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

SĒDES PROTOKOLS
Aglonas novadā
2013.gada 26.aprīlī

Nr.7

Sēde sasaukta plkst.13:00
Sēdi atklāj plkst.13:00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Igors Reščenko,
novada domes priekšsēdētāja vietnieks Antons Beķis.
Protokolē – I.Rutka
Piedalās – 11 novada domes deputāti: Igors Reščenko, Antons Beķis, Andris Badūns,
Andris Ruduks, Ainārs Streļčs, Anita Anna Bartuša,
Ingūna Barkeviča, Aivars Kluss, Didzis Vanags,
Jānis Rutka (līdz plkst.15:50), Vadims Krimans (līdz
plkst.15:50).
Sēdē nepiedalās – 1 novada domes deputāts: Iveta Soldāne (darbā).
Uzaicinātās personas – Finanšu nodaļas vadītāja V.Lielcepure, novada domes jurists D.Kuzņecovs,
teritorijas plānošanas speciāliste G.Miglāne, Attīstības un plānošanas
nodaļas vadītāja I.Valaine, Sociālā dienesta vadītāja Ā.Perševica.
Sēdē piedalās – iedzīvotāja E.Viļuma.
Izsludinātā sēdes darba kārtība:
Novada dome priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
Par budžeta izpildi.
Par 2012.gada pārskatu.
Par SIA „Preiļu slimnīca” 2012.gada pārskatu.
Par saistošajiem noteikumiem „Par koku ciršanu ārpus meža Aglonas novada
administratīvajā teritorijā”.
6. Par līgumiem.
6.1. Par savstarpējiem norēķiniem.
6.2. Ar A/s „Rix Technologies”.
6.3. Par grozījumiem līgumā ar Preiļu novada domi par Izglītības pārvaldes funkciju
veikšanu un finansēšanu.
6.4. Par līguma termiņa pagarināšanu ar SIA „ĶBLC”.
1.
2.
3.
4.
5.
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7. Par zivju nozveju.
8. Par projektiem.
8.1. Par projektu „Veselīga dzīvesveida veicināšana Latvijas un Baltkrievijas pierobežas
reģionos (MOVE FOR LIFE)”.
8.2. Par projektu „Sporta inventāra iegāde Aglonas novada skolām”.
8.3. Par projektu „Sugu, un biotopu saglabāšana, aizsardzība un attīstība Ciriša ezera dabas
parkā”.
8.4. Par projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru
ciemā, I kārta”.
8.5. Par projekta „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam
pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei”.
9. Par iepirkumiem.
9.1. Par novada domes transporta remontiem paredzēto rezerves daļu iegādes iepirkumu.
9.2. Par iepirkumu „Aglonas novada autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi
2013.gada vasaras sezonā”.
9.3. Par iepirkumu „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta
Grāveru ciemā I kārta”.
9.4. Par iepirkumu „Aglonas novada Aglonas internātvidusskolas ēkas energoefektivitātes
uzlabošana”.
10. Par sociālajiem jautājumiem un pabalstiem.
11. Par nekustamo īpašumu objektu un apakšzemes inženierkomunikāciju pārņemšanas
komisijas izveidi.
12. Par zemes jautājumiem.
13. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
13.1. Par Aglonas internātvidusskolas direktora D.Vanaga iesniegumu (12.03.2013.,
Nr.409).
13.2. Par deputāta V.Krimana iesniegumu „Par UAC un Aglonas novada biedrības
„Neaizmirstule” pārstāvju Latvijas –Šveices sadarbības programmas „NVO fonds”
projekta „Uzņēmējdarbības veicināšanas skola Aglonā” atskaiti par projekta
realizāciju” (08.04.2013., reģ. Nr.568).
13.3. Par deputāta V.Krimana iesniegumu „Par Aglonas novada domes priekšsēdētāja
vietnieka A.Beķa atskaiti par padarīto 2011., 2012.g.” (08.04.2013., reģ. Nr.549).
13.4. Par deputāta V.Krimana iesniegumu „Par aizrādījuma izteikšanu Aglonas novada
domes priekšsēdētājam Igoram Reščenko par Aglonas novada pašvaldības nolikuma
grozījumu publiskošanas kārtības neievērošanu” (28.03.2013., reģ. Nr.506).
13.5. Par deputāta V.Krimana iesniegumu „Par aizrādījuma izteikšanu Aglonas novada
domes priekšsēdētājam Igoram Reščenko par Aglonas novada lēmumu (29.05.2012.,
protokols Nr.8, § 13.4 „Par Aglonas novada domes mājaslapas www.aglona.lv
uzlabošanu”) ignorēšanu” (28.03.2013., reģ. Nr.507).
13.6. Par deputāta V.Krimana iesniegumu „Par aizrādījuma izteikšanu Aglonas novada
domes priekšsēdētājam Igoram Reščenko par Aglonas novada lēmumu (29.11.2012.,
protokols Nr.21, § 18.3 „Par asins donoru kustības atbalstu”) ignorēšanu”
(28.03.2013., reģ. Nr.508).
13.7. Par deputāta V.Krimana iesniegumu „Par aizrādījuma izteikšanu Aglonas novada
domes priekšsēdētājam Igoram Reščenko par Aglonas novada lēmumu
(29.05.2012., protokols Nr.8, § 17.1 „Par Aglonas novada domes 25.04.2012.
lēmumu (§17, 17.1. punkts) par Preiļu slimnīcas kapitāldaļām” ignorēšanu”
(28.03.2013., reģ. Nr.509).
13.8. Par deputātu J.Rutka un V.Krimana pieprasījumu (28.03.2013., Nr.503).
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Aglonas novada domē ir saņemts Elizabetes Viļumas 26.04.2013. iesniegums (kancelejā reģ.
26.04.2013., Nr.673), kurā tiek informēts, ka šī gada 26.aprīlī E.Viļuma piedalīsies Aglonas novada
domes sēdē un veiks video filmēšanu ar mērķi – sabiedrības interešu aizstāvībai. Informē, ka dati
tiks apstrādāti un publiskoti saskaņā ar Datu aizsardzības likuma 7.panta 5., 6.punktu.
Sēdes vadītājs I.Reščenko lūdz papildināt sēdes darba kārtību ar sekojošiem jautājumiem:










Par z/s „Agnese” iesniegumu. (Pie 13.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija)
Par līgumu ar biedrību „Ideju Strops”. (Pie 13.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi un
informācija)
9 iesniegumi. (Pie 7.p. Par zivju nozveju)
Par deputātu J.Rutka un V.Krimana iesniegumu (26.04.2013., Nr.670). (Pie 13.8.p. Dažādi
jautājumi, iesniegumi un informācija)
Par D.S. iesniegumu. (Pie 10.p. Par sociālajiem jautājumiem un pabalstiem)
Par I.S. iesniegumu atsavināšanas procesa uzsākšanai nekustamajam īpašumam ar kadastra
Nr.7642 005 0113 Aglonas pagastā. (Pie 12.p. Par zemes jautājumiem)
Par A.B. iesniegumu adreses piešķiršanai Aglonas pagastā. (Pie 12.p. Par zemes
jautājumiem)
Par A.V. iesniegumu nekustamā īpašuma sadalei un zemes ierīcības projekta izstrādei. (Pie
12.p. Par zemes jautājumiem)
Par piešķirtās adreses izmaiņām pašvaldības ēkām Aloīza Broka ielā 7 Aglonas pagastā. (Pie
12.p. Par zemes jautājumiem)

Deputāts V.Krimans lūdz papildināt sēdes darba kārtību par Aglonas novada domes
27.03.2013. sēdes protokola Nr.5 §13.5 precizēšanu un izskatīt to kā 1.jautājumu.
V.Krimans lūdz 13.2., 13.3., 13.4., 13.5., 13.6., 13.7., 13.8. jautājumus un papildus jautājumu
par deputātu J.Rutka un V.Krimana iesniegumu (26.04.2013., Nr.670) izskatīt pēc novada
domes priekšsēdētāja atskaites.
Deputāti vienojoties piekrīt mainīt darba kārtības secību.
V.Krimans lūdz precizēt, kādus lēmumprojektus izskatīja Aglonas novada domes jurists, kādiem
lēmumprojektiem ir sagatavoti alternatīvi lēmumprojekti vai jurista atzinumi, ja tādu nav, vai ir
Finanšu nodaļas atzinumi rakstiskā veidā un vai ir pieejami Finanšu komitejā sagatavotie atzinumi
par paredzētajiem projektiem, kā nosaka likums „Par pašvaldībām” un Aglonas novada pašvaldības
nolikums?
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Nav saņemts neviens jurista atzinums, neviens atzinums no Finanšu
nodaļas vadītājas V.Lielcepures, nav arī sagatavoti Finanšu komitejā atzinumi par plānotajiem
projektiem.”
V.Krimans jautā, kādi cilvēki oficiāli ir uzaicināti uz sēdi?
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Neviens speciālists, ne pārvaldnieki, ne projekta komandas vadītāji,
koordinatori nav pieaicināti uz sēdi, kad būs izskatāmi viņu jautājumi.”
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Deputāti balso par izsludināto sēdes darba kārtību.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 11 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); pret – nav;
atturas – nav, NOLEMJ:
Apstiprināt izsludināto sēdes darba kārtību:
Novada dome priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
Par budžeta izpildi.
Par 2012.gada pārskatu.
Par SIA „Preiļu slimnīca” 2012.gada pārskatu.
Par saistošajiem noteikumiem „Par koku ciršanu ārpus meža Aglonas novada
administratīvajā teritorijā”.
6. Par līgumiem.
6.1. Par savstarpējiem norēķiniem.
6.2. Ar A/s „Rix Technologies”.
6.3. Par grozījumiem līgumā ar Preiļu novada domi par Izglītības pārvaldes funkciju
veikšanu un finansēšanu.
6.4. Par līguma termiņa pagarināšanu ar SIA „ĶBLC”.
7. Par zivju nozveju.
8. Par projektiem.
8.1. Par projektu „Veselīga dzīvesveida veicināšana Latvijas un Baltkrievijas pierobežas
reģionos (MOVE FOR LIFE)”.
8.2. Par projektu „Sporta inventāra iegāde Aglonas novada skolām”.
8.3. Par projektu „Sugu, un biotopu saglabāšana, aizsardzība un attīstība Ciriša ezera dabas
parkā”.
8.4. Par projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru
ciemā, I kārta”.
8.5. Par projekta „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam
pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei”.
9. Par iepirkumiem.
9.1. Par novada domes transporta remontiem paredzēto rezerves daļu iegādes iepirkumu.
9.2. Par iepirkumu „Aglonas novada autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi
2013.gada vasaras sezonā”.
9.3. Par iepirkumu „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta
Grāveru ciemā I kārta”.
9.4. Par iepirkumu „Aglonas novada Aglonas internātvidusskolas ēkas energoefektivitātes
uzlabošana”.
10. Par sociālajiem jautājumiem un pabalstiem.
11. Par nekustamo īpašumu objektu un apakšzemes inženierkomunikāciju pārņemšanas
komisijas izveidi.
12. Par zemes jautājumiem.
13. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
13.1. Par Aglonas internātvidusskolas direktora D.Vanaga iesniegumu (12.03.2013.,
Nr.409).
13.2. Par deputāta V.Krimana iesniegumu „Par UAC un Aglonas novada biedrības
„Neaizmirstule” pārstāvju Latvijas –Šveices sadarbības programmas „NVO fonds”
projekta „Uzņēmējdarbības veicināšanas skola Aglonā” atskaiti par projekta
realizāciju” (08.04.2013., reģ. Nr.568).
13.3. Par deputāta V.Krimana iesniegumu „Par Aglonas novada domes priekšsēdētāja
vietnieka A.Beķa atskaiti par padarīto 2011., 2012.g.” (08.04.2013., reģ. Nr.549).
1.
2.
3.
4.
5.
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13.4. Par deputāta V.Krimana iesniegumu „Par aizrādījuma izteikšanu Aglonas novada
domes priekšsēdētājam Igoram Reščenko par Aglonas novada pašvaldības nolikuma
grozījumu publiskošanas kārtības neievērošanu” (28.03.2013., reģ. Nr.506).
13.5. Par deputāta V.Krimana iesniegumu „Par aizrādījuma izteikšanu Aglonas novada
domes priekšsēdētājam Igoram Reščenko par Aglonas novada lēmumu (29.05.2012.,
protokols Nr.8, § 13.4 „Par Aglonas novada domes mājaslapas www.aglona.lv
uzlabošanu”) ignorēšanu” (28.03.2013., reģ. Nr.507).
13.6. Par deputāta V.Krimana iesniegumu „Par aizrādījuma izteikšanu Aglonas novada
domes priekšsēdētājam Igoram Reščenko par Aglonas novada lēmumu (29.11.2012.,
protokols Nr.21, § 18.3 „Par asins donoru kustības atbalstu”) ignorēšanu”
(28.03.2013., reģ. Nr.508).
13.7. Par deputāta V.Krimana iesniegumu „Par aizrādījuma izteikšanu Aglonas novada
domes priekšsēdētājam Igoram Reščenko par Aglonas novada lēmumu
(29.05.2012., protokols Nr.8, § 17.1 „Par Aglonas novada domes 25.04.2012.
lēmumu (§17, 17.1. punkts) par Preiļu slimnīcas kapitāldaļām” ignorēšanu”
(28.03.2013., reģ. Nr.509).
13.8. Par deputātu J.Rutka un V.Krimana pieprasījumu (28.03.2013., Nr.503).
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Kur atrodas lēmumprojekti papildus iekļautajiem jautājumiem?”
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „I.Reščenko atļauj mutiski iesniegt lēmumprojektu. Deputātam
Krimanam bija aizrādījums un deputāti nebalsoja par manu mutisku lēmumprojektu.”
Sēdes vadītājs I.Reščenko aicina balsot par sēdes darba kārtības papildus jautājumiem.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas – 1
(D.Vanags), NOLEMJ:
Iekļaut sēdes darba kārtībā sekojošus jautājumus:
1. Par Aglonas novada domes 27.03.2013. sēdes protokola Nr.5 §13.5 precizēšanu. (Pie 13.p.
Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija)
2. Par z/s „Agnese” iesniegumu. (Pie 13.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija)
3. Par līgumu ar biedrību „Ideju Strops”. (Pie 13.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi un
informācija)
4. 9 iesniegumi. (Pie 7.p. Par zivju nozveju)
5. Par deputātu J.Rutka un V.Krimana iesniegumu (26.04.2013., Nr.670). (Pie 13.8.p. Dažādi
jautājumi, iesniegumi un informācija)
6. Par D.S. iesniegumu. (Pie 10.p. Par sociālajiem jautājumiem un pabalstiem)
7. Par I.S. iesniegumu atsavināšanas procesa uzsākšanai nekustamajam īpašumam ar kadastra
Nr.7642 005 0113 Aglonas pagastā. (Pie 12.p. Par zemes jautājumiem)
8. Par A.B. iesniegumu adreses piešķiršanai Aglonas pagastā. (Pie 12.p. Par zemes
jautājumiem)
9. Par A.V. iesniegumu nekustamā īpašuma sadalei un zemes ierīcības projekta izstrādei. (Pie
12.p. Par zemes jautājumiem)
10. Par piešķirtās adreses izmaiņām pašvaldības ēkām Aloīza Broka ielā 7 Aglonas pagastā. (Pie
12.p. Par zemes jautājumiem)
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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Apstiprinātā sēdes darba kārtība:
Novada dome priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
Par budžeta izpildi.
Par 2012.gada pārskatu.
Par SIA „Preiļu slimnīca” 2012.gada pārskatu.
Par saistošajiem noteikumiem „Par koku ciršanu ārpus meža Aglonas novada
administratīvajā teritorijā”.
6. Par līgumiem.
6.1. Par savstarpējiem norēķiniem.
6.2. Ar A/s „Rix Technologies”.
6.3. Par grozījumiem līgumā ar Preiļu novada domi par Izglītības pārvaldes funkciju
veikšanu un finansēšanu.
6.4. Par līguma termiņa pagarināšanu ar SIA „ĶBLC”.
7. Par zivju nozveju.
8. Par projektiem.
8.1. Par projektu „Veselīga dzīvesveida veicināšana Latvijas un Baltkrievijas pierobežas
reģionos (MOVE FOR LIFE)”.
8.2. Par projektu „Sporta inventāra iegāde Aglonas novada skolām”.
8.3. Par projektu „Sugu, un biotopu saglabāšana, aizsardzība un attīstība Ciriša ezera dabas
parkā”.
8.4. Par projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru
ciemā, I kārta”.
8.5. Par projekta „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam
pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei”.
9. Par iepirkumiem.
9.1. Par novada domes transporta remontiem paredzēto rezerves daļu iegādes iepirkumu.
9.2. Par iepirkumu „Aglonas novada autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi
2013.gada vasaras sezonā”.
9.3. Par iepirkumu „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta
Grāveru ciemā I kārta”.
9.4. Par iepirkumu „Aglonas novada Aglonas internātvidusskolas ēkas energoefektivitātes
uzlabošana”.
1.
2.
3.
4.
5.

10. Par sociālajiem jautājumiem un pabalstiem.
11. Par nekustamo īpašumu objektu un apakšzemes inženierkomunikāciju pārņemšanas komisijas
izveidi.
12. Par zemes jautājumiem.
13. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
13.1. Par Aglonas internātvidusskolas direktora D.Vanaga iesniegumu (12.03.2013., Nr.409).
13.2. Par deputāta V.Krimana iesniegumu „Par UAC un Aglonas novada biedrības
„Neaizmirstule” pārstāvju Latvijas –Šveices sadarbības programmas „NVO fonds”
projekta „Uzņēmējdarbības veicināšanas skola Aglonā” atskaiti par projekta
realizāciju” (08.04.2013., reģ. Nr.568).
13.3. Par deputāta V.Krimana iesniegumu „Par Aglonas novada domes priekšsēdētāja
vietnieka A.Beķa atskaiti par padarīto 2011., 2012.g.” (08.04.2013., reģ. Nr.549).
13.4. Par deputāta V.Krimana iesniegumu „Par aizrādījuma izteikšanu Aglonas novada
domes priekšsēdētājam Igoram Reščenko par Aglonas novada pašvaldības nolikuma
grozījumu publiskošanas kārtības neievērošanu” (28.03.2013., reģ. Nr.506).
13.5. Par deputāta V.Krimana iesniegumu „Par aizrādījuma izteikšanu Aglonas novada
domes priekšsēdētājam Igoram Reščenko par Aglonas novada lēmumu (29.05.2012.,
protokols Nr.8, § 13.4 „Par Aglonas novada domes mājaslapas www.aglona.lv
uzlabošanu”) ignorēšanu” (28.03.2013., reģ. Nr.507).
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13.6. Par deputāta V.Krimana iesniegumu „Par aizrādījuma izteikšanu Aglonas novada
domes priekšsēdētājam Igoram Reščenko par Aglonas novada lēmumu (29.11.2012.,
protokols Nr.21, § 18.3 „Par asins donoru kustības atbalstu”) ignorēšanu”
(28.03.2013., reģ. Nr.508).
13.7. Par deputāta V.Krimana iesniegumu „Par aizrādījuma izteikšanu Aglonas novada
domes priekšsēdētājam Igoram Reščenko par Aglonas novada lēmumu
(29.05.2012., protokols Nr.8, § 17.1 „Par Aglonas novada domes 25.04.2012.
lēmumu (§17, 17.1. punkts) par Preiļu slimnīcas kapitāldaļām” ignorēšanu”
(28.03.2013., reģ. Nr.509).
13.8. Par deputātu J.Rutka un V.Krimana pieprasījumu (28.03.2013., Nr.503) un par
deputātu J.Rutka un V.Krimana iesniegumu (26.04.2013., Nr.670) .
13.9. Par Aglonas novada domes 27.03.2013. sēdes protokola Nr.5 §13.5 precizēšanu.
13.10. Par z/s „Agnese” iesniegumu.
13.11. Par līgumu ar biedrību „Ideju Strops”.

13.§
Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
13.9. Par Aglonas novada domes 27.03.2013. sēdes protokola Nr.5 §13.5 precizēšanu.
(Ziņo V.Krimans)
Deputāts V.Krimans lūdz precizēt Aglonas novada domes 27.03.2013. sēdes protokola Nr.5
§13.5, 35.lpp., kur nav norādīts, ka Aglonas novada domes priekšsēdētājs apgalvo, ka dome
pieņēma lēmumu neizsludināt vakanci uz jaunatnes lietu speciālista amatu līdz tiesvedības
pabeigšanai.
I.Reščenko iebilst, ka domes lēmuma nebija. Bija Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas lēmums līdz tiesvedības pabeigšanai neizsludināt vakanci uz jaunatnes lietu speciālista
amatu, kas arī tiek darīts.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta 2.daļu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 6 (A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks,
V.Krimans, J.Rutka, D.Vanags); pret – nav; atturas – 5 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša), NOLEMJ:
1. Precizēt Aglonas novada domes 27.03.2013. sēdes protokolu Nr.5 §13.5, 35.lpp.,
iekļaujot debašu daļā sekojošo: „Aglonas novada domes priekšsēdētājs apgalvo, ka
dome pieņēma lēmumu neizsludināt vakanci uz jaunatnes lietu speciālista amatu līdz
tiesvedības pabeigšanai”.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
1.§
Novada domes priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
(Ziņo I.Reščenko)
I.Reščenko sniedz pārskatu par novada domes darbu un lēmumiem, to tālāko virzību un izpildi.
Debatēs piedalās: V.Krimans, D.Vanags.
V.Krimans – kā Aglonas novada dome realizē lēmumu par M.Mežinieces atbrīvošanu no deputātu
pienākumu veikšanas?

Aglonas novada domes 26.04.2013. sēdes protokols Nr.7

-7-

I.Reščenko – šis jautājums ir jāuzdot Aglonas novada Vēlēšanu komisijai.
V.Krimans – lūdz sniegt informāciju Aglonas novada deputātiem, kādi lēmumi Aglonas novada
domē nav izpildīti?
I.Reščenko – ja tie nav izpildīti uz doto brīdi, tad tie var būt izpildīti arī vēlāk.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Par lēmumiem, kuri nav izpildīti, priekšsēdētājs atsakās sniegt
informāciju.”
V.Krimans – kāpēc bija sasaukta ārkārtas sēde un bija pārbalsots sastāvs atsavināšanas komisijai
Saules veikala ēkai?
I.Reščenko – iepriekšējā sēdē, kur bija balsots par atsavināšanas komisiju, netika apstiprināts pilns
sastāvs, līdz ar to ārkārtas sēdē bija lēmums atcelt iepriekšējo lēmumu un apstiprināt no jauna
atsavināšanas komisiju.
V.Krimans – kas ir autors rakstam www.aglona.lv par I.Valaines apbalvošanu?
I.Reščenko – rakstīja Z.Ločmele, balstoties uz Ordeņu kapitula lēmumu.
V.Krimans – kas izvirzīja I.Valaini uz apbalvojumu?
I.Reščenko – nav zināms.
V.Krimans – kad jūs plānojat ievietot www.aglona.lv informāciju par otro iedzīvotāju sapulci par
ēku pēc adreses Somersētas 33 atsavināšanu un kad būs pievienots 2.protokols pie tās informācijas?
I.Reščenko – tas tiks izdarīts maksimāli ātri.
V.Krimans – lūdz sniegt informāciju par tiesvedību ar R.Vilciņu.
I.Reščenko – tiesa atlikta.
V.Krimans – kas aizstāvēja pašvaldības intereses tiesvedībā?
I.Reščenko – novada domes jurists un pieaicināts jurists.
V.Krimans – kā izpildīts lēmums par SAC „Aglona” grāmatvedības centralizēšanu?
I.Reščenko – darbs turpinās.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Kad Aglonas novada dome izskatīja iesniegumu no deputāta
A.Badūna ar lūgumu: „Es atsaucu un lūdzu izņemt no mājas lapas www.aglona.lv foruma manu
12.01.2012. ievietoto diskusijas tēmu „Aglonas novada domes iestāžu vadītāju atbilstība”? Tas
reģistrēts 28.08.2012. Tā kā mēs vienmēr izmantojam vienlīdzības principu, mums visi deputāti ir
labi, kādā komitejā šo jautājumu izskatīja, jo Forumā tā sadaļa izņemta?”
V.Krimans – vai sagatavota tiesvedībai dokumentācija par nepiegādātajām mēbelēm Priežmalas
pamatskolai?
I.Reščenko – sagatavota un iesniegta tiesā.
V.Krimans – kāpēc mans lēmumprojekts par A.Beķa atskaiti, kurš bija reģistrēts atbilstoši
normatīvajiem aktiem, netika iekļauts tajā sēdē, kur es to prasīju?
I.Reščenko – nebija vēl sagatavojies.
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D.Vanags – vai jums ir informācija, ka Izglītības un zinātnes ministrijas komisija brauc uz
Jaunaglonas arodskolu, vai plānojat piedalīties?
I.Reščenko – ir zināms un piedalīšos.
No balsošanas sevi atstādina I.Reščenko.
Sakarā ar to, ka Aglonas novada domes izpilddirektora pienākumus veic Aglonas novada domes
priekšsēdētājs, saskaņā ar Aglonas novada domes saistošo noteikumu Nr.1. „Aglonas novada domes
nolikums” 19.9.apakšpunktu:
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 7 (A.Beķis, A.Badūns, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas – 1 (D.Vanags),
NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai novada domes priekšsēdētāja I.Reščenko atskaiti par iepriekš
pieņemto lēmumu, laika posmā no 27.03.2013.g., izpildes gaitu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Balsoju „pret”, tāpēc, ka priekšsēdētājs neatskaitījās ne par ko.”
Deputāts J.Rutka pievienojas V.Krimana viedoklim.
13.§
Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
13.2. Par deputāta V.Krimana iesniegumu „Par UAC un Aglonas novada biedrības
„Neaizmirstule” pārstāvju Latvijas –Šveices sadarbības programmas „NVO fonds”
projekta „Uzņēmējdarbības veicināšanas skola Aglonā” atskaiti par projekta realizāciju”
(08.04.2013., reģ. Nr.568).
(Ziņo I.Reščenko)
Saņemts deputāta V.Krimana iesniegums (08.04.2013., reģ. Nr.568) ar lūgumu iekļaut Aglonas
novada domes 2013.gada aprīļa mēneša kārtējā sēdē dienas kārtībā jautājumu „Par UAC un
Aglonas novada biedrības „Neaizmirstule” pārstāvju Latvijas –Šveices sadarbības programmas
„NVO fonds” projekta „Uzņēmējdarbības veicināšanas skola Aglonā” atskaiti par projekta
realizāciju” (08.04.2013., reģ. Nr.568)
Lēmumprojekts
1. Pieņemt zināšanai informāciju par UAC un Aglonas novada biedrības „Neaizmirstule”
pārstāvju Latvijas –Šveices sadarbības programmas „NVO fonds” projekta
„Uzņēmējdarbības veicināšanas skola Aglonā” atskaiti par projekta realizāciju
Sagatavotais lēmumprojekts:
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai informāciju par UAC un Aglonas novada biedrības „Neaizmirstule”
pārstāvju Latvijas –Šveices sadarbības programmas „NVO fonds” projekta
„Uzņēmējdarbības veicināšanas skola Aglonā” atskaiti par projekta realizāciju.
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I.Reščenko informē, ka projekts, kuru bija iesniegusi biedrība „Neaizmirstule, tika apstiprināts, bet
vēlāk sākās problēmas ar plānoto finansējumu, kurš tika samazināts. Biedrība saprata, ka realizēt
tās aktivitātes, ko viņi bija plānojuši par to summu, nebūs iespējams, tāpēc biedrība atteicās no šī
projekta realizācijas.
V.Krimans iebilst par to, ka atskaitījās priekšsēdētājs. Priekšsēdētājam netika prasīts atskaitīties, bet
gan biedrības „Neaizmirstule” pārstāvjiem un UAC vadītājai.
A.Ruduka priekšlikums ir, sakarā ar to, ka nav biedrības pārstāvju un nav kam atskaitīties, atlikt
jautājuma izskatīšanu.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt priekšsēdētāja atbildi: „Viņš nevar piespiest biedrības „Neaizmirstule”
pārstāvi - mūsu bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra vadītāju, atskaitīties.”
V.Krimans lūdz ieprotokolēt priekšsēdētāja viedokli: „UAC vadītāja nav iesaistīta šajā projektā.”
V.Krimana priekšlikums ir izteikt aizrādījumu Aglonas novada domes priekšsēdētājam Igoram
Reščenko par to, ka viņš deputāta Vadima Krimana sagatavoto lēmumprojektu ignorēja,
nepieaicinot attiecīgos speciālistus, biedrības un UAC pārstāvjus, lai būtu sniegta informācija
visiem Aglonas novada domes deputātiem par šī projekta gaitu.
V.Krimana priekšlikums ir:
1. Izteikt aizrādījumu Aglonas novada domes priekšsēdētājam Igoram Reščenko par deputāta
Vadima Krimana lēmumprojekta ignorēšanu.
2. Deputāta V.Krimana lēmumprojektu izskatīt Apvienotajā komiteju sēdē.
3. Sagatavot lēmumprojektu uz kārtējo novada domes sēdi.
Sēdi vadīt turpina novada domes priekšsēdētāja vietnieks Antons Beķis.
A.Beķis skaidro, ka, likums „Par pašvaldībām” 30.pants nosaka: „Domes lēmumu projektiem,
atzinumiem par tiem un izziņas materiāliem jābūt pieejamiem visiem domes deputātiem ne vēlāk kā
trīs darbdienas pirms kārtējās sēdes un ne vēlāk kā trīs stundas pirms ārkārtas sēdes.”
Sēdes vadītājs A.Beķis nolasa rakstiski iesniegto deputāta V.Krimana lēmumprojektu un aicina
balsot deputātus par V.Krimana iesniegto lēmumprojektu.
Deputāts V.Krimans noņem savu rakstiski iesniegto lēmumprojektu, bet piedāvā savu mutiski
iesniegto lēmumprojektu.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Sakarā ar to, ka pārstāvji nebija aicināti uz sēdi un mēs nevaram
viņus paklausīties, es savu lēmumprojektu noņemu, bet man ir otrs lēmumprojekts:
1. Izteikt aizrādījumu Aglonas novada domes priekšsēdētājam Igoram Reščenko par deputāta
Vadima Krimana lēmumprojekta ignorēšanu.
2. Atlikt jautājuma izskatīšanu, deputāta V.Krimana lēmumprojektu izskatīt Apvienotajā
komiteju sēdē.
3. Sagatavot lēmumprojektu uz kārtējo novada domes sēdi.”
Sēdes vadītājs A.Beķis iebilst par to, ka deputāts V.Krimans rakstiski nav iesniedzis lēmumprojektu,
kā to nosaka likums „Par pašvaldībām” 30.pants.
Sēdes vadītājs A.Beķis izsludina sēdes pārtraukumu.
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Pēc sēdes pārtraukuma deputāti turpina skatīt 13.2.jautājumu „Par deputāta V.Krimana
iesniegumu „Par UAC un Aglonas novada biedrības „Neaizmirstule” pārstāvju Latvijas –Šveices
sadarbības programmas „NVO fonds” projekta „Uzņēmējdarbības veicināšanas skola Aglonā”
atskaiti par projekta realizāciju” (08.04.2013., reģ. Nr.568)”.
V.Krimans nolasa un iesniedz rakstiski sagatavoto lēmumprojektu:
„ Sakarā ar to, ka Aglonas novada domes priekšsēdētājs nepieaicināja UAC un biedrības
„Neaizmirstule” pārstāvjus uz Aglonas novada domes sēdi 26.04.2013., pamatojoties uz
V.Krimana lēmumprojektu (reģ. Nr.568, 08.04.2013.),
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Izteikt aizrādījumu Aglonas novada domes priekšsēdētājam Igoram Reščenko par
Aglonas novada domes deputāta V.Krimana sagatavoto lēmumprojektu „Par UAC un
Aglonas novada biedrības „Neaizmirstule” pārstāvju Latvijas –Šveices sadarbības
programmas „NVO fonds” projekta „Uzņēmējdarbības veicināšanas skola Aglonā” atskaiti
par projekta realizāciju” ignorēšanu.”
Sēdes vadītājs A.Beķis aicina deputātus balsot par V.Krimana rakstiski iesniegto
lēmumprojektu.
No balsošanas sevi atstādina I.Reščenko.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 3 (V.Krimans, J.Rutka, D.Vanags);
pret – 2 (A.Badūns, A.Kluss); atturas – 5 (A.Beķis, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Streļčs, A.Ruduks),
neapstiprina augstāk minēto V.Krimana lēmumprojektu.
A.Beķis paziņo, ka lēmums nav pieņemts.
Sēdi vadīt turpina novada domes priekšsēdētājs Igors Reščenko.
13.3. Par deputāta V.Krimana iesniegumu „Par Aglonas novada domes priekšsēdētāja
vietnieka A.Beķa atskaiti par padarīto 2011., 2012.g.” (08.04.2013., reģ. Nr.549).
(Ziņo A.Beķis)
Saņemts deputāta V.Krimana iesniegums (08.43.2013., reģ. Nr.549) ar lūgumu sniegt
skaidrojumu kāpēc Aglonas novada domes 2013.gada 27.marta mēneša kārtējā sēdē netika dienas
kārtībā papildus iekļauts jautājumu „Par Aglonas novada domes priekšsēdētāja vietnieka A.Beķa
atskaiti par padarīto 2011., 2012.g”.
Lēmumprojekts
1. Pieņemt zināšanai Aglonas novada domes priekšsēdētāja vietnieka A.Beķa atskaiti par
padarīto 2011., 2012.g.
Aglonas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Antons Beķis sniedz informāciju par padarīto
2011.gadā un 2012.gadā.
Sagatavotais lēmumprojekts:
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai Aglonas novada domes priekšsēdētāja vietnieka A.Beķa atskaiti par
padarīto 2011., 2012.g.
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Debatēs piedalās: J.Rutka, V.Krimans.
Deputāta V.Krimana mutiskais priekšlikums ir atbrīvot Antonu Beķi no ieņemamā amata – Aglonas
novada domes priekšsēdētāja vietnieka, ar 2013.gada 8.maiju, sakarā ar to, ka zaudē politisko
uzticību no domes deputātiem.
Sēdes vadītājs I.Reščenko aicina deputātus balsot par V.Krimana priekšlikumu.
No balsošanas sevi atstādina A.Beķis.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 3 (V.Krimans, J.Rutka, D.Vanags);
pret – 3 (I.Reščenko, A.Badūns, A.Kluss); atturas – 4 (I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Streļčs,
A.Ruduks), neapstiprina augstāk minēto V.Krimana priekšlikumu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums nav pieņemts.
Sēdi vadīt turpina novada domes priekšsēdētāja vietnieks Antons Beķis.
13.4. Par deputāta V.Krimana iesniegumu „Par aizrādījuma izteikšanu Aglonas novada
domes priekšsēdētājam Igoram Reščenko par Aglonas novada pašvaldības nolikuma
grozījumu publiskošanas kārtības neievērošanu” (28.03.2013., reģ. Nr.506).
(Ziņo V.Krimans)
Saņemts deputāta V.Krimana iesniegums (28.03.2013., reģ. Nr.506) ar lūgumu iekļaut Aglonas
novada domes 2013.gada 27.marta mēneša kārtējā sēdē dienas kārtībā papildus jautājumu „Par
aizrādījuma izteikšanu Aglonas novada domes priekšsēdētājam Igoram Reščenko par Aglonas
novada pašvaldības nolikuma grozījumu publiskošanas kārtības neievērošanu”.
Lēmumprojekts
Par aizrādījuma izteikšanu Aglonas novada domes priekšsēdētājam Igoram Reščenko par Aglonas
novada pašvaldības nolikuma grozījumu publiskošanas kārtības neievērošanu.
Sakarā ar to, ka 2012.gada 29.marta novada domes sēdē Nr.4 pieņemti saistošie noteikumi par
grozījumiem Aglonas novada domes nolikumā, informēju domi, ka minētie grozījumi nav publicēti
pašvaldības oficiālajā mājas lapā www.aglona.lv, kā to nosaka likums „Par pašvaldībām”.
Pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju,
lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus
pašvaldības darba organizācijas jautājumus (24.pants, 1.daļa).
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicāšanas laikrakstā vai bezmaksas
izdevumā, ja tajos nav noteikts vēlāks spēkā stāšanās laiks (45.pants, 6.daļa).
Pašvaldības saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicē pašvaldības mājaslapā
internetā.
Novada domes saistošo noteikumu pieejamību nodrošina arī novada domes ēkā un pārvaldēs
(45.pants, 7.daļa).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 24.pantu, 45.pantu
NOLEMJ:
Izteikt aizrādījumu Aglonas novada domes priekšsēdētājam Igoram Reščenko sakarā ar saistošo
noteikumu Aglonas novada pašvaldības nolikuma grozījumu (29.03.2012.) publicēšanas kārtības
atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 45.pantam neievērošanu.
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Sagatavotais lēmumprojekts:
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Izteikt aizrādījumu Aglonas novada domes priekšsēdētājam Igoram Reščenko sakarā ar
saistošo noteikumu Aglonas novada pašvaldības nolikuma grozījumu (29.03.2012.)
publicēšanas kārtības atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 45.pantam neievērošanu.
Debatēs piedalās: I.Reščenko, J.Rutka, D.Kuzņecovs.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Vietnieks A.Beķis uzskata, ka dot vārdu deputātam ir izņēmuma
kārtā.”
Sēdes vadītājs A.Beķis aicina deputātus balsot par V.Krimana sagatavoto lēmumprojektu.
No balsošanas sevi atstādina I.Reščenko.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 3 (V.Krimans, J.Rutka, D.Vanags);
pret – nav; atturas – 7 (A.Beķis, A.Badūns, A.Kluss, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Streļčs, A.Ruduks),
neapstiprina augstāk minēto V.Krimana sagatavoto lēmumprojektu.
A.Beķis paziņo, ka lēmums nav pieņemts.
13.5. Par deputāta V.Krimana iesniegumu „Par aizrādījuma izteikšanu Aglonas novada
domes priekšsēdētājam Igoram Reščenko par Aglonas novada lēmumu (29.05.2012.,
protokols Nr.8, § 13.4 „Par Aglonas novada domes mājaslapas www.aglona.lv
uzlabošanu”) ignorēšanu” (28.03.2013., reģ. Nr.507).
(Ziņo V.Krimans)
Saņemts deputāta V.Krimana iesniegums (28.03.2013., reģ. Nr.507) ar lūgumu iekļaut Aglonas
novada domes 2013.gada 27.marta mēneša kārtējā sēdē dienas kārtībā papildus jautājumu „Par
aizrādījuma izteikšanu Aglonas novada domes priekšsēdētājam Igoram Reščenko par Aglonas
novada lēmumu (29.05.2012., protokols Nr.8, § 13.4 „Par Aglonas novada domes mājaslapas
www.aglona.lv uzlabošanu”) ignorēšanu”.
Lēmumprojekts
Par aizrādījuma izteikšanu Aglonas novada domes priekšsēdētājam Igoram Reščenko par Aglonas
novada lēmumu (29.05.2012., protokols Nr.8, § 13.4 „Par Aglonas novada domes mājaslapas
www.aglona.lv uzlabošanu”) ignorēšanu.
2012.gada 29.maijā Aglonas novada domes sēdē protokols Nr.8 § 13.4 „Par Aglonas novada domes
mājaslapas www.aglona.lv uzlabošanu” pieņemts lēmums uzlikt Aglonas novada domes
priekšsēdētājam Igoram Reščenko par pienākumu nodrošināt Aglonas novada domes mājaslapā
www.aglona.lv iespēju redzēt ievietotā raksta autoru.
Ņemot vērā, ka Aglonas novada domes mājaslapā www.aglona.lv turpina parādīties raksti bez
norādes par autoru,
NOLEMJ:
Izteikt aizrādījumu Aglonas novada domes priekšsēdētājam Igoram Reščenko par Aglonas novada
lēmumu (29.05.2012., protokols Nr.8, § 13.4 „Par Aglonas novada domes mājaslapas
www.aglona.lv uzlabošanu”) ignorēšanu.
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Sagatavotais lēmumprojekts:
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Izteikt aizrādījumu Aglonas novada domes priekšsēdētājam Igoram Reščenko par Aglonas novada
lēmumu (29.05.2012., protokols Nr.8, § 13.4 „Par Aglonas novada domes mājaslapas www.aglona.lv
uzlabošanu”) ignorēšanu.

Debatēs piedalās: A.Bartuša, I.Reščenko, J.Rutka.
Sēdes vadītājs A.Beķis aicina deputātus balsot par V.Krimana sagatavoto lēmumprojektu.
No balsošanas sevi atstādina I.Reščenko.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 5 (V.Krimans, J.Rutka, D.Vanags,
I.Barkeviča, A.Ruduks); pret – 1 (A.Streļčs); atturas – 4 (A.Beķis, A.Badūns, A.Kluss,
A.Bartuša), neapstiprina augstāk minēto V.Krimana sagatavoto lēmumprojektu.
A.Beķis paziņo, ka lēmums nav pieņemts.
13.6. Par deputāta V.Krimana iesniegumu „Par aizrādījuma izteikšanu Aglonas novada
domes priekšsēdētājam Igoram Reščenko par Aglonas novada lēmumu (29.11.2012.,
protokols Nr.21, § 18.3 „Par asins donoru kustības atbalstu”) ignorēšanu” (28.03.2013.,
reģ. Nr.508).
(Ziņo V.Krimans)
Saņemts deputāta V.Krimana iesniegums (28.03.2013., reģ. Nr.508) ar lūgumu iekļaut Aglonas
novada domes 2013.gada 27.marta mēneša kārtējā sēdē dienas kārtībā papildus jautājumu „Par
aizrādījuma izteikšanu Aglonas novada domes priekšsēdētājam Igoram Reščenko par Aglonas
novada lēmumu (29.11.2012., protokols Nr.21, § 18.3 „Par asins donoru kustības atbalstu”)
ignorēšanu”.
Lēmumprojekts
Par aizrādījuma izteikšanu Aglonas novada domes priekšsēdētājam Igoram Reščenko par Aglonas
novada lēmumu (29.11.2012., protokols Nr.21, § 18.3 „Par asins donoru kustības atbalstu”)
ignorēšanu.
2012.gada 29.novembrī Aglonas novada domes sēdē protokols Nr.21 § 18.3 „Par asins donoru
kustības atbalstu” pieņēma lēmumu sagatavot nolikumu par atbalstu donoru kustībai Aglonas
novada iedzīvotājiem 2013.gadam (paredzot finansējumu no rezerves fonda 2013.gadā).
NOLEMJ:
Izteikt aizrādījumu Aglonas novada domes priekšsēdētājam Igoram Reščenko par Aglonas novada
lēmumu (29.11.2012., protokols Nr.21, § 18.3 „Par asins donoru kustības atbalstu”) ignorēšanu.
Sagatavotais lēmumprojekts:
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Izteikt aizrādījumu Aglonas novada domes priekšsēdētājam Igoram Reščenko par Aglonas novada
lēmumu (29.11.2012., protokols Nr.21, § 18.3 „Par asins donoru kustības atbalstu”) ignorēšanu.
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Debatēs piedalās: A.Ruduks, I.Reščenko.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Vai D.Kuzņecovs ir informēts, ka domes deputāti pieņēma tādu
lēmumu?”
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „D.Kuzņecovs kā jurists nav informēts par tā nolikuma izstrādāšanas
nepieciešamību.”
Sēdes vadītājs A.Beķis aicina deputātus balsot par V.Krimana sagatavoto lēmumprojektu.
No balsošanas sevi atstādina I.Reščenko.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 3 (V.Krimans, J.Rutka, D.Vanags);
pret – nav; atturas – 7 (A.Beķis, A.Badūns, A.Kluss, A.Streļčs, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Ruduks),
neapstiprina augstāk minēto V.Krimana sagatavoto lēmumprojektu.
A.Beķis paziņo, ka lēmums nav pieņemts.
13.7. Par deputāta V.Krimana iesniegumu „Par aizrādījuma izteikšanu Aglonas novada
domes priekšsēdētājam Igoram Reščenko par Aglonas novada lēmumu (29.05.2012.,
protokols Nr.8, § 17.1 „Par Aglonas novada domes 25.04.2012. lēmumu (§ 17, 17.1.
punkts) par Preiļu slimnīcas kapitāldaļām” ignorēšanu” (28.03.2013., reģ. Nr.509).
(Ziņo V.Krimans)
Saņemts deputāta V.Krimana iesniegums (28.03.2013., reģ. Nr.509) ar lūgumu iekļaut
Aglonas novada domes 2013.gada 27.marta mēneša kārtējā sēdē dienas kārtībā papildus jautājumu
„Par aizrādījuma izteikšanu Aglonas novada domes priekšsēdētājam Igoram Reščenko par Aglonas
novada lēmumu (29.05.2012., protokols Nr.8, § 17.1 „Par Aglonas novada domes 25.04.2012.
lēmumu (§ 17, 17.1. punkts) par Preiļu slimnīcas kapitāldaļām” ignorēšanu”.
Lēmumprojekts
Par aizrādījuma izteikšanu Aglonas novada domes priekšsēdētājam Igoram Reščenko par Aglonas
novada lēmumu (29.05.2012., protokols Nr.8, § 17.1 „Par Aglonas novada domes 25.04.2012.
lēmumu (§ 17, 17.1. punkts) par Preiļu slimnīcas kapitāldaļām” ignorēšanu.
2012.gada 29.maijā Aglonas novada domes sēdē protokols Nr.8 § 17.1 „Par Aglonas novada domes
25.04.2012. lēmumu (§ 17, 17.1. punkts) par Preiļu slimnīcas kapitāldaļām” pieņemts lēmums
uzsākt SIA „Preiļu slimnīca” kapitāldaļu atsavināšanu.
NOLEMJ:
Izteikt aizrādījumu Aglonas novada domes priekšsēdētājam Igoram Reščenko par Aglonas novada
lēmumu (29.05.2012., protokols Nr.8, § 17.1 „Par Aglonas novada domes 25.04.2012. lēmumu (§
17, 17.1. punkts) par Preiļu slimnīcas kapitāldaļām” ignorēšanu.
Sagatavotais lēmumprojekts:
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Izteikt aizrādījumu Aglonas novada domes priekšsēdētājam Igoram Reščenko par Aglonas novada
lēmumu (29.05.2012., protokols Nr.8, § 17.1 „Par Aglonas novada domes 25.04.2012. lēmumu (§
17, 17.1. punkts) par Preiļu slimnīcas kapitāldaļām” ignorēšanu.
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V.Krimans informē, ka 29.05.2012. ir pieņemts lēmums uzsākt SIA „Preiļu slimnīca” kapitāldaļu
atsavināšanu.
V.Krimans jautā juristam D.Kuzņecovam, vai šis lēmums ir spēkā?
D.Kuzņecovs atbild, ka lēmums ir pieņemts.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Lēmums ir pieņemts.”
Debatēs piedalās: I.Reščenko, D.Kuzņecovs, J.Rutka, A.Streļčs.
No sēžu zāles iziet deputāte I.Barkeviča.
Sēdes vadītājs A.Beķis aicina deputātus balsot par V.Krimana sagatavoto lēmumprojektu.
No balsošanas sevi atstādina I.Reščenko.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 3 (V.Krimans, J.Rutka, D.Vanags);
pret – nav; atturas – 6 (A.Beķis, A.Badūns, A.Kluss, A.Streļčs, A.Bartuša, A.Ruduks),
neapstiprina augstāk minēto V.Krimana sagatavoto lēmumprojektu.
A.Beķis paziņo, ka lēmums nav pieņemts.
13.8. Par deputātu J.Rutka un V.Krimana pieprasījumu (28.03.2013., Nr.503) un par
deputātu J.Rutka un V.Krimana iesniegumu (26.04.2013., Nr.670).
(Ziņo J.Rutka)
Saņemts deputātu J.Rutka un V.Krimana 27.03.2013. pieprasījums Nr.2013-03_27_ID-01
(28.03.2013., reģ. Nr.503).
Pieprasījums
Sakarā ar to, ka
1. Aglonas novada domes 27. marta kārtējās sēdes darba kārtībā iekļauti jautājumi par Aglonas novada domes nekustamā
īpašuma, kas atrodas Somersetas ielā 33, Aglonā (Saules veikals) un kustamā īpašuma – transportlīdzekļa Volvo
S40, VRN: DV 584 atsavināšanu,
2. līdz šim deputātiem nav bijuši pieejami vai izsniegti materiāli ar ekonomiskiem aprēķiniem vai izvērtējamas kalkulācijas,
kas liecinātu par to, ka Jūsu minētie apgalvojumi par īpašumu atsavināšanas nepieciešamību un pamatotību eksistē un ir
adekvāti vai saimnieciski pamatoti,
3. šāda attieksme mums kā deputātiem, liedz īstenot mūsu likumiskās tiesības un pienākumus saskaņā ar likumu par deputāta
statusu1,
4. šāda attieksme rada nevienlīdzīgas attieksmes un Latvijas Republikas likumdošanas un normatīvo aktu parkāpšanas
precedentu, kurš regulāri atkārtojas,
5. pieprasītā informācija mums, kā deputātiem, bija un ir nepieciešama, lai iepazītos ar jautājumu pēc būtības un izvērtētu tā
saimniecisko nepieciešamību un pamatotību, jo Jūsu mutiski sniegtie skaidrojumi jau notikušajās domes komiteju sēdēs un
iedzīvotāju sapulcēs ir bez jebkādiem loģiskiem un saimnieciskiem pamatojumiem, faktiski satur vien emocionālus un
polemiskus frāzējumus,
6. šāda Jūsu nostāja liek domāt, ka jautājums par atsavināšanu nav ekonomiski un saimnieciski izvērtēts, ir sasteigts un
nepārdomāts, kas var radīt nevajadzīgus zaudējumus (iespējams, apzinātus) Aglonas novada domei.
Par apzinātu deputātu un sabiedrības maldināšanu liek domāt arī virkne konstatēto kļūdu un aplamību, kas pieļautas nekustamā
īpašuma novērtējumos, vērtējumi ir apšaubāmi. Informācijas slēpšana vai nesniegšana rada nevienādas attieksmes precedentu, liecina
par labas pārvaldības principu ignorēšanu domes un tās amatpersonu darbā.
Lūdzam steidzamības kārtā līdz 2013. gada 27. marta plkst.13:00 nosūtīt uz mūsu oficiālajiem domes deputātu e-pastiem sekojošu
informāciju - norakstus vai kopijas (kas iespējams ātrāk un vienkāršāk):
1. nekustamā un kustamā īpašumu atsavināšanas ekonomiskā izvērtējuma aprēķinus, kalkulācijas vai jebkādus
izvērtēšanas aprēķinus ko Jūs vai domes speciālisti izmantoja kā pamatojumu šāda lēmumprojekta sagatavošanai,
2. pievienojiet finanšu nodaļas vadītājas atzinumu par ekonomisko aprēķinu pamatotību un domes jurista atzinumu par
dokumentācijas atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
Pamatojums:
Deputāta pienākumu veikšana saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu un normatīvajiem aktiem, Aglonas novada
domes normatīvajiem aktiem.
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Sagatavotais lēmumprojekts:
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Uzlikt par pienākumu Aglonas novada domes priekšsēdētājam I.Reščenko sniegt deputātiem
J.Rutkam un V.Krimanam informāciju pēc būtības pēc kārtējās novada domes sēdes 2 nedēļu laikā.

Saņemts deputātu J.Rutka un V.Krimana 26.04.2013. iesniegums Nr.2013-04_26_ID-01
(26.04.2013., reģ. Nr.670) ar lūgumu iekļaut Aglonas novada domes 2013.gada 26.aprīļa kārtējās
sēdes darba kārtībā papildus jautājumu „Par aizrādījuma izteikšanu Aglonas novada domes
priekšsēdētājam Igoram Reščenko par Aglonas novada pašvaldības nolikuma ignorēšanu”.
Lēmumprojekts
„Par aizrādījuma izteikšanu Aglonas novada domes priekšsēdētājam Igoram Reščenko par Aglonas
novada pašvaldības nolikuma ignorēšanu”.
2013.gada 27. aprīlī mēs, Aglonas novada domes deputāti, griezāmies pie Aglonas novada domes
priekšsēdētāja ar pieprasījumu (iesniegumu, iesniegts elektroniski ar derīgiem e-parakstiem, reģ.nr.
503, 28.03. 2013. „Par Aglonas novada domes nekustamā īpašuma, kas atrodas Somersetas ielā 33,
Aglonā (Saules veikals) un kustamā īpašuma – transportlīdzekļa Volvo S40, VRN: DV 584
atsavināšanu”), kur lūdzām izsniegt informāciju par jautājumu.
Diemžēl, normatīvajos aktos noteiktajā termiņā atbilde no Aglonas novada domes priekšsēdētāja
netika saņemta, neskatoties uz to, ka Aglonas novada pašvaldības nolikums 84. punkts nosaka, ka
atbilde uz deputātu iesniegumiem un pieprasījumiem ir jāsniedz saprātīgā termiņā, bet ne vēlāk kā
15 dienu laikā no deputātu iesnieguma (pieprasījuma) saņemšanas dienas.
NOLEMJ:
Izteikt aizrādījumu Aglonas novada domes priekšsēdētājam Igoram Reščenko par Aglonas novada
pašvaldības nolikuma ignorēšanu.
Debatēs piedalās: I.Reščenko, D.Kuzņecovs, V.Krimans.
Sēdes vadītājs A.Beķis aicina deputātus balsot par deputātu J.Rutka un V.Krimana iesniegto
lēmumprojektu „Par aizrādījuma izteikšanu Aglonas novada domes priekšsēdētājam Igoram
Reščenko par Aglonas novada pašvaldības nolikuma ignorēšanu”.
No balsošanas sevi atstādina I.Reščenko.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 3 (V.Krimans, J.Rutka, D.Vanags);
pret – nav; atturas – 6 (A.Beķis, A.Badūns, A.Kluss, A.Streļčs, A.Bartuša, A.Ruduks),
neapstiprina augstāk minēto J.Rutka un V.Krimana iesniegto lēmumprojektu.
A.Beķis paziņo, ka lēmums nav pieņemts.
Sēžu zāli atstāj deputāti V.Krimans un J.Rutka plkst.15:50.
Sēdes vadītājs A.Beķis aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu.
No balsošanas sevi atstādina I.Reščenko.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm: par – 4 (A.Beķis, A.Badūns, A.Kluss,
A.Ruduks); pret – nav; atturas – 3 (D.Vanags, A.Bartuša, A.Streļčs), NOLEMJ:
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1. Uzlikt par pienākumu Aglonas novada domes priekšsēdētājam I.Reščenko sniegt
deputātiem J.Rutkam un V.Krimanam informāciju pēc būtības pēc kārtējās novada
domes sēdes 2 nedēļu laikā.
A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Sēdi vadīt turpina novada domes priekšsēdētājs Igors Reščenko.
Sēdes vadītājs I.Reščenko izsludina sēdes pārtraukumu.
Pēc sēdes pārtarukuma sēžu zālē ir atgriezusies deputāte I.Barkeviča.
Pēc sēdes pārtraukuma deputāti vienojoties piekrīt mainīt darba kārtības secību un
jautājumus neskatīt pēc kārtas, sakarā ar to, ka uz sēdi ziņot ir uzaicināti novada domes
speciālisti.
2.§
Par budžeta izpildi.
(Ziņo V.Lielcepure)
Saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.pantu, likuma ‘’Par pašvaldību budžetiem’’
7.pantu, ‘’Likuma par budžetu un finanšu vadību’’ 41.(1) pantu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags),
NOLEMJ:
1.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto pamatbudžeta
izpildi uz 01.04.2013. ieņēmumos LVL 648173 (tajā skaitā konsolidācija - LVL 97477) ,
saskaņā ar pielikumu ‘’Pārskats par budžeta izpildi’’ (Veidlapa 1-PB);
2. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto pamatbudžeta
izpildi uz 01.04.2013. izdevumos LVL 566444 (tajā skaitā konsolidācija - LVL 97477) un
naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumu uz 01.04.2013. LVL 365584, saskaņā ar
pielikumu ‘’Pārskats par budžeta izpildi’’(Veidlapa 1-PB);
3. Apstiprināt saņemto aizņēmumu kopsummu uz 01.04.2013. LVL 42661, atmaksāto
aizņēmumu kopsummu uz 01.04.2013. LVL 26522, saskaņā ar pielikumu ‘’Pārskats par
aizņēmumiem’’;
4. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto speciālā budžeta
izpildi uz 01.04.2013. ieņēmumos LVL 19570, saskaņā ar pielikumu ‘’Pārskats par budžeta
izpildi’’ (Veidlapa 1-SB);
5. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto speciālā budžeta
izpildi uz 01.04.2013. izdevumos LVL 21218 un naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumu
uz 01.04.2013. LVL 36911, saskaņā ar pielikumu ‘’Pārskats par budžeta izpildi’’(Veidlapa
1-SB).
6.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto ziedojumu,
dāvinājumu budžeta izpildi uz 01.04.2013. ieņēmumos LVL 2287, izdevumos LVL 3067 un
līdzekļu atlikumu uz 01.04.2013. LVL 2504 saskaņā ar pielikumu Nr.1-ZD.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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3.§
Par 2012.gada pārskatu.
(Ziņo V.Lielcepure)
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’’,
Debatēs piedalās: A.Streļčs.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags),
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aglonas novada domes administrācijas 2012.gada pārskatu;
2. Apstiprināt Aglonas internātvidusskolas 2012.gada pārskatu;
3. Apstiprināt p/i ‘’SAC ‘’Aglona’’’’ 2012.gada pārskatu;
4. Apstiprināt Aglonas novada domes konsolidēto 2012.gada pārskatu.
5. Apstiprināt vadības ziņojumu par Aglonas novada domes 2012.gada pārskatu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
4.§
Par SIA „Preiļu slimnīca” 2012.gada pārskatu.
(Ziņo V.Lielcepure)
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags),
NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai SIA „Preiļu slimnīca” 2012.gada pārskatu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
5.§
Par saistošajiem noteikumiem „Par koku ciršanu ārpus meža Aglonas novada
administratīvajā teritorijā”.
(Ziņo D.Kuzņecovs)
Saņemta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstule (08.03.2013., Nr.377)
par koku ciršanu ārpus meža.
Sagatavotais lēmumprojekts:
Saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu, Meža likuma 8.panta otro
daļu un MK 2012.gada 2.maija noteikumiem Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 22.punktu,
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aglonas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.____ „Par koku ciršanu ārpus meža
Aglonas novada administratīvajā teritorijā”. (Pielikumā)
2. Apstiprināt Aglonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.____ „Par koku ciršanu ārpus meža
Aglonas novada administratīvajā teritorijā” paskaidrojuma rakstu. (Pielikumā)

Debatēs piedalās: A.Streļčs.
A.Streļčs – pie saistošajiem noteikumiem vēl ir jāpiestrādā, jāizvērtē koeficienta noteikšana.
A.Streļča priekšlikums ir atlikt jautājuma izskatīšanu.
Deputāti balso par A.Streļča priekšlikumu.
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags),
NOLEMJ:
1. Atlikt jautājuma izskatīšanu par saistošajiem noteikumiem „Par koku ciršanu ārpus
meža Aglonas novada administratīvajā teritorijā”.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
6.§
Par līgumiem.
6.1. Par savstarpējiem norēķiniem.
(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,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, D.Vanags); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Slēgt līgumu par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem ar Līvānu novada domi.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
6.2. Ar A/s „Rix Technologies”.
(Ziņo I.Barkeviča)
Saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.pantu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags),
NOLEMJ:
1. Slēgt līgumu ar A/S „RixTechnologies” par esošās informācijas sistēmas „Namejs”
licenču uzturēšanu. Līguma summa 1425.00 LVL (bez PVN 21%), kopējā līguma
summa sastāda 1724,25 LVL.
2. Uzdot datorsistēmu tehniķim sadarbībā ar Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāju
un Kancelejas nodaļas vadītāju sagatavot līdz 2014.gada janvārim alternatīvus
piedāvājumus dokumentu aprites sistēmai „Namejs”.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
6.3. Par grozījumiem līgumā ar Preiļu novada domi par Izglītības pārvaldes funkciju
veikšanu un finansēšanu.
(Ziņo I.Reščenko)
Saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.pantu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, D.Vanags); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Slēgt vienošanos ar Preiļu novada domi, reģ. Nr.90000065720, par grozījumiem
2012.gada 14.februāra Līgumā par Izglītības pārvaldes funkciju veikšanu un
finansēšanu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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6.4. Par līguma termiņa pagarināšanu ar SIA „ĶBLC”.
(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.
SIA „Ķemers Busines and Law Company” valdes priekšsēdētājs Kaspars Ķemers 2013. gada 15.
aprīļa vēstulē Nr.9 lūdz termiņa pagarinājumu Aglonas novada domei par Aglonas novada
teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam izstrādei līdz 2013. gada 30. jūnijam, jo saskaņā ar
plānošanas procesu un aktualitātēm plānošanā un saņemtajiem iedzīvotāju priekšlikumiem saist ībā
ar novada tūrisma un ainavu teritoriju izmantošanu, kas radīja vairākas redakcionālas izmaiņas
teritorijas plānošanas dokumenta īstenošanā.
Lai pagarinātu līguma darbības termiņu ir nepieciešamas izmaiņas un papildinājumi Aglonas
novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam līgumā un darba uzdevumā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, D.Vanags); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1. PAGARINĀT līguma Nr. 2011-08-01 darbības termiņu līdz 2013.gada 30.jūnijam.
2. APSTIPRINĀT izmaiņas darba uzdevumā Aglonas novada teritorijas plānojuma 2012.2024. gadam izstrādei (1.pielikums pie Aglonas novada teritorijas plānojuma izstrādes
līguma Nr. 2011-08-01.)
3. SAGATAVOT vienošanos pie 2011.gada 24.augusta noslēgtā Aglonas novada teritorijas
plānojuma izstrādes līguma Nr. 2011-08-01.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.§
Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
13.10. Par z/s „Agnese” iesniegumu.
(Ziņo D.Kuzņecovs)
Saņemts z/s „Agnese” iesniegums (04.01.2013., Nr.19), kurā lūdz piešķirt nomas tiesības uz
„Biržgales” (Kapiņu) ezeru zivsaimnieciskai izmantošanai, saskaņā ar izstrādātajiem ezera
ekspluatācijas noteikumiem.
Novada domes jurists D.Kuzņecovs informē, ka ir izstrādāts ūdenstilpnes nomas līguma projekts,
kurā paredzēts ūdenstilpni iznomāt uz 10 gadiem. Ir jānosaka ūdenstilpnes nomas maksa.
Debatēs piedalās: A.Streļčs, A.Ruduks, A.Bartuša, A.Beķis.
A.Streļča priekšlikums ir noteikt nomas maksu Ls 100.
I.Reščenko priekšlikums ir noteikt nomas maksu Ls 50.
I.Barkevičas priekšlikums ir atlikt jautājuma izskatīšanu līdz maija mēneša novada domes sēdei.
Deputāti balso par I.Barkevičas priekšlikumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, D.Vanags); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz maija mēneša novada domes sēdei.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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13.11. Par līgumu ar biedrību „Ideju Strops”.
(Ziņo I.Reščenko, D.Kuzņecovs)
Debatēs piedalās: D.Vanags.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags),
NOLEMJ:
1. Slēgt līgumu ar biedrību „Ideju Strops”, reģ. Nr.40008179985, par nedzīvojamās
telpas Nr.3 (kadastra apzīmējums Nr.7642 004 0436 011) ar kopējo platību – 23,4
m² Daugavpils ielā 8, Aglona, Aglonas nov., Bērnu un jauniešu brīvā laika
pavadīšanas centrā „Strops” nomu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
7.§
Par zivju nozveju.
(Ziņo A.Bartuša)
7.1. Par V.B. iesniegumu.
Izskatot V.B., personas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 08.04.2013., Nr.
528) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2013.gadam Geraņimovas Ilzas ezerā zivju
nozvejai pašpatēriņam ar zivju tīklu, pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” un 2007.
gada 02.maija MK noteikumiem nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos.”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags),
NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2013.gadam ar V.B., personas kods, dzīves vieta, par
zivju nozveju Geraņimovas Ilzas ezerā ar vienu 30 m garu tīklu pašpatēriņam.
2. Nomas līgums jānoslēdz viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
7.2. Par R.O. iesniegumu.
Izskatot R.O. personas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 04.04.2013.,
Nr.526) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2013.gadam Užuņu ezerā zivju nozvejai
pašpatēriņam ar zivju tīklu, pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” un 2007. gada 02.maija
MK noteikumiem nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos.”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags),
NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2013.gadam ar R.O., personas kods, dzīves vieta, par
zivju nozveju Užuņu ezerā ar vienu 30 m garu tīklu pašpatēriņam.
2. Nomas līgums jānoslēdz viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
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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.
7.3. Par M.V. iesniegumu.
Izskatot M.V., personas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 15.04.2013.,
Nr.609) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2013.gadam Ciriša ezerā zivju nozvejai
pašpatēriņam ar zivju tīklu 50 m un vienu 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 9 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags),
NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2013.gadam ar M.V., personas kods, dzīves vieta,
par zivju nozveju Ciriša ezerā ar vienu 50 m garu tīklu un zivju murdu ar sētu līdz
30 m pašpatēriņam.
2. Nomas līgums jānoslēdz viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
7.4. Par Č.P. iesniegumu.
Izskatot Č.P, personas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 15.04.2013.,
Nr.608) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2013.gadam Ciriša ezerā zivju nozvejai
pašpatēriņam ar zivju tīklu 50 m un vienu 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 9 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags),
NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2013.gadam ar Č.P., personas kods, dzīves vieta, par
zivju nozveju Ciriša ezerā ar vienu 50 m garu tīklu un zivju murdu ar sētu līdz 30 m
pašpatēriņam.
2. Nomas līgums jānoslēdz viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
7.5. Par G.S. iesniegumu.
Izskatot G.S., personas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 15.04.2013.,
Nr.606) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2013.gadam Užuņu ezerā zivju nozvejai
pašpatēriņam ar zivju tīklu 30 m, pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” un 2007.
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gada 02.maija MK noteikumiem nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos.”
No balsošanas sevi atstādina A.Streļčs.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags), NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2013.gadam ar G.S., personas kods, dzīves vieta, par zivju
nozveju Užuņu ezerā ar vienu 30 m garu tīklu pašpatēriņam.
2. Nomas līgums jānoslēdz viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
7.6. Par A.S. iesniegumu.
Izskatot A.S., personas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 15.04.2013.,
Nr.607) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2013.gadam Užuņu ezerā zivju nozvejai
pašpatēriņam ar zivju tīklu 30 m, 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.”
No balsošanas sevi atstādina A.Streļčs.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags), NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2013.gadam ar A.S., personas kods, dzīves vieta, par
zivju nozveju Užuņu ezerā ar vienu 30 m garu tīklu pašpatēriņam.
2. Nomas līgums jānoslēdz viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
7.7. Par V.P. iesniegumu.
Izskatot V.P., personas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 22.04.2013.,
Nr.644) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2013.gadam Aksenovas ezerā zivju nozvejai
pašpatēriņam ar zivju tīklu, pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” un 2007. gada 02.maija
MK noteikumiem nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos.”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags),
NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2013.gadam ar V.P., personas kods, dzīves vieta, par
zivju nozveju Aksenovas ezerā ar vienu 30 m garu tīklu pašpatēriņam.
2. Nomas līgums jānoslēdz viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
7.8. Par S.R. iesniegumu.
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Izskatot S.R., personas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 23.04.2013.,
Nr.645) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2013.gadam Biržgaļa ezerā zivju nozvejai
pašpatēriņam ar zivju tīklu, pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi
par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” un 2007. gada
02.maija MK noteikumiem nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos.”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags),
NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2013.gadam ar S.R., personas kods, dzīves vieta,
par zivju nozveju Biržgaļa ezerā ar vienu 50 m garu tīklu pašpatēriņam.
2. Nomas līgums jānoslēdz viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
7.9. Par A.L. iesniegumu.
Izskatot A.L., personas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 23.04.2013.,
Nr.646) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2013.gadam Užuņu ezerā zivju nozvejai
pašpatēriņam ar zivju tīklu, pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi
par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” un 2007. gada
02.maija MK noteikumiem nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos.”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags),
NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2013.gadam ar A.L., personas kods, dzīves vieta, par
zivju nozveju Užuņu ezerā ar vienu 30 m garu tīklu pašpatēriņam.
2. Nomas līgums jānoslēdz viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
7.10. Par I.A. iesniegumu.
Izskatot I.A., personas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 23.04.2013.,
Nr.648) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2013.gadam Koškina ezerā zivju nozvejai
pašpatēriņam ar zivju tīklu, pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi
par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” un 2007. gada
02.maija MK noteikumiem nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos.”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags),
NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2013.gadam ar I.A., personas kods, dzīves vieta, par
zivju nozveju Koškina ezerā ar vienu 30 m garu tīklu pašpatēriņam.
2. Nomas līgums jānoslēdz viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
7.11. Par V.A. iesniegumu.
Izskatot V.A., personas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 23.04.2013.,
Nr.647) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2013.gadam Koškina ezerā zivju nozvejai
pašpatēriņam ar zivju tīklu, pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi
par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” un 2007.gada
02.maija MK noteikumiem nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos.”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags),
NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2013.gadam ar V.A. personas kods, dzīves vieta, par
zivju nozveju Koškina ezerā ar vienu 30 m garu tīklu pašpatēriņam.
2. Nomas līgums jānoslēdz viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
7.12. Par A.R. iesniegumu.
Izskatot A.R., personas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 24.04.2013.,
Nr.650) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2013.gadam Ciriša ezerā zivju nozvejai
pašpatēriņam ar zivju tīklu, pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi
par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” un 2007. gada
02.maija MK noteikumiem nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos.”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags),
NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2013.gadam ar A.R., personas kods, dzīves vieta, par
zivju nozveju Ciriša ezerā ar vienu 50 m garu tīklu pašpatēriņam.
2. Nomas līgums jānoslēdz viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
7.13. R.R. iesniegumu.
Izskatot R.R., personas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 27.03.2013., Nr.414/43) 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 9 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags),
NOLEMJ:
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1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2013.gadam ar R.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 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 V.V. iesniegumu.
Izskatot V.V., personas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 27.03.2013., Nr.414/44) 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 9 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags),
NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2013.gadam ar V.V., 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 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.
7.15. Par V.L. iesniegumu.
Izskatot V.L., personas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 12.04.2013., Nr.414/45) 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 9 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags),
NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2013.gadam ar V.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 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 projektiem.
8.1. Par projektu „Veselīga dzīvesveida veicināšana Latvijas un Baltkrievijas pierobežas
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reģionos (MOVE FOR LIFE)”.
(Ziņo I.Valaine)
Debatēs piedalās: D.Vanags.
Saskaņā ar 10.02.2011. domes lēmumu, prot.Nr.3, &1 par piedalīšanos Latvijas – Lietuvas Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projektā ‘’Veselīga dzīvesveida veicināšana
Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionos’’ , saīsinātais nosaukums ‘’MOVE FOR
LIFE’’,12.12.2012. noslēgto līgumu ar Eiroreģionu ‘’Ezeru zeme’’,
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 – nav; atturas – 2 (D.Vanags, A.Ruduks),
NOLEMJ:
1. Pamatbudžeta izdevumu pielikumā Nr.2-Pārvaldes neapstiprinātā projekta
‘’Materiāltehniskās bāzes pilnveidošana Aglonas novada kultūras centra struktūrvienībās’’
nosaukumu aizstāt ar nosaukumu ‘’MOVE FOR LIFE’’, apstiprinātā budžeta apjomā,
saglabājot projekta struktūrvienības numuru ‘’1096’’;
2. Apstiprināt par projekta Nr. LLB-2-255 koordinatoru Inetu Valaini;
3. Apstiprināt par projekta Nr. LLB-2-255 grāmatvedi Valentīnu Lielcepuri;
4. 2013. gada amatu saraksta Pielikumā Nr.1A-algas veikt grozījumus saskaņā ar tabulu
Nr.1-LI:

Tabula Nr.1-LI
FKK/
str.v.

Amats

Profes.
kods

Vārds,
uzv.

Periods

01.100/
1001

Attīst.un
plān.nod.
vadītāja
Projekta
koordinators
Finanšu nod.
vadītājagalv.grāmatv.
Projekta
grāmatvedis

2422
01

I.V.

01.04.2013.31.12.2013.

I.V.

07.490/
1096
01.100/
1001
07.490/
1096

1211
16

V.L.

V.L.

Likmes
veids
Mēn.

Likme,
Ls

Likmju
skaits

Periodā

686.99

0.8734

5400

VSAOI
24.09%
periodā
1301

01.04.2013.31.12.2013.
01.04.2013.31.12.2013.

Mēn.

686.99

0.1266

783

189

Mēn.

851.91

0.9508

7290

1756

01.04.2013.31.12.2013.

Mēn.

851.91

0.0492

377

91

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
8.2. Par projektu „Sporta inventāra iegāde Aglonas novada skolām”.
(Ziņo I.Valaine)
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, D.Vanags); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
Piedalīties Izglītības un zinātnes ministrijas 2013.gada izsludinātajā projektu
konkursā „Sporta inventāra iegādei mācību priekšmeta „Sports” ar projekta
iesniegumu „Sporta inventāra iegāde Aglonas novada skolām”, līdzfinansējumu
nodrošinot no skolu budžetiem mācību līdzekļu iegādei. Projekta kopējās izmaksas
2183,70 Ls, t.sk. 50% pašvaldības finansējums, 50% valsts finansējums.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
1.
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8.3. Par projektu „Sugu, un biotopu saglabāšana, aizsardzība un attīstība Ciriša ezera
dabas parkā”.
(Ziņo I.Valaine)
Debatēs piedalās: A.Streļčs, V.Lielcepure.
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 – nav; atturas – 2 (D.Vanags, A.Ruduks),
NOLEMJ:
1. Piedalīties Eiropas Kopienas vides finanšu apakšprogrammas LIFE+Vides politika un
pārvaldība un LIFE+Informācija un komunikācija līdzfinansējuma saņemšanai
projekta „Sugu un biotopu saglabāšana, aizsardzība un attīstība Ciriša ezera dabas
parkā” iesniegumam 2013.gadam.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
8.4. Par projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru
ciemā, I kārta”.
(Ziņo I.Reščenko)
Debatēs piedalās: A.Ruduks.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags),
NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē no ERAF līdzekļiem līdzfinansētajam projektam
Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/118/003 ” Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada
Grāveru pagasta Grāveru ciemā” 2013.gadā plānoto projekta aktivitāšu īstenošanai 127365
LVL (viens simts divdesmit septiņi tūkstoši trīs simti sešdesmit pieci lati) apmērā vai
ekvivalentu citā valūtā ar Valsts kases noteikto procentu likmi. Aizņēmuma atmaksas termiņš
20 gadi. Aizņēmuma pamatsummas atmaksas uzsākšanas termiņš 2014.gada maijs, aizņēmuma
atmaksas garantija – pašvaldības budžets.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
8.5. Par projekta „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam
pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei”.
(Ziņo I.Barkeviča)
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags),
NOLEMJ:
1. Iesaistīt Priežmalas pamatskolu Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsta programmu
izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas
izveidei” (Vienošanās Nr.2010/0328/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/002).
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
10.§
Par sociālajiem jautājumiem un pabalstiem.
(Ziņo Ā.Perševica)
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10.1. Pabalsti.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 7.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, D.Vanags); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt sarakstu par sociālajiem pabalstiem par kopējo summu Ls 837.00
(astoņi simti trīsdesmit septiņi lati 00 santīmi). (Saraksts pielikumā, konfidenciāli)
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
10.2. Iesniegumi un dažādi jautājumi.
10.2.1. Par V.T. iesniegumu.
Aglonas novada Sociālajā dienestā tika saņemts V.T., personas kods, iesniegums (Nr.1-11/442)
ar lūgumu piešķirt sociālo dzīvokli Kastuļinas pagasta sociālajā dzīvojamā mājā.
Izvērtējot Aglonas novada Sociālajā dienesta rīcībā esošo informāciju, konstatēts:
Ģimenei ir piešķirts trūcīgas ģimenes statuss.
Pamatojoties uz Aglonas novada saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par sociālo dzīvokļu
izīrēšanu Aglonas novadā”,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, D.Vanags); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1.Piešķirt V.T., personas kods, ģimenei sociālo dzīvokli Aglonas novada sociālajā dzīvojamā
mājā no 2013.gada 2.maija līdz 2013.gada 1.novembrim.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
10.2.2. Par A.Š. iesniegumu.
Aglonas novada Sociālajā dienestā tika saņemts A. Š, personas kods, iesniegums (Nr.1-11/458)
ar lūgumu piešķirt sociālo dzīvokli Kastuļinas pagasta
sociālajā dzīvojamā mājā.
Izvērtējot Aglonas novada Sociālajā dienesta rīcībā esošo informāciju, konstatēts:
Ģimene atbilst kritērijiem sociālā dzīvokļa piešķiršanai.
Pamatojoties uz Aglonas novada saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par sociālo dzīvokļu
izīrēšanu Aglonas novadā”,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, D.Vanags); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1.Piešķirt A.Š. personas kods, ģimenei sociālo dzīvokli Aglonas novada sociālajā dzīvojamā
mājā no 2013.gada 2.maija līdz 2013.gada 1.novembrim.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
10.2.3. Par D.S. iesniegumu.
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Aglonas novada Sociālajā dienestā tika saņemts D.S., personas kods, iesniegums
(22.04.2013., Nr.1-11/461) ar lūgumu piešķirt sociālo dzīvokli
Kastuļinas pagasta sociālajā dzīvojamā mājā.
Izvērtējot Aglonas novada Sociālajā dienesta rīcībā esošo informāciju, konstatēts:
Dacei Staropoļskai ir piešķirts trūcīgas ģimenes statuss.
Pamatojoties uz Aglonas novada saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par sociālo dzīvokļu
izīrēšanu Aglonas novadā”,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, D.Vanags); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt D.S., personas kods, sociālo dzīvokli Aglonas novada sociālajā dzīvojamā mājā
no 2013.gada 2.maija līdz 2013.gada 1.novembrim.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

9.§
Par iepirkumiem.
(Ziņo I.Barkeviča)
9.1. Par novada domes transporta remontiem paredzēto rezerves daļu iegādes iepirkumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags),
NOLEMJ:
1. Iepirkumu komisijai veikt novada domes transporta remontiem paredzēto rezerves
daļu iegādes iepirkumu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
9.2.Par iepirkumu „Aglonas novada autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi
2013.gada vasaras sezonā”.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags),
NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai, ka iepirkumu komisija pašvaldības pasūtījumam “Aglonas novada
autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2013.gada vasaras sezonā”, izvēlas: AS
„Latvijas autoceļu uzturētājs” Daugavpils ceļu rajons”, reģistrācijas numurs
40003356530, adrese – Krustpils iela 4, Rīga, LV 1073, un SIA „VTV 14”, reģistrācijas
numurs 41503059107, adrese – Alejas iela 21-3, Dagda, Dagdas novads, LV 5674, sakarā
ar to, ka tie ir pretendenti, kas atbilst iepirkuma noteikumos noteiktajām prasībām un ir
iesnieguši piedāvājumu ar zemāko cenu.
2. Slēgt līgumus ar:
2.1. AS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Daugavpils ceļu rajons”, reģistrācijas numurs
40003356530, adrese – Krustpils iela 4, Rīga, LV 1073, pašvaldības pasūtījuma „Aglonas
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novada autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2013.gada vasaras sezonā” par
sekojošām veicamo darbu grupām:
2.1.1. Seguma uzturēšana – Ls 37089,05 (bez PVN 21%)
2.1.2. Melno segumu uzturēšana – Ls 4336,70 (bez PVN 21%)
Kopējā līguma summa Ls 41425,75 (bez PVN 21%).
2.2.SIA „VTV 14”,reģistrācijas numurs 41503059107, adrese – Alejas iela 21-3, Dagda, Dagdas
novads, LV 5674, pašvaldības pasūtījuma „pašvaldības pasūtījuma „Aglonas novada
autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2013.gada vasaras sezonā” par sekojošām
veicamo darbu grupām:
2.2.1. Satiksmes organizācija - Ls 550,00 (bez PVN 21%)
2.2.2. Caurteku uzturēšana- Ls 7162,00 (bez PVN 21%)
2.2.3. Ceļu kopšana – Ls 17629,70 (bez PVN 21%)
Kopējā līguma summa Ls 25341,70 (bez PVN 21%).
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

9.3. Par iepirkumu „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta
Grāveru ciemā I kārta”.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags),
NOLEMJ:
1.Pieņemt zināšanai, ka iepirkumu komisija pašvaldības pasūtījumam „Ūdenssaimniecības
attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru ciemā I kārta” izvēlas: SIA „Apola-D” ,
reģ.Nr. 40003215620, juridiskā adrese – Jelgavas iela 1, Daugavpils, LV 5404, sakarā ar to, ka
tas ir pretendents, kas atbilst iepirkuma noteikumos noteiktajām prasībām un ir iesniedzis
piedāvājumu ar zemāko cenu.
2.Slēgt līgumu ar SIA „Apola-D” , reģ.Nr. 40003215620, juridiskā adrese – Jelgavas iela 1,
Daugavpils, LV 5404, par summu 174820,54 Ls (bez PVN).
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
9.4. Par iepirkumu „Aglonas novada Aglonas internātvidusskolas ēkas energoefektivitātes
uzlabošana”.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags),
NOLEMJ:
1. Izsludināt iepirkumu objektam „Aglonas novada Aglonas internātvidusskolas ēkas
energoefektivitātes uzlabošana.”
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
11.§
Par nekustamo īpašumu objektu un apakšzemes inženierkomunikāciju pārņemšanas
komisijas izveidi.
(Ziņo I.Reščenko)
Saņemts LR Ministru kabineta 16.04.2013. rīkojums Nr.157 „Par nekustamo īpašumu objektu un
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apakšzemes inženierkomunikāciju nodošanu Aglonas novada pašvaldības īpašumā”.
Sagatavotais lēmumprojekts:
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Novada domes priekšsēdētājam Igoram Reščenko nozīmēt ar rīkojumu nekustamo īpašumu objektu un
apakšzemes inženierkomunikāciju (Aglonas pag. Jaunaglonā) pārņemšanas komisiju 3 locekļu sastāvā:
Ainārs Streļčs, Viktors Dimpers, Valentīna Volkova.

I.Reščenko priekšlikums ir pārņemšanas komisiju apstiprināt ar novada domes lēmumu.
Deputāti balso par I.Reščenko priekšlikumu.
No balsošanas sevi atstādina A.Streļčs.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, D.Vanags); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamo īpašumu objektu un apakšzemes inženierkomunikāciju
(Aglonas pag. Jaunaglonā) pārņemšanas komisiju 3 locekļu sastāvā: Ainārs Streļčs,
Viktors Dimpers, Valentīna Volkova.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
12.§
Par zemes jautājumiem.
(Ziņo A.Streļčs)
12.1. Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7642 008 0093 Aglonas pagastā.
Saņemts J.S. iesniegums (15.04.2013. Nr.610) par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam
īpašumam ar kadastra Nr.7642 008 0093 Aglonas pagastā.
Pamatojoties uz LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.panta
2.daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags),
NOLEMJ:
1. Piešķirt nosaukumu: ”Izzi” nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.7642 008 0093.
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.
12.2. Par A.R. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Kastuļinas pagastā.
Saņemts A.R. iesniegums (15.04.2013., Nr.593) par pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanu
Kastuļinas pagastā.
No balsošanas sevi atstādina A.Ruduks.
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 – nav; atturas – 1 (D.Vanags), NOLEMJ:
1. Piešķirt zemes nomas tiesības A.R., personas kods, deklarētā adrese, uz pašvaldības zemes
vienību 1,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 004 0123 Kastuļinas pagastā.
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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.
12.3. Par S.T. iesniegumu nekustamā īpašuma sadalei un zemes ierīcības projekta izstrādei.
Saņemts S.T. iesniegums (15.04.2013. Nr.595) par nekustamā īpašuma”Babri” sadali un zemes
ierīcības projekta izstrādi Kastuļinas pagastā.
Konstatēts:
Zemes īpašnieks S.T. lūdz sniegt pašvaldības atļauju nekustamā īpašuma „Babri” Kastuļinas
pagastā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6072 007 0142 sadalei 2 atsevišķās zemes
vienībās, ar mērķi sadalīt zemes gabalu 4,3 ha kopplatībā divās daļās tālākai atsavināšanai.
Plānotais zemes lietošanas mērķis: plānotai zemes vienībai 2,0 ha platībā - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101), bet plānotai zemes vienībai 2,3 ha platībā lauksaimnieciskā rakstura uzņēmumu apbūve (kods 1003).
Pamatojoties uz 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” 11.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags),
NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Babri” Aglonas novada Kastuļinas pagastā sadalei, īpašnieks
S.T., personas kods.
2. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6072 007
0142 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.
12.4. Par lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76420040419
Aglonas pagastā.
Konstatēts:
Saskaņa ar VZD NĪVKI sistēmā reģistrētajiem datiem, zemes vienība ”Uģi”, ar kadastra
apzīmējumu 7642 004 0419, Jaunciema ielā 11, Aglonā, reģistrēta kā zemes lietojums.
Ar Aglonas pagasta TD padomes 07.02.1992. lēmumu šī zeme bija piešķirta pastāvīgā lietošanā
A.K..
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 1.daļas 4.punktu, 25.panta 2.daļu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags),
NOLEMJ:
1. Izbeigt lietošanas tiesības A.K., personas kods, deklarētā adrese, uz zemes vienību 1,78 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0419 Aglonas pagastā.
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2. Piedāvāt A.K. slēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz augstāk minēto zemi 1 gada laikā
no šī lēmuma pieņemšanas brīža.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
12.5. Par lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
76420100034, 76420100106, 76420100158 Aglonas pagastā.
Konstatēts:
Saskaņa ar VZD NĪVKI sistēmā reģistrētajiem datiem, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumiem 76420100034, 76420100106, 76420100158 Aglonas pagastā reģistrētas kā zemes
lietojums.
Ar Aglonas pagasta TD padomes 07.02.1992. lēmumu šī zeme bija piešķirta pastāvīgā lietošanā
L.J..
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 1.daļas 4.punktu, 25.panta 2.daļu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags),
NOLEMJ:
1. Izbeigt lietošanas tiesības L.J., personas kods, deklarētā adrese, uz zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumiem 76420100034, 76420100106, 76420100158 Aglonas pagastā.
2. Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76420100106 no 6,8 ha uz
faktiski lietošanā esošo platību 9,4 ha.
3. Piedāvāt L.J., slēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz augstāk minēto zemi 1 gada
laikā no šī lēmuma pieņemšanas brīža.
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.
12.6. Par lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 60580010135
Grāveru pagastā.
Konstatēts:
Saskaņa ar VZD NĪVKI sistēmā reģistrētajiem datiem, zemes vienība ”Makušu mājas”, ar
kadastra apzīmējumu 6058 001 0135, Grāveru pagastā, reģistrēta kā zemes lietojums.
Ar Grāveru pagasta padomes 18.09.1996. lēmumu šī zeme bija piešķirta pastāvīgā lietošanā I.R.
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 1.daļas 4.punktu, 25.panta 2.daļu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags),
NOLEMJ:
1. Izbeigt lietošanas tiesības I.R., personas kods, deklarētā adrese, uz zemes vienību 0,25 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6058 001 0135 Grāveru pagastā.
2. Piedāvāt I.R., slēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz augstāk minēto zemi 1 gada laikā
no šī lēmuma pieņemšanas brīža.
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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.
12.7. Par lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
60940050250, 60940050251, 60940050252 Šķeltovas pagastā.
Konstatēts:
Saskaņa ar VZD NĪVKI sistēmā reģistrētajiem datiem, ½ domājamā daļa no zemes vienības
”Degšņi”, ar kadastra apzīmējumiem 60940050250, 60940050251, 60940050252, Šķeltovas
pagastā, reģistrēta kā zemes lietojums.
Ar Šķeltovas pagasta TD padomes 18.02.1992. lēmumu šī zemes domājamā daļa bija piešķirta
pastāvīgā lietošanā J.N..
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 1.daļas 4.punktu, 25.panta 2.daļu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags),
NOLEMJ:
1. Izbeigt lietošanas tiesības J.N., personas kods, deklarētā adrese, uz ½ domājamo daļu no
zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 60940050250, 60940050251, 60940050252
Šķeltovas pagastā.
2. Piedāvāt J.N., slēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz augstāk minēto zemi 1 gada laikā
no šī lēmuma pieņemšanas brīža.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
12.8. Par lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 60940060062
Šķeltovas pagastā.
Konstatēts:
Saskaņa ar VZD NĪVKI sistēmā reģistrētajiem datiem, zemes vienība ”Tīrumi”, ar kadastra
apzīmējumu 60940060062 Šķeltovas pagastā, reģistrēta kā zemes lietojums.
Ar Šķeltovas pagasta padomes 19.12.2000. lēmumu šī zeme bija piešķirta pastāvīgā lietošanā V.A.
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 1.daļas 4.punktu, 25.panta 2.daļu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags),
NOLEMJ:
1. Izbeigt lietošanas tiesības V.A., personas kods, deklarētā adrese, uz zemes vienību 0,5 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 60940060062 Šķeltovas pagastā.
2. Piedāvāt V.A., slēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz augstāk minēto zemi 1 gada laikā
no šī lēmuma pieņemšanas brīža.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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12.9. Par lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76420040279
Aglonas pagastā.
Konstatēts:
Saskaņa ar VZD NĪVKI sistēmā reģistrētajiem datiem, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
7642 004 0279, Aglonas pagastā, reģistrēta kā zemes lietojums.
Ar Aglonas pagasta padomes 24.03.1994. lēmumu šī zeme bija piešķirta pastāvīgā lietošanā
Aglonas bazilikas draudzei.
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 1.daļas 4.punktu, 25.panta 2.daļu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags),
NOLEMJ:
1. Izbeigt lietošanas tiesības Aglonas bazilikas draudzei, reģistrācijas Nr. 90000284884,
reģistrētā adrese: Cirīša ielā 8, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., uz zemes vienību 1,8
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0279 Aglonas pagastā.
2. Piedāvāt Aglonas bazilikas draudzei, slēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz augstāk
minēto zemi 1 gada laikā no šī lēmuma pieņemšanas brīža.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
12.10. Par Z.C. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Kastuļinas pagastā.
Saņemts Z.C. iesniegums (19.04.2013., Nr.633) par zemes nomas tiesību līguma noslēgšanu uz
pašvaldībai piekrītošo zemi Kastuļinas pagastā.
Konstatēts:
Z.C. lūdz piešķirt nomā daļu no pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
60720050291 Priežmales ciemā pirts ēkas celtniecībai.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags),
NOLEMJ:
1. Piešķirt zemes nomas tiesības Z.C., personas kods, deklarētā adrese, uz daļu t.i. uz 0,001 ha
platībā no pašvaldības zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6072 005 0291 Kastuļinas
pagastā.
2. Noslēgt nomas līgumu uz 5 gadiem ar gada nomas maksu 20% (plus PVN) no zemes
kadastrālās vērtības, noteikt iznomājamās zemes lietošanas mērķi – apbūves zeme.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
12.11. Par L.M. iesniegumu adreses piešķiršanai Aglonas pagastā.
Saņemts L.M. iesniegums (18.04.2013., Nr.629) par jaunas adreses piešķiršanu dzīvojamai mājai
un saimniecības ēkām uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7642 006 0069 Aglonas pagastā,
pamatojoties uz LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 17.panta 41.daļu
un atbilstoši 03.11.2009. MK noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”,
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags),
NOLEMJ:
1. Mainīt iepriekš piešķirto adresi būvēm ar kadastra apzīmējumiem 7642 006 0069 001,
7642 006 0069 003, 7642 006 0069 004, 7642 006 0069 005 un 7642 006 0069 006 no
„Saltupīte”, Spīķi, Aglonas pag., Aglonas nov., uz „Vītoliņi”, Spīķi, Aglonas pag.,
Aglonas nov.
2. Saglabāt adresi: „Saltupīte”, Spīķi, Aglonas pag., Aglonas nov., zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 7642 006 0069 un būvēm ar kadastra apzīmējumiem 7642 006
0069 007 un 7642 006 0069 008.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
12.12. Par I.S. iesniegumu atsavināšanas procesa uzsākšanai nekustamajam īpašumam ar
kadastra Nr.7642 005 0113 Aglonas pagastā.
Saņemts I.S. pilnvarotās personas A.B. iesniegums (28.03.2013., Nr.510) par pašvaldībai
piekrītošās zemes atsavināšanu Aglonas pagastā.
Konstatēts:
Ar I.S. 25.04.2007. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums par pašvaldībai piekrītošā zemes
īpašuma ar kadastra apzīmējumu 7642 005 0113 iznomāšanu. Zeme – nekustamais īpašums „Mazie
Mežinieki” , kadastra Nr. 7642 005 0113, sastāvošs no 1 zemes vienības, platība 6,05 ha.
I.S. atsavināšanas ierosinājums atbilst likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas
likums”4.panta 4.daļas 8.punkta prasībām,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags),
NOLEMJ:
1. Uzsākt atsavināšanu uz pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu „Mazie Mežinieki”,
kadastra Nr. 7642 005 0113, Aglonas pagastā.
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.
12.13. Par A.B. iesniegumu adreses piešķiršanai Aglonas pagastā.
Saņemts A.B. iesniegums (25.04.2013., Nr.663) par jaunas adreses piešķiršanu zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 7642 004 0426 Aglonas pagastā.
Pamatojoties uz LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 17.panta 41.daļu un
atbilstoši 03.11.2009. MK noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags),
NOLEMJ:
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1. Piešķirt adresi apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0426 un uz
tās esošām būvēm: „Ozoldārzs”, Meža Daukšti, Aglonas 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.

12.14. Par A.V. iesniegumu nekustamā īpašuma sadalei un zemes ierīcības projekta izstrādei.
Saņemts A.V. iesniegums (26.04.2013. Nr.669) par nekustamā īpašuma”Silmači” sadali un
zemes ierīcības projekta izstrādi Aglonas pagastā.
Konstatēts:
Zemes īpašniece A.V. lūdz sniegt pašvaldības atļauju nekustamā īpašuma „Silmači” Aglonas
pagastā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7642 008 0017 sadalei 2 atsevišķās zemes
vienībās, ar mērķi atdalīt zemes gabalu 2,0 ha kopplatībā (vairāk vai mazāk cik izrādīsies pēc
kadastrālās uzmērīšanas) tālākai atsavināšanai. Plānotais zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
Pamatojoties uz 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” 11.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags),
NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Silmači” Aglonas novada Aglonas pagastā sadalei, īpašnieks
A.V., personas kods 300360-12159.
2. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7642 008
0017 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.
12.15. Par piešķirtās adreses izmaiņām pašvaldības ēkām Aloīza Broka ielā 7 Aglonas
pagastā.
Konstatēts:
Saskaņa ar VZD adrešu reģistra datiem, pašvaldības būvēm ar kadastra apzīmējumiem 7642 004
0010 049( bijusī katlu māja) un 7642 004 0010 0050(piebūve) reģistrēta adrese: Aloīza Broka iela
7, Aglonā, Aglonas pag., Aglonas nov.. Ar identisku adresi reģistrētas vēl 12 ēkas un būves.
pamatojoties uz LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 17.panta 41.daļu
un atbilstoši 03.11.2009. MK noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags),
NOLEMJ:
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1. Mainīt iepriekš piešķirto adresi būvēm ar kadastra apzīmējumiem 7642 004 0010 049
un 7642 004 0010 0050 no: Aloīza Broka iela 7, Aglonā, Aglonas pag., Aglonas nov., uz
Aloīza Broka iela 9, Aglonā, Aglonas pag., Aglonas nov.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

13.§
Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
(Ziņo I.Reščenko)
13.1. Par Aglonas internātvidusskolas direktora D.Vanaga iesniegumu (12.03.2013.,
Nr.409).
Saņemts Aglonas internātvidusskolas direktora D.Vanaga iesniegums (12.03.2013., Nr.409) par
pašvaldības finansējuma sadalījumu pa mēnešiem.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, D.Vanags); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aglonas internātvidusskolas direktora D.Vanaga iesniegto pašvaldības
piešķirtā finansējuma sadalījumu pa mēnešiem:
Pašvaldības
līdz.uzturēš
(58166.00)
Zēnu koris
(446.00)
Transp.kom
skolēn.
(1495.00)
Ēkas
siltin.projek
tam
(3146.00)
Kopā

I
-

II
9694.00

III
8838.00

IV
6838.00

V
6838.00

VI
6838.00

VII
6838.00

VIII
6838.00

IX
4838.00

X
606.00

XI
-

XII
-

Kopā
58166.00

-

74.00

37.00

37.00

37.00

113.00

-

-

37.00

37.00

37.00

37.00

446.00

-

250.00

125.00

125.00

125.00

125.00

-

-

190.00

190.00

190.00

175.00

1495.00

-

3146.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3146.00

-

13164.00

9000.00

7000.00

7000.00

7076.00

6838.00

6838.00

5065.00

833.00

227.00

212.00

63253.00

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
I.Reščenko ziņo, ka sēde ir slēgta.
SĒDE SLĒGTA plkst.17:35.
SĒDI VADĪJA
novada domes priekšsēdētājs

______________________ I.REŠČENKO

novada domes priekšsēdētāja vietnieks ______________________A.BEĶIS
SĒDI PROTOKOLĒJA

______________________ I.RUTKA

Protokols parakstīts ________________________
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