LATVIJAS REPUBLIKA
AGLONAS NOVADA DOME
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 8.aprīlī

Nr.10

Sēde sasaukta plkst.15:00
Sēdi atklāj plkst.15:00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs I.Reščenko
Protokolē – I.Rutka
Piedalās – 11 novada domes deputāti: Igors Reščenko, Antons Beķis, Andris Badūns, Aivars
Kluss, Ainārs Streļčs, Andris Girss, Didzis Vanags, Ingūna Barkeviča, Vadims Krimans (līdz
plkst.16:30), Anita Anna Bartuša, Andris Ruduks.
Sēdē nepiedalās: 2 novada domes deputāti: I.Soldāne, J.Rutka.
Sēdes vadītājs aicina balsot par izsludināto sēdes darba kārtību.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Streļčs, A.Girss, D.Vanags, I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Kluss,
A.Ruduks); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
Apstiprināt sēdes darba kārtību:
1. Par līgumiem:
1.1. Ar SIA „REM PRO”.
1.2. Ar SIA „Full Stage”.
1.3. Par savstarpējiem norēķiniem.
1.4. Ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu.
2. Par iepirkumu rezultātiem:
2.1. Pašvaldības pasūtījums „Projekta „Aglonas vidusskolas energoefektivitātes
paaugstināšana” būvuzraudzība”.
2.2. Pašvaldības pasūtījums „Aparatūras piegāde un uzstādīšana projekta „Aglonas
saieta nama kā sabiedriskā centra pilnveide” ietvaros”.
3. Par zivju nozveju.
4. Par SIA „AADSO” dalībnieku sapulci.
5. Par zemes jautājumiem:
5.1. Par A.Rivara iesniegumu.
5.2. Par Kastuļinas pagasta pārvaldes iesniegumu.
5.3. Par Aglonas vidusskolas iesniegumu.
Aglonas novada domes 08.04.2010. ārkārtas sēdes protokols Nr.10

-1-

6. Par atklātā konkursa nolikumiem par pretendentu atlasi:
6.1. Uz UAC vadītāja amatu.
6.2. Uz Komunālā dienesta vadītāja amatu.
6.3. Uz Aglonas novada SAC „Aglona” direktora amatu.
7. Par nolikumiem:
7.1. Komunālā dienesta nolikumu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
1.§
Par līgumiem:
(Ziņo: I.Reščenko)
1.1. Ar SIA „REM PRO”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Streļčs, A.Girss, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks); pret – nav; atturas
– 2 (D.Vanags, V.Krimans), NOLEMJ:
1. Slēgt līgumu ar SIA „REM PRO”, reģ. Nr. LV 41503041904, par Tehniskā projekta
„Bērnu brīvā laika pavadīšanas centrs Aglonā” autoruzraudzību par līguma summu
Ls 1000,- (bez PVN 21%), līguma kopējā summa Ls 1210,-.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
1.2. Ar SIA „Full Stage”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Streļčs, A.Girss, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks); pret – nav; atturas
– 2 (D.Vanags, V.Krimans), NOLEMJ:
1. Slēgt līgumu ar SIA „Full Stage”, reģ. Nr. LV 41503035927, par akustiskās sistēmas
piegādi un uzstādīšanu Nr.09-03-LL12-L413202-000004 „Sabiedriskā centra materāli
tehniskās bāzes pilnveide Aglonā” ietvaros par līguma summu Ls 1651,73 (bez PVN
21%), līguma kopējā summa Ls 1998,59.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
1.3. 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” 18.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Streļčs, A.Girss, D.Vanags, I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Kluss,
A.Ruduks); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
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1. Noslēgt līgumu ar Ilūkste novada domi par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību
par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
1.4. Ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Streļčs, A.Girss, D.Vanags, I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Kluss,
A.Ruduks); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Slēgt līgumu ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu, reģ. Nr. LV 9001259032, par
Aglonas internātvidusskolas akreditācijas procesa veikšanu, paredzot līdzekļus līdz Ls
400,00.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
2.§
Par iepirkumu rezultātiem:
(Ziņo: I.Barkeviča)
2.1. Pašvaldības pasūtījums „Projekta „Aglonas vidusskolas energoefektivitātes
paaugstināšana” būvuzraudzība”.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Streļčs, A.Girss, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks); pret – nav; atturas
– 2 (D.Vanags, V.Krimans), NOLEMJ:

1. Pieņemt zināšanai, ka iepirkuma komisija pašvaldības pasūtījumam „Projekta „Aglonas
vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana” būvuzraudzība” identifikācijas numurs
AND/2010/07/KPFI, par darbu veicēju izvēlas: SIA „Ecointelligence”, reģistrācijas numurs
42403024998, adrese – Maskavas iela 22-4, Rēzekne, LV 4604.
2. Slēgt līgumus ar SIA „Ecointelligence”, reģistrācijas numurs 42403024998, adrese –
Maskavas iela 22-4, Rēzekne, LV 4604, pašvaldības pasūtījuma „Projekta „Aglonas
vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana” būvuzraudzība”, identifikācijas numurs
AND/2010/07/KPFI, realizācijai par līguma summu Ls 1251,81 (bez PVN), kopējā līguma
summa Ls 1514,69.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
2.2. Pašvaldības pasūtījums „Aparatūras piegāde un uzstādīšana projekta „Aglonas
saieta nama kā sabiedriskā centra pilnveide” ietvaros”.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Streļčs, A.Girss, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks); pret – nav; atturas
– 2 (D.Vanags, V.Krimans), NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai, ka iepirkuma komisija pašvaldības pasūtījumam„Aparatūras piegāde
un uzstādīšana projekta „Aglonas saieta nama kā sabiedriskā centra pilnveide”
ietvaros” , identifikācijas numurs AND/2010/06/ELFLA, par darbu veicēju izvēlas:
SIA „Sound Systems”, reģistrācijas numurs 41503046297, adrese – Krastu mājas,
Jersika, Līvānu novads, LV 5315.
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2. Slēgt līgumus ar SIA „Sound Systems”, reģistrācijas numurs 41503046297, adrese –
Krastu mājas, Jersika, Līvānu novads, LV 5315, pašvaldības pasūtījuma „Aparatūras
piegāde un uzstādīšana projekta „Aglonas saieta nama kā sabiedriskā centra
pilnveide”, identifikācijas numurs AND/2010/06/ELFLA, realizācijai par līguma
summu Ls 4949,79 (bez PVN), kopējā līguma summa Ls 5989,25.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
3.§
Par zivju nozveju.
(Ziņo: A.Bartuša)
3.1. Par V.Putāna iesniegumu (06.04.2010., Nr. 765.)
Izskatot Vladislava Putāna, personas kods 160853-12157, dzīves vieta – Ciriša ielā 1a-17,
Aglona, Aglonas novads, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 06.04.2010., Nr. 765) par lūgumu
slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2010.gadam Cirišu 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 - 11 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Streļčs, A.Girss, D.Vanags, I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Kluss,
A.Ruduks); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2010. gadam ar Vladislavu Putānu, personas kods
160853-12157, dzīves vieta – Ciriša ielā 1a-17, Aglona, Aglonas novads, par zivju
nozveju Cirišu ezerā ar vienu 50 m garu tīklu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
4.§
Par SIA „AADSO” dalībnieku sapulci.
(Ziņo: I.Reščenko)
Debatēs piedalās: A.Badūns.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Streļčs, A.Girss, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks); pret – nav; atturas
– 2 (D.Vanags, V.Krimans), NOLEMJ:
1. Deleģēt Aglonas novada domes priekšsedētāju Igoru Reščenko uz SIA „AADSO”
dalībnieku sapulci.
2. Dalībnieku sapulcē novada domes priekšsēdētājam I.Reščenko balsot atbilstoši
likumdošanai.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
5.§
Par zemes jautājumiem.
(Ziņo: A.Streļčs)
5.1. Par A.Rivara iesniegumu.
Saņemts A.Rivara iesniegums (30.03.2010., Nr.732) par izpērkamās zemes vērtības
samazināšanu.
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Pamatojoties uz 22.09.2008. MK noteikumiem Nr.787 ”Noteikumi par maksājumiem,
izpērkot (pērkot) lauku apvidus zemi”,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Streļčs, A.Girss, D.Vanags, I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Kluss,
A.Ruduks); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Samazināt Aivaram Rivaram, personas kods 100362-12160, samaksu 50% apmērā par
izpērkamo zemes gabalu Aglonas novada Aglonas pagastā ar kadastra apzīmējumu
7642 001 0176 „Atvases”.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
5.2. Par Kastuļinas pagasta pārvaldes iesniegumu.
Saņemts Kastuļinas pagasta pārvaldes iesniegums (08.04.2010., Nr.336) par atļaujas
izsniegšanu koku zāģēšanai uz pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām Priežmales ciemā.
Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.717 no 29.08.2006. “Kārtība koku ciršanai ārpus meža
zemes”2.9.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Streļčs, A.Girss, D.Vanags, I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Kluss,
A.Ruduks); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Atļaut Kastuļinas pagasta pārvaldei izzāģēt kalstošos, drošību apdraudošos kokus uz
pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām Priežmales ciema teritorijā.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
5.3. Par Aglonas vidusskolas iesniegumu.
Saņemts Aglonas vidusskolas iesniegums (08.04.2010., Nr.336) par atļaujas izsniegšanu 3
augošu koku zāģēšanai uz pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām Aglonas ciemā.
Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.717 no 29.08.2006. “Kārtība koku ciršanai ārpus meža
zemes”2.9.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Streļčs, A.Girss, D.Vanags, I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Kluss,
A.Ruduks); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Atļaut izzāģēt 3 augošos egles kokus uz pašvaldībai piederošas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 7642 004 0436 Aglonas ciema teritorijā pie vidusskolas ēkas.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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6.§
Par atklātā konkursa nolikumiem par pretendentu atlasi:
(Ziņo: I.Reščenko)
6.1. Uz UAC vadītāja amatu.
Debatēs piedalās: I.Barkeviča, A.Badūns, A.Beķis.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Streļčs, A.Girss, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks); pret – 2
(D.Vanags, V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt atklātā konkursa nolikumu par pretendentu atlasi uz Aglonas novada
Uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja amatu. (Pielikumā)
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
6.2. Uz Komunālā dienesta vadītāja amatu.
Sagatavotais lēmumprojekts:

1. Apstiprināt atklātā konkursa nolikumu par pretendentu atlasi uz Aglonas novada
Komunālā dienesta vadītāja amatu. (Pielikumā)
2. Apstiprināt Komunālā dienesta vadītāja amata aprakstu. (Pielikumā)

Debatēs piedalās: I.Barkeviča, A.Badūns, V.Krimans.
Deputāti vienojas Komunālā dienesta vadītāja amata aprakstu neapstiprināt, jo ir nepieciešams
veikt labojumus un papildinājumus.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Streļčs, A.Girss, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks); pret – 1 (V.Krimans); atturas –
2 (D.Vanags, I.Barkeviča), NOLEMJ:
1. Apstiprināt atklātā konkursa nolikumu par pretendentu atlasi uz Aglonas novada
Komunālā dienesta vadītāja amatu. (Pielikumā)
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
7.§
Par nolikumiem:
(Ziņo: I.Reščenko)
7.1. Komunālā dienesta nolikumu.
Sagatavotais lēmumprojekts:
Nolemj:
1. Apstiprināt Aglonas novada Komunālā dienesta nolikumu. (Pielikumā)
Debatēs piedalās: I.Barkeviča, A.Badūns.
I.Barkevičas priekšlikums ir papildināt nolikuma 2.sadaļu ar sekojošu:
 Organizēt sabiedriskos darbus;
 Uzraudzīt, apsaimniekot un uzturēt kārtībā pagastu ielas un ceļus, ārpus
pašvaldības rīkotajiem iepirkumiem.
A.Badūna priekšlikums ir papildināt nolikuma 1.sadaļu ar sekojošu:
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Komunālā dienesta pārraudzību veic Tautsaimniecības, izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komiteja.

Deputāti debatē par Komunālā dienesta struktūru.
I.Barkevičas priekšlikums ir jautājuma izskatīšanu atlikt. Veikt izmaiņas, papildināt un
pilnveidot sagatavoto lēmumprojektu par Komunālā dienesta nolikumu un apstiprināt nākošajā
novada domes sēdē.
V.Krimans atstāj sēžu zāli plkst.16:30.
I.Reščenko informē, ka ir jāpieņem lēmums par Komunālo pakalpojumu dienesta
reorganizāciju un Aglonas novada Komunālā dienesta izveidošanu.
Deputāti balso kopā par I.Barkevičas un I.Reščenko priekšlikumiem.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Streļčs, A.Girss, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, D.Vanags, I.Barkeviča); pret –
nav; atturas – nav; NOLEMJ:
1. Atlikt jautājuma izskatīšanu par Aglonas novada Komunālā dienesta nolikuma
apstiprināšanu.
2. Veikt Komunālo pakalpojumu dienesta reorganizāciju no 06.05.2010.
3. Izveidot no 06.05.2010. Aglonas novada domes struktūrvienību – Aglonas
novada Komunālais dienests.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
6.§
Par atklātā konkursa nolikumiem par pretendentu atlasi:
(Ziņo: I.Reščenko)
6.3. Uz Aglonas novada SAC „Aglona” direktora amatu.
Debatēs piedalās: A.Badūns.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Streļčs, A.Girss, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks); pret – nav; atturas – 2
(D.Vanags, I.Barkeviča), NOLEMJ:
1. Apstiprināt atklātā konkursa nolikumu par pretendentu atlasi uz Aglonas novada
Sociālās aprūpes centra „Aglona” direktora amatu. (Pielikumā)
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
I.Reščenko ziņo, ka sēde ir slēgta.
SĒDE SLĒGTA: plkst.16:45
SĒDI VADĪJA
novada domes priekšsēdētājs:
SĒDI PROTOKOLĒJA:

_____________________ I.REŠČENKO
______________________ I.RUTKA

Protokols parakstīts ________________________
(datums)
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