
 
 

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 

 

2011.gada 11. jūlijā                                                                                                                Nr.17 
 

Sēde sasaukta plkst.12:00 
 

Sēdi atklāj plkst.12:00 
 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Igors Reščenko. 
 

Protokolē – A. Podskočija 
 

Piedalās – 11 novada domes deputāti: Igors Reščenko, Andris Badūns, Antons Beķis,  
                                                                 Aivars Kluss, Iveta Soldāne, Anita Anna Bartuša, 

                                                                 Ingūna Barkeviča, Mārīte Mežiniece, Didzis Vanags,                  
                                                       Jānis Rutka, Andris Ruduks.. 
Sēdē nepiedalās - 2 novada domes deputāti: Vadims Krimans, Ainārs Streļčs 

Uzaicinātās personas – nav 
 

Izsludinātā sēdes darba kārtība: 
 
1. Par iepirkuma rezultātiem.  
   1.1. Par iepirkumu “Revīzijas pakalpojuma sniegšana Aglonas novada pašvaldībai”  
    1.2. Par iepirkumu  “Būvdarbu veikšana projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas 

ciema I kārtas paplašināšana” ietvaros”.  
2. Par projektu “Atbalsta pasākumi alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstībai Aglonas novadā”.  
3. Par Aglonas novada domes 2009. gada 28. oktobra, sēdes Nr. 16, lēmuma Nr. 18.1.3. “Par ūdensapgādes 

un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Grāveru ciema teritorijā” precizēšanu. 
 

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

       Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 11 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, M.Mežiniece, I.Soldāne, A.Ruduks); pret – 2 (J. Rutka, D. 

Vanags): atturas – nav, NOLEMJ:              
                                           Apstiprināt izsludināto sēdes darba kārtību: 

1. Par iepirkuma rezultātiem.  

1.1. Par iepirkumu “Revīzijas pakalpojuma sniegšana Aglonas novada pašvaldībai”  

1.2. Par iepirkumu  “Būvdarbu veikšana projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas 

pagasta Aglonas ciema I kārtas paplašināšana” ietvaros”.  

2. Par projektu “Atbalsta pasākumi alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstībai 

Aglonas novadā”. 

3. Par Aglonas novada domes 2009. gada 28. oktobra, sēdes Nr. 16, lēmuma Nr. 18.1.3. “Par 

ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Grāveru ciema teritorijā” 



precizēšanu. 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

1.§ 

Par iepirkuma rezultātiem 

      (Ziņo I. Barkeviča)    
 

1.1. Par iepirkumu “Revīzijas pakalpojuma sniegšana Aglonas novada pašvaldībai”  . 

 
Debatēs piedalās: D.Vanags, J. Rutka, I.Reščenko. 
 

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, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, M.Mežiniece, I. Soldāne, A.Ruduks); pret – nav; atturas – 2  
(D.Vanags J.Rutka), NOLEMJ:     
 

1. Slēgt līgumu ar SIA “Aktīvs M Audits” reģ. Nr. 42403014203, juridiskā adrese – Dārzu 

iela 18, Rēzekne, LV - 4601 par pasūtījuma “Revīzijas pakalpojuma sniegšana Aglonas 

novada pašvaldībai”, realizēšanai par piedāvājuma cenu Ls 2440 (tajā skaitā PVN 

22%). 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

  
       1.2. Par iepirkumu  “Būvdarbu veikšana projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas 

pagasta Aglonas ciema I kārtas paplašināšana” ietvaros”. 

 

Debatēs piedalās: D.Vanags, J. Rutka, I.Reščenko. 
 

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, 
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, M.Mežiniece, I. Soldāne, A.Ruduks); pret – 1  (J. Rutka); atturas – 

1  ( D. Vanags) NOLEMJ:     
1. Pieņemt zināšanai, ka iepirkuma komisija pašvaldības pasūtījuma  “Būvdarbu veikšana 

projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā I kārtas paplašināšana” 

ietvaros”, par būvdarbu veicēju izvēlas: Personu apvienību “UN-K” (vadošais biedrs SIA 

“Nordserviss”, reģ.Nr. 41503022547, juridiskā adrese –  Lāčplēša iela 5, Krāslava, LV 5601), 

sakarā ar to, ka tas ir pretendents, kas atbilst iepirkuma nolikuma prasībām un ir iesniedzis 
piedāvājumu ar zemāko cenu. 

2. Slēgt līgumu ar personu apvienību “ UN-K”, tās vadošais partneris SIA “Nordserviss” reģ.Nr. 

41503022547, juridiskā adrese –  Lāčplēša iela 5, Krāslava, LV 5601, pasūtījuma „Būvdarbu 

veikšana projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā I kārtas 

paplašināšana” ietvaros”, identifikācijas Nr. AND/2011/11/ERAF, realizēšanai  par 

piedāvājuma cenu Ls 28998,43  (bez PVN 22 %), kopējā līguma summa Ls 35378,08.  

 
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

2.§ 

Par projektu “Atbalsta pasākumi alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstībai Aglonas 

novadā”. 

(Ziņo I. Valaine)  
      Debatēs piedalās: D.Vanags, J. Rutka, I.Reščenko, I. Soldāne. 
 

        Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, M.Mežiniece, I. Soldāne, A.Ruduks); pret – 2 (J. Rutka, D. 

Vanags); atturas –  nav, NOLEMJ:     



1. Piedalīties Nodarbinātības valsts aģentūras kā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās 
sadarbības iestādes izsludinātajā atklātajā projektu iesniegumu atlasē Eiropas Sociālā  fonda 

darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.prioritātes 

"Sociālās iekļaušanas veicināšana" 1.4.1.pasākuma "Sociālā iekļaušana" 1.4.1.2.aktivitātes 

"Darbspēju vērtēšanas sistēmas un sociālo pakalpojumu ie viešanas sistēmas pilnveidošana" 

1.4.1.2.4.apakšaktivitātes "Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes 

pakalpojumu attīstība reģionos" otrās kārtas otrajā apakškārtā ar projekta iesniegumu 

“Atbalsta pasākumi alternatīvu sociālās  aprūpes pakalpojumu attīstībai Aglonas novadā”, 

paredzot ESF finansējumu 100% apmērā no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas, Ls 
99998,00  

2. Eiropas Sociālā  fonda darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" 

papildinājuma 1.4.prioritātes "Sociālās iekļaušanas veicināšana" 1.4.1.pasākuma "Sociālā 

iekļaušana"  1.4.1.2.aktivitātes "Darbspēju vērtēšanas sistēmas un sociālo pakalpojumu 

ieviešanas sistēmas   pilnveidošana" 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes "Sociālās rehabilitācijas un 

institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos" projekta “Atbalsta 

pasākumi alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstībai Aglonas novadā”  ietvaros 
īstenoto sociālo pakalpojumu sniegšanu  nodrošināt vienu gadu pēc projekta noslēguma.  

3. Apstiprināt projekta “Atbalsta pasākumi alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstībai 

Aglonas novadā”  vadības komandu: 

                    Projekta vadītāja Valentīna Ondzule  

                    Projekta asistente Inta Reča 

                    Projekta grāmatvede Gaļina Pīlāne. 

 
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

3.§ 

Par Aglonas novada domes 2009. gada 28. oktobra, sēdes Nr. 16, lēmuma Nr. 18.1.3. “Par 

ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Grāveru ciema teritorijā” 

precizēšanu. 

(Ziņo I. Valaine)  

 
         Debatēs piedalās: D.Vanags, J. Rutka, I.Reščenko, I. Soldāne, A. Badūns, I. Barkeviča. 

 
 Pamatojoties uz VARAM sniegto vērtējumu (07.01.2011., Nr.4.2.1 – 16/76) projekta 
“Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru ciemā” tehniski ekonomiskajam 
pamatojumam 

    Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, M.Mežiniece, I. Soldāne, A.Ruduks); pret – 2 (J. Rutka, D. 
Vanags); atturas –  nav, NOLEMJ:  

1. Precizēt  Aglonas novada domes 2009.gada 28.oktobra, sēdes Nr. 16, lēmuma Nr. 18.1.3. “Par 

ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Grāveru ciema teritorijā”  

1.apakšpunktu un izteikt to sekojošā redakcijā:  
1.1. Ūdenssaimniecības sabiedriskos pakalpojumus (turpmāk – Pakalpojumi) Aglonas novada 

Grāveru pagasta teritorijā nodrošina Aglonas novada dome. 

1.2. Pakalpojumi ir:  

             1.2.1. Ūdens ieguve, attīrīšana un novadīšana pa centrālo ūdensapgādes tīklu līdz patērētājam;  

1.2.2. Notekūdeņu savākšana no patērētāja un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtām, attīrīšana un novadīšana līdz iztekai ūdenstilpē; 

 
2. Pakalpojumu tarifus nosaka Aglonas novada pašvaldība. Grāveru pagasta pārvalde ir atbildīga 

par pamatojošās informācijas sagatavošanu tarifu izmaiņu veikšanai. Pārvaldes lēmuma brīdi 

Grāveru pagastā ir spēkā noteiktie tarifi, kas ir apstiprināti ar 2010.gada 31.marta, sēdes 

protokols Nr.9, lēmums  8§  “Par Aglonas novada domes sniegtajiem pakalpojumiem (ūdens un 

kanalizācija)” 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 



 
I.Reščenko ziņo, ka sēde ir slēgta. 
 

SĒDE SLĒGTA: plkst.12:30. 
 

 
SĒDI VADĪJA 
novada domes priekšsēdētājs:                   _____________________ I. REŠČENKO  

 
SĒDI PROTOKOLĒJA:                          ______________________ A. PODSKOČIJA 

 
Protokols parakstīts ________________________ 
                                               (datums) 
 


