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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

www.aglona.lv 
 

ĀRKĀRTAS   SĒDES   PROTOKOLS 
Aglonas novadā 

 

2013.gada 10.jūnijā                                                                                                             Nr.10 
 

Sēde sasaukta plkst.15:00 
 

Sēdi atklāj plkst.15:00 
 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Igors Reščenko. 
 

Protokolē – I.Rutka 
 

Piedalās – 9 novada domes deputāti: Igors Reščenko, Antons Beķis, Andris Badūns,  

                                                               Ingūna Barkeviča, Anita Anna Bartuša, Aivars Kluss,        

                                                               Ainārs Streļčs, Didzis Vanags, Jānis Rutka. 
 

Sēdē nepiedalās – 3 novada domes deputāti: Iveta Soldāne (darbā),  

                                                                            Feoktists Pušņakovs (darbā),             

                                                                            Vadims Krimans (darbā). 
 

Uzaicinātās personas – novada domes jurists D.Kuzņecovs, Attīstības un plānošanas nodaļas   

                                        speciāliste A.Podskočija. 

 

Sēdes vadītājs I.Reščenko aicina balsot par izsludināto sēdes darba kārtību. 
 

Deputāts J.Rutka nepiedalās balsojumā. 
 

     Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs); pret – 1 (D.Vanags); atturas – nav, NOLEMJ:        
                     

Apstiprināt sēdes darba kārtību: 
 

1. Par  izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

2. Par “Kārtība, kādā noris atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm”. 

3. Par “Grozījumiem Aglonas novada pašvaldības 2009. gada 10. jūlija saistošajos 

noteikumos Nr.1 “Aglonas novada pašvaldības nolikums””. 

4. Par 2012.gada publisko pārskatu. 

5. Par līgumiem. 

6. Par zivju nozveju. 

7. Par bērnu nometnēm. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
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1.§ 

Par  izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

(Ziņo A.Beķis) 

 

 2013.gada 4.jūnijā notika Aglonas novada domes nekustamā īpašuma „Somersetas iela 

33” izsole. Tika izsolīta veikala ēka, kadastra numurs 76425040015, Somersetas ielā 33, 

Aglonā, Aglonas novads, kuru nosolīja SIA „Antaris”, reģistrācijas numurs 41503000412, par 

cenu – LVL 64000,00. 
 

Debatēs piedalās: D.Vanags, D.Kuzņecovs. 
 

Pamatojoties uz LR likuma "Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likums” 34. 

panta otro daļu,  
 

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

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

NOLEMJ:        
 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Somersetas iela 33” (kadastra numurs 

76425040015, Somersetas ielā 33, Aglonā, Aglonas novads) izsoles rezultātus. 

2. Slēgt pirkuma līgumu ar SIA „Antaris”, reģistrācijas numurs 41503000412, 

saskaņā ar izsoles rezultātiem. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

2.§ 

Par “Kārtība, kādā noris atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm”. 

(Ziņo D.Kuzņecovs) 

 

Debatēs piedalās: A.Badūns, D.Vanags, J.Rutka. 
 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 40.panta 4.daļu,  
 

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

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

NOLEMJ:        
 

1. Apstiprināt „Kārtību, kādā noris atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm”. (Skat. 

pielikumā). 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

3.§ 

Par “Grozījumiem Aglonas novada pašvaldības 2009. gada 10. jūlija saistošajos 

noteikumos Nr.1 “Aglonas novada pašvaldības nolikums””. 

(Ziņo D.Kuzņecovs) 

 

Debatēs piedalās: D.Vanags. 
 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 41. panta 1. daļas 1. punktu,  
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     Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

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

NOLEMJ:     
    

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.5 „Grozījumi Aglonas novada pašvaldības 

2009. gada 10. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „AGLONAS NOVADA 

PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS””. (Skat. pielikumā). 

2. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr.5 „Grozījumi Aglonas novada pašvaldības 2009. 

gada 10. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „AGLONAS NOVADA 

PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”” paskaidrojuma rakstu. (Skat. pielikumā). 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

4.§ 

Par 2012.gada publisko pārskatu. 

(Ziņo A.Podskočija) 
 

Debatēs piedalās: J.Rutka, D.Vanags, A.Badūns. 
 

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

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

domes ‘’Nolikumu par grāmatvedības organizācijas kārtošanu’’,  
 

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

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

NOLEMJ:     
 

   1. Apstiprināt Aglonas novada domes 2012. gada publisko pārskatu. 

   2. Uzlikt par pienākumu Attīstības un plānošanas nodaļai un Sabiedrisko attiecību 

speciālistei pašvaldības 2012. gada publisko pārskatu publicēt Aglonas novada domes 

mājas lapā www.aglona.lv, nosūtīt elektroniski LR VARAM un izvietot Aglonas 

novada pārvaldēs un bibliotēkās. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

5.§ 

Par līgumiem. 

(Ziņo I.Reščenko) 
 

      Pamatojoties uz 13.07.1999. MK noteikumiem Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību 

savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem 

pakalpojumiem” 2.punktu, 
 

Deputāts J.Rutka nepiedalās balsojumā. 
 

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

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

1. Slēgt līgumu par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu 

sniegtajiem pakalpojumiem ar sekojošām pašvaldībām: 

1.1. Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu.  
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

http://www.aglona.lv/
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6.§ 

Par zivju nozveju. 

(Ziņo A.Bartuša) 
 

6.1. Par  z/s „Ezerkalni”  iesniegumu. 
 

 Izskatot  z/s”Ezerkalni”    reģ.nr.41301020823, juridiskā adrese -  Lejas Butkāni, 

Kastuļinas pag., Aglonas nov. iesniegumu (kancelejā reģistrēts 04.06.2013, Nr.865) par lūgumu 

slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2013.gadam Užuņu  ezerā zivju nozvejai komercdarbībai ar 

zivju tīklu 100 m garumā, pamatojoties 2007. gada 02.maija MK noteikumiem nr.295 

„Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” un 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374 

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

Deputāts J.Rutka nepiedalās balsojumā. 
 

     Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs); pret – 1 (D.Vanags); atturas – nav, NOLEMJ:        
 

1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu komercdarbībai 2013.gadam ar  z/s ”Ezerkalni”    

reģ.nr.41301020823, juridiskā adrese -  Lejas Butkāni,  Kastuļinas pag., Aglonas 

nov., par zivju nozveju komercdarbībai Užuņu ezerā ar 100 m garu tīklu.   

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

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

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

stāšanās  dienas. 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

6.2. Par z/s „Agnese” iesniegumu. 
 

      Izskatot z/s „Agnese” , reģ.nr. 41501013427, īpašnieks Arnis Kalinkevičs, juridiskā adrese – 

Rēzeknes  ielā 6, Aglona, LV-5304, iesniegumu (lietvedībā reģistrēts 10.06.2013., Nr.878 par 

iespēju zivju nozvejai ar melioratīvo zivju vadu Birzgales  ezerā, 
 

Debatēs piedalās: D.Vanags, I.Reščenko. 
 

Deputāts J.Rutka nepiedalās balsojumā. 
 

     Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs); pret – 1 (D.Vanags); atturas – nav, NOLEMJ:        
 

1. Pamatojoties uz MK not.Nr.192, 15.03.2013. „Kārtība, kādā izsniedz atļaujas 

(licences) zvejai īpašos nolūkos”, 31.08.2011. „Aglonas novada domes darbības 

programma melioratīvā vada zvejai  Birzgales ezerā” un  likumu „Par 

pašvaldībām” 21.p.1.d.27.p.,  pilnvaro z/s „Agnese” , reģ.nr. 41501013427,  

sastādīt un saskaņot zvejas laika periodu un grafiku ar Pārtikas drošības, 

dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „Bior” Zivju resursu pētniecības 

departamentu un saņemt atļauju (licenci) zvejai īpašos nolūkos Valsts vides 

dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldē. 

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. 



Aglonas novada domes 10.06.2013. ārkārtas sēdes protokols Nr.10  5 

 

7.§ 

Par bērnu nometnēm. 

                                                       (Ziņo I.Barkeviča)  

 

      Pamatojoties  uz 01.09.2009. MK noteikumiem Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas 

un darbības kārtība”,  
 

Deputāts J.Rutka nepiedalās balsojumā. 
 

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

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

1. Pieņemt zināšanai, ka ir saņemta informācija no Andreja Klimentjeva par 

nometnes „Skrien, sporto – dzīvo veselīgi!” organizēšanu Aglonas vidusskolā, 

Daugavpils ielā 6, Aglona  laika periodā no 29.07.2013. līdz 07.08.2013. 

2. Pieņemt zināšanai, ka ir saņemta informācija no Baibas Grasas par nometnes 

„Lūsēns 13” organizēšanu Aglonas vidusskolā, Daugavpils ielā 6, Aglona  laika 

periodā no 10.07.2013. līdz 18.07.2013. 

3. Pieņemt zināšanai, ka ir saņemta informācija no Guntas Jaudzemas par nometnes 

„Ciriša Stariņš 1”  organizēšanu Pussala, Aglonas pagasts, Aglonas novads  laika 

periodā no 25.06.2013. līdz 04.07.2013. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

I.Reščenko ziņo, ka sēde ir slēgta. 

 

SĒDE SLĒGTA  plkst.15:35. 

 
SĒDI VADĪJA 

novada domes priekšsēdētājs                      _____________________  I.REŠČENKO 

 
SĒDI PROTOKOLĒJA                              ______________________ I.RUTKA 

  
Protokols parakstīts ________________________ 

                                               (datums) 

 
 

 


