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LLAATTVVIIJJAASS  RREEPPUUBBLLIIKKAA  

AAGGLLOONNAASS  NNOOVVAADDAA  DDOOMMEE  
 

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

ĀRKĀRTAS  SĒDES   PROTOKOLS 

Aglonas novadā     

 

2010.gada 15.novembrī                                                                                                         Nr.33 
 

Sēde sasaukta plkst.15:00 

Sēdi atklāj plkst.15:00 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Igors Reščenko. 

Protokolē – I.Rutka. 

Piedalās – 10 novada domes deputāti: Igors Reščenko, Antons Beķis, Aivars Kluss,  

                                                                 Ainārs Streļčs, Ingūna Barkeviča, Andris Ruduks,  
                                                                 Anita Anna Bartuša, Vadims Krimans, Jānis Rutka,        

                                                                 Didzis Vanags.  
 

Sēdē nepiedalās: 2 novada domes deputāti: Iveta Soldāne, Andris Badūns. 
 

Uzaicinātās personas – Sabiedrisko attiecību speciāliste Z.Ločmele. 
 

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

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

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

Apstiprināt sēdes darba kārtību: 
 

1. Par kandidātu izvirzīšanu gadskārtējo apbalvojumu saņemšanai Latvijas     

    neatkarības proklamēšanas gadadienas rīkotajās svinībās. 

         2. Par bērnu brīvā laika pavadīšanas centra vadītājas iesniegumu (08.11.2010.,  

       Nr.3159). 

         3. Par iepirkumiem. 

 3.1. Par deratizācijas pakalpojumu saņemšanu 2011.gadā novada iestādēs,   

        struktūrvienībās un pagastu pārvaldēs. 

         4. Par Aglonas bazilikas kora skolas nolikumu. 

         5. Par ceļa izdevumu segšanu. 

         6. Par V.Vasilenoka iesniegumu. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

1.§ 
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Par kandidātu izvirzīšanu gadskārtējo apbalvojumu saņemšanai  Latvijas neatkarības 

proklamēšanas gadadienas rīkotajās svinībās. 

                                                                                                      ((ZZiiņņoo::  ZZ..LLooččmmeellee))  
  

  NNoovvaaddaa  ddoommēē  iirr  iieessnniieeggtt ii  1133  iieessnniieegguummii  ppaarr  kkaannddiiddāāttuu  aappssttiipprriinnāā ššaannuu  pprrēēmmiijjaass  

ssaaņņeemmššaannaa ii  ppaaššvvaallddīībbaass  rrīīkkoottaajjāāss  ssvviinnīībbāāss  ppaarr  ggoodduu  LLaattvviijjaass  nneeaattkkaarrīībbaass  pprrookkllaammēēššaannaass  

ggaaddaaddiieennaaii..  IIeessnniieegguummooss  iizzvviirrzzīīttaass  sseekkoojjooššaass  kkaannddiiddaattūūrraass ::    

11..  AArrttuurrss  GGrraažžuulliiss  ––  55  iieessnniieegguummii  

22..  DDiiddzziiss  VVaannaaggss    --   22  iieessnniieegguummii  

33..  MMāārrīīttee  MMeežžiinniieeccee  ––  11  iieessnniieegguummss  

44..  IInnttaa  RReeččaa  ––  11  iieessnniieegguummss  

55..  IIrrēēnnaa  TTuullaa  ––  11  iieessnniieegguummss    

66..  JJāānniiss  DDžžeerriiņņšš  ––  11  iieessnniieegguummss  

77..  JJeeļļeennaa  KKrriivviiņņaa  ––  11  iieessnniieegguummss  

88..  LLuuddmmiillaa  KKoorrmmiiļļcceevvaa  ––  11  iieessnniieegguummss  

99..  SSiillvviijjaa  SSttiivvrriiņņaa  ––  11  iieessnniieegguummss  

1100..  MMoonniikkaa  PPuuššņņaakkoovvaa  ––  11  iieessnniieegguummss  

 

Debatēs piedalās: I.Reščenko, V.Krimans, D.Vanags, A.Streļčs, J.Rutka, I.Barkeviča, A.Bartuša, 

A.Ruduks.  
 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Uz doto mirkli nesaņem skaidru atbildi, vai ir lēmums vai 
nolikums par apbalvošanu.” 
 

Sēdes vadītājs I.Reščenko skaidro, ka balsošana par kandidātu apbalvojuma – prēmijas 
saņemšanai notiks aizklāti. Balsošanas zīmē krustiņu ielikt tikai par vienu kandidatūru. 
Trīs kandidāti, kuri saņems vairāku balsu skaitu, piedalās nākošajā kārtā. 
 

Tiek izvirzīti trīs kandidāti balsu skaitīšanas komisijai: Ainārs Streļčs, Anita Anna Bartuša, Zane 
Ločmele. 
 

No balsošanas sevi atstādina A.Streļčs, A.Bartuša. 
 

       Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Beķis,   
I.Barkeviča, A.Kluss, A.Ruduks, V.Krimans, D.Vanags); pret – nav; atturas – 1 (J.Rutka), 

NOLEMJ: 
 

        1. Izveidot balsu skaitīšanas komisiju sekojošā sastāvā: Ainārs Streļčs, Anita Anna    

            Bartuša, Zane Ločmele.  
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

Deputātiem tiek izdalītas balsošanas zīmes ar kandidātiem: 
             Arturs Gražulis 

             Didzis Vanags 
             Mārīte Mežiniece 

             Inta Reča 
             Irēna Tula 
             Jānis Džeriņš 

             Jeļena Kriviņa 
             Ludmila Kormiļceva 
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             Silvija Stivriņa 
             Monika Pušņakova  
 

Balsu skaitīšanas komisija atsevišķā telpā apkopo rezultātus. 
Balsu skaitīšanas komisija atgriežas sēžu zālē un nodot apkopotos rezultātus sēdes vadītājam 
I.Reščenko. 
 

Aglonas novada dome aizklāti balsojot ar 9 balsīm (balsošanā nepiedalās 1 deputāts). 

             Arturs Gražulis – 1 balss 
             Didzis Vanags – 1 balss 
             Mārīte Mežiniece – 2 balsis 

             Inta Reča – 2 balsis 
             Irēna Tula – 0 balsis 

             Jānis Džeriņš – 0 balsis 
             Jeļena Kriviņa – 0 balsis 
             Ludmila Kormiļceva – 0 balsis 

             Silvija Stivriņa – 0 balsis 
             Monika Pušņakova – 3 balsis 

I.Reščenko paziņo rezultātus. 
 

Uz otro balsošanas kārtu tiek virzīti trīs kandidāti: Monika Pušņakova, Inta Reča, Mārīte 

Mežiniece. 
 

Balsu skaitīšanas komisija sagatavo balsošanas zīmes. 

Deputātiem tiek izdalītas balsošanas zīmes ar kandidātiem: 
              Monika Pušņakova 
              Mārīte Mežiniece 

              Inta Reča 
 

Balsu skaitīšanas komisija atsevišķā telpā apkopo rezultātus. 

Balsu skaitīšanas komisija atgriežas sēžu zālē un nodot apkopotos rezultātus sēdes vadītājam 
I.Reščenko. 
 

Aglonas novada dome aizklāti balsojot ar 9 balsīm (balsošanā nepiedalās 1 deputāts). 

              Monika Pušņakova – 4 balsis 

              Mārīte Mežiniece – 2 balsis 
              Inta Reča – 3 balsis 

I.Reščenko paziņo rezultātus. 
 

Uz trešo balsošanas kārtu tiek virzīti divi kandidāti: Monika Pušņakova, Inta Reča. 
 

Balsu skaitīšanas komisija sagatavo balsošanas zīmes. 
Deputātiem tiek izdalītas balsošanas zīmes ar kandidātiem: 

              Monika Pušņakova 
              Inta Reča 
 

Balsu skaitīšanas komisija atsevišķā telpā apkopo rezultātus. 
Balsu skaitīšanas komisija atgriežas sēžu zālē un nodot apkopotos rezultātus sēdes vadītājam 

I.Reščenko. 
 

Aglonas novada dome aizklāti balsojot ar 9 balsīm (balsošanā nepiedalās 1 deputāts). 

              Monika Pušņakova – 5 balsis 
              Inta Reča – 4 balsis 
I.Reščenko paziņo rezultātus. 

 
Aizklātas balsošanas rezultātā Aglonas novada dome NOLEMJ:  
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    1. Gadskārtējā apbalvojuma – prēmijas saņemšanai Latvijas neatkarības   

        proklamēšanas gadadienas rīkotajās svinībās apstiprināt Aglonas novada    

        iedzīvotāju Moniku Pušņakovu. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

V.Krimana priekšlikums ir apstiprināt vienu kandidātu atzinības raksta saņemšanai. 

 
I.Reščenko priekšlikums ir apstiprināt visus pārējos kandidātus atzinības rakstu saņemšanai. 
 

Deputāti balso par I.Reščenko priekšlikumu. 
 

No balsošanas sevi atstādina D.Vanags. 
 

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

A.Bartuša, I.Barkeviča, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks); pret – nav; atturas – 2 (V.Krimans, 
J.Rutka), NOLEMJ: 

 

    2. Gadskārtējā apbalvojuma – atzinības rakstu saņemšanai Latvijas neatkarības   

        proklamēšanas gadadienas rīkotajās svinībās apstiprināt Aglonas novada   

              iedzīvotājus: Arturu Gražuli, Didzi Vanagu, Mārīti Mežinieci, Intu Reču, 

              Irēnu Tulu, Jāni Džeriņu, Jeļenu Kriviņu, Ludmilu Kormiļcevu, Silviju Stivriņu. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

2.§ 

Par bērnu brīvā laika pavadīšanas centra vadītājas iesniegumu (08.11.2010., Nr.3159). 

                                                                 (Ziņo: I.Reščenko) 

 
Saņemts Aglonas bērnu brīvā laika pavadīšanas centra vadītājas I.Rečas iesniegums 

(08.11.2010., Nr.3159) par piedalīšanos atklātajā projektu konkursā, 
         
         Debatēs piedalās: V.Krimans, I.Barkeviča. 

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

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

                

 1. Piedalīties Jaunatnes politikas valsts programmas 2010.gadam 1.4.apakšsadaļas   

     „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās, attīstot jaunatnes   

     informācijas punktu pieejamību” atklātajā projektu konkursā „Atbalsts jauniešu   

     centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā” ar Aglonas bērnu brīvā laika   

     pavadīšanas centra projekta iesniegumu „Jauniešu informācijas punkta izveide   

     Aglonas novadā”. Projekta kopējās izmaksas 1400,00 LVL. Projektu finansē no    

     valsts budžeta līdzekļiem. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

 

 

 

3.§ 
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Par iepirkumiem. 

     (Ziņo: I.Reščenko) 
 

3.1. Par deratizācijas pakalpojumu saņemšanu 2011.gadā novada iestādēs, struktūrvienībās    

      un pagastu pārvaldēs. 

 
Sagatavotais lēmumprojekts: 
 

Aglonas novada dome NOLEMJ:  
     1. Izsludināt iepirkumu par deratizācijas pakalpojumu saņemšanu 2011.gadā novada   
         iestādēs, struktūrvienībās un pagastu pārvaldēs. 
 

Debatēs piedalās: V.Krimans, I.Barkeviča, D.Vanags. 

 
V.Krimana priekšlikums ir jautājuma izskatīšanu atlikt, līdz kārtējai novada domes sēdei 
Komunālajam dienestam sagatavot sarakstu, kurām iestādēm un struktūrvienībām ir 

nepieciešams saņemt deratizācijas pakalpojumus. 
 

Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu. 
 
         Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 8 (A.Beķis, I.Barkeviča, 

A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, V.Krimans, J.Rutka, D.Vanags); pret – nav; atturas – 2 
(I.Reščenko, A.Bartuša), NOLEMJ: 
 

     1. Atlikt jautājuma izskatīšanu par deratizācijas pakalpojumu saņemšanu 2011.gadā   

         novada iestādēs, struktūrvienībās un pagastu pārvaldēs. 

     2. Aglonas novada Komunālajam dienestam līdz kārtējai novada domes sēdei sagatavot   

         objektu sarakstu, kuriem ir nepieciešams saņemt deratizācijas pakalpojumus   

         2011.gadā. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

4.§ 

Par Aglonas bazilikas kora skolas nolikumu. 

 (Ziņo: I.Reščenko) 
 

Ņemot vērā to, ka Aglonas bazilikas kora skolas nolikumu nav apstiprinājis otrs tās dibinātājs – 

Aglonas bazilikas draudze, kā arī laika posmā no 26.08.2009.g. abiem iestādes dibinātājiem 
(Aglonas bazilikas draudze un Aglonas novada dome) ir mainījušās paraksttiesībās personas un 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27. punktu, 

Sagatavotais lēmumprojekts: 

 Aglonas novada dome NOLEMJ: 

1. Aktualizēt 26.08.2009.g. apstiprināto Aglonas bazilikas kora skolas nolikumu (protokols 
Nr.10, paragrāfs 10), precizējot nolikuma abu iestādes dibinātāju paraksttiesīgās personas. 
(Nolikums pielikumā). 

      2. Lūgt Aglonas bazilikas draudzes pārstāvi apstiprināt Aglonas bazilikas kora skolas nolikumu.  

 

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

V.Krimana priekšlikums ir jautājuma izskatīšanu atlikt, līdz kārtējai novada domes sēdei lūgt 
novada domes juristam sagatavot atzinumu par nolikumu, precizējot un saskaņojot nolikumu ar 
Aglonas bazilikas kora skolas otru dibinātāju. 
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Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu. 
 

         Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 8 (A.Beķis,  A.Bartuša,  
A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, V.Krimans, J.Rutka, D.Vanags); pret – nav; atturas – 2 

(I.Reščenko, I.Barkeviča), NOLEMJ: 
 

           1. Atlikt jautājuma izskatīšanu par Aglonas bazilikas kora skolas nolikumu. 

           2. Lūgt Aglonas novada domes juristam V.Grigulim sagatavot atzinumu par   

               Aglonas bazilikas kora skolas nolikumu, precizējot un saskaņojot nolikumu ar   

               Aglonas bazilikas kora skolas otru dibinātāju – Aglonas bazilikas draudzi. 
 

 I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 
      5.§ 

Par ceļa izdevumu segšanu. 

                                                                  (Ziņo: I.Reščenko) 
 

Saņemti V.Kolosovas iesniegumi (03.11.2010., Nr.3130 un Nr.3131) un Z.Gavrilovas 
iesniegumi (08.11.2010., Nr.3162 un Nr.3163), kuros tiek lūgts apmaksāt braukšanas biļetes 
maršrutā Jaunokra – Dagda, Dagda – Jaunokra par septembra un oktobra mēnešiem, 
 

       Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 10 (I.Reščenko, A.Beķis,  
A.Bartuša, I.Barkeviča, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, J.Rutka, D.Vanags, V.Krimans); pret – 

nav; atturas – nav, NOLEMJ: 
 

    1. Apmaksāt A.Kolosovai, p.k., braukšanas biļetes maršrutā Jaunokra –   

        Dagda, Dagda – Jaunokra par septembra un oktobra mēnešiem par summu Ls 31,85. 

    2. Apmaksāt K.Vashuravai, p.k., braukšanas biļetes maršrutā Jaunokra –   

        Dagda, Dagda – Jaunokra par septembra un oktobra mēnešiem par summu Ls 29,25. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

      6.§ 

Par V.Vasilenoka iesniegumu. 

  (Ziņo: A.Streļčs) 
   

     Saņemts V.Vasilenoka iesniegums (12.11.2010., Nr.324) par pašvaldības pirmpirkuma 
tiesībām. 
 

Sagatavotais lēmumprojekts: 
 

Pamatojoties uz 28.09.2010. MK noteikumiem Nr.919 „Noteikumi par vietējo pašvaldību 
pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem”, 

NOLEMJ: 
1. Atteikties no pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz Vitoldam Vasilenokam, personas 
kods, piederošo nekustamo īpašumu „Krastmala” 4,8 ha kopplatībā, kadastra Nr.7642 007 
0024, Aglonas novada Aglonas pagastā, sastāvošu no 2 zemes vienībām, dzīvojamās mājas 
un 2 palīgēkām, par labu SIA „Cirīšu HES”, reģistrācijas Nr.41503029437, juridiskā adrese 
Lopoti, Aglonas pag., Aglonas novads.  

      Pirkuma līguma summa 165 000,00 LVL.  
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

Debatēs piedalās: V.Krimans, I.Reščenko, A.Beķis, A.Ruduks, D.Vanags. 
 

Deputāts V.Krimans jautā, vai ir jurista atzinums par šo darījumu? 
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Deputāts V.Krimans jautā, vai SIA „Cirūšu HES” ir nepieciešams šis darījums? 
Sēdes vadītājs I.Reščenko atbild, ka šis jautājums netika skatīts SIA „Cirīšu HES” dalībnieku 
sapulcē. 
 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Tas nav jautājums tikai par pirmpirkuma tiesībām, mēs paši esam 
pircēji. Mēs paši sev gribam nopirkt kaut ko, kur ir pilnīgi pārliecināts, ka tas nav vajadzīgs 

novadam. Deputātiem vienalga, kas notiek ar SIA „Cirīšu HES””. 
 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Kad bija SIA „Cirīšu HES” pēdējā dalībnieku sapulce un kādi 
jautājumi tajā bija iekļauti?” 
 

I.Reščenko atbild, ka tika skatīts jautājums par SIA „Cirīšu HES” bilanci. 
 

I.Reščenko priekšlikums ir jautājuma izskatīšanu atlikt. 
 

Deputāti balso par I.Reščenko priekšlikumu. 
 

       Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Beķis,  
A.Bartuša, I.Barkeviča, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks); pret – nav; atturas – 3 (V.Krimans, 
D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ: 
 

         1. Atlikt jautājuma izskatīšanu par V.Vasilenoka iesniegumu līdz kārtējai novada   

             domes sēdei. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

I.Reščenko ziņo, ka sēde ir slēgta. 
 

SĒDE SLĒGTA: plkst.16:35 
 
SĒDI VADĪJA 

novada domes priekšsēdētājs:                          _____________________ I.REŠČENKO  
  

SĒDI PROTOKOLĒJA:                                ______________________ I.RUTKA 
 
Protokols parakstīts ________________________ 
                                               (datums) 


