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ĀRKĀRTAS   SĒDES   PROTOKOLS 
Aglonas novadā 

 

2011.gada 9.maijā                                                                                                                Nr.9 
 

Sēde sasaukta plkst.14:00 
 

Sēdi atklāj plkst.14:00 
 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Igors Reščenko. 
 

Protokolē – I.Rutka 
 

Piedalās – 11 novada domes deputāti: Igors Reščenko, Andris Badūns, Antons Beķis,  

                                                                 Aivars Kluss, Ainārs Streļčs, Andris Ruduks, 
                                                                 Anita Anna Bartuša, Ingūna Barkeviča,  
                                                                 Mārīte Mežiniece, Didzis Vanags, Jānis Rutka. 
                                                                  
Sēdē nepiedalās - 2 novada domes deputāti: Vadims Krimans, Iveta Soldāne. 
 

Uzaicinātās personas – novada domes jurists V.Grigulis, SIA „Auto Īle un Herbst” pārstāvji   
                                       A.Erelis un A.Štrassers. 
 

Sēdē piedalās – V.Gribuška. 
 

Izsludinātā sēdes darba kārtība: 
 

1. Par  SIA “Auto Īle un Herbst” iesniegumu. 

2. Par iepirkuma rezultātiem. 

3. Par zivju nozveju. 

4. Par vienošanos ar SIA “Latvijas propāna gāze”. 

 
Sēdes vadītājs I.Reščenko lūdz sēdes darba kārtību papildināt ar 3 jautājumiem: 
 

 Par Aglonas novada domes 07.04.2011. lēmuma (protokols Nr.7, 6.§) precizēšanu. 

 Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu IK „Michel D”. 

 Par kārtību, kādā izsniedzami Aglonas novada domes un pastāvīgo komiteju sēžu audio 
ieraksti. 
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Sēdes vadītājs I.Reščenko aicina balsot par izsludināto sēdes darba kārtību. 
 

       Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 10 (I.Reščenko, A.Beķis, 
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, D.Vanags); pret 
– nav; atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:              
                                         
                                             Apstiprināt izsludināto sēdes darba kārtību: 
 

1. Par  SIA “Auto Īle un Herbst” iesniegumu. 

2. Par iepirkuma rezultātiem. 

3. Par zivju nozveju. 

4. Par vienošanos ar SIA “Latvijas propāna gāze”. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

Sēdes vadītājs I.Reščenko aicina balsot iekļaut darba kārtībā 3 jautājumus.  
 

       Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 2 
(J.Rutka, D.Vanags), NOLEMJ:     
          
Iekļaut darba kārtībā sekojošus jautājumus: 
 

        5. Par Aglonas novada domes 07.04.2011. lēmuma (protokols Nr.7, 6.§) precizēšanu. 

        6. Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu IK „Michel D”. 

        7. Par kārtību, kādā izsniedzami Aglonas novada domes un pastāvīgo komiteju sēžu   

            audio ieraksti. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

Apstiprinātā sēdes darba kārtība: 
 

1. Par  SIA “Auto Īle un Herbst” iesniegumu. 

2. Par iepirkuma rezultātiem. 

3. Par zivju nozveju. 

4. Par vienošanos ar SIA “Latvijas propāna gāze”. 

5. Par Aglonas novada domes 07.04.2011. lēmuma (protokols Nr.7, 6.§) precizēšanu. 

6. Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu IK „Michel D”. 

7. Par kārtību, kādā izsniedzami Aglonas novada domes un pastāvīgo komiteju sēžu   

            audio ieraksti. 

 

1.§ 

Par  SIA “Auto Īle un Herbst” iesniegumu. 

 

        SIA “Auto Īle un Herbst” pārstāvji Andris Erelis un Andis Štrassers informē, ka skolēnu 
autobusu plāno piegādāt līdz 29. vai 30.maijam. Lūdz nepiemērot līgumā paredzētās soda 

sankcijas un lūdz pagarināt autobusa piegādes termiņu. 
 

Debatēs piedalās: A.Kluss, A.Badūns, D.Vanags, I.Reščenko. 
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       Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 10 (I.Reščenko, A.Beķis, 
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, D.Vanags); pret 

– nav; atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:     
 

1. Pieņemt zināšanai SIA “Auto Īle un Herbst” pārstāvja ziņojumu. 

2. Atcelt Aglonas novada domes 28.04.2011. sēdes protokola Nr.8 lēmumu 12.§ „Dažādi 

jautājumi, iesniegumi un informācija” 12.3. apakšpunktu „Par SIA „Auto Īle un 

Herbst””. 

3. Slēgt vienošanos ar SIA “Auto Ile un Herbst” par skolēnu autobusa piegādes 

termiņa pagarināšanu līdz 07.06.2011.  
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

Sēžu zāli atstāj A.Beķis. 
 

2.§ 

 Par iepirkuma rezultātiem. 

(Ziņo: I.Barkeviča)  
 

2.1. Par iepirkumu “Mēbeļu iegāde un uzstādīšana projekta “Alternatīvo sociālo   

       pakalpojumu nodrošināšana Aglonas novadā” ietvaros”. 
 

       Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Badūns, 

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

1. Pieņemt zināšanai, ka par pašvaldības pasūtījuma „Mēbeļu iegāde un uzstādīšana 
projekta “Alternatīvo sociālo pakalpojumu nodrošināšana Aglonas novadā” ietvaros”, 

identifikācijas Nr. AND/2011/9/ESF,  realizētāju iepirkuma komisija izvēlas SIA 
“Lindstell”, reģ.Nr. 40103241278, juridiskā adrese – Blaumaņa iela 28, Rīga LV 1011 , 
sakarā ar to, ka tas ir pretendents, kas atbilst iepirkuma nolikuma prasībām un ir 

iesniedzis piedāvājumu ar zemāko cenu. 
2. Slēgt līgumu ar SIA “Lindstell”, reģ.Nr. 40103241278, juridiskā adrese – Blaumaņa 

iela 28, Rīga LV 1011 ,  pasūtījuma “Mēbeļu iegāde un uzstādīšana projekta 
“Alternatīvo sociālo pakalpojumu nodrošināšana Aglonas novadā” ietvaros”, 
identifikācijas Nr. AND/2011/9/ESF,   realizēšanai  par piedāvājuma cenu Ls 3197,50  

(bez PVN 22 %), kopējā līguma summa Ls 3900,95. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

3.§ 

Par zivju nozveju. 

(Ziņo: A.Bartuša)  
Sēžu zālē atgriežas A.Beķis. 

 

3.1. Par A.Rudukas iesniegumu. 

    Izskatot Annas Rudukas, personas kods, dzīves vieta – Geranimova, iesniegumu (kancelejā 

reģistrēts 28.04.2011., Nr.642) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011.gadam 

Ģeraņimovas Ilzas ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar zivju tīklu,  pamatojoties uz 30.11.2009. 
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MK noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas 

kārtību iekšējos ūdeņos.”  
 

No balsošanas sevi atstādina A.Ruduks. 
 

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

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

        1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011. gadam ar Annu Ruduku, personas kods,  

dzīves vieta –,  par  zivju nozveju Ģeraņimovas Ilzas ezerā ar vienu 30 m garu tīklu 

pašpatēriņam. 

       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. 
 

3.2. Par A.Ruduka iesniegumu. 
 

  Izskatot Andra Ruduka, personas kods, dzīves vieta –, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 

28.04.2011., Nr.643) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011.gadam Ģeraņimovas 
Ilzas 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.”  
 

No balsošanas sevi atstādina A.Ruduks. 
 

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

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

       1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011. gadam ar Andri Ruduku, personas kods, 

dzīves vieta –,  par zivju nozveju Ģeraņimovas Ilzas ezerā ar vienu 30 m garu tīklu 

pašpatēriņam. 

      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. 
 

3.3. Par V.Puzo iesniegumu. 

 
Izskatot Veras Puzo, personas kods, dzīves vieta –, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 

27.04.2011., Nr. 630) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011.gadam Aksenavas 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.”  
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       Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 11 (I.Reščenko, A.Beķis, 
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, D.Vanags, 

J.Rutka); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:     
 

        1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011. gadam ar Veru Puzo, personas kods, 

dzīves vieta –, par zivju nozveju Aksenavas ezerā ar vienu 30 m garu tīklu pašpatēriņam. 

       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. 
 

3.4. Par A.Rikova iesniegumu. 
 

Izskatot Alimpija Rikova, personas kods, dzīves vieta –, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 
02.05.2011., Nr. 653) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011.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, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, D.Vanags, 

J.Rutka); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:     
 

         1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011. gadam ar Alimpiju Rikovu, personas kods, 

dzīves vieta –, par zivju nozveju Ciriša ezerā ar  50 m garu tīklu pašpatēriņam. 

          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. 
 

4.§ 

Par vienošanos ar SIA “Latvijas propāna gāze”. 

(Ziņo: I.Reščenko)  
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 1. daļas 27. punktu, 
 

       Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 10 (I.Reščenko, A.Beķis, 
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, D.Vanags); pret 

– nav; atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:     
 

 1. Slēgt vienošanos ar SIA „Latvijas propāna gāze”, reģ. Nr.40003493561, par grozījumiem 

2008.gada 1.novembra Līgumā Nr.02-P-1 Nr.4 par sašķidrinātās naftas gāzes piegādi no 

lokālajiem gāzes apgādes tīkliem. Gāzes piegādes maksa ir LVL 2.70 (divi lati un 70 

santīmi) par m³ (viens kubikmetrs) gāzes bez PVN. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
5.§ 

Par Aglonas novada domes 07.04.2011. lēmuma (protokols Nr.7, 6.§) precizēšanu. 

(Ziņo: M.Mežiniece)  
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5.1. Par projektu „Sociālā aprūpes centra „Aglona” teritorijas labiekārtošana.” 
 

       Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 10 (I.Reščenko, A.Beķis, 
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, D.Vanags); pret 

– nav; atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:     
 

     1 . Precizēt Aglonas novada domes 07.04.2011. lēmumu (protokols Nr.7, 6.§ „Par SAC   

          „Aglona” iesniegumu”) un izteikt to sekojošā redakcijā: 

1.Piedalīties  Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā projekta konkursā ELFLA 

(Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku lauku attīstībai) Lauku 
attīstības programmas (2007. – 2013.gads) LEADER pieejas īstenošanas 413 . 
pasākuma „Lauku  ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo 

attīstības  stratēģiju īstenošanas teritorijā”” 5.2. aktivitātē „Iekārtu, tehnikas, 
aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un 

uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību 
un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika 
pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” 2.rīcībā  – Atbalsts 

vietējo iniciatīvas grupu, pašvaldību un uzņēmēju iniciatīvām ar projekta 
iesniegumu „Sociālā aprūpes centra „Aglona” teritorijas labiekārtošana”, paredzot 

projekta kopējās izmaksas LVL 4761,76, projekta attiecināmās izmaksas LVL 
3903,08, projekta līdzfinansējums 10% apmērā jeb LVL 390,31. Projekta 
neattiecināmās izmaksas LVL 858,68 (PVN). 

2. Projekta līdzfinansējumu un neattiecināmās izmaksas segt no SAC „Aglona” 
2011. un 2012.gada budžeta līdzekļiem LVL 1248,99 apmērā.  

 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

6.§ 

Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu IK „Michel D”. 

(Ziņo: I.Reščenko)  
 

     Izskatījusi individuālā komersanta „Michel D”  iesniegumus (29.10.2010. Nr.3097, 

31.03.2011. Nr.476 un 04.05.2011. Nr.678) un tiem pievienotos dokumentus, pamatojoties uz 

12.05.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas 

saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību", LR likuma „Par 

pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 11.punktu, 
 

       Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 10 (I.Reščenko, A.Beķis, 
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, D.Vanags); pret 
– nav; atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:     
 

1. Atļaut ielu tirdzniecību indivuduālajam komersantam „Michel D”, reģistrācijas 

numurs 41502031985, tirdzniecībai no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta. 

2. Realizējamo preču grupas: 

1. saimniecības preces; 

2. preces virtuvei un mājai. 

3. Tirdzniecība veicama Somersetas ielā 23, Aglonā, Aglonas novadā piektdienās no  

plkst 10.00 līdz 14.00. 

4. Atļauja derīga līdz 2011. gada 31.decembrim. 
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5. 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. 
 

7.§ 

Par kārtību, kādā izsniedzami Aglonas novada domes un pastāvīgo komiteju sēžu 

audio ieraksti. 

 (Ziņo: V.Grigulis)  
 

Debatēs piedalās: A.Badūns, A.Streļčs, A.Kluss, J.Rutka, A.Beķis, D.Vanags.  
 

A.Badūna priekšlikums ir izņemt ārā 4., 5., 6., 7., un 8.punktus, to vietā ieviest vienu punktu – 

4.punktu „Sēžu laikā veiktie audio ieraksti izsniedzami tikai tiesībsargājošām institūcijām, 
atbilstoši LR likumdošanai.” 

9.punkts pārtop par 5.punktu, kuru pēc vārda „iedzīvotājiem” papildina ar „un citiem 
interesentiem”. 
 

Deputāti A.Streļčs un A.Kluss piekrīt A.Badūna priekšlikumam. 
 

D.Vanaga priekšlikums ir izskatīt šo kārtību komiteju sēdēs. 
 

Deputāti vienojas izskatīt kārtību, kādā izsniedzami Aglonas novada domes un pastāvīgo 
komiteju sēžu audio ieraksti, komiteju sēdēs. 
 

Sēžu zāli atstāj A.Ruduks. 
 

       Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece, D.Vanags); pret – nav; atturas – 1 

(J.Rutka), NOLEMJ:     
 

         1. Kārtību, kādā izsniedzami Aglonas novada domes un pastāvīgo komiteju sēžu audio   

             ieraksti, izskatīt komiteju sēdēs. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 
I.Reščenko ziņo, ka sēde ir slēgta. 
 

SĒDE SLĒGTA: plkst.14:50. 
 

SĒDI VADĪJA 
novada domes priekšsēdētājs:                   _____________________ I.REŠČENKO  
 

SĒDI PROTOKOLĒJA:                          ______________________ I.RUTKA 
 

Protokols parakstīts ________________________ 
                                               (datums) 
 


