. 

1.5. Nolikuma 4. daļas 4.13. punkta vārdus „saskaņā ar skolas nolikumu „Mācību sasniegumu   

       vērtēšana” aizvietot ar vārdiem „saskaņā ar „ Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību”. 

1.6.  4. daļas  4.22. punkta pēdējo teikumu iztekt šādā redakcijā: 

       „ Katru gadu mācību priekšmetu skolotāji līdz 15. septembrim izstrādā mācību priekšmeta   

        tematisko plānu, ko izvērtē mācību priekšmetu metodiskajā komisijā un  apstiprina   

        direktors  vai  direktora vietnieks”. 

1.7. Nolikuma 4. daļas 23. punktā vārdus „reglamentē nolikumi” aizvietot ar vārdiem” nosaka   

       reglamenti”. 

1.8. Svītrot 4.25.4. punktu. 

1.9.  5. daļu  izteikt šādā redakcijā:  

5.1. „Skolas attīstības plāns”  un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar Skolas padomi 
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un Dibinātāju; 

5.2.. Skolā īstenojamās izglītības programmas apstiprina direktors, saskaņojot ar Dibinātāju, 

un licencē IZM. Grozījumus skolas izglītības programmās apstiprina direktors; 

5.3. „Darba kārtības noteikumi” un grozījumus tajos apstiprina direktors, saskaņojot ar Skolas 

padomi; 

5.4. „Iekšējās kārtības noteikumi” un grozījumus tajos apstiprina direktors, saskaņojot ar 

Skolas padomi un skolēnu pašpārvaldi; 

5.5. „Skolas padomes reglaments” un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar 

Skolas padomi; 

5.6. „Pedagoģiskās padomes reglaments” un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar 

Pedagoģisko padomi; 

5.7. „Skolas pašpārvaldes reglaments” un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar 

Skolas padomi; 

5.8. „Mācību priekšmetu metodiskās komisijas reglaments” un grozījumus tajā apstiprina 

direktors, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi; 

5.9. „Kārtība par projektu nedēļu” un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar 

Pedagoģisko padomi; 

5.10. Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība un grozījumus tajā apstiprina direktors,    

saskaņojot ar Pedagoģisko  padomi; 

5.11. „Kārtība par pagarinātās darba dienas grupas darbību” un grozījumus tajā apstiprina 

direktors, saskaņojot ar Pedagoģisko  padomi;  

5.12. „Kārtība par informātikas kabineta izmantošanu” un grozījumus tajā apstiprina 

direktors, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi; 

5.13. „Dežūrdarba kārtība” un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar Pedagoģisko 

padomi; 

5.14. „Skolas bibliotēkas reglaments” un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar   

         Pedagoģisko  padomi; 

5.15. „Kārtība, kā reģistrē izglītojamo neierašanos skolā” un grozījumus tajā apstiprina   

         direktors, saskaņojot ar pedagoģisko padomi; 

5.16. „Skolas arhīva nolikums”, grozījumus tajā apstiprina direktors; 

5.17. „Ekspertu komisijas nolikums”, grozījumus apstiprina direktors. 

5.18. Mācību gada darba plānu  apstiprina direktors, saskaņojot ar Pedagoģisko  padomi. 

6. Papildināt Skolas nolikumu ar pielikumu „Pārvaldes struktūra”. 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

10.§ 

Par skolēnu un pedagogu prēmēšanas kārtību. 

(Ziņo I.Barkeviča) 

Sagatavotais lēmumprojekts: 
 

Pamatojoties uz “Kārtība, kādā apbalvo Aglonas novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamos un 

pedagogus”, 

Aglonas novada dome NOLEMJ:  
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1. Apstiprināt Aglonas vidusskolas, Aglonas internātvidusskolas, Aglonas bazilikas kora skolas,   

    Priežmalas pamatskolas, Šķeltovas pamatskolas un Grāveru pamatskolas apbalvojamo skolēnu   

    un pedagogu sarakstus. (Pielikumā) 
 

Debatēs piedalās: V.Krimans, V.Lielcepure, D.Vanags, J.Rutka. 
 

V.Krimans jautā no kādiem līdzekļiem un kāda summa bija plānota budžetā un cik tiks izmaksāts? 

V.Krimans – lēmumprojektā jābūt norādītai summai. 

V.Lielcepure – naudu skolēnu prēmēšanai izglītības iestādes nav ieplānojušas savos budžetos. 

Sakarā ar to, ka mūsu pārvalžu budžeti plānoti pēc iepriekšējā gada izpildes, pagājušo gadu tika 

finansēts no pārvalžu budžetiem, tad šogad arī tāpat finansēt. 
 

Deputāti balso par sagatavoto lēmumprojektu ar izmaiņām – norādot summas un no kādiem 

līdzekļiem piešķirt finansējumu skolēnu un pedagogu prēmēšanai. 
 

No balsošanas sevi atstādina V.Krimans. 
 

Pamatojoties uz “Kārtība, kādā apbalvo Aglonas novada pašvaldības izglītības iestāžu 

izglītojamos un pedagogus”, 

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

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

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Aglonas vidusskolas apbalvojamo skolēnu un pedagogu sarakstu,   

    kopējā summa LVL 1625.00; 

    Aglonas internātvidusskolas apbalvojamo skolēnu un pedagogu sarakstu, kopējā   

    summa LVL 295.00; 

    Aglonas bazilikas kora skolas apbalvojamo skolēnu un pedagogu sarakstu, kopējā   

    summa LVL 80.00; 

    Priežmalas pamatskolas apbalvojamo skolēnu un pedagogu sarakstu, kopējā   

    summa LVL 470.00; 

    Šķeltovas pamatskolas apbalvojamo skolēnu un pedagogu sarakstu, kopējā summa   

    LVL 510.00; 

    Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru   

    pamatskolas apbalvojamo skolēnu un pedagogu sarakstu, kopējā summa   

    LVL 260.00.  

    (Saraksti pielikumā) 

          2. Līdzekļus paredzēt no pašvaldības pārvalžu līdzekļiem. 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

10.1. Par Aglonas vidusskolas iesniegumu. 
 

Debatēs piedalās: A.Streļčs, J.Rutka, L.Šatilova, A.Badūns, A.Ruduks. 

No balsošanas sevi atstādina V.Krimans. 

Pamatojoties uz “Kārtība, kādā apbalvo Aglonas novada pašvaldības izglītības iestāžu 

izglītojamos un pedagogus” 7.punktu,  
 

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

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

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Aglonas vidusskolas apbalvojamo skolēnu un pedagogu sarakstu, kopējā   

    summa LVL 405.00.  (Pielikumā) 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

10.2. Par Aglonas bazilikas kora skolas iesniegumu. 
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Sagatavotais lēmumprojekts: 
 

Pamatojoties uz “Kārtība, kādā apbalvo Aglonas novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamos un 

pedagogus” 7.punktu,  

Aglonas novada dome NOLEMJ:  

   1. Apstiprināt Aglonas bazilikas kora skolas apbalvojamo skolēnu un pedagogu sarakstu.   

       (Pielikumā) 
 

Deputāti balso par sagatavoto lēmumprojektu. 
 

No balsošanas sevi atstādina deputāti V.Krimans un D.Vanags. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 4 (A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, 

A.Kluss); pret – nav; atturas – 5 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Streļčs, A.Ruduks, J.Rutka), 

neapstiprina sagatavoto lēmumprojektu.  
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums nav pieņemts. 
 

Sēžu zāli atstāj deputāts D.Vanags plkst.12:40. 
 

Sēdes vadītājs I.Reščenko izsludina sēdes pārtraukumu. 
 

11.§ 

Par zivju nozveju. 

(Ziņo A.Bartuša) 

11.1. Par lēmuma  atcelšanu. 
 

Sakarā ar to, ka tika kļūdaini sastādīts lēmumprojekts, 

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

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

J.Rutka), NOLEMJ: 

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

         10.20. apakšpunktu „Par P.M. 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. 
 

11.2. Par P.M. iesniegumu. 

      Izskatot P.M., personas kods,  dzīves vieta –  (kancelejā reģistrēts 26.03.2012., Nr.561) par 

lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam 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 10 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

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

J.Rutka), NOLEMJ: 

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

11.3. Par J.S.  iesniegumu. 
      Izskatot  J.S.,  personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 15.05.2012., Nr.906) 
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par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam Cirišu 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 10 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

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

NOLEMJ: 

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

            dzīves vieta, par zivju nozveju   

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

             sētas garumu    pašpatēriņam. 

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

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

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

            dienas. 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

11.4. Par V.V.  iesniegumu. 
      Izskatot  V.V.,  personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 14.05.2012., Nr.891) 

par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam Aksenovas ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar 

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

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

NOLEMJ: 

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

          dzīves vieta, par zivju nozveju   

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

          pašpatēriņam. 

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

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

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

         dienas. 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

11.5. Par M.S.  iesniegumu. 
      Izskatot  M.S.,  personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 14.05.2012., Nr.889) 

par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam Dubuļu ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar 

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

limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos.”  

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

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

J.Rutka), NOLEMJ: 

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

         dzīves vieta, par zivju    

         nozveju Dubuļu 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. 

11.6. Par M.S. iesniegumu. 

      Izskatot  M.S.,  personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 14.05.2012., 

Nr.890) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam Dubuļu ezerā zivju nozvejai 
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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 10 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

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

J.Rutka), NOLEMJ: 
 

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

zivju nozveju Dubuļu 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. 
 

11.7. Par V.S.  iesniegumu. 

      Izskatot  V.S.,  personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 02.05.2012., 

Nr.849) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam Geraņimovas Ilzas 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 10 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

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

J.Rutka), NOLEMJ: 

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

zivju nozveju Geraņimovas Ilzas 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. 
 

        11.8. Par V.K.  iesniegumu. 

      Izskatot  V.K.,  personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 26.04.2012., 

Nr.818) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam Kustaru 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 10 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

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

J.Rutka), NOLEMJ: 

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

par zivju nozveju Kustaru  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. 

11.9. Par J.J.  iesniegumu. 

       Izskatot  J.J.,  personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 26.04.2012., 

Nr.817) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam Kustaru 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 10 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

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

J.Rutka), NOLEMJ: 
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1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam ar J.J.,  personas kods,  dzīves vieta māja, 

par zivju nozveju Kustaru  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. 
 

11.10. Par P.B.  iesniegumu. 

    Izskatot  P.B.,  personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 25.04.2012., 

Nr. 816)   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 10 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

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

J.Rutka), NOLEMJ: 

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

zivju nozveju Užuņu  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. 
 

11.11. Par E.B. iesniegumu. 

    Izskatot  E.B.,  personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 21.05.2012., 

Nr.974) 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 10 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

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

J.Rutka), NOLEMJ: 

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

11.12. Par I.V.  iesniegumu. 
       Izskatot  I.V.,  personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 21.05.2012., Nr.1032) par 

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

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

un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos.”  

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

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

J.Rutka), NOLEMJ: 
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam ar I.V.,  personas kods,  dzīves vieta, par zivju 

nozveju Karašu 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. 
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11.13. Par Ē.S.  iesniegumu. 
      Izskatot  Ē.S.,  personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 22.05.2012., Nr.1042) par 

lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam Geraņimovas Ilzas 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 10 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

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

J.Rutka), NOLEMJ: 
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam ar Ē.S.,  personas kods, dzīves vieta.,  par zivju 

nozveju Geraņimovas Ilzas ezerā ar vienu 30 m garu tīklu un vienu zivju murdu  ne vairāk kā 

30 m sētas garumu pašpatēriņam. 

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

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

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

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

11.14. Par V.S.  iesniegumu. 
       Izskatot  V.S.,  personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 22.05.2012., Nr.1043) par 

lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam Geraņimovas Ilzas 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 10 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

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

J.Rutka), NOLEMJ: 

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

par zivju nozveju Geraņimovas Ilzas ezerā ar vienu 30 m garu tīklu un vienu zivju 

murdu  ne vairāk kā 30 m sētas garumu pašpatēriņam. 

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

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

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

dienas. 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

11.15. Par S.S.  iesniegumu. 
      Izskatot  S.S.,  personas kods,dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 22.05.2012., Nr.1041) par 

lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam Geraņimovas Ilzas 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 10 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

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

J.Rutka), NOLEMJ: 

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

           dzīves vieta, par zivju nozveju   

           Geraņimovas Ilzas ezerā ar vienu 30 m garu tīklu un vienu zivju murdu  ne vairāk kā   

           30 m sētas garumu pašpatēriņam. 

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

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

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

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

11.16. Par Č.V.  iesniegumu. 
         Izskatot  Č.V.,  personas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 22.05.2012., Nr.2012) par 

lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam Karašu ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar zivju 
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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 10 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

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

J.Rutka), NOLEMJ: 

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

          dzīves vieta, par zivju nozveju   

           Karašu 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. 
 

11.17. Par T.B.  iesniegumu. 
       Izskatot T.B., personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 25.05.2012., Nr.4-14/35) 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 10 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

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

J.Rutka), NOLEMJ: 

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

11.18. Par A.S.  iesniegumu. 
        Izskatot A.S., personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 25.05.2012., Nr.4-14/36) 

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

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

J.Rutka), NOLEMJ: 

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

11.19. Par O. P.  iesniegumu. 
        Izskatot O.P., personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 25.05.2012., Nr.4-14/37) 

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

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

J.Rutka), NOLEMJ: 



Aglonas novada domes 29.05.2012. sēdes protokols Nr.8                                          - 25 - 

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

11.20. Par V. P.  iesniegumu. 
    Izskatot V.P., personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 25.05.2012., Nr.4-14/38) 

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

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

J.Rutka), NOLEMJ: 
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam ar V.P., 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. 
 

12.§ 

Par sociālajiem jautājumiem. 

(Ziņo Ā.Perševica) 

12.1. Par sociālajiem pabalstiem. 
 

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

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

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

J.Rutka), NOLEMJ: 
 

      1. Apstiprināt sarakstu par sociālajiem pabalstiem par kopējo summu Ls 941,00   

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

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

12.2. Par sociālajiem jautājumiem. 
      

12.2.1. Par J.V. iesniegumu. 

     Aglonas novada Sociālajā dienestā tika izskatīts J.V., personas kods,    

iesniegums ar lūgumu, piešķirt sociālo dzīvokli Kastuļinas pagasta  sociālajā dzīvojamā mājā. 

     Izvērtējot Aglonas novada Sociālajā dienesta rīcībā esošo informāciju, konstatēts: J.V. ir 

beidzies uzturēšanās termiņš audžuģimenē sakarā ar pilngadības sasniegšanu. 

      Pamatojoties uz likumu "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" un MK  

noteikumiem Nr.857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku  

gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes  

beigšanās” 28.p., Aglonas    novada saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par sociālo dzīvokļu  

izīrēšanu Aglonas novadā” 20.p., 
 

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

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

J.Rutka), NOLEMJ: 
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     1. Slēgt līgumu ar J.V., personas kods, par sociālā dzīvokļa   

         izīrēšanu Kastuļinas pagasta sociālajā dzīvojamā mājā uz sešiem mēnešiem. 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

       12.2.2. Par J.P. iesniegumu. 

       Aglonas novada Sociālajā dienestā tika saņemts iesniegums (reģistrācijas Nr.11-18/300 no            

08.05.2012.) no J.P., personas kods, deklarētā dzīves vieta,   

par uzņemšanu rindā uz dzīvojamo platību.  

Pamatojoties uz  likumu "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā",  
 

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

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

J.Rutka), NOLEMJ: 
 

     1. Uzņemt J.P., personas kods, ar ģimeni rindā uz    

         dzīvojamo platību ar kārtas Nr.18. 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

       12.2.3. Par L.M. iesniegumu. 
 

      Aglonas novada Sociālajā dienestā tika saņemts iesniegums (reģistrācijas Nr.11-18/301 no      

    08.05.2012.) no L.M., personas kods, deklarētā dzīves vieta, par uzņemšanu rindā uz dzīvojamo 

platību.  

    Pamatojoties uz  likumu "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā",  
 

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

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

J.Rutka), NOLEMJ: 
 

      1.Uzņemt L.M., personas kods, ar ģimeni rindā uz    

         dzīvojamo platību ar kārtas Nr.19. 
    

 I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

13.§ 

Par deputāta V.Krimana iesniegtajiem domes sēdē izskatāmajiem jautājumiem. 
 

13.1. Par 2012.gada 10.maija notikušo kopsapulci ar Cirīsu HES ūdenskratuves, Sekļu, 

Raudiņas ezera pierobežniekiem, SIA „Cirīšu HES” pārstāvjiem un Aglonas novada domes 

deputātiem. 

(Ziņo I.Reščenko) 
 

         Saņemts deputāta V.Krimana iesniegums (18.05.2012., reģ. Nr.941) ar lūgumu iekļaut 

Aglonas novada domes 2012. gada maija mēneša kārtējā sēdē dienas kārtībā jautājumu par 

2012.gada 10.maija notikušo kopsapulci ar Cirīšu HES ūdenskrātuves,  

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

domes deputātiem. 
Lēmumprojekts 

Par 2012.gada 10.maija notikušo kopsapulci ar Cirīšu HES ūdenskrātuves, 

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

domes deputātiem. 

(Ziņo I.Reščenko) 

NOLEMJ: 

1. Pieņemt zināšanai Aglonas novada priekšsēdētāja I.Reščenko ziņojumu par 2012.gada 10.maija 

notikušo kopsapulces gaitu ar Cirīšu HES ūdenskrātuves,  Sekļu ezera, Raudiņu ezera 

pierobežniekiem, SIA  „Cirīšu HES” pārstāvjiem un  Aglonas novada domes deputātiem. 
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Debatēs piedalās: V.Krimans, A.Ruduks, A.Streļčs, I.Barkeviča. 
 

V.Krimana priekšlikums – pieņemt lēmumu, ka pie sapulces protokola pievienot audioierakstu un 

protokola pirmos divus punktus sarakstīt kā stenogrammu. 
 

I.Reščenko – dome nevar pieņemt lēmumu par iedzīvotāju sapulces protokola gaitu. 

 

V.Krimans piedāvā citu lēmumprojektu: 

          1. Izteikt aizrādījumu Aglonas novada domes priekšsēdētājam I.Reščenko par Aglonas   

              novada domes 25.04.2012. sēdes protokola Nr.6, punkta 17.2. lēmuma ignorēšanu. 

          2. Izteikt aizrādījumu Aglonas novada domes juristam V.Grigulim par Aglonas novada domes   

              25.04.2012. sēdes protokola Nr.6, punkta 16.2. lēmuma neizpildīšanu. 

          3. Uzlikt par pienākumu mēneša laikā Aglonas novada domes juristam V.Grigulim sagatavot   

              skaidrojumu ar juridiskiem punktiem Aglonas novada domes kārtējai sēdei, lai varētu   

              sniegt biedrībai apstiprinātu skaidrojumu. 

          4. Aglonas novada domes attiecīgajiem speciālistiem sagatavot vēsturisku pārskatu vai   

              informāciju par zemes reformu tajā rajonā - ūdenskrātuve zem Cirīšu HES, par visu Cirīšu   

              HES privatizācijas gaitu, sākot no 1990.gada. 
 

Uz sēdi ierodas deputāts D.Vanags plkst.13:30. 
 

Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu. 
 

No balsošanas sevi atstādina I.Reščenko. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 2 (V.Krimans, J.Rutka); pret – nav; 

atturas – 8 (A.Beķis, A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, D.Vanags), 

neapstiprina augstāk minēto V.Krimana priekšlikumu. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums nav pieņemts. 
 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt jautājumu priekšsēdētājam: „Tikko jūs pašlaik ar vairākumu nobalsojāt 

it kā to lēmumu nevajadzēja pildīt. Kādu jūs lēmumu gribat pašlaik pildīt?” 
 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Priekšsēdētājs uzskata, ja darītu desmit gadus visu pareizi, nebūtu 

problēmu. Lūdzu, tad nosauciet, kas to nedarīja?” 
 

I.Reščenko aicina balsot par V.Krimana iesniegto lēmumprojektu: „Pieņemt zināšanai Aglonas novada 

priekšsēdētāja I.Reščenko ziņojumu par 2012.gada 10.maija notikušo kopsapulces gaitu ar Cirīšu HES 

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

novada domes deputātiem.” 
 

V.Krimans noņem  savu lēmumprojektu no dienas kārtības. 
 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „ Es precizēju savu lēmumprojektu, jūs noraidījāt, es noņemu savu 

lēmumprojektu.”  
 

13.2. Par sociālā darbinieka Pētera Ratkeviča atskaiti par padarīto 2011.gadā un plānoto 

2012.gadā.   

(Ziņo P.Ratkevičs) 
 

         Saņemts deputāta V.Krimana iesniegums (18.05.2012., reģ. Nr.945) ar lūgumu iekļaut 

Aglonas novada domes 2012. gada maija mēneša kārtējā sēdē dienas kārtībā jautājumu par sociālā 

darbinieka Pētera Ratkeviča atskaiti par padarīto 2011. gadā un plānoto 2012. gadā.  

Lēmumprojekts 
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Par sociālā darbinieka Pētera Ratkeviča atskaiti par padarīto 2011. gadā un plānoto 2012. gadā. 

(Ziņo P.Ratkevičs) 

NOLEMJ: 

1. Pieņemt zināšanai sociālā darbinieka Pētera Ratkeviča atskaiti par padarīto 2011. gadā un plānoto 

2012. gadā.  
 

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem P.Ratkevičs sniedz pārskatu par padarīto 

2011.gadā un plānoto 2012.gadā. 

Debatēs piedalās: V.Krimans, D.Vanags. 
 

      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 – nav; atturas – 3 (V.Krimans, 

D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ: 
 

1. Pieņemt zināšanai sociālā darbinieka Pētera Ratkeviča atskaiti par padarīto 2011. 

gadā un plānoto 2012. gadā.  
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

13.4. Par Aglonas novada domes mājaslapas www.aglona.lv uzlabošanu. 

(Ziņo V.Krimans) 
 

           Saņemts deputāta V.Krimana iesniegums (18.05.2012., reģ. Nr.943) ar lūgumu iekļaut 

Aglonas novada domes 2012. gada maija mēneša kārtējā sēdē dienas kārtībā jautājumu par Aglonas 

novada domes mājaslapas www.aglona.lv uzlabošanu. 

Lēmumprojekts 
Par Aglonas novada domes mājaslapas www.aglona.lv uzlabošanu. 

(Ziņo V.Krimans) 

NOLEMJ: 

1. Uzlikt Aglonas novada domes priekšsēdētājam Igoram Reščenko par pienākumu līdz 2012.gada 

11.jūnijam atjaunot iespēju www.aglona.lv mājaslapas lasītājiem ievietot komentārus pie 

ievietotajiem rakstiem. 

2. Uzlikt Aglonas novada domes priekšsēdētājam Igoram Reščenko par pienākumu sākot no 

2012.gada 11.jūnija nodrošināt Aglonas novada domes mājaslapā www.aglona.lv iespēju redzēt 

ievietotā raksta autoru. 
 

Debatēs piedalās: I.Reščenko, D.Vanags, J.Rutka, A.Beķis, A.Streļčs. 
 

Deputāti balso par V.Krimana iesniegtā lēmumprojekta 1.punktu. 
 

No balsošanas sevi atstādina I.Reščenko. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 5 (A.Badūns, V.Krimans, D.Vanags, 

J.Rutka, A.Ruduks); pret – 1 (A.Streļčs); atturas – 4 (A.Beķis, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss), 

neapstiprina V.Krimana iesniegtā lēmumprojekta 1.punktu. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums nav pieņemts. 
 

Deputāti balso par V.Krimana iesniegtā lēmumprojekta 2.punktu. 
 

No balsošanas sevi atstādina I.Reščenko. 
 

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

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

NOLEMJ: 
 

http://www.aglona.lv/
http://www.aglona.lv/
http://www.aglona.lv/
http://www.aglona.lv/
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1. Uzlikt Aglonas novada domes priekšsēdētājam Igoram Reščenko par pienākumu 

sākot no 2012.gada 11.jūnija nodrošināt Aglonas novada domes mājaslapā 

www.aglona.lv iespēju redzēt ievietotā raksta autoru. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

13.5.  Par Aglonas novada domes protokolu (2009.gada) atkārtotu publiskošanu Aglonas 

novada domes mājaslapā www.aglona.lv 

(Ziņo V.Krimans) 
 

         Saņemts deputāta V.Krimana iesniegums (18.05.2012., reģ. Nr.944) ar lūgumu iekļaut 

Aglonas novada domes 2012. gada maija mēneša kārtējā sēdē dienas kārtībā jautājumu par Aglonas 

novada domes protokolu (2009. gada) atkārtotu publiskošanu Aglonas novada domes mājaslapā 

www.aglona.lv. 

Lēmumprojekts 
Par Aglonas novada domes protokolu (2009. gada) atkārtotu publiskošanu Aglonas novada domes 

mājaslapā www.aglona.lv. 

(Ziņo V.Krimans) 

NOLEMJ: 

1. Aglonas novada domes priekšsēdētājam Igoram Reščenko nodrošināt Aglonas novada domes 

protokolu (2009.gada) atkārtotu publiskošanu Aglonas novada domes mājaslapā www.aglona.lv, 

līdz 2012. gada 18. jūnijam. 
 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Priekšsēdētājs uzskata, ka neviens normatīvais akts nenosaka kārtību 

un termiņus, kā ievietot protokolus internetlapā.” 
  

I.Reščenko iebilst – nevis kārtību, bet termiņus neviens normatīvais akts nenosaka no kāda datuma 

līdz kādam protokolam jāatrodas mājas lapā. 
 

Deputāti balso par V.Krimana iesniegto lēmumprojektu. 
 

No balsošanas sevi atstādina I.Reščenko. 
 

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

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

neapstiprina V.Krimana augstāk minēto lēmumprojektu. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums nav pieņemts. 
 

14.§ 

Par zemes jautājumiem. 

(Ziņo A.Streļčs) 
 

Sēžu zāli atstāj deputāts  A.Badūns. 
 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Iekļautie lēmumprojekti par zemi uz sēdi nav parakstīti, nav 

reģistrēti, nav datuma.” 
 

V.Krimana ierosinājums ir turpmāk zemes jautājumus izskatīt vispirms Finanšu komitejas sēdē un 

tikai tad skatīt domes sēdē. 
 

14.1. Par R.M. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Aglonas pagastā. 
 

     Saņemts R.M. iesniegums (08.05.2012., Nr.875) par pašvaldības zemes nomas tiesību 

piešķiršanu Aglonas pagastā. 
 

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

http://www.aglona.lv/
http://www.aglona.lv/
http://www.aglona.lv/
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A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas – 1 (D.Vanags), 

NOLEMJ: 
 

1. Piešķirt zemes nomas tiesības R.M.,  personas kods, deklarētā adrese,  uz 

pašvaldības zemes vienību  1,1 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 7642 001 0061 

Aglonas pagastā. 

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

zemes kadastrālās vērtības, noteikt iznomājamās zemes lietošanas mērķi – 

lauksaimnieciskā darbība. 

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

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

dienas. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

14.2. Par V.K.  iesniegumu nekustamā īpašuma „Kentauri” sadalei Aglonas pagastā.  
 

    Saņemts V.K. iesniegums (08.05.2012., Nr.874) par nekustamā īpašuma”Kentauri” sadali 

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 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča, 

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

NOLEMJ: 

1. Piekrist nekustamā īpašuma „Kentauri” sadalei Aglonas pagasta Aglonas ciematā. 

2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  7642 004 0124, piešķirt jaunu 

nekustamā īpašuma nosaukumu „ Krāslavas ielā 6B”. 

3. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  7642 004 0124 nekustamā īpašuma 

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

– individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) – platība 0,2260 ha. 

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

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

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

14.3. Par P.L.  iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Šķeltovas pagastā. 
  Saņemts P.L. iesniegums (25.04.2012., Nr.809) par zemes pirmreizējo nomas tiesību līguma 

noslēgšanu uz pašvaldībai piekrītošo zemi Šķeltovas pagastā. 

Konstatēts: 

Ar Aglonas novada domes 30.09.2011. lēmumu Nr.12.27.7. P.L. izbeigtas lietošanas tiesības uz 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6094 005 0406 un noteikts, ka zeme piekrīt pašvaldībai. 

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

izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2.daļu, un atbilstoši MK noteikumu Nr.644 

„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību” 2.punktu, 

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

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

NOLEMJ: 

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

uz 2,7 ha zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6094 005 0406 uz 10 gadiem.  

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

Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
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I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

14.4. Par V.R. iesniegumu zemes ierīcības projekta apstiprināšanai nekustamā īpašuma 

„Caunas” sadalei Kastuļinas pagastā. 

      Saņemts V.B. pilnvarotās personas V.R. iesniegums (03.05.2012. Nr.861) SIA „ĢEO OK” 

izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanai nekustamā īpašuma „Caunas” sadalei 

Kastuļinas pagastā. 

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

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

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

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

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt SIA „ĢEO OK” izstrādāto zemes ierīcības projektu Kastuļinas pagasta 

nekustamajam īpašumam „Caunas”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6072 003 0093 

sadalei 2 atsevišķās zemes vienībās. 

2. Sadalītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6072 003 0093, 2. zemes gabalam ar 

projektēto platību 10,8 ha saglabāt nekustamā īpašuma nosaukumu „Caunas”, saglabāt 

adresi: „Caunas”, Lejas Butkāni, Kastuļinas pag., Aglonas nov., saglabāt nekustamā 

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

( kods 0101). 

3. Sadalītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6072 003 0093, 1. zemes gabalam ar 

projektēto platību 8,4 ha un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6072 003 0094 piešķirt 

jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu „Cauniņas”, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība ( kods 0201).  

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

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

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

14.5. Par A.B. iesniegumu nekustamā īpašuma „Lejgalieši” sadalei Kastuļinas pagastā.     
 

Saņemts A.B.  iesniegums (15.05.2012., Nr.984) par nekustamā īpašuma „Lejgalieši” sadali. 
 

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

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

NOLEMJ: 

1. Piekrist A.B. piederošā nekustamā īpašuma „Lejgalieši” Kastuļinas pagastā sadalei. 

2. Atdalāmajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 6072 006 0087 un 6072 006 0096, 

piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu „Zīles”. 

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. 
 

14.6. Par L.T. iesniegumu piešķirto pašvaldības zemes nomas tiesību atsaukšanai Kastuļinas 

pagastā. 

Saņemts L.T. iesniegums (22.05.2012., Nr.1034) par piešķirto zemes nomas tiesību 

atcelšanu Šķeltovas pagastā. 

  Konstatēts: 

Atbilstoši Aglonas novada domes 28.02.2012. gada lēmumam Nr.10.6.,  nolemts iznomāt daļu no 

pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6072 005 0110 Ludmilai Tretinko. 

Zemes nomas līgums nav parakstīts un L.T. lūdz atcelt pašvaldības lēmumu. 

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

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

1. Pieņemt zināšanai L.T., personas kods, iesniegumu. 

2. Atcelt Aglonas novada domes 28.02.2012. gada lēmumu Nr.10.6. (protokols Nr.2) par 

pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6072 005 0110 iznomāšanu.  

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. 
 

14.7. Par ZS Deņevo iesniegumu nekustamā īpašuma sadalei un zemes ierīcības projekta 

izstrādei. 
 

        Saņemts ZS Deņevo īpašnieka V.S. iesniegums (22.05.2012. Nr.1044) par nekustamā 

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

Konstatēts: 

      Zemes pircējs lūdz sniegt pašvaldības atļauju nekustamā īpašuma „Ābeļziedi” Kastuļinas 

pagastā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6072 003 0097 sadalei 2 atsevišķās zemes 

vienībās, ar mērķi sadalīt zemes gabalu 13,5 ha kopplatībā divās daļās atdalot neapbūvēto zemes 

gabalu 10,5 ha platībā tālākai atsavināšanai. Plānotais zemes lietošanas mērķis abām zemes 

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

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

noteikumi” 11.punktu, 

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

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

NOLEMJ: 

1. Piekrist nekustamā īpašuma „Ābeļziedi” Aglonas novada Kastuļinas pagastā sadalei, 

īpašnieks F.V, personas kods. 

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

0097 sadalei divās atsevišķās zemes vienībās atbilstoši iesniegtajam grafiskajam 

pielikumam, saglabāt iepriekšnoteiktos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus. 

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

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

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

14.8. Par D.M. iesniegumu nekustamā īpašuma nosaukuma un adreses izmaiņai Aglonas 

pagastā. 
 

     Saņemts D.M. iesniegums (24.05.2012., Nr.1052) par esošā nekustamā īpašuma „Dekšņi” 

nosaukuma maiņu un piešķirtās adreses izmaiņām. 

     Pamatojoties uz LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 17.panta 

4
1
.daļu un atbilstoši 03.11.2009. MK noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, 

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

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

NOLEMJ: 
 

1. Pamatojoties uz īpašnieka D.M., personas kods, iesniegumu, mainīt nosaukumu 

nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.7642 006 0045 no „Dekšņi” uz: „Sauleskalni”. 

2. Mainīt adresi apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 006 0045 un uz 

tās esošām būvēm no: „Gūteņi”, Gūteņi, Aglonas pag., Aglonas nov., uz: „Sauleskalni”, 

Gūteņi, Aglonas pag., Aglonas nov. 
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

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

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
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14.9. Par M.P. iesniegumu nekustamā īpašuma „Prošķi” sadalei Grāveru pagastā. 
 

 Saņemts M.P. iesniegums (25.05.2012., Nr.4-14/34) par nekustamā īpašuma „Prošķi” sadali. 
 

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

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

NOLEMJ: 

     1. Piekrist M.P. piederošā nekustamā īpašuma „Prošķi” Grāveru pagastā sadalei. 

     2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6058 004 0190 piešķirt jaunu nekustamā   

        īpašuma nosaukumu „Likuši”. 

    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. 
 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt „pret” balsojuma pamatojumu: „Balsoju „pret”, jo lēmumprojekti 

nebija sagatavoti atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” un mūsu nolikuma prasībām”. 
 

Deputāts J.Rutka pievienojas V.Krimana viedoklim. 

15.§ 

Par Aglonas novada attīstības programmas 2012. -2018. gadam galīgās redakcijas 

apstiprināšanu. 

(Ziņo L.Strole-Krasovska) 
 

Sagatavotais lēmumprojekts: 
   Pamatojoties uz 13.10.2011. LR likuma „Teritorijas attīstības plānošanas likums” 12. panta  1. punktu, 

 Aglonas novada Dome NOLEMJ: 

      1. Apstiprināt Aglonas novada attīstības programmas 2012. -2018. gadam galīgo redakciju     

          (pielikumā); 

      2. Publicēt lēmumu „Par Aglonas novada attīstības programmas 2012. -2018. gadam   

          galīgās redakcijas apstiprināšanu  ”domes mājas lapā www.aglona.lv  un vietējā    

          izdevumā „Aglonas novada vēstis”; 

      3. Publiskot apstiprināto Aglonas novada attīstības programmu 2012. -2018. gadam domes   

          mājas lapā www.aglona.lv; 

      4. Nosūtīt apstiprināto Aglonas novada attīstības programmu 2012. -2018. gadam Latgales    

            plānošanas reģionam; 

      5. Uzdot Domes Attīstības un plānošanas nodaļai veikt kontroli par lēmuma izpildi. 
 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt savu viedokli: „Es uzskatu, ka visa Aglonas novada attīstības 

programmas 2012.– 2018.gadam izstrādāšanas gaita bija jocīga, jo mani iesniegumi ir arī par darba 

grupu, arī sabiedrības iesaistīšana šajā procesā bija ļoti minimāla, atsauksme uz tām sapulcēm bija 

ļoti maza.” 

V.Krimans – ja likums neaizliedz, sasaukt vēlreiz sabiedrisko apspriešanu, pasaukt SIA „Ķemers 

business and Law company”, lai viņi pastāsta, ko viņi palaboja. 
 

Sēžu zālē atgriežas deputāts A.Badūns. 
 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Es uzskatu, ka galīgo redakciju izpildītājs var atbraukt un prezentēt.” 
 

Debatēs piedalās: A.Badūns, J.Rutka, I.Barkeviča.  
 

V.Krimana priekšlikums: 

           1.  Ievietot Aglonas novada attīstības programmas 2012. -2018. gadam darba grupu   

                protokolus un sabiedriskās apspriešanas protokolus mājas lapā www.aglona.lv. 

          2. Atlikt Aglonas novada attīstības programmas 2012. -2018. gadam galīgās redakcijas   

http://www.aglona.lv/


Aglonas novada domes 29.05.2012. sēdes protokols Nr.8                                          - 34 - 

              apstiprināšanu. 

          3. Mēneša laikā organizēt sapulci ar iedzīvotājiem, iestāžu vadītājiem Aglonas novada domes   

              telpās pēc adreses Somersētas ielā 34, Aglona. 

         4. Lūgt SIA „Ķemers business and Law company”prezentēt Aglonas novada attīstības   

             programmas 2012. -2018. gadam galīgo redakciju.   

         5. Pirms sapulces sasaukšanas lūgt SIA „Ķemers business and Law company”  nosūtīt   

             prezentāciju Aglonas novada domes  deputātiem uz e-pastiem.  
 

Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 6 (A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, 

V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); pret – nav; atturas – 5 (I.Barkeviča, I.Reščenko, A.Beķis, 

A.Badūns, A.Bartuša), NOLEMJ: 
 

           1.  Ievietot Aglonas novada attīstības programmas 2012. -2018. gadam darba grupu   

                protokolus un sabiedriskās apspriešanas protokolus mājas lapā www.aglona.lv. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

 

 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 7 (I.Barkeviča, A.Kluss, A.Streļčs, 

A.Ruduks, V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); pret – nav; atturas – 4 (I.Reščenko, A.Beķis, 

A.Badūns, A.Bartuša), NOLEMJ: 
          2. Atlikt Aglonas novada attīstības programmas 2012. -2018. gadam galīgās redakcijas   

              apstiprināšanu. 

          3. Mēneša laikā organizēt sapulci ar iedzīvotājiem, iestāžu vadītājiem Aglonas novada   

              domes telpās pēc adreses Somersētas ielā 34, Aglona. 

         4. Lūgt SIA „Ķemers business and Law company”prezentēt Aglonas novada attīstības   

             programmas 2012. -2018. gadam galīgo redakciju.   

         5. Pirms sapulces sasaukšanas lūgt SIA „Ķemers business and Law company”   

            nosūtīt prezentāciju Aglonas novada domes  deputātiem uz e-pastiem.  

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Kārtējo reizi par šo lēmumprojektu nebalso priekšsēdētājs un 

vietnieks, kuri atbildīgi un bija tajā 2010.gadā par programmas izstrādāšanu, Beķis bija vainīgs par 

iepriekšējo, kas bija līdz 2010.gadam un pašlaik viņš neko nedara. Tad ko šeit dara vietnieks?” 
 

16.§ 

Par dalību projektā. 
 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Lēmumprojekts 16.1.p. uz doto mirkli nav redzams, autors nav 

parakstījis, mēs nezinam, kas ir lēmumprojekta autors un kādā datumā viņš iesniedzis.” 
 

16.2. “Materiāltehniskās bāzes pilnveidošana Aglonas novada kultūras centra   

         struktūrvienībās”.  

       (Ziņo A.Podskočija) 
 

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

V.Krimans – līdzfinansējums sastāda 1000 Ls, no kādiem  līdzekļiem tas tiks paredzēts? 
 

V.Krimana priekšlikums ir finansējumu paredzēt no 2013.gada budžeta līdzekļiem. 
 

J.Rutka jautā, vai ir Finanšu nodaļas atzinums šajā jautājumā. 
 

J.Rutka priekšlikums ir atlikt jautājuma izskatīšanu, precizēt lēmumprojektu. 
 

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

http://www.aglona.lv/
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J.Rutka); pret – 5 (A.Streļčs, A.Bartuša, A.Kluss, A.Badūns, I.Reščenko); atturas – 2 (A.Beķis, 

I.Barkeviča), neapstiprina augstāk minēto J.Rutka priekšlikumu. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums nav pieņemts. 
 

Deputāti balso par sagatavoto lēmumprojektu. 
 

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

atturas – nav, NOLEMJ: 
        1. Piedalīties Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā ELFLA (Eiropas Savienības Eiropas   

            Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai) atklātu iesniegumu projekta konkursā 4.ass 413.   

            pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību   

            stratēģiju īstenošanas teritorijā” 1. aktivitātes – iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas   

            tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide   

            sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem, 1.3. rīcībā: „Kultūras   

            mantojuma/tradīciju saglabāšana un attīstīšana” ar projekta iesniegumu “Materiāltehniskās   

            bāzes pilnveidošana Aglonas novada kultūras centra struktūrvienībās”. Projekta kopējās   

            izmaksas 12 200,00 LVL, projekta attiecināmās izmaksas 10 000,00 LVL, projekta   

            līdzfinansējums 10% apmērā jeb 1000,00 LVL.  

        2. Veikt iepirkuma procedūru projekta aktivitātēm. 

        3. Projekta apstiprināšanas gadījumā veikt budžeta grozījumus. Ja projekts netiks apstiprināts   

            šogad, līdzekļus paredzēt 2013.gada budžetā. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt „pret” balsojuma pamatojumu: „Balsoju „pret”, jo nav Finanšu nodaļas 

vadītājas V.Lielcepures atzinuma par plānotiem projektiem un budžetā nav paredzēti līdzekļi.” 
 

J.Rutka pievienojas  V.Krimana viedoklim. 
 

16.1. Par projektu “Informatīvās infrastruktūras izveide Aglonas novadā”. 

                                            (Ziņo I.Gražule) 
 

      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. Piedalīties Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā ELFLA (Eiropas Savienības Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai) atklātu iesniegumu projekta konkursā 4.ass 413. 

pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo 

attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā” 2.aktivitātes - iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, 

informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un 

infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, 

kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai 

vietējiem iedzīvotājiem, 5.rīcībā - atbalsts kultūras objektu attīstībai un kultūrvēsturiskā 

mantojuma saglabāšanai ar projekta iesniegumu “Informatīvās infrastruktūras izveide 

Aglonas novadā”. Projekta kopējās izmaksas 3658,54 LVL, projekta attiecināmās izmaksas 

2998,91 LVL, projekta līdzfinansējums 10% apmērā jeb 299,89 LVL. 

2. Līdzfinansējumu paredzēt 2013.gada budžetā. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
                

17.§ 

Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija. 
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17.1. Par Aglonas novada domes 25.04.2012. lēmumu (§17, 17.1. punkts) par Preiļu   

         slimnīcas kapitāldaļām. 

(Ziņo V.Grigulis) 
 

 Aglonas novada domes 25.04.2012. lēmuma (§ 17, 17.1. punkts) 3. punktā noteikts - novada 

domes juristam V.Grigulim sagatavot priekšlikumus par iespēju SIA „Preiļu slimnīca” kapitāldaļu 

pārdošanu, dāvināšanu vai atsavināšanu līdz maija kārtējai novada domes sēdei. 

 Norādu, ka jau 2011. gadā biju informējis Aglonas novada domi par SIA „Preiļu slimnīca” 

kapitāldaļu atsavināšanu. 

 Pašvaldību darbību kapitālsabiedrībās regulē 26.09.2002. likums "Par valsts un pašvaldību 

kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"  (turpmāk tekstā – likums). 

 Likuma 1. panta 1. daļas 6
1
. punkts a. apakšpunkts definē: publiski privātā 

kapitālsabiedrība — kapitālsabiedrība, kurā kapitāla daļas vai akcijas pieder: a) vairākām 

pašvaldībām. 

Attiecībā uz pašvaldības rīcību ar kapitāla daļām var noteikt sekojošus likumā minētus 

gadījumus: 

1. Likuma 6. pants nosaka:  

1) Pašvaldība sev piederošās kapitāla daļas var nodot bez atlīdzības valsts vai citas pašvaldības 

īpašumā ar pašvaldības domes lēmumu, ievērojot Komerclikuma un attiecīgās kapitālsabiedrības 

statūtu noteikumus.  

(2) Pašvaldības kapitāla daļas var nodot valsts īpašumā, ja Ministru kabinets ir izteicis šādu lūgumu 

un pieņēmis attiecīgu protokollēmumu.  

(3) Pašvaldības kapitāla daļas var nodot citas pašvaldības īpašumā, ja attiecīgā pašvaldība ir 

izteikusi šādu lūgumu un pieņēmusi attiecīgu lēmumu.  

(4) Pašvaldības kapitāla daļu nodošanai valsts vai citas pašvaldības īpašumā netiek piemēroti šā 

likuma noteikumi par atsavināšanu. 

Tātad viens no veidiem ir kapitāldaļu nodošana bez atlīdzības valstij vai pašvaldībai. 

2. Likuma H. sadaļa regulē kapitāla daļu pārdošanas kārtību. Likuma 118. panta 2. daļa 

nosaka: Lēmumu par pašvaldībai piederošo kapitāla daļu pārdošanu pieņem attiecīgās pašvaldības 

dome. 

Likuma 120. pants nosaka: Valsts un pašvaldību kapitāla daļas pārdod atbilstoši to tirgus 

vērtībai, ko noteicis neatkarīgs sertificēts vērtētājs saskaņā ar Latvijā atzītiem vērtēšanas 

standartiem.  

 Likuma 121. pants regulē pārējo akcionāru pirmpirkuma tiesības uz kapitāldaļām: 

(1) Pārdevējs piedāvā publiski privātās kapitālsabiedrības vai privātās kapitālsabiedrības 

dalībniekiem (akcionāriem), kuriem ir pirmpirkuma tiesības, nopirkt valstij vai pašvaldībai 

piederošās kapitāla daļas statūtos paredzētajā kārtībā.  

(2) Piedāvājot kapitāla daļas pārdošanai, pārdevējs nosaka:  

1) kapitāla daļas pārdošanas cenu;  

2) samaksas termiņu;  

3) samaksas kārtību.  

(3) Nenopirktās kapitāla daļas pārdevējs pārdod atklātā izsolē saskaņā ar izsoles noteikumiem, ko 

apstiprina pārdevējs.  

(4) Kapitāla daļu izsoles noteikumiem jābūt publiski pieejamiem vismaz vienu mēnesi pirms 

datuma, kad personai jāpiesakās uz kapitāla daļu pirkšanu. 

Likuma 123. panta 2. daļa nosaka, ka pašvaldības kapitāla daļu pārdošana notiek saskaņā ar 

pārdošanas noteikumiem, kurus apstiprina pašvaldības dome. 
 

Sagatavotais lēmumprojekts:       

Aglonas novada dome NOLEMJ:  
         1. Pieņemt zināšanai novada domes jurista V.Griguļa ziņojumu par SIA „Preiļu slimnīca” kapitāldaļām. 
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    2. Uzsākt SIA „Preiļu slimnīca” kapitāldaļu atsavināšanu. 
 

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

V.Krimana priekšlikums: 

         1. Uzlikt par pienākumu Aglonas novada domes priekšsēdētājam I.Reščenko (SIA „Preiļu   

             slimnīca” Aglonas novada kapitāldaļu turētājam) sagatavot Finanšu komitejai jūnijā   

             informāciju par SIA „Preiļu slimnīca” pamatkapitāla palielināšanu no 2009.gada   

             ieguldītajiem līdzekļiem. 

          2. Aicināt Novada domes juristu V.Griguli uz Finanšu komitejas sēdi  izstrādāt  kārtību,   

             noteikumus vai lēmumprojektu par kapitāldaļu atsavināšanu vai pārdošanu. 
 

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 sagatavotā lēmumprojekta 1.punktu. 
 

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

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

(D.Vanags), NOLEMJ: 

1. Pieņemt zināšanai novada domes jurista V.Griguļa ziņojumu par SIA „Preiļu  

     slimnīca” kapitāldaļām. 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

Deputāti balso par sagatavotā lēmumprojekta 2.punktu. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 6 (A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, 

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

A.Beķis), NOLEMJ: 
 

2.  Uzsākt SIA „Preiļu slimnīca” kapitāldaļu atsavināšanu. 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

17.2. Par Aglonas novada domes 25.04.2012. lēmumu (§10) par savstarpējiem norēķiniem. 

                                              (Ziņo V.Grigulis) 

 Aglonas novada domes 25.04.2012. lēmuma (§ 10) 3. punktā noteikts - 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.” Norādu, 

ka no domes lēmuma nav skaidri nosakāms mans uzdevums, spriežot pēc lēmuma konteksta varu 

norādīt, ka Ministru kabineta noteikumi ir jāpiemēro tā kā tas ir atrunāts Ministru kabineta 

noteikumos, atkāpes nevar būt. 

 Izvērtējot sēdes protokolu konstatējams, ka runa ir par iespējas izvērtēšanu nemaksāt citām 

pašvaldībām par Aglonas novada administratīvajā teritorijā deklarētajiem skolēniem, kuri apmeklē 

citu pašvaldību mācību iestādes. 13.07.1999. MK noteikumu Nr.250 "Kārtība, kādā veicami 

pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem 

pakalpojumiem" (turpmāk tekstā – noteikumi) 2. punkts noska: Pašvaldība, kuras administratīvajā 

teritorijā ir pierakstīti pašvaldības izglītības iestāžu skolēni un audzēkņi (turpmāk — audzēkņi), ja 

viņi apmeklē citas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošās izglītības iestādes, līdz attiecīgā 

budžeta gada 1.aprīlim vai triju mēnešu laikā pēc datuma, kad audzēknis sācis apmeklēt izglītības 
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iestādi, noslēdz līgumu par vienam audzēknim nepieciešamajām izmaksām pašvaldības 

izglītības iestādē, kā arī par kārtību, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības 

iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem (1.pielikums). Līguma pielikumā, kas ir līguma neatņemama 

sastāvdaļa, norāda faktisko audzēkņu skaitu, kas attiecīgajā laikposmā apmeklē pašvaldības 

izglītības iestādi. Savstarpējos norēķinus uzsāk ar tā mēneša pirmo datumu, kurā pakalpojums 

sniegts, un tos var veikt ne vairāk kā par trim iepriekšējiem mēnešiem pirms līguma parakstīšanas. 

Noteikumu 3. punkts nosaka: Pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā sniegtos pakalpojumus 

izmanto citas pašvaldības administratīvajā teritorijā pierakstītie iedzīvotāji, šo noteikumu izpratnē ir 

pakalpojuma sniedzējs. Pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā pierakstītie iedzīvotāji saņem 

pakalpojumu, ir pakalpojuma saņēmējs. Noteikumu 6. punkts nosaka: Pakalpojuma saņēmējam ir 

pienākums slēgt šo noteikumu 2.punktā minēto līgumu par sniegtajiem pakalpojumiem attiecīgajā 

administratīvajā teritorijā pierakstītajiem audzēkņiem, kuri apmeklē citas pašvaldības pirmsskolas 

izglītības iestādes, sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas vai vakara un neklātienes (maiņu) 

vispārējās izglītības iestādes (bez vecuma ierobežojuma). Noteikumi konkrēti nosaka, ka 

pakalpojuma saņēmējam ir pienākums slēgt līgumu, ja tiek apmeklētas citas pašvaldības izglītības 

iestādes. Vienīgi noteikumu 7. punkts paredz, ka pašvaldība var nemaksāt konkrētus izdevumus:  Ja 

attiecīgā izglītība nav iegūstama pakalpojuma saņēmēja administratīvajā teritorijā, pakalpojuma 

saņēmējam savstarpējo norēķinu veidā jāsedz attiecīgajā administratīvajā teritorijā pierakstītā 

audzēkņa ikdienas transporta izdevumi līdz izglītības iestādei vai jāslēdz līgums par uzturēšanās 

izdevumiem internātā vai diennakts pirmsskolas izglītības iestādē saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja 

iesniegto pašvaldības domes apstiprināto izdevumu tāmi. Slēdzot līgumu, pakalpojuma saņēmējs 

paziņo pakalpojuma sniedzējam par pakalpojuma veida izvēli. No noteikumu 7. punkta secināms, 

ka pašvaldība var nesegt transporta izdevumus un uzturēšanās izdevumus internātā vai diennakts 

pirmsskolas izglītības iestādē ja attiecīgā izglītība iegūstama Aglonas novadā. 

Noteikumu 15. punkts nosaka: Pakalpojuma saņēmējam, kurš nepiekrīt piedāvātajiem līguma 

nosacījumiem un atsakās slēgt līgumu, rakstiski jāpamato atteikuma iemesls. Noteikumu 16. punkts 

nosaka: Ja pakalpojuma sniedzējs uzskata, ka atteikums slēgt līgumu nav pamatots, vai noslēgtais 

līgums netiek pildīts, pakalpojuma sniedzējam ir tiesības griezties Pašvaldību finanšu 

izlīdzināšanas fonda padomē ar lūgumu izskatīt jautājumu par attiecīgo pakalpojumu finansēšanu. 

Noteikumu 19. punkts nosaka: Ja padome atzīst prasību par pamatotu, tā pieņem lēmumu par 

nepieciešamo līdzekļu ieturēšanu ar Valsts kases starpniecību par labu pakalpojuma sniedzējam. 

Padome lēmumu piecu darbdienu laikā nosūta Valsts kasei izpildei un par to informē attiecīgās 

pašvaldības. 

No iepriekš minētā secināms, ka ja pašvaldība nepamatoti atsaka noslēgt līgumu, tik un tā no 

tās tiek ieturēti finanšu līdzekļi.  

Pie savstarpējiem norēķiniem starp pašvaldībām galvenais kritērijs uzskatāms dzīvesvietas 

deklarācija pakalpojuma saņēmēja administratīvajā teritorijā. Kā nosaka 20.06.2002. likuma 

"Dzīvesvietas deklarēšanas likums"  (turpmāk tekstā – likums) 3. pants nosaka: 

 (1) Dzīvesvieta ir jebkura personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar 

adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā 

dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās 

attiecībās ar valsti un pašvaldību.  

(2) Personai ir tiesisks pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis 

nekustamais īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas 

tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.  

(3) Nepilngadīga bērna dzīvesvieta ir vecāku (aizbildņu) dzīvesvieta, ja vecāki (aizbildņi) nav 

deklarējuši viņa dzīvesvietu citur. 

Ja arī pārbaudes rezultātā netiktu noskaidrots deklarētās dzīvesvietas deklarēšanas tiesiskais 

pamats un dzīvesvietas deklarācija tiktu anulēta, tad likuma 12. panta 5.daļa paredz: No dienas, kad 

ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, līdz dienai, kad attiecīgā persona deklarē savu 
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dzīvesvietu citur vai ziņas par dzīvesvietu tajā pašā vai citā pašvaldībā ir reģistrētas atbilstoši šā 

likuma 10.panta noteikumiem, par personas dzīvesvietu uzskatāma tā pašvaldība, kuras 

administratīvajā teritorijā iepriekš bija deklarēta vai reģistrēta šīs personas dzīvesvieta. 

Tādējādi no iepriekš minētā secināms, ka ja no pakalpojuma sniedzēja puses tiek ievēroti 

13.07.1999. MK noteikumi Nr.250 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par 

izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem" un tiek piedāvāts 

atbilstošs līgums, pakalpojuma saņēmējs nav tiesīgs atteikt noslēgt līgumu. 
 

Debatēs piedalās: V.Krimans. 
 

      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 – 1 (V.Krimans); atturas – 2 

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

1. Pieņemt zināšanai novada domes jurista V.Griguļa ziņojumu par savstarpējiem   

    norēķiniem. 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt”pret” balsojuma pamatojumu: „Balsoju „pret”, sakarā ar to, ka 

uzdotais  jautājums bija ļoti korekts – ko vajag pašvaldībai izdarīt, lai attīstītu mūsu skolas. 

Diemžēl es no tā ziņojuma neko tā arī neatradu.”  

17.3. Par Aglonas bazilikas Kora skolas iesniegumu (02.05.2012., Nr. 839). 

                                                  (Ziņo I.Reščenko) 
 

Saņemts Aglonas bazilikas kora skolas direktores I.Lazdānes iesniegums (02.05.2012.,Nr.839), 

kurā lūdz rast iespēju no ABKS vecāku iemaksām izmaksāt dienas naudu audzēkņiem A.G., B.S., 

S.G., kuri piedalījās A.Altmaņa dziesmu konkursā Ulbrokā. 
 

Sagatavotais lēmumprojekts: 
 

Pamatojoties uz 12.10.2010. MK noteikumiem Nr.969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar 

komandējumiem saistītie izdevumi”, 
 

Aglonas novada dome NOLEMJ:  
1.  Atteikt Aglonas bazilikas skolas audzēkņiem izmaksāt dienas naudu. 

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. 
 

Debatēs piedalās: V.Krimans. 
 

Deputāti balso par sagatavoto lēmumprojektu. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 4 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča); pret – 4 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka, A.Ruduks); atturas – 3 (A.Streļčs, 

A.Bartuša, A.Kluss), neapstiprina sagatavoto lēmumprojektu. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums nav pieņemts. 
 

17.4. Par SIA „Antaris”  iesniegumu (15.03.2012., Nr. 499). 

                                 (Ziņo I.Reščenko) 
 

 Izskatot SIA Firma „Antaris” iesniegumu (15.03.2012., Nr.499), kurā lūdz izskatīt jautājumu 

par ēku Somersetas ielā 35, Aglonā, un saskaņā ar LR normatīvajos  aktos noteikto kārtību, 

izsludināt ēkas atsavināšanu un pārdot ēku SIA firmai „Antaris”. 
 

Sagatavotais lēmumprojekts: 
 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta 1. un 2. daļu, 
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Aglonas novada dome NOLEMJ:  

      1. Uzsākt ēkas, pēc adreses Somersetas ielā 35, Aglona, atsavināšanu. 

      2. Izsolē uzvarējušai personai jāsaglabā ēkas funkcija - mazumtirdzniecības veikals. 
 

Sēžu zāli atstāj deputāts V.Krimans. 
 

Debatēs piedalās: I.Barkeviča, D.Vanags, J.Rutka. 
 

I.Barkeviča – būtu nepieciešams zināt sabiedrības viedokli šajā jautājumā par ēkas atsavināšanu. 
 

Sēžu zālē atgriežas deputāts V.Krimans. 
 

I.Barkevičas priekšlikums ir veikt publisko apspriešanu par ēkas, pēc adreses Somersetas ielā 35, 

Aglona, atsavināšanu. 
 

Deputāti balso par I.Barkevičas priekšlikumu. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 5 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča, 

A.Bartuša, A.Ruduks); pret – 1 (J.Rutka); atturas – 5 (V.Krimans, D.Vanags, A.Streļčs, A.Kluss, 

A.Badūns), neapstiprina augstāk minēto I.Barkevičas priekšlikumu. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums nav pieņemts. 

Debatēs piedalās: A.Streļčs, A.Beķis, J.Rutka, V.Krimans. 
 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Es sapratu, vietniekam ir kaut kāda unikāla informācija par visām 

tām lietām par ko mēs nobalsojām vai balsosim, nu lai viņš atklāti pastāsta. Jums ir aizdomas, ka 

viss nelikumīgi. Kas nelikumīgi – kas bija agrāk vai pašlaik?” 
 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt jautājumu vietniekam: „Kāda ir „putra” un par labu kam ar Saules 

veikalu pašlaik vai kādreiz?” 
 

Deputāti balso par sagatavoto lēmumprojektu. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 5 (I.Reščenko, A.Badūns, A.Kluss,  

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

A.Bartuša), neapstiprina sagatavoto lēmumprojektu. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums nav pieņemts. 
 

17.5. Par A.P. iesniegumu (11.11.2011., Nr.1862). 

                                 (Ziņo I.Reščenko) 
 

  Atkārtoti izskatot Bērnu brīvā laika pavadīšanas centra psiholoģes A.P. iesniegumu 

(11.11.2011., Nr.1862), kurā lūdz rast iespēju apmaksāt dalības maksu apmācībā „Vudkoka 

Džonsons Kognitīvo spēju tests”. 
 

Sagatavotais lēmumprojekts: 
 

Aglonas novada dome NOLEMJ:  

1. Apmaksāt Bērnu brīvā laika pavadīšanas centra psiholoģei A.P. Ls 230,00   

   dalības maksu apmācībā „Vudkoka Džonsons Kognitīvo spēju tests”. 

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. 
 

Debatēs piedalās: V.Krimans, D.Vangs, J.Rutka. 
 

V.Krimans – piedāvā noraidīt lēmumprojektu, nekādu starpziņojumu iesniedzējs nav saņēmis, 

vienošanās projektu neviens nav sagatavojis. 
 

V.Krimana priekšlikums ir: 
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       1. Izteikt piezīmi Aglonas novada domes priekšsēdētājam I.Reščenko par A.P.   

           iesnieguma (11.11.2011., Nr.1862) neizskatīšanu likumā noteiktajā kārtībā. 

       2. Novada domes juristam sagatavot ar darbinieku vienošanos. 
 

Sēžu zāli atstāj deputāts V.Krimans plkst.16:00. 
 

Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 4 (A.Bartuša, A.Ruduks, D.Vanags, 

J.Rutka); pret – 2 (I.Reščenko, A.Beķis); atturas – 4 (A.Badūns, A.Streļčs, A.Kluss, I.Barkeviča), 

neapstiprina augstāk minēto V.Krimana priekšlikumu. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums nav pieņemts. 
 

Deputāti balso par sagatavoto lēmumprojektu. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 5 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

A.Kluss,  A.Streļčs); pret – 1 (J.Rutka); atturas – 4 (I.Barkeviča, A.Bartuša, D.Vanags, A.Ruduks), 

neapstiprina sagatavoto lēmumprojektu. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums nav pieņemts. 

17.11.Par Aglonas BJBLPC „Strops” vadītājas iesniegumu. 

                         (Ziņo I.Reča) 
 

  Saņemts Aglonas BJBLPC “Strops” vadītājas I.Rečas iesniegums (17.05.2012., Nr.940) par 

atbalstu dalībai projektu konkursā “Resursu punktu jauniešiem izveide pašvaldībās sadarbībā ar 

jaunatnes organizācijām vai biedrībām, kas veic darbu ar jaunatni” ar projekta iesniegumu 

“Resursu punkta jauniešiem izveide Aglonas novadā”. 
 

Debatēs piedalās: J.Rutka. 
 

      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: 
 

    1. Atbalstīt Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra “Strops” dalību   

        Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā atklāto projektu konkursā “Resursu   

        punktu jauniešiem izveide pašvaldībās sadarbībā ar jaunatnes  organizācijām vai   

        biedrībām, kas veic darbu ar jaunatni” ar projekta iesniegumu “Resursu punkta   

        jauniešiem izveide Aglonas novadā”. Projekta kopējās izmaksas 1500.00 LVL.   

        Projekta finansējums 100% valsts  budžeta līdzekļi. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

Sēdes vadītājs I.Reščenko izsludina sēdes pārtraukumu. 

 

17.§ 

Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija. 
 

17.6.Par SIA „Resurs Plus” iesniegumu  (02.05.2012., Nr. 852). 

                                     (Ziņo V.Grigulis) 
 

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

Pēc sēdes pārtraukuma plkst.16:20 sēžu zālē ir atgriezies deputāts V.Krimans. 
 

Debatēs piedalās: A.Ruduks, V.Krimans, J.Rutka, D.Vanags, A.Bartuša, A.Beķis. 
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A.Ruduka priekšlikums ir pagarināt maršrutu līdz Krastiņu pansionātam. 
 

V.Krimans piedāvā atlikt jautājuma izskatīšanu, aicināt uz Finanšu komiteju uzņēmējus precizēt 

maršrutus. 
 

I.Reščenko priekšlikums ir atļaut tirdzniecību, bet lūgt uzņēmēju precizēt  grafiku un maršrutu. 
 

Deputāti balso par sagatavoto lēmumprojektu. 
 

 Izskatījusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Resurss Plus”  iesniegumus (23.04.2012. Nr. 

1-7/06 un 12.05.2012. Nr. 1-7/12) un tiem pievienotos dokumentus, pamatojoties uz 12.05.2010. 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar 

pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību", LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 

11.punktu, 
 

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

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

NOLEMJ: 
 

1. Izsniegt tirdzniecības atļauju sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Resurss Plus”   

     reģistrācijas numurs 41503025543, tirdzniecībai no pārvietojamā mazumtirdzniecības   

     punkta (automašīna Volkswagen LT 35, valsts Nr. FT3878). 

2. Realizējamo preču grupas: 

2.1. darba apģērbi un apavi; 

2.2. saimniecības un higiēnas preces; 

2.3. trauki; 

2.4. eletropreces; 

2.5. gāzes baloni; 

2.6. dārza inventārs; 

2.7. lietoti apģērbi. 

3. Pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta maršruts un grafiks Aglonas novada   

     teritorijā: 

3.1. katra mēneša 2. un 4. trešdiena: Rutuļi – plkst. 11.30, Kodori – plkst. 12.30,   

        Salenieki – plkst. 13.00, sociālās aprūpes centrs „Aglona” – plkst. 13.30, Cirīšu HES   

        – plkst. 15.00, Ruskulišķi – plkst. 15.30, Peski – plkst. 16.00, Tūļi – plkst. 16.35. 

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

      Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās   

     dienas. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

17.7. Par  IK „Kristal Plus” iesniegumu  (01.03.2012., Nr. 386). 

                                     (Ziņo V.Grigulis) 
 

Sagatavotais lēmumprojekts: 
 

 Izskatījusi individuālā komersanta „KRISTAL PLUS”  iesniegumu un tiem pievienotos dokumentus, 

pamatojoties uz 12.05.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, 

kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību", LR likuma „Par pašvaldībām” 
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15.panta 1.daļas 11.punktu, 

Aglonas novada dome NOLEMJ:  

1. Izsniegt tirdzniecības atļauju individuālajam komersantam „KRISTAL PLUS”   

     reģistrācijas numurs 42402011799, tirdzniecībai no pārvietojamā mazumtirdzniecības      

     punkta (automašīna Mercedes Benz Sprinter 311, valsts Nr. FP358) Aglonas novada   

    administratīvajā teritorijā. 

2. Realizējamo preču grupas: 

2.1. svaiga gaļa; 

2.2. gaļas izstrādājumi. 

3. Pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta maršruts un grafiks Aglonas novada   

     teritorijā: 

3.1. katru otro piektdienu - Jaunaglona plkst. 8:10, Aglona plkst. 8:20 

3.2. katru otrdienu - Priežmale plkst. 14.40. 

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

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

I.Reščenko priekšlikums ir atlikt jautājuma izskatīšanu, uzaicināt SIA „Kristal Plus” pārstāvjus uz 

Finanšu komiteju maršruta precizēšanai. 
 
 

Deputāti balso par I.Reščenko priekšlikumu. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 5 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Kluss, 

A.Streļčs, A.Ruduks); pret – nav; atturas – 5 (I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, D.Vanags, 

J.Rutka), neapstiprina augstāk minēto I.Reščenko priekšlikumu. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums nav pieņemts. 
 

Deputāti balso par sagatavoto lēmumprojektu. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 4 (I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Beķis, 

A.Kluss); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas – 4 (D.Vanags, A.Streļčs, A.Ruduks, I.Reščenko), 

neapstiprina sagatavoto lēmumprojektu. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums nav pieņemts. 
 

17.8. Par festivālu „Latgales ērģeļu dienas 2012”. 

                                 (Ziņo I.Reščenko) 
 

Saņemts festivāla „Latgales ērģeļu dienas” organizatores G.K. iesniegums (02.05.2012., 

Nr.855), kurā lūdz finansiāli atbalstīt vienu no festivāla „Latgales ērģeļu dienas 2012” koncertiem, 

kas notiks Aglonas bazilikas Baltajā zālē 22.jūlijā plkst.20:00. 

Koncerta izdevumos ietilpst ērģeļu skaņošana pirms koncerta – 200 Ls, ceļa izdevumu 

segšana koncerta dalībniekiem – 100 Ls, honorāri māksliniekiem par sniegto koncertu – 150 Ls. 
 

Debatēs piedalās: V.Krimans, V.Lielcepure. 
 

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

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

NOLEMJ: 
 

1. Finansiāli atbalstīt festivāla „Latgales ērģeļu dienas 2012” koncertu, piešķirot 200 Ls 

     ērģeļu skaņošanai. 

2. Līdzekļi no izdevumiem neparedzētiem gadījumiem. 

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

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

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

17.9. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu V.Š. 

                                            (Ziņo V.Grigulis) 
 

 L.D. 2012.gada 02.maijā ir iesniegusi iesniegumu (reģistrēts ar Nr.847) par ziņu anulēšanu 

par deklarēto dzīvesvietu V.Š. pēc adreses. V.Š. tiesiskais pamats deklarēt savu dzīvesvietu pēc 

adreses likumā noteiktajā kārtībā netika konstatēts. 

Izskatījusi L.D. iesniegumu un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta 

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

anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, 
 

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

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

NOLEMJ: 

 

1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu V.Š., personas kods ___________, pēc adreses, 

sakarā ar to, ka personai nav tiesiska pamata dzīvošanai deklarētajā dzīvesvietā. 

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

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

/Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā  uz 1.lpp./ 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

17.16. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesietu I.K..  

                                            (Ziņo V.Grigulis) 
 V.K. 2012. gada 07. maijā ir iesniedzis iesniegumu (reģistrēts ar Nr. 864) par ziņu anulēšanu par 

deklarēto dzīvesvietu I.K. pēc adreses. I.K. tiesiskais pamats deklarēt savu dzīvesvietu pēc adreses likumā 

noteiktajā kārtībā netika konstatēts. 

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

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

ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, 
 

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

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

NOLEMJ: 

1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu I.K., personas kods ___________, pēc adreses, 

sakarā ar to, ka personai nav tiesiska pamata dzīvošanai deklarētajā dzīvesvietā. 

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

Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 

     /Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā  uz 1.lpp. / 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

17.17. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu T.U. un T.U..                          

                                                             (Ziņo V.Grigulis) 

 P.N. 2012. gada 10. maijā ir iesniedzis iesniegumu (reģistrēts ar Nr. 881) par ziņu anulēšanu 

par deklarēto dzīvesvietu T.U. un T.U. pēc adreses. T.U. un T.U. tiesiskais pamats deklarēt savu 

dzīvesvietu pēc adreses likumā noteiktajā kārtībā netika konstatēts. 

Izskatījusi P.N. iesniegumu un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta 

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

kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, 
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      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča, 

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

NOLEMJ: 

1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu T.U., personas kods ___________, un 

T.U.personas kods _____________, pēc adreses sakarā ar to, ka personai nav tiesiska 

pamata dzīvošanai deklarētajā dzīvesvietā. 

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

Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 

     /Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā  uz 1. lpp. / 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

17.10  SIA”ELEONOTRA” iesniegumu zemes nomas līguma izmaiņām uz nekustamo 

īpašumu „Terehovas ezers” Aglonas pagastā. 

                                                           (Ziņo I.Reščenko) 
 

Sagatavotais lēmumprojekts: 
 

    Saņemts SIA”Eleonotra” valdes priekšsēdētāja V.Podnebessa iesniegums (14.05.2012. Nr.888) noslēgtā 

zemes nomas līguma izmaiņām uz pašvaldības nekustamo īpašumu „Terehovas ezers” Aglonas pagastā. 

Konstatēts: 

12.08.201. ar SIA ”Eleonotra” noslēgts zemes nomas līgums uz pašvaldības nekustamo īpašumu „Terehovas 

ezers”, iznomājot zemi 11,9 ha platībā sapropeļa ieguvei. Nomas maksa noteikta 20% no zemes gabala 

kadastrālās vērtības. Nekustamā īpašuma nodokli maksā nomnieks. 

Uz zemes nomas līguma noslēgšanas brīdi Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVKI 

S) reģistrētais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis (NĪLM) bija: „Fizisko un juridisko personu īpašumā 

vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas” (kods 0302). Sakarā ar īpašuma iznomāšanu sapropeļa ieguvei un 

atbilstoši spēkā esošajam Aglonas pagasta teritorplānojumam, ar 28.04.2011. Aglonas novada domes 

lēmumu, NĪLM mainīts uz  - derīgo izrakteņu ieguves teritorijas (kods 0401). Līdz ar to zemes kadastrālā 

vērtība ir vairākkārtīgi pieaugusi un uz 01.01.2012. sastāda 5950,00 Ls.  

Nomnieks lūdz samazināt līgumā noteikto nomas maksu un grozīt nomas līguma 3.1.1.punktu., jo pašreiz 

notiek objekta ģeoloģiskā izpēte un reālā sapropeļa ieguve nav uzsākta. 
 

Aglonas novada dome NOLEMJ:  

1. Veikt izmaiņa 12.08.2010. zemes nomas līgumā Nr.271. 

1.1.  Izteikt nomas līguma 3.1.1. punktu šādā redakcijā:  

„2% no zemes gabala kadastrālās vērtības plus PVN;” 

1.2.  Papildināt zemes nomas līgumu ar 3.5.punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

„Zemes nomas maksa tiek pārskatīta pēc ieguves darbu uzsākšanas”. 

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. 
 

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

J.Rutka priekšlikums ir jautājuma izskatīšanu atlikt, uzaicināt uz Finanšu komitejas sēdi SIA 

„Eleonotra”pārstāvjus sniegt pārskatu par savu līdzšinējo darbību nekustamajā īpašumā 

„Terehovas ezers”.  
 

Deputāti balso par J.Rutka priekšlikumu. 
 

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

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

(I.Reščenko), NOLEMJ: 
 

       1. Atlikt jautājuma izskatīšanu par SIA”ELEONOTRA” iesniegumu zemes nomas   

     līguma izmaiņām uz nekustamo īpašumu „Terehovas ezers” Aglonas pagastā. 

                2. Uzaicināt uz Finanšu komitejas sēdi SIA „Eleonotra” pārstāvjus sniegt pārskatu    
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                    par savu līdzšinējo darbību nekustamajā īpašumā „Terehovas ezers”. 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

16.12. Par Aglonas PII vadītājas iesniegumu. 

                 (Ziņo I.Reščenko) 
 

 Saņemts Aglonas Pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas V.Mihailovas iesniegums 

(16.05.2012., Nr.923), kurā lūdz no 01.06.2012. sadalīt medmāsas slodzi sekojoši: 0,5 slodzes 

medmāsas un 0,5 slodzes sētnieka, sakarā ar to, ka PII ir liela teritorija, kas jākopj, ļoti 

nepieciešams sētnieks. 
 

Sagatavotais lēmumprojekts: 
 

Aglonas novada dome NOLEMJ:  

        1. Sadalīt 26.01.2012. apstiprināto (sēdes protokols Nr.1, §10, p.10.3.) Aglonas PII medmāsas mēneša   

            likmi sekojoši: 0,5 slodzes sētnieks un 0,5 slodzes medmāsa ar 01.06.2012. 
 

Debatēs piedalās: V.Krimans. 
 

V.Krimana priekšlikums ir jautājuma izskatīšanu atlikt, uzaicināt PII vadītāju V.Mihailovu uz 

Finanšu komitejas sēdi. 
 

Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 8 (I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, 

A.Streļčs, A.Ruduks, V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); pret – nav; atturas – 2 (I.Reščenko, 

A.Beķis), NOLEMJ: 
 

             1. Atlikt jautājuma izskatīšanu par Aglonas PII vadītājas V.Mihailovas iesniegumu. 

             2. Uzaicināt Aglonas PII vadītāju V.Mihailovu uz Finanšu komitejas sēdi. 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

17.13. Par SIA „Last Hope” iesniegumu. 

                (Ziņo I.Reščenko) 
 

      Saņemts SIA “Last Hope” iesniegums (02.05.2012., Nr.837), kurā aicina pašvaldību uz   

sadarbību pašvaldības teritorijā esošo kapsētu un piemiņas vietu sakopšanā. 
 

Sagatavotais lēmumprojekts:  
 

Aglonas novada dome NOLEMJ:  

           1. Atteikt SIA “Last Hope” lūgumam. 

    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. 
 

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

V.Krimana priekšlikums ir jautājuma izskatīšanu atlikt, uzaicināt SIA “Last Hope” pārstāvjus uz 

Finanšu komitejas sēdi. 
 

Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu. 
 

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

A.Ruduks, V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); pret – nav; atturas – 3 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Kluss), 

NOLEMJ: 

1. Atlikt jautājuma izskatīšanu par SIA „Last Hope” iesniegumu. 

2. Uzaicināt SIA „Last Hope” pārstāvjus uz Finanšu komitejas sēdi. 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
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17.14 Par deputāta V.Krimana 18.05.2012.g.  iesniegto 21 iesnieguma ( reģ.Nr. 953- 973)  

un 21.05.2012.g. iesniegto 37 iesniegumu ( reģ.Nr. 976-1012) izskatīšanu saskaņā ar 

2009.gada 10.jūlija Aglonas novada pašvaldības saistošo  noteikumu  Nr. 1 "Aglonas 

novada pašvaldības nolikums" 84.punktu. 

                   (Ziņo V.Krimans) 
 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Es protestēju pret to, ka es kā cilvēks, kā deputāts atklāti uzrakstot 

Aglonas novada domes priekšsēdētājam konkrētus jautājumus, pieprasījuma formā vai kādā citā 

formā, spiests gaidīt un vēl ziņot jums viesiem deputātiem par to, ko es gribu saņemt likumā 

noteiktajā kārtībā.” 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Es, pieprasījuma iesniedzējs, deputāts, es kancelejā reģistrēju 

pieprasījumus, man ir reģistrēti pieprasījumi likumā noteiktajā kārtībā, parakstīti, norādīta adrese, 

visu ko jūs gribat. Lūdzu deputātiem uzlikt par pienākumu I.Reščenko kungam  likumā noteiktajā 

kārtībā, ievērojot deputāta pieprasījuma visu informāciju, izsniegt man kā deputātam 15 dienu laikā 

no reģistrācijas datuma, bet ne kārtējās sēdes izskatīšanas datuma.” 
 

Deputāts V.Krimans atstāj sēžu zāli plkst.17:10. 
 

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

I.Reščenko priekšlikums ir atlikt jautājuma izskatīšanu uz Finanšu komitejas sēdi.  
 

Deputāti balso par I.Reščenko priekšlikumu. 
 

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

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

NOLEMJ: 
 

             1. Atlikt jautājuma izskatīšanu uz Finanšu komitejas sēdi. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

17.15. Par deputāta J.Rutka 23.05.2012.g.  iesniegtā iesnieguma Nr. 2012-05-23-ID-02 

(reģ.Nr.1049) izskatīšanu saskaņā ar 2009.gada 10.jūlija Aglonas novada 

pašvaldības saistošo  noteikumu  Nr. 1 "Aglonas novada pašvaldības nolikums" 

84.punktu. 

              (Ziņo J.Rutka) 
 

         Saņemts deputāta J.Rutka pieprasījums (23.05.2012., reģ. Nr.1049)  
 

Pieprasījums 

Sakarā ar to, ka: 

1. Aglonas novada dome laika periodā 2009.-2011. Aglonas ciematā realizēja 

ūdenssaimniecības sakārtošanas projekta kārtu, kuras ietvaros tika veikti darbi (ūdensvada 

un kanalizācijas cauruļu iestrāde, asfalta seguma maiņa/uzklāšana) Daugavpils un Ezera 

ielās Aglonā,  

2. ir pamatotas aizdomas, ka darbi tika veikti nekvalitatīvi un pavirši, ko apliecina 2011. gada 

pavasarī (nākamajā gadā pēc darbu veikšanas)  radušies defekti - asfalta un grunts nosēdumi 

minētajās ielās ap kontrolaku vākiem, kā arī, ielas brauktuves profila nosēdums pie sporta 

halles autostāvvietas; 

3. ir pamatotas aizdomas, ka nav ievēroti projekta nosacījumi un tehniskās prasības, jo asfalta 

segums un ielas braucamā daļa Ezera ielā ir pacelti vairāk kā par 30-40 cm virs vecā seguma 

līmeņa;  
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4. kopš Aglonas novada domes kārtējās sēdes 2011. gada augustā esmu regulāri un atkārtoti šo 

jautājumu uzdevis domes sēžu laikā ik mēnesi ar lūgumu par projekta izpildi atbildīgajiem 

specialistiem un amatpersonām sakārtot jautājumu un pieprasīt no projekta izpildītājiem – 

uzņēmējiem veikt nepieciešamās darbības defektu novēršanā, taču – acīmredzami nekas 

netiek darīts, jo bojājumi nav novērsti; 

lūdzu: 

5. izsniegt norakstus sekojošiem dokumentiem: 

a. par projekta minēto kārtu atbildīgo speciālistu, amatpersonu saraksts (domes 

darbinieki), līgumi ar šīm personām; 

b. pieņemšanas nodošanas akti par darbu izpildi Daugavpils un Ezera ielās projekta 

kārtas ietvaros; 

c. defektācijas akti par Daugavpils un Ezera ielās konstatētajiem 

bojājumiem/defektiem vai citām neatbilstībām projekta prasībām; 

d. projekta/domes par projektu atbildīgo speciālistu pārskats ar pievienotiem 

korespondences norakstiem, par komunikāciju  ar darbu veicējiem par 

augstākminēto defektu novēršanu; 

6. sniegt Jūsu, kā priekšsēdētāja un izpilddirektora, paskaidrojumu par Jūsu rīcību šajā 

situācijā: Jūsu izdotie rīkojumi, pieprasītie un saņemtie atbildīgo speciālistu/amatpersonu 

paskaidrojumi, Jūsu korespondence ar uzņēmējiem, Jūsu ziņojumi/priekšlikumi domei, 

lēmumprojekti un to izpilde šajā jautājumā laika posmā līdz 2012. gada 23. maijam; 

7. izsniegt domes kārtējo sēžu audioierakstus par laika posmu no 2011.augusta līdz 2012. 

maijam (ieskaitot), datu nesēju nodrošināšu pats. 
 

Pamatojums: 

Aglonas novada pašvaldības saistošie noteikumi „Aglonas novada domes nolikums”;  

"Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likums"  
 

I.Reščenko priekšlikums  - „Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta 

statusa likuma 8.panta 3.punktu, Aglonas novada pašvaldības nolikuma 90.punktu, izsniegt 

5.punktā pieprasīto informāciju pēc deputāta J.Rutka rakstiska precizējuma, kādam mērķim šī 

informācija ir nepieciešama.”   
 

J.Rutka precizē mēŗki – „Kontrolēt valsts institūcijas darbību”. 
 

Debatēs piedalās: A.Ruduks, A.Streļčs, I.Barkeviča, A.Kluss. 
 

No balsošanas sevi atstādina J.Rutka. 
 

       Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 8.panta 

3.punktu, Aglonas novada pašvaldības nolikuma 90.punktu, 
 

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

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

        1. Izsniegt pieprasījuma 5.punktā pieprasīto informāciju pēc deputāta J.Rutka rakstiska   

            precizējuma, kādam mērķim šī informācija ir nepieciešama.   

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

I.Reščenko sniedz skaidrojumu par 6.punktu: „Bija sūtītas vēstules par šo jautājumu, telefoniski 

sazinoties neatkāpās, V.Grigulis pārbaudīja arī to, ko es jau ziņoju, to variantu, ja viņi nepilda, lai 

mēs izpildam šos darbus un piedzenam līdzekļus no apdrošināšanas firmas. Tā ka viss darās.” 
 

J.Rutka pieprasa sniegt viņam rakstisku atbildi. 
 

I.Reščenko priekšlikums ir pieņemt zināšanai viņa sniegto mutisko atbildi J.Rutkam. 
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Deputāti balso par I.Reščenko priekšlikumu. 
 

No balsošanas sevi atstādina J.Rutka. 
  

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

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Streļčs, A.Ruduks); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags), NOLEMJ: 
   

                1. Pieņemt zināšanai Aglonas novada domes priekšsēdētāja I.Reščenko sniegto   

                    atbildi deputātam J.Rutkam. 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

I.Reščenko informē par 7.punktu - sakarā ar to, ka ir domes lēmums par audioierakstu izsniegšanu, 

pieņemt zināšanai, ka J.Rutkam tiks izsniegti audioieraksti. 

17.18. Par līguma slēgšanu ar SIA „Līgaiši” par būvuzraudzības pakalpojumiem.  

                                          (Ziņo I.Reščenko) 
 

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

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

NOLEMJ: 

     1. Slēgt līgumu ar SIA „Līgaiši”, reģ. Nr.LV41503042596, par būvuzraudzības   

         pakalpojumu veikšanu sekojošiem objektiem: „Šķeltovas ciema gājēju ietves un   

        apgaismojuma rekonstrukcija”, „Šķeltovas ciema ielu rekonstrukcija”, „Priežmalas   

        ciema Liepājas ielas rekonstrukcija”, „Aglonas ciema Alejas ielas rekonstrukcija”,   

        „Tilta Grāveru pagastā (Sakova-Akmeņeica) pār Dubnas upi rekonstrukcija” par   

        summu bez PVN 2988,00 Ls (divi tūkstoši deviņi simti astoņdesmit astoņi lati 00   

        santīmi), PVN 22% 657,36 Ls (seši simti piecdesmit septiņi lati 36 santīmi), pavisam   

        kopā 3645,36 Ls (trīs tūkstoši seši simti četrdesmit pieci lati 36 santīmi). 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

17.19. Par līguma slēgšanu ar SIA „Līgaiši” par tehniskā projekta izstrādi „Livdānu ielas   

           rekonstrukcija Aglonas ciematā, Aglonas novadā”.  

                                    (Ziņo I.Reščenko) 
 

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

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

NOLEMJ: 

     1. Slēgt līgumu ar SIA „Līgaiši”, reģ. Nr.LV41503042596, par tehniskā projekta izstrādi   

         „Livdānu ielas rekonstrukcija „Aglonas ciematā, Aglonas novadā” par summu bez   

         PVN 980,00 Ls (deviņi simti astoņdesmit lati 00 santīmi), PVN 22% 215,60 Ls (divi   

         simti piecpadsmit lati 60 santīmi), pavisam kopā 1195,60 Ls (viens tūkstotis viens   

         simts deviņdesmit pieci lati 60 santīmi). 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

17.22. Par deputāta V.Krimana iesniegumu  „Par aizrādījuma izteikšanu novada domes   

           priekšsēdētājam par nolikuma grozījumu publiskošanas kārtības neievērošanu”   

          (29.05.2012., reģ. Nr.1085).  

                 (Ziņo I.Reščenko) 
 

          Saņemts deputāta V.Krimana iesniegums (29.05.2012., reģ. Nr.1085) ar lūgumu iekļaut Aglonas 

novada domes 2012.gada  29.maija mēneša kārtējā sēdē dienas kārtībā papildus jautājumu  „Par aizrādījuma 

izteikšanu novada domes priekšsēdētājam par nolikuma grozījumu publiskošanas kārtības neievērošanu”. 
 

Lēmumprojekts 
 

Par aizrādījuma izteikšanu novada domes priekšsēdētājam par nolikuma grozījumu publiskošanas kārtības 

neievērošanu 
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Sakarā ar to, ka 2012.gada 29.marta novada domes sēdē Nr. 4 pieņemti saitošie noteikumi par grozījumiem 

Aglonas novada domes nolikumā, informēju domi, ka minētie grozījumi nav publicēti pašvaldības oficiālajā 

mājas lapā www.aglona.lv, kā to nosaka likums „Par pašvaldībām”. 

Pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu 

pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba 

organizācijas jautājumus (24.pants, 1.daļa). 

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā vai bezmaksas 

izdevumā, ja tajos nav noteikts vēlāks spēkā stāšanās laiks (45.pants, 6.daļa).  

Pašvaldības saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicē pašvaldības mājaslapā internetā. 

Novada domes saistošo noteikumu pieejamību nodrošina arī novada domes ēkā un pārvaldēs (45.pants, 

7.daļa). 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 24.pantu, 45.pantu, 
 

NOLEMJ: 
 

Izteikt aizrādījumu Aglonas novada domes priekšsēdētājam sakarā ar saistošo noteikumu publicēšanas 

kārtības atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 45.pantam neievērošanu.  
 

Debatēs piedalās: J.Rutka, I.Barkeviča. 
 

A.Ruduka priekšlikums ir atlikt jautājuma izskatīšanu līdz nākošajai novada domes sēdei.  
 

Deputāti balso par A.Ruduka priekšlikumu. 
 

No balsošanas sevi atstādina I.Reščenko. 
 

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

A.Bartuša, A.Streļčs, A.Ruduks); pret – 2 (D.Vanags, J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ: 
 

             1. Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz nākošajai novada domes sēdei. 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

17.21. Par deputāta V.Krimana iesniegumu „Par  Aglonas novada domes sēžu audio   

           ierakstu fragmentu publiskošanu masu saziņas līdzekļos un interneta portālos”   

          (29.05.2012., reģ. Nr.1084).  

                 (Ziņo I.Reščenko) 
 

         Saņemts deputāta V.Krimana iesniegums (29.05.2012., reģ.Nr.1084) ar lūgumu iekļaut Aglonas novada 

domes 2012.gada  29.maija mēneša kārtējā sēdē dienas kārtībā papildus jautājumu  „Par  Aglonas novada 

domes sēžu audio ierakstu fragmentu publiskošanu masu saziņas līdzekļos un interneta portālos”. 
 

Lēmumprojekts 
 

2012.gada 25.aprīlī Aglonas novada domes sēdē Nr.6 p.17.5.pēc Aglonas novada domes deputāta  V. 

Krimana ierosinātā priekšlikuma tika skatīts lēmumprojekts par Aglonas novada domes sēžu audio ierakstu 

publiskošanu pašvaldības oficiālajā mājas lapā www.aglona.lv. Pēc deputātu balsojuma lēmumprojekts tika 

noraidīts.  

Likuma „Par pašvaldībām” 26.pants nosaka, ka domes sēdes ir atklātas un domes lēmumi un sēžu 

protokoli ir publiski pieejami, likuma 23.pants nosaka, ka domes darba organizāciju nosaka 

pašvaldības nolikums, Aglonas novada pašvaldības nolikuma” 55.punkts paredz, ka video un audio 

ieraksti, kas nav saistīti ar domes sēdes darba nodrošināšanu, sēžu zālē ir atļauti. 
               

Pamatojoties uz augstāk minēto, likuma „Par pašvaldībām”26.pantu, Aglonas novada domes nolikuma 

55.punktu, ņemot vērā Aglonas novada pašvaldības vēlētāju lūgumus un ieteikumus, 
 

NOLEMJ: 
 

Pieņemt zināšanai, ka  novada domes deputāts Vadims Krimans Aglonas novada domes sēžu audio ierakstu 

fragmentus publiskos masu saziņas līdzekļos un interneta portālos no 2012.gada 11.jūnija, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus.  
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Deputāti balso par deputāta V.Krimana iesniegto lēmumprojektu. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 6 (A.Kluss, I.Barkeviča, A.Streļčs, 

A.Ruduks, D.Vanags, J.Rutka); pret – nav; atturas – 3 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Bartuša), 

NOLEMJ: 

      1. Pieņemt zināšanai, ka  novada domes deputāts Vadims Krimans Aglonas novada domes   

          sēžu audio ierakstu fragmentus publiskos masu saziņas līdzekļos un interneta portālos   

          no 2012.gada 11.jūnija, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos informācijas pieejamības   

          ierobežojumus.  
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

17.20. Par deputāta V.Krimana iesniegumu „Par aizrādījuma izteikšanu novada domes   

           priekšsēdētājam par 2012.gada 25.aprīļa kārtējās sēdes izsludināšanas pašvaldības   

           mājaslapā kārtības neievērošanu” (29.05.2012., reģ. Nr.1083).  

                                       (Ziņo I.Reščenko) 
 

         Saņemts deputāta V.Krimana iesniegums (29.05.2012., reģ. Nr.1083) ar lūgumu iekļaut Aglonas 

novada domes 2012.gada  29.maija mēneša kārtējā sēdē dienas kārtībā papildus jautājumu  „Par aizrādījuma 

izteikšanu novada domes priekšsēdētājam par 2012.gada 25.aprīļa kārtējās sēdes izsludināšanas 

pašvaldības mājaslapā kārtības neievērošanu.”. 
 

Lēmumprojekts 
 

Informācija par 2012.gada 25.aprīļa novada domes kārtējo sēdi tika ievietota Aglonas novada domes 

oficiālajā mājas lapā www.aglona.lv tikai 2012.gada 25.aprīlī, kas ir likuma „Par pašvaldībām” 27.panta 

3.daļas pārkāpums (Paziņojums par domes kārtējās sēdes norises laiku, vietu un darba kārtību ne vēlāk kā 

trīs dienas pirms kārtējās sēdes izliekams redzamā vietā domes ēkā vai pie tās un publicē pašvaldības 

mājaslapā internetā). 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”27.panta 3.daļu, 
 

NOLEMJ: 
 

Izteikt aizrādījumu Aglonas novada domes priekšsēdētājam sakarā ar likuma „Par pašvaldībām” 27.panta 

3.daļas neievērošanu (par 2012.gada 25.aprīļa sēdes  izsludināšanas pašvaldības mājas lapā kārtības 

neievērošanu) . 
 

Deputāti balso par deputāta V.Krimana iesniegto lēmumprojektu. 
 

No balsošanas sevi atstādina I.Reščenko. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par - 2 (D.Vanags, J.Rutka); pret – nav; 

atturas – 6 (A.Beķis, A.Kluss, I.Barkeviča, A.Streļčs, A.Ruduks, A.Bartuša), neapstiprina 

augstāk minēto V.Krimana lēmumprojektu. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums nav pieņemts. 
 

I.Reščenko ziņo, ka sēde ir slēgta. 

 

SĒDE SLĒGTA  plkst.17:40 

 

SĒDI VADĪJA 

novada domes priekšsēdētājs                  ______________________ I.REŠČENKO 
 

SĒDI PROTOKOLĒJA                           ______________________ I.RUTKA 
 

Protokols parakstīts ________________________ 
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