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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 7.aprīlī                                                                                                               Nr.7 
 

Sēde sasaukta plkst.10:00 
 

Sēdi atklāj plkst.10:00 
 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Igors Reščenko 
 

Protokolē – I.Rutka 
 

Piedalās – 8 novada domes deputāti:  Igors Reščenko, Aivars Kluss, Ainārs Streļčs,  

                                                                 Anita Anna Bartuša, Ingūna Barkeviča,  
                                                                 Mārīte Mežiniece, Didzis Vanags, Jānis Rutka. 
                                                                  
Sēdē nepiedalās - 5 novada domes deputāti: Andris Badūns, Antons Beķis, Vadims Krimans, 
                                                                           Andris Ruduks, Iveta Soldāne. 
 

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

Sēdē piedalās – V.Gribuška. 
 

Sēdes vadītājs aicina balsot par izsludināto sēdes darba kārtību. 
 

       Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, I.Barkeviča, 
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 2 (D.Vanags, J.Rutka), 

NOLEMJ:                                                      
                                             Apstiprināt sēdes darba kārtību: 

1. Par sadarbības līgumu datortomogrāfa iegādē. 

2. Par SIA “Preiļu slimnīca” 2010.gada pārskatu. 

3. Par SIA “Preiļu slimnīca” projekta līdzfinansēšanu.  
4. Par SIA “AADSO” 2010.gada pārskatu. 

5. Par līgumu ar SIA “AADSO”. 

6. Par SAC “Aglona” iesniegumu. 

7. Par projektu „Aglonas novada Šķeltovas pagasta Šķeltovas ciema ūdenssaimniecības 

attīstība”. 

8. Par aizņēmumu ņemšanu Valsts kasē. 

9. Par Aglonas novada domes lēmumu precizēšanu. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
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1.§ 

Par sadarbības līgumu datortomogrāfa iegādē. 

(Ziņo: I.Reščenko) 
 

         Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, I.Barkeviča, 
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 2 (D.Vanags, J.Rutka), 
NOLEMJ:     
                                                 

1. Slēgt līgumu ar SIA „Preiļu slimnīca”, reģ. Nr.40003244761, par līdzfinansējumu      

datortomogrāfa iegādei. Līguma summa Ls 1219,00. 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

2.§ 

Par SIA “Preiļu slimnīca” pārskata rādītājiem par 2010.gadu.                                                                  

(Ziņo: I.Reščenko) 

 

        Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, I.Barkeviča, 
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 2 (D.Vanags, J.Rutka), 

NOLEMJ:      
 

1. Pieņemt zināšanai SIA „Preiļu slimnīca” pārskata rādītājus par 2010.gadu.  

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

                                                                          3.§ 

Par SIA “Preiļu slimnīca” projekta līdzfinansēšanu.                                                                   

(Ziņo: I.Reščenko) 

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

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

1. Atcelt Aglonas novada domes 27.01.2011.gada lēmumu, protokols Nr. 2, 

apakšpunkts 14.10 “Par SIA “Preiļu slimnīca” projekta līdzfinansējumu”. 

2. Paredzēt līdzfinansējumu ERAF līdzfinasētam SIA “Preiļu slimnīca”  projektam 

„Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Preiļu slimnīca”, 

uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un paaugstinot pakalpojumu 

izmaksu efektivitāti” Aglonas novada domes 2011.gada budžetā SIA “Preiļu 

slimnīcai” apstiprinātajā apjomā, mīnuss izdevumi par datortamogrāfa iegādes 

līdzfinasējuma daļu Ls 1219. Kopējais Aglonas novada domes projekta 

līdzfinansējums sastāda Ls 2186.    
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

 

 

 

 



Aglonas novada domes 07.04.2011. ārkārtas sēdes protokols Nr.7  3 

 

4.§ 

Par SIA “AADSO”  2010.gada pārskatu. 

(Ziņo: I.Reščenko)   
          

            Saņemta vēstule no SIA „AADSO” (31.03.2011., Nr.475) par dalībnieku sapulci. 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, I.Barkeviča, 
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 2 (D.Vanags, J.Rutka), 

NOLEMJ:   
 

1. Pieņemt zināšanai SIA „AADSO” gada pārskatu par 2010.gadu. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

5.§ 

 Par līgumu ar SIA „AADSO”. 

   (Ziņo: V.Grigulis) 
 

     Saņemta vēstule no SIA „AADSO” (31.03.2011., Nr.473) līguma par pakalpojumu sniegšanu 

– sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā „Cinīši” noslēgšanu. 
 

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

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

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

NOLEMJ:   

1. Noslēgt līgumu ar SIA „AADSO”, reģ. Nr.41503029988, par pakalpojumu 

sniegšanu - sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā „Cinīši”. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

6.§ 

Par SAC “Aglona” iesniegumu. 

(Ziņo: M.Mežiniece) 

       Saņemts SAC „Aglona” direktores M.Mežinieces iesniegums (31.03.2011. Nr.467) par SAC 
„Aglona” piedalīšanos lauku atbalsta programmā. 

Debatēs piedalās: I.Barkeviča. 
      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, I.Barkeviča, 
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 2 (D.Vanags, J.Rutka), 

NOLEMJ:   
1.Atbalstīt SAC „Aglona” iespēju piedalīties  „Lauku attīstības programmas (2007. –  

2013.gads) LEADER pieejas īs tenošanas pasākumā 413 „Lauku  e konomikas 

dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības   s tratēģiju īstenošanas 

te ritorijā”” 5.2. aktivitātē „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju 

un programmu nodrošinājuma iegāde un uzs tādīšana un infras truktūras izveide 
s abiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides 

aizs ardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai 

vie tējiem iedzīvotājiem” 2.rīcībā. Projekta paredzamā s umma līdz 5000,00 Ls.  

Proje kta atbalsta gadījumā līdzfinansējums 10% apmērā tiek finansēts no   SAC 

„Aglona” 2011.gada budžeta. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
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7.§ 

Par projektu „Aglonas novada Šķeltovas pagasta Šķeltovas ciema ūdenssaimniecības 

attīstība”. 

 (Ziņo: I.Barkeviča) 
 

7.1. Par iepirkuma rezultātiem. 

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

A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece, J.Rutka); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags), 
NOLEMJ:   
 

1. Pieņemt zināšanai, ka iepirkuma komisija izvērtējot iesniegtos piedāvājumus 

pašvaldības pasūtījumam „Būvdarbu veikšana ERAF līdzfinansētā projekta „Aglonas 
novada Šķeltovas pagasta Šķeltovas ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros”, 
identifikācijas Nr. AND/2010/20/ERAF,  par būvdarbu veicēju izvēlas: 

Līgumsabiedrību “UNL-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 
saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu. 

 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, I.Barkeviča, 
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 1 (J.Rutka); atturas – 1 (D.Vanags), 

NOLEMJ:   
 

2. Slēgt līgumu ar  līgumsabiedrību “ UNL-K”, tās vadošais partneris SIA 

“Nordserviss” reģ.Nr. 41503022547, juridiskā adrese –  Lāčplēša iela 5, 

Krāslava, LV 5601, pasūtījuma „Būvdarbu veikšana ERAF līdzfinansētā projekta 

„Aglonas novada Šķeltovas pagasta Šķeltovas ciema ūdenssaimniecības attīstība” 
ietvaros”, identifikācijas Nr. AND/2010/20/ERAF, realizēšanai  par  piedāvājuma 

cenu Ls 299855,60  (bez PVN  22 %), kopējā līguma summa Ls 365823,83. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

7.2. Par līgumiem. 

    

 Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 19.daļu,  

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

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

1. Slēgt līgumu ar SIA “Ecointelligence”, reģ. Nr. 42403024998, projekta “Aglonas novada 
Šķeltovas pagasta Šķeltovas ciema ūdenssaimniecības attīstība”  būvruzraudzību, par 
līguma summu  2999.00 LVL (divi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi lati un 00 

santīmi) bez PVN, PVN 22% sastāda 659.78 LVL, līguma kopējā summa ir 3658.78 LVL 
(trīs tūkstoši seši simti piecdesmit astoņi lati un 78 santīmi). 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
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      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, I.Barkeviča, 
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 1 (J.Rutka); atturas – 1 (D.Vanags), 

NOLEMJ:   
 

2. Slēgt līgumu ar SIA “Ekolat”, reģ. Nr. 41503009958, projekta “Aglonas novada Šķeltovas 

pagasta Šķeltovas ciema ūdenssaimniecības attīstība”  autoruzraudzību, par līguma summu  
2999.00 LVL (divi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi lati un 00 santīmi) bez PVN, 

PVN 22% sastāda 659.78 LVL, līguma kopējā summa ir 3658.78 LVL (trīs tūkstoši seši 
simti piecdesmit astoņi lati un 78 santīmi). 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

     8.§ 

Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē. 

                                                                  (Ziņo: V.Lielcepure) 

 
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 19.daļu,  

          Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, I.Barkeviča, 
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 2 (J.Rutka, D.Vanags); atturas – nav, 

NOLEMJ:  
  

1. Ņemt aizdevumu Valsts kasē ERAF līdzekļiem līdzfinansētā projekta 

“Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Kastuļinas pagasta Priežmalas ciemā” 

īstenošanai LVL 254855 (divi simti piecdesmit četri tūkstoši astoņi simti piecdesmit 

pieci lati)  apmērā vai ekvivalentu citā valūtā ar Valsts kases notekto % likmi, gada 

% likmes finansēšanas periods ik pēc viena gada  ar izņemšanas termiņu - 2011.gada 

jūnijs, atmaksas termiņš 20 gadi, ar atlikto pamatsummas maksājumu, sākot ar 

2012.gada janvāra mēnesi. Aizņēmuma atmaksāšana garantija – pašvaldības 

budžets. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

9.§ 

Par Aglonas novada domes lēmumu precizēšanu. 

  (Ziņo: V.Lielcepure) 

 
    Pamatojoties uz Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumu Nr.250 „Kārtība, kādā 

veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu  vai sociālās aprūpes iestāžu 
sniegtajiem pakalpojumiem” 20.2 punktu, 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, I.Barkeviča, 
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 2 (D.Vanags, J.Rutka), 
NOLEMJ:   

 
             1.  Atcelt 2011.gada 30.marta sēdē apstiprināto lēmumu, protokls Nr.6, 4.punkta, 4.1.   

apakšpunktu “Par Aglonas novada izglītības iestāžu izdevumu tāmes apstiprināšanu 

pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem 

pakalpojumiem”. 
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             2.  Apstiprināt precizēto Aglonas novada izglītības iestāžu izdevumu tāmi 2011. gadam 

pašvaldību savstarpējo norēķinu veikšanai par izglītības iestāžu pakalpojumiem. 

 

EKK 

kods 

Izdevumu 

nosaukums 

Aglonas 

vidusskola 

Grāveru 

pamatskola 

Priežmalas 

pamatskola 

Šķeltovas 

pamatskola 

Aglonas 

novada 
pirmsskolas 

izglītības 

iestāde 

1110 Atalgojumi 63319 16424 26195 16675 40159 

1210 Darba devēja 
VSAO 
iemaksas 

15253 3956 6313 4017 9674 

2100 Komandējumi 100 0 40 0 0 

2200 Pakalpojumi 12925 1609 7930 8186 4860 

2300 Materiāli un 
inventārs 

7600 150 3685 6021 7975 

2400 Periodikas 

iegāde 

100 0 120 0 0 

5233 Bibliotēku 

krājumi 

500 0 300 200 0 

 Kopā 99797 22139 44583 35099 62668 

 Audzēkņu 

skaits 

192 34 81 66 62 

 Izmaksas uz 1 

audzēkni gadā 

519.78 651.15 550,41 531.80 1010.77 

 Izmaksas uz 

1 audzēkni 

mēnesī 

43.31 54.26 45.87 44.32 84.23 

 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
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          Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, I.Barkeviča, 
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 2 (D.Vanags, J.Rutka), 

NOLEMJ:   
 

3.  Precizēt 30.03.2011. domes lēmumu, protokls Nr.6, apakšpunkts 15.12. „‟Par rēķinu 
apmaksu‟‟ sākot ar vārdiem: „‟ar SIA „‟Elektroserviss Preiļi‟‟ šādā redakcijā: 

     29.12.2010.līg.Nr.01-12-10, kopējā līguma summa apmaksai 2866.61 lati, precizētā ar 
PVN 22% 2890.30 lati par projektēšanas darbu veikšanu elektroapgādes tīklu iznešanai no 

būvniecības zonas Jaunaglonas ielā, Aglonā, ietves un veloceliņu izbūvei (veikt atlikušo 
maksājumu 2312.24 lati pēc darbu izpildes pabeigšanas ); 

     03.01.2011.līg.Nr.02-01-11, kopējā līguma summa 1573.93 lati par projektēšanas darbu 
veikšanu elektroapgādes tīklu iznešanai no būvniecības zonas Krāslavas un Somersetas ielā, 
Aglonā, ietves un veloceliņu izbūvei (veikt atlikušo maksājumu 1259.14 lati, 28.03.2011. FR 

Nr.30 ). 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 
I.Reščenko ziņo, ka sēde ir slēgta. 

 
SĒDE SLĒGTA: plkst.10:50. 

 
SĒDI VADĪJA 
novada domes priekšsēdētājs:                   _____________________ I.REŠČENKO  

 
SĒDI PROTOKOLĒJA:                          ______________________ I.RUTKA 

 
Protokols parakstīts ________________________ 
                                               (datums) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


