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 SĒDES   PROTOKOLS 

Aglonas novadā     

 

2013.gada 27.martā                                                                                                                    Nr.5 
 

Sēde sasaukta plkst.13:00 
 

Sēdi atklāj plkst.13:00 
 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Igors Reščenko 
 

Protokolē – I.Rutka 
 

Piedalās – 11 novada domes deputāti: Igors Reščenko, Antons Beķis, Andris Badūns,  

                                                                 Ingūna Barkeviča, Anita Anna Bartuša, Ainārs Streļčs,       

                                                                 Aivars Kluss, Iveta Soldāne, Jānis Rutka, Didzis Vanags, 

                                                                 Vadims Krimans (no plkst.13:50). 
                                                                                               

Sēdē nepiedalās – 2 novada domes deputāti: Mārīte Mežiniece (neierašanās iemesls nav zināms), 

                                                                            Andris Ruduks (neierašanās iemesls nav zināms). 
                                                               

Uzaicinātās personas – Finanšu nodaļas vadītāja V.Lielcepure, novada domes jurists D.Kuzņecovs,   

                                        teritorijas plānošanas speciāliste G.Miglāne, Aglonas novada bāriņtiesas    

                                        locekle S.Rakova, BJBLPC „Strops” vadītāja I.Reča.  
 

Sēdē piedalās – iedzīvotāja E.Viļuma. 

 

Izsludinātā sēdes darba kārtība: 

 

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

2. Par budžeta izpildi. 

3. Par  Nolikumu „ Aglonas novada pašvaldības līdzfinanasējuma piešķiršanas un kontroles 

kārtība”. 

4. Par nekustamā īpašuma Somersetas ielā 33, Aglonā izsoles noteikumiem. 

5. Par automašīnu Volvo S40.  

6. Par līgumiem. 

6.1. Par savstarpējiem norēķiniem. 

6.2. Ar SIA „ZZ Dats”. 

6.3. Ar A/s „Rix Technologies”. 

7. Par Aglonas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam galīgo redakciju un jaunas 

sabiedriskās apspriešanas izsludināšanu.  
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8. Par zivju  nozveju. 

9. Par Aglonas internātvidusskolas iesniegumu (04.03.2013., Nr.349).   

10. Par iepirkumu. 

11. Par sociālajiem jautājumiem un pabalstiem. 

12. Par zemes jautājumiem. 

13. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija. 

13.1. Par SIA „Cirīšu HES” 2012.gada pārskatu.  

13.2. Par Aglonas internātvidusskolas direktora D.Vanaga iesniegumu (12.03.2013.,   

         Nr.409).  

13.3. Par S.Rakovas iesniegumu (26.02.2013., Nr.310). 

 

Aglonas novada domē ir saņemts Elizabetes Viļumas 27.03.2013. iesniegums (kancelejā reģ. 

27.03.2013., Nr.502), kurā tiek informēts, ka šī gada 27.martā E.Viļuma piedalīsies Aglonas novada 

domes sēdē, kā arī veiks video filmēšanu Domes sēdes jautājumos: Nr.1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 13.1. 

Video filmēšana notiek saskaņā ar Fizisko datu aizsardzības likuma II daļas 7.p.5.p. pamatojumu 

„datu ievākšana un to apstrāde tiek veikta, lai nodrošinātu sabiedrības interešu ievērošanu”.  

 

Deputāti balso par izsludināto sēdes darba kārtību. 

 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – 1 (J.Rutka); atturas – 1 (D.Vanags), 

NOLEMJ: 

 

Apstiprināt izsludināto sēdes darba kārtību: 

 

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

2. Par budžeta izpildi. 

3. Par  Nolikumu „ Aglonas novada pašvaldības līdzfinanasējuma piešķiršanas un kontroles 

kārtība”. 

4. Par nekustamā īpašuma Somersetas ielā 33, Aglonā izsoles noteikumiem. 

5. Par automašīnu Volvo S40.  

6. Par līgumiem. 

6.1. Par savstarpējiem norēķiniem. 

6.2. Ar SIA „ZZ Dats”. 

6.3. Ar A/s „Rix Technologies”. 

7. Par Aglonas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam galīgo redakciju un jaunas 

sabiedriskās apspriešanas izsludināšanu.  

8. Par zivju  nozveju. 

9. Par Aglonas internātvidusskolas iesniegumu (04.03.2013., Nr.349).   

10. Par iepirkumu. 

11. Par sociālajiem jautājumiem un pabalstiem. 

12. Par zemes jautājumiem. 

13. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija. 

13.1. Par SIA „Cirīšu HES” 2012.gada pārskatu.  

13.2. Par Aglonas internātvidusskolas direktora D.Vanaga iesniegumu (12.03.2013.,   

         Nr.409).  

13.3. Par S.R. iesniegumu (26.02.2013., Nr.310). 

 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
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Sēdes vadītājs I.Reščenko lūdz papildināt sēdes darba kārtību ar sekojošiem jautājumiem: 
 

1. Par līguma slēgšanu ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenu. (Pie 

6.1.p. Par savstarpējiem norēķiniem) 

2. Par līguma slēgšanu ar Daugavpils pilsētas domi. (Pie 6.1.p. Par savstarpējiem 

norēķiniem) 

3. Par līguma slēgšanu ar Adamovas speciālo internātpamatskolu. (Pie 6.1.p. Par 

savsrarpējiem norēķiniem) 

4. Par SIA „Cirīšu HES” kārtējās dalībnieku sapulces sasaukšanu. (Pie 13.1.p. Par SIA 

„Cirīšu HES” 2012.gada pārskatu) 

5. Par Aglonas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm vasaras sezonā. 

(Pie 13.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija) 

6. Par deputāta V.Krimana iesniegumu „Par Aglonas novada domes lēmuma „Par dzīvokļu 

jautājumiem” (protokols Nr.18 no 2011.gada 27.jūlija, § 2.5.) izpildes gaitu” 

(25.03.2013., Nr.476). (Pie 13. p. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija) 

7. Par deputāta V.Krimana iesniegumu „Par Aglonas novada domes lēmuma „Par deputāta 

A.Badūna lēmumprojektu: „Par kopīgas aģentūras izveidošanu ar Krāslavas novada 

domi”.” (Aglonas novada domes 30.10.2012. sēdes protokols Nr.17, § 9.9.) izpildes 

gaitu” (25.03.2013., Nr.477). (Pie 13.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija) 

8. Par deputāta V.Krimana iesniegumu „Par Aglonas novada biedrību „Preiļu rajona 

partnerība” un „Krāslavas rajona partnerība” pārstāvja atskaiti par padarīto 2011., 

2012.g. un plānotajiem darbiem 2013.g.” (25.03.2013., Nr.478). (Pie 13.p. Dažādi 

jautājumi, iesniegumi un informācija) 

9. Par deputāta V.Krimana iesniegumu „Par Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika 

pavadīšanas centra „Strops” vadītājas Intas Rečas atskaiti par padarīto 2011., 2012.g. un 

plānoto 2013.gadu” (25.03.2013., Nr.479). (Pie 13.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi un 

informācija) 

10. Par deputātes M.Mežinieces iesniegumu (11.03.2013., Nr.392). (Pie 13.p. Dažādi 

jautājumi, iesniegumi un informācija) 

11. Par J.S. iesniegumu atsavināšanas procesa uzsākšanai nekustamajam īpašumam ar 

kadastra Nr.6094 002 0011 Šķeltovas pagastā. (Pie 12.p. Par zemes jautājumiem) 

12. Par A.V. iesniegumu nekustamā īpašuma „Valteri” sadalīšanai Kastuļinas pagastā. (Pie 

12.p. Par zemes jautājumiem) 

13. Par O.J. iesniegumu koku ciršanai Aglonas ciemā. (Pie 12.p. Par zemes jautājumiem) 

14. Par noslēgtā zemes nomas līguma pārtraukšanu ar R.S. Aglonas pagastā. (Pie 12.p. Par 

zemes jautājumiem) 

15. Par M.K. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Aglonas pagastā. 

(Pie 12.p. Par zemes jautājumiem) 

16. Par J.F. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Kastuļinas pagastā. 

(Pie 12.p. Par zemes jautājumiem) 

17. 11 iesniegumi. (Pie 8.p. Par zivju nozveju) 

18. Par L.B. iesniegumu. (Pie 13.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija) 

19. Par iepirkumu Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007-

2013 projektam „Veselīga dzīvesveida veicināšana Latvijas un Baltkrievijas pierobežas 

reģionos”. (Pie 10.p. Par iepirkumiem) 

20. Par RTU Dizaina un ergonomikas centra vēstuli. (Pie 13.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi 

un informācija) 
 

 

 

Sēdes vadītājs I.Reščenko aicina balsot par sēdes darba kārtības papildus jautājumiem.  
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      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

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

NOLEMJ: 

Iekļaut sēdes darba kārtībā sekojošus jautājumus: 
 

1. Par līguma slēgšanu ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenu. (Pie 

6.1.p. Par savstarpējiem norēķiniem) 

2. Par līguma slēgšanu ar Daugavpils pilsētas domi. (Pie 6.1.p. Par savstarpējiem 

norēķiniem) 

3. Par līguma slēgšanu ar Adamovas speciālo internātpamatskolu. (Pie 6.1.p. Par 

savsrarpējiem norēķiniem) 

4. Par SIA „Cirīšu HES” kārtējās dalībnieku sapulces sasaukšanu. (Pie 13.1.p. Par SIA 

„Cirīšu HES” 2012.gada pārskatu) 

5. Par Aglonas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm vasaras sezonā. 

(Pie 13.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija) 

6. Par deputāta V.Krimana iesniegumu „Par Aglonas novada domes lēmuma „Par dzīvokļu 

jautājumiem” (protokols Nr.18 no 2011.gada 27.jūlija, § 2.5) izpildes gaitu” 

(25.03.2013., Nr.476). (Pie 13. p. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija) 

7. Par deputāta V.Krimana iesniegumu „Par Aglonas novada domes lēmuma „Par deputāta 

A.Badūna lēmumprojektu: „Par kopīgas aģentūras izveidošanu ar Krāslavas novada 

domi”.” (Aglonas novada domes 30.10.2012. sēdes protokols Nr.17, § 9.9.) izpildes 

gaitu” (25.03.2013., Nr.477). (Pie 13.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija) 

8. Par deputāta V.Krimana iesniegumu „Par Aglonas novada biedrību „Preiļu rajona 

partnerība” un „Krāslavas rajona partnerība” pārstāvja atskaiti par padarīto 2011., 

2012.g. un plānotajiem darbiem 2013.g.” (25.03.2013., Nr.478). (Pie 13.p. Dažādi 

jautājumi, iesniegumi un informācija) 

9. Par deputāta V.Krimana iesniegumu „Par Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika 

pavadīšanas centra „Strops” vadītājas Intas Rečas atskaiti par padarīto 2011., 2012.g. un 

plānoto 2013.gadu” (25.03.2013., Nr.479). (Pie 13.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi un 

informācija) 
10. Par deputātes M.Mežinieces iesniegumu (11.03.2013., Nr.392). (Pie 13.p. Dažādi jautājumi, 

iesniegumi un informācija) 

11. Par J.S. iesniegumu atsavināšanas procesa uzsākšanai nekustamajam īpašumam ar kadastra 

Nr.6094 002 0011 Šķeltovas pagastā. (Pie 12.p. Par zemes jautājumiem) 

12. Par A.V. iesniegumu nekustamā īpašuma „Valteri” sadalīšanai Kastuļinas pagastā. (Pie 12.p. Par 
zemes jautājumiem) 

13. Par O.J. iesniegumu koku ciršanai Aglonas ciemā. (Pie 12.p. Par zemes jautājumiem) 

14. Par noslēgtā zemes nomas līguma pārtraukšanu ar R.Slobodskoju Aglonas pagastā. (Pie 12.p. 
Par zemes jautājumiem) 

15. Par M.K. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Aglonas pagastā. (Pie 12.p. 

Par zemes jautājumiem) 
16. Par J.F. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Kastuļinas pagastā. (Pie 12.p. 

Par zemes jautājumiem) 

17. 11 iesniegumi. (Pie 8.p. Par zivju nozveju) 

18. Par L.B. iesniegumu. (Pie 13.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija) 
19. Par iepirkumu Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 

projektam „Veselīga dzīvesveida veicināšana Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionos”. 

(Pie 10.p. Par iepirkumiem) 
20. Par RTU Dizaina un ergonomikas centra vēstuli. (Pie 13.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi un 

informācija) 

 I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

Apstiprinātā sēdes darba kārtība: 
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1. Novada dome priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu. 

2. Par budžeta izpildi. 

3. Par  Nolikumu „ Aglonas novada pašvaldības līdzfinanasējuma piešķiršanas un 

kontroles kārtība”. 

4. Par nekustamā īpašuma Somersetas ielā 33, Aglonā izsoles noteikumiem. 

5. Par automašīnu Volvo S40.  

6. Par līgumiem. 

6.1. Par savstarpējiem norēķiniem. 

6.2. Ar SIA „ZZ Dats”. 

6.3. Ar A/s „Rix Technologies”. 

7. Par Aglonas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam galīgo redakciju un 

jaunas sabiedriskās apspriešanas izsludināšanu.  

8. Par zivju  nozveju. 

9. Par Aglonas internātvidusskolas iesniegumu (04.03.2013., Nr.349).   

10. Par iepirkumu. 

11. Par sociālajiem jautājumiem un pabalstiem. 

12. Par zemes jautājumiem. 

13. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija. 

13.1. Par SIA „Cirīšu HES” 2012.gada pārskatu.  

13.2. Par Aglonas internātvidusskolas direktora D.Vanaga iesniegumu (12.03.2013.,   

         Nr.409).  

13.3. Par S.Rakovas iesniegumu (26.02.2013., Nr.310). 

     13.4. Par Aglonas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm vasaras   

              sezonā.  

     13.5. Par deputāta V.Krimana iesniegumu „Par Aglonas novada domes lēmuma „Par   

              dzīvokļu jautājumiem” (protokols Nr.18 no 2011.gada 27.jūlija, § 2.5) izpildes   

              gaitu” (25.03.2013., Nr.476).  

     13.6. Par deputāta V.Krimana iesniegumu „Par Aglonas novada domes lēmuma „Par   

              deputāta A.Badūna lēmumprojektu: „Par kopīgas aģentūras izveidošanu ar   

              Krāslavas novada domi”.” (Aglonas novada domes 30.10.2012. sēdes protokols   

              Nr.17, § 9.9.) izpildes gaitu” (25.03.2013., Nr.477).  

     13.7. Par deputāta V.Krimana iesniegumu „Par Aglonas novada biedrību „Preiļu   

              rajona partnerība” un „Krāslavas rajona partnerība” pārstāvja atskaiti par   

              padarīto 2011., 2012.g. un plānotajiem darbiem 2013.g.” (25.03.2013., Nr.478).  

     13.8. Par deputāta V.Krimana iesniegumu „Par Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika   

              pavadīšanas centra „Strops” vadītājas Intas Rečas atskaiti par padarīto 2011.,   

              2012.g. un plānoto 2013.gadu” (25.03.2013., Nr.479).  

     13.9. Par deputātes M.Mežinieces iesniegumu (11.03.2013., Nr.392).  

     13.10. Par L.B. iesniegumu.  

     13.11. Par RTU Dizaina un ergonomikas centra vēstuli.  

 

    

 

 

 

 

 

 

1.§ 



Aglonas novada domes 27.03.2013. sēdes protokols Nr.5                                               - 6 - 

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: D.Vanags, J.Rutka. 
 

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 9 balsīm: par – 7 (A.Beķis, A.Badūns, I.Barkeviča, 

A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – 1 (J.Rutka); atturas – 1 (D.Vanags), NOLEMJ: 
 

1. Pieņemt zināšanai novada domes priekšsēdētāja I.Reščenko atskaiti par iepriekš   

    pieņemto lēmumu, laika posmā no 27.02.2013.g., izpildes gaitu. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

2.§ 

Par budžeta izpildi. 

                                                                    (Ziņo V.Lielcepure) 
 

Saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.pantu, likuma ‘’Par pašvaldību budžetiem’’ 

7.pantu, ‘’Likuma par budžetu un finanšu vadību’’ 41.(1) pantu, 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs); pret – 1 (J.Rutka); atturas – 2 (D.Vanags, I.Soldāne), 

NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto pamatbudžeta 

izpildi uz 01.03.2013. ieņēmumos LVL 432789 (tajā skaitā konsolidācija - LVL 81094) , 

saskaņā ar pielikumu ‘’Pārskats par budžeta izpildi’’ (Veidlapa 1-PB); 

2. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto pamatbudžeta 

izpildi uz 01.03.2013. izdevumos LVL 345425 (tajā skaitā konsolidācija - LVL 81094) un 

naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumu uz 01.03.2013. LVL 369619, saskaņā ar 

pielikumu ‘’Pārskats par budžeta izpildi’’(Veidlapa 1-PB); 

3. Apstiprināt saņemto aizņēmumu kopsummu uz 01.03.2013. LVL 41061, atmaksāto 

aizņēmumu kopsummu uz 01.03.2013. LVL 26522, saskaņā ar pielikumu ‘’Pārskats par 

aizņēmumiem’’; 

4. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto speciālā budžeta 

izpildi uz 01.03.2013. ieņēmumos LVL 12885, saskaņā ar pielikumu ‘’Pārskats par budžeta 

izpildi’’ (Veidlapa 1-SB); 

5. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto speciālā budžeta 

izpildi uz 01.03.2013. izdevumos LVL 10327 un naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumu 

uz 01.03.2013. LVL 41117, saskaņā ar pielikumu ‘’Pārskats par budžeta izpildi’’(Veidlapa 

1-SB). 

6. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto ziedojumu, 

dāvinājumu budžeta izpildi uz 01.03.2013. ieņēmumos LVL 1000,  izdevumos LVL 1069 un 

līdzekļu atlikumu uz 01.03.2013. LVL 3215 saskaņā ar pielikumu Nr.1-ZD. 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

Sakarā ar to, ka uz sēdi ziņot ir uzaicināti novada domes speciālisti, sēdes vadītājs I.Reščenko 
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lūdz mainīt darba kārtības secību un jautājumus neskatīt pēc kārtas.  
 

Deputāti vienojoties piekrīt mainīt darba kārtības secību. 
 

13.§ 

Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija. 
 

13.3. Par S.Rakovas iesniegumu (26.02.2013., Nr.310). 

                         (Ziņo I.Reščenko, S.Rakova) 
 

       Saņemts Aglonas novada bāriņtiesas locekles S.Rakovas iesniegums (26.02.2013., Nr.310), 

kurā lūdz rast iespēju materiāli atbalstīt deviņas SAC „Krastiņi”darbinieces un vienu bijušo SAC 

„Krastiņi” darbinieci, kuras veic aizgādņa pienākumus bez atlīdzības. 
 

Debatēs piedalās: I.Barkeviča, J.Rutka. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne, D.Vanags); pret – nav; atturas – 1 (J.Rutka), 

NOLEMJ: 

       1. Piešķirt 20 rīcībnespējīgo SAC „Krastiņi” klientu aizgādņiem, kas nav radnieciskās     

           attiecībās, Ls 10,00 (desmit lati un 00 santīmi)  pēc nodokļu nomaksas gadā par katru   

           aizgādājamo, saskaņā ar klāt pievienoto sarakstu. 

       2. Līdzekļus paredzēt no pārvaldes izdevumiem. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

3.§ 

Par  Nolikumu „ Aglonas novada pašvaldības līdzfinanasējuma piešķiršanas un kontroles 

kārtība”. 

(Ziņo I.Reščenko, D.Kuzņecovs) 

Sagatavotais lēmumprojekts: 
 

Saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 41.panta 1.daļas 2.punktu,  
 

Aglonas novada dome NOLEMJ:  
 

1. Apstiprināt nolikumu „Aglonas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles 
   kārtība”. (Pielikumā) 

 

Debatēs piedalās: A.Bartuša, I.Barkeviča, V.Lielcepure, D.Vanags, I.Soldāne, J.Rutka. 
 

A.Bartuša piedāvā papildināt nolikuma 2.punktu ar sekojošo – pieteikumu finansējuma saņemšanai 

var iesniegt vietējās novada iedzīvotāju iniciatīvas grupas. 
 

J.Rutka priekšlikums ir atlikt jautājuma izskatīšanu, nolikumu atkārtoti izskatīt komiteju sēdēs. 
 

Deputāti balso par J.Rutka priekšlikumu. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Streļčs, I.Soldāne, D.Vanags, J.Rutka); pret – nav; atturas – 1 (A.Kluss), 

NOLEMJ: 

1. Atlikt jautājuma izskatīšanu, nolikumu „ Aglonas novada pašvaldības 

līdzfinanasējuma piešķiršanas un kontroles kārtība” atkārtoti izskatīt komiteju 

sēdēs. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

4.§ 
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 Par nekustamā īpašuma Somersetas ielā 33, Aglonā izsoles noteikumiem. 

(Ziņo I.Reščenko) 
 

Sagatavotais lēmumprojekts: 
 

Saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta 1.daļas 2.punktu, 21.panta 1.daļas 17.punktu,  
 

Aglonas novada dome NOLEMJ:  
 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Somersetas ielā 33, Aglonā izsoles noteikumus. (Pielikumā) 

2. Apstiprināt atsavināšanas komisiju – pašvaldības nekustamā īpašuma apsaimniekošanas komisiju 5 
cilvēku sastāvā. 

 

Debatēs piedalās: J.Rutka, V.Lielcepure. 

 

Uz sēdi ierodas deputāts V.Krimans plkst.13:50. 

 

J.Rutka priekšlikums ir atlikt jautājuma izskatīšanu. Uzdot novada domes priekšsēdētājam un 

Finanšu nodaļai līdz nākošajai Finanšu komitejai sagatavot ekonomiskos aprēķinus. 

 

Deputāti balso par J.Rutka priekšlikumu. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 4 (V.Krimans, J.Rutka, I.Soldāne, 

D.Vanags); pret – 5 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, A.Kluss, A.Streļčs); atturas – 2 (I.Barkeviča, 

A.Bartuša), neapstiprina augstāk minēto J.Rutka priekšlikumu. 

 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums nav pieņemts. 

 

J.Rutka priekšlikums ir izsoles noteikumos ierakstīt - saglabāt darba vietas līdz 2023.gadam 

ne mazāk kā 12 Aglonas novada iedzīvotājiem. 

 

I.Reščenko jautā par atsavināšanas komisiju – vai izveidojam atsavināšanas komisiju – pašvaldības 

nekustamā īpašuma apsaimniekošanas komisiju 5 cilvēku sastāvā, vai izveidojam atsevišķu 

atsavināšanas komisiju 3 cilvēku sastāvā? 

 

A.Streļčs piedāvā izveidot atsavināšanas komisiju 5 cilvēku sastāvā. 

 

Tiek izvirzīti kandidāti darbam atsavināšanas komisijā: Ainārs Streļčs, Ingūna Barkeviča, 

Deniss Kuzņecovs, Dzintra Valaine, Ināra Gražule, Antons Beķis, Igors Reščenko. 

 

Ingūna Barkeviča atsauc savu kandidatūru. 

 

Deputāti balso par sagatavotā lēmumprojekta 1.punktu. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,  

A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs); pret – 4 (V.Krimans, J.Rutka, D.Vanags, I.Soldāne); atturas – 1 

(I.Barkeviča), NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Somersetas ielā 33, Aglonā izsoles noteikumus. 

(Pielikumā) 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

Deputāti balso par atsavināšanas komisiju par katru kandidātu atsevišķi. 
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Deputāti balso par A.Streļča kandidatūru darbam atsavināšanas komisijā. 

 

No balsošanas sevi atstādina deputāts A.Streļčs. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 5 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,  

A.Bartuša, A.Kluss); pret – 4 (V.Krimans, J.Rutka, D.Vanags, I.Soldāne); atturas – 1 

(I.Barkeviča), neapstiprina A.Streļča kandidatūru darbam atsavināšanas komisijā. 

 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums nav pieņemts. 

 

Deputāti balso par D.Kuzņecova kandidatūru darbam atsavināšanas komisijā. 

 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,  

A.Bartuša, A.Streļčs, A.Kluss); pret – 4 (V.Krimans, J.Rutka, D.Vanags, I.Soldāne); atturas – 1 

(I.Barkeviča), NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt Denisu Kuzņecovu atsavināšanas komisijas sastāvā. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

Deputāti balso par Dz.Valaines kandidatūru darbam atsavināšanas komisijā. 

 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,  

A.Bartuša, A.Streļčs, A.Kluss); pret – 4 (V.Krimans, J.Rutka, D.Vanags, I.Soldāne); atturas – 1 

(I.Barkeviča), NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt Dzintru Valaini atsavināšanas komisijas sastāvā. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

Deputāti balso par I.Gražules kandidatūru darbam atsavināšanas komisijā. 

 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,  

A.Bartuša, A.Streļčs, A.Kluss); pret – 4 (V.Krimans, J.Rutka, D.Vanags, I.Soldāne); atturas – 1 

(I.Barkeviča), NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt Ināru Gražuli atsavināšanas komisijas sastāvā. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

Deputāti balso par A.Beķa kandidatūru darbam atsavināšanas komisijā. 

 

No balsošanas sevi atstādina deputāts A.Beķis. 

 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 5 (I.Reščenko, A.Badūns,  A.Bartuša, 

A.Streļčs, A.Kluss); pret – 4 (V.Krimans, J.Rutka, D.Vanags, I.Soldāne); atturas – 1 (I.Barkeviča), 

neapstiprina A.Beķa kandidatūru darbam atsavināšanas komisijā. 
 

 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums nav pieņemts. 

 

Tiek izvirzīti kandidāti atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja amatam: Ainārs Streļčs un 
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Antons Beķis. 
 

Deputāti balso par A.Streļča kandidatūru darbam par atsavināšanas komisijas 

priekšsēdētāju. 
 

No balsošanas sevi atstādina deputāts A.Streļčs. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 2 (I.Reščenko, A.Beķis); pret – 4 

(V.Krimans, J.Rutka, D.Vanags, I.Soldāne); atturas – 4 (A.Badūns, A.Kluss, I.Barkeviča, 

A.Bartuša), neapstiprina A.Streļča kandidatūru par atsavināšanas komisijas priekšsēdētāju. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums nav pieņemts. 
 

Deputāti balso par A.Beķa kandidatūru darbam par atsavināšanas komisijas priekšsēdētāju. 
 

No balsošanas sevi atstādina deputāts A.Beķis. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 5 (I.Reščenko, A.Badūns,  A.Bartuša, 

A.Streļčs, A.Kluss); pret – 4 (V.Krimans, J.Rutka, D.Vanags, I.Soldāne); atturas – 1 (I.Barkeviča), 

neapstiprina A.Beķa kandidatūru par atsavināšanas komisijas priekšsēdētāju. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums nav pieņemts. 
 

Sēdes vadītājs I.Reščenko izsludina sēdes pārtraukumu. 
 

5.§ 

Par automašīnu Volvo S40. 

  (Ziņo I.Reščenko) 

Sagatavotais lēmumprojekts: 
 

Saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta 1.daļas 2.punktu, 
 

Aglonas novada dome NOLEMJ:  
 

1. Uzsākt atsavināšanas procesu transportlīdzeklim Volvo S40, valsts reģistrācijas numurs DV 584. 

2. Izveidot atsavināšanas komisiju 3 cilvēku sastāvā: ___________________. 

3. Sagatavot transportlīdzekļa Volvo S40 izsoles noteikumus. 
 

Debatēs piedalās: V.Krimans, J.Rutka, A.Streļčs. 
 

J.Rutka priekšlikums ir jautājuma izskatīšanu atlikt, pieaicināt sertificētu speciālistu novērtēt 

automašīnu Volvo S40. 
 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Uz doto brīdi automašīnai pamatlīdzekļu kartiņā kāda vērtība?” 
 

V.Krimana priekšlikums ir atlikt jautājuma izskatīšanu. 
 

A.Streļča priekšlikums ir atlikt jautājuma izskatīšanu līdz šī gada novembra mēnesim. 
 

Deputāti balso par A.Streļča priekšlikumu. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 11 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne, D.Vanags, J.Rutka, V.Krimans); pret – nav; 

atturas – nav, NOLEMJ: 

1. Atlikt jautājuma izskatīšanu par automašīnu Volvo S40 līdz šī gada novembra 

mēnesim. 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

6.§ 
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Par līgumiem. 

     (Ziņo I.Reščenko) 
 

6.1. Par savstarpējiem norēķiniem. 
 

    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 11 balsīm: par – 11 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne, D.Vanags, J.Rutka, V.Krimans); pret – nav; 

atturas – nav, NOLEMJ: 
 

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

sniegtajiem pakalpojumiem ar sekojošām pašvaldībām: 

1.1. Daugavpils novada domi; 

1.2. Dagdas novada pašvaldību; 

1.3. Preiļu novada domi; 

1.4. Rēzeknes pilsētas izglītības pārvaldi; 

1.5. Kraslavas novada domi; 

1.6. Rēzeknes novada pašvaldību; 

1.7. Ogres novada pašvaldību; 

1.8. Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu; 

1.9. Daugavpils pilsētas domi; 

1.10. Rēzeknes novada pašvaldības Adamovas speciālo internātpamatskolu. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

6.2. Ar SIA „ZZ Dats”. 
 

Debatēs piedalās: D.Vanags, V.Krimans, J.Rutka, V.Lielcepure. 
 

Saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.pantu,  
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); atturas – 1 

(I.Soldāne), NOLEMJ: 
 

1. Slēgt līgumu ar SIA „ZZ Dats”, reģ. Nr.40003278467, par programmu NINO, GVEDIS 

un SOPA papildināšanu pārejai uz EUR saskaņā ar euro  ieviešanas likumu par summu 

bez 21% PVN LVL 2999.00 (divi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi lati 00 

santīmi), un 21% PVN LVL 629.79 (seši simti divdesmit deviņi lati 79 santīmi), kopējā 

līguma summa LVL 3628.79 (trīs tūkstoši seši simti divdesmit astoņi lati 79 santīmi). 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

6.3. Ar A/s „Rix Technologies”. 
 

Sagatavotais lēmumprojekts: 
 

Saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.pantu,  
 

Aglonas novada dome 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. 

Debatēs piedalās: J.Rutka, V.Krimans, V.Lielcepure. 
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J.Rutka priekšlikums ir atlikt jautājuma izskatīšanu, pieaicināt attiecīgos speciālistus un atkārtoti 

izvērtēt šo jautājumu. 
 

V.Krimana priekšlikums ir jautājumu atkārtoti izskatīt 3.aprīlī Finanšu komitejas sēdē, pieaicinot 

uz sēdi attiecīgos speciālistus. 
 

Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 11 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne, D.Vanags, J.Rutka, V.Krimans); pret – nav; 

atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Atlikt jautājuma par līgumu ar A/s „Rix Technologies” izskatīšanu. 

2. Jautājumu atkārtoti izskatīt š.g. 3.aprīlī Finanšu komitejas sēdē, pieaicinot uz sēdi 

attiecīgos speciālistus. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

7.§ 

Par Aglonas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam galīgo redakciju un jaunas 

sabiedriskās apspriešanas izsludināšanu. 

(Ziņo G.Miglāne) 
 

Debatēs piedalās: D.Vanags, J.Rutka, V.Krimans. 
 

J.Rutka priekšlikums ir organizēt sabiedriskās apspriešanas novada skolās. 

 

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

izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums  izstrādāt pašvaldības 

teritorijas attīstības programmu un teritorijas plānojumu, nodrošināt teritorijas attīstības 

programmas realizāciju un teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību, Teritorijas attīstības 

plānošanas likuma 12. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka vietējā pašvaldība izstrādā un apstiprina 

vietējās pašvaldības attīstības stratēģiju, attīstības programmu, teritorijas plānojumu, 

lokālplānojumus, detālplānojumus un tematiskos plānojumus. Saskaņā ar MK 06.10.2009 

noteikumi Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 36.punktu. Saskaņā ar 

2012. gada 16. oktobra MK noteikumiem Nr. 711 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem” 4.2 sadaļu. Aglonas novada domes  2011. gada 22.jūnija lēmumu „Par 

Aglonas novada teritorijas plānojuma  2012.-2024. gada  izstrādes uzsākšanu” (prot. Nr.14, p10), 

atbilstoši MK 06.10.2009 noteikumu Nr.1148  „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 

noteikumi” 42.2 punktam Aglonas novada domes 2012. gada 30. oktobra  lēmums „Par  Aglonas 

novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam 1. redakcijas pilnveidošanu, atbilstoši institūciju 

atzinumiem un sabiedriskās apspriešanas rezultātiem”, 

 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 4 (V.Krimans, D.Vanags, 

J.Rutka, I.Soldāne), NOLEMJ: 
 

1. NODOT pilnveidoto Aglonas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam  sabiedriskai 

apspriešanai. 
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2. Par sabiedrisko apspriešanu paziņot elektroniski institūcijām, kas sniegušas atzinumus par 

Aglonas novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam, informāciju par sabiedrisko 

apspriešanu publicēt vietējā laikrakstā  un pašvaldības mājas lapā www.aglona.lv   

3. IZSLUDINĀT Aglonas novada teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas  sabiedrisko 

apspriešanu no 2013.gada 4.aprīļa līdz 2013.gada 25.aprīlim. Informāciju par 

sabiedriskās apspriešanas  sanāksmju  norises laiku un vietu izvietot pagastu pārvaldēs, 

novada domē  un novada domes mājas lapā www.aglona.lv  

4. NODROŠINĀT  iespēju iepazīties ar galīgās  redakcijas dokumentāciju Aglonas novada 

iedzīvotājiem un institūcijām, kas  sniegušas atzinumus par Aglonas novada teritorijas 

plānojumu 2012-2024. gadam.   

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

8.§ 

Par zivju  nozveju. 

     (Ziņo A.Bartuša) 
 

8.1.  Par P.M. iesniegumu. 
 

        Izskatot P.M., personas kods, dzīves vieta, (kancelejā reģistrēts 06.03.2013., Nr. 368) par 

lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2013.gadam Dubuļu 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 11 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); 

atturas – nav, NOLEMJ: 
 

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

zivju nozveju Dubuļu ezerā ar 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. 
 

8.2.  Par I.O. iesniegumu. 
 

       Izskatot I.O., personas kods, dzīves vieta, (kancelejā reģistrēts 06.03.2013., Nr. 369) par 

lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2013.gadam Dubuļu 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 11 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); 

atturas – nav, NOLEMJ: 
 

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

zivju nozveju Dubuļu ezerā ar 30 m garu tīklu pašpatēriņam.   

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

http://www.aglona.lv/
http://www.aglona.lv/
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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. 

 

8.3. Par M.S.  iesniegumu. 

 

         Izskatot M.S., personas kods,  dzīves vieta,  iesniegumu (kancelejā reģistrēts 28.02.2013., Nr. 

331) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2013.gadam Dubuļu 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 11 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); 

atturas – nav, NOLEMJ: 

 

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

zivju nozveju Dubuļu 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. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

8.4. Par M. S.  iesniegumu. 

 

        Izskatot  M.S., personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 28.02.2013., Nr. 

332) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2013.gadam Dubuļu 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 11 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); 

atturas – nav, NOLEMJ: 

 

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

zivju nozveju Dubuļu 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. 

 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

8.5. Par P.N. iesniegumu. 
 

        Izskatot P.N., personas kods,  dzīves vieta,  iesniegumu (kancelejā reģistrēts 28.02.2013., Nr. 

337) 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.”  
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

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

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

zivju nozveju Koškina 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. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

8.6. Par A.B. iesniegumu. 
 

  Izskatot A.B., personas kods,  dzīves vieta, paziņojumu (kancelejā reģistrēts 04.03.2013., Nr. 

348) par zivju nozveju pašpatēriņam 2013.gadā privātajā ezerā Plautiņka ar zivju tīklu, un pilnvaro 

J.B., personas kods,  dzīves vieta, par zivju nozveju pašpatēriņam 2013.gadā Plautiņkas ezerā ar 

zivju tīklu pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās 

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

nr. 453 „Noteikumi par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos” 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); 

atturas – nav, NOLEMJ: 
 

      1.    Pieņemt zināšanai par  zvejas limitu  izmantošanu: 

1.1  A.B., personas kods,  dzīves vieta, 2013.gadam ar zivju tīklu 30 m Plautiņkas ezerā; 

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

      2. A.B. un J.B. 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. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

8.7. Par  z/s „Ostrov” iesniegumu. 
 

      Izskatot  z.s „Ostrov”, reģ.nr. 45901000890, īpašnieks G.G., juridiskā adrese, iesniegumu 

(lietvedībā reģistrēts 13.03.2013., Nr.418) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 

2013.gadam Užuņu  ezerā zivju nozvejai komercdarbībai ar zivju tīklu 90 m garumā, pamatojoties 

2007. gada 02.maija MK noteikumiem nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” 

un 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to 

izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos.”  

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); 

atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu komercdarbībai 2013.gadam ar  z.s „Ostrov”, reģ.nr. 

45901000890, īpašnieks G.G., juridiskā adrese, zivju nozveju Užuņu ezerā ar 90 m garu 

tīklu.   

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

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

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

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

8.8.  Par J. P.  iesniegumu. 
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      Izskatot J.P., personas kods, dzīves vieta, (kancelejā reģistrēts 12.03.2013., Nr.400) par lūgumu 

slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2013.gadam Karašu 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.”  
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); 

atturas – nav, NOLEMJ: 
 

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

zivju  nozveju  Karašu  ezerā ar 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. 
 

8.9.  Par J. P.  iesniegumu. 
 

     Izskatot J.P., personas kods,  dzīves vieta,  (kancelejā reģistrēts 12.03.2013., Nr.399) par lūgumu 

slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2013.gadam Karašu 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.”  
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); 

atturas – nav, NOLEMJ: 
 

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

zivju  nozveju  Karašu  ezerā ar 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. 

8.10. Par V.K.  iesniegumu. 

 

 Izskatot  V.K.,  personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 19.03.2013., 

Nr.450) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2013.gadam Kustaru ezerā zivju nozvejai 

pašpatēriņam ar zivju tīklu un murdu,  pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr.1374 

„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” un 2007. 

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

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); 

atturas – nav, NOLEMJ: 
 

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

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

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

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

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

 

8.11. Par J.J.  iesniegumu. 

 

       Izskatot  J.J.,  personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 19.03.2013., Nr. 

451) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2013.gadam Kustaru ezerā zivju nozvejai 

pašpatēriņam ar zivju tīklu un zivju murdu,  pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr.1374 

„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” un 2007. 

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

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); 

atturas – nav, NOLEMJ: 

 

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

zivju nozveju Kustaru  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 Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,  Rēzeknē, 

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

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

8.12. Par N.G. iesniegumu. 

 

       Izskatot N.G., personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 20.03.2013., 

Nr.460) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2013.gadam Sausais Priedainis ezerā zivju 

nozvejai pašpatēriņam ar zivju tīklu,  pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr.1374 

„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” un 2007. 

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

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); 

atturas – nav, NOLEMJ: 
 

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

nozveju Sausais Priedainis ezerā ar vienu 30 m garu tīklu. 

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

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

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

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

8.13. Par J.S.  iesniegumu. 
 

      Izskatot  J.S.,  personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 20.03.2013., Nr. 4-

14/38) 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 11 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); 

atturas – nav, NOLEMJ: 
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1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2013.gadam ar J.S.,  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. 
 

8.14. Par L.K.  iesniegumu. 
 

       Izskatot  L.K.,  personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 20.03.2013., Nr. 

4-14/37) 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 11 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); 

atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2013.gadam ar L.K.,  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. 

8.15. Par N.S.  iesniegumu. 
 

        Izskatot  N.S.,  personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 20.03.2013., Nr. 

4-14/39) 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 11 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); 

atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2013.gadam ar N.S.,  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. 

 

8.16. Par V.P.  iesniegumu. 
 

         Izskatot  V.P.,  personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 14.03.2013., Nr. 

4-14/32 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.” 
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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, I.Soldāne); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); 

atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2013.gadam ar V.P.,  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. 

 

8.17. Par V.R.  iesniegumu. 
 

       Izskatot  V.R.,  personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 18.03.2013., Nr. 

4-14/34 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 11 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); 

atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2013.gadam ar V.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. 
 

8.18. Par V.R.  iesniegumu. 
 

       Izskatot  V.R.,  personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 18.03.2013., Nr. 

4-14/33) 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 11 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); 

atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2013.gadam ar V.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. 
 

8.19. Par Ē.B.  iesniegumu. 
 

        Izskatot  Ē.B.,  personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 27.02.2013., Nr. 

4-14/28) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2013.gadam Jezinkas ezerā zivju nozvejai 
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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 11 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); 

atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2013.gadam ar Ē.B.,  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. 

8.20. Par V.P.  iesniegumu. 
 

      Izskatot  V.P.,  personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 21.03.2013., 

Nr.470) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2013.gadam Aksenovas ezerā zivju nozvejai 

pašpatēriņam ar zivju tīklu un murdu,  pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr.1374 

„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” un 2007. 

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

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); 

atturas – nav, 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 un zivju murdu 

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. 

 

8.21. Par A.I.  iesniegumu. 
 

     Izskatot  A.I.,  personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 21.03.2013., 

Nr.471) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2013.gadam Aksenovas ezerā zivju nozvejai 

pašpatēriņam ar zivju tīklu un murdu,  pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr.1374 

„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” un 2007. 

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

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); 

atturas – nav, NOLEMJ: 
 

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

zivju nozveju Aksenovas  ezerā ar vienu 30 m garu tīklu un zivju murdu 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. 
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8.22. Par A.K.  iesniegumu. 
 

     Izskatot  A.K.,  personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 21.03.2013., 

Nr.472) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2013.gadam Aksenovas ezerā zivju nozvejai 

pašpatēriņam ar 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 11 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); 

atturas – nav, NOLEMJ: 
 

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

zivju nozveju Aksenovas  ezerā ar vienu zivju murdu 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. 

 

8.23. Par P.M.  iesniegumu. 

 

     Izskatot  P.M.,  personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 21.03.2013., 

Nr.473) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2013.gadam Aksenovas ezerā zivju nozvejai 

pašpatēriņam ar zivju tīklu un murdu,  pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr.1374 

„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” un 2007. 

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

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); 

atturas – nav, NOLEMJ: 
 

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

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

 

9.§ 

Par Aglonas internātvidusskolas iesniegumu (04.03.2013., Nr.349). 

(Ziņo I.Reščenko) 

   

      Saņemts Aglonas internātvidusskolas direktora D.Vanaga iesniegums (04.03.2013., Nr.349), 

kurā lūdz Aglonas novada domi veikt skolas vajadzībām nepieciešamo pārtikas produktu iepirkumu. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 11 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne, D.Vanags, J.Rutka, V.Krimans); pret – nav; 

atturas – nav, NOLEMJ: 
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1. Iekļaut Aglonas internātvidusskolu kopējā Aglonas novada domes pārtikas produktu 

iepirkumā 2013./2014. māc.g. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

 

 

10.§ 

Par iepirkumu. 

     (Ziņo I.Barkeviča) 

 

Sagatavotais lēmumprojekts: 

 

Aglonas novada dome NOLEMJ:  
 

1. Iepirkumu komisijai veikt traktora Belarus 920 puspiekabes iegādes iepirkumu. 

2. Iepirkumu komisijai veikt novada domes transporta remontiem paredzēto rezerves daļu iegādes 

iepirkumu. 
3. Veikt iepirkumu Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 

projektam „Veselīga dzīvesveida veicināšana Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionos” (projekta 

saīsinātais nosaukums: „Move for life”). Iepirkuma priekšmets- aprīkojums slēpošanai un nūjošanai, 
sniega motocikls, slēpošanas trases ierīkošana.  

 

Debatēs piedalās: V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka, A.Beķis. 

 

V.Krimana priekšlikums ir atlikt 2.punkta izskatīšanu, jautājumu izskatīt š.g. 3.aprīlī Finanšu 

komitejas sēdē, pieaicinot uz sēdi attiecīgos speciālistus sniegt pārskatu. 

 

Deputāti balso par  sagatavotā lēmumprojekta 1.un 3.punktu. 

 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

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

I.Soldāne), NOLEMJ: 
 

1. Iepirkumu komisijai veikt traktora Belarus 920 puspiekabes iegādes iepirkumu. 

3. Veikt iepirkumu Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas    

    2007-2013 projektam „Veselīga dzīvesveida veicināšana Latvijas un Baltkrievijas    

   pierobežas reģionos” (projekta saīsinātais nosaukums: „Move for life”). Iepirkuma   

   priekšmets- aprīkojums slēpošanai un nūjošanai, sniega motocikls, slēpošanas trases   

   ierīkošana.  
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu. 

 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 8 (I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, 

A.Streļčs, I.Soldāne, D.Vanags, J.Rutka, V.Krimans); pret – nav; atturas – 3 (I.Reščenko, A.Beķis, 

A.Badūns), NOLEMJ: 

 

1. Atlikt 2.punkta izskatīšanu, jautājumu izskatīt š.g. 3.aprīlī Finanšu komitejas sēdē, 

pieaicinot uz sēdi attiecīgos speciālistus sniegt pārskatu.  
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I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

 

 

 

 

 

11.§ 

Par sociālajiem jautājumiem un pabalstiem. 

(Ziņo I.Barkeviča) 
 

11.1. Pabalsti. 
 

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

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne, D.Vanags, V.Krimans); pret – 1 (J.Rutka); 

atturas – nav, NOLEMJ: 
 

      1. Apstiprināt sarakstu par sociālajiem pabalstiem par kopējo summu Ls 1115.00   

          (viens tūkstotis simtu piecpadsmit lati 00 santīmi). (Saraksts pielikumā, konfidenciāli)  

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

11.2.  Iesniegumi un dažādi jautājumi. 
 

11.2.1. Par G.M. iesniegumu. 
 

                  Aglonas novada Sociālajā dienestā saņemts G.M., personas kods,   

           iesniegums (28.01.2013., Nr.11-18/149), deklarētā dzīves vieta, par vienreizējo pabalstu malkas  

           iegādei.  

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

           palīdzības  pabalstiem Aglonas novadā”, kuros nav paredzēts šāds pabalsts, 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne, D.Vanags, V.Krimans); pret – 1 (J.Rutka); 

atturas – nav, NOLEMJ: 

1. Atteikt G.M., personas kods, piešķirt vienreizējo pabalstu malkas iegādei. 

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. 
 

11.2.2. Par I.O. iesniegumu. 
 

                   Aglonas novada Sociālajā dienestā saņemts I.O., personas kods,   

           iesniegums (27.02.2013., Nr.11-18/255), deklarētā dzīves vieta, par vienreizējo pabalstu iegādātās  

           malkas izdevumu segšanai un zobu protezēšanas izdevumu segšanai.  

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

           palīdzības pabalstiem Aglonas novadā”, kuros nav paredzēts šads pabalsts, 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne, D.Vanags, V.Krimans); pret – 1 (J.Rutka); 

atturas – nav, NOLEMJ: 
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1. Atteikt I.O., personas kods, piešķirt vienreizējo pabalstu iegādātās malkas izdevumu 

segšanai un zobu protezēšanas izdevumu segšanai.   

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.§ 

Par zemes jautājumiem. 

  (Ziņo A.Streļčs) 
 

12.1. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 6072 007 0142 Kastuļinas pagastā. 

 

     Saņemts S.T. iesniegums (12.03.2013., Nr.406) par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

zemes vienībai „Babri” ar kadastra apzīmējumu 6072 007 0142 Kastuļinas pagastā. 

Sakarā ar iecerēto lauksaimniecības noliktavu būvniecību, zemes vienības īpašnieca S.T.  lūdz 

mainīt noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no lauksaimniecībai paredzētās zemes uz 

lauksaimnieciskā rakstura apbūves zemi daļai no zemes vienības atbilstoši iesniegtajam 

grafiskajam pielikumam. 

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

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7. punktu 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – 1 (J.Rutka); atturas – 2 (V.Krimans, 

D.Vanags), NOLEMJ: 
 

1. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6072 007 0142, daļēji mainīt nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi no: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība uz:  

- lauksaimnieciskā rakstura uzņēmumu apbūve (kods 1003) – platība 2,3 ha.  

2. Atlikušajai platībai 2,0 ha saglabāt iepriekš noteikto nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

3. Apstiprināt grafisko pielikumu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6072 007 0142 

par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu sadalījumu. 

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. 

 

12.2. Par A.V.  iesniegumu zemes pirmreizējo nomas tiesību piešķiršanai Kastuļinas pagastā. 

 

      Saņemts A.V. iesniegums (08.03.2013., Nr.385) par zemes pirmreizējo nomas tiesību līguma 

noslēgšanu uz pašvaldības zemi Kastuļinas pagastā. 

Konstatēts: 

Ar Aglonas novada domes 27.07.2012. lēmumu Nr.8.3.29. A.V. izbeigtas lietošanas tiesības uz 

zemes vienību 12,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 007 0112 un piedāvāts izmantot zemes 

nomas pirmtiesības 1 gada laikā. 

     Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2.daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību 

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

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



Aglonas novada domes 27.03.2013. sēdes protokols Nr.5                                               - 25 - 

noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2.punktu, 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – 1 (J.Rutka); atturas – 2 (V.Krimans, 

D.Vanags), NOLEMJ: 
 

1. Noslēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu ar A.V., personas kods, deklarētā dzīves vieta, 

uz zemes vienību „Valterlauki” Kastuļinas pagastā 12,5 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 6072 007 0112, uz 10 gadiem. 

2. Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6072 007 0112, piekrīt pašvaldībai. 

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

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

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

12.3. Par V.C. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Šķeltovas pagastā. 
 

       Saņemts V.C. iesniegums (12.03.2013., Nr.404) par zemes nomas tiesību līguma noslēgšanu uz 

pašvaldībai piekrītošo zemi Šķeltovas pagastā. 

Konstatēts: 

      Ar Šķeltovas pagasta padomes 23.02.2007. lēmumu izbeigtas lietošanas tiesības uz zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 6094 005 0431 bijušajai zemes lietotājai G.N. Savukārt ar  

Šķeltovas pagasta padomes 29.09.2008. lēmumu noteikts, ka apbūvētais zemes gabals 0,2 ha 

platībā ar kadastra apzīmējumu 6094 005 0431 piekrīt pašvaldībai. Zemes nomas tiesību 

pieprasītāja V.C. ir ēku īpašniece. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – 1 (J.Rutka); atturas – 2 (V.Krimans, 

D.Vanags), NOLEMJ: 
 

1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar V.C., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, uz 0,2 

ha zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6094 005 0431 uz 5 gadiem. 

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. 
 

12.4. Par R.T. iesniegumu krūmu izciršanai aizaugušajās lauksaimniecības zemju platībās. 
 

      Saņemts R.T. iesniegums (08.03.2013., Nr.380) par atļaujas izsniegšanu krūmu novākšanai no 

lauksaimniecībā izmantojamās platības uz zemes vienībām „Ābeles” ar kadastra 

apzīmējumiem76420040103, 76420040104 un 76420040105 Aglonas pagastā. 

      Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.309 no 09.05.2012.“Noteikumi par koku ciršanu ārpus 

meža”5.2.punktu, 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – 1 (J.Rutka); atturas – 2 (V.Krimans, 

D.Vanags), NOLEMJ: 
 

1. Neiebilst pret krūmu novākšanu no lauksaimniecībā izmantojamās platības uz zemes 

vienībām „Ābeles” ar kadastra apzīmējumiem76420040103, 76420040104 un 76420040105 

Aglonas pagastā, zemes īpašniece Regīna Topko, personas kods 220949-10408. 
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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. 

12.5. Par adrešu datu kārtošanu. 
 

    Saņemts VZD Latgales reģionālās nodaļas iesniegums (06.03.2013., Nr.370) par adreses 

precizēšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6058 005 0054 Grāveru pagastā. 

    Pamatojoties uz LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 17.panta 

4
1
.daļu, atbilstoši 03.11.2009. MK noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”,un uz 

likuma „Administratīvā procesa likums” 72.panta 1.daļu, 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – 1 (J.Rutka); atturas – 2 (V.Krimans, 

D.Vanags), NOLEMJ: 
 

1. Atcelt, iepriekš kļūdaini piešķirto, adresi: „Baltābeles”, Kļišova, Grāveru pag., Aglonas 

nov. apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6058 005 0054. 

2. Saglabāt  adresi: „Vāverēni”, Kļišova, Grāveru pag., Aglonas nov. apbūvētai zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 6058 005 0054. 

3. Atcelt, iepriekš kļūdaini piešķirto, adresi: „Pie Jānīša”, Mazie Dzerkaļi, Aglonas pag., 

Aglonas nov. apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 005 0127. 

4. Saglabāt  adresi: „Pie Jānīša”, Mazie Bernāni, Aglonas pag., Aglonas nov. apbūvētai 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 005 0127. 

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

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

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

12.6. Par S.L. iesniegumu atsavināšanas procesa uzsākšanai nekustamajam īpašumam Grāveru 

pagastā. 
 

      Saņemts S.L. iesniegums (20.03.2013., Nr.4-14/35) par pašvaldībai piekrītošās zemes 

atsavināšanu Grāveru pagastā. 

Konstatēts: 

     Ar S.L. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības 

2,4 ha kopplatībā iznomāšanu līdz 04.12.2022. Zeme nav reģistrēta zemesgrāmatā.  

S.Leonova  atsavināšanas ierosinājums atbilst likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likums”4.panta 4.daļas 8.punkta prasībām, 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – 1 (J.Rutka); atturas – 2 (V.Krimans, 

D.Vanags), NOLEMJ: 
 

1. Uzsākt atsavināšanu uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 2,4 ha kopplatībā ar 

kadastra apzīmējumu 6058 005 0075, Grāveru pagastā. 

2. Pilnvarot nomnieku S.L., personas kods, veikt visas nepieciešamās darbības, kas 

saistītas ar pašvaldībai piekrītošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 6058 005 0075, 

uzmērīšanu un zemes robežu plāna reģistrāciju NĪVKI sistēmā.  

3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6058 005 0075 piešķirt nekustamā īpašuma 

nosaukumu „Asariņi”. 

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

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

005 0075. 
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5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

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

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

12.7. Par V.L. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Aglonas pagastā. 

 

       Saņemts V.L. iesniegums (20.03.2013., Nr.461) par zemes nomas tiesību līguma noslēgšanu uz 

pašvaldībai piekrītošo zemi Aglonas pagastā. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – 1 (J.Rutka); atturas – 2 (V.Krimans, 

D.Vanags), NOLEMJ: 
 

1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar V.L., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, uz 13,2 

ha zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7642 010 0062 un 8,9 ha zemes vienību 

ar kadastra apzīmējumu 7642 010 0199 uz 5 gadiem ar apbūves tiesībām. 

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. 

 

12.8. Par ZS Ziemeļi K iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Šķeltovas 

pagastā. 

 

     Saņemts ZS ZiemeļiK īpašnieka N.P. iesniegums (21.03.2013., Nr.474) par zemes nomas tiesību 

līguma noslēgšanu uz pašvaldībai piekrītošo zemi Šķeltovas pagastā. 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – 1 (J.Rutka); atturas – 2 (V.Krimans, 

D.Vanags), NOLEMJ: 
 

           1.   Noslēgt zemes nomas līgumu ar ZS „Ziemeļi K”, reģistrācijas Nr.41501024505,   

                 reģistrētā adrese: Šķeltovas pag., Aglonas nov., LV 5653, uz 3,3 ha zemes vienību ar   

                 kadastra apzīmējumu 6094 005 0144 uz 10 gadiem ar apbūves tiesībām. 

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. 

 

12.9. Par pašvaldībai piekrītošām zemēm (ielas) Aglonas pagastā. 

 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – 1 (J.Rutka); atturas – 2 (V.Krimans, 

D.Vanags), NOLEMJ: 
 

1. Iekļaut pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0574 

nekustamā īpašuma „Alejas iela”, kadastra Nr.7642 004 0270, sastāvā.  

2. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101), zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 6058 005 0075. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
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12.10. Par J.S. iesniegumu atsavināšanas procesa uzsākšanai nekustamajam īpašumam ar 

kadastra Nr.6094 002 0011 Šķeltovas pagastā. 

 

    Saņemts J.S. iesniegums (25.03.2013., Nr.486) par pašvaldībai piekrītošās zemes atsavināšanu 

Šķeltovas pagastā. 

Konstatēts: 

Ar J.S. 07.02.2013. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums par pašvaldībai piekrītošā zemes 

īpašuma ar kadastra apzīmējumu 6094 002 0121 iznomāšanu. Zeme – nekustamais īpašums 

„Spalvi” , kadastra Nr.6094 002 0011, sastāvošs no 1 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6094 

002 0121, platība 0,9 ha, reģistrēta zemesgrāmatā, nodalījuma Nr.100000518505.  

Josifa Spalvja atsavināšanas ierosinājums atbilst likuma „Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likums”4.panta 4.daļas 8.punkta prasībām, 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – 1 (J.Rutka); atturas – 2 (V.Krimans, 

D.Vanags), NOLEMJ: 
 

1. Uzsākt atsavināšanu uz pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu „Spalvi” , kadastra 

Nr.6094 002 0011, Šķeltovas 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. 

 

12.11. Par A.V.  iesniegumu nekustamā īpašuma „Valteri” sadalīšanai Kastuļinas pagastā. 

        Saņemts A.V. pilnvarotās personas V.R. iesniegums (19.03.2013., Nr.453) par nekustamā 

īpašuma „Valteri” sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu Kastuļinas pagastā. 

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

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7. punktu, 

uz likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.panta 2.daļu un likuma „Par 

pašvaldībām” 21. 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, I.Soldāne); pret – 1 (J.Rutka); atturas – 2 (V.Krimans, 

D.Vanags), NOLEMJ: 

 

1. Piekrist nekustamā īpašuma „Valteri”, kadastra Nr.6072 008 0033, sadalīšanai, atdalot 

atsevišķi 1 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6072 008 0036.  

2. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”Valteriņi” zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 6072 008 0036.  

3. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

6072 008 0036, no: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

(kods 0101) uz: - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība 

(kods 0201).  

4. Saglabāt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6072 008 0036 iepriekš noteiktos 

zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus. 

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

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

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
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12.12. Par O.J. iesniegumu koku ciršanai Aglonas ciemā. 

 

        Saņemts H.H. pilnvarotās personas O.J. iesniegums (21.03.2013., Nr.464) par 2 (divu)koku 

nociršanu uz nekustamā īpašuma „Lesiņu mājas” Aglonas pagasta Aglonas ciemā. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – 1 (J.Rutka); atturas – 2 (V.Krimans, 

D.Vanags), NOLEMJ: 

 

1. Atļaut, ēku drošību apdraudošo, 2 (divu) koku nociršanu uz nekustamā īpašuma „Lesiņu 

mājas” Aglonas pagasta Aglonas ciemā, zemes vienības kadastra apzīmējums 76420040322.  

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 noslēgtā zemes nomas līguma pārtraukšanu ar R.S. Aglonas pagastā. 

 

     Saņemts R.S. iesniegums (27.03.2013., Nr.495) par zemes nomas līguma pārtraukšanu. 

Konstatēts: 

 Ar R.S. 02.06.2009. tika noslēgts zemes gabala nomas līgums par pašvaldībai piekrītošās zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0628 iznomāšanu līdz 01.06.2014. R.Slobodskojs 

atsakās no tālākas zemes iznomāšanas. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – 1 (J.Rutka); atturas – 2 (V.Krimans, 

D.Vanags), NOLEMJ: 

 

1. Pārtraukt noslēgto zemes gabala nomas līgumu ar R.S., personas kods, deklarētā 

adrese, uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 1,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

7642 004 0628. 

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 M.K. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Aglonas pagastā. 

 

    Saņemts M.K. iesniegums (27.03.2013., Nr.494) par pašvaldības zemes nomas tiesību 

piešķiršanu Aglonas pagastā. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – 1 (J.Rutka); atturas – 2 (V.Krimans, 

D.Vanags), NOLEMJ: 
 

1. Piešķirt zemes nomas tiesības M.K., personas kods, deklarētā adrese, uz pašvaldības zemes 

vienību 1,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0628 Aglonas 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. 
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I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

12.15. Par J.F. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Kastuļinas pagastā. 

 

   Saņemts J.F. iesniegums (27.03.2013., Nr.501) par pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanu 

Kastuļinas pagastā. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – 1 (J.Rutka); atturas – 2 (V.Krimans, 

D.Vanags), NOLEMJ: 
 

1. Piešķirt zemes nomas tiesības J.F., personas kods, deklarētā adrese, uz pašvaldības zemes 

vienību 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 005 0345 Kastuļinas pagastā. 

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

kadastrālās vērtības, noteikt iznomājamās zemes lietošanas mērķi – lauksaimnieciskā 

darbība. 

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

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

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

13.§ 

Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija. 
 

13.1. Par SIA „Cirīšu HES” 2012.gada pārskatu.  

                        (Ziņo I.Reščenko, V.Lielcepure) 
 

Sagatavotais lēmumprojekts: 
 

Aglonas novada dome NOLEMJ:  
 

1. Apstiprināt SIA „Cirīšu HES” 2012.gada pārskatu. 

2. Atlikt SIA „Cirīšu HES” peļņas sadali uz vēlāku laiku pēc Eiropas Savienības piešķirto līdzekļu 
atgūšanas. 

 

Debatēs piedalās: V.Krimans. 
 

V.Krimana priekšlikums ir atlikt jautājuma izskatīšanu, aicināt SIA „Cirīšu HES” valdes locekli 

N.Aizkalnu sniegt skaidrojumu.  
 

Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 5 (I.Barkeviča, V.Krimans, 

D.Vanags, J.Rutka, I.Soldāne); pret – 1 (I.Reščenko); atturas – 5 (A.Beķis, A.Badūns, A.Kluss, 

A.Streļčs, A.Bartuša), neapstiprina augstāk minēto V.Krimana priekšlikumu. 

 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums nav pieņemts. 

Deputāti balso par sagatavotā lēmumprojekta 1.punktu: „1. Apstiprināt SIA „Cirīšu HES” 

2012.gada pārskatu.” 

 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 5 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

A.Kluss, A.Streļčs); pret – 4 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka, I.Soldāne); atturas – 2 (I.Barkeviča, 

A.Bartuša), neapstiprina sagatavotā lēmumprojekta 1.punktu. 
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I.Reščenko paziņo, ka lēmums nav pieņemts. 

 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Balsoju „pret”, tāpēc, ka deputāts nesaņem uz e-pastu likumā 

noteiktajā kārtībā SIA „Cirīšu HES” bilanci.” 

 

J.Rutka pievienojas V.Krimana viedoklim. 

 

I.Reščenko informē, ka jautājums par SIA „Cirīšu HES” peļņas nesadalīšanu tiks skatīts š.g. 3.aprīlī 

Finanšu komitejas sēdē. 

 

13.2. Par Aglonas internātvidusskolas direktora D.Vanaga iesniegumu (12.03.2013.,   

         Nr.409).  

            (Ziņo I.Reščenko) 
 

        Saņemts Aglonas internātvidusskolas direktora D.Vanaga iesniegums (12.03.2013., Nr.409) 

par pašvaldības finansējuma sadalījumu pa mēnešiem. 
 

Sagatavotais lēmumprojekts: 
 

1.   Apstiprināt Aglonas internātvidusskolas direktoram D.Vanagam iesniegto pašvaldības piešķirtā 
finansējuma sadalījumu pa mēnešiem. 

 

Debatēs piedalās:  D.Vanags, V.Lielcepure, V.Krimans. 
 

I.Reščenko priekšlikums ir  atlikt jautājuma izskatīšanu, jautājumu izskatīt š.g. 3.aprīlī Finanšu 

komitejas sēdē. 

 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Vai Finanšu nodaļas vadītāja uz šo datumu 27.martu neredz iespēju 

palielināt Aglonas internātvidusskolai kaut kādus līdzekļus, lai no 16 tūkstošiem samazinātu 

budžeta deficītu līdz 4 tūkstošiem?” 
 

Deputāti balso par I.Reščenko priekšlikumu. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs); pret – 3 (V.Krimans, J.Rutka, I.Soldāne); atturas – 1 

(D.Vanags), NOLEMJ: 
 

1. Atlikt jautājuma par Aglonas internātvidusskolas direktora D.Vanaga iesniegumu 

izskatīšanu, jautājumu izskatīt š.g. 3.aprīlī Finanšu komitejas sēdē. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

J.Rutka lūdz ieprotokolēt: „Balsoju „pret”, jo uzskatu, ka priekšsēdētājs nevienādi izturas pret 

risināmajiem jautājumiem domē. Tos, kas viņam ir interesanti, viņš virza, neskatoties uz to, ka ir 

neskaidrības, nav informācijas par jautājumiem, bet šeit atliek. Tāpat par Saules veikalu vajadzēja 

atlikt un reāli izvērtēt tos zaudējumus, ko jūs grasāties nodarīt novadam.” 

13.4. Par Aglonas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm vasaras   

         sezonā.  

          (Ziņo A.Kluss) 
 

        Pamatojoties uz Ministru kabineta 09.03.2010. noteikumiem   Nr.224 „Noteikumi par valsts un 

pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”,  
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 11 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 
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I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne, D.Vanags, J.Rutka, V.Krimans); pret – nav; 

atturas – nav, NOLEMJ: 
 

         1.Apstiprināt Aglonas novada domes autoceļu un ielu  sarakstu ar uzturēšanas klasēm     

            vasaras sezonai (no 01.04.2013. - 31.10.2013.), saskaņā ar pielikumu. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

    13.7. Par deputāta V.Krimana iesniegumu „Par Aglonas novada biedrību „Preiļu   

       rajona partnerība” un „Krāslavas rajona partnerība” pārstāvja atskaiti par   

       padarīto 2011., 2012.g. un plānotajiem darbiem 2013.g.” (25.03.2013., Nr.478).  

                                                        (Ziņo A.Bartuša) 
 

       Saņemts deputāta V.Krimana iesniegums (25.03.2013., reģ. Nr.478) ar lūgumu iekļaut Aglonas 

novada domes 2013.gada  27.marta mēneša kārtējā sēdē dienas kārtībā papildjautājumu par Aglonas 

novada biedrību  „Preiļu rajona partnerība” un „Krāslavas rajona partnerība” pārstāvja atskaiti par 

padarīto 2011., 2012.g. un plānotajiem darbiem 2013.g. 
 

Lēmumprojekts 
 

Par Aglonas novada biedrību „Preiļu 

rajona partnerība” un „Krāslavas rajona partnerība” pārstāvja atskaiti par 

padarīto 2011., 2012.g. un plānotajiem darbiem 2013.g. 

(Ziņo Aglonas novada biedrību pārstāvis) 
 

NOLEMJ: 
 

Pieņemt zināšanai Aglonas novada biedrību „Preiļu rajona partnerība” un „Krāslavas rajona 

partnerība” pārstāvja atskaiti par padarīto 2011., 2012.g. un plānotajiem darbiem 2013.g. 
 

     A.Bartuša informē, ka 2011.gada aprīlī Aglonas novada domes telpās biedrība „Preiļu rajona 

partnerība” rīkoja  semināru par tēmu „LEADER ass atbalsta pasākumi, ieviešanas kārtība un 

raksturīgākās kļūdas, Preiļu rajona partnerības darbības teritorijā". 

2011.gadā Aglonas novada dome Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 4.ass 413. 

pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību 

stratēģiju īstenošanas teritorijā” aktivitātē 5.2., rīcība 2.  – “Atbalsts vietējo iniciatīvas grupu, 

pašvaldību un uzņēmēju iniciatīvām” tika iesniegts un atbalstīts projects "SAC "Aglona" teritorijas 

labiekārtošana". Projekts jau ir noslēdzies. Realizējot projektu tika iegādāti apzaļumošanai stādi, 

izbūvēts bruģēts  celiņš, lapene, uzstādītas dārza mēbeles un ceļa norāde, ierīkota ūdens strūklaka  

un iegādāts zāles pļāvējs. 

  2012.gadā Aglonas novada dome Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 4.ass 413. 

pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību 

stratēģiju īstenošanas teritorijā” 7. konkursu kārtā iesniedza projektu 3. rīcībā: “Atbalsts lauku 

cilvēku spēju  attīstībai nepieciešamās infrastruktūras izveidei un esošo pilnveidošanai,  spēju 

attīstības procesa nodrošināšanai”,  projekta nosaukums "SAC "Aglona" telpu rekonstrukcija 

radošo darbnīcu izveidošanai un pilnveidošanai"(četru telpu rekonstrukcija - nodarbībām un 

fizioterapijai, mēbeļu iegāde (procesā), IT aprīkojums-vēl nav pasūtīts)  un 6. rīcībā: “Atbalsts 

lauku dzīves telpas pilnvērtīgai attīstībai”, projects  "Informatīvās infrastruktūras izveide Aglonas 

novadā" (informatīvo norāzu iegāde un uzstādīšana).Projekts tiks realizēts 2013.gada pavasarī.  

  Biedrība „Preiļu rajona partnerība” sadarbībā ar, Aglonas novada domi organizēja  mazo grantu 

projektu konkursu „Iedzīvotāji veido savu vidi”, kurā piedalījās visi pagasti.  

Konkursa mērķis: uzlabot mūsu dzīves fizisko un sociālo dzīves kvalitāti, izmantojot iedzīvotāju 

privāto iniciatīvu. 

Kastuļinas pagastā biedrība „Ilzas krasti” īstenoja projektu  „Sporta laukums Priežmalē”. 
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Projekta realizācijas gaitā Kastuļinas pagastā tika organizēta talka, lai kopīgiem spēkiem sakoptu un 

labiekārtotu  sporta laukumu.  Tika uzstādīti atpūtas soliņi, atkritumu tvertnes un iegādāts jauns 

inventārs. Tika atjaunotas volejbola un futbola laukumu robežas, uzstādīti tīkli. Atjaunotajā sporta 

laukumā paredzēts  rīkot sporta svētkus un futbola turnīrus. Laukumu varēs arī izmantot dažādu 

kultūras pasākumu organizēšanai. 

Škeltovas pagastā tika organizēts biedrības ,,Alksniena” projekts „Šķeltovas ciema teritorijas 

labiekārtošana un apzaļumošana”. 

Projekta galvenais mērķis bija labiekārtot un apzaļumot pagasta centra teritoriju, uzlabojot un 

atjaunojot jau esošās  puķu dobes un akmeņdārzus. Tika veikta  soliņu rekonstrukcija un iegādāts 

zāles pļāvējs.  Biedrība ,,Alksniena” aktīvi iesaistītjās projekta aktivitāšu realizācijā, kā arī pulcēja 

un iesaistīja Šķeltovas ciema iedzīvotājus, veicina ,,zaļo domāšanu”, rūpējas par apkārtējo vidi.   

Grāveru pagastā biedrība   „Mēs Grāveriem”  realizēja projektu  „Dejo pats un iepriecini citus”. 

Projekta ietvaros Grāveru dejotāji iegādājās deju tērpus. Jaunie tērpi tiks izmantoti pašdarbnieku 

koncertos Grāveros un novadā, priecējot Aglonas novada iedzīvotājus  un arī viesus. 

Aglonas pagastā tika realizēts biedrības „Neaizmirstule” projekts „Bērnu un jauniešu aktīvo spēļu 

laukuma izveide Aglonas novadā”, kura ietvaros tika uzstādīta aizveramā smilšu kaste un soliņi, 

iegādāta kroketa spēle un ierīkots spēles laukums, iegādātas dārza spēles „Frisbijs”, „Ķeģļi”, 

„Izpletnis”, „Badmintons”, ierīkots „Piedzīvojumu labirints”. 

  2012.gada 16.oktobrī Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centrā “Strops” notika 

Aglonas novada apkaimes viedokļu, ideju un priekšlikumu darbnīca “Dari šodien, domājot par 

rītdienu”. Tajā darbojās iedzīvotāji no dažādām sabiedrības grupām – pašvaldības, nevalstiskajām 

organizācijām un uzņēmējiem. 

  31.oktobrī biedrība “Preiļu rajona partnerība” Preiļu pamatskolā organizēja Preiļu novada 

iedzīvotāju I forumu, kurā piedalījās 133 dažāda vecuma un dažādas profesijas pārstāvoši 

iedzīvotāji no Preiļu, Līvānu pilsētas un novadiem, tai skaitā arī no Aglonas pagasta un Aglonas 

novada domes. 

  2013.gadā arī ir paredzēts, ka “Preiļu rajona partnerība” sadarbosies ar Aglonas novada domi 

mazo grantu projektu organizēšanā “Iedzīvotāji  veido savu vidi”. 

  07.un 08. Jūnijā ir ieplānots Latvijas Lauku kopienas parlaments, kur norises vietas paredzētas 

Preiļu, Līvānu, Vārkavas, Riebiņu un Aglonas novados. 

  Biedrības „Preiļu rajona partnerība” 2013. gada kārtējo  padomes sēdi iepējams rīkos Aglonas 

novadā ar nodomu, lai padomes locekļi  klātienē aplūkotu LEADER programmas ietvaros īstenotos 

projektus Aglonas novadā. Aglonas novada  iedzīvotāji aktīvi iesaistījās savas dzīves kvalitātes 

uzlabošanā. LEADER programma ir viens no instrumentiem, kā iedzīvotāji var uzlabot savu vidi un 

veicināt savas dzīves kvalitātes pilnveidošanu. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 11 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne, D.Vanags, J.Rutka, V.Krimans); pret – nav; 

atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Pieņemt zināšanai Aglonas novada biedrību „Preiļu rajona partnerība” un 

„Krāslavas rajona partnerība” pārstāvja A.Bartušas atskaiti par padarīto 

2011., 2012.g. un plānotajiem darbiem 2013.g. 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

   13.8. Par deputāta V.Krimana iesniegumu „Par Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika   

            pavadīšanas centra „Strops” vadītājas Intas Rečas atskaiti par padarīto 2011.,   

            2012.g. un plānoto 2013.gadu” (25.03.2013., Nr.479).  

                                                       (Ziņo I.Reča) 

 

       Saņemts deputāta V.Krimana iesniegums (25.03.2013., reģ. Nr.479) ar lūgumu iekļaut Aglonas 

novada domes 2013.gada  27.marta mēneša kārtējā sēdē dienas kārtībā papildjautājumu par Aglonas 
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bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra „Strops” vadītājas Intas Rečas atskaiti par padarīto 

2011., 2012.g. un plānoto 2013.gadu. 

 

Lēmumprojekts 
 

Par Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra „Strops” vadītājas Intas Rečas 

atskaiti par 

padarīto 2011., 2012.g. un plānoto 2013.gadu. 

(Ziņo I.Reča) 
 

NOLEMJ: 
 

Pieņemt zināšanai Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra „Strops” vadītājas 

Intas Rečas atskaiti par padarīto 2011., 2012.g. un plānoto 2013.gadu. 

 

Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra „Strops” vadītāja Inta Reča prezentē 

pasākumus, kuri notika centrā 2011. un 2012.gadā, kā arī sniedz pārskatu par plānoto 2013.gadā. 

 

Debatēs piedalās: V.Krimans, I.Reščenko, A.Beķis. 
 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Mums ir lēmums nepieņemt nevienu cilvēku un neizsludināt vakanci 

uz jaunatnes lietu speciālista amatu.” 

 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 11 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne, D.Vanags, J.Rutka, V.Krimans); pret – nav; 

atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Pieņemt zināšanai Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas 

centra „Strops” vadītājas Intas Rečas atskaiti par padarīto 2011., 2012.g. un 

plānoto 2013.gadu. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

 13.6. Par deputāta V.Krimana iesniegumu „Par Aglonas novada domes lēmuma „Par   

          deputāta A.Badūna lēmumprojektu: „Par kopīgas aģentūras izveidošanu ar   

          Krāslavas novada domi”.” (Aglonas novada domes 30.10.2012. sēdes protokols   

          Nr.17, § 9.9.) izpildes gaitu” (25.03.2013., Nr.477).  

                                                       (Ziņo I.Barkeviča) 

 

       Saņemts deputāta V.Krimana iesniegums (25.03.2013., reģ. Nr.477) ar lūgumu iekļaut Aglonas 

novada domes 2013.gada  27.marta mēneša kārtējā sēdē dienas kārtībā papildjautājumu par Aglonas 

novada domes lēmuma „Par deputāta A.Badūna lēmumprojektu: „Par kopīgas aģentūras 

izveidošanu ar Krāslavas novada domi”.” (Aglonas novada domes 30.10.2012. sēdes protokols 

Nr.17, § 9.9.) izpildes gaitu. 

 

Lēmumprojekts 
 

Par Aglonas novada domes lēmuma „Par 

deputāta A.Badūna lēmumprojektu: „Par kopīgas aģentūras izveidošanu ar 

Krāslavas novada domi”.” (Aglonas novada domes 30.10.2012. sēdes protokols 

Nr.17, § 9.9.) izpildes gaitu”. 

 (Ziņo Aglonas novada domes deleģētais pārstāvis I.Barkeviča) 
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NOLEMJ: 

 

Pieņemt zināšanai Aglonas novada domes deleģētā pārstāvja I.Barkevičas informāciju par Aglonas 

novada domes lēmuma „Par deputāta A.Badūna lēmumprojektu: „Par kopīgas aģentūras 

izveidošanu ar Krāslavas novada domi”.” (Aglonas novada domes 30.10.2012. sēdes protokols 

Nr.17, § 9.9.) izpildes gaitu. 

 

I.Barkeviča informē, ka kopīgas aģentūras izveidošana ar Krāslavas novada domi nenotika, līdz ar 

to kā Aglonas novada domes deleģētā pārstāve netika aicināta ne uz vienu sanāksmi, līdz ar to par 

Krāslavas slimo kasi informācijas nav. 

 

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

 

V.Krimana priekšlikums ir izteikt aizrādījumu Aglonas novada domes priekšsēdētājam I.Reščenko 

par Aglonas novada domes 30.10.2012. sēdes protokols Nr.17, § 9.9. lēmuma ignorēšanu. 

 

Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu. 

 

No balsošanas sevi atstādina I.Reščenko. 

 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 3 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka,); 

pret – nav; atturas – 7 (A.Beķis, A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne), 

neapstiprina augstāk minēto V.Krimana priekšlikumu. 

 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums nav pieņemts. 

 

Deputāti balso par V.Krimana iesniegto lēmumprojektu. 

 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, D.Vanags); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas – 1 

(I.Soldāne), NOLEMJ: 
 

     1. Pieņemt zināšanai Aglonas novada domes deleģētā pārstāvja I.Barkevičas informāciju   

         par Aglonas novada domes lēmuma „Par deputāta A.Badūna lēmumprojektu: „Par   

         kopīgas aģentūras izveidošanu ar Krāslavas novada domi”.” (Aglonas novada domes   

         30.10.2012. sēdes protokols Nr.17, § 9.9.) izpildes gaitu. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Balsoju „pret”  ne tāpēc, ka atskaite I.Barkevičai ir slikta, bet tāpēc, 

ka mēs ignorējam pašu pieņemto lēmumu.” 

 

 

 13.5. Par deputāta V.Krimana iesniegumu „Par Aglonas novada domes lēmuma „Par   

          dzīvokļu jautājumiem” (protokols Nr.18 no 2011.gada 27.jūlija, § 2.5.) izpildes   

          gaitu” (25.03.2013., Nr.476).  

                          (Ziņo I.Barkeviča) 
 

       Saņemts deputāta V.Krimana iesniegums (25.03.2013., reģ. Nr.476) ar lūgumu iekļaut Aglonas 

novada domes 2013.gada  27.marta mēneša kārtējā sēdē dienas kārtībā papildjautājumu par Aglonas 

novada domes lēmuma „Par dzīvokļu jautājumiem” (protokols Nr.18 no 2011.gada 27.jūlija, § 2.5.) 
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izpildes gaitu. 

Lēmumprojekts 
 

Par Aglonas novada domes lēmuma „Par 

dzīvokļu jautājumiem” (protokols Nr.18 no 2011.gada 27.jūlija, § 2.5.) izpildes gaitu. 

 (Ziņo I.Barkeviča) 
NOLEMJ: 
 

Pieņemt zināšanai Aglonas novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 

priekšsēdētājas I.Barkevičas informāciju par lēmuma „Par dzīvokļu jautājumiem” (protokols Nr.18 

no 2011.gada 27.jūlija, § 2.5.) izpildes gaitu. 
 

I.Barkeviča informē par lēmuma „Par dzīvokļu jautājumiem” (protokols Nr.18 no 2011.gada 

27.jūlija, § 2.5.) izpildes gaitu. 
 

Debatēs piedalās: V.Krimans. 
 

No sēžu zāles iziet deputāte I.Soldāne. 
 

V.Krimana priekšlikums ir izteikt aizrādījumu Aglonas novada domes priekšsēdētājam I.Reščenko 

par Aglonas novada domes 27.07.2011. sēdes protokols Nr.18, § 2.5. lēmuma neizpildi. 
 

Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu. 
 

No balsošanas sevi atstādina I.Reščenko. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 3 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); 

pret – nav; atturas – 6 (A.Beķis, A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs), 

neapstiprina augstāk minēto V.Krimana priekšlikumu. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums nav pieņemts. 
 

Sēžu zālē atgriežas deputāte I.Soldāne. 
 

Deputāti balso par V.Krimana iesniegto lēmumprojektu. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

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

I.Soldāne), NOLEMJ: 

       1.Pieņemt zināšanai Aglonas novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu   

          komitejas priekšsēdētājas I.Barkevičas informāciju par lēmuma „Par dzīvokļu   

          jautājumiem” (protokols Nr.18 no 2011.gada 27.jūlija, § 2.5.) izpildes gaitu. 

          I.Barkeviča informē par lēmuma „Par dzīvokļu jautājumiem” (protokols Nr.18 no   

          2011.gada 27.jūlija, § 2.5.) izpildes gaitu. 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Balsoju „pret”, jo uzskatu, ka Aglonas novada domes lēmums no 

27.07.2011. protokols Nr.18, § 2.5. „Par dzīvokļu jautājumiem” nav izpildīts pilnā apmērā.” 

13.9. Par deputātes M.Mežinieces iesniegumu (11.03.2013., Nr.392).  

                                       (Ziņo I.Reščenko) 
 

      Saņemts deputātes M.Mežinieces iesniegums (11.03.2013., Nr.392), kurā atsakās no savām 

deputāta pilnvarām. 
 

Debatēs piedalās: V.Krimans, I.Barkeviča. 
 

    Pamatojoties uz „Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma” 3.panta 
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1.daļu, 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas – 1 

(D.Vanags) NOLEMJ: 

1. Izbeigt Mārītes Mežinieces deputātes pilnvaras, sakarā ar deputātes personisku   

    rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu.    
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Balsoju „pret”, tāpēc, ka iesniegums no M.Mežinieces reģistrēts 

Aglonas novada domē 11.03.2013., es neredzu, kur bija problēma nodot juristam izvērtēšanai, 

sazināties ar Centrālo vēlēšanu komisiju, kādam jābūt lēmumprojektam, par kuru vajag balsot. 

Jautājums ir iekļauts sēdē bez lēmumprojekta, par ko atbildīgs novada priekšsēdētājs.” 

 

13.10. Par L.Baškatovas iesniegumu.  

           (Ziņo I.Reščenko, V.Lielcepure) 
 

         Saņemts projekta asistentes L.Baškatovas iesniegums, kurā lūdz veikt grozījumus projektā 

„Kulinārijas pakalpojumu uzlabošana Latgales un Vitebskas reģioniem, pamatojoties uz kulinārā 

mantojuma koncepciju,” Nr.LLB-2-266, pielikumā Nr.1-KU par atalgojumu projekta darbiniekiem 

2013.gadā. 
 

Debatēs piedalās: V.Krimans. 
 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Mēs izskatām iesniegumu, kurš nav reģistrēts Aglonas novada domē. 

Deputāts V.Krimans laikam nokavēja elektroniski pārsūtīt iesniegumu un tas bija pamats neiekļaut. 

Ar kādām tiesībām mēs izskatām iesniegumu, kurš nav reģistrēts?” 

 

V.Krimana priekšlikums ir atlikt jautājuma izskatīšanu. 
 

Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 4 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka, 

I.Soldāne); pret – 2 (I.Reščenko, A.Beķis); atturas – 5 (A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, 

A.Kluss, A.Streļčs), neapstiprina augstāk minēto V.Krimana priekšlikumu. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums nav pieņemts. 
 

Deputāti balso par grozījumiem amatu sarakstā. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs); pret – 4 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka, I.Soldāne); 

atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt grozījumus Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību amatu   

    sarakstā ar atalgojumiem darbiniekiem 2013. gadam, saskaņā ar pielikumu Nr.1-KU: 

Projekta nosaukums „Kulinārijas pakalpojumu uzlabošana Latgales un Vitebskas 

reģioniem, pamatojoties uz kulinārā mantojuma koncepciju”, pr. Nr.LLB-2-266 

     
strukt.v. Amats 

Vārds 
Uzvārds Periods 

Likmes      
veids 

Likme, 
Ls 

Likmju 
skaits 

Likme  x 
likmju 
skaits 

Summa Ls 
periodā 

Soc.nod. 

24.09% Kopā 

1001 vec.grāmatvedis  

01.04.-

31.12. Mēn 722.00 0,72 520.00 4680.00 1127.00   5807.00 
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 proj.grāmatvede  

01.04.-

31.12. Mēn 708.00 0.28 198.23 1784.07 429.78  2213.85  

      1 718.23    

1042 tūr.infor.konsul.  
01.04.-
31.12. Mēn 298.50 0.67 200.00 1800.00 434.00 2234.00 

 proj.asistents  
01.04.-
31.12. Mēn 300.33 0.33 99.11 891.99 214.88 1106.87 

      1 299.11    

 proj.vadītājs vakance 
01.04.-
31.12. Mēn 679.64 0.5 339.82 3058.38 736.76 3795.14 

                                                                                              Kopā proj.     2013.gads  Ls 7115.86 
                                           

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Balsoju „pret”, jo jautājums netika izskatīts Finanšu komitejā, 

iesniegums nav reģistrēts, tā kā prasa no pārējiem cilvēkiem.” 
 

13.11. Par RTU Dizaina un ergonomikas centra vēstuli.  

                               (Ziņo I.Reščenko) 

           Saņemta RTU Dizaina un ergonomikas centra vēstule par „Vienotās ielu nosaukumu un 

norāžu sistēmas ar un bez apgaismojuma” ieviešanas aktivizēšanu. 
 

Debatēs piedalās: V.Krimans, A.Kluss, J.Rutka. 
 

V.Krimans - iesniegums nav parakstīts, nav iereģistrēts, nav lēmumprojekta uz sēdi, kā to prasa 

pašvaldības nolikums. 
 

V.Krimana priekšlikums ir atlikt jautājuma izskatīšanu, iesniegums nav noformēts atbilstoši 

normatīvajiem aktiem. 
 

Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 7 (I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, 

A.Streļčs, V.Krimans, J.Rutka, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 4 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

D.Vanags), NOLEMJ: 

              1.Atlikt jautājuma izskatīšanu. 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

I.Reščenko ziņo, ka sēde ir slēgta. 
 

SĒDE SLĒGTA  plkst.17:30. 
 

SĒDI VADĪJA 

novada domes priekšsēdētājs                  ______________________ I.REŠČENKO 
 

SĒDI PROTOKOLĒJA                           ______________________ I.RUTKA 
 

Protokols parakstīts ________________________ 


