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 SĒDES   PROTOKOLS 

Aglonas novadā     

 

2013.gada 30.maijā                                                                                                                    Nr.9 
 

Sēde sasaukta plkst.13:00 
 

Sēdi atklāj plkst.13:00 
 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Igors Reščenko 
 

Protokolē – Sk.Mežiniece 
 

Piedalās – 9 novada domes deputāti:   Igors Reščenko, Andris Badūns, Ingūna Barkeviča, 

                                                                 Anita Anna Bartuša, Ainārs Streļčs, Aivars Kluss,       

                                                                 Jānis Rutka, Didzis Vanags (līdz plkst. 14:50) 

                                                                 Vadims Krimans (līdz plkst.15:00).  
                                                                                               

Sēdē nepiedalās – 3 novada domes deputāti: Antons Beķis (slimības dēļ), Iveta Soldāne (atrodas  

                                                                          eksāmenā),  Andris Ruduks (neierašanās iemesls nav  

                                                                          zināms). 
                                                               

Uzaicinātās personas – novada domes jurists D.Kuzņecovs,   

                                        teritorijas plānošanas speciāliste G.Miglāne.  

 

Izsludinātā sēdes darba kārtība: 
 

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

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 iepirkuma rezultātiem. 
5. Par lēmuma “Par kopīgas aģentūras izveidošanu ar Krāslavas novada domi” atcelšanu. 

6. Par zivju nozveju. 

7. Par zemes jautājumiem. 
8. Par ziņu anulēšanu par deklarētajām dzīvesvietām. 

9. Par sociālajiem pabalstiem un  jautājumiem. 

10. Par Aglonas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu. 

11. Par Aglonas novada ilgstpējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam izstrādes gaitu 
12. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija. 

12.1. Par O. Komara iesniegumu par nometni. 

12.2. Par A. Ruduka iesniegumu. 
12.3. Par vēlēšanu komisijas iesniegumu. 
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V.Krimans jautā: „Vai F.Pušņakovs ir pieaicināts?” 
I.Reščenko: „Nē, viņš vēl nav apstiprināts, kad būs apstiprināts, tad arī pieaicināsim.” 

V.Krimans lūdz uzaicināt uz sēdi domes juristu, lai paskaidro, kāda ir deputāta apstiprināšanas kārtība.  

 

I.Reščenko jautā, vai likums paredz pieaicināt uz sēdi jaunu deputātu, kas vēl nav apstiprināts? 
D.Kuzņecovs piekrīt sagatavot atzinumu šajā jautājumā. 

V.Krimans lūdz pārtraukt sēdi, lai jurists sagatavo atzinumu par deputāta apstiprināšanas kārtību. 

V.Krimans uzskata, ka šajā sēdē būtu jāpiedalās deputātam F.Pušņakovam, kā arī dienas kārtības 12.3. 
punktu par vēlēšanu komisijas iesniegumu būtu jāizskata sēdes sākumā.  

 

Debatēs piedalās V.Krimans, J.Rutka.  
 

I.Reščenko  neredz neko pretlikumīgu, ka jautājums tiek skatīts kārtējā domes sēdē. 

 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „M.Mežinieces iesniegums par to, ka viņa grib pārtraukt strādāt par deputātu, 
laikam reģsitrēts marta sākumā 2013.gadā.Tad es nezinu, kāda mums ir kapacitāte, ka faktiski 90 dienu laikā 

mēs nevaram izlemt neko, tai skaitā nav nodots iesniegums atbilstoši normatīvajiem aktiem.” 

 

I.Reščenko izsludina 10 minušu pārtraukumu atzinuma sagatavošanai par deputāta apstiprināšanas 

kārtību.  

 
Pēc pārtraukuma I.Reščenko nolasa domes jurista atzinumu:  

„ Deputāta pilnvaras izbeidzas pirms termiņa ar brīdi, kad dome ir pieņēmusi lēmumu par deputāta pilnvaru 

izbeigšanos sakarā ar deputāta personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu. Lēmums par 

deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa sakarā ar viņa iesniegumu ir jāpieņem nākamajā domes sēdē, 
tiklīdz domes priekšsēdētājs ir saņēmis deputāta personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru 

nolikšanu. Jaunā deputāta pilnvaras sākas ar brīdi, kad noteiktajā kārtībā iepriekšējā deputāta vietā stājas 

nākamais kandidāts.”  
 

I.Rutka lūdz ieprotokolēt: „Kur šobrīd atrodas deputāts A.Ruduks? Vai kāds ir ziņojis?”  

I.Reščenko: „ Nav ziņojis”. 

 
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Vai F.Pušņakovs informēts oficiāli par to, ka šodien izskatāms viņa jautājums 

par deputāta mandāta apstiprināšanu? ” 

I.Reščenko: „Rakstveidā viņš nebija informēts, bet viņš šeit piedalīties negrib.”  
V.Krimans lūdz ieprotokolēt I.Reščenko atbildi. 

I.Reščenko: „Manu atbildi ieprotokolēt var tikai, kad es lūdzu.” 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt savu frāzi: „Priekšsēdētājs teica, ka viņš rakstiski nav informēts, bet piedalīties 
šeit un strādāt F.Pušņakovs negrib.”  

I.Reščenko: „Piedodiet, bet Jūs kaut kā ļoti jocīgi manus vārdus interpretējiet.” 

V.Krimans: „Nu kā? Nu atkārtojiet jūs savus.” 

I.Reščenko: „Man tas ir vajadzīgs?”  
V.Krimans: : „Nu jums nekas nav vajadzīgs. Es ceru, ka audio ierakstā mēs precizēsim. Ja kas nepareizi, ko 

es teicu, es palūgšu nākošajā sēdē precizēt manu skaidrojumu.” 

I.Reščenko: „Jā, tieši tā, nākošajā sēdē.” 
 

V.Krimans: „Par kādiem pārējiem jautājumiem juristam ir savs redzējums vai sagatavots atzinums? Izņemtot 

par balsošanu un saistošajiem noteikumiem par pašvaldības nolikumu. Par pārējiem ir kaut kāds viedoklis? 
Jums bija, priekšsēdētājam, uzlikts par pienākumu pārbaudīt vai sagatavotie lēmumsprojekti atbilst 

normatīvajiem aktiem, likumdošanai, mūsu nolikumam utt. 

V.Krimans  lūdz ieprotokolēt: „Juristam tika novirzīti trīs  no darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem  

atzinuma sagatavošanai, pārējie  nebija saskaņoti.” 
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Sēdes vadītājs I.Reščenko lūdz papildināt sēdes darba kārtību ar sekojošiem jautājumiem: 
 

 Par Aglonas bazilikas iesniegumu par ielu tirdzniecības organizēšanu 2013.g. 12.-15.augusta 
svētkos (pie 12.p. dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija); 

 Par R.V. pilnvarotās personas N.K. iesniegumu (pie 12.p. dažādi jautājumi, iesniegumi un 
informācija); 

 7 iesniegumi (pie 6.p. par zivju nozveju); 

 5 iesniegumi (pie 7.p. par zemes jautājumiem);  

 5 iesniegumi (pie 9.p. par sociālajiem jautājumiem). 

 

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

 
V.Krimans: „Pieļaujam tā, ka mēs balsojam par darba kārtību kopā ar papildus jautājumiem vienā 

balsojumā?”  

I.Reščenko: ”Tas ir domes kompetencē.” 

V.Krimans: „Viss, lūdzu ieprotokolēt, ka tas ir domes kompetencē, tā balsot”.  
 

Deputāti balso par izsludināto sēdes darba kārtību un papildus jautājumiem. 

 
      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča, 

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

 
Apstiprināt izsludināto sēdes darba kārtību ar papildus jautājumiem:   
 

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

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 iepirkuma rezultātiem. 

5. Par lēmuma “Par kopīgas aģentūras izveidošanu ar Krāslavas novada domi” atcelšanu.  

6. Par zivju nozveju. 

7. Par zemes jautājumiem. 

8. Par ziņu anulēšanu par deklarētajām dzīvesvietām. 

9. Par sociālajiem pabalstiem un  jautājumiem. 

10. Par Aglonas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu. 

11. Par Aglonas novada ilgstpējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam izstrādes gaitu 

12. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija. 

12.1. Par O. Komara iesniegumu par nometni. 

12.2. Par A. Ruduka iesniegumu. 

12.3. Par vēlēšanu komisijas iesniegumu. 

12.4. Par Aglonas bazilikas iesniegumu par ielu tirdzniecības organizēšanu 2013.g. 12.-

15.augusta svētkos (28.05.2013. reģ. nr. Nr.837). 

12.5. Par R.V. pilnvarotās personas N.K. iesniegumu (30.05.2013., Nr.842). 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

 
V.Krimana balsojuma „pret” pamatojums: „Balsoju „pret”, jo uzskatu, ka ignorējat vēlēšanu komisijas 

iesniegumu no 30.aprīļa par to, ka nākošais deputāts Aglonas novada domē F.Pušņakovs, ņemot vērā, ka mēs 

viņu neuzskatījām par vajadzīgu izskatīt kā pirmo punktu, apstiprināt, un liedzam deputātam strādāt. No tā 

atkarīga arī nākošā dienas kārtība, balsojumi, un manā izpratnē, pieņemtie lēmumi.” 
J.Rutka pievienojas deputāta V.Krimana viedoklim. 
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1.§ 

Novada domes priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu. 
(Ziņo I.Reščenko) 

 

I.Reščenko sniedz pārskatu par novada domes darbu un lēmumiem, to tālāko virzību un izpildi. 

 
V.Krimans: „Ārkārtas sēdes protokols Nr.8 ir parakstīts?”  

I.Reščenko: „Jā”. 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt jautājumu: „Kāpēc aglona.lv pie sēžu protokoliem viņš līdz šodienai nav 
ievietots kā dokuments?” 

I.Reščenko: „Tehnisku iemeslu dēļ.” 

V.Krimans uzskata, ka priekšsēdētājs ignorē likumu.  
V.Krimans: „Vai mēs noslēdzām līgumu ar „Ideju stropu” vai nenoslēdzām?”  

I.Reščenko: „Parakstīts vēl nav.” 

V.Krimans: „Man ir jautājums, kāpēc jūs, es kā deputāts, paprasīju līguma kopiju, kāds ir iemesls neizpildīt 

Aglonas novada domes lēmumu?”  
D.Kuzņecovs: „ Līgumā ir  termiņš norādīts, ka līgums slēdzas no 1.jūnija.”  

V.Krimanam ir jautājums juristam: „Mūsu nolikumā ir rakstīts- jebkurš lēmums, noslēdzot līgumu, 

formulējošai daļai ir jābūt no kāda datuma”. 
V.Krimans: „Kas ir izdarīts sakarā ar to, ka ārkārtas sēdē bija pieņemts lēmums par Broka 7 adreses 

precizēšanu, un pašlaik tas ir A.Broka iela 9. Tālāka rīcība jūsu kā priekšsēdētāja? Lēmums ir pieņemts.” 

I.Reščenko: „Precizēts lēmums”. 
V.Krimans lūdz ieprotokolēt:” Vai veiktas izmaiņas līgumā par telpu nomu?” 

I.Reščenko: „Nē”. 

V.Krimans: „Vai ir noslēgts līgums par telpu nomu A.Broka 7?” 

I.Reščenko: „Tad ir jāskatās dokumentos”. 
V.Krimans: „Lielcepure man nesen atbildēja oficiāli, ka tāds līgums nav noslēgts. Man ir jautājums, ar 

kādām tiesībām jūs Aglonas novada domes lēmumu no 2012.gada līdz šodienai neizpildījāt?”  

I.Reščenko: „No manas puses parakstīts, pretējā puse neparaksta.” 
V.Krimans: ”Jūs par to paziņojāt deputātiem? Ka līgums nav spēkā, ka viņu nevar parakstīt? Ir kaut kādi 

iemesli?” 

I.Reščenko: „Kas nevar?” 

V.Krimans: „Es nezinu, otra puse.” 
I.Reščenko: „Prasiet otrai pusei, kāpēc nevar. Es parakstīju.” 

V.Krimans: „Jūs faktiski ar savu rīcību nodarījāt pašvaldībai zaudējumus, jo mums ir konkrēta summa 

ieņēmumos. Tā nav liela summa, 300 lati varbūt jau izveidojās, vai 500 lati.” 
I.Reščenko: „Jūs varat pamatot šo summu?” 

V.Krimans: „Pamatošu, es tā pamatošu, ka labi nebūs visiem.” 

I.Reščenko: „Tie ir draudi? Es pateikšu, ka viņš nav spēkā, jo otra puse neparaksta.” 
V.Krimans: „Visi dzirdēja, ka lēmums nav izpildīts” 

 

V.Krimanam ir vairāki jautājumi par pieņemtajiem lēmumiem: par telpu futbola čempionātu,  

par neizpildīto lēmumu par atbildes sniegšanu deputātiem, par pašvaldības dzīvokļiem. 
 

Debatēs piedalās V.Krimans, I.Reščenko. 

 
V.Krimans lūdzu ieprotokolēt: „Priekšsēdētājs apgalvo, ka mēs uz savu iesniegumu, kurš bija izskatīts sēdē, 

atbildi saņēmām.” 

V.Krimans lūdzu ieprotokolēt: „Man ir aizliegts uzdot jautājumu juristam par priekšsēdētāja atskaiti.” 
 

V.Krimanam ir jautājums par viņa adresētajām 6 vēstulēm I.Rečai. Atbilde ir sniegta pēc 43 dienām.  

V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Ka iestāžu vadītāja fiziski nevarēja agrāk sniegt atbildi.” 

 
V.Krimanam ir jautājums, kāpēc pašvaldībai adresēts iesniegums par telpu nomu bērnu brīvā laika 

pavadīšanas centrā, kurš reģsitrēts 08.04.2013., reģ.Nr.560, nav izskatīts nevienā komitejas sēdē un nav 
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sniegta atbilde.  

I.Reščeno skaidro, ka iesniegums tika novirzīts I.Rečai un viņa ir sniegusi atbildi. Tas attiecas uz centra 
darbību un centra vadītājai ir tiesības un pienākums tādus jautājumus risināt.  

 

 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 – 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča, 

A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs); pret – 3 (V.Krimans, J.Rutka, D.Vanags); atturas – nav, NOLEMJ: 
1.  Pieņemt zināšanai novada domes priekšsēdētāja I.Reščenko atskaiti par iepriekš pieņemto 

lēmumu, laika posmā no 26.04.2013.g.,  izpildes gaitu. 
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

V.Krimana balsojuma „pret” pamatojums: „Balsoju „pret”, jo priekšsēdētājs 3 gadu garumā nevar saprast, 

kas ir likums, viņš ignorē Aglonas novada domes nolikumu, likumu par pašvaldībām, likumu par deputātu 

statūtiem, iesniegumu likumu un visus pārējos likumus, ko jūs šodien pašlaik dzirdējāt, uz ko nevar atbildēt, 
un ignorē mūsu lēmumus.” 

 

 

 

2.§ 

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

(Ziņo I. Reščenko) 

 

Sagatavotais lēmumprojekts: 

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

Aglonas novada dome NOLEMJ: 

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

 

V.Krimans: “Likums ir pieņemts. Likums nosaka kārtību, ka mums tādu kārtību vajag apstiprināt? Vai viņš 
tikai akceptēja to, ka jābūt  balsojumam  atklātam? Viņš nosaka, ka pašvaldībai obligāti vajag izstrādāt kaut 

kādus saistošos noteikumus vai speciālu kārtību? Vai tas ir mūsu principa gājiens uz priekšu, lai būtu visiem 

nākošajiem deputātiem skaidrība kā strādāt? Tā ir mūsu labā griba vai tas ir likuma prasības?”  

Domes jurists D.Kuzņecovs paskaidro, ka ir saņemti ieteikumi no ministrijas, lai izdotu šo kārtību.  
V.Krimanam ir priekšlikums-  šo jautājumu atlikt, jo ir pretrunā ar nolikumu, kur ir rakstīts par aizklāto 

balsojumu. Ja pieņem šo kārtību, jāmaina nolikums.  

Viņš uzskata, ka viņi kādreiz būs saistošie noteikumi vai viņus vajag iestrādāt iekšā nolikumā.  

 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt: “Man jautājums priekšsēdētājam. Tā kārtība, par ko Deniss pašlaik runā un 

pašlaik jūs balsosiet “par”, viņa ir iestrādāta nākošajā punktā par grozījumiem Aglonas novada pašvaldības 

nolikumā? Cik tā kārtība būs likumīga, jo nav izsludināti saistošo noteikumu grozījumi par tādu kārtību. Un 

balsojums jums uzreiz automātiski pretrunā ar nākošo jautājumu. Jums ko nav ko darīt?” 

Debatēs piedalās V.Krimans, A.Badūns, J.Rutka. 

A.Bartušas priekšlikums balsot par šī jautājuma izskatīšanas atlikšanu.   

 

Balso par priekšlikumu jautājuma izskatīšanu par kārtību, kādā noris atklāta balsošana ar vēlēšanu 

zīmēm atlikt. 

      Aglonas novada dome, atklāti balso ar 9 balsīm: par – 4 (I.Reščenko, I.Barkeviča, A.Bartuša, 

A.Streļčs); pret – 1 (A.Badūns); atturas – 4 (V.Krimans, J.Rutka, D.Vanags, A.Kluss), 
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neapstiprina priekšlikumu par jautājuma izskatīšanas atlikšanu. 
I.Reščenko paziņo, ka lēmums nav pieņemts. 

 

No sēžu zāles iziet deputāts D.Vanags. 

Debatēs piedalās V.Krimans, A.Badūns, I.Reščenko, J.Rutka. 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt: “Priekšsēdētājs uzskata, ka pēc 1.jūnija mēs nevarēsim sasaukt sēdi”. 

Balso par sagatavoto lēmumprojektu. 

      Aglonas novada dome, atklāti balso ar 8 balsīm: par – 2 (I.Reščenko, A.Badūns); pret – 2 
(V.Krimans, J.Rutka); atturas – 4 (I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Streļčs, A.Kluss), neapstiprina 

sagatavoto lēmumprojektu. 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums nav pieņemts. 

 
V.Krimana balsojuma „pret” pamatojums: „ Balsoju „pret”, jo novada priekšsēdētājs nevarēja sakārtot 

jautājuma izskatīšanu, izskatīt viņu normālā kārtībā, tajā skaitā finanšu komitejā.” 

 

 

3. §  

Par saistošajiem noteikumiem Nr.__”Grozījumi Aglonas novada pašvaldības 2009. gada 10. 

jūlija saistošajos noteikumos Nr.1. „AGLONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”” 

(Ziņo: I. Reščenko) 

 

Sagatavotais lēmumprojekts: 
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 41. panta 1. daļas 1. punktu,  

Aglonas novada dome NOLEMJ:  
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. __ „Grozījumi Aglonas novada pašvaldības 2009. gada 10. jūlija saistošajos noteikumos 

Nr.1. „AGLONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS””. 
2. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. __ „Grozījumi Aglonas novada pašvaldības 2009. gada 10. jūlija saistošajos noteikumos 

Nr.1. „AGLONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”” paskaidrojuma rakstu ( skat. pielikumā). 

 

V.Krimana priekšlikums par saistošajiem noteikumiem nebalsot. 

 
V.Krimans lūdz domes priekšsēdētājam parakstīt sagatavoto  grozījumu par pašvaldības nolikumu  projektu.  

I.Reščenko paziņo, ka parakstīs tikai tad, kad būs pieņemts lēmums.   

V.Krimans lūdz protokolā iekļaut visu grozījumu par pašvaldības nolikumu  projekta saturu.  
 

Debatēs piedalās V.Krimans, I.Reščenko. 

I.Reščenko uzskata, ka var parakstīt lēmumprojektu, kas arī tika izdarīts. Domes jurists uzskata, ka 

jāparaksta lēmumprojekts, nevis pašu grozījumu projektu.  
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Priekšsēdētājs atsakās parakstīt pielikumu.”  

 

J.Rutka priekšlikumus: „Atlikt nolikuma balsošanu, lai jurists sagatavo nepieciešamos grozījumus, pareizus, 
korektus, un izmaina arī pretlikumīgās normas attiecībā uz deputātu iesniegumu un pieprasījumu 

izskatīšanu.”  

Debatēs piedalās V.Krimans, I.Reščenko, J.Rutka, D.Kuzņecovs. 
 

D.Kuzņecovs: „Jā, es atradu kļūdu,  es atzīstos, bet tas nemaina lēmuma būtību, tā ir gramatiska kļūda. Ja 

varat atlikt, es izlabošu kļūdas”. 

 
V.Krimana priekšlikums balsot par J.Rutka priekšlikumu, tad par sagatavoto lēmumprojektu.  

 

Balso par J.Rutka priekšlikumu jautājuma izskatīšanu par grozījumiem Aglonas novada pašvaldības 

nolikumā atlikt. 
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      Aglonas novada dome, atklāti balso ar 8 balsīm: par – 2 (V.Krimans, J.Rutka); pret – 3 (A.Badūns, 
A.Streļčs, A.Kluss); atturas –3 (I.Reščenko, I.Barkeviča, A.Bartuša), neapstiprina augstāk 

minēto J.Rutka priekšlikumu par jautājuma izskatīšanas atlikšanu. 
I.Reščenko paziņo, ka lēmums nav pieņemts. 

 

Sēžu zālē atgriežas deputāts D.Vanags. 

 

Lai redakcionāli izlabotu grozījumu par pašvaldības nolikumu  projektu, sēdes vadītājs I.Reščenko izsludina 
sēdes pārtraukumu (no plkst.14:30-14:40) 

 

Pēc sēdes pārtraukuma domes jurists iesniedz grozījumu par pašvaldības nolikumu projektu balsošanai.  
 

Balso par sagatavoto lēmumprojektu. 

 

Aglonas novada dome, atklāti balso ar 9 balsīm: par – 2 (A.Streļčs, A.Badūns); pret – 3 (V.Krimans, 
J.Rutka, D.Vanags); atturas – 4 (I.Reščenko, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss,), neapstiprina sagatavoto 

lēmumprojektu. 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums nav pieņemts. 
 

 

4. §   

Par  iepirkumu rezultātiem. 

(Ziņo: I.Barkeviča) 

 

4.1.  Par iepirkumu „ Traktora puspiekabes piegāde Aglonas novada pašvaldības Kastuļinas pagasta 

pārvaldei” 

 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, 

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

1. Pieņemt zināšanai, ka iepirkuma komisija par pašvaldības pasūtījuma „ Traktora puspiekabes 

piegāde Aglonas novada pašvaldības Kastuļinas pagasta pārvaldei”, identifikācijas numurs 

AND/2013/6,  veicēju izvēlas: SIA “Gaboteh” , reģ.Nr. 41503041552, juridiskā adrese – Tirgus 

laukums 15, Subate, Ilūkstes novads, LV 5471, sakarā ar to, ka tas ir pretendents, kas atbilst 

nolikumā pretendentiem izvirzītajām prasībām un ir iesniedzis zemāko cenu piedāvājumu.  

2. Piedāvāt  Aglonas novada domei slēgt līgumu ar SIA “Gaboteh” , reģ.Nr. 41503041552, juridiskā 

adrese – Tirgus laukums 15, Subate, Ilūkstes novads, LV 5471, pasūtījuma “Traktora puspiekabes 

piegāde Aglonas novada pašvaldības Kastuļinas pagasta pārvaldei”, identifikācijas numurs 

AND/2013/6, realizēšanai  par  piedāvājuma cenu Ls 4537,19 (bez PVN), kopējā līguma summa 

Ls 5490,00. 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

 

4.2. Par iepirkumu „Slēpošanas un nūjošanas trases izbūve Aglonā Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas 

pārrobežu sadarbības programmas, projekta Nr. LLB-2-255  „Move for life” ietvaros” 

 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, 

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

1. Pieņemt zināšanai, ka iepirkuma komisija par pašvaldības pasūtījuma „Slēpošanas un nūjošanas 

trases izbūve Aglonā Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas, 

projekta Nr. LLB-2-255  „Move for life” ietvaros”, identifikācijas numurs AND/2013/7/EKPI,  

veicēju izvēlas: : SIA “AV Būvnieks”,  reģ.Nr.42403024682, juridiskā adrese – Maskavas iela 22, 
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Rēzekne, LV 4600, sakarā ar to, ka tas ir pretendents, kas atbilst nolikumā pretendentiem 

izvirzītajām prasībām un ir iesniedzis zemāko cenu piedāvājumu. 

2. Piedāvāt  Aglonas novada domei slēgt līgumu ar personu apvienību : SIA “AV Būvnieks”,  

reģ.Nr.42403024682, juridiskā adrese – Maskavas iela 22, Rēzekne, LV 4600, pasūtījuma „ 

Slēpošanas un nūjošanas trases izbūve Aglonā Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu 

sadarbības programmas, projekta Nr. LLB-2-255  „Move for life” ietvaros”, identifikācijas 

numurs AND/2013/7/EKPI, realizēšanai  par  piedāvājuma cenu Ls 18109,29 (bez PVN), kopējā 

līguma summa ir Ls 21912,24. 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

5. §   

Par lēmuma “Par kopīgas aģentūras izveidošanu ar Krāslavas novada domi” atcelšanu. 

(Ziņo: I Reščenko) 

Sagatavotais lēmumprojekts: 
Ņemot vērā to, ka lēmums „Par kopīgas aģentūras izveidošanu ar Krāslavas novada domi” nav lietderīgs un 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 

Aglonas novada dome NOLEMJ:  

1. Atcelt lēmumu no 02.11.2012. sēde Nr.18 § 9.9. „Par kopīgas aģentūras izveidošanu ar Krāslavas novada domi”.  

 

Debatēs piedalās V.Krimans un I.Reščenko par kopīgas aģentūras izveidošanu ar Krāslavas novada domi 
mērķi un tās lietderīgumu, un juridisko pamatojumu lēmuma atcelšanai.  

 

Deputāts D.Vanags atstāj sēžu zāli plkst.14:50. 
 

Debatēs piedalās V.Krimans, I.Reščenko, J.Rutka. 

 
V.Krimana priekšlikums: „ Uzlikt par pienākumu priekšsēdētājam uzrakstīt oficiāli Krāslavas novada domei 

iesniegumu un aprakstīt situāciju, ka mēs 2012.gadā pieņēmām lēmumu izveidot kopīgu aģentūru ar 

Krāslavas novada domi un, diemžēl, līdz šodienai nesaņēmām atbildi. Saņemot atbildi mēs lemsim par 

lēmuma grozīšanu , atcelšanu vai turpināšanu.” 
 

Debatēs piedalās A.Badūns, V.Krimans, I.Reščenko.  

 
Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu. 

    

Aglonas novada dome, atklāti balso ar 8 balsīm: par – 2 (V.Krimans, J.Rutka); pret – 1 (I.Reščenko); 

atturas –5 (A.Badūns, A.Streļčs, A.Kluss I.Barkeviča, A.Bartuša), neapstiprina augstāk minēto 

V.Krimana priekšlikumu. 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums nav pieņemts. 

 
V.Krimans: „Lūdzu ieprotokolēt  skaidrojumu, kāds ir juridiskais pamats atcelt to lēmumu.”  

D.Kuzņecosvs skaidro, ka lēmums ir administratīvais akts, administratīvā procesa likuma kārtībā  to var 

atcelt. 
V.Krimans: „Pamata jurisdiska nav, kāpēc mēs atceļam.”  

 

I.Reščenko: „Ņemot vērā to, ka lēmums nav lietderīgs un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. 

panta pirmās daļas 27.punktu, ir pamatojums, kāpēc mēs viņu atceļam.” 
 

Debatēs piedalās I.Rutka, I.Reščenko, V.Krimans.  

 
Balso par sagatavoto lēmumprojektu. 

 

Ņemot vērā to, ka lēmums „Par kopīgas aģentūras izveidošanu ar Krāslavas novada domi” nav 

lietderīgs un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 
 



Aglonas novada domes 30.05.2013. sēdes protokols Nr.9                                               - 9 - 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 5 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča, A.Kluss, 

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

1. Atcelt lēmumu no 02.11.2012. sēde Nr.18 § 9.9. „Par kopīgas aģentūras izveidošanu ar Krāslavas 

novada domi”.  

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

Deputāts V.Krimans atstāj sēžu zāli plkst.15:00. 

 

 

6. § 

 Par zivju nozveju 

 (Ziņo: A.Bartuša) 

6.1. Par J.J.  iesniegumu 
Izskatot J.J., personas kods, dzīves vieta, iesniegumu Nr.786 no 17.05.2013. Aglonas novada dome, 

pamatojoties uz „Administratīvā procesa likums” 83. panta 2. daļu 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, 
A.Kluss, A.Streļčs); pret – nav; atturas –1 (J.Rutka), NOLEMJ: 

1. Atcel 27.03.2013. lēmumu Nr.5, 8.§ „Par zivju nozveju”, 8.11. „Par J.J. iesniegumu”; 

2. Pēc abpusējās vienošanās ar J.J. izbeigt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu Nr.36, 

19.04.2013. par zivju nozveju Kustaru ezerā ar vienu 30 m garu tīklu un vienu murdu.  

3. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2013. gadam ar J.J., personas kods, dzīves vieta, Aglonas 

novads, par zivju nozveju Kustaru  ezerā ar vienu 30 m garu tīklu.  

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. 

 

6.2. Par V.K.  iesniegumu. 
Izskatot V.K., personas kods,  dzīves vieta, Aglonas novads, iesniegumu Nr.787 no 17.05.2013. Aglonas 

novada dome, pamatojoties uz „Administratīvā procesa likums” 83. panta 2. daļu 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, 

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

1. Atcelt 27.03.2013. lēmumu Nr.5, 8.§ „Par zivju nozveju”, 8.10. „Par V.K. iesniegumu”; 

2. Pēc abpusējās vienošanās ar V.K. izbeigt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu Nr.35, 

19.04.2013. par zivju nozveju Kustaru  ezerā ar vienu 30 m garu tīklu un vienu murdu. 

3. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2013. gadam ar V.K., personas kods,  dzīves vieta,  par zivju 

nozveju Kustaru  ezerā ar vienu 30 m garu tīklu.  

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. 

 

6.3. Par S.S.  iesniegumu 
Izskatot  S.S.,  personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 21.05.2013., Nr. 804) 

par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2013.gadam Geraņimovas Ilzas ezerā zivju nozvejai 

pašpatēriņam ar zivju tīklu un zivju murdu, pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374 
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” un 2007. gada 

02.maija MK noteikumiem nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos.” 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, 

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

1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2013. gadam ar S.S.,  personas kods,  dzīves vieta par 

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

pašpatēriņam. 

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. 

 

6.4. Par G.M.  iesniegumu. 

Izskatot G.M.,  personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 14.05.2013., Nr. 767) 

par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2013.gadam  Ciriša  ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam  ar 
zivju tīklu un vienu zivju murdu pašpatēriņam, 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 7 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, 

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

1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2013. gadam ar G.M.,  personas kods,  dzīves vieta, par zivju 

nozveju Ciriša  ezerā ar vienu 50 m garu tīklu un vienu zivju murdu pašpatēriņam.  

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. 

 

6.5. Par A.Ž.  iesniegumu. 
Izskatot A.Ž, personas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 16.05.2013., Nr. 775 par 

lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2013.gadam  Ciriša  ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam  ar zivju 

tīklu un vienu zivju murdu pašpatēriņam, 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 7 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, 

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

1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2013. gadam ar A.Ž., personas kods, dzīves vieta, par zivju 

nozveju Ciriša  ezerā ar vienu 50 m garu tīklu un vienu zivju murdu pašpatēriņam.  

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. 

 

6.6. Par J.S.  iesniegumu. 
Izskatot  J.S.,  personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 16.05.2013., Nr. 774) 

par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2013.gadam  Ciriša  ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam  ar 

zivju tīklu un vienu zivju murdu pašpatēriņam, 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 7 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, 

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

1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2013. gadam ar J.S., personas kods, dzīves vieta, par zivju 

nozveju Ciriša  ezerā ar vienu 50 m garu tīklu un vienu zivju murdu pašpatēriņam.  

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. 

 

6.7. Par  vienošanos. 

  Izskatot E.E., M.F., A.P., A.B., A.B., J.B., M.R., A.K. vienošanos (kancelejā reģistrēts 15.05.2013., Nr. 

4-14/52) par zvejas limita sadali un zivju nozveju pašpatēriņam 2013.gadā privātajā Zosnas ezerā ar zivju 
tīklu 30 m un vienu zivju murdu par labu A.K. Pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374 

„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” un uz 15.12.1998. 
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MK noteikumiem nr. 453 „Noteikumi par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos” 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, 
A.Kluss, A.Streļčs); pret – nav; atturas –1 (J.Rutka), NOLEMJ: 

1. Pieņemt zināšanai par  zvejas limitu  izmantošanu: 

1.1  A.K.,  personas kods,  dzīves vieta,  2013.gadam ar zivju tīklu 30 m un vienu zivju 

murdu Zosnas ezerā; 

2 A.K. veikt samaksu pašvadībā  par zvejas tiesību izmantošanu. 

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. 

 

6.8. Par J.V.  iesniegumu. 

Izskatot  J.V.,  personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 22.05.2013., Nr. 807 par 

lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2013.gadam  Karašu ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam  ar zivju 
tīklu un vienu zivju murdu pašpatēriņam, 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 7 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, 

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

1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2013. gadam ar J.V.,  personas kods,  dzīves vieta,  par zivju 

nozveju Karašu  ezerā ar vienu 30 m garu tīklu un vienu zivju murdu pašpatēriņam. 

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. 

 

6.9. Par Č.V. iesniegumu. 

Izskatot  Č.V.,  personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 22.05.2013., Nr. 806 ) 

par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2013.gadam  Biešona ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam  ar 
zivju tīklu un vienu zivju murdu pašpatēriņam, 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 7 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, 
A.Kluss, A.Streļčs); pret – nav; atturas –1 (J.Rutka), NOLEMJ: 

1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2013. gadam ar Č.V.,  personas kods,  dzīves vieta,  par zivju 

nozveju Biešonu  ezerā ar vienu 30 m garu tīklu un vienu zivju murdu pašpatēriņam.  

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. 

 

6.10. Par J.J. iesniegumu. 

Izskatot  J.J.,  personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 22.05.2013., Nr. 812 

par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2013.gadam  Biešona ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam  ar 

zivju tīklu 15 m pašpatēriņam, 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 7 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, 

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

1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2013. gadam ar J.J.,  personas kods,  dzīves vieta,  par 

zivju nozveju Biešonu  ezerā ar vienu 15m garu tīklu patēriņam. 

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. 

 

 

6.11. Par K. L.  iesniegumu. 

 

 Izskatot  K.L.,  personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 17.05.2013., Nr. 4-14/56) par 

lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2013.gadam Jezinkas 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 7 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, 

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

1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2013. gadam ar K.L.,  personas kods,  dzīves vieta, par 

zivju nozveju Jezinkas  ezerā ar vienu 30 m garu tīklu pašpatēriņam. 

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. 

 

6.12. Par V. E.  iesniegumu. 

 

 Izskatot V.E.,  personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 23.05.2013., Nr. 4-14/57) par 

lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2013.gadam Jezinkas 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 7 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, 
A.Kluss, A.Streļčs); pret – nav; atturas –1 (J.Rutka), NOLEMJ: 

1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2013. gadam ar V.E.,  personas kods,  dzīves vieta,  

par zivju nozveju Jezinkas  ezerā ar vienu 30 m garu tīklu pašpatēriņam. 

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. 

 

6.13. Par F. R.  iesniegumu. 

 

 Izskatot  F.R.,  personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 23.05.2013., Nr. 4-14/58 par 

lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2013.gadam Jezinkas 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 7 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, 
A.Kluss, A.Streļčs); pret – nav; atturas –1 (J.Rutka), NOLEMJ: 

1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2013. gadam ar F.R.,  personas kods,  dzīves vieta, par zivju 

nozveju Jezinkas  ezerā ar vienu 30 m garu tīklu pašpatēriņam. 

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. 

 

 



Aglonas novada domes 30.05.2013. sēdes protokols Nr.9                                               - 13 - 

6.14. Par J. I. iesniegumu. 

 
 Izskatot  J.I.,  personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 24.05.2013., Nr. 4-14/60) par 

lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2013.gadam Jezinkas 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 7 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, 

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

1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2013. gadam ar J.I.,  personas kods,  dzīves vieta, par 

zivju nozveju Jezinkas  ezerā ar vienu 30 m garu tīklu pašpatēriņam. 

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. 

 

6.15. Par SIA „Ciltskoks” iesniegumu (28.05.2013., Nr. 836). 

 

 
Izskatot SIA”Ciltskoks” , reģ.nr. 50003511981, valdes locekle Leyla Kahkur , juridiskā adrese – Mazā 

Pils ielā 5, Rīga, LV-1050, iesniegumu (lietvedībā reģistrēts 28.05.2013., Nr. 836) par iespēju zivju 

nozvejai ar melioratīvo zivju vadu Geraņimovas Ilzas ezerā 
 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, 

A.Kluss, A.Streļčs); pret – nav; atturas –1 (J.Rutka), 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 Geranimovas Ilzas ezerā” un  likumu „Par pašvaldībām” 21.p.1.d27.p.,  pilnvaro 

SIA”Ciltskoks” 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 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. 

 

 

6.16. Par  SIA Ciltskoks iesniegumu (28.05.2013., Nr. 835). 

 
Izskatot  SIA Ciltskoks, reģ.nr. 50003511981, valdes locekle Leyla Kahkur , juridiskā adrese – Mazā Pils ielā 

5, Rīga, LV-1050, iesniegumu (lietvedībā reģistrēts 28.05.2013., Nr. 835)par lūgumu slēgt zvejas tiesību 

nomas līgumu 2013.gadam zivju nozvejai komercdarbībai ar zivju tīklu Geraņimovas Ilzas ezerā 200 m, 

Užuņu ezerā 200 m, ,  Okras ezerā 130 m, Dubuļu ezerā 60 m, Karašu ezerā 40 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 7 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, 

A.Kluss, A.Streļčs); pret – nav; atturas –1 (J.Rutka), 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 Geraņimovas Ilzas ezerā 200 m, Užuņu ezerā 200 m, ,  Okras ezerā 130 m, 

Dubuļu ezerā 60 m, Karašu ezerā 40 m, Dunsku ezerā 120 m,   

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. 

 

 

6.17. Par  vienošanos. 
 

  Izskatot O.K., V.O., V.P.,  N.S., S.S. vienošanos (kancelejā reģistrēts 24.05.2013., Nr. 4-14/64) par 

zvejas limita sadali un zivju nozveju pašpatēriņam 2013.gadā privātajā Sakovas  ezerā ar zivju tīklu 30 m 
garu V.O. un zivju tīklu 30 m garu J.J.. Pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi 

par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” un uz 15.12.1998.  MK 

noteikumiem nr. 453 „Noteikumi par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos” 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, 

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

1.   Pieņemt zināšanai par  zvejas limitu  izmantošanu: 

1.1. V.O.,  personas kods,  dzīves vieta,  2013.gadam ar zivju tīklu 30 m.  

1.2. J.J.,  personas kods,  dzīves vieta,  2013.gadam ar zivju tīklu 30 m.  

2. V.O.  un J.J. veikt samaksu  pašvadībā  par  zvejas  tiesību izmantošanu. 

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. 

 

7. § 

Par zemes jautājumiem 

 (Ziņo: A.Streļčs) 

 

7.1. Par VZD Latgales reģionālās nodaļas iesniegumu zemes platības precizēšanai Aglonas pagastā. 
 Saņemts VZD Latgales reģionālās nodaļas iesniegums Nr.2-04-L/1747 (saņemts 17.04.2013., Nr.623 ) par 

zemes platības precizēšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7642 006 0051 un 7642 006 0046 

Aglonas pagastā. 
Konstatēts: 

 Saskaņa ar VZD  NĪVKI sistēmas datiem,  zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7642 006 0051 un 

7642 006 0046, Livdanišķos, Aglonas pagastā,  reģistrētas kā kopīpašums uz H.L., O.L., J.K.-P. un V. K.-P. 

vārda. Atbilstoši 17.05.1999. Preiļu rajona tiesas spriedumam lietā Nr.2-421m/2, augstāk minētām personām 
apstiprinātas mantojuma tiesības „apmēram 50 ha platībā”(tā dokumentā). NĪVKI sistēmas teksta daļā 

reģistrētā platība zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 006 0051 ir 28,7 ha un zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 7642 006 0046 ir 27,8 ha, grafiskajā daļā attēlotā platība zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 7642 006 0051 ir 27,6 ha un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 006 0046 ir 27,3 ha. 

  Pamatojoties uz likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”2.panta 9.daļu,  

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, 
A.Kluss, A.Streļčs); pret – 1 (J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ: 

1. Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 006 0051 no 28,7 ha uz     27,6 ha. 

2. Apstiprināt robežas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 006 0051 atbilstoši grafiskajam 

pielikumam.  

3. Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 006 0046 no 27,8 ha uz     27,3 ha. 

4. Apstiprināt robežas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 006 0046 atbilstoši grafiskajam 

pielikumam. 

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

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

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

7.2. Par SIA Ciltskoks iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Kastuļinas pagastā. 

Saņemts SIA Ciltskoks valdes locekles L.Kashkur iesniegums (30.04.2013., Nr.690) par pašvaldības zemes 
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nomas tiesību piešķiršanu Kastuļinas pagastā. 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, 
A.Kluss, A.Streļčs); pret – 1 (J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ: 

1. Piešķirt zemes nomas tiesības SIA Ciltskoks, reģ. Nr.50003511981, reģistrētā adrese: Mazā Pils 

iela 5, Rīgā, LV 1050, uz pašvaldības zemes vienību 5,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 

001 0177 Kastuļinas pagastā. 

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

vērtības, noteikt iznomājamās zemes lietošanas mērķi – lauksaimnieciskā darbība. 

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

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

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

7.3. Par adrešu piešķiršanu un precizēšanu Aglonas pagastā. 

pamatojoties uz LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 17.panta 4
1
.daļu un 

atbilstoši 03.11.2009. MK noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, 
A.Kluss, A.Streļčs); pret – 1 (J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ: 

1. Piešķirt adresi ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumiem 7642 001 0014 012 un 7642 001 0014 

014: - Parka iela 1B, Jaunaglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV 5304. 

2. Mainīt iepriekš kļūdaini piešķirto adresi apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 

001 0165 un uz tās esošai būvei ar kadastra apzīmējumu 7642 001 0165 001: no Ezerkalna iela 4, 

Jaunaglona, Aglonas pag., Aglonas nov., uz Parka iela 1C, Jaunaglona, Aglonas pag., Aglonas nov. 

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

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

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

7.4. Par nekustamo īpašumu „Upessala” Aglonas pagastā. 

Konstatēts: 

Ar Aglonas novada domes 27.07.2012. (prot. Nr.10) lēmumu Nr.8.3.2., atbilstoši VZD iesniegtajai 
informācijai tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības J.G. uz lietošanā esošām zemes vienībā ar kadastra 

apzīmējumiem 7642 004 0356 un 7642 004 0357 Aglonas pagastā. 

Saskaņā ar 30.11.2005. Aglonas pagasta padomes lēmumu Nr.3.3 (prot.Nr.26)zemes lietošanas tiesības uz 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0357 tika pārreģistrētas uz J.G., personas kods. Lēmums 
nav reģistrēts VZD NĪVKI sistēmā. 

Pamatojoties uz LR likuma „Administratīvā procesa likums” 83. un 85.pantu, 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, 
A.Kluss, A.Streļčs); pret – 1 (J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ: 

1. Grozīt Aglonas novada domes 27.07.2012. lēmumu Nr.8.3. (prot. Nr.10) „Par VZD Latgales 

reģionālās nodaļas iesniegumu „Par ziņu nodošanu pašvaldībām līdz 30.06.2012.””      un izteikt 

lēmuma 2.punktu šādā redakcijā: 

„Izbeigt lietošanas tiesības J.G., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, uz zemes vienību „Upessala” 

Aglonas pagastā 1,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0356” . 

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. 

 

7.5. Par J.G. iesniegumu zemes pirmreizējo nomas tiesību piešķiršanai Aglonas pagastā. 
    Saņemts J.G.  iesniegums (17.05.2013., Nr.779) par zemes pirmreizējo nomas tiesību līguma noslēgšanu 
uz pašvaldības zemi Aglonas pagastā. 

Konstatēts: 

Ar Aglonas novada domes 27.07.2012. lēmumu Nr.8.3.2. J.G. izbeigtas lietošanas tiesības uz zemes vienību 

„Upessala” 1,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0356 un piedāvāts izmantot zemes nomas 
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pirmtiesības 1 gada laikā. 

 Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2.daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 

tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 2.punktu, 

 un atbilstoši MK noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 

noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2.punktu, 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, 

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

1. Noslēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu ar J.G., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, uz zemes 

vienību „Upessala” Aglonas pagastā 1,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0356, uz 10 

gadiem. 

2. Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0356, piekrīt pašvaldībai. 

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

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

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

7.6. Par J.G. iesniegumu zemes pirmreizējo nomas tiesību piešķiršanai Aglonas pagastā. 
    Saņemts J.G. iesniegums (17.05.2013., Nr.778) par zemes pirmreizējo nomas tiesību līguma noslēgšanu uz 

pašvaldības zemi Aglonas pagastā. 
Konstatēts: 

Saskaņā ar 30.11.2005. Aglonas pagasta padomes lēmumu Nr.3.3 (prot.Nr.26)zemes lietošanas tiesības uz 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0357 tika pārreģistrētas uz J.G., personas kods. Lēmums 
nav reģistrēts VZD NĪVKI sistēmā. 

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

izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 1.daļas 4.punktu, 25.panta 2.daļu, likuma „Par valsts un 

pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1.punktu, un 
atbilstoši MK noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas 

un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2.punktu, 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, 
A.Kluss, A.Streļčs); pret – 1 (J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ: 

1. Izbeigt lietošanas tiesības J.G., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, uz zemes vienību 

„Ezerliepas” Aglonas pagastā 1,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0357. 

2. Noslēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu ar J.G., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, uz zemes 

vienību „Ezerliepas” Aglonas pagastā 1,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0357, uz 

10 gadiem. 

3. Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0357, piekrīt pašvaldībai. 

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

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

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

7.7. Par J.B. iesniegumu atsavināšanas procesa uzsākšanai nekustamajam īpašumam ar kadastra 

apzīmējumu 6058 004 0321 Grāveru pagastā. 

    Saņemts J.B. iesniegums (17.05.2013., Nr.788) par pašvaldībai piekrītošās zemes atsavināšanu Grāveru 
pagastā. 

Konstatēts: 

Ar J.B. (dzim.K.) 04.09.2008. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums par pašvaldībai piekrītošā zemes 
gabala „Ezeru iela 66”ar kadastra apzīmējumu 6058 004 0321 iznomāšanu, platība 0,4 ha.Uz zemes gabala 

atrodas pašvaldībai piederoša dzīvojamā māja („līvānu māja”) ar kadastra apzīmējumu 6058 004 0223 

001un divas saimniecības ēkas ar kadastra apzīmējumiem 6058 004 0223 002 un 6058 004 0223 003. Zeme 
un ēkas nav reģistrētas zemesgrāmatā. J.B. lūdz pilnvarot viņu veikt pasūtījumu zemes robežu plāna un ēku 

tehniskās inventarizācijas lietas izgatavošanai un apņemās apmaksāt visus ar pilnvarojumu saistītos 

izdevumus. J.B. atsavināšanas ierosinājums atbilst likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likums”4.panta 4.daļas 8.punkta prasībām. 
Zemes gabalam nav piešķirts nekustamā īpašuma nosaukums un nav noteikta vienota adrese.       

   Pamatojoties uz LR likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums”4.panta 4.daļas 8.punktu, 
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„Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.panta 2.daļu, 17.panta 41.daļu, likuma „Par 

pašvaldībām” 21. pantu, atbilstoši 03.11.2009. MK noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, 

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

1. Uzsākt atsavināšanu uz pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.6058 004 0321, 

Grāveru pagastā. 

2. Pilnvarot nomnieku J.B., personas kods, veikt visas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar 

pašvaldībai piekrītošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 6058 004 0321, uzmērīšanu un 

pašvaldībai piederošo ēku ar kadastra apzīmējumiem 6058 004 0223 001, 6058 004 0223 002, 6058 

004 0223 003 ēku tehniskās inventarizācijas lietas izgatavošanu un reģistrāciju NĪVKI sistēmā.  

3. Piešķirt nosaukumu: ”Ezeru iela 66” nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.6058 004 0321. 

4. Precizēt adresi apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6058 004 0321 un uz tās esošām 

būvēm ar kadastra apzīmējumiem 6058 004 0223 001, 6058 004 0223 002, 6058 004 0223 003 uz: 

Ezeru iela 66, Grāveri, Grāveru pag., Aglonas nov.. 

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

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

 

7.8. Par A.C. iesniegumu atsavināšanas procesa uzsākšanai nekustamajam īpašumam ar kadastra 

apzīmējumu 6094 003 0203 Šķeltovas pagastā. 

    Saņemts A.C. pilnvarotās personas V.M. iesniegums (23.05.2013., Nr.818) par pašvaldībai piekrītošās 

zemes atsavināšanu Šķeltovas pagastā. 
Konstatēts: 

Ar A.C. 25.03.2009. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala ar 

kadastra apzīmējumu 6094 003 0203 iznomāšanu, platība 7,5 ha. Zeme nav reģistrētas zemesgrāmatā. A.C. 

lūdz pilnvarot viņu veikt pasūtījumu zemes robežu plāna izgatavošanai un apņemas segt saistītos izdevumus. 
A.C. atsavināšanas ierosinājums atbilst likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums”4.panta 

4.daļas 8.punkta prasībām. 

Zemes gabalam nav piešķirts nekustamā īpašuma nosaukums.       
   Pamatojoties uz LR likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums”4.panta 4.daļas 8.punktu, 

„Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.panta 2.daļu, 17.panta 41.daļu, likuma „Par 

pašvaldībām” 21. pantu, atbilstoši 03.11.2009. MK noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, 
A.Kluss, A.Streļčs); pret – 1 (J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ: 

1. Uzsākt atsavināšanu uz pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.6094 003 0203, 

Šķeltovas pagastā. 

2. Pilnvarot nomnieku A.C., personas kods, veikt visas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar 

pašvaldībai piekrītošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 6094 003 0203, uzmērīšanu un 

reģistrāciju NĪVKI sistēmā.  

3. Piešķirt nosaukumu: ”Baravikas” nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.6094 003 0203. 

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

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

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

7.9. Par V.I. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Grāveru pagastā. 

Saņemts V.I. iesniegums (23.05.2013., Nr.4-14/59) par pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanu Grāveru 
pagastā. 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, 

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

1. Piešķirt zemes nomas tiesības V.I., personas kods, deklarētā adrese, uz pašvaldības zemes vienību 

1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6058 004 0391 un 0,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

6058 004 0392 Grāveru pagastā. 

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

vērtības, noteikt iznomājamās zemes lietošanas mērķi – lauksaimnieciskā darbība. 
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3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā , Rēzeknē, 

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

 
7.10.  Par V.N.  iesniegumu adreses piešķiršanai Grāveru pagastā. 
Saņemts V.N. iesniegums (24.05.2013., Nr.4-14/61) par adreses piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 6058 002 0012 Grāveru pagastā, 

 pamatojoties uz LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 17.panta 4
1
.daļu un 

atbilstoši 03.11.2009. MK noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, 

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

1. Piešķirt adresi apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6058 002 0012 un uz 

tās esošām būvēm: „Rāmuļi”, Grāveru pag., Aglonas nov.. 

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. 

 

7.11. Par I.M. iesniegumu nekustamā īpašuma sadalei un zemes ierīcības projekta izstrādei. 

Saņemts I.M. iesniegums (27.05.2013. Nr.825) par nekustamā īpašuma”Sudmaliņas” sadali un zemes 

ierīcības projekta izstrādi Šķeltovas pagastā. 

Konstatēts: 
Zemes līdzīpašniece I.M. lūdz sniegt pašvaldības atļauju nekustamā īpašuma „Sudmaliņas” Šķeltovas 

pagastā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6094 006 0097 sadalei 2 atsevišķās zemes vienībās, ar 

mērķi atdalīt zemes gabalu 10,0 ha kopplatībā (vairāk vai mazāk cik izrādīsies pēc kadastrālās 
uzmērīšanas). Plānotais zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība (kods 0201). 

 Pamatojoties uz 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 
11.punktu, 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, 

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

1. Piekrist nekustamā īpašuma „Sudmaliņas” Aglonas novada Šķeltovas pagastā sadalei, 

īpašnieks I.M., personas kods, un V.K., personas kods. 

2. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6094 006 

0097 sadalei divās atsevišķās zemes vienībās atbilstoši iesniegtajam grafiskajam pielikumam, 

saglabāt iepriekš noteiktos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus. 

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

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

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

7.12. Par I.K. iesniegumu nekustamā īpašuma sadalei un zemes ierīcības projekta izstrādei. 

Saņemts I.K. iesniegums (29.05.2013. Nr.838) par nekustamā īpašuma”Birztaliņa” sadali un zemes ierīcības 
projekta izstrādi Aglonas pagastā. 

Konstatēts: 

Zemes īpašniece I.K. lūdz sniegt pašvaldības atļauju nekustamā īpašuma „Birztaliņa” Aglonas pagastā, 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7642 006 0115 sadalei 3 atsevišķās zemes vienībās, ar mērķi 

izveidot zemes gabalus 5,5 ha, 7,3 ha un 3,3 ha platībās (vairāk vai mazāk cik izrādīsies pēc kadastrālās 

uzmērīšanas). Plānotais zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība un mežsaimniecība (kods 0101 un  0201). 
 Pamatojoties uz 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 

11.punktu, 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, 
A.Kluss, A.Streļčs); pret – 1 (J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ: 

1. Piekrist nekustamā īpašuma „Birztaliņa” Aglonas novada Aglonas pagastā sadalei, īpašnieks 

I.K., personas kods. 
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2. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7642 006 

0115 sadalei trīs (3) atsevišķās zemes vienībās atbilstoši iesniegtajam grafiskajam pielikumam, 

saglabāt iepriekš noteiktos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus. 

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

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

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

7.13.  Par A.B.  nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.6058 006 0079 Grāveru pagastā. 

    Saņemts A.B. iesniegums (24.05.2013. Nr.4-14/63) par jauna nosaukuma piešķiršanu nekustamajam 
īpašumam ar kadastra Nr.6058 006 0079 Grāveru pagastā. 

Konstatēts: 

Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6058 006 0079 NĪVKI sistēmas teksta daļā reģistrētā platība ir 5,4 
ha, grafiskajā daļā attēlotā platība ir 6,2 ha. Reģistrētais nekustamā īpašuma nosaukums ir „Brenči”. 

Īpašumam nav noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis. 

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

un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2. punktu 
 un pamatojoties uz LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.panta 2.daļu, likuma 

„Par pašvaldībām” 21. pantu, uz likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”2.panta 9.daļu,  

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, 
A.Kluss, A.Streļčs); pret – 1 (J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ: 

1. Piešķirt nosaukumu: ”Brenču mājas” nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.6058 006 

0079. 

2. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība ( kods 0101) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6058 006 

0079.  

3. Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6058 006 0079 no 5,4 ha uz    6,2 

ha. 

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

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

 

7.14. Par pašvaldības zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6094 003 0203 Šķeltovas pagastā. 

Konstatēts: 
Ar Šķeltovas pagasta padomes 25.03.2009. lēmumu Nr.1 (protokols Nr.4) izbeigtas lietošanas tiesības uz 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6094 003 0203 bijušajam zemes lietotājam A.C. Lēmumā nav 

norādīts, ka zeme piekrīt pašvaldībai un nav norādīts tiesiskais pamatojums par zemes piekritību.   
Pamatojoties uz LR likuma „Administratīvā procesa likums” 83. un 85.pantu, 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, 

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

1. Grozīt Šķeltovas pagasta padomes 25.03.2009. lēmumu Nr.1 (protokols Nr.4) „Par zemes 

lietošanas tiesību izbeigšanu”, - papildināt lēmuma konstatējošo daļu:  

                 „pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to  

                  nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 2.punktu”; 

                 - izteikt lēmuma 2.punktu šādā redakcijā: 

                „Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6094 003 0203, piekrīt      

                 pašvaldībai.”. 

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. 

 

 

8. § 

Par ziņu anulēšanu par deklarētajām dzīvesvietām. 

(Ziņo: D.Kuzņecovs) 
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8.1. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu M.D. 

 A.B. 2013. gada 16. aprīlī ir iesniedzis iesniegumu (reģistrēts Nr. 618) par ziņu anulēšanu par 
deklarēto dzīvesvietu M.D. pēc adreses. Ir pievienota zemesgrāmatu apliecības kopija, kas apliecina A.B. 

īpašumtiesības M.D. tiesiskais pamats deklarēt savu dzīvesvietu pēc adreses, likumā noteiktajā kārtībā netika 

konstatēts. 

Izskatījusi A.B. iesniegumu un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta pirmo un 
otro daļu un 12.panta 1.daļas 2. punktu, MK 11.02.2003. noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas 

ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, 
A.Kluss, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ: 

1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu M.D., personas kods, pēc adreses, sakarā ar to, ka 

personai nav tiesiska pamata dzīvošanai deklarētajā dzīvesvietā. 

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

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

/Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā  uz 1. lpp. / 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

8.2. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu G.N.. 

 V.C. 2013. gada 04. aprīlī iesniedza iesniegumu (reģistrēts Nr. 526) par ziņu anulēšanu par deklarēto 
dzīvesvietu G.N. pēc adreses. G.N. tiesiskais pamats deklarēt savu dzīvesvietu pēc adreses, likumā noteiktajā 

kārtībā netika konstatēts. 

Izskatījusi V.C. iesniegumu un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta pirmo un 
otro daļu un 12.panta 1.daļas 2. punktu, MK 11.02.2003. noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas 

ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, 

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

1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu G.N., personas kods, pēc adreses, sakarā ar to, ka 

personai nav tiesiska pamata dzīvošanai deklarētajā dzīvesvietā. 

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

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

/Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā  uz 1. lpp. / 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

8.3. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu S.R.. 

 V.C. 2013. gada 04. aprīlī iesniedza iesniegumu (reģistrēts Nr. 526) par ziņu anulēšanu par deklarēto 

dzīvesvietu S.R. pēc adreses. S.R. tiesiskais pamats deklarēt savu dzīvesvietu pēc adreses, noteiktajā kārtībā 
netika konstatēts. 

Izskatījusi V.C. iesniegumu un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta pirmo un 

otro daļu un 12.panta 1.daļas 2. punktu, MK 11.02.2003. noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas 
ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, 

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

1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu S.R., personas kods, pēc adreses, sakarā ar to, ka 

personai nav tiesiska pamata dzīvošanai deklarētajā dzīvesvietā. 

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

Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
     /Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā  uz 1. lpp. / 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

 

9. § 

Par sociālajiem pabalstiem un  jautājumiem. 

(ziņo Ā.Perševica) 
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9.1. Pabalsti. 
 

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

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, 

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

1. Apstiprināt sarakstu par sociālajiem pabalstiem par kopējo summu Ls 735.00 (septiņi 

simti trīsdesmit pieci lati 00 santīmi). (Saraksts pielikumā, konfidenciāli). 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

 

 

9.2.  Iesniegumi un dažādi jautājumi. 

 

9.2.1. Par N.D. iesniegumu. 

 
Aglonas novada Sociālajā dienestā tika saņemts iesniegums (30.04.2013., reģistrācijas Nr.1-11/476) no N.D., 

personas kods, deklarētā, kurā lūdz piešķirt dzīvokli  c.Priežmale, Kastuļinas pag.  

Izvērtējot Aglonas novada Sociālajā dienesta rīcībā esošo informāciju, konstatēts: 
Ģimenei ir piešķirts trūcīgas ģimenes statuss.   

Pamatojoties uz  likumu "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā",  

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, 
A.Kluss, A.Streļčs); pret 1 (J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ: 

1. Uzņemt N.D., personas kods, ar ģimeni rindā uz dzīvojamo platību ar kārtas Nr.20. 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 
9.2.2. Par L.B.  iesniegumu. 

Aglonas novada Sociālajā dienestā tika saņemts iesniegums (reģistrācijas Nr.1-11/566 no 24.05.2013.) no 
L.B.,  personas kods, deklarētā dzīves vieta, par vienreizējo pabalstu ārkārtas situācijā. 

 Pamatojoties uz Aglonas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par sociālās palīdzības pabalstiem 

Aglonas novadā” 2.4. punktu,  

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, 
A.Kluss, A.Streļčs); pret 1 (J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ: 

1. Piešķirt L.B., personas kods, vienreizējo pabalstu ārkārtas situācijā Ls 71.50 apmērā.  

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 
9.2.3. Par A.B. iesniegumu. 

Aglonas novada Sociālajā dienestā tika saņemts iesniegums (reģistrācijas Nr.1-11/538 no 14.05.2013.) no 
A.B.,  personas kods, deklarētā dzīves vieta, par vienreizējo pabalstu dzīvokļa remontam pēc ugunsgrēka.  

 Pamatojoties uz Aglonas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par sociālās palīdzības pabalstiem 

Aglonas novadā” 2.4. punktu,  

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, 

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

1. Atteikt A.B., personas kods, vienreizējo pabalstu ārkārtas situācijā, jo pabalstu piešķir, ja 

prasītāja iesniegums saņemts ne vēlāk kā viena mēneša laikā no ārkārtas situācijas rašanās.  

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. 
 

 

9.2.4. Par A.R.  iesniegumu. 
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Aglonas novada Sociālajā dienestā tika izskatīts A.R., personas kods, iesniegums (Nr.1-11/546), ar lūgumu, 

pagarināt īres līgumu sociālajā dzīvoklī  - Kastuļinas pagasta  sociālajā dzīvojamā mājā. 
Izvērtējot Aglonas novada Sociālajā dienesta rīcībā esošo informāciju, konstatēts: 

A.R. nepieder  nekustamais īpašums, ir piešķirts trūcīgas personas  statuss. 

Pamatojoties uz Aglonas novada saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu Aglonas 

novadā” 25.p. un A.R. iesniegumu un iesniegtajiem dokumentiem, kas apliecina tiesības pagarināt īres 
līgumu sociālajā dzīvoklī  - Kastuļinas pagasta  sociālajā dzīvojamā mājā. 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, 

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

1. Pagarināt īres līgumu A.R., personas kods, sociālajā dzīvoklī - Kastuļinas pagasta sociālajā 

dzīvojamā mājā no 2013.gada 1.jūnija līdz 2013.gada 31.decembrim. 
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

9.2.5. Par Z.J. iesniegumu. 

Aglonas novada Sociālajā dienestā tika izskatīts Z.J., personas kods, iesniegums (Nr.1-11/571), ar lūgumu, 

pagarināt īres līgumu sociālajā dzīvoklī  - Kastuļinas pagasta  sociālajā dzīvojamā mājā. 
Izvērtējot Aglonas novada Sociālajā dienesta rīcībā esošo informāciju, konstatēts: 

Z.J. ir vecuma pensionāre,  viņai nepieder nekustamais īpašums. 

Pamatojoties uz Aglonas novada saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu Aglonas 
novadā” un Z.J. iesniegumu un iesniegtajiem dokumentiem, kas apliecina tiesības pagarināt īres līgumu 

sociālajā dzīvoklī  - Kastuļinas pagasta  sociālajā dzīvojamā mājā. 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, 
A.Kluss, A.Streļčs); pret 1 (J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ: 

1. Pagarināt īres līgumu Z.J., personas kods, sociālajā dzīvoklī - Kastuļinas pagasta sociālajā 

dzīvojamā mājā no 2013.gada 1.jūnija līdz 2013.gada 31.decembrim. 
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

9.2.6. Par V.G. iesniegumu. 

 
Aglonas novada Sociālajā dienestā tika izskatīts V.G., personas kods, iesniegums (Nr.1-11/560), ar lūgumu, 

pagarināt īres līgumu sociālajā dzīvoklī  - Kastuļinas pagasta  sociālajā dzīvojamā mājā. 

Izvērtējot Aglonas novada Sociālajā dienesta rīcībā esošo informāciju, konstatēts: 

V.G. nepieder nekustamais īpašums, ir piešķirts trūcīgas personas statuss. 
Pamatojoties uz Aglonas novada saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu Aglonas 

novadā” 25.p. un V.G. iesniegumu un iesniegtajiem dokumentiem, kas apliecina tiesības pagarināt īres 

līgumu sociālajā dzīvoklī  - Kastuļinas pagasta  sociālajā dzīvojamā mājā. 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, 

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

1. Pagarināt īres līgumu V.G., personas kods, sociālajā dzīvoklī -Kastuļinas pagasta sociālajā 

dzīvojamā mājā no 2013.gada 1.jūnija līdz 2013.gada 31.decembrim. 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

 

10. § 

Par Aglonas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu. 

(ziņo G.Miglāne) 

 

Sagatavotais lēmumprojekts:  
Pamatojoties uz likumu „ Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 

12.panta pirmo daļu, MK 06.10.2009. gada noteikumiem Nr.1148 „ Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 

noteikumi” 36. punktu: 

Aglonas novada domes 2011. gada 22. jūnija lēmumu par Aglonas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam 

izstrādes uzsākšanu” (prot. Nr.14. 10.§); 

Aglonas novada domes 2012. gada 25. aprīļa lēmumu „Par Aglonas novada teritorijas plānojuma 2012-2024. gadam 

izstrādes procesa normatīvajiem aktiem” (prot. Nr. 6.7.§); 
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2012. gada 27. jūlija lēmums „Par Aglonas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam 1. redakcijas  nodošanu  

sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (prot. Nr. 10. 5§); 

Ministru kabineta 2012. gada 16. oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem” 2.3. sadaļas Teritorijas plānojuma saturs un 4.2. sadaļas Teritorijas plānojuma un lokālplānojuma 

izstrādes kārtība; 

2012, gada 30. oktobra  Aglonas novada domes lēmums „Par  Aglonas novada Teritorijas plānojuma 2012.-2024. 
gadam  1. redakcijas pilnveidošanu.” atbilstoši valsts institūciju atzinumiem un sabiedrības  ieteikumiem. 

2013. gada 27. marta Aglonas novada domes lēmums „Par Aglonas novada teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas 

nodošanu sabiedriskai apspriešanai” (prot.Nr. 5,p.7.§); 

Saskaņā ar Latgales plānošanas  reģiona  ieteikumu Teritorijas plānojuma darbības termiņu noteikt un apstiprināt ar 

2013. gadu uz 12 gadiem, lai teritorijas plānojuma darbības sākums sakrīt ar dokumenta apstiprināšanas gadu; 

2013. gada  23. maija  Aglonas novada teritorijas plānojuma  darba grupas  sapulces lēmums ( prot. Nr.9) par  teritorijas 

plānojuma 2013.-2025. gadam apstiprināšanu un sabiedrības iepazīstināšanu ar Aglonas novada teritorijas plānojuma 

galīgo redakciju. 

Aglonas novada dome nolemj: 

Apstiprināt Aglonas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025. gadam galīgo redakciju, iepazīstināt ar to sabiedrību un  

vienu eksemplāru iesniegt Valsts reģionālās attīstības aģentūrā. 

 
G.Miglāne informē, ka sakarā ar pretenziju par Aglonas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam 

pilnveidotās redakcijas  sniegtā priekšlikuma/iebilduma noraidīšanu ir nepieciešams lēmumprojektu par 

Aglonas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025. gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu atlikt . Lai 
noskaidrotu SIA „Ķemers Busines and Law Company” noraidīšanas pamatojumu  ir nepieciešams pārbaudīt 

sniegto informāciju, sazinoties ar  Valsts aģentūras „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru” un citām 

valsts institūcijām. 
 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, 

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

1. Jautājuma izskatīšanu par Aglonas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam galīgās 

redakcijas apstiprināšanu atlikt.  

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

11. § 

Par Aglonas novada ilgstpējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam izstrādes gaitu 

(ziņo G.Miglāne) 

 
Pamatojoties  uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, kas nosaka, ka, lai izpildītu savas 

funkcijas pašvaldībām noteiktā likumā  noteiktajā kārtībā ir pienākums  izstrādāt pašvaldības  teritorijas 

attīstības  programmu un teritorijas plānojumu, nodrošinot teritorijas attīstības programmas realizāciju un 
teritorijas plānojuma  administratīvo pārraudzību. MK 2012.gada16. oktobra noteikumu Nr. 711 „ Noteikumi 

par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 2.1 sadaļā Ilgtspējīgas attīstības  stratēģijas 

saturs un 4.1 sadaļā Ilgtspējīgas attīstības plānošanas dokumentu izstrādes kārtība. Atbilstoši Aglonas novada 
domes 2013. gada 30. janvāra lēmumam (protokols 2.6.§) „Par  Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas 2013.-2037. gada izstrādi”. 

Saskaņā ar  Valsts reģionālās attīstības aģentūras  iepirkumu norises  pirms pārbaudes  rezultātiem un 

atzinuma  saņemšanu  par Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas  2013.-2037.gadam izstrādi ir 
nepieciešams  izmainīt darba uzdevumā (1. pielikums) 5.punktu - Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas  izstrādes darba  grafiku. 

2013. gada  14. maijā   notika Aglonas novada Ilgtspējīgas  attīstības  stratēģijas 2013.-2037. gadam 
izstrādes vadības  grupas  sanāksme ( protokols nr. 1)  , kurā nolēma: 

 precizēt darba uzdevumā Aglonas novada Ilgtspējīgas  attīstības  stratēģijas 2013.-2037. gadam 

izstrādes darba grafiku  (1. pielikums . 5. punkts); 

 pievienot  darba uzdevumam  sabiedrības  līdzdalības plānu ( 2. pielikums); 

 slēgt līgumu ar izpildītāju SIA „Civitta Latvija”  no 2013. gada  14. maija līdz  2013. gada 16. 

novembrim; 
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, 

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

1. Apstiprināt izmaiņas Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037. gadam darba 

uzdevumā  (1.pielikums ) 5.punktu –  Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas  izstrādes 

darba  grafiku un sabiedrības līdzdalības plānu (2.pielikums). 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

 

12. § 

Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija. 

(ziņo I.Reščenko) 

 
 

12.1. Par  O. Komara iesniegumu par nometni. 

 

Pamatojoties  uz 01.09.2009. MK noteikumiem Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas  un darbības 
kārtība”,  

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

A.Kluss, A.Streļčs, J.Rutka); pret – nav; atturas –nav, NOLEMJ: 

1. Pieņemt zināšanai, ka ir saņemta informācija no Oļega Komara par nometnes „SATORI” 

organizēšanu Aglonas vidusskolā, Daugavpils ielā 6, Aglona  laika periodā no 26.06.2013. līdz 

10.07.2013. 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

                                        

12.2. Par A. Ruduka iesniegumu. 

Saņemts deputāta A. Ruduka iesniegums (30.04.2013., Nr.6882), kurā atsakās no savām deputāta 

pilnvarām. 

Pamatojoties uz „Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma” 3. panta 1. daļu,  
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, 

A.Kluss, A.Streļčs, J.Rutka); pret – nav; atturas –nav, NOLEMJ: 

1. Izbeigt Andra Ruduka deputāta pilnvaras, sakarā ar deputāta personisku rakstveida iesniegumu 

par savu pilnvaru nolikšanu. 
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

12.3. Par vēlēšanu komisijas iesniegumu. 

 
Pamatojoties uz „Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma” 43. pantu, saskaņā 

ar Aglonas novada vēlēšanu komisijas 2009. Gada 28. Decembra paziņojumu,  

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

A.Kluss, A.Streļčs, J.Rutka); pret – nav; atturas –nav, NOLEMJ: 

1. Pieņemt zināšanai Aglonas novada vēlēšanu komisijas sniegto informāciju, ka deputāta amatā 

stājas Feoktists Pušņakovs. 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

12.4. Par Aglonas bazilikas iesniegumu par ielu tirdzniecības organizēšanu 2013.g. 12.-15.augusta 

svētkos (28.05.2013. reģ. nr. Nr.837). 

 
 Saņemts Aglonas Bazilikas ieniegums (28.05.2013. reģ. nr. Nr.837) par ielu tirdzniecības organizēšanu 

2013.g. 12.-15.augusta svētkos. 

 

Izskatījusi Aglonas Bazilikas ieniegumu (28.05.2012. reģ.nr.837), pamatojoties uz 12.05.2010. Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un 
tirdzniecības organizēšanas kārtību" un Aglonas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par ielu 
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tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanu Aglonas novadā”, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 

27.punktu, 

 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, 

A.Kluss, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 1 (J.Rutka), 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 2013. gada 12.augusta līdz 2013. gada 15. augustam Vissvētākās Jaunavas 

Marijas Debesīs uzņemšanas svētku laikā, nosakot par atbildīgo amatperosonu Elvīru Ugaini. 

2. 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. 

3. Nodeva no tirdzniecības dalībniekiem tiek iekasēta saskaņā ar Aglonas novada pašvaldības 

saistošajiem noteikumiem. 

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. 

 
 

12.5. Par R.V. pilnvarotās personas N.K. iesniegumu (30.05.2013., Nr.842). 

 
Saņemts R.V. pilnvarotās personas N.K. (pilnvaras Nr.28, 04.04.2013.) iesniegums par Aglonas novada 

domes pilnvaras un noslēgtās vienošanās ar zvērinātu advokātu J.R. likumību. 

 

Pamatojoties uz „Iesniegumu likumu”, 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, 

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

1. Uzdot par pienākumu novada domes juristam sagatavot R.V. pilnvarotai  personai N.K. atbildi. 
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 
 

 

 

I.Reščenko ziņo, ka sēde ir slēgta. 
 

SĒDE SLĒGTA  plkst.15:30. 
 

SĒDI VADĪJA 

novada domes priekšsēdētājs                  ______________________ I.REŠČENKO 
 

SĒDI PROTOKOLĒJA                           ______________________ S.MEŽINIECE 
 

Protokols parakstīts ________________________ 


