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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 10.novembrī                                                                                                     Nr.25 
 

Sēde sasaukta plkst.15:00 
 

Sēdi atklāj plkst.15:00 
 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Igors Reščenko. 
 

Protokolē – I.Rutka 
 

Piedalās – 8 novada domes deputāti: Igors Reščenko, Antons Beķis, Ingūna Barkeviča, 

                                                               Aivars Kluss, Didzis Vanags, Ainārs Streļčs,  

                                                               Jānis Rutka, Anita Anna Bartuša. 
                                                                  
Sēdē nepiedalās - 5 novada domes deputāti:  Andris Badūns (darba dēļ), 

                                                                            Andris Ruduks (darba dēļ), 

                                                                            Mārīte Mežiniece (darba dēļ), 

                                                                            Iveta Soldāne (darba dēļ), 

                                                                            Vadims Krimans (darba dēļ). 
 

Uzaicinātās personas – Finanšu nodaļas vadītāja V.Lielcepure, Attīstības un plānošanas nodaļas   

                                        vadītāja I.Valaine, Attīstības un plānošanas nodaļas speciāliste   

                                        A.Podskočija. 
 

Sēdes vadītājs I.Reščenko jautā, kādi ir jautājumi saistībā ar izsludināto dienas kārtību?                                          

 

Deputāts J.Rutka jautā, vai dienas kārtībā ir finansiālie jautājumi un vai tie ir skatīti Finanšu 

komitejā? Vai ir Finanšu nodaļas vadītājas atzinums par finanšu jautājumiem? 

 

Sēdes vadītājs I.Reščenko sniedz atbildes  uz J.Rutka jautājumiem. 
 

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

       Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Beķis, 

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

NOLEMJ:    
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                                             Apstiprināt sēdes darba kārtību: 
 

1. Par novada domes lēmuma precizēšanu. 

2. Par projektiem. 

           2.1. Basketbola laukuma atjaunošana Šķeltovas pagasta Aglonas novadā. 

           2.2. Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru ciemā. 

3. Par apbalvojumiem „Aglonas novada Gada cilvēks” un „Gada balva”.  

4. Par L.Melderes iesniegumu (20.10.2011., Nr. 1730). 

5. Par IU „DMJ” iesniegumu (12.10.2011., Nr. 1681). 

6. Par E.Randares iesniegumu (03.11.2011., Nr. 1825).  

7. Par V.Dimpera iesniegumu (09.11.2011.,Nr 1857). 

8. Aglonas novada domes priekšsēdētāja I.Reščenko ziņojums par humanitāro palīdzību. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

1.§ 

Par novada domes lēmuma precizēšanu. 

                                                     (Ziņo: V.Lielcepure) 

 

Debatēs piedalās: D.Vanags, J.Rutka. 
 

           Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Beķis, 

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

NOLEMJ:    
 

1. Precizēt  27.10.2011.g. sēdes lēmumu (protokols Nr.23, §2, p.3) un izteikt to sekojošā   

    redakcijā: 

„Ľemt aizľēmumu Valsts kasē no ELFLA līdzekļiem līdzfinansētajam projektam „Saieta 

namu rekonstrukcija Aglonas novadā’’ 2011./2012.gadā plānoto projekta aktivitāšu 

īstenošanai 100139.84 LVL apmērā vai ekvivalentu citā valūtā ar Valsts kases noteikto 

procentu likmi. Aizľēmuma izľemšanas summa 2011. gadā 79207.84 LVL, aizľēmuma 

izľemšanas summa 2012. gadā 20932 LVL, aizľēmuma atmaksas termiľš 10 gadi, 

aizľēmuma pamatsummas atmaksas uzsākšanas termiľš 2012. gada jūlijs, aizľēmuma 

atmaksas garantija - pašvaldības budžets”. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

2.§ 

Par projektiem. 
 

2.1. Basketbola laukuma atjaunošana Šķeltovas pagasta Aglonas novadā. 

     (Ziņo: A.Podskočija) 
 

Debatēs piedalās: A.Kluss, A.Streļčs, J.Rutka, I.Barkeviča, V.Lielcepure. 
 

J.Rutka – konceptuāli ideja laba, bet vēlas redzēt darbu tāmi. 

A.Podskočija – tāme tiek gatavota. 

J.Rutka priekšlikums ir atlikt šo jautājumu, kamēr tiks sagatavota tāme. 

J.Rutka – jautājums līdz galam nav sagatavots priekš ārkārtas sēdes. 

D.Vanags – vai ārkārtas sēdē var balsot par sēdes laikā iesniegtajiem priekšlikumiem? 

A.Streļčs – ārkārtas sēdē var balsot tikai par sagatavoto lēmumprojektu. 



Aglonas novada domes 10.11.2011. ārkārtas sēdes protokols Nr.25  3 

 

Deputāti balso par sagatavoto lēmumprojektu ar iekļautajām izmaiņām. 
 

       Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Beķis, 

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

NOLEMJ:    
  

1. Piedalīties Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā ELFLA (Eiropas Savienības Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai) atklātu iesniegumu projekta konkursa pasākumā 

“Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” programmas 413.pasākuma “Lauku 

ekonomikas dažādošana dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 

teritorijās” 1. aktivitātes – iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu 

nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, 

kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem 2.1. rīcībā: „Pakalpojumu kvalitātes un 

pieejamības uzlabošana vietējiem iedzīvotājiem” ar projekta iesniegumu “Basketbola 

laukuma atjaunošana Šķeltovas pagasta Aglonas novadā”, paredzot līdzfinansējumu 10% 

apmērā jeb 1 207,40 LVL, no projekta attiecināmajām izmaksām. Projekta kopējās 

izmaksas 14 730,24 LVL, publiskais finansējums  projekta attiecināmās izmaksas 12 073,97 

LVL (publiskais finansējums - 90%, pašvaldības finansējums - 10%), neattiecināmās 

izmaksas 2 656,27 LVL. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

D.Vanags lūdz pievienot savam „pret” balsojumam J.Rutka debatēs izteikto pamatojumu.  

 

2.2. Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru ciemā. 

     (Ziņo: I.Valaine) 

 

Debatēs piedalās: J.Rutka, D.Vanags. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Beķis, 

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

NOLEMJ:    
 

 1. Precizēt 29.08.2011. sēdes lēmumu (protokols Nr.20, §13, p.13.5.) un izteikt to sekojošā   

     redakcijā: 

„1. Apstiprināt SIA „Belss” izstrādāto un 2011. gadā iesniegto tehniski ekonomisko   

     pamatojumu „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru   

     ciemā”. 

2. Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu: 

Rādītāji LVL 

Finansējums, kopā 213 908,38 

t.sk.  

Attiecināmām izmaksām 

 

175 334,74 

   Projekta iesniedzēja budžets  26 300,21 

   ERAF finansējums 149 034,53 

Neattiecināmām izmaksām (PVN) 38 573,64 
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3. Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes): 

Nr. 

Projekta 

pasākuma 

nosaukums 

Rezultāts  

Rezultāts skaitliskā izteiksmē 

Skaits Mērvienība 

1. Ūdens ņemšanas 

vietas sakārtošana 

Jauns urbums 1 gab 

2. Kanalizācijas 

sistēmas 

sakārtošana 

NAI izbūve 1 gab 

KSS  rekonstrukcija  1 gab 

Kanalizācijas tīklu 

rekonstrukcija (t.sk. 

spiedvads) 

225 m 

3. Notekūdeņu 

savākšanas tīkla 

paplašināšana 

Izbūvēti kanalizācijas tīkli 900 m 

 

4. Projekta finansēšanā nodrošināt Aglonas novada pašvaldības ieguldījuma daļu 26 300,21 LVL, un   

    gatavot iesniegumu ERAF finansējuma saņemšanai 149 034,53 LVL. 

5. Pašvaldības finansējumu nodrošināt ņemot aizņēmumu Valsts kasē vai SIA "Vides investīciju   

    fonds".  

6. Realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot plānotos  

    ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.  

7. PVN nodokļa izmaksas finansēt, izmantojot likuma Par PVN nodokli normu par priekšnodokļa   

    atskaitīšanu. 

8. Organizēt investīciju projekta sagatavošanu un realizāciju, nodrošināt projektam nepieciešamās   

    informācijas sniegšanu un cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kas tiek izvirzītas ERAF finansējuma   

    saņēmējam.” 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

3.§ 

Par apbalvojumiem „Aglonas novada Gada cilvēks” un „Gada balva”. 

     (Ziņo: I.Barkeviča) 

 

   Uz apbalvojumu „Gada balva” ir iesniegti 8 pieteikumi: 

       1. Raisa Bižāne, nominācijā „Kultūra” (13.10.2011., reģ. Nr.1684); 

       2. Inita Jokste, nominācijā „Veselības aizsardzība un sociālā aprūpe” (31.10.2011., reģ.   

           Nr.1789); 

       3. Irēna Ļeonova, nominācijā „Izglītība” (31.10.2011., reģ. Nr.1794); 

       4. Konstantīns Ivanovs, nominācijā „Izglītība” (01.11.2011., reģ. Nr.1803); 

       5. Karina Stivriľa, nominācijā „Izglītība” (01.11.2011., reģ. Nr.1804); 

       6. Nonna Jakovļeva, nominācijā „Izglītība” (01.11.2011., reģ. Nr.1810); 

       7. Elfa Islamgarajeva, nominācijā „Izglītība” (01.11.2011., reģ. Nr.1811); 

       8. Larisa Kizjalo, nominācijā „Izglītība” (01.11.2011., reģ. Nr.1812). 
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Uz apbalvojumu „Aglonas novada Gada cilvēks” ir iesniegti 6 pieteikumi: 

         1. Arturs Gražulis (28.10.2011., reģ. Nr.1776); 

         2. Lidija Šatilova (31.10.2011., reģ. Nr.1795); 

         3. Helēna Streiķe (31.10.2011., reģ. Nr.1796); 

         4. Sergejs Lukašonoks (01.11.2011., reģ. Nr.1807); 

         5. Aina Buiniča (01.11.2011., reģ. Nr.1808); 

         6. Margarita Mickeviča (01.11.2011., reģ. Nr.1809). 
 

    Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja I.Barkeviča informē par 

08.11.2011. sēdē izskatītajiem un apkopotajiem pieteikumiem uz apbalvojumiem „Aglonas 

novada Gada cilvēks” un „Gada balva”. I.Barkeviča informē, ka Sociālo, izglītības un kultūras 

jautājumu komiteja izvērtēja pretendentus un vienojās atlasītos pretendentus virzīt izskatīšanai uz 

domes sēdi. 
 

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja virza uz novada domes sēdi izskatīšanai 

sekojošus pretendentus: 
 

          1. Apbalvojuma „Gada balva” saņemšanai nominācijā „Veselības aizsardzība un  sociālā         

              aprūpe” Initu Joksti un Margaritu Mickeviču. 

          2. Apbalvojuma „Gada balva” saņemšanai nominācijā „Izglītība” Irēnu Ļeonovu un   

              Nonnu Jakovļevu. 

    3. Apbalvojuma „Gada balva” saņemšanai nominācijā „Kultūra” Raisu Bižāni. 

    4. Apbalvojuma „Gada balva” saņemšanai nominācijā „Sabiedriskā darbība” Elfu   

        Islamgarajevu un Ainu Buiniču. 

    5. Apbalvojuma „Gada balva” saņemšanai nominācijā „Tautsaimniecība” Sergeju   

        Lukašonoku. 

    6. Apbalvojuma „Aglonas novada Gada cilvēks” saņemšanai Helēnu Streiķi un  Lidiju   

        Šatilovu. 
 

Debatēs piedalās: I.Reščenko, J.Rutka, D.Vanags, A.Streļčs, A.Bartuša, A.Kluss. 
 

I.Reščenko priekšlikums veikt aizklātu balsojumu par katru nomināciju atsevišķi. 
 

J.Rutka – nepiedalīsies balsojumā, jo šis jautājums nav izskatīts Finanšu komitejā un šobrīd sēdē 

piedalās pārāk maz deputātu, lai tas būtu koleģiāls viedoklis un balsojums. Uzskata, ka nav 

korekti pārcelt izvirzītos nominantus no vienas kategorijas uz otru. Domes deputāti varētu izvirzīt 

uzņēmējus apbalvošanai. 
 

Deputāti, debatējot vienojas, ka šis jautājums ir jāizskata atkārtoti kādā no sēdēm. 
 

D.Vanags – juristu varētu pieaicināt uz sēdi. 
 

I.Reščenko priekšlikums – atlikt jautājumu, šo jautājumus izskatīt apvienotajā komiteju sēdē. 
 

Deputāti balso par I.Reščenko priekšlikumu. 
 

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

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

NOLEMJ:    
 

      1. Atlikt jautājuma izskatīšanu par apbalvojumu „Aglonas novada Gada cilvēks” un   

          „Gada balva” piešķiršanu, jautājumu izskatīt apvienotajā komiteju sēdē. 
     
      I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
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4.§ 

Par L.Melderes iesniegumu (20.10.2011., Nr. 1730). 

                                                           (Ziņo: I.Reščenko) 
 

     Saņemts  Aglonas vidusskolas MA „Sociālās zinības, sports un veselība” vadītājas L.Melderes 

iesniegums (20.10.2011., Nr.1730) ar lūgumu piešķirt Aglonas novada izglītības iestāžu  

erudīcijas konkursa balvu iegādei Ls 30. 
 

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

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

NOLEMJ:    
 

1. Piešķirt Aglonas vidusskolas MA „Sociālās zinības, sports un veselība” vadītājai Lilijai 

Melderei Aglonas novada izglītības iestāžu  erudīcijas konkursa „ Mana Latvija” balvu 

iegādei Ls 30.00. Līdzekļi no rezerves fonda. 
 

 I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

5.§ 

Par IU „DMJ” iesniegumu (12.10.2011., Nr. 1681). 

                                                         (Ziņo: I.Reščenko) 
     
     Saņemts  IU „DMJ” īpašnieces M.Daukštes iesniegums (12.10.2011., Nr.1681) ar lūgumu 

nozāģēt koku, kas bojā ēkas jumta segumu. 
 

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

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

NOLEMJ:    
 

1. Atļaut  nozāģēt koku, kas bojā   IU „DMJ” īpašniecei M.Daukštei piederošās ēkas   

    jumtu. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

6.§ 

Par E.R. iesniegumu (03.11.2011., Nr. 1825). 

                                                          (Ziņo: A.Streļčs) 
 

       Saņemts E.R. iesniegums (03.11.2011., Nr.1825) par jaunas adreses piešķiršanu zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0358 Aglonas pagastā, 

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

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

 

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

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

NOLEMJ:   
  

1. Piešķirt adresi apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0358 un uz 

tās esošām būvēm: „Mantinieki”, Skudru Grebeži, Aglonas pag., Aglonas nov. 

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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7.§ 

Par V.D. iesniegumu (09.11.2011.,Nr 1857). 

                                                      (Ziņo: I. Reščenko) 
 

       Saņemts V.D. iesniegums (09.11.2011., Nr.1857) par koku nozāģēšanu pie pašvaldības 

garāžas. 
 

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

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

NOLEMJ:    
 

     1. Atļaut nozāģēt divus kokus pie pašvaldības garāžas pēc adreses Somersētas ielā 34,   

         Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

8.§ 

Aglonas novada domes priekšsēdētāja I.Reščenko ziľojums par humanitāro palīdzību. 

                                                            (Ziņo: I.Reščenko) 
 

    Novada domes priekšsēdētājs I.Reščenko informē, ka Francijā ir asociācija, kas atrod iespēju 

savākt mantas, demontēt un atsūtīt mums. Ja esam gatavi segt ceļa izdevumus, varam pasūtīt to, 

kas mums vajadzīgs. Divi furgoni izmaksātu četri tukstoši eiro.  
 

Debatēs piedalās: D.Vanags, I.Barkeviča, J.Rutka, A.Streļčs, A.Kluss. 
 

I.Barkeviča – vispirms apzināt, ko novada domes iestādēm vajadzētu no šīm piedāvātajām 

mantām, un, ja ko vajag, tad izvērtēt, cik tas maksā pie mums, varbūt sanāks lētāk, nekā maksājot 

ceļa izdevumus. 

J.Rutka piekrīt I.Barkevičas viedoklim. 
 

       Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Beķis, 

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

NOLEMJ:    
 

1. Pieľemt zināšanai Aglonas novada domes priekšsēdētāja I.Reščenko ziľojumu par 

humanitāro palīdzību. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

I.Reščenko ziņo, ka sēde ir slēgta. 

 

SĒDE SLĒGTA  plkst.16:20 

 
SĒDI VADĪJA 

novada domes priekšsēdētājs                      _____________________  I.REŠČENKO 

 
SĒDI PROTOKOLĒJA                              ______________________ I.RUTKA 

  
Protokols parakstīts ________________________ 

                                               (datums) 


