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Sēde sasaukta plkst. 13.00
Sēdi atklāj plkst. 13.05
Sēdi vada - priekšsēdētājs I.Reščenko
Sēdi protokolē – A. Podskočija
Piedalās:

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

Uz sēdi neieradās:

M. Mežiniece, V. Krimans, J. Rutka (atvaļinājumā), I. Soldāne.

Uzaicinātās personas:

Finanšu nodaļas vadītāja V. Lielcepure, Attīstības un plānošanas
nodaļas vadītāja I. Valaine, jurists V. Grigulis, SIA “Dova”
valdes loceklis A. Jerševskis , SIA “Eltex” valdes priekšsēdētājs
A. Gilučs, SIA “Ķemers Business and Law Company” pārstāvji
E.Ķemere un K. Ķemers.

1.
2.
3.

Izsludinātā darba kārtībā:
Novada dome priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
Par budžeta izpildi.
Par 25.04.2012. domes lēmuma (prot.Nr. 6, paragrāfs 3) „Par budžeta grozījumiem” precizēšanu”

4. Par projektu „Atbalsta programmas izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam
pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei”.
5. Par grozījumiem 2012.gada štatu sarakstā.
5.1. Par Aglonas novada centrālas bibliotēkas vadītājas Dz.Savitskas iesniegumu ( 07.06.2012.,
Nr.1142)
5.2. Par Aglonas novada PII vadītājas iesniegumu (16.05.2012., Nr. 923)

6. Par saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanu
Aglonas novadā”.
7. Par saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Grozījumi Aglonas novada pašvaldības 2010.gada
27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Aglonas novada domes nodevām”
8.
9.

Par Aglonas bazilikas kora skolas iesniegumu (01.06.2012., Nr. 1113)
Par Aglonas novada attīstības programmas 2012. -2018. gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu.

10. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādniekiem.
11. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā.
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12. Par ierosinātās administratīvās lietas par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu
bezstrīda kārtībā izbeigšanu.
13. Par 2011.gada publisko pārskatu.
14. Par iepirkuma izsludināšanu zvērinātā revidenta pakalpojumu saņemšanai.
15. Par zivju nozveju.
16. Par sociālajiem jautājumiem.
17. Par zemes jautājumiem.

18. Par grozījumiem Aglonas novada domes 2012.gada 25.aprīļa lēmumā Nr.11 „Par komunālo
pakalpojumu tarifiem”.
19. Par 29.05.2012.g. novada domes sēdē pieņemtā lēmuma 16.1. Par projektu „ Informatīvās
infrastruktūras izveide Aglonas novadā” precizēšanu.
20. Par 29.03.2012.g. novada domes sēdē pieņemtā lēmuma 9.3. „ Par SAC „Aglona” direktores
iesniegumu (02.03.2012., Nr.389)” papildināšanu.
21. Par SAC „Aglona” vadītājas M.Mežinieces iesniegumu (25.06.2012., Nr. 1259) .
22. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.

22.1.
22.2.

Par atļaujas izsniegšanu IK/Dūšai” raudzēta dzēriena „Šmakavceņa” ražošanai.
Par nedzīvojamo telpu nomu A.Broka ielā 7, Aglona.

22.3.

Par Aglonas novada PII vadītājas iesniegumu ( 24.05.2012., Nr. 1057)

22.4.

Par Mehānikas institūta Dizaina un ergoekonomikas centra 11.06.2012.g. vēstuli

22.5.
Par SIA”ELEONOTRA” iesniegumu zemes nomas līguma izmaiņām uz nekustamo
īpašumu
„Terehovas ezers” Aglonas pagastā.
22.6.
Par SIA „Last Hope” iesniegumu (02.05.2012., Nr. 837)
22.7.
Par Aglonas bazilikas iesniegumu par ielu tirdzniecības organizēšanu 2012.g. 12.15.augusta svētkos
22.8.
Par atļaujas izsniegšanu koku nozāģēšanai.
22.9.
Par IK „Kristal Plus” iesniegumu par tirdzniecības veikšanu.
22.10. Par deputāta V.Krimana iesniegumu „Par iesniegumu prokuratūrai” (20.06.2012., Nr.
1227)
22.11. Par deputāta V.Krimana iesniegumu (20.06.2012., Nr. 1230)

22.12. Par deputāta V.Krimana iesniegumu „Par aizrādījuma izteikšanu novada domes
priekšsēdētājam par nolikuma grozījumu publiskošanas kārtības neievērošanu”
(29.05.2012., reģ. Nr.1085).
22.13. 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
Sēdes vadītājs I. Reščenko lūdz sēdes darba kārtības papildus jautājumiem.
1. Par zivju nozveju.
1.1. Par A.S. iesniegumu.
1.2. Par V. P. iesniegumu.
1.3. Par O. P. iesniegumu.
2. Par izmaiņām sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu tarifā.
3. Par nekustamā īpašuma “Cesļava” atsavināšanu Šķeltovas pagastā.
4. Par zemes jautājumiem.
4.1. Par M.P. iesniegumu nekustamā īpašuma nosaukuma maiņai Grāveru pagastā.
4.2.Par SIA „Preime” iesniegumu izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanai

nekustamā īpašuma „Sūnāji” sadalei Grāveru pagastā.
4.3.Par V.K. iesniegumu īpašuma „Brīvzemnieki” sadalei Šķeltovas pagastā.
4.4.Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
7642 011 0217 Aglonas pagastā.
4.5.Par I.Saļņikova iesniegumu zemes nomas līguma pagarināšanai Aglonas pagastā.
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Deputāti balso par sēdes darba kārtību un par tās papildinājumiem.
Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 9 (I. Reščenko, A. Beķis, A. Kluss, A. Streļčs,
A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, D.Vanags, I. Barkeviča , atturas – nav, pret – nav, NOLEMJ:
Apstiprinātā sēdes darba kārtība:
1. Novada dome priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
2. Par budžeta izpildi.
3. Par 25.04.2012. domes lēmuma (prot.Nr. 6, paragrāfs 3) „Par budžeta grozījumiem”
precizēšanu”

4. Par projektu „Atbalsta programmas izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam
pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei”.
5. Par grozījumiem 2012.gada štatu sarakstā.
5.1. Par Aglonas novada centrālas bibliotēkas vadītājas Dz.Savitskas iesniegumu ( 07.06.2012.,
Nr.1142)
5.2. Par Aglonas novada PII vadītājas iesniegumu (16.05.2012., Nr. 923)

6. Par saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanu
Aglonas novadā”.
7. Par saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Grozījumi Aglonas novada pašvaldības 2010.gada
27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Aglonas novada domes nodevām”
8. Par Aglonas bazilikas kora skolas iesniegumu (01.06.2012., Nr. 1113)
9. Par Aglonas novada attīstības programmas 2012. -2018. gadam galīgās redakcijas
apstiprināšanu.

10. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādniekiem.
11. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus
kārtībā.
12. Par ierosinātās administratīvās lietas par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu
bezstrīda kārtībā izbeigšanu.
13. Par 2011.gada publisko pārskatu.
14. Par iepirkuma izsludināšanu zvērinātā revidenta pakalpojumu saņemšanai.
15. Par zivju nozveju.
16. Par sociālajiem jautājumiem.
17. Par zemes jautājumiem.

18. Par grozījumiem Aglonas novada domes 2012.gada 25.aprīļa lēmumā Nr.11 „Par
komunālo pakalpojumu tarifiem”.
19. Par 29.05.2012.g. novada domes sēdē pieņemtā lēmuma 16.1. Par projektu „ Informatīvās
infrastruktūras izveide Aglonas novadā” precizēšanu.
20. Par 29.03.2012.g. novada domes sēdē pieņemtā lēmuma 9.3. „ Par SAC „Aglona” direktores
iesniegumu (02.03.2012., Nr.389)” papildināšanu.
21. Par SAC „Aglona” vadītājas M.Mežinieces iesniegumu (25.06.2012., Nr. 1259) .
22. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.

22.1. Par atļaujas izsniegšanu IK/Dūšai” raudzēta dzēriena „Šmakavceņa” ražošanai.
22.2. Par nedzīvojamo telpu nomu A.Broka ielā 7, Aglona.
22.3. Par Aglonas novada PII vadītājas iesniegumu ( 24.05.2012., Nr. 1057)

22.4 Par Mehānikas institūta Dizaina un ergoekonomikas centra 11.06.2012.g. vēstuli
22.5. Par SIA”ELEONOTRA” iesniegumu zemes nomas līguma izmaiņām uz nekustamo
īpašumu „Terehovas ezers” Aglonas pagastā.
22.6. Par SIA „Last Hope” iesniegumu (02.05.2012., Nr. 837)
22.7. Par Aglonas bazilikas iesniegumu par ielu tirdzniecības organizēšanu 2012.g. 12.15.augusta svētkos
22.8. Par atļaujas izsniegšanu koku nozāģēšanai.
22.9. Par IK „Kristal Plus” iesniegumu par tirdzniecības veikšanu.
22.10. Par deputāta V.Krimana iesniegumu „Par iesniegumu prokuratūrai” (20.06.2012., Nr.
1227)
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22.11.Par deputāta V.Krimana iesniegumu (20.06.2012., Nr. 1230)

22.12. Par deputāta V.Krimana iesniegumu „Par aizrādījuma izteikšanu novada
domes priekšsēdētājam par nolikuma grozījumu publiskošanas kārtības
neievērošanu” (29.05.2012., reģ. Nr.1085).
22.13. 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.
22.14. Par izmaiņām sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu tarifā.
22.15. Par nekustamā īpašuma “Cesļava” atsavināšanu Šķeltovas pagastā.
Tā kā uz sēdi ir uzaicināti firmu pārstāvji, tad priekšsēdētājs lūdz mainīt dienas kārtības jautājumus
un tos izskatīt sēdes sākumā.
22. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
(ziņo: I.Reščenko)
22.2. Par nedzīvojamo telpu nomu A.Broka ielā 7, Aglona.

(Ziņo: A. Gilučs)
Saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Eltex”, reģ.nr. 40103303667, iesniegums ar
lūgumu iznomāt telpas Aloīza Broka ielā 7, Aglonā, Aglonas novads plastmasas izstrādājumu
ražošanai uz 10 gadiem.
Debatēs piedalās: A. Badūns, D. Vanags, I. Reščenko, A. Kluss, V. Lielcepure, A. Gilučs, I.
Barkeviča, A. Streļčs.
A. Gilučs – plastmasas ražotne ražos plastmasas izstrādājumus (stiprinājumus). Sākumā būs
viena iekārta. Iznešu apkārt nebūs, skaņa tikai mehāniska. I. Barkeviča – vai iedzīvotāji varēs
nodot plastmasas atkritumus? A. Gilučs – materiāls ir speciāls (poleamītam savādāka struktūra),
tāpēc nē. I. Barkeviča – Kāds iegums novadam? A. Gilučs – sākumā strādās 3 cilvēki, pēc 2
gadiem būs jau 10 – 20 darba vietas. Kāda kvalifikācija būs nepieciešama? A. Gilučs – inženieri,
vidējais līmenis – mārketings, grāmatvedība utt. Sākumā būs viena iekārta, pēc gada vēl viena.
A. Streļčs – Kāds ir attālums no ezera? Vairāk par 300 m. I. Barkeviča – kanalizācija un
ūdensvads būs vajadzīgi? A. Gilučs – Jā. I. Barkeviča – Bet tur nav. A. Gilučs – ierīkosim.
I.Reščenko – Noma 28,29 Ls mēmesī plus zemes nomas nodoklis. V. Lielcepure – Līgumā
jāatrunā nodokļi.
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, „Aglonas
novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas noteikumu” 2.3. punktu,
Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 9 (I. Reščenko, A. Beķis, A.
Kluss, A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, , A. Bartuša, D.Vanags, I. Barkevič), atturas – nav,
pret – nav, NOLEMJ:
1. Slēgt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Eltex”, reģ. nr. 40103303667,
par nedzīvojamo telpu nomu Aloīza Broka ielā 7, Aglonā, Aglonas novadā (kadastra
apzīmējums Nr. 76420040010049 un Nr. 76420040010050) uz 10 (desmit) gadiem
plastmasas izstrādājumu ražošanai.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

4

22.14. Par izmaiņām sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu tarifā.
(Ziņo: A. Jerševskis )
Debatēs piedalās: A. Badūns, I. Reščenko, I. Barkeviča.
A. Jerševskis – Ir apstiprināts jauns atkritumu apsaimniekošanas likums, kas stājas spēkā ar 2012. gada
1. jūliju. Dabas aizsardzības nodoklis tagad tiks skaitīts atsevišķi. Jaunais tarifs 14,25 Ls, tajā neietilpst
dabas aizsardzības nodoklis – jaunais ir 7,00 Ls par tonnu, vecais – 0,75 Ls par tonnu. A. Badūns – Cik
galīgais maksājums? A. Jerševskis – kopā ap 10 % vairāk. I. Reščenko – Kur jau apstiprināts? A.
Jerševskis – Krāslavā, Dagdā, Daugavpilī apstiprināts. I. Barkeviča – Jaunus līgumus ar iedzīvotājiem
tagad jāslēdz? A. Jerševskis – Līgumus jaunus nevajadzēs slēgt, būs tikai paziņojums.
Saskaņā ar SIA “DOVA” 01.06.2012. vēstuli Nr.1-08/2-049 “Par izmaiņām sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas pakalpojumu tarifā” (pamatojums – Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes 30.05.2012. lēmums Nr.139 (prot.nr.20, 10.p.)),

Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 9 (I. Reščenko, A. Beķis, A.
Kluss, A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, D.Vanags, I. Barkeviča), atturas – nav,
pret – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt jaunu SIA “DOVA” sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu 11,71 Ls/m³
(bez PVN) jeb 58,55 Ls/t (bez PVN) ar 2012. gada 01. Jūliju.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
1.§
Novada dome priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
(ziņo: I.Reščenko)
I. Reščenko sniedz pārskatu par novada domes darbību un lēmumiem, to tālāko virzību un izpildi.
Debatēs piedalās: A. Ruduks, A. Beķis.
Sakarā ar to, ka Aglonas novada domes izpilddirektora pienākumus veic Aglonas novada domes
priekšsēdētājs, saskaņā ar Aglonas novada domes saistošo noteikumu Nr.1. „Aglonas novada domes
nolikums” 19.9.apakšpunktu:

Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I. Reščenko, A. Beķis, A. Kluss,
A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – 1 (D. Vanags), pret –
nav, NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai novada domes priekšsēdētāja I.Reščenko atskaiti par iepriekš pieņemto
lēmumu, laika posmā no 29.05.2012.g., izpildes gaitu.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
2.§
Par budžeta izpildi.
(Ziņo V.Lielcepure)

Saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.pantu, likuma ‘’Par pašvaldību budžetiem’’
7.pantu, ‘’Likuma par budžetu un finanšu vadību’’ 41.(1) pantu:
Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 9 (I. Reščenko, A. Beķis, A. Kluss,
A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, D.Vanags, I. Barkeviča), atturas – nav, pret –
nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto
pamatbudžeta izpildi uz 01.06.2012. ieņēmumos LVL 1132589 (tajā skaitā
konsolidācija - LVL 201050) , saskaņā ar pielikumu ‘’Pārskats par budžeta
izpildi’’(Veidlapa 1-PB);
2. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto
pamatbudžeta izpildi uz 01.06.2012. izdevumos LVL 1031361 (tajā skaitā
konsolidācija - LVL 201050) un naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumu uz
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3.

4.

5.

6.

01.06.2012. LVL 541579, saskaņā ar pielikumu ‘’Pārskats par budžeta
izpildi’’(Veidlapa 1-PB);
Apstiprināt saņemto aizņēmumu kopsummu uz 01.06.2012. LVL 48231, atmaksāto
aizņēmumu kopsummu uz 01.06.2012. LVL 40900, saskaņā ar pielikumu ‘’Pārskats
par aizņēmumiem’’;
Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto speciālā
budžeta izpildi uz 01.06.2012. ieņēmumos LVL 28260, saskaņā ar pielikumu
‘’Pārskats par budžeta izpildi’’(Veidlapa 1-SB);
Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto speciālā
budžeta izpildi uz 01.06.2012. izdevumos LVL 24273 un naudas līdzekļu un
noguldījumu atlikumu uz 01.06.2012. LVL 20559, saskaņā ar pielikumu ‘’Pārskats
par budžeta izpildi’’(Veidlapa 1-SB).
Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto ziedojumu,
dāvinājumu budžeta izpildi uz 01.06.2012.ieņēmumos LVL 2800, izdevumos LVL
2510, līdzekļu atlikums uz 01.06.2012.LVL 3051.

I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
3.§
Par 25.04.2012. domes lēmuma (prot.Nr. 6, paragrāfs 3) „Par budžeta grozījumiem” precizēšanu”

(Ziņo: V.Lielcepure)
Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I. Reščenko, A. Beķis, A. Kluss,
A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – 1 (D. Vanags), pret –
nav NOLEMJ:
1. Saskaņā ar 27.12.2005. MK noteikumiem Nr.1031 "Noteikumi par budžetu
izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām", precizēt lēmuma
1.1.(3.p.) Pielikuma Nr.1 ailē Nr.7 EK kodu CFLA atmaksājamai summai 158585
lati projekta ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā II
kārta’’ ietvaros (CFLA 25.05.2012. lēmums Nr.39-2-40.2/3169) EK kodu 7245 ‘’
Pašvaldību atmaksa valsts budžetam par iepriekšējos gados saņemto, bet neizlietoto
valsts budžeta transfertu uzturēšanas izdevumiem’’ aizstājot ar EK kodu 7246 ‘’
Pašvaldību atmaksa valsts budžetam par iepriekšējos gados saņemtajiem, bet
neizlietotajiem valsts budžeta transfertiem uzturēšanas izdevumiem, par
neatbilstoši veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības politiku
instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos
(pasākumos).
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

4.§
Par projektu „Atbalsta programmas izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam
pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei”.
(Ziņo: I.Barkeviča )
Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I. Reščenko, A. Beķis, A. Kluss,
A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – 1 (D. Vanags), pret –
nav, NOLEMJ:
1. Ar 01.09.2012.g. izveidot jaunu štata vienību „jaunatnes lietu speciālists”, kas ir
pakļauts Aglonas novada bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra
„Strops” administrācijai.
2. Ar 01.09.2012.g. izveidot jaunu štata vienību „sociālais pedagogs” , kas ir pakļauts
Aglonas vidusskolas administrācijai.
3. Nozīmēt projektā „Atbalsta programmas izstrāde un īstenošana sociālās
atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” noteiktās
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sadarbības vienības sociālajam riskam pakļauto bērnu/jauniešu atbalstam vadītājs
ir jaunatnes lietu speciālists.
4. Aglonas vidusskolas direktorei L.Šatilovai sagatavot štata vienības „sociālais
pedagogs” amata aprakstu.
5. Ievietot pašvaldības mājas lapā informāciju par vakancēm „ jaunatnes lietu
speciālists” un „sociālais pedagogs”.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

5.§
Par grozījumiem 2012.gada štatu sarakstā.
(Ziņo: V.Lielcepure)
Debatēs piedalās: D. Vanags, I. Reščenko.
D. Vanaga priekšlikums – samazināt sētnieka darba algu no 213 Ls/mēn. uz 200 Ls/mēn.
5.1. Par Aglonas novada centrālas bibliotēkas vadītājas Dz.Savitskas iesniegumu
(07.06.2012., Nr.1142)
Saņemts novada centrālās bibliotēkas vadītājas Dz.Savitskas iesniegums (07.06.2012., Nr.1142),

kurā lūdz palielināt Aglonas novada bibliotekāro darbinieku darba samaksu no 225 Ls uz 250 Ls
mēnesī no šā gada 1.jūlija. Lūgumu pamato ar to, ka minimālā alga valstī ir augusi, bet
bibliotekāro darbinieku alga palikusi nemainīga, 2008.gadā pat samazināta, līdz ar to
izveidojusies situācija, ka darbinieku alga ir tikai par 25 latiem pārsniedz minimālo algu. Līdz
ar jauno tehnoloģiju ienākšanu bibliotēkā ir arī pieauguši darba pienākumi, kas jāveic
bibliotekāram. Pienākumi neatbilst viņu saņemtajam atalgojumam.
5.2. Par Aglonas novada PII vadītājas iesniegumu ( 16.05.2012., Nr. 923)
Saņemti Aglonas novada PII vadītājas iesniegums (16.05.2012., Nr. 923), kurā lūdz no

01.06.2012. sadalīt medmāsas slodzi sekojoši: 0,5 madmāsas un 0,5 sētnieka. Sakarā ar to, ka
PII ir liela teritorija, kas jākopj, ļoti nepieciešams sētnieks.
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
7., 11. pantu , 18.05.2010. MK noteikumiem Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru,
profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju
klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību", 30.11.2010. MK noteikumiem Nr.1075
"Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs", Aglonas novada domes darba samaksas un
sociālo garantiju nolikumu:
Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 7 (I. Reščenko, A. Beķis, A.Kluss,
A. Streļčs, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – 2 (D. Vanags, A. Ruduks), pret –
nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt grozījumus Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību štatu sarakstā
ar atalgojumiem darbiniekiem 2012. gadam:
1.1. 26.01.2012.apstiprinātajā (prot.Nr.1,&10) pielikumā Nr.2A-algas Aglonas novada PII
darbiniekiem precizēt štatu sarakstu, sadalot medmāsas 1 slodzi attiecīgi 05. slodzes medmāsa
un 05. slodzes sētnieks ar 01.08.2012., nemainot kopsummu, šādā redakcijā:
FKK/
strukt.v.

Amats

Profesijas
kods

Vārds,
Uzvārds

Periods

Likmes
veids

Likm
e,Ls

Likmju
skaits

Likme x
likmju
skaits

Gadā

09.100/
1003

Bērnu aprūpes
māsa

2221 06

vakance

31.0331.07.

Mēneša

213

1

213

852

09.100/
1003

Bērnu aprūpes
māsa

2221 06

vakance

01.0831.12

Mēneša

213

0.5

106.50

532.50

09.100/
1003

Sētnieks

9613 01

vakance

01.0831.12

Mēneša

200

0.5

100.00

500.00
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VSA
OI
24.09
%

Kopā

1.2. 26.01.2012.apstiprinātajā (prot.Nr.1,&10) pielikumā Nr.7A-algas Aglonas novada
centrālās bibliotēkas darbiniekiem precizēt štatu sarakstu, palielinot galvenā bibliotekāra un
bibliotekāra algas likmes no 225 Ls uz 250 Ls mēnesī ar 01.08.2012., šādā redakcijā:
FKK/
strukt.v.

Amats

Profesijas
kods

Vārds,
Uzvārds

Likmes
veids

Periods

Likm
e,Ls

Likmju
skaits

Likme x
likmju
skaits

VSA
OI
24.09
%

Gadā

08.210/
1025

Galvenā
bibliotekāre

2262 02

01.01.31.07.

Mēneša

225

1

225

1575

08.210/
1025

Galvenā
bibliotekāre

2262 02

01.0831.12

Mēneša

250

1

250

1250

08.210/
1025

Bibliotekāre

3433 01

01.01.31.07.

Mēneša

225

1

225

1575

08.210/
1025

Bibliotekāre

3433 01

01.0831.12

Mēneša

250

1

250

1250

Kopā

Grozījumi 310 latu apmērā veicami iestādei apstiprinātā budžeta ietvaros.
1.3. 26.01.2012.apstiprinātajā (prot.Nr.1,&10) pielikumā Nr.3A-algas Aglonas vidusskolas
darbiniekiem papildināt štatu sarakstu ar sociālā pedagoga algas likmi 255 Ls mēnesī ar
01.09.2012., šādā redakcijā:
FKK/
strukt.v.

Amats

09.219/
1004

Sociālais
pedagogs

Profesijas
kods

Vārds,
Uzvārds

Likmes
veids

Periods
01.09.31.12.

Likme,
Ls

Mēneša

Likme
x
likmju
skaits

Likmju
skaits

255

1

255

Gadā
1020

VSA
OI
24.09
%
246

Kopā
1266

Grozījumi 1266 latu apmērā iestrādājami budžeta grozījumos.
1.4. 26.01.2012.apstiprinātajā (prot.Nr.1,&10) pielikumā Nr.16A-algas Aglonas bērnu un
jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra ‘’STROPS’’ darbiniekiem papildināt štatu
sarakstu ar jauniešu lietu koordinatora algas likmi 255 Ls mēnesī ar 01.09.2012., šādā
redakcijā:
FKK/
strukt.v.
10.920/
1060

Amats
Jauniešu
lietu
speciālists

Profesijas
kods

Vārds,
Uzvārds

Likmes
veids

Periods
01.09.31.12.

Mēneša

Likme,
Ls

255

Likmju
skaits

1

Likme x
likmju
skaits

255

Gadā

1020

VSA
OI
24.09
%

246

Grozījumi 1266 latu apmērā iestrādājami budžeta grozījumos.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
6.§
Par saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanu
Aglonas novadā”.
(Ziņo: V.Grigulis)
Debatēs piedalās: I. Barkeviča. I. Reščenko, V. Lielcepure, A. Streļčs, D. Vanags.
V. Lielcepure – Kurš izdos atļaujas? I.Reščenko – ir šādi varianti: domes priekšsēdētājs,
finanšu nodaļas vadītāja, vai kāds cits domes sēdē izvirzīts un apstiprināts kandidāts. I.
Barkeviča piedāvā domes priekšsēdētāja kadidatūru – A. Beķi. Deputāti vienojas, ka par A.Beķa
kandidatūru.
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 1.daļas 1.punktu,
Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I. Reščenko, A. Beķis, A.
8

Kopā

1266

Kluss, A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – 1 (D. Vanags),
pret – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 6 „Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa
piešķiršanu Aglonas novadā”.
2. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 6 „Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa
piešķiršanu Aglonas novadā” paskaidrojuma rakstu.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
7.§
Par saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Grozījumi Aglonas novada pašvaldības 2010.gada
27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Aglonas novada domes nodevām”
(Ziņo: V.Grigulis)
Debatēs piedalās: A.Badūns, I. Barkeviča, I. Reščenko, V. Lielcepure.
Deputātu priekšlikums: Lēmumprojektu papildināt ar 3. punktu – Pārvietojamiem tirdzniecības
līdzekļiem 50% atlaide.
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 1.daļas 1.punktu,
Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I. Reščenko, A. Beķis, A.
Kluss, A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – 1 (D. Vanags),
pret – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 7 „Grozījumi Aglonas novada pašvaldības
2010. gada 27. janvāra saistošajos noteikumus Nr. 2 „PAR AGLONAS NOVADA
DOMES NODEVĀM””.
2. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 7 „Grozījumi Aglonas novada pašvaldības
2010. gada 27. janvāra saistošajos noteikumus Nr. 2 „PAR AGLONAS NOVADA
DOMES NODEVĀM”” paskaidrojuma rakstu.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
9.§
Par Aglonas novada attīstības programmas 2012. -2018. gadam galīgās redakcijas
apstiprināšanu.

(Ziņo: I.Valaine, E. Ķemere, K. Ķemers)
Debatēs piedalās: A. Badūns, A. Streļčs.
A. Badūns – Ļoti vajadzīgs dokuments, piedāvāju atbalstīt. A. Streļčs – Arī aicinu atbalstīt, bet
skaidrot iedzīvotājiem dokumenta nozīmi. Rīkot sabiedriskās sanāksmes. Motivēt iedzīvotājus
apmeklēt sabiedriskās apspriešanas.
Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I. Reščenko, A. Beķis, A.
Kluss, A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – 1 (D. Vanags),
pret – nav, NOLEMJ:
1.
Apstiprināt Aglonas novada attīstības programmas 2012. -2018. gadam galīgo redakciju.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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13.§
Par 2011.gada publisko pārskatu.
(Ziņo: I.Valaine un V. Lielcepure)
Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I. Reščenko, A. Beķis, A.
Kluss, A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – 1 (D. Vanags),
pret – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aglonas novada domes 2011.gada publisko pārskatu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
19.§
Par 29.05.2012.g. novada domes sēdē pieņemtā lēmuma 16.1. Par projektu „ Informatīvās
infrastruktūras izveide Aglonas novadā” precizēšanu

(Ziņo: I.Reščenko)
Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I. Reščenko, A. Beķis, A. Kluss,
A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – 1 (D. Vanags), pret –
nav, NOLEMJ:
1. Precizēt 29.05.2012.g. novada domes sēdē pieņemto lēmumu 16.1. Par projektu „
Informatīvās infrastruktūras izveide Aglonas novadā” un izteikto sekojošā redakcijā:
2. 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.aktivitātē: Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas
tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide
pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem. 6.Rīcība Atbalsts lauku dzīves telpas pilnvērtīgai attīstībai. ar projekta iesniegumu “Informatīvās
infrastruktūras izveide Aglonas novadā”. Projekta kopējās izmaksas 3658,67 LVL,
projekta attiecināmās izmaksas 2998,91 LVL, projekta līdzfinansējums 10% apmērā jeb 299,89
LVL” .
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
20.§
Par 29.03.2012.g. novada domes sēdē pieņemtā lēmuma 9.3. „ Par SAC „Aglona” direktores
iesniegumu (02.03.2012., Nr.389)” papildināšanu

(ziņo M.Mežiniece)
Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I. Reščenko, A. Beķis, A. Kluss,
A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – 1 (D. Vanags), pret –
nav NOLEMJ:
1. Papildināt 29.03.2012.g. novada domes sēdē pieņemto lēmumu 9.3. „ Par SAC „Aglona”
direktores iesniegumu (02.03.2012., Nr.389)” ar apakšpunktu 2. sekojošā redakcijā:
2. Aglonas novada dome nolemj piedalīties Lauku atbalsta dienesta izsludinātā 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, 3.Rīcības: Atbalsts lauku cilvēku spēju
attīstībai nepieciešamās infrastruktūras izveidei un esošo pilnveidošanai, spēju attīstības
procesa nodrošināšanai, projekta “SAC "Aglona" telpu rekonstrukcija radošo darbnīcu
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izveidošanai un pilnveidošanai” iesniegumu. Projekta kopējās izmaksas 12 939,50LVL,
projekta attiecināmās izmaksas 10606,15 LVL, projekta līdzfinansējums 10% apmērā jeb
1060,62 LVL.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
21.§
Par SAC „Aglona” vadītājas M. Mežinieces iesniegumu (25.06.2012., Nr. 1259) .

(ziņo I. Reščenko)
Sociālās aprūpes centrs “Aglona” vēlas iesaistīties VAS “Hipotēku un zemes banka”
klientu kluba “Mēs paši” 2012. gada projektu konkursā ar projektu “SAC “Aglona” kapsētas
piemiņu vietas sakārtošana”. Šī projekta ietvaros tiek plānots uzstādīt nerūsējoša tērauda krustus
uz 72 kapu kopiņām. Topošā projekta mērķis – radīt sakoptu vidi kapsētas teritorijā, veicot tās
labiekārtošanas pasākumus. Iecerētās idejas īstenošanai ir nepieciešams 864.00 Ls, šī summa tika
aprēķināta vadoties pēc veiktās cenu aptaujas – 12.00 Ls/gb. Tā kā projekta plānotais atbalsta
sastāda 400.00 Ls, lūdz Aglonas novada domes atbalstu 464.00 Ls apmērā.
Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I. Reščenko, A. Beķis, A.
Kluss, A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – 1 (D. Vanags),
pret – nav, NOLEMJ:
1. Atļaut Sociālās aprūpes centrs “Aglona” iesaistīties VAS “Hipotēku un zemes
banka” klientu kluba “Mēs paši” 2012. gada projektu konkursā ar projektu
“SAC “Aglona” kapsētas piemiņu vietas sakārtošana”.
2. Projekta atbalsta gadījumā piešķirt 464.00 Ls apmērā no SAC „Aglona”
budžeta.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Sēdes vadītājs I. Reščenko izsludina sēdes pārtaukumu no 15.20-15.30.
22.§
Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.

(Ziņo: I.Reščenko)
22.1. Par atļaujas izsniegšanu IK „Dūšai” raudzēta dzēriena „Šmakavceņa” ražošanai.
(Ziņo: V.Grigulis)
Izskatījusi individuālā komersanta „Dūšai”, reģ.nr. 41502032961, iesniegumu (reģistrēts
05.03.2012. Nr. 402) un tiem pievienotos dokumentus, pamatojoties uz 25.04.2012. Aglonas
novada saistošajiem noteikumiem Nr.5 "Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto
dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Aglonas novadā", LR likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 11.punktu
Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I. Reščenko, A. Beķis, A. Kluss,
A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – 1 (D. Vanags), pret –
nav, NOLEMJ:
1. Izsniegt atļauju individuālajam komersantam „Dūšai”, reģistrācijas numurs
41502032961, raudzētā dzēriena „Šmakavceņa” ražošanai no individuālā
komersanta īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem
produktiem vai savvaļā augošiem augiem, neizmantojot spirtu vai citu saražotos
alkoholiskos dzērienus.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
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Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

22.5. Par SIA”ELEONOTRA” iesniegumu zemes nomas līguma izmaiņām uz nekustamo
īpašumu „Terehovas ezers” Aglonas pagastā.
(Ziņo: V.Grigulis)
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 atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I. Reščenko, A. Beķis, A.
Kluss, A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – 1 (D. Vanags),
pret – nav, NOLEMJ:
1. Veikt izmaiņas 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.

I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
22.7. Par Aglonas bazilikas iesniegumu par ielu tirdzniecības organizēšanu 2012.g. 12.-15.augusta
svētkos .

(Ziņo: V.Grigulis)
Saņemti Aglonas Bazilikas ieniegumi (23.05.2012. Nr.16, 16.06.2012. Nr.17) par ielu
tirdzniecības organizēšanu 2012.g. 12.-15.augusta svētkos.

Izskatot Aglonas Bazilikas ieniegumus (23.05.2012. Nr.16, 16.06.2012. Nr.17) 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” 21.panta 1.daļas 27.punktu,
Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 9 (I. Reščenko, A. Beķis, D.
Vanags, A. Kluss, A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – nav,
pret – nav, NOLEMJ:
1. Atļaut ielu tirdzniecības organizēšanu Aglonas Bazilikai, reģ.nr. 90000284884, adrese:
Cirīšu iela 8, Aglona, Aglonas novads, uz Aglonas bazilikas draudzei piederošās zemes
(saskaņā ar pievienoto shēmu) laika posmā no 2012. gada 12.augusta līdz 2012. gada 15.
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augustam Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētku laikā, nosakot par
atbildīgo amatperosonu Elvīru Ugaini.
2. Realizējamo preču grupas:
2.1. pārtikas preces;
2.2. amatniecības izstrādājumi;
2.3. dievbijības priekšmeti;
2.4. rūpniecības preces.
3. Aglonas Bazilika kā ielu tirdzniecības organizators nodrošina kārtību tirdzniecības
organizēšanas vietā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.440 "Noteikumi par
tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas
kārtību" 23.3. apakšpunktu.
4.
Nodeva no tirdzniecības dalībniekiem tiek iekasēta saskaņā ar Aglonas novada
pašvaldības saistošajiem noteikumiem.
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
22.9. Par IK „Kristal Plus” iesniegumu par tirdzniecības veikšanu.
(Ziņo: V.Grigulis)
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” 15.panta 1.daļas 11.punktu,

Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 9 (I. Reščenko, A. Beķis, D.
Vanags, A. Kluss, A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – nav,
pret – nav, NOLEMJ:
1.

2.

3.

4.

Izsniegt tirdzniecības atļauju individuālajam komersantam „KRISTAL PLUS”, reģistrācijas
numurs 42402011799, tirdzniecībai no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta (automašīna
Mercedes Benz Sprinter 311, valsts Nr.) Aglonas novada administratīvajā teritorijā.
Realizējamo preču grupas:
2.1.
svaiga gaļa;
2.2.
gaļas izstrādājumi.
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.
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.
8.§
Par Aglonas bazilikas kora skolas iesniegumu (01.06.2012., Nr. 1113)

(Ziņo: I.Reščenko)
Saņemts Aglonas bazilikas kora skolas iesniegums (01.06.2012., Nr. 1113) par Aglonas bazilikas
kora skolas audzēkņu un skolotāju premēšanu par katra audzēkņa iegūto godalgoto vietu
konkursos 2011./2012. mācību gadā.
Debatēs piedalās: I. Barkeviča, I. Reščenko

D. Vanags atstādina sevi no balsošanas.
Pamatojoties uz “Kārtība, kādā apbalvo Aglonas novada pašvaldības izglītības iestāžu
izglītojamos un pedagogus” 7.punktu,

Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 8 (I. Reščenko, A. Beķis, A. Kluss,
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A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – nav, pret – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aglonas bazilikas kora skolas apbalvojamo skolēnu un pedagogu sarakstu
(pielikumā).

I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
10.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parādniekiem.
(Ziņo: I.Resčenko)
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnu nomaksāšanu noteiktajā
termiņā, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15.panta 1.daļas 2.punkts nosaka, ka nodokļu
maksātāja pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus un nodevas.
Saskaņā ar likuma ”Par nodokļiem un nodevām ”26.panta 1.daļu, nodokļu maksājumus
atbilstoši nodokļa aprēķinam, kuri nav samaksāti nodokļu likumos noteiktajos termiņos un ar
tiem saistīto nokavējuma naudu, piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto
nodokļu maksājumu piedziņu.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 57.pantu un likuma „Par nodokļiem un
nodevām”26.pantu,
Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 9 (I. Reščenko, A. Beķis, D.
Vanags, A. Kluss, A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – nav,
pret – nav, nolemj:
1. Ierosināt administratīvās lietas par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu
bezstrīda kārtībā pret parādniekiem saskaņā ar sarakstu:
Nr.
p.k

Vārds
Uzvārds

Personas
kods

1.

Preiļu rajona
dārzkopības
un biškopības
biedrība

Reģ.nr.

2.

Īpašnieka adrese

Kadastra
numurs

Parāds

Brīdināju
ms

6072-004-0158

244.80 LVL

20.02.2012.

+ 24.93 LVL
=269.73 LVL
7642-001-0086

V.R.

38.41 LVL
+ 12.78 LVL

29.02.2012.

= 51.19LVL

3.

7642-001-0025

V.K.

71.91 LVL
+ 13.83 LVL

29.02.2012.

= 85.74 LVL

4.

7642-004-0101

.

A.M.

31.79 LVLl

29.02.2012.

+ 11.50 LVL
=43.29 LVL

5.

7642-002-0127

.

A.B

29.01LVL
+ 8.19 LVL

29.02.2012.

=37.20 LVL

6.

SIA „Hutor”

Reģ.nr.

„Līklocīši”

50.22LVL

6094-002-0151

+16.57 LVL
= 66.79 LVL
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10.05.2012.

7.

Pali
6072-001-0124

Z.C.

105.07LVL
+ 21.99 LVL

10.05.2012.

=127.06 LVL

8.

R.D.

Dumbrāji

74.52LVL

6072-005-0071

+ 36.28 LVL

10.05.2012.

= 110.80 LVL

Kopā:791.80 LVL
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
11.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus
kārtībā.
(Ziņo: I.Resčenko)
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 dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 9 (I. Reščenko, A. Beķis, D.
Vanags, A. Kluss, A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – nav,
pret – nav, nolemj:
1. Veikt nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīdus kārtībā no personām pēc saraksta:
Nr.
p.k

Vārds
Uzvārds

1.

V.O.

Personas kods

Īpašnieka adrese

Kadastra
numurs

Parāds

6072-005-0193 17.85

Brīdinājums

29.02.2012.

I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
12.§
Par ierosinātās administratīvās lietas par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu
bezstrīda kārtībā izbeigšanu
(Ziņo: I.Resčenko)
Aglonas novada dome 2012.gada 29.martā pieņēmusi lēmumu ierosināt 17
administratīvās lietas par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā pret
parādniekiem.
Likums „Par nekustamā īpašuma nodokli” 7.panta 1.daļas 1.punkts paredz: ja īpašumu atsavina,
veicot maksātnespējas procesu vai vēršot piedziņu bezstrīda kārtībā uz nekustamo īpašumu,
īpašuma tiesību ieguvējs nekustamā īpašuma nodokli maksā, sākot ar nākamo mēnesi pēc tam,
kad stājies spēkā tiesas nolēmums, ar kuru apstiprināta nekustamā īpašuma izsole;
P.J. īpašums „Ezermājas” ar kadastra numuru 6058-004-0020 tika pārdots labprātīgā
izsolē, un tagad šis īpašums pieder SIA „KI Zeme” reģ.nr. 40103161381. Ņemot vērā iepriekš
minēto var secināt, ka navm tiesiska pamata piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu no P.J.,
jo pienākums maksāt nekustamā īpašuma nodokli izbeidzas ar nākamo mēnesi pēc īpašuma
pārdošanas izsolē.
Pamatojoties uz „Par nekustamā īpašuma nodokli” 7.panta 1.daļas 1.punktu,
Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 9 (I. Reščenko, A. Beķis, D.
Vanags, A. Kluss, A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – nav,
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pret – nav, nolemj:
1. Izbeigt ierosināto administratīvo lietu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda
piedziņu bezstrīda kārtībā pret P.J.
2. Norakstīt uzkrājušos parādu Ls 82.08 un nokavējuma naudu Ls 41.03,kopējā summa Ls
123.11, jo nekustamā īpašuma nodoklis P.J. tika rēķināts nepamatoti.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
14.§
Par iepirkuma izsludināšanu zvērinātā revidenta pakalpojumu saņemšanai.
(Ziņo: I.Barkeviča)
Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 9 (I. Reščenko, A. Beķis, D.
Vanags, A. Kluss, A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – nav,
pret – nav, NOLEMJ:
1. Veikt iepirkuma procedūru pašvaldības pasūtījumam “Zvērinātā revidenta
pakalpojuma saņemšana Aglonas novada domē, tās struktūrvienībās un iestādēs.”
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

15.§
Par zivju nozveju.
(Ziņo: A.Bartuša)
Debatēs piedalās: A. Badūns, A. Beķis, A. Ruduks.
15.1.Par N.G. iesniegumu.
Izskatot N.G., personas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 11.06.2012.,
Nr. 1152) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam Sausais Priedainis 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”
un 2007. gada 02.maija MK noteikumiem nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos
ūdeņos.”
Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 9 (I. Reščenko, A. Beķis, A. Kluss,
A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, D.Vanags, I. Barkeviča , atturas – nav, pret –
nav, NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012. gadam ar N.G., personas kods, dzīves vieta,
par zivju nozveju Sausais Priedainis ezerā ar vienu 30 m garu tīklu.
2. Nomas līgums jānoslēdz viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
15.2. Par R. E. iesniegumu.
Izskatot R.E., personas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 02.05.2012., Nr.
4-14/45) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam Jazinkas ezerā zivju
nozvejai pašpatēriņam ar zivju tīklu, pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” un
2007. gada 02.maija MK noteikumiem nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos
ūdeņos.”
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Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 9 (I. Reščenko, A. Beķis, A.
Kluss, A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, D.Vanags, I. Barkeviča , atturas – nav,
pret – nav, NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012. gadam ar R.E., personas kods, dzīves vieta
–par zivju nozveju Jazinkas ezerā ar vienu 30 m garu tīklu.
2. Nomas līgums jānoslēdz viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
15.3. Par F. M. iesniegumu.
Izskatot F.M., personas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 02.05.2012., Nr.
4-14/46) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam Jazinkas ezerā zivju
nozvejai pašpatēriņam ar zivju tīklu, pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” un
2007. gada 02.maija MK noteikumiem nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos
ūdeņos.”
Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 9 (I. Reščenko, A. Beķis, A. Kluss,
A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, D.Vanags, I. Barkeviča , atturas – nav, pret –
nav, NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012. gadam ar F.M., personas kods , dzīves vieta –
par zivju nozveju Jazinkas ezerā ar vienu 30 m garu tīklu.
2. Nomas līgums jānoslēdz viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
15.4. Par N. D. iesniegumu.
Izskatot N.D., personas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 02.05.2012.,
Nr. 4-14/44) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam Jazinkas ezerā zivju
nozvejai pašpatēriņam ar zivju tīklu un murdu, pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem
nr. 1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos
ūdeņos” un 2007. gada 02.maija MK noteikumiem nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju
iekšējos ūdeņos.”
Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 9 (I. Reščenko, A. Beķis, A. Kluss,
A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, D.Vanags, I. Barkeviča , atturas – nav, pret –
nav, NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012. gadam ar N.D., personas kods, dzīves vieta
–par zivju nozveju Jazinkas ezerā ar vienu 30 m garu tīklu.
2. Nomas līgums jānoslēdz viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
15.5. Par V.D. iesniegumu.
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Izskatot V.D., personas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 07.06.2012., Nr.
1144) 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” un
2007. gada 02.maija MK noteikumiem nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos
ūdeņos.”
Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 9 (I. Reščenko, A. Beķis, A. Kluss,
A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, D.Vanags, I. Barkeviča , atturas – nav, pret –
nav, NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012. gadam ar V.D., 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 Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
15.6. Par G.D. iesniegumu.
Izskatot G.D., personas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 07.06.2012., Nr.
1143) 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” un
2007. gada 02.maija MK noteikumiem nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos
ūdeņos.”
Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 9 (I. Reščenko, A. Beķis, A. Kluss,
A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, D.Vanags, I. Barkeviča , atturas – nav, pret –
nav, NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012. gadam ar G.D., personas kods, dz.v., 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 Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

15.7. Par I.M. iesniegumu.
Izskatot I.M., personas kods, dz.v., iesniegumu (kancelejā reģistrēts 28.05.2012., Nr. 1065)
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 9 balsīm: par – 9 (I. Reščenko, A. Beķis, A. Kluss,
A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, D.Vanags, I. Barkeviča), atturas – nav, pret –
nav, NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012. gadam ar I.M., personas, dz.v., par zivju
nozveju Aksenovas ezerā ar vienu 30 m garu tīklu.
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2. Nomas līgums jānoslēdz viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
15.8. Par A.G. iesniegumu.
Izskatot AG., personas kods, dz.v., iesniegumu (kancelejā reģistrēts 28.05.2012., Nr. 1066)
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 9 balsīm: par – 9 (I. Reščenko, A. Beķis, A. Kluss,
A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, D.Vanags, I. Barkeviča), atturas – nav, pret –
nav, NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012. gadam ar A.G., personas kods, dz.v., par
zivju nozveju Aksenovas ezerā ar vienu 30 m garu tīklu.
2. Nomas līgums jānoslēdz viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
15.9. Par N.K. iesniegumu.
Izskatot N.K., personas kods, dz.v., iesniegumu (kancelejā reģistrēts 31.05.2012., Nr. 1097),
viņš dara zināmu par zivju nozveju pašpatēriņam 2012.gadā A.K. privātajā Dzerkaļu ezerā ar
30m garu zivju tīklu un pamatojoties 1998.gada 15. decembra MK noteikumiem nr.453
„Noteikumi par zvejas tiesību izmantošanu privātos ūdeņos”, 2007. gada 02.maija MK
noteikumiem nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” un 30.11.2009. MK
noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību
iekšējos ūdeņos.”
Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 9 (I. Reščenko, A. Beķis, A. Kluss,
A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, D.Vanags, I. Barkeviča), atturas – nav, pret –
nav, NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai par zvejas limita izmantošanu:
1.1.
N.K., personas kods, dzīves vieta –, 2012.gadam ar zivju tīklu 30 m Dzerkaļu
ezerā;
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
15.10. Par A.S. iesniegumu.
Izskatot A.S., personas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 14.06.2012., Nr.
1175) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam Ciriša ezerā zivju nozvejai
pašpatēriņam ar zivju tīklu 30 m garu, pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” un
2007. gada 02.maija MK noteikumiem nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos
ūdeņos.”
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Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 9 (I. Reščenko, A. Beķis, A. Kluss,
A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, D.Vanags, I. Barkeviča), atturas – nav, pret –
nav, NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012. gadam ar A.S., personas kods, dzīves vieta,
par zivju nozveju Ciriša ezerā ar vienu 30 m garu tīklu.
2. Nomas līgums jānoslēdz viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
15.11. Par lēmuma atcelšanu
Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 9 (I. Reščenko, A. Beķis, A. Kluss,
A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, D.Vanags, I. Barkeviča), atturas – nav, pret –
nav, NOLEMJ:
1. Sakarā ar to, ka Saviņu ezerā ir izsmelts zvejas tiesību limits atcelt 29.05.2012. sēdes
lēmumus protokola Nr.8 : 11.§ 11.18. par A.S. iesniegumu; 11.§ 11.19. par O.P.
iesniegumu; 11.§ 11.20.par V.P. iesniegumu.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
15.12. Par J.L. iesniegumu.
Izskatot J.L., personas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 12.06.2012., Nr.
4-14/61) 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 9 balsīm: par – 9 (I. Reščenko, A. Beķis, A. Kluss,
A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, D.Vanags, I. Barkeviča), atturas – nav, pret –
nav, NOLEMJ:
1. Atteikt noslēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012. gadam ar J.L., personas kods,
dzīves vieta, par zivju nozveju Saviņi ezerā, sakarā ar to ka, zvejas limits uz
Saviņu ezera ir izmantots.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
15.13. Par S.L. iesniegumu.
Izskatot S.L., personas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 06.06.2012., Nr.
4-14/52) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam Jazinkas ezerā zivju
nozvejai pašpatēriņam ar zivju tīklu, pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos.”
Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 9 (I. Reščenko, A. Beķis, A. Kluss,
A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, D.Vanags, I. Barkeviča), atturas – nav, pret –
nav, NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012. gadam ar S.L., personas kods, dzīves vieta –
par zivju nozveju Jazinkas ezerā ar vienu 30 m garu tīkl
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2. Nomas līgums jānoslēdz viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
15.14. Par SIA Ciltskoks iesniegumu.
Pamatojoties uz SIA Ciltskoks, reģ.nr. 50003511981, valdes locekle Leyla Kahkur ,
juridiskā adrese – Mazā Pils ielā 5, Rīga, LV-1050, iesniegumu (lietvedībā reģistrēts
21.05.2012., Nr. 1015) par lūgumu izsniegt speciālo atļauju komercdarbībai zvejniecībā un
pamatojoties uz 2009. gada 8.septembra MK noteikumiem Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz
speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās
atļaujas (licences) izsniegšanu”.
Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 9 (I. Reščenko, A. Beķis, A.
Kluss, A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, D.Vanags, I. Barkeviča , atturas – nav,
pret – nav, NOLEMJ:
1. Izsniegt speciālo atļauju uz 5 (pieciem) gadiem komercdarbībai zvejniecībā Cirīša,
Geraņimovas Ilzas, Jezinkas, Užuņu, Biržgaļa, L.Kustara, Pakalņa, Okras, Dubuļu,
Karašu, Koškina, Dunsku ezeros, SIA Ciltskoks, reģ.nr. 50003511981, valdes locekle
Leyla Kahkur , juridiskā adrese – Mazā Pils ielā 5, Rīga, LV-1050
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

15.15. Par SIA Ciltskoks iesniegumu.
Izskatot SIA Ciltskoks, reģ.nr. 50003511981, valdes locekle Leyla Kahkur , juridiskā
adrese – Mazā Pils ielā 5, Rīga, LV-1050, iesniegumu (lietvedībā reģistrēts 21.05.2012., Nr.
1016)par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam zivju nozvejai komercdarbībai
ar zivju tīklu Cirīša ezerā 1085 m, Geraņimovas Ilzas ezerā 625 m, Jezinkas ezerā 150 m, Užuņu
ezerā 520 m, Biržgaļa ezerā700 m, L.Kustara ezerā410 m, Pakalņa ezerā 160 m, Okras ezerā
130 m, Dubuļu ezerā 60 m, Karašu ezerā 40 m, Koškina ezerā 245 m, Dunsku ezerā 120 m,
garumā, pamatojoties 2007. gada 02.maija MK noteikumiem nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko
zveju iekšējos ūdeņos” un 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi par rūpnieciskās
zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos.”
Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 9 (I. Reščenko, A. Beķis, A.
Kluss, A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, D.Vanags, I. Barkeviča , atturas – nav,
pret – nav,
NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu komercdarbībai 2012. gadam ar SIA Ciltskoks,
reģ.nr. 50003511981, valdes locekle Leyla Kahkur , juridiskā adrese – Mazā Pils ielā
5, Rīga, LV-1050, par zivju nozveju Cirīša ezerā 1085 m, Geraņimovas Ilzas ezerā
625 m, Jezinkas ezerā 150 m, Užuņu ezerā 520 m, Biržgaļa ezerā700 m, L.Kustara
ezerā410 m, Pakalņa ezerā 160 m, Okras ezerā 130 m, Dubuļu ezerā 60 m, Karašu
ezerā 40 m, Koškina ezerā 245 m, Dunsku ezerā 120 m garu tīklu.
2. Nomas līgums jānoslēdz viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
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3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
15.16. Par A.S. iesniegumu.
Izskatot A.S., personas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 25.05.2012., Nr. 414/36 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 9 balsīm: par – 9 (I. Reščenko, A. Beķis, A.
Kluss, A. Streļčs, A.Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, D.Vanags, I. Barkeviča), atturas – nav,
pret – nav, NOLEMJ:
1. Atteikt noslēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012. gadam ar A.S., personas kods,
dzīves vieta, par zivju nozveju Saviņi ezerā, sakarā ar to ka, zvejas limits uz
Saviņu ezera (215m ) ir pilnībā izmantotas.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
15.17. Par V.P. iesniegumu.
Izskatot V.P. , personas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 25.05.2012., Nr. 414/38 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 9 balsīm: par – 9 (I. Reščenko, A. Beķis, A.
Kluss, A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, D.Vanags, I. Barkeviča , atturas – nav,
pret – nav, NOLEMJ:
1. Atteikt noslēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012. gadam ar V.P. , personas kods, dzīves
vieta, par zivju nozveju Saviņi ezerā, sakarā ar to ka, zvejas limits uz Saviņu ezera
(215m ) ir pilnībā izmantotas.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
15.18. Par O.P. iesniegumu.
Izskatot O.P., personas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 25.05.2012., Nr. 414/37) 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.”
Aglonaas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 9 (I. Reščenko, A. Beķis, A. Kluss,
A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, D.Vanags, I. Barkeviča), atturas – nav, pret –
nav, NOLEMJ:
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1. Atteikt noslēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012. gadam ar O.P., personas kods,
dzīves vieta 18, par zivju nozveju Saviņi ezerā, sakarā ar to ka, zvejas limits uz
Saviņu ezera (215m) ir pilnībā izmantotas.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
16.§
Par sociālajiem jautājumiem.

(Ziņo: I. Barkeviča)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 7.punktu,
Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 9 (I. Reščenko, A. Beķis, A. Kluss,
A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, D.Vanags, I. Barkeviča), atturas – nav, pret –
nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt sarakstu par sociālajiem pabalstiem par kopējo summu Ls 270 (divi
simti septiņdesmit lati 00 santīmi). (Saraksts pielikumā, konfidenciāli).
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
16.1.§ Par St. M. iesniegumu (reģistrācijas Nr.11-18/377 no 12.06.2012.
Aglonas novada Sociālajā dienestā tika saņemts iesniegums (reģistrācijas Nr.11-18/377 no
12.06.2012.) no St.M., personas kods, deklarētā dzīves vieta, par vienreizējo sociālo pabalstu
mātes V.Z., personas kods, uzturēšanās izdevumu segšanai SIA „Līvānu slimnīca”.
Pamatojoties uz Aglonas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Aglonas novadā” 2.4.punktu:
Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 9 (I. Reščenko, A. Beķis, A. Kluss,
A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, D.Vanags, I. Barkeviča), atturas – nav, pret –
nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt St.M., personas kods, vienreizējo pabalstu 100 Ls par mātes, V.Z., personas
kods, uzturēšanos SIA „Līvānu slimnīca”. Pabalstu pārskatīt SIA „Līvānu
slimnīca” uz kontu V.Z. uzturēšanās izdevumu segšanai.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
17.§
Par zemes jautājumiem.

(Ziņo: A.Streļčs)
17.1. Par Z.B., A.B., I.B. iesniegumu īpašuma „Lācīši” sadalei Šķeltovas pagastā.
Saņemts kopīpašnieku: Z.B., A.B., I.B. iesniegums (11.06.2012., Nr.1162) par nekustamā
īpašuma”Lācīši” sadali Šķeltovas pagastā.
Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I. Reščenko, A. Beķis, A.
Kluss, A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – 1 (D. Vanags),
pret – nav, NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Lācīši”, kadastra Nr.6094 005 0290, sadalei
Šķeltovas pagastā.
2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6094 005 0291, piešķirt
jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu „Kalna Lācīši”.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā ,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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17.2. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7642 001 0047 Aglonas pagastā.
Saņemts E.V. iesniegums (28.05.2012., Nr.1067) par Aglonas novada domes 27.10.2011.
lēmuma Nr.6.29. (prot. Nr.23) 1.punkta un 1.1. punkta atcelšanu.
Konstatēts:
Ar Aglonas novada domes 27.10.2011. lēmuma Nr.6.29. (prot. Nr.23) 1. un 1.1. punktu,
atbilstoši 03.06.2011. VZD iesniegtajai informācijai tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības par
1/12 domājamo daļu E.V., personas kods, par 2/9 domājamo daļu G.V., personas kods, 1/12
domājamo daļu J.G., personas kods, par 2/9 domājamo daļu M.Ž., personas kods, par 1/12
domājamo daļu R.K., personas kods, par 2/9 domājamo daļu V.D., personas kods, 1/12
domājamo daļu V.D., personas kods, uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7642 001 0047
Aglonas pagastā 12,1 ha platībā.
Savukārt, saskaņā ar 14.05.1997. Aglonas pagasta zemes komisijas lēmumu Nr.305, A.B-T.tika
atjaunotas īpašuma tiesības uz 9,3 ha mantojamās zemes s.Aļhovka Aglonas pagastā uz zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 7642 001 0047. Atbilstoši 02.02.1998. tiesas spriedumam,
mantojuma tiesībās uz mirušās A.B-T. atstāto mantojumu apstiprināti: E.V., G.V., J.G.,M.Ž.,
R.K.,V.D., un V.D.. Līdz ar to zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7642 001 0047 uzskatāma
par mantojamo zemi un uz to nav attiecināmas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 1.daļas
3.punkta prasības.
Pamatojoties uz LR likuma „Administratīvā procesa likums” 83. un 85.pantu,
Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I. Reščenko, A. Beķis, A.
Kluss, A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – 1 (D. Vanags),
pret – nav, NOLEMJ:
1. Grozīt Aglonas novada domes 27.10.2011. lēmumu Nr.6.29. (prot. Nr.23) „Par VZD
Latgales reģionālās nodaļas iesniegumu „Par NĪVKIS” reģistrētām lietošanā
esošajām zemes vienībām” :
- Atcelt Aglonas novada domes 27.10.2011. lēmuma Nr.6.29. (prot. Nr.23) 1.
un 1.1. punktu.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā ,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
17.3. Par U.T. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Aglonas pagastā.
Saņemts U.T. iesniegums (15.05.2012., Nr.912) par zemes pirmreizējās nomas tiesību
izmantošanu uz lietošanā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7642 005 0055 Aglonas
pagastā.
Konstatēts:
VZD Latgales reģionālās nodaļa ir iesniegusi (03.06.2011., Nr.869) (VZD dokuments Nr.2-04L/411, sagatavots 30.05.2011) atlasītos datus no valsts kadastra informācijas sistēmas par
zemes vienībām ar statusu – zemes lietojums, t.i. zemes vienības, uz kurām to pastāvīgajiem
lietotājiem likumā noteiktos termiņos bija jāizbeidz zemes lietošanas tiesības ar atbilstošu
pašvaldības lēmumu, bet nenoteiktu apstākļu dēļ atbilstošs lēmums nav pieņemts.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7642 005 0055 ir piešķirta pastāvīgā lietošanā U.T.un
J.K. vienādās domājamās daļās. Uz zemes vienības atrodas kopīpašumā esošas ēkas.
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Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 1.daļas 3.punktu, 25.panta 2.daļu un
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
3.panta 5.daļas 1.punktu,
Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I. Reščenko, A. Beķis, A.
Kluss, A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – 1 (D. Vanags),
pret – nav, NOLEMJ:
1. Izbeigt lietošanas tiesības U.T., personas kods, uz ½ domājamo daļu no zemes vienības
Aglonas pagastā 0,2176 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 7642 005 0055.
2. Noslēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu ar U.T., personas kods, deklarētā dzīvesvieta:,
uz augstāk minēto zemi uz 10 gadiem.
3. Noteikt, ka ½ domājamā daļa no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7642 005 0055
piekrīt pašvaldībai.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā , Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
17.4. Par P.K. iesniegumu nekustamā īpašuma ”Eisiķi” sadalei Šķeltovas pagastā.
Saņemts P.K. iesniegums (31.05.2012., Nr.1099) par nekustamā īpašuma „Eisiķi” sadali.
Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I. Reščenko, A. Beķis, A.
Kluss, A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – 1 (D. Vanags),
pret – nav, NOLEMJ:
1. Piekrist, P.K. piederošā nekustamā īpašuma „Eisiķi” Šķeltovas pagastā sadalei.
2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6094 005 0211, piešķirt jaunu
nekustamā īpašuma nosaukumu „Dārzu iela 2”.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā ,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
17.5. Par VSIA „Latvijas valsts mērnieks” iesniegumu adreses piešķiršanai Kastuļinas
pagastā.
Saņemts VSIA „Latvijas valsts mērnieks”iesniegums (21.06.2012., Nr.146) par jaunu adrešu
piešķiršanu zemes ierīcības projektā jaunizveidotajām zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 6072 001 0338 un 6072 001 0339 Kastuļinas pagastā,
Ppamatojoties uz LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 17.panta
41.daļu un atbilstoši 03.11.2009. MK noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”,
Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I. Reščenko, A. Beķis, A.
Kluss, A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – 1 (D. Vanags),
pret – nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt adresi apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6072
001 0338: „Jezupiņi”, Dunski, Kastuļinas pag., Aglonas nov..
2. Piešķirt adresi apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6072
001 0339: „Zivtiņas”, Dunski, Kastuļinas pag., Aglonas nov..
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā ,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
25

17.6. Par Latvijas Vecticībnieku Pomoras Baznīcas iesniegumu nekustamā īpašuma
nosaukuma piešķiršanai Kastuļinas pagastā.
Saņemts Latvijas Vecticībnieku Pomoras Baznīcas pilnvarotās personas G.Gaiļa iesniegums
(21.06.2012. Nr.1245) jauna nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanai Kastuļinas pagastā.
Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I. Reščenko, A. Beķis, A.
Kluss, A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – 1 (D. Vanags),
pret – nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt nosaukumu: ”Ilzītes” nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.6072 001
0014, zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6072 001 0293, 6072 001 0113.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā ,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
17.7. Par K.V. iesniegumu robežu grozīšanai Kastuļinas pagastā.
Saņemts K.V. pilnvarotās personas S.S. iesniegums (22.06.2012., Nr.1258) par lietošanā
esošo zemes gabalu savstarpējo robežu izmaiņām Kastuļinas pagastā.
Konstatēts:
Zemes reformas gaitā K.V. tika piešķirta zeme piemājas saimniecības uzturēšanai: zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 6072 008 0066, platība 9,0 ha, uz kuras atrodas K.V.
piederošas ēkas un blakus pieguļošā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6072 008 0222,
platība 4,3 ha .
Ar Kastuļinas pagasta zemes komisijas 04.11.1996. lēmumu K.V. tika paredzēts atjaunot
īpašuma tiesības uz 8,419 ha mantojamās platības. Daļa no mantojamās platības, t.i. 3,15 ha ir
jau izmantoti, noformējot citu zemes īpašumu.
VZD kadastra sistēmā z.v. ar kadastra apzīmējumu 6072 008 0066 reģistrēta kā daļēji
mantojamā platība, bet z.v. ar kadastra apzīmējumu 6072 008 0222 bija reģistrēta kā zeme, kas
paredzēta privatizācijai. Ar Kastuļinas pagasta padomes 20.07.2007. lēmumu Nr.1#46., K.V.
izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz z.v. ar kadastra apzīmējumu 6072 008 0222. Ar K.V.
noslēgts zemes nomas līgums. Ar Kastuļinas pagasta padomes 29.09.2008. lēmumu Nr.7#1.,
noteikts, ka šī zeme piekrīt pašvaldībai.
K.V. vēlās grozīt zemes gabalu savstarpējo robežu, atstājot ēku uzturēšanai 1,0 ha zemes (kā
mantojamo) un pārējo platību noformēt atsevišķā īpašumā (kā daļēji mantojamo ar izpirkšanas
tiesībām).
Pamatojoties uz LR likuma „Administratīvā procesa likums” 83. un 85.pantu,
Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I. Reščenko, A. Beķis, A.
Kluss, A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – 1 (D. Vanags),
pret – nav, NOLEMJ:
1. Atcelt Kastuļinas pagasta padomes 20.07.2007. lēmumu Nr.1#46 par zemes lietošanas
tiesību izbeigšanu K.V.
2. Atcelt Kastuļinas pagasta padomes 29.09.2008. lēmumu Nr.7#1.par zemes piekritību
pašvaldībai.
3. Grozīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6072 008 0066 un blakus pieguļošās
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6072 008 0222 savstarpējo robežu.
4. Apstiprināt grafisko pielikumu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6072 008 0066
un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6072 008 0222.
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Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6072 008 0066 platību 1,0ha, saglabāt
iepriekš noteikto nekustamā īpašuma nosaukumu „Ribačku mājas”, saglabāt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – kods 0101, saglabāt piešķirto adresi. NĪVKI
sistēmā reģistrēt kā mantojamo zemi.
6. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6072 008 0222 platību 11,3ha, piešķirt
jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu „Zalktēni”, saglabāt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – kods 0101. NĪVKI sistēmā reģistrēt kā daļēji mantojamo zemi ar
izpirkšanas tiesībām.
7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā ,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
17.8. Par M.P. iesniegumu nekustamā īpašuma nosaukuma maiņai Grāveru pagastā.
5.

Saņemts M.P. iesniegums (25.05.2012., Nr.1260) par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu,
Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I. Reščenko, A. Beķis, A.
Kluss, A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – 1 (D. Vanags),
pret – nav, NOLEMJ:
1. Grozīt Aglonas novada domes 29.05.2012. lēmumu Nr.14.9. (prot. Nr.8) „Par M.P.
iesniegumu nekustamā īpašuma „Prošķi” sadalei Grāveru pagastā.” :
- Izteikt Aglonas novada domes 29.05.2012. lēmuma Nr.14.9. (prot. Nr.8) 2. punktu
sekojošā redakcijā:
Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6058 004 0190, piešķirt jaunu
nekustamā īpašuma nosaukumu „Likuški”.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā , Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
17.9. Par SIA „Preime” iesniegumu izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanai
nekustamā īpašuma „Sūnāji” sadalei Grāveru pagastā.
Saņemts SIA „Preime” valdes priekšsēdētāja S.Šķēpa iesniegums (26.06.2012. Nr.1277)
izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanai nekustamā īpašuma „Sūnāji” sadalei
Grāveru 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 9 balsīm: par – 8 (I. Reščenko, A. Beķis, A.
Kluss, A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – 1 (D. Vanags),
pret – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt VSIA „Latvijas valsts mērnieks” izstrādāto zemes ierīcības projektu
Grāveru pagasta nekustamajam īpašumam „Sūnāji”, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6058 001 0011 sadalei 2 atsevišķās zemes vienībās.
2. Sadalītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6058 001 0011, 2. zemes gabalam ar
projektēto platību 3,28 ha saglabāt nekustamā īpašuma nosaukumu „Sūnāji”, saglabāt
adresi: „Sūnāji”, Savicki, Grāveru pag., Aglonas nov., noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (
kods 0101).
3. Sadalītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6058 001 0011, 1. zemes gabalam ar
projektēto platību 2,47 ha piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu
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„Jaunsūnāji”, piešķirt adresi: „Jaunsūnāji”, Savicki, Grāveru pag., Aglonas nov.,
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība ( kods 0101).
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā ,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

17.10. Par V.K. iesniegumu īpašuma „Brīvzemnieki” sadalei Šķeltovas pagastā.
Saņemts kopīpašnieku: D.M. un A.C. pilnvarotās personas V.K. iesniegums (28.06.2012.,
Nr.1296) par nekustamā īpašuma ”Brīvzemnieki” sadali Šķeltovas pagastā.
Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I. Reščenko, A. Beķis, A.
Kluss, A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – 1 (D. Vanags),
pret – nav, NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Brīvzemnieki”, kadastra Nr.6094 003 0113, sadalei
Šķeltovas pagastā.
2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6094 003 0116, piešķirt jaunu
nekustamā īpašuma nosaukumu „Jaunie Brīvzemnieki”.
3. Abām zemes vienībām saglabāt iepriekš noteiktos zemes lietošanas tiesību
apgrūtinājumus un nekustamā īpašuma lietošanas mērķus.
4. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6094 003 0113 saglabāt iepriekš noteikto
adresi.
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā ,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
17.11. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7642 011 0217 Aglonas pagastā.
Saņemts zemes īpašnieka J.J. iesniegums (28.06.2012., Nr.1297) par nekustamā īpašuma
lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai „Zvaigzneles” ar kadastra apzīmējumu 7642 011 0217
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 9 balsīm: par – 8 (I. Reščenko, A. Beķis, A.
Kluss, A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – 1 (D. Vanags),
pret – nav, NOLEMJ:
1. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 011 0217, mainīt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi no: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība uz:
– individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā 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.
17.12. Par I.S. iesniegumu zemes nomas līguma pagarināšanai Aglonas pagastā.
Saņemts I.S. pilnvarotās personas A.B. iesniegums (28.06.2012., Nr.1298) par noslēgtā
pašvaldības zemes nomas līguma pagarināšanu Aglonas pagastā.
Konstatēts:
Ar I.S. 25.04.2007. noslēgts zemes pirmreizējo nomas tiesību līgums uz pašvaldībai piekrītošo
zemes vienību 5,2 ha platībā, kadastra apzīmējums 7642 005 0113 Aglonas pagastā. I.S. lūdz
pagarināt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem.
Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I. Reščenko, A. Beķis, A.
Kluss, A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – 1 (D. Vanags),
pret – nav, NOLEMJ:
1. Veikt izmaiņas 25.04.2007. lauku apvidus zemes nomas līgumā Nr.5.
1.1. Izteikt nomas līguma 2.1. punktu šādā redakcijā:
- „2.1. Līgums stājas spēkā ar 2007.gada 25.aprīli un ir spēkā līdz 2017.gada
31.janvārim.”
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā ,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
18.§
Par grozījumiem Aglonas novada domes 2012.gada 25.aprīļa lēmumā Nr.11 „Par
komunālo pakalpojumu tarifiem”.
(Ziņo: I.Reščenko)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas, 14.punkta, c) apakšpunktu, atklāti
balsojot:
Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I. Reščenko, A. Beķis, A.
Kluss, A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – 1 (D. Vanags),
pret – nav, NOLEMJ:
1. Grozīt Aglonas novada domes 2012.gada 25.aprīļa lēmumu Nr.11 „Par komunālo
pakalpojumu tarifiem”, papildinot lēmuma 4. punktu ar sekojošo teikumu:
„Daudzdzīvokļu mājas, kurās ir uzstādīts kopējais skaitītājs, ūdens patēriņu aprēķina
pēc kopēja skaitītāja rādītājiem, dalot proporcionāli uz katru iedzīvotāju, izņemot
iedzīvotājus, kuriem dzīvokļos ir uzstādīti skaitītāji”.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
22.§
Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
(Ziņo: I.Reščenko)
22.3. Par Aglonas novada PII vadītājas iesniegumu ( 24.05.2012., Nr. 1057)
Saņemts Aglonas novada PII vadītājas iesniegums (24.05.2012., Nr.1057), kurā lūdz
slēgt pirmsskolas izglītības iestādi no 02.07.2012. līdz 31.07.2012. sakarā ar darbinieku
atvaļinājumiem
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Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I. Reščenko, A. Beķis, A. Kluss,
A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – 1 (D. Vanags), pret –
nav, NOLEMJ:
1. Sakarā ar Aglonas novada Pirmsskolas izglītības iestādes darbinieku atvaļinājumiem,
slēgt pirmsskolas izglītības iestādi no 02.07.2012. līdz 31.07.2012.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
22.4. Par Mehānikas institūta Dizaina un ergoekonomikas centra 11.06.2012.g. vēstuli
Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 9 (I. Reščenko, A. Beķis, A. Kluss,
A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, D. Vanags, I. Barkeviča), atturas – nav, pret –
nav, NOLEMJ:
1. Noraidīt Mehānikas institūta Dizaina un ergonomikas centra piedāvājumu par
„Vienotās ielu nosaukumu, norāžu sistēmas ar un bez apgaismojuma” (INS) ieviešanas
aktivizēšanu, jo veicina visu nozaru un Latvijas eksporta attīstību ar zinātnes sasniegumu
līdzdalību, nepietiekošu un neplānotu budžetā finanšu līdzekļu dēļ.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
22.6. Par SIA „Last Hope” iesniegumu (02.05.2012., Nr. 837)
Saņemts SIA “Last Hope” iesniegums (02.05.2012., Nr.837), kurā aicina pašvaldību uz
sadarbību pašvaldības teritorijā esošo kapsētu un piemiņas vietu sakopšanā.
Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 9 (I. Reščenko, A. Beķis, A. Kluss, A.
Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, D. Vanags, I. Barkeviča), atturas – nav, pret – nav,
NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšānai SIA “Last Hope” piedāvājumu par sadarbību pašvaldības
teritorijā esošo kapsētu un piemiņas vietu sakopšanā.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
22.8. Par atļaujas izsniegšanu koku nozāģēšanai.
22.8.1. Par V.V. iesniegumu (06.06.2012., Nr.1134).
Saņemts V.V. iesniegums (06.06.2012. , Nr.1134), kurā lūdz atļauju pie mājas nogriezt vienu
sausu koku.
Debatēs piedalās: A. Beķis, A. Streļčs, A. Ruduks, A. Kluss.
Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 9 (I. Reščenko, A. Beķis, A.
Kluss, A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, D. Vanags, I. Barkeviča), atturas – nav,
pret – nav, NOLEMJ:
1. Atļaut nozāģēt vienu sausu koku, kas atrodas uz L.S. piederošā nekustamā īpašuma
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0041.
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.
22.8.2. Par A.K. iesniegumu (07.06.2012., Nr.1140).
Debatēs piedalās: I. Reščenko, A. Beķis, A. Kluss.
I. Reščenko – izstrādāt saistošos noteikumus koku zāģēšanai.
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Saņemts A.K. iesniegums (07.06.2012. , Nr.1140), kurā, sakarā ar Priežmales ciema Liepājas
ielas rekonstrukciju, lūdz atļauju nozāģēt 6 kokus, saskaņā ar Liepājas ielas tehniskā projekta
dokumentāciju.
Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 9 (I. Reščenko, A. Beķis, A. Kluss,
A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, D. Vanags, I. Barkeviča), atturas – nav, pret –
nav, NOLEMJ:
1. Atļaut nozāģēt sešus Priežmales ciemā augošos kokus uz nekustamā īpašuma, zemes
vienības kadastra apzīmējums 6072 005 0028, sakarā ar Liepājas ielas
rekonstrukciju un tehniskā projekta dokumentāciju.
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.
22.15. Par nekustamā īpašuma „Cesļava” atsavināšanu Šķeltovas pagastā.
Saņemts ZS „Ziemeļi K” īpašnieka N.P. iesniegums (21.06.2012. Nr.1247) pašvaldības
nekustamā īpašuma „Cesļava” atsavināšanai Šķeltovas pagastā.
Konstatēts:
Atsavināmais objekts – Aglonas novada pašvaldības nekustamais īpašums „Cesļava”, kadastra
Nr. 6094 005 3387 , sastāvošs no 1 zemes vienības 6,72 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu
6094 005 3387.
Nekustamais īpašums reģistrēts 07.05.2012. Preiļu zemesgrāmatā (nodalījuma Nr.1000 0050
4907), pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1.punktu.
Zemes nomnieks saskaņā ar 28.06.2011. noslēgto zemes nomas līgumu ir ZS „Ziemeļi K” (
īpašnieks N.P.), reģ. Nr.41501024505, juridiskā adrese Peipiņi, Šķeltovas pag., Aglonas nov..
Atbilstoši LR likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 4.panta 4.daļas
8.punktam, atsavināšanas ierosinātājs – ZS „Ziemeļi K”, uzskatāma par personu, kurai ir
pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu.
Objekta vērtēšanu veica sertificēts vērtētājs: SIA „VCG ekspertu grupa”. Nekustamā īpašuma
tirgus vērtība noteikta 2600,00 LVL. Nekustamā īpašuma noformēšanas (kadastra izziņa,
kancelejas nodeva) un vērtēšanas izdevumi kopā sastāda 150,00 LVL. Nekustamā īpašuma
kadastrālās uzmērīšanas izdevumus apmaksāja nomnieks.
Pamatojoties uz MK 01.02.2011. noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas
personas manta”11.4. un 38. punktu un LR likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma” 5.panta 2. un 5.daļu, 44.1 pantu,
Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 9 (I. Reščenko, A. Beķis, A.
Kluss, A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, D. Vanags, I. Barkeviča), atturas – nav,
pret – nav, NOLEMJ:
1. Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu „Cesļava”, kadastra Nr. 6094 005 3387,
nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu.
2. Noteikt atsavināšanas nosacīto cenu LVL 2750,00 (divi tūkstoši septiņi simti piecdesmit
lati, 0 santīmi).
3. Piedāvāt ZS „Ziemeļi K”, reģ. Nr.41501024505, juridiskā adrese Peipiņi, Šķeltovas
pag., Aglonas nov., izmantot pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu 4 mēnešu
laikā.
4. Nosūtīt ZS „Ziemeļi K” atsavināšanas paziņojumu 1 mēneša laikā.
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Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

5.

Sēdes vadītājs I. Reščenko izsludina sēdes pārtraukumu. 16.30.-16.40

22.10. Par deputāta V.Krimana iesniegumu „Par iesniegumu prokuratūrai” (20.06.2012.,
Nr. 1227)
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A.Badūns izsaka priekšlikumu balsot par iesniegto iesniegumu.
No balsošanas sevi atstādina I. Reščenko.
Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – nav, atturas – 2 (A. Beķis, D.
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Vanags), pret – 6 ( A. Kluss, A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča)
neapstiprina deputāta V.Krimana iesniegumu „Par iesniegumu prokuratūrai” (20.06.2012.,
Nr. 1227).
I. Reščenko paziņo, ka lēmums nav pieņemts.
22.11. Par deputāta V.Krimana iesniegumu (20.06.2012., Nr. 1230)
(ziņo I.Resčenko)

I.Reščenko sniedz situācijas skaidrojumu un izsaka priekšlikumu pieņemt zināšanai
sniegto informāciju un deputāta V.Krimana iesniegumu.
No balsošanas sevi atstādina I. Reščenko.
Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 7 ( A. Beķis, A. Kluss, A. Streļčs,
A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – 1 (D. Vanags), pret – nav,
NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai deputāta V.Krimana iesniegumu (20.06.2012., Nr. 1230).
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
22.13. Par deputāta V.Krimana 18.05.2012.g. iesniegto 21 iesnieguma ( lietvedības reģ.Nr.
953- 973) un 21.05.2012.g. iesniegto 37 iesniegumu ( lietvedības reģ.Nr. 976-1012)
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izskatīšanu saskaņā ar 2009.gada 10.jūlija Aglonas novada pašvaldības saistošo noteikumu
Nr. 1 "Aglonas novada pašvaldības nolikums" 84.punktu
(Ziņo: I.Reščenko)
22.13.1. Par 18.05.2012. pieprasījumu lietvedības reģ.Nr. 953.

Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I. Reščenko A. Beķis, A.
Kluss, A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – 1 (D. Vanags),
pret – nav, NOLEMJ:
1. Deputātam Vadimam Krimanam pieprasīto informāciju par Salenieku pansionāta
vadītājas V.Gribuškas piešķirtās invaliditādes grupu un uzteikumu un rīkojuma
kopiju izsniegt pēc viņa rakstiska precizējuma, kādam mērķim šī informācija ir
nepieciešama.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
22.13.2. Par 18.05.2012. pieprasījumu lietvedības reģ.Nr. 954.

Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I. Reščenko A. Beķis, A.
Kluss, A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – 1 (D. Vanags),
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pret – nav, NOLEMJ:
1. Uzlikt par pienākumu domes priekšsēdētājam I.Reščenko sniegt atbildi uz deputāta
V.Krimana pieprasījumu par domes lēmumu publicēšanu pašvaldības mājas lapā.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
22.13.3. Par 18.05.2012. pieprasījumu lietvedības reģ.Nr. 955.

Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I. Reščenko A. Beķis, A.
Kluss, A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – 1 (D. Vanags),
pret – nav, NOLEMJ:
1. Atteikt deputātam Vadimam Krimanam piešķirt papildus lietotāja tiesības Aglonas
novada domes dokumentu aprites sistēmā „Namejs”.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
22.13.4. Par 18.05.2012. pieprasījumu lietvedības reģ.Nr. 956.

Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I. Reščenko A. Beķis, A.
Kluss, A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – 1 (D. Vanags),
pret – nav, NOLEMJ:
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Uzlikt par pienākumu domes priekšsēdētājam I.Reščenko sniegt atbildi uz
deputāta V.Krimana pieprasījumu par Bērnu brīvā laika pavadīšanas centra
nosaukumu „Strops”.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
1.

22.13.5. Par 18.05.2012. pieprasījumu lietvedības reģ.Nr. 957.

Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma
8.panta 3.punktu,
Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I. Reščenko A. Beķis, A.
Kluss, A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – 1 (D. Vanags),
pret – nav, NOLEMJ:
1. Deputātam V.Krimanam ar AND/2011/21 apstiprināto iepirkuma protokolu iepazīties
Kancelejas nodaļā, iepriekš saskaņojot laiku ar atbildīgo darbinieku.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
22.13.6. Par 18.05.2012. pieprasījumu lietvedības reģ.Nr. 958.

Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I. Reščenko A. Beķis, A.
Kluss, A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – 1 (D. Vanags),
pret – nav, NOLEMJ:
1.
Sniegt informāciju deputātam V.Krimanam, ka Aglonas novada domes
05.04.2012. ārkārtas sēdes protokols Nr.5 ir parakstīts 05.04.2012.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
22.13.7. Par 18.05.2012. pieprasījumu lietvedības reģ.Nr. 959.
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Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I. Reščenko A. Beķis, A.
Kluss, A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – 1 (D. Vanags),
pret – nav, NOLEMJ:
1. Deputātam Vadimam Krimanam pieprasīto informāciju par humānās palīdzības no
Francijas sastāvu un sadalīšanu izsniegt pēc viņa rakstiska precizējuma, kādam
mērķim šī informācija ir nepieciešama.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
22.13.8. Par 18.05.2012. pieprasījumu lietvedības reģ.Nr. 960.

Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 8.panta
3.punktu,
Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I. Reščenko A. Beķis, A.
Kluss, A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – 1 (D. Vanags),
pret – nav, NOLEMJ:
1. Deputātam V.Krimanam ar pieprasīto informāciju par UAC vadītājas budžeta
pieprasījumu 2012.gadam un apstiprināto tāmi iepazīties Finanšu nodaļā,
iepriekš saskaņojot laiku ar atbildīgo darbinieku.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
22.13.9. Par 18.05.2012. pieprasījumu lietvedības reģ.Nr. 961.
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Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma
8.panta 3.punktu,
Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I. Reščenko A. Beķis, A.
Kluss, A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – 1 (D. Vanags),
pret – nav, NOLEMJ:
1. Deputātam V.Krimanam ar pieprasīto informāciju par SIA „Aglonas maize”
parādiem Aglonas novada domei iepazīties Finanšu nodaļā, iepriekš saskaņojot
laiku ar atbildīgo darbinieku.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
22.13.10. Par 18.05.2012. pieprasījumu lietvedības reģ.Nr. 962.

Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 8.panta
3.punktu,
Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I. Reščenko A. Beķis, A.
Kluss, A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – 1 (D. Vanags),
pret – nav, NOLEMJ:
1. Deputātam V.Krimanam ar pieprasīto informāciju par zemes vai telpu nomas
līgumiem ar SIA „Cirīšu HES” iepazīties Kancelejas nodaļā, iepriekš saskaņojot
laiku ar atbildīgo darbinieku.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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22.13.11. Par 18.05.2012. pieprasījumu lietvedības reģ.Nr. 963.

Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 8.panta
3.punktu,
Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I. Reščenko A. Beķis, A.
Kluss, A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – 1 (D. Vanags),
pret – nav, NOLEMJ:
1. Deputātam V.Krimanam ar pieprasīto informāciju par izmaksātajām algām,
kompensācijām, atlīdzībām, ko saņēma V.Gribuška, iepazīties Finanšu nodaļā,
iepriekš saskaņojot laiku ar atbildīgo darbinieku.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
22.13.12. Par 18.05.2012. pieprasījumu lietvedības reģ.Nr. 964.

Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I. Reščenko A. Beķis, A.
Kluss, A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – 1 (D. Vanags),
pret – nav, NOLEMJ:
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Deputātam Vadimam Krimanam iesniegt novada domei papildus informāciju,
kādam mērķim ir nepieciešama atļauja iebraukšanai pie ziedu veikala Aglonas
autoostā.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
1.

22.13.13. Par 18.05.2012. pieprasījumu lietvedības reģ.Nr. 965.

Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I. Reščenko A. Beķis, A. Kluss,
A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – 1 (D. Vanags), pret –
nav, NOLEMJ:
1. Uzlikt par pienākumu domes priekšsēdētājam I.Reščenko sniegt atbildi uz deputāta
V.Krimana pieprasījumu par 25.10.2011. raksta „Par aglona.lv” autoru.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
22.13.14. Par 18.05.2012. pieprasījumu lietvedības reģ.Nr. 966.

Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma
8.panta 3.punktu,
Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I. Reščenko A. Beķis, A. Kluss,
A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – 1 (D. Vanags), pret –
nav, NOLEMJ:
1. Deputātam V.Krimanam ar pieprasīto informāciju par pamatlīdzekļu pārvērtēšanu
iepazīties Finanšu nodaļā, iepriekš saskaņojot laiku ar atbildīgo darbinieku.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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22.13.15. Par 18.05.2012. pieprasījumu lietvedības reģ.Nr. 967.

Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 8.panta
3.punktu,
Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I. Reščenko A. Beķis, A. Kluss,
A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – 1 (D. Vanags), pret –
nav, NOLEMJ:
1. Deputātam V.Krimanam ar pieprasīto informāciju par Bērnu brīvā laika
pavadīšanas centra vadītājas budžeta pieprasījumu iepazīties Finanšu nodaļā,
iepriekš saskaņojot laiku ar atbildīgo darbinieku.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
22.13.16. Par 18.05.2012. pieprasījumu lietvedības reģ.Nr. 968.

Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I. Reščenko A. Beķis, A. Kluss,
A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – 1 (D. Vanags), pret –
nav, NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai, ka deputāta atklātā vēstule tika publicēta www.aglona.lv kā tika
prasīts 03.10.2011. iesniegumā 2011-10-03-ID-07.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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22.13.17. Par 18.05.2012. pieprasījumu lietvedības reģ.Nr. 969.

Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I. Reščenko A. Beķis, A. Kluss,
A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – 1 (D. Vanags), pret –
nav, NOLEMJ:
1. Uzlikt par pienākumu domes priekšsēdētājam I.Reščenko sniegt atbildi uz deputāta
V.Krimana pieprasījumu par iepirkumu AND/20122/19/ESF projektam „Aglonas
novada domes kapacitātes stiprināšana projektu īstenošanai”.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
22.13.18. Par 18.05.2012. pieprasījumu lietvedības reģ.Nr. 970.

Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 8.panta
3.punktu,
Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I. Reščenko A. Beķis, A. Kluss,
A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – 1 (D. Vanags), pret –
nav, NOLEMJ:
1. Deputātam V.Krimanam ar pieprasīto informāciju par dzīvokļu rindu Aglonas
novadā iepazīties Sociālajā dienestā, iepriekš saskaņojot laiku ar atbildīgo darbinieku.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

43

22.13.19. Par 18.05.2012. pieprasījumu lietvedības reģ.Nr. 971.

Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I. Reščenko A. Beķis, A. Kluss, A.
Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – 1 (D. Vanags), pret – nav,
NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai, ka 28.02.2012. tika izsniegta atļauja IK „D.A.R.S” (lēmums
Nr.14.6) iebraukšanai Aglonas autoostā pie ziedu veikala preču izkraušanai un
iekraušanai.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
22.13.20. Par 18.05.2012. pieprasījumu lietvedības reģ.Nr. 972.

Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 8.panta
3.punktu,
Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I. Reščenko A. Beķis, A. Kluss, A.
Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – 1 (D. Vanags), pret – nav,
NOLEMJ:
1. Deputātam V.Krimanam ar pieprasīto informāciju par pamatlīdzekļu norakstīšanu
iepazīties Finanšu nodaļā, iepriekš saskaņojot laiku ar atbildīgo darbinieku.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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22.13. 21. Par 18.05.2012. pieprasījumu lietvedības reģ.Nr. 973.

Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I. Reščenko A. Beķis, A.
Kluss, A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – 1 (D. Vanags),
pret – nav, NOLEMJ:
1. Deputātam Vadimam Krimanam pieprasīto informāciju par protokola kopiju
izsniegt pēc viņa rakstiska precizējuma, kādam mērķim šī informācija ir
nepieciešama.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
22.13.22. Par 21.05.2012. pieprasījumu lietvedības reģ.Nr. 976.

Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I. Reščenko A. Beķis, A. Kluss,
A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – 1 (D. Vanags), pret –
nav, NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai, ka domes priekšsēdētājs, atbildot uz pieprasījumu, sniedza
informāciju par to, ka autori rakstam „Aglonas novads- spēka zeme dvēselei” mājas
lapā www.aglona.lv ir vairāki (kolektīvs darbs)- informāciju iesūta vairākas personas
un Z.Ločmele veic to apstrādi un ievieto mājas lapā.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

45

22.13.23. Par 21.05.2012. pieprasījumu lietvedības reģ.Nr. 977.

Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 8.panta
3.punktu,
Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I. Reščenko A. Beķis, A. Kluss,
A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – 1 (D. Vanags), pret –
nav, NOLEMJ:
1. Deputātam V.Krimanam ar pieprasīto informāciju par informatīvo izdevumu
„Aglonas novada vēstis” iepazīties pie sabiedrisko attiecību speciālistes Z.Ločmeles,
iepriekš saskaņojot laiku.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
22.13.24. Par 21.05.2012. pieprasījumu lietvedības reģ.Nr. 978.

Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I. Reščenko A. Beķis, A. Kluss,
A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – 1 (D. Vanags), pret –
nav, NOLEMJ:
1. Deputātam Vadimam Krimanam pieprasīto informāciju par SIA „Antaris”
iesniegumiem izsniegt pēc viņa rakstiska precizējuma, kādam mērķim šī informācija
ir nepieciešama.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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22.13.25. Par 21.05.2012. pieprasījumu lietvedības reģ.Nr. 980.

Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 8.panta
3.punktu,
Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I. Reščenko A. Beķis, A. Kluss,
A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – 1 (D. Vanags), pret –
nav, NOLEMJ:
1. Deputātam V.Krimanam ar pieprasīto informāciju par būvvaldes veikto pašvaldības
īpašuma vai valdījuma dzīvojamo māju un dzīvokļu apsekošanu iepazīties novada
būvvaldē, iepriekš saskaņojot laiku ar atbildīgo darbinieku.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
22.13.26. Par 21.05.2012. pieprasījumu lietvedības reģ.Nr. 981.

Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I. Reščenko A. Beķis, A. Kluss,
A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – 1 (D. Vanags), pret –
nav, NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai, ka domes priekšsēdētājs, atbildot uz pieprasījumu, sniedza
informāciju par to, ka ēkas pēc adreses- Salenieki, Aglonas pag. (kadastra apzīmējums
7642 007 0090) nojaukšana netika uzsākta, sakarā ar to, ka bija interese par jumta
seguma noņemšanu. Ēkas nojaukšana tiks veikta, kad noņems jumta segumu.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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22.13.27. Par 21.05.2012. pieprasījumu lietvedības reģ.Nr. 982.

Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 8.panta
3.punktu,
Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I. Reščenko A. Beķis, A. Kluss,
A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – 1 (D. Vanags), pret –
nav, NOLEMJ:
1. Deputātam V.Krimanam ar pieprasīto informāciju par SAC ”Aglona” īpašuma
apliecināšanas dokumentiem iepazīties SAC „Aglona”, iepriekš saskaņojot laiku ar
atbildīgo darbinieku.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
22.13.28. Par 21.05.2012. pieprasījumu lietvedības reģ.Nr. 983.

Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 8.panta
3.punktu,
Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I. Reščenko A. Beķis, A. Kluss,
A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – 1 (D. Vanags), pret –
nav, NOLEMJ:
1. Deputātam V.Krimanam ar pieprasīto informāciju par veiktajiem maksājumiem un
komunālajiem pakalpojumiem par dzīvokli Jaudzemu ielā 2-4 iepazīties Finanšu
nodaļā, iepriekš saskaņojot laiku ar atbildīgo darbinieku.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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22.13.29. Par 21.05.2012. pieprasījumu lietvedības reģ.Nr. 984.

Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I. Reščenko A. Beķis, A. Kluss,
A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – 1 (D. Vanags), pret –
nav, NOLEMJ:
1. Deputātam Vadimam Krimanam pieprasīto informāciju par komunālo pakalpojumu
tarifu kalkulāciju izsniegt pēc viņa rakstiska precizējuma, kādam mērķim šī
informācija ir nepieciešama.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
22.13.30. Par 21.05.2012. pieprasījumu lietvedības reģ.Nr. 985.

Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I. Reščenko A. Beķis, A. Kluss,
A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – 1 (D. Vanags), pret –
nav, NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai, ka domes priekšsēdētājs, atbildot uz pieprasījumu, sniedza
informāciju par to, ka sociālais darbinieks P.Ratkevičs uz brīvprātības pamata palīdz
jautājumos par ezeru apsaimniekošanu, nesaņemot par to atalgojumu.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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22.13.31. Par 21.05.2012. pieprasījumu lietvedības reģ.Nr. 986.

Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 8.panta
3.punktu,
Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I. Reščenko A. Beķis, A. Kluss,
A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – 1 (D. Vanags), pret –
nav, NOLEMJ:
1. Deputātam V.Krimanam ar pieprasīto informāciju par sociālo dzīvokļu sarakstu
iepazīties Sociālajā dienestā, iepriekš saskaņojot laiku ar atbildīgo darbinieku.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
22.13.32. Par 21.05.2012. pieprasījumu lietvedības reģ.Nr. 987.

Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 8.panta
3.punktu,
Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I. Reščenko A. Beķis, A. Kluss,
A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – 1 (D. Vanags), pret –
nav, NOLEMJ:
1. Deputātam V.Krimanam ar pieprasīto informāciju par komunālajiem parādiem par
dzīvojamo maju Ilzas ielā 18/1, Priežmalē, iepazīties Finanšu nodaļā, iepriekš
saskaņojot laiku ar atbildīgo darbinieku.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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22.13.33. Par 21.05.2012. pieprasījumu lietvedības reģ.Nr. 988.

Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I. Reščenko A. Beķis, A. Kluss,
A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – 1 (D. Vanags), pret –
nav, NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai, ka domes priekšsēdētājs, atbildot uz pieprasījumu, sniedza
informāciju par Aglonas novada Kastuļinas, Šķeltovas, Grāveru pārvalžu vadītāju
atvaļinājumiem par periodu no 2009.gada 1.jūlija līdz 2012. gada 21.maijam, un to, ka
pārvalžu darbu atavļinājumu laikā orgaznizēja domes priekšsēdētaja vietnieks
A.Beķis.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
22.13.34. Par 21.05.2012. pieprasījumu lietvedības reģ.Nr. 989.

Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 8.panta
3.punktu,
Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I. Reščenko A. Beķis, A. Kluss,
A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – 1 (D. Vanags), pret –
nav, NOLEMJ:
1. Deputātam V.Krimanam ar pieprasīto informāciju par pašvaldības īpašumā vai
valdījumā esošo dzīvojamo māju un dzīvokļu sarkastu ar adresēm iepazīties pie zemes
lietu speciālista A.Streļča, iepriekš saskaņojot laiku.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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22.13.35. Par 21.05.2012. pieprasījumu lietvedības reģ.Nr. 990.

Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I. Reščenko A. Beķis, A. Kluss,
A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – 1 (D. Vanags), pret –
nav, NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai, ka domes priekšsēdētājs, atbildot uz pieprasījumu, sniedza
informāciju par Mobilā veselības centra vizīti Aglonā. Pašvaldībā bija saņemta vēstule
ar lūgumu nodrošināt tikai ar autotransporta stāvvietu un iespēju pieslēgties
elektrībai, bet ampeklētājus Mobilais veselības cetrs informēja paši.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
22.13.36. Par 21.05.2012. pieprasījumu lietvedības reģ.Nr. 991.

Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I. Reščenko A. Beķis, A. Kluss,
A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – 1 (D. Vanags), pret –
nav, NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai, ka domes priekšsēdētājs, atbildot uz pieprasījumu, sniedza
informāciju par 10.05.2012. rīkotajiem pasākumiem Aglonas KC. Apvienotajā
komiteju sēdē 2012.gada aprīlī Cirīšu HES ūdenskrātuves pierobežnieku piedāvāja
rīkot kopsapulci 10.05.2012., uz to brīdi domes priekšsēdētājs nebija informēts par KC
plānoto pasākumu- mācību semināru, ko organizēja TAVA sadarībā ar Latgales
reģiona attīstības aģentūru.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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22.13.37. Par 21.05.2012. pieprasījumu lietvedības reģ.Nr. 992.

I.Reščenko sniedz situācijas skaidrojumu un izsaka priekšlikumu pieņemt zināšanai
sniegto informāciju uz deputāta V.Krimana pieprasījumu.
Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I. Reščenko A. Beķis, A. Kluss,
A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – 1 (D. Vanags), pret –
nav, NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai, ka domes priekšsēdētājs, atbildot uz pieprasījumu, sniedza
informāciju par VAS „Privatizācijas aģentūra” vēstuli un atbildi uz tās par
bezmaksas izdevumu „Aglonas novada vēstis”.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
22.13.38. Par 21.05.2012. pieprasījumu lietvedības reģ.Nr. 993.

Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I. Reščenko A. Beķis, A. Kluss,
A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – 1 (D. Vanags), pret –
nav, NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai, ka domes priekšsēdētājs, atbildot uz pieprasījumu, sniedza
informāciju par SIA „Sudraba zivtiņa” iesnieguma iezskatīšanas atlikšanu, sakarā ar
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to, ka deputāti izteica vēlēšanos iepazīties ar uzņēmēju ieceri. Pēc domes uzaicinājuma
SIA „Zelta zivtiņa” pārstāvji uz tikšanos neieradās.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
22.13.39. Par 21.05.2012. pieprasījumu lietvedības reģ.Nr. 994.

I.Reščenko sniedz situācijas skaidrojumu un izsaka priekšlikumu pieņemt zināšanai
sniegto informāciju uz deputāta V.Krimana pieprasījumu.
Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I. Reščenko A. Beķis, A. Kluss,
A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – 1 (D. Vanags), pret –
nav, NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai, ka domes priekšsēdētājs, atbildot uz pieprasījumu, sniedza
informāciju par autoru rakstam „Humanitārā palīdzība no Francijas”.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
22.13.40. Par 21.05.2012. pieprasījumu lietvedības reģ.Nr. 995.

Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 8.panta
3.punktu,
Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I. Reščenko A. Beķis, A.
Kluss, A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – 1 (D. Vanags),
pret – nav, NOLEMJ:
1. Deputātam V.Krimanam ar pieprasīto informāciju par BSAC „Somerseta”
īpašuma apliecināšanas dokumentiem iepazīties pie zemes lietu speciālista
A.Streļča, iepriekš saskaņojot laiku.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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22.13.41. Par 21.05.2012. pieprasījumu lietvedības reģ.Nr. 996.

Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 8.panta
3.punktu,
Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I. Reščenko A. Beķis, A. Kluss,
A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – 1 (D. Vanags), pret –
nav, NOLEMJ:
1. Deputātam V.Krimanam ar pieprasīto informāciju par zemes nomas līgumu par zemes
vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6094 002 0097 un 6094 002 0106 iepazīties pie
zemes lietu speciālista A.Streļča, iepriekš saskaņojot laiku.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
22.13.42. Par 21.05.2012. pieprasījumu lietvedības reģ.Nr. 997.

V.V.

Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I. Reščenko A. Beķis, A. Kluss,
A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – 1 (D. Vanags), pret –
nav, NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai, ka domes priekšsēdētājs, atbildot uz pieprasījumu, informē, ka
atbilde par V.V. iesniegumu jau tika sniegta 04.08.2011.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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22.13.43. Par 21.05.2012. pieprasījumu lietvedības reģ.Nr. 998.

Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 8.panta
3.punktu,
Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I. Reščenko A. Beķis, A.
Kluss, A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – 1 (D. Vanags),
pret – nav, NOLEMJ:
1. Deputātam V.Krimanam ar pieprasīto informāciju par Aglonas bazilikas 02.11.2011.
iesniegumu Nr.22 iepazīties Kancelejas nodaļā, iepriekš saskaņojot laiku ar atbildīgo
darbinieku.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
22.13.44. Par 21.05.2012. pieprasījumu lietvedības reģ.Nr. 999.

Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I. Reščenko A. Beķis, A. Kluss,
A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – 1 (D. Vanags), pret –
nav, NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai, ka domes priekšsēdētājs, atbildot uz pieprasījumu, sniedza
informāciju par Aglonas bazilikas 31.08.2011. iesniegumu Nr.19 – jautājuma
izskatīšanas tika atlikta
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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22.13.45. Par 21.05.2012. pieprasījumu lietvedības reģ.Nr. 1000.

Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I. Reščenko A. Beķis, A.
Kluss, A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – 1 (D. Vanags),
pret – nav, NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai, ka domes priekšsēdētājs, atbildot uz pieprasījumu, sniedza
informāciju par 07.05.2012. ārkārtas sēdes lēmumprojekta autoru. Lēmumprojektu
izstrādāja Iepirkumu komisija un Plānošanas nodaļa.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
22.13.46. Par 21.05.2012. pieprasījumu lietvedības reģ.Nr. 1001.

Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 8.panta
3.punktu,
Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I. Reščenko A. Beķis, A. Kluss,
A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – 1 (D. Vanags), pret –
nav, NOLEMJ:
1. Deputātam V.Krimanam ar pieprasīto informāciju par Aglonas novada attīstības
programmas darba grupas izveidošanas kārtību iepazīties Plānošanas nodaļā, iepriekš
saskaņojot laiku ar atbildīgo darbinieku.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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22.13.47. Par 21.05.2012. pieprasījumu lietvedības reģ.Nr. 1002.

J. R.

Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 8.panta
3.punktu.
Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I. Reščenko A. Beķis, A. Kluss,
A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – 1 (D. Vanags), pret –
nav, NOLEMJ:
1. Deputātam V.Krimanam ar pieprasīto informāciju par J.R. iesniegumu iepazīties
Kancelejas nodaļā, iepriekš saskaņojot laiku ar atbildīgo darbinieku.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
22.13.48. Par 21.05.2012. pieprasījumu lietvedības reģ.Nr. 1003.

Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I. Reščenko A. Beķis, A. Kluss,
A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – 1 (D. Vanags), pret –
nav, NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai, ka domes priekšsēdētājs, atbildot uz pieprasījumu, informē, ka
25.01.2011. darba uzdevuma N3-4/125 kopija jau tika izsniegta.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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22.13.49. Par 21.05.2012. pieprasījumu lietvedības reģ.Nr. 1004.

Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 8.panta
3.punktu,
Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I. Reščenko A. Beķis, A. Kluss,
A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – 1 (D. Vanags), pret –
nav, NOLEMJ:
1. Deputātam V.Krimanam ar pieprasīto informāciju par darbinieku apmācību ciklu
projekta ietvaros iepazīties Kancelejas nodaļā, iepriekš saskaņojot laiku ar atbildīgo
darbinieku.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
22.13.50. Par 21.05.2012. pieprasījumu lietvedības reģ.Nr. 1005.

Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I. Reščenko A. Beķis, A. Kluss,
A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – 1 (D. Vanags), pret –
nav, NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai, ka domes priekšsēdētājs, atbildot uz pieprasījumu, sniedza
informāciju par sadaļu „Forums” informatīvajā izdevumā „Aglonas novada vēstis” –
foruma izveide nav plānota, tam nepieciešami papildus līdzekļi, novada domei
pieredzes šajā jautājumā nav.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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22.13.51. Par 21.05.2012. pieprasījumu lietvedības reģ.Nr. 1006.

Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 8.panta
3.punktu,
Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I. Reščenko A. Beķis, A. Kluss,
A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – 1 (D. Vanags), pret –
nav, NOLEMJ:
1. Deputātam V.Krimanam ar pieprasīto informāciju par izsludināto konkursu uz
vakanto interešu izglītības koordinatora vietu izvērtēšanas gaitu iepazīties Kancelejas
nodaļā, iepriekš saskaņojot laiku ar atbildīgo darbinieku.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
22.13.52. Par 21.05.2012. pieprasījumu lietvedības reģ.Nr. 1007.

Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 8.panta
3.punktu,
Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I. Reščenko A. Beķis, A. Kluss,
A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – 1 (D. Vanags), pret –
nav, NOLEMJ:
1.

Deputātam V.Krimanam ar pieprasīto informāciju par Aglonas novada domes attīstības
programmas darba grupas sanāksmes organizēšanu biedrības „Neaizmirstule” telpās
iepazīties Plānošanas nodaļā, iepriekš saskaņojot laiku ar atbildīgo darbinieku.

I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
60

22.13.53. Par 21.05.2012. pieprasījumu lietvedības reģ.Nr. 1008.

Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I. Reščenko A. Beķis, A. Kluss,
A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – 1 (D. Vanags), pret –
nav, NOLEMJ J:
1. Deputātam Vadimam Krimanam informāciju par protokolu veiktajiem grozījumiem
izsniegt pēc viņa rakstiska precizējuma, norādot konkrēti, kuros protokolos tika veikti
grozījumi pēc parakstīšanas, lai varētu pēc būtības atbildēt uz pieprasījumu.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
22.13.54. Par 21.05.2012. pieprasījumu lietvedības reģ.Nr. 1009.

Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 8.panta
3.punktu,
Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I. Reščenko A. Beķis, A. Kluss,
A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – 1 (D. Vanags), pret –
nav, NOLEMJ:
1. Deputātam V.Krimanam ar pieprasīto informāciju par saņemtajiem maksājumiem no
SIA „Raeļza” iepazīties Finanšu nodaļā, iepriekš saskaņojot laiku ar atbildīgo
darbinieku.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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22.13.55. Par 21.05.2012. pieprasījumu lietvedības reģ.Nr. 1010.

Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 8.panta
3.punktu,
Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I. Reščenko A. Beķis, A. Kluss,
A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – 1 (D. Vanags), pret –
nav, NOLEMJ:
1. Deputātam Vadimam Krimanam pieprasīto informāciju par 13.10.2010. rīkojumu N32/122 izsniegt pēc viņa rakstiska precizējuma, kādam mērķim šī informācija ir
nepieciešama.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
22.13.56. Par 21.05.2012. pieprasījumu lietvedības reģ.Nr. 1011.

Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 8.panta
3.punktu,
Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I. Reščenko A. Beķis, A.
Kluss, A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – 1 (D. Vanags),
pret – nav, NOLEMJ:
1.
Deputātam V.Krimanam ar pieprasīto informāciju par Aglonas novada domes un
pārvalžu, struktūrvienību, iestāžu noslēgtajiem uzņēmumu līgumiem
iepazīties
Kancelejas nodaļā un pagastu pārvaldēs, iepriekš saskaņojot laiku ar atbildīgo
darbinieku.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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22.13.57. Par 21.05.2012. pieprasījumu lietvedības reģ.Nr. 1012.

I.Reščenko sniedz situācijas skaidrojumu un izsaka priekšlikumu pieņemt zināšanai
sniegto informāciju uz deputāta V.Krimana pieprasījumu.
Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I. Reščenko A. Beķis, A. Kluss,
A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča), atturas – 1 (D. Vanags), pret –
nav, NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai, ka domes priekšsēdētājs, atbildot uz pieprasījumu sniedza
informāciju rakstu autoriem mājas lapā par www.aglona.lv.
I. Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

22.12. Par deputāta V.Krimana iesniegumu „Par aizrādījuma izteikšanu novada domes
priekšsēdētājam par nolikuma grozījumu publiskošanas kārtības neievērošanu”
(29.05.2012., reģ. Nr.1085).
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No balsošanas sevi atstādina I. Reščenko.
Aglonas novada dome atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – nav, atturas – 8 ( A. Beķis, D. Vanags,
A. Kluss, A. Streļčs, A. Ruduks, A. Badūns, A. Bartuša, I. Barkeviča , pret – nav,
neapstiprina V.Krimana priekšlikumu „Izteikt aizrādījumu novada domes priekšsēdētājam
par nolikuma grozījumu publiskošanas kārtības neievērošanu „
I. Reščenko paziņo, ka lēmums nav pieņemts.
I. Reščenko ziņo, ka sēde ir slēgta plkst.17:00.
SĒDI VADĪJA
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SĒDI PROTOKOLĒJA ........................................................A. PODSKOČIJA
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(datums)
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