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 27.februārī

Nr.4

Sēde sasaukta plkst.14:00
Sēdi atklāj plkst.14:00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja vietnieks Antons Beķis
Protokolē – I.Rutka
Piedalās – 11 novada domes deputāti: Igors Reščenko, Antons Beķis, Ingūna Barkeviča,
Andris Badūns (līdz plkst.15:30), Anita Anna Bartuša,
Ainārs Streļčs, Aivars Kluss, Mārīte Mežiniece,
Jānis Rutka, Vadims Krimans, Didzis Vanags.
Sēdē nepiedalās – 2 novada domes deputāti: Iveta Soldāne (darbā),
Andris Ruduks (neierašanās iemesls nav zināms).
Uzaicinātās personas – Finanšu nodaļas vadītāja V.Lielcepure, grāmatvede M.Lazdāne,
novada domes jurists D.Kuzņecovs, Sociālā dienesta vadītāja Ā.Perševica,
Aglonas vidusskolas direktore L.Šatilova.
Sēdē piedalās – iedzīvotāji E.Viļuma, A.Gražulis, M.Cakule.
Izsludinātā sēdes darba kārtība:
1. Par budžeta izpildi.
2. Par inventarizācijas rezultātu apstiprināšanu.
3. Par noteikumiem „Noteikumi par Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību
amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas
kārtību”.
3.1. Par Aglonas novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogu.
3.2. Par Aglonas internātvidusskolas amatu klasifikācijas katalogu.
4. Par piedalīšanos projektos.
4.1. Par dalību Zemkopības ministrijas izsludinātajā projektu iesniegumu iesniegšanas
pirmās kārtas Zivju fonda pasākumā.
4.2. Par projekta iesnieguma „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Aglonas
ciemā, II kārta” apstiprināšanu un aizņēmumu.
4.3. Par projekta iesnieguma „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Jaunaglonas
ciemā” apstiprināšanu un aizņēmumu.
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4.4. Par projekta iesnieguma „Ūdenssaimniecības attīstība Grāveru pagasta Grāveru
ciemā, II kārta” apstiprināšanu un aizņēmumu.
4.5. Par dalību Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā atklātu projektu
konkursā.
4.6. Par projektu „Atbalsta programmas izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības
riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei”.
5. Par sadarbības līgumu.
6. Par savstarpējiem norēķiniem.
7. Par SIA „KTK mēbeles” nepiegādātajām mēbelēm Priežmalas pamatskolai.
8. Par zivju nozveju.
9. Par sociālajiem jautājumiem un pabalstiem.
10. Par zemes jautājumiem.
11. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
11.1. Par G.K. iesniegumu (04.02.2013., Nr.222).
11.2. Par SIA „Neputns” vēstuli (08.02.2013., Nr.243).
11.3. Par dalības maksu Krāslavas telpu futbola čempionātā.
11.4. Par iepirkumu „Aglonas novada autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi
2013.gada vasaras sezonā”.
11.5. Par iepirkumu „Pārtikas iegāde Aglonas novada izglītības iestādēm un BSAC
„Somerseta” 2013./2014.m.g.”.
Sēdes gaitu filmēs Elizabete Viļuma. Novada domē ir iesniegts E.Viļumas 27.02.2013. iesniegums
(kancelejā reģ. 27.02.2013., Nr.330), kurā tiek informēts par 27.02.2013. Aglonas novada domes
sēdes video filmēšanu un likumisko pamatojumu šai darbībai.
Sēdes vadītājs A.Beķis lūdz dienas kārtībā kā 2.punktu izskatīt jautājumu „Novada domes
priekšsēdētāja vietnieka atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.”
Deputāti vienojoties piekrīt.
Sēdes vadītājs A.Beķis lūdz papildināt sēdes darba kārtību ar sekojošiem jautājumiem:
1. Par z/s „Loči” iesniegumu. (Pie 8.p. Par zivju nozveju)
2. Par IK „P.Bekišs” iesniegumu. (Pie 8.p. Par zivju nozveju)
3. Par B.B. iesniegumu. (Pie 8.p. Par zivju nozveju)
4. Par A.B. iesniegumu. (Pie 8.p. Par zivju nozveju)
5. Par J.L. iesniegumu. (Pie 8.p. Par zivju nozveju)
6. Par SIA „Preime” iesniegumu izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanai
nekustamā īpašuma „Pilskalni” sadalei Aglonas pagastā. (Pie 10.p. Par zemes
jautājumiem)
7. Par nekustamā īpašuma „Stirnas” atsavināšanu Šķeltovas pagastā. (Pie 10.p. Par
zemes jautājumiem)
8. Par V.B. iesniegumu zemes platības precizēšanai Aglonas pagastā. (Pie 10.p. Par
zemes jautājumiem)
9. Par J.D. nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.7642 011 0061 Aglonas pagastā. (Pie
10.p. Par zemes jautājumiem)
10. Par Aglonas novada pašvaldībai uz 31.12.2012.g. piederošo un piekrītošo zemju
inventarizācijas rezultātiem. (Pie 10.p. Par zemes jautājumiem)
11. Par M.A. iesniegumu (26.02.2013., Nr.311). (Pie 11.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi
un informācija)
12. Par novada domes priekšsēdētāja I.Reščenko informāciju par nenotikušajām Finanšu
komitejas sēdēm februāra mēnesī. (Pie 11.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi un
informācija)
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V.Krimans lūdz iepprotokolēt: „Lēmumprojektus nevajag reģistrēt kancelejā, tie brīvā formā, vai
iesnieguma formā, vai pieteikuma formā, kādā tur pieprasījuma formā bez lēmumprojekta var būt
iekļauti kārtējās sēdes laikā.”
V.Krimans jautā – „Kurus jautājumus, kas iekļauti darba kārtībā, izskatīja Aglonas novada domes
jurists, sagatavoja atzinumu vai rakstiski saskaņoja lēmumprojektus, kādus jautājumus izskatīja
Finanšu nodaļas vadītāja vai citi Aglonas novada domes speciālisti par piedāvātajiem
lēmumprojektiem?”
A.Beķis – visi jautājumi izskatīti Finanšu komitejā, izņemot dažus papildjautājumus,
lēmumprojektus uz Finanšu komiteju gatavoja attiecīgie domes speciālisti.
V.Krimans – „Visi iekļautie lēmumprojekti saskaņoti vai saņemti atzinumi no Finanšu nodaļas
vadītājas, vai no jurista? Atgādināšu, Finanšu komitejas sēdes laikā Krimans aicināja pasaukt
attiecīgos speciālistus, deputāti nobalsoja, neuzskatīja par vajadzīgu pasaukt speciālistus. Tajā pašā
laikā Finanšu komitejā bija izskatīti lēmumprojekti, kuri nebija reģistrēti, kuriem nebija ne datuma,
ne paraksta un lēmumprojektu autori nepiedalījās arī diskusijās. Un šodien kas ziņo? Ziņo Beķis par
lēmumprojektiem?”
A.Beķis – „Jā, es ziņošu.”
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Kādi cilvēki aicināti uz šodienas sēdi?”
A.Beķis – nav aicināti.
I.Barkeviča – Aglonas vidusskolas direktore.
I.Reščenko: „V.Krimans izteica savu viedokli, es izteikšu savu. Finanšu komitejā, kad bija
jautājums pirmais aicināt speciālistu, vai nē, tiešām deputāti nobalsoja – neaicināt. Pie pārējiem
jautājumiem, kāpēc nebija aicināti – tur bija deputāta V.Krimana priekšlikums – neaicināt nevienu
speciālistu.”
V.Krimans lūdz ieprotokolēt I.Reščenko visu frāzi no sākuma līdz galam.
V.Krimans – „Tad speciālisti nekādi nav aicināti, ne par vienu jautājumu, izņemot V.Lielcepuri par
1.jautājumu?”
V.Krimans – „Jūs ziņosiet par visiem lēmumprojektiem?”
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Lēmumprojekta autori nav aicināti arī uz kārtējo sēdi.”
Deputāti balso par izsludināto sēdes darba kārtību.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas –
1 (D.Vanags), NOLEMJ:
Apstiprināt izsludināto sēdes darba kārtību:
1. Par budžeta izpildi.
2. Par inventarizācijas rezultātu apstiprināšanu.
3. Par noteikumiem „Noteikumi par Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību
amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas
kārtību”.
3.1. Par Aglonas novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogu.
3.2. Par Aglonas internātvidusskolas amatu klasifikācijas katalogu.
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4. Par piedalīšanos projektos.
4.1. Par dalību Zemkopības ministrijas izsludinātajā projektu iesniegumu iesniegšanas
pirmās kārtas Zivju fonda pasākumā.
4.2. Par projekta iesnieguma „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Aglonas
ciemā, II kārta” apstiprināšanu un aizņēmumu.
4.3. Par projekta iesnieguma „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Jaunaglonas
ciemā” apstiprināšanu un aizņēmumu.
4.4. Par projekta iesnieguma „Ūdenssaimniecības attīstība Grāveru pagasta Grāveru
ciemā, II kārta” apstiprināšanu un aizņēmumu.
4.5. Par dalību Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā atklātu projektu
konkursā.
4.6. Par projektu „Atbalsta programmas izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības
riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei”.
5. Par sadarbības līgumu.
6. Par savstarpējiem norēķiniem.
7. Par SIA „KTK mēbeles” nepiegādātajām mēbelēm Priežmalas pamatskolai.
8. Par zivju nozveju.
9. Par sociālajiem jautājumiem un pabalstiem.
10. Par zemes jautājumiem.
11. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
11.1. Par G.K. iesniegumu (04.02.2013., Nr.222).
11.2. Par SIA „Neputns” vēstuli (08.02.2013., Nr.243).
11.3. Par dalības maksu Krāslavas telpu futbola čempionātā.
11.4. Par iepirkumu „Aglonas novada autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi
2013.gada vasaras sezonā”.
11.5. Par iepirkumu „Pārtikas iegāde Aglonas novada izglītības iestādēm un BSAC
„Somerseta” 2013./2014.m.g.”.
A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Balsoju „pret”, jo lēmumprojekti Finanšu komitejā neizskatīti,
atbilstoši Aglonas novada nolikumam un likumam „Par pašvaldībām”.”
Deputāts J.Rutka pievienojas V.Krimana viedoklim.
Sēdes vadītājs A.Beķis aicina balsot par sēdes darba kārtības papildus jautājumiem.
V.Krimans jautā – „Lēmumprojekti pievienoti?”
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Zemes jautājums, kurš iekļauts kā lēmumprojekts, tas nav parakstīts,
nav datuma, nav autora un manā izpratnē, atbilstoši nolikumam, nav reģistrēts.”
Deputāti balso par papildus jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags,
J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ:
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Iekļaut sēdes darba kārtībā sekojošus jautājumus:
Par z/s „Loči” iesniegumu. (Pie 8.p. Par zivju nozveju)
Par IK „P.Bekišs” iesniegumu. (Pie 8.p. Par zivju nozveju)
Par B.B. iesniegumu. (Pie 8.p. Par zivju nozveju)
Par A.B. iesniegumu. (Pie 8.p. Par zivju nozveju)
Par J.L. iesniegumu. (Pie 8.p. Par zivju nozveju)
Par SIA „Preime” iesniegumu izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanai
nekustamā īpašuma „Pilskalni” sadalei Aglonas pagastā. (Pie 10.p. Par zemes
jautājumiem)
7. Par nekustamā īpašuma „Stirnas” atsavināšanu Šķeltovas pagastā. (Pie 10.p. Par
zemes jautājumiem)
8. Par V.B. iesniegumu zemes platības precizēšanai Aglonas pagastā. (Pie 10.p. Par
zemes jautājumiem)
9. Par J.D. nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.7642 011 0061 Aglonas pagastā. (Pie
10.p. Par zemes jautājumiem)
10. Par Aglonas novada pašvaldībai uz 31.12.2012.g. piederošo un piekrītošo zemju
inventarizācijas rezultātiem. (Pie 10.p. Par zemes jautājumiem)
11. Par M.A. iesniegumu (26.02.2013., Nr.311). (Pie 11.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi
un informācija)
12. Par novada domes priekšsēdētāja I.Reščenko informāciju par nenotikušajām Finanšu
komitejas sēdēm februāra mēnesī. (Pie 11.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi un
informācija)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Apstiprinātā sēdes darba kārtība:
1. Par budžeta izpildi.
2. Novada domes priekšsēdētāja vietnieka atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu
izpildes gaitu.
3. Par inventarizācijas rezultātu apstiprināšanu.
4. Par noteikumiem „Noteikumi par Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību
amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas
kārtību”.
4.1. Par Aglonas novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogu.
4.2. Par Aglonas internātvidusskolas amatu klasifikācijas katalogu.
5. Par piedalīšanos projektos.
5.1. Par dalību Zemkopības ministrijas izsludinātajā projektu iesniegumu iesniegšanas
pirmās kārtas Zivju fonda pasākumā.
5.2. Par projekta iesnieguma „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Aglonas
ciemā, II kārta” apstiprināšanu un aizņēmumu.
5.3. Par projekta iesnieguma „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Jaunaglonas
ciemā” apstiprināšanu un aizņēmumu.
5.4. Par projekta iesnieguma „Ūdenssaimniecības attīstība Grāveru pagasta Grāveru
ciemā, II kārta” apstiprināšanu un aizņēmumu.
5.5. Par dalību Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā atklātu projektu
konkursā.
5.6. Par projektu „Atbalsta programmas izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības
riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei”.
6. Par sadarbības līgumu.
7. Par savstarpējiem norēķiniem.
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8. Par SIA „KTK mēbeles” nepiegādātajām mēbelēm Priežmalas pamatskolai.
9. Par zivju nozveju.
10. Par sociālajiem jautājumiem un pabalstiem.
11. Par zemes jautājumiem.
12. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
12.1. Par G.K. iesniegumu (04.02.2013., Nr.222).
12.2. Par SIA „Neputns” vēstuli (08.02.2013., Nr.243).
12.3. Par dalības maksu Krāslavas telpu futbola čempionātā.
12.4. Par iepirkumu „Aglonas novada autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi
2013.gada vasaras sezonā”.
12.5. Par iepirkumu „Pārtikas iegāde Aglonas novada izglītības iestādēm un BSAC
„Somerseta” 2013./2014.m.g.”.
12.6. Par M.A. iesniegumu (26.02.2013., Nr.311).
12.7. Par novada domes priekšsēdētāja I.Reščenko informāciju par nenotikušajām
Finanšu komitejas sēdēm februāra mēnesī.
1.§
Par budžeta izpildi.
(Ziņo V.Lielcepure)
Debatēs piedalās: V.Krimans, I.Reščenko.
Saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.pantu, likuma ‘’Par pašvaldību budžetiem’’
7.pantu, ‘’Likuma par budžetu un finanšu vadību’’ 41.(1) pantu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas –
1 (D.Vanags), NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto pamatbudžeta izpildi uz
01.02.2013. ieņēmumos LVL 223442 (tajā skaitā konsolidācija - LVL 25900) , saskaņā ar pielikumu
‘’Pārskats par budžeta izpildi’’ (Veidlapa 1-PB) un naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumu uz
01.01.2013. LVL 267716;
2. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto pamatbudžeta izpildi uz
01.02.2013. izdevumos LVL 105872 (tajā skaitā konsolidācija - LVL 25900) un naudas līdzekļu un
noguldījumu atlikumu uz 01.02.2013. LVL 376819, saskaņā ar pielikumu ‘’Pārskats par budžeta
izpildi’’(Veidlapa 1-PB);
3. Apstiprināt saņemto aizņēmumu kopsummu uz 01.02.2013. LVL 9127, atmaksāto aizņēmumu
kopsummu uz 01.02.2013. LVL 17594, saskaņā ar pielikumu ‘’Pārskats par aizņēmumiem’’;
4. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto speciālā budžeta izpildi uz
01.02.2013. ieņēmumos LVL 6825, saskaņā ar pielikumu ‘’Pārskats par budžeta izpildi’’ (Veidlapa
1-SB) un naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumu uz 01.01.2013. LVL 38559;
5. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto speciālā budžeta izpildi uz
01.02.2013. izdevumos LVL 5974 un naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumu uz 01.02.2013. LVL
39410, saskaņā ar pielikumu ‘’Pārskats par budžeta izpildi’’(Veidlapa 1-SB).
6. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto ziedojumu, dāvinājumu
budžeta izpildi uz 01.02.2013. ieņēmumos LVL 500 un naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumu
uz 01.01.2013. LVL 3284, izdevumos LVL 159 un līdzekļu atlikums uz 01.02.2013. LVL 3625.

A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Balsoju „pret”, jo lēmumprojekts nebija parakstīts, nebija norādīts
datums un Finanšu komiteja praktiski izskatīja anonīmu lēmumprojektu.”
Deputāts J.Rutka pievienojas V.Krimana viedoklim.
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2.§
Novada domes priekšsēdētāja vietnieka atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
(Ziņo A.Beķis)
A.Beķis sniedz pārskatu par novada domes darbu un lēmumiem, to tālāko virzību un izpildi.
Debatēs piedalās: V.Krimans, D.Vanags.
No balsošanas sevi atstādina A.Beķis.
Sakarā ar to, ka Aglonas novada domes izpilddirektora pienākumus veic Aglonas novada domes
priekšsēdētājs, saskaņā ar Aglonas novada domes saistošo noteikumu Nr.1. „Aglonas novada domes
nolikums” 19.9.apakšpunktu:
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas –
1 (D.Vanags), NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai novada domes priekšsēdētāja vietnieka A.Beķa atskaiti par iepriekš
pieņemto lēmumu, laika posmā no 30.01.2012.g., izpildes gaitu.
A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Balsoju „pret”, jo atsevišķi lēmumi, diemžēl, līdz 28.februārim
netika izpildīti. Tāpēc uzskatu, ka atskaite nav korekta, jo lēmums pieņemts, rīcības nav.”
3.§
Par inventarizācijas rezultātu apstiprināšanu.
(Ziņo M.Lazdāne)
Debatēs piedalās: V.Krimans.
Pamatojoties uz LR likumu „par grāmatvedību”, MK noteikumiem Nr.585 „Noteikumi par
grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”, Aglonas novada domes apstiprināto „Instrukcija par
inventarizācijām” un Aglonas novada domes 31.10.2012. rīkojumu Nr.3-2/108, tika veikta
pamatlīdzekļu, materiālu un krājumu, naudas līdzekļu un norēķinu inventarizācija Aglonas novada
domē, SAC „Aglona” un Aglonas internātvidusskolā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas –
1 (D.Vanags), NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aglonas novada domes 2012.gada inventarizācijas rezultātus.
A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
4.§
Par noteikumiem „Noteikumi par Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību
amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas
kārtību”.
(Ziņo A.Beķis)
Debatēs piedalās: J.Rutka, V.Krimans, D.Kuzņecovs.
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Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
11.panta pirmo daļu;
MK noteikumiem Nr.1651 no 22.12.2009. „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību”;
MK noteikumiem Nr.1075 no 30.11.2010. „Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”;
MK noteikumiem Nr.461 no 18.05.2010. „Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai
atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora
lietošanas un aktualizēšanas kārtību”.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas –
1 (D.Vanags), NOLEMJ:
1. Apstiprināt noteikumus „Noteikumi par Aglonas novada domes iestāžu,
struktūrvienību amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un
to noteikšanas kārtību”. (Pielikumā)
2. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušiem „Noteikumi par
Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību amatpersonu un darbinieku darba
samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību”, kas apstiprināti ar
Aglonas novada domes 30.11.2010. sēdes lēmumu (protokols Nr.35, §4).
A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
4.1. Par Aglonas novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas –
1 (D.Vanags), NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aglonas novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogu. (Pielikumā)
A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
4.2. Par Aglonas internātvidusskolas amatu klasifikācijas katalogu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas –
1 (D.Vanags), NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aglonas internātvidusskolas amatu klasifikācijas katalogu. (Pielikumā)
A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
5.§
Par piedalīšanos projektos.
Sakarā ar to, ka uz sēdi ir ieradusies Aglonas vidusskolas direktore L.Šatilova, deputāti vienojas
izskatīt 5.6.jautājumu.
5.6. Par projektu „Atbalsta programmas izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības
riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei”.
(Ziņo I.Barkeviča)
Debatēs piedalās: I.Reščenko, L.Šatilova, V.Krimans.
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas –
1 (D.Vanags), NOLEMJ:
1. Nozīmēt projektā „Atbalsta programmas izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības
riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” noteiktās sadarbības vienības
sociālajam riskam pakļauto bērnu/jauniešu atbalstam vadītājs ir sociālais darbinieks
ģimenēm ar bērniem.
2. Apstiprināt starpinstitucionālā sadarbības modeļa sociālajam riskam pakļauto bērnu
un jauniešu atbalstam – sociālās atstumtības mazināšanai nolikumu ar tā pielikumiem.
A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
5.1. Par dalību Zemkopības ministrijas izsludinātajā projektu iesniegumu iesniegšanas
pirmās kārtas Zivju fonda pasākumā.
(Ziņo A.Beķis)
Debatēs piedalās: V.Krimans, V.Lielcepure, I.Reščenko, A.Badūns, J.Rutka.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags,
J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piedalīties Zemkopības ministrijas izsludinātajā projektu iesniegumu iesniegšanas
pirmās kārtas Zivju fonda pasākumā – Zinātniskās pētniecības programmu
finansēšanai publiskajās ūdenstilpnēs un ūdenstilpnēs, kurās zvejas tiesības pieder
valstij sekojošos Aglonas novada ezeros – Košķinas, Saviņu, Kalvišu, Dunsku un
Šķeltovas ezeru zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrādei, paredzot
līdzfinansējumu 21% apmērā jeb 337.56 Ls (PVN izmaksas) no projekta kopējām
izmaksām 1945.00 Ls.
2. Piedalīties Zemkopības ministrijas izsludinātajā projektu iesniegšanas pirmās kārtas
Zivju fonda pasākumā – Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās
ūdenstilpnēs un ūdenstilpnēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās
ūdenstilpnēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā. Zivju resursu pavairošana Aglonas
novada Lielā Kustara ezerā ar zandarta mazuļiem (14000 gab.), saskaņā ar ezera
zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem, paredzot līdzfinansējumu 21% apmērā
jeb 510.25 Ls (PVN izmaksas) no projekta kopējām izmaksām 2940.00 Ls.
A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
5.2. Par projekta iesnieguma „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Aglonas ciemā,
II kārta” apstiprināšanu un aizņēmumu.
(Ziņo A.Beķis)
Debatēs piedalās: V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka, I.Reščenko.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Beķa kungs apgalvo, ka aizdevums uz šī gada budžetu nekādu nastu
nevar nest.”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas –
1 (D.Vanags), NOLEMJ:
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1. Akceptēt Aglonas novada domes ERAF līdzfinansējuma saņemšanai sagatavoto projekta
„Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā, II kārta” iesniegumu, tajā
ietvertos darbus un finansējumu apjomu atbilstoši projekta iesniegumā iekļautajam
finansējuma plānam (iesnieguma 2.papilddokuments) un projekta budžeta kopsavilkumam
(iesnieguma 3.papilddokuments).
2. Lai nodrošinātu ar ERAF līdzekļiem līdzfinansētā, Aglonas novada domes iesniegtā
projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā, II kārta”
īstenošanu, ņemot Aglonas novada domei aizņēmumu 126000,00 LVL [ simt divdesmit seši
tūkstoši latu] apmērā Valsts kasē vai citā kredītiestādē ar izdevīgiem nosacījumiem.
A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Balsoju „pret”, jo lēmumprojektu Finanšu komitejā praktiski
neizskatīja, tas nebija parakstīts, nebija saskaņots ar Finanšu nodaļas vadītāju, ar juristu un nav
ievērota Aglonas novada nolikuma kārtība.”
Deputāts J.Rutka pievienojas V.Krimana viedoklim.
II. Par grozījumiem Aglonas novada domes 2011.gada 10. februāra sēdes nr. 3 lēmumu 2. §
„Par Aglonas novada ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu”.
Debatēs piedalās: V.Krimans, I.Reščenko, I.Barkeviča, A.Badūns, J.Rutka.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „ Par pašvaldībām” 15 panta pirmās daļas pirmo
punktu, kas nosaka organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un
kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana,
novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas –
1 (D.Vanags), NOLEMJ:
Veikt Aglonas novada domes 2011.gada 10. februāra sēdes nr. 3 lēmumu 2. § „Par Aglonas novada
ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu” šādus grozījumus:
1. Izteikt lēmuma 1. punktu šādā redakcijā :
„1. Ūdenssaimniecības sabiedriskos pakalpojumus (turpmāk- Pakalpojumi) Aglonas novada
Aglonas pagasta Aglonas ciema teritorijā nodrošina Aglonas novada pašvaldība līdz 2020.gada
1.februārim”.
2. Papildināt lēmumu ar 3.punktu šādā redakcijā:
„3. Šajā lēmumā par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu ir iekļauti nosacījumi,
kādus pakalpojumu sniedzējam paredz Eiropas Komisijas 2011. Gada 20. Decembra lēmums
par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. Panta 2. Punkta piemērošanu valsts atbalstam
attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem
uzticēts sniegt pakalpojumu ar vispārēju tautsaimniecības nozīmi”.
A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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5.3. Par projekta iesnieguma „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Jaunaglonas
ciemā” apstiprināšanu un aizņēmumu.
(Ziņo A.Beķis)
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Finanšu komiteja, diemžēl, nestrādā atbilstoši nolikumam un nav
pieaicināti speciālisti, jurists.”
Debatēs piedalās: D.Vanags, I.Barkeviča, J.Rutka, A.Badūns, V.Krimans, I.Reščenko.
V.Krimans jautā – „Šodien mēs konstatējām, ka īpašums nepieder Aglonas novada domei, kas to
jautājumu risināja no 2009.gada?”
A.Beķis – „Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”, pašvaldība komunālos pakalpojumus veic arī
svešā teritorijā.”
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Beķa kungs apgalvo, ka mēs to varam darīt.”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas –
1 (D.Vanags), NOLEMJ:
1. Akceptēt Aglonas novada domes ERAF līdzfinansējuma saņemšanai sagatavoto
projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Jaunaglonas ciemā”
iesniegumu, tajā ietvertos darbus un finansējumu apjomu atbilstoši projekta
iesniegumā iekļautajam finansējuma plānam (iesnieguma 2.papilddokuments) un
projekta budžeta kopsavilkumam (iesnieguma 3.papilddokuments).
2. Lai nodrošinātu ar ERAF līdzekļiem līdzfinansētā, Aglonas novada domes iesniegtā
projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Jaunaglonas ciemā”
īstenošanu, ņemot Aglonas novada domei aizņēmumu 480567.00 LVL [četri simt
astoņdesmit tūkstoši pieci simti sešdesmit septiņi lati] apmērā Valsts kasē vai citā
kredītiestādē ar izdevīgiem nosacījumiem.
A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
II. Par grozījumiem Aglonas novada domes 2012.gada 27. Jūlija sēdes nr.10 lēmumā - .6§ „Par
ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanu Aglonas novada Aglonas pagasta
Jaunaglonas ciema teritorijā”.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „ Par pašvaldībām” 15 panta pirmās daļas pirmo
punktu, kas nosaka organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un
kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana,
novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas –
1 (D.Vanags), NOLEMJ:
Veikt Aglonas novada domes 2012.gada 27. Jūlija lēmumā Nr.10.6§ „Par ūdenssaimniecības
sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanu Aglonas novada Aglonas pagasta Jaunaglonas ciema
teritorijā” šādus grozījumus:
1. Izteikt lēmuma 1. punktu šādā redakcijā :
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„1. Ūdenssaimniecības sabiedriskos pakalpojumus (turpmāk- Pakalpojumi) Aglonas novada
Aglonas pagasta Jaunaglonas ciema teritorijā nodrošina Aglonas novada pašvaldība līdz 2020.gada
1.februārim”.
2. Papildināt lēmumu ar 5.punktu šādā redakcijā:
„5. Šajā lēmumā par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu ir iekļauti nosacījumi,
kādus pakalpojumu sniedzējam paredz Eiropas Komisijas 2011. gada 20. decembra lēmums par
Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā
uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt
pakalpojumu ar vispārēju tautsaimniecības nozīmi”.
A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Balsoju „pret”, tāpēc, ka šodien mēs konstatējām, ka īpašums,
diemžēl, nepieder Aglonas pašvaldībai, lēmumprojekta autors neuzdrošinājās parakstīt savu
lēmumprojektu, nav datuma, Finanšu komiteja izskatīja praktiski anonīmu lēmumprojektu.”
Deputāts J.Rutka pievienojas V.Krimana viedoklim.
5.4. Par projekta iesnieguma „Ūdenssaimniecības attīstība Grāveru pagasta Grāveru
ciemā, II kārta” apstiprināšanu un aizņēmumu.
(Ziņo A.Beķis)
Debatēs piedalās: D.Vanags, I.Reščenko, V.Krimans, J.Rutka, I.Barkeviča.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas –
1 (D.Vanags), NOLEMJ:
1.

2.

Akceptēt Aglonas novada domes ERAF līdzfinansējuma saņemšanai sagatavoto projekta
„Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru ciemā, II kārta”
iesniegumu, tajā ietvertos darbus un finansējumu apjomu atbilstoši projekta iesniegumā
iekļautajam finansējuma plānam (iesnieguma 2.papilddokuments) un projekta budžeta
kopsavilkumam (iesnieguma 3.papilddokuments).
Lai nodrošinātu ar ERAF līdzekļiem līdzfinansētā, Aglonas novada domes iesniegtā
projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru ciemā,
II kārta” īstenošanu, ņemt Aglonas novada domei aizņēmumu 242392.00 LVL [divi simt
četrdesmit divi tūkstoši trīs simti deviņdesmit divi lati] apmērā Valsts kasē vai citā
kredītiestādē ar izdevīgiem nosacījumiem.

A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
II. Par grozījumiem Aglonas novada domes 2009.gada 28. oktobra sēdes nr. 16 lēmumā 18. §
18.1.3.1. punktā „Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Aglonas novada
Grāveru ciema teritorijā”.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „ Par pašvaldībām” 15 panta pirmās daļas pirmo
punktu, kas nosaka organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un
kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana,
novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds.
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas –
1 (D.Vanags), NOLEMJ:
Veikt Aglonas novada domes 2009.gada 28. oktobra sēdes nr. 16 lēmumā 18. § 18.1.3.1. punktā
„Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Aglonas novada Grāveru ciema
teritorijā” šādus grozījumus:
1. Izteikt lēmuma 1. punktu šādā redakcijā :
„1. Ūdenssaimniecības sabiedriskos pakalpojumus (turpmāk- Pakalpojumi) Aglonas novada
Grāveru pagasta Grāveru ciema teritorijā nodrošina Aglonas novada pašvaldība līdz 2019.gada
1.februārim”.
2. Papildināt lēmumu ar 2 .punktu šādā redakcijā:
„2. Šajā lēmumā par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu ir iekļauti nosacījumi,
kādus pakalpojumu sniedzējam paredz Eiropas Komisijas 2011. gada 20. decembra lēmums par
Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā
uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt
pakalpojumu ar vispārēju tautsaimniecības nozīmi”.
A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
5.5. Par dalību Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā atklātu projektu konkursā.
(Ziņo A.Beķis)
Izglītības un zinātnes ministrija izsludinājusi atklātu projektu konkursu „Atbalsts jauniešu
centru labiekārtošanai un to darbības nodrošināšanai pašvaldībās, attīstot jaunatnes informācijas
punktu pieejamību, kā arī pilnveidojot infrastruktūru jauniešu veselīgā un lietderīgā brīvā laika
pavadīšanai”.
Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra „Strops” sagatavojis projekta
iesniegumu „Atbalsts jauniešu centra labiekārtošanā un tā darbības nodrošināšanā Aglonas
novadā”.
Projekta mērķis nodrošināt Aglonas novada jauniešu centra nepārtrauktu darbību, radot
labvēlīgus apstākļus jauniešu intelektuālai un radošai attīstībai jauniešu centrā un nodrošinot
jauniešiem veselīga un lietderīga brīvā laika izmantošanas iespējas, kā arī piekļuvi jauniešu
vajadzībām un interesēm atbilstošai informācijai.
Projekta aktivitātes:
1. Jauniešu vajadzībām un interesēm atbilstošas informācijas nodrošināšana, izveidojot
jauniešu centrā jauniešu informācijas punktu atbilstoši Jauniešu informācijas punktu
izveides vadlīnijām;
2. Jauniešu centra pasākumu īstenošana saskaņā ar jauniešu centra darbības plānu
2013.gadam;
3. Aprīkojuma iegāde jauniešu centram, kas atbilst jauniešu vajadzībām un interesēm un
sekmē lietderīgu brīvā laika izmantošanu jauniešu centrā (piemēram, atbilstoša biroja
tehnika, galda spēles, inventārs aktīvai atpūtai, radošajām nodarbībām), un tā
uzstādīšana;
4. Fizisko aktivitāšu īstenošanas vietu jauniešu centrā un tā piegulošajā teritorijā
iekārtošana un pilnveidošana.
Projektu finansē no valsts budžeta līdzekļiem 100% (ministrijas budžeta apakšprogramma 06.05.00
„Jaunatnes politikas valsts programma”). Projekta finansējuma apmērs no ministrijas 4 000 LVL.
Debatēs piedalās: V.Krimans, A.Badūns, J.Rutka, D.Vanags, I.Reščenko.
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas –
1 (D.Vanags), NOLEMJ:
1. Piedalīties Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā atklātu projektu konkursā
„Atbalsts jauniešu centru labiekārtošanai un to darbības nodrošināšanai pašvaldībās,
attīstot jaunatnes informācijas punktu pieejamību, kā arī pilnveidojot infrastruktūru
jauniešu veselīgā un lietderīgā brīvā laika pavadīšanai” ar projekta iesniegumu
„Atbalsts jauniešu centra labiekārtošanā un tā darbības nodrošināšanā Aglonas
novadā”.
A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Balsoju „pret”, tāpēc, ka Finanšu komiteja mēs tā arī neuzzinājām,
kas ir lēmumprojekta autors, mēs zinām, ka plānoti četri tūkstoši, mēs nezinām, kādām vajadzībām.
Es tam pilnīgi nepiekrītu un to projektu izskatīšanas kārtība un lēmumprojektu izskatīšanas kārtība
pretrunā ar likumdošanu, likumu „Par pašvaldībām” un mūsu Aglonas novada nolikumu.”
Deputāts J.Rutka pievienojas V.Krimana viedoklim.
Sēžu zāli atstāj deputāts A.Badūns plkst.15:30.
6.§
Par sadarbības līgumu.
(Ziņo A.Beķis)
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Slēgt sadarbības līgumu ar Rēzeknes Augstskolu, reģ. Nr.90000011588, par
sadarbību studentu prakšu īstenošanā, par savstarpēju informācijas un pieredzes
apmaiņu, par sadarbību zinātniski pētnieciskajā un mācību metodiskajā jomā un
par iegūto pētniecības rezultātu publiskošanu, izmantojot Aglonas novadā
izveidotos dabas, informācijas, uzņēmējdarbības un vides dizaina objektus.
A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
7.§
Par savstarpējiem norēķiniem.
(Ziņo A.Beķis)
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 10 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Slēgt līgumu par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem ar Ludzas novada pašvaldību.
A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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Pamatojoties uz MK 1999.gada 13.jūlija noteikumu Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību
savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”
20.2. punktā noteikto,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aglonas novada izglītības iestāžu izdevumu tāmi 2013.gadam pašvaldību
savstarpējo norēķinu veikšanai par izglītības iestāžu pakalpojumiem.
Savstarpējie norēķini par Aglonas novada domes izglītības iestāžu sniegtajiem izglītības
pakalpojumiem 2013.gadā (latos)

Nr
p.k

Izglītības
iestāde

4.

Aglonas
vidusskola
Grāveru
pamatskola
Priežmalas
pamatskola
Šķeltovas
pamatskola

5.

Aglonas PII

1.
2.
3.

Tāmē iekļautie izdevumi atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem
Koma
ndēju
mu un
Valsts
dienes
Kartē
sociālās
ta
Krajumi,
jā
apdrošin
brauci
materiali,e
Grāmat
remo
āšanas
enu
Pakalpoj
nergoresur
u un
nta
obligātās
izdevu
umu
si, preces,
žurnalu
izdev
iemaksas
mi
apmaksa
inventārs
iegāde
umi

Viena
izglitoja
mā
izmaksas
gadā

Mērķdotāci
ja atlīdzībai
no valsts
budžeta
2013.g.
janvārimaugustam

Atalgoj
umi

58,06

696,75

103799

73088

17607

204

19032

10900

1100

0

121931

34

58,91

706,94

17423

16192

3901

16

2718

1089

120

0

24036

78

54,11

649,31

32559

30285

7295

40

7506

5240

280

0

50646

61

56,63

679,56

25839

24723

5956

0

5717

4775

282

0

41453

72

77,95

935,44

9208

45773

10999

16

4621

5943

0

0

67352

Audzēk
ņu
skaits
uz
01.01.2
013.

Viena
izglitoja
mā
izmaksas
mēnesī

175

2. Slēgt līgumus pašvaldību savstarpējo norēķinu veikšanai par izglītības iestāžu
pakalpojumiem ar sekojošiem novadiem:
2.1. Riebiņu novada domi
2.2. Dagdas novada pašvaldību
2.3. Krāslavas novada domi
2.4. Līvānu novada domi
2.5. Rēzeknes novada pašvaldību
2.6. Krustpils novada pašvaldību
2.7. Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu
2.8. Daugavpils pilsētas domi.
A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
8.§
Par SIA „KTK mēbeles” nepiegādātajām mēbelēm Priežmalas pamatskolai.
(Ziņo A.Beķis)
Debatēs piedalās: D.Vanags, J.Rutka, I.Reščenko, V.Krimans.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „1.punktu sagatavoja V.Lielcepure, 2.punktu sagatavoja I.Reščenko.”
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Kopā

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Saskaņā ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes
kārto grāmatvedības uzskaiti”, Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Rēzeknes
iecirkņa 31.01.2013. paziņojumu par pieņemto lēmumu Nr.20/18-2-5489, 23.11.2012.
piegādes līgumu Nr.2012-11, 23.11.2012. Aglonas novada domes iepirkuma komisijas
protokolu Nr.1, pārgrāmatot SIA „KTK mēbeles” apmaksāto summu 3175.85 Ls no
grāmatvedības konta nr.2180 „Avansa maksājumi par krājumiem” uz 2187
„Uzkrājumi nedrošiem avansiem par krājumiem”.
2. Iesniegt prasību tiesā par apmaksāto summu 3175.85 Ls.
A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Balsoju „pret”, jo kārtējo reizi jautājums nav izskatīts likumā
noteiktajā kārtībā.”
9.§
Par zivju nozveju.
(Ziņo A.Bartuša)
Debatēs piedalās: V.Krimans, J.Rutka, I.Reščenko.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Lēmumprojekti nav reģistrēti.”
9.1. Par K.B. iesniegumu.
Izskatot K.B., personas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 05.02.2013.,
Nr.231) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2013.gadam Cirišu ezerā zivju nozvejai
pašpatēriņam ar 50 m garu zivju tīklu, pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos.”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2013.gadam ar K.B., personas kods, dzīves vieta, par
zivju nozveju Cirišu ezerā ar vienu 50 m garu zivju tīklu.
2. Nomas līgums jānoslēdz viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
9.2. Par z/s „Loči” iesniegumu.
Izskatot z.s „Loči”, reģ.nr. 41501011642, īpašnieks Ilmārs Ivbulis, juridiskā adrese – „Loči”,
Preiļu pag., Preiļu novads, iesniegumu (lietvedībā reģistrēts 26.02.2013., Nr.312) par zušu nozveju
Tartakas upē 0,3 km no Rušonas ezera 2013.gadam, Aglonas Bazilikai piederošos ūdeņos,
pamatojoties 1998.gada 15.decembra MK noteikumiem nr.453„Noteikumi par zvejas tiesību
izmantošanu privātos ūdeņos”, 2007. gada 02.maija MK noteikumiem nr.295 „Noteikumi par
rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” un 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos.”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); atturas –
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nav, NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai par zvejas limitu zušu nozvejai 2013.gadam izmantošanu Aglonas
Bazilikai piederošos ūdeņos Tartakas upē 0,3 km no Rušonas ezera z.s „Loči”, reģ.nr.
41501011642, īpašnieks Ilmārs Ivbulis, juridiskā adrese – „Loči”, Preiļu pag., Preiļu
novads, ar zušu murdu, kur sētas garums līdz 30 m.
2.Veikt samaksu pašvadībā par zvejas tiesību izmantošanu.
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.
A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
9.3. Par IK „P.Bekišs ” iesniegumu.
Izskatot IK „P.Bekišs”, reģ.nr. 41502023899, īpašnieks Pēteris Bekišs, juridiskā adrese –
s.Mednieki, Kastuļinas pag., Aglonas novads, iesniegumu (lietvedībā reģistrēts 26.02.2013., Nr.
316) par zušu nozveju 2013.gadā privātā kanālā, kas savieno Ģeraņimovas Ilzas ezeru ar Rušona
ezeru 0,17 km no Ģeraņimovas Ilzas un pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”,
15.12.1998. MK noteikumiem nr. 453 „Noteikumi par zvejas tiesību izmantošanu privātajos
ūdeņos” un 2007. gada 02.maija MK noteikumiem nr. 295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju
iekšējos ūdeņos.”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai par zvejas limita zušu nozvejai 2013.gadam izmantošanu, IK
„P.Bekišs”, reģ.nr. 41502023899, īpašnieks Pēteris Bekišs, juridiskā adrese –
s.Mednieki, Kastuļinas pag., Aglonas novads, kanālā, kas savieno Ģeraņimovas
Ilzas ezeru ar Rušona ezeru 0,17 km no Ģeraņimovas Ilzas ar zušu murdu, kur
sētas garums līdz 30 m.
2. Veikt samaksu pašvadībā par zvejas tiesību izmantošanu.
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.
A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
9.4. Par B.B. iesniegumu.
Izskatot B.B., personas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 31.01.2013., Nr.414/18) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2013.gadam Saviņu ezerā zivju nozvejai
pašpatēriņam ar zivju tīklu un vienu murdu, pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr.
1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos.”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2013.gadam ar B.B., personas kods, dzīves vieta, par
zivju nozveju Saviņu ezerā ar vienu 30 m garu tīklu un vienu murdu.
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.
A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
9.5. Par A.B. iesniegumu.
Izskatot A.B., personas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 31.01.2013., Nr.414/17) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2013.gadam Saviņu ezerā zivju nozvejai
pašpatēriņam ar zivju tīklu un vienu murdu, pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr.
1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos.”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2013. gadam ar A.B., personas kods, dzīves vieta, par
zivju nozveju Saviņu ezerā ar vienu 30 m garu tīklu un vienu murdu.
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.
A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
9.6. Par J.L. iesniegumu.
Izskatot J.L. (J.L.), personas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 31.01.2013.,
Nr.4-14/20) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2013.gadam Saviņu ezerā zivju nozvejai
pašpatēriņam ar zivju tīklu, pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi
par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos.”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2013.gadam ar J.L., personas kods, dzīves vieta, par zivju
nozveju Saviņu ezerā ar vienu 30 m garu tīklu.
2. Nomas līgums jānoslēdz viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

10.§
Par sociālajiem jautājumiem un pabalstiem.
(Ziņo Ā.Perševica)
10.1. Pabalsti.
Sociālā dienesta vadītāja Ā.Perševica ziņo par personām, kurām nepieciešams izmaksāt
sociālos pabalstus.
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Debatēs piedalās: V.Krimans.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 7.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece, V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); pret –
nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt sarakstu par sociālajiem pabalstiem par kopējo summu Ls 521,80 (pieci
simti divdesmit viens lats 80 santīmi). (Saraksts pielikumā, konfidenciāli)
A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
10.2. Iesniegumi un dažādi jautājumi.
10.2.1. Par G.U. iesniegumu.
Aglonas novada Sociālajā dienestā tika izskatīts G.U., personas kods, iesniegums (Nr.11-18/197) ar
lūgumu pagarināt īres līgumu sociālajā dzīvoklī, Kastuļinas pagasta sociālajā dzīvojamā mājā.
Izvērtējot Aglonas novada Sociālajā dienesta rīcībā esošo informāciju, konstatēts:
G.U. ir bezdarbniece, reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā Krāslavas filiālē.
V.U., personas kods, ir bezdarbnieks, reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā Krāslavas filiālē.
Ģimenei ir piešķirts trūcīgas ģimenes statuss.
Pamatojoties uz Aglonas novada saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu
Aglonas novadā” 24.p. un Gaļinas Usanovas iesniegumu un iesniegtajiem dokumentiem, kas apliecina
tiesības viņai pagarināt īres līgumu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 3 (V.Krimans, D.Vanags,
J.Rutka), NOLEMJ:
1.Pagarināt G.U., personas kods, sociālā dzīvokļa īres
līgumu Kastuļinas pagasta, Aglonas novada sociālajā dzīvojamā mājā no 2013.gada
27.februāra līdz 2013.gada 26.augustam.
A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
11.§
Par zemes jautājumiem.
(Ziņo A.Streļčs)
11.1. Par A.M. iesniegumu jauna nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanai Grāveru
pagastā.
Saņemts A.M. iesniegums (19.02.2013.,Nr.4-14/27) par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam
īpašumam ar kadastra Nr.6058 004 0079 Grāveru 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 10 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt nosaukumu: ”Marinas” nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.6058 004
0079.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
11.2. Par V.V. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Grāveru pagastā.
Saņemts V.V. iesniegums (15.02.2013., Nr.4-14/24) par pašvaldības zemes nomas tiesību
piešķiršanu Grāveru pagastā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt zemes nomas tiesības V.V., personas kods, deklarētā adrese, pašvaldības zemes
vienību 4,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6058 006 0388 Grāveru pagastā.
2. Noslēgt nomas līgumu uz 5 gadiem ar gada nomas maksu 1,5% (plus PVN) no zemes
kadastrālās vērtības, noteikt iznomājamās zemes lietošanas mērķi – lauksaimnieciskā
darbība.
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.
A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
11.3. Par noslēgtā zemes nomas līguma pārtraukšanu ar P.L. Šķeltovas pagastā.
Saņemts P.L. iesniegums (07.02.2013., Nr.239) par zemes nomas līguma pārtraukšanu.
Konstatēts:
Ar P.L. 31.05.2012. tika noslēgts zemes pirmreizējo nomas tiesību līgums par pašvaldībai
piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6094 005 0406 iznomāšanu līdz 31.05.2022.
P.Leikums atsakās no tālākas zemes iznomāšanas.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Pārtraukt noslēgto lauku apvidus zemes nomas līgumu ar P.L., personas kods,
deklarētā adrese., uz pašvaldības zemes vienību 2,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6094 005 0406.
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.
A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
11.4. Par J.T. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Šķeltovas pagastā.
Saņemts J.T. iesniegums (07.02.2013., Nr.238) par pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanu
Šķeltovas pagastā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt zemes nomas tiesības J.T., personas kods, deklarētā adrese, uz pašvaldības zemes
vienību 2,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6094 005 0406 Šķeltovas 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.
A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
11.5. Par F.G. iesniegumu nekustamā īpašuma sadalei un zemes ierīcības projekta izstrādei.
Saņemts F.G. iesniegums (31.01.2013. Nr.4-14/15) par nekustamā īpašuma „Augstkalni” sadali
un zemes ierīcības projekta izstrādi Grāveru pagastā.
Konstatēts:
Zemes īpašnieks F.G. lūdz sniegt pašvaldības atļauju nekustamā īpašuma „Augstkalni” Grāveru
pagastā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6058 004 0008 sadalei 2 atsevišķās zemes
vienībās, ar mērķi atdalīt neapbūvētu zemes gabalu 8,3 ha kopplatībā tālākai atsavināšanai.
Plānotais zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101). Kā arī lūdz sniegt pašvaldības atļauju zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6058 004 0180 atdalīšanai.
Pamatojoties uz 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” 11.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Augstkalni” Grāveru pagastā sadalei, īpašnieks: Fjodors
Gerasiks, personas kods 010538-14118, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6058
004 0180 un sadalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6058 004 0008 reālās daļās.
2. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6058
004 0008 sadalei divās atsevišķās zemes vienībās atbilstoši iesniegtajam grafiskajam
pielikumam.
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.
A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
11.6. Par V.B. iesniegumu zemes nomas tiesību piešķiršanai Šķeltovas pagastā.
Saņemts V.B. iesniegums (04.02.2013., Nr.229) par zemes nomas tiesību līguma noslēgšanu uz
pašvaldībai piekrītošo zemi Šķeltovas pagastā.
Konstatēts:
01.04.2009. Šķeltovas pagasta padome bija noslēgusi zemes pirmreizējo nomas tiesību līgumu
ar bijušo zemes lietotāju V.B. uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6094 004 0069 un 6094
004 0070. V.B. 13.11.2012. miris, zemes nomas līgumu lūdz noslēgt viņa dēls, V.B., kurš uzsācis
mantojuma lietu kārtošanas procedūru.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); atturas –
nav, NOLEMJ:
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1.

2.

Noslēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu ar V.B., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, uz
zemes vienību 7,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6094 004 0069 un uz zemes vienību 9,0
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6094 004 0070 uz 10 gadiem.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
11.7. Par V.V. iesniegumu atsavināšanas procesa uzsākšanai nekustamajam īpašumam Grāveru
pagastā.
Saņemts V.V. iesniegums (15.02.2013., Nr.4-14/22) par pašvaldībai piekrītošās zemes
atsavināšanu Grāveru pagastā.
Konstatēts:
Ar V.V. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības
1,4 ha kopplatībā iznomāšanu līdz 31.12.2033. Zeme nav reģistrēta zemesgrāmatā.
V.V. atsavināšanas ierosinājums atbilst likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas
likums”4.panta 4.daļas 8.punkta prasībām,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Uzsākt atsavināšanu uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 1,4 ha kopplatībā ar
kadastra apzīmējumu 6058 006 3134, Grāveru pagastā.
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6058 006 3134 piešķirt jaunu nekustamā
īpašuma nosaukumu „Kalnozoli” un adresi: „Kalnozoli”, Trūpi, Grāveru pag., Aglonas
nov.
3. Pilnvarot nomnieku V.V., personas kods, veikt visas nepieciešamās darbības, kas
saistītas ar pašvaldībai piekrītošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 6058 006 3134,
uzmērīšanu un zemes robežu plāna reģistrāciju NĪVKI sistēmā.
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.
A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
11.8. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6058 005 0234 piekritību.
Pamatojoties uz 01.09.2009. MK noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un
pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai,
kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3.2. punktu, 13. punktu, Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma
25.panta 4. daļu, kā arī uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka apbūvētā zemes vienība Grāveru pagasta Belogrudovā ar kadastra apzīmējumu
6058 005 0234 piekrīt pašvaldībai.
2. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
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3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6058 005 0234 piešķirt jaunu nekustamā īpašuma
nosaukumu „Atmodas” un adresi: „Atmodas”, Belogrudova, Grāveru pag., Aglonas nov.
4. Noslēgt jaunu zemes nomas līgumu ar patreizējo zemes nomnieku E.P., personas kods, uz 5
gadiem.
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
11.9. Par E.P. iesniegumu atsavināšanas procesa uzsākšanai nekustamajam īpašumam Grāveru
pagastā.
Saņemts E.P. iesniegums (15.02.2013., Nr.4-14/23) par zemes atsavināšanu Grāveru pagastā.
Konstatēts:
Ar E.P. noslēgts zemes nomas līgums par zemes vienības 1,2 ha kopplatībā iznomāšanu līdz
11.05.2015. Uz zemes vienības atrodas E.P. piederošas lauksaimnieciska rakstura būves. Zeme nav
reģistrēta zemesgrāmatā.
E.Pizāna atsavināšanas ierosinājums atbilst likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas
likums”4.panta 4.daļas 8.punkta prasībām,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Uzsākt atsavināšanu uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 1,2 ha kopplatībā ar kadastra
apzīmējumu 6058 005 0234, Grāveru pagastā.
2. Pilnvarot nomnieku E.P., personas kods, veikt visas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar
pašvaldībai piekrītošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 6058 005 0234, uzmērīšanu
un zemes robežu plāna reģistrāciju NĪVKI sistēmā.
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.
A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
11.10. Par I.J. iesniegumu izpērkamās zemes vērtības samazināšanai un nekustamā īpašuma
nosaukuma piešķiršanai Aglonas pagastā.
Saņemts I.J. pilnvarotās personas J.M. iesniegums (21.02.2013., Nr.297) izpērkamās zemes vērtības
samazināšanai un jauna nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanai Aglonas pagastā.
Zemes lietotāja – I.J., lūdz samazināt izpērkamās zemes vērtību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
7642 004 0234, sakarā ar zemes lietošanu no 1999.gada.
Atbilstoši 06.09.1999. Ogres rajona tiesas spriedumam Nr.2-982m2/3, zemes lietošanas tiesības I.J. ieguvusi
ar 27.09.1999..
I.J. lūdz piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu. NĪVKI sistēmā nav reģistrēts pašvaldības lēmums
par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.
Pamatojoties uz LR MK 22.09.2008. noteikumu Nr.787„Samaksas apmēra samazinājuma
aprēķināšanas kārtība” 6.punktu un pielikuma 2.punktu, uz LR MK 20.06.2006. noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 16.2. punktu un uz LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”
14.panta 2.daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu,
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A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Samazināt I.J., personas kods, samaksu izpērkamajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
7642 0040234 par 25 % (divdesmit pieci procenti) no izpirkšanas vērtības.
2. Piešķirt nosaukumu: ”Jonāni” nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.7642 004 0234.
3. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība ( kods 0101) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0234.
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.
A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
11.11. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6094 005 0372 nodošanu valsts rezerves zemes
fondā.
Konstatēts:
Ar 25.04.2012. Aglonas novada domes lēmumu Nr.16.5. , atbilstoši A/S „Sadales tīkls” Austrumu reģions
iesniegumam (02.04.2012., Nr.631) par zemes lietošanas tiesību nodošanu transformatoru apakšstacijas
uzturēšanai Šķeltovas pagastā, nolemts nodalīt zemes platību 0,01 ha, izveidojot patstāvīgu zemes vienību,
A/S „LATVENERGO”, reģistrācijas Nr.40003032949, piederošās transformatoru apakšstacijas uzturēšanai
no pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6094 005 3485 Šķeltovas pagasta
Šķeltovas ciemā. NĪVKI sistēmā nodalītajai platībai piešķirts kadastra apzīmējums 6094 005 0372 un zemes
vienība reģistrēta kā pāsvaldībai piekrītoša zeme.
LR likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 8.panta
4‘.daļa nosaka: uz valsts vārda Ekonomikas ministrijas personā zemesgrāmatās tiek ierakstīta valstij
piederošā un piekrītošā zeme, uz kuras atrodas akciju sabiedrības “Latvenergo” īpašumā vai valdījumā
esošie energoapgādes objekti un kura ir nepieciešama valsts komercdarbības veikšanai.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Nodot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6094 005 0372 valsts rezerves zemes fondā.
2. Apstiprināt jaunizveidotajai zemes vienībai grafisko pielikumu.
A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
11.12. Par SIA „Preime” iesniegumu izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanai
nekustamā īpašuma „Pilskalni” sadalei Aglonas pagastā.
Saņemts SIA „Preime” iesniegums (22.02.2013.) izstrādātā zemes ierīcības projekta
apstiprināšanai nekustamā īpašuma „Pilskalni” sadalei Aglonas pagastā.
Pamatojoties uz LR likuma „Zemes ierīcības likums”19.panta 2.daļu un atbilstoši 12.04.2011. MK
noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30. un 31.punktam,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA „Preime” izstrādāto zemes ierīcības projektu Aglonas pagasta
nekustamajam īpašumam „Pilskalni”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7642 004
0153 sadalei 2 atsevišķās zemes vienībās.
2. Plānotajam 1. zemes gabalam ar projektēto platību 12,3 ha :
- noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība ( kods 0101);
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mainīt adresi no „Pilskalniņš”, Aglonas Madelāni, Aglonas pag., Aglonas nov., uz
„Pilskalni”, Aglonas Madelāni, Aglonas pag., Aglonas nov.,
3. Plānotajam 2. zemes gabalam ar projektēto platību 0,25 ha :
- noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods
0601);
- piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu „Vējāni”;
- piešķirt adresi no „Vējāni”, Aglonas Madelāni, Aglonas pag., Aglonas nov.
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.
-

A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
11.13. Par nekustamā īpašuma „Stirnas” atsavināšanu Šķeltovas pagastā.
Konstatēts:
Ar Aglonas novada domes 20.12.2012. lēmumu Nr.9.9. ”Par O.S. iesniegumu atsavināšanas
procesa uzsākšanai nekustamajam īpašumam „Stirnas”Šķeltovas pagastā” nolemts uzsākt
atsavināšanas procesu uz pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu „Stirnas”.
Atsavināmais objekts – Aglonas novada pašvaldības nekustamais īpašums „Stirnas”, kadastra
Nr.6094 001 0002 , sastāvošs no 1 zemes vienības 3,6 ha kopplatībā.
Nekustamais īpašums reģistrēts 15.01.2013. Preiļu zemesgrāmatā (nodalījuma Nr.100000515587),
pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1.punktu.
Zemes nomnieks saskaņā ar 31.05.2011. noslēgto lauku apvidus zemes nomas līgumu ir O.S.
Atbilstoši LR likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 4.panta 4.daļas
8.punktam, atsavināšanas ierosinātājs – O.S., uzskatāma par personu, kurai ir pirmpirkuma
tiesības uz atsavināmo objektu.
Objekta vērtēšanu veica sertificēts vērtētājs: SIA „VCG ekspertu grupa”. Nekustamā īpašuma
tirgus vērtība noteikta 900,00 LVL. Nekustamā īpašuma kadastrālās uzmērīšanas izdevumus
apmaksāja nomnieks.
Nekustamā īpašuma noformēšanas (VZD kadastra izziņa – 5,00LVL, kancelejas nodeva
zemesgrāmatai - 25,00LVL) un vērtēšanas izdevumi - 120,00 LVL.
Pamatojoties uz MK 01.02.2011. noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas
manta”11.4. un 38. punktu un LR likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma”
5.panta 2. un 5.daļu, 44.1 pantu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu „Stirnas”, kadastra Nr.6094 001 0002,
nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu.
2. Noteikt atsavināšanas nosacīto cenu LVL 1 050,00 (viens tūkstotis piecdesmit lati, 0
santīmi).
3. Piedāvāt O.S., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, izmantot pirmpirkuma tiesības uz
atsavināmo objektu 4 mēneša laikā.
4. Nosūtīt O.S. atsavināšanas paziņojumu 1 mēneša laikā.
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
11.14. Par V.B. iesniegumu zemes platības precizēšanai Aglonas pagastā.
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Saņemts V.B. pilnvarotās personas V.T. iesniegums (26.02.2013., Nr.308 ) par zemes platības precizēšanu
Aglonas pagastā.
Konstatēts:
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 006 0057 NĪVKI sistēmā reģistrētā platība ir 4,2 ha. Pēc
kadastrālās zemes uzmērīšanas datiem zemes vienības platība sastāda 3,29 ha.
Pamatojoties uz likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”2.panta 9.daļu,

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 006 0057 no 4,2 ha uz
3,29 ha.
2. Apstiprināt robežas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 006 0057 atbilstoši
grafiskajam pielikumam.
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.
A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
11.15. Par J.D. nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.7642 011 0061 Aglonas pagastā.
Saņemts J.D. iesniegums (26.02.2013.Nr.309) par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam
īpašumam ar kadastra Nr.7642 011 0061 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 10 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt nosaukumu: ”Dzerkaļi” nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.7642 011
0061.
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.
A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
11.16. Par Aglonas novada pašvaldībai uz 31.12.2012.g. piederošo un piekrītošo zemju
inventarizācijas rezultātiem.
Atbilstoši 17.01.2013. VZD Latgales reģionālās nodaļas izsniegtajiem Aglonas novada
pašvaldības zemju sarakstam,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt sekojošo Aglonas novada pašvaldībai uz 01.11.2011.g. piederošo un
piekrītošo zemju inventarizācijas sarakstu kopsavilkumu:

Platība,
ha

Zemes zem ēkām
un būvēm
510,192

Kultivētās
zemes

Pārējās
zemes

Kopā

1628,73

1640,67

3779,588
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Zemes
vienību
skaits

251

494

363

1108

2. Apstiprināt sekojošo izslēdzamo zemju sarakstu kopsavilkumu uz 31.12.2012.g.
no Aglonas novada pašvaldībai piederošām un piekrītošajām zemēm:

Kopā

Atkritušo zemju platība,
ha

Zemes vienību
skaits

394,12

31

3. Apstiprināt sekojošo pievienojamo zemju sarakstu kopsavilkumu uz 31.12.2012.g.
Aglonas novada pašvaldībai piederošām un piekrītošajām zemēm:

Kopā

Pievienojamo zemju platība,
ha

Zemes vienību
skaits

203,6843

62

A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

12.§
Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
(Ziņo A.Beķis)
12.1. Par G.K. iesniegumu (04.02.2013., Nr.222).
Saņemts festivāla „Latgales ērģeļu dienas” organizatores Gunas Kises iesniegums
(04.02.2013., Nr.222), kurā lūdz finansiāli abalstīt vienu no festivāla „Latgales ērģeļu dienas
2013” koncertiem, kurš notiks Aglonas bazilikā 17.maijā. Koncerta izdevumos ietilpst ērģeļu
skaņošana pirms koncerta – 200 Ls, ceļa izdevumu segšana māksliniekiem – 150 Ls.
Debatēs piedalās: V.Krimans, I.Barkeviča, I.Reščenko.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Kancelejas nodaļas vadītāja uzskata, ka saņemtais iesniegums
noformēts atbilstoši normatīvajiem aktiem.”
I.Barkeviča lūdz ieprotokolēt: „Iesniegumā ir norādīts gan telefons, gan e-pasts. Sakiet, lūdzu, kā
reaģēt uz iedzīvotāju iesniegumiem, kuri personīgi tiek atnesti, mēs šos cilvēkus arī pazīstam, uz
iesniegumiem nav uzrakstītas atpakaļ adreses, bet adreses mēs varam noskaidrot uz vietas?”
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); atturas –
nav, NOLEMJ:
1.

Finansiāli atbalstīt festivāla „Latgales ērģeļu dienas 2013” koncertu, piešķirot 200.00 Ls
(divi simti latu 00 sant.) ērģeļu skaņošanai.
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.

A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
12.2. Par SIA „Neputns” vēstuli (08.02.2013., Nr.243).
Saņemta SIA „Neputns” vēstule (08.02.2013., Nr.243), kurā Neputns izdevniecība lūdz iespēju
robežās Aglonas novada domi finansiāli atbalstīt izdevuma „Sakrālās arhitektūras un mākslas
mantojums Preiļu rajonā” sagatavošanu un izdošanu. Atbalstot grāmatas izdošanu, Aglonas
novada dome iegūs arī skaistu un vērtīgu izdevumu reklāmas un reprezentācijas vajadzībām.
Sagatavotais lēmumprojekts:
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Finansiāli neatbalstīt izdevuma „Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Preiļu rajonā”
sagatavošanu un izdošanu.
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.

V.Krimans: „Jūs, kā sēdes vadītājs, lūdzu informējiet arī par citiem viedokļiem, kuri bija izteikti
Finanšu komitejā.”
V.Krimans: „Mans piedāvājums bija atrast līdzekļus 100 Ls. Bija lūgums Finanšu nodaļas vadītājai
pārbaudīt, no kādiem līdzekļiem mēs to varam. Tad bija lūgums juristam sagatavot skaidrojumu vai
atzinumu, vai mēs varam to izdarīt, vai pārkāpsim likumu. Diemžēl, deputāti nenobalsoja.”
V.Krimana priekšlikums ir atlikt jautājuma izskatīšanu.
Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 3 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka);
pret – 2 (I.Reščenko, A.Beķis); atturas – 5 (I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs,
M.Mežiniece), neapstiprina augstāk minēto V.Krimana priekšlikumu.
A.Beķis paziņo, ka lēmums nav pieņemts.
Deputāti balso par sagatavoto lēmumprojektu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 5 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Bartuša,
A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); atturas – 2 (I.Barkeviča,
A.Kluss), neapstiprina sagatavoto lēmumprojektu.
A.Beķis paziņo, ka lēmums nav pieņemts.
J.Rutka lūdz ieprotokolēt: „Balsoju „pret”, jo uzskatu, ka Aglonas novada dome konceptuāli
nestrādā pie tā, kādus izdevumus atbalstīt, kādus neatbalstīt.”
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12.3. Par dalības maksu Krāslavas telpu futbola čempionātā.
Debatēs piedalās: V.Krimans, I.Reščenko.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas – 1
(D.Vanags), NOLEMJ:
1. Piešķirt Aglonas novada futbola komandai 30.00 Ls (trīsdesmit lati 00 sant.) dalības
maksai Krāslavas telpu futbola čempionātā.
2. Līdzekļus paredzēt no izdevumiem neparedzētiem gadījumiem.
A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Balsoju „pret”, pirmkārt, tāpēc, ka uz Finanšu komiteju, uz lielo sēdi
nav neviena oficiāla dokumenta, kas to prasa. Otrkārt, starp citu, čempionāts iet no 17.februāra,
Šķeltovas komanda perfekti spēlē – divas uzvaras. Un manā izpratnē tā ir deputātu maldināšana, it
kā mēs neko nesaprotam, ka jau sen viss notiek. Mans ierosinājums būtu otrādāk – domāt, ja viņi
būs pirmajā vietā, kā atbalstīt ar dāvanu kaut kādu, bet ne ar atpakaļ datumu mēs mēģinam legalizēt
kaut ko.”
Deputāts J.Rutka pievienojas V.Krimana viedoklim.
12.4. Par iepirkumu „Aglonas novada autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi
2013.gada vasaras sezonā”.
Debatēs piedalās: V.Krimans.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas – 1
(D.Vanags), NOLEMJ:
1. Iepirkumu komisijai veikt iepirkuma procedūru iepirkumam „Aglonas novada
autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2013.gada vasaras sezonā”.
A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
12.5. Par iepirkumu „Pārtikas iegāde Aglonas novada izglītības iestādēm un BSAC
„Somerseta” 2013./2014.m.g.”.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Bartuša,
A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas – 2 (I.Barkeviča,
D.Vanags), NOLEMJ:
1. Iepirkumu komisijai veikt iepirkuma procedūru iepirkumam „Pārtikas iegāde
Aglonas novada izglītības iestādēm un BSAC „Somerseta” 2013./2014. m.g.”.
A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
12.6. Par M.A. iesniegumu (26.02.2013., Nr.311).
Saņemts M.A. iesniegums (26.02.2013., Nr.311), kurā lūdz atļaut nozāģēt liepu, kura aug mājas
pagalmā un apdraud mājas jumtu un blakusesošās ēkas, kā arī elektrolīniju.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas – 1
(D.Vanags), NOLEMJ:
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1. Atļaut M.A. nozāģēt liepu, kura aug privātmājas pagalmā un apdraud dzīvojamās
mājas jumtu, palīgēkas un elektrolīniju.
A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
12.7. Par novada domes priekšsēdētāja I.Reščenko informāciju par nenotikušajām
Finanšu komitejas sēdēm februāra mēnesī.
(Ziņo I.Reščenko)
Novada domes priekšsēdētājs I.Reščenko sniedz informāciju, ka februāra mēnesī bija sasauktas
divas Finanšu komitejas, kuras nenotika. Nolikums paredz, ja nenotika divas komitejas, ir jāziņo
domei. Informē, ka Finanšu komitejas nenotika deputātu kvoruma trūkuma dēļ.
Debatēs piedalās: V.Krimans.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); atturas –
nav, NOLEMJ:
1.Pieņemt zināšanai novada domes priekšsēdētāja Igora Reščenko sniegto informāciju
par divām nenotikušajām Finanšu komitejas sēdēm februāra mēnesī.
A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
A.Beķis ziņo, ka sēde ir slēgta.
SĒDE SLĒGTA plkst.16:40.
SĒDI VADĪJA
novada domes priekšsēdētāja vietnieks ______________________ A.BEĶIS
SĒDI PROTOKOLĒJA

______________________ I.RUTKA

Protokols parakstīts ________________________
(datums)
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