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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 

 

2012.gada 12.martā                                                                                                              Nr.3 
 

Sēde sasaukta plkst.8:30 
 

Sēdi atklāj plkst.8:30 
 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Igors Reščenko. 
 

Protokolē – I.Rutka 
 

Piedalās – 10 novada domes deputāti: Igors Reščenko, Aivars Kluss,  Antons Beķis,  

                                                                 Ingūna Barkeviča, Iveta Soldāne (no plkst.8:35),  

                                                                 Mārīte Mežiniece, Didzis Vanags, Ainārs Streļčs,  

                                                                 Anita Anna Bartuša, Jānis Rutka. 
 

Sēdē nepiedalās – 3 novada domes deputāti: Andris Badūns, Andris Ruduks,  

                                                                            Vadims Krimans. 
 

Uzaicinātās personas – Teritorijas plānošanas speciāliste L.Strole-Krasovska. 
 

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

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Beķis, 

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

(D.Vanags), NOLEMJ:                                   

                                                               Apstiprināt sēdes darba kārtību: 
 

       1. Par Aglonas novada attīstības programmas 2012. -2019.gadam galīgās redakcijas   

           nodošanu Latgales  plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai. 

       2. Par līgumiem. 

           2.1. Par  pašvaldību savstrapējiem norēķiniem. 

           2.2. Ar Preiļu novada domi.  

       3. Par dalību ZM izsludinātajā Zivju fonda pasākumā – Zivju resursu pavairošana un   

           atražošana publiskajās ūdenstilpnēs. 

       4. Par iepirkumu rezultātiem. 

            4.1. Par pārtikas iegādes iepirkumu. 

        5. Par degvielas patēriņa normas noteikšanu.  

        6. Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6094 005 3387   

            Šķeltovas pagastā. 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
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J.Rutka lūdz ieprotokolēt: „Balsoju „pret”, jo piedāvātā attīstības programma nav skatīta 

komitejās šādā redakcijā, kādā tā ir pašlaik.” 

 

1.§ 

Par Aglonas novada attīstības programmas 2012. -2019. gadam galīgās redakcijas 

nodošanu Latgales  plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai. 

(Ziņo L.Strole-Krasovska) 

 

Uz sēdi ierodas deputāte I.Soldāne plkst.8:35. 

 

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

D.Vanags – stratēģijā daudz pretrunu. 
 

J.Rutka – piedāvā šo versiju atlikt, pārskatīt, izlabot kļūdas un tad dot uz Latgales plānošanas 

reģionu izvērtēšanai. 
 

I.Reščenko aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu. 
 

    Pamatojoties uz 21.03.2002. LR likuma „Reģionālās attīstības likums” 16.1 panta pirmās 

daļas 3.1 punktu, 13.10.2011. LR likuma „Teritorijas attīstības plānošanas likums” 11.panta 

3.punktu un LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas izstrādātās metodikas 

„Metodiskajiem ieteikumiem attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī 

31.punktu, 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Beķis, 

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

atturas – 1 (I.Soldāne), NOLEMJ:                                   
 

        1. Aglonas novada attīstības programmas 2012.-2019.gadam galīgās redakcijas   

            projektu nodot Latgales plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai. 

        2. Lēmumu „Aglonas novada attīstības programmas 2012.-2019.gadam galīgās   

            redakcijas projekta nodošanu Latgales plānošanas reģionam atzinuma   

            saņemšanai” publicēt domes mājas lapā www.aglona.lv un ievietot vietējā   

            izdevumā „Aglonas novada vēstis”. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

J.Rutka lūdz ieprotokolēt: „Balsoju „pret”, jo mans priekšlikums bija pēdējais – atlikt. Jūs esat 

pārkāpuši kārtību – esat noraidījuši manu priekšlikumu, neiekļāvuši balsošanā.” 

 

2.§ 

Par līgumiem. 

(Ziņo I.Reščenko) 

 

2.1. Par  pašvaldību savstarpējiem norēķiniem. 

  

     Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie 

norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 

18.punktu, 
 

http://www.aglona.lv/
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      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Streļčs, M.Mežiniece, A.Kluss, I.Soldāne, J.Rutka); pret – nav; 

atturas – 1 (D.Vanags), NOLEMJ:                                   

 

        1. Noslēgt līgumu par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu  

            sniegtajiem pakalpojumiem ar: 

             1.1. Rēzeknes novada pašvaldību 

             1.2. Ludzas novada pašvaldību. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

2.2. Ar Preiļu novada domi.  

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punktu, 
 

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

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Streļčs, M.Mežiniece, A.Kluss, I.Soldāne, J.Rutka, D.Vanags); pret 

– nav; atturas – nav, NOLEMJ:                                   
 

       1. Noslēgt līgumu ar Preiļu novada domi par izglītības pārvaldes funkciju veikšanu   

          Aglonas novadā 2012.gadā. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

3.§ 

Par dalību ZM izsludinātajā Zivju fonda pasākumā – Zivju resursu pavairošana un 

atražošana publiskajās ūdenstilpnēs. 

(Ziņo: I.Reščenko) 

 

Debatēs piedalās: D.Vanags, J.Rutka. 
 

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

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Streļčs, M.Mežiniece, A.Kluss, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 2 

(D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ:                                   
 

    1. Piedalīties Zemkopības ministrijas izsludinātajā projektu iesniegumu   

        iesniegšanas pirmās kārtas  Zivju fonda pasākumā -  Zivju resursu pavairošana   

        un atražošana publiskajās un ūdenstilpnēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij   

        sekojošos Aglonas novada ezeros: 

                                      –    Birzgaļa – 100000 gab. līdaku kāpuru 

- Lielais Kustars – 70000 gab. līdaku kāpuru  

- Jazinkas – 125000 gab. līdaku kāpuru  

- Aksenovas – 50000 gab. līdaku kāpuru 

- Užuņu – 130000 gab. līdaku kāpuru 

       Paredzot līdzfinansējumu 22% apmērā jeb 384.56Ls (PVN izmaksas) no projekta    

       kopējām izmaksām 2132.56Ls. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
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                                                          4.§ 

Par iepirkumu rezultātiem. 

(Ziņo I.Barkeviča) 
 

4.1. Par pārtikas iegādes iepirkumu. 
 

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

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Streļčs, M.Mežiniece, A.Kluss, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 2 

(D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ:                                   
 

1. Slēgt līgumu ar  

     1.1. SIA „Marijas centrs”, reģistrācijas numurs 42403007447, adrese – Varoņu iela 27b,   

            Rēzekne, LV 4604, pašvaldības pasūtījuma „Pārtikas iepirkums Aglonas novada   

            izglītības iestādēm un BSAC ”Somerseta” 2012.gada” sadaļām  - „Pārtika” piegādei par   

            kopējo līguma summu Ls 12929,30 (bez PVN), “Dārzeņi” (daļa no apjoma) piegādei   

            par kopējo līguma summu Ls 197,42 (bez PVN), „Kartupeļi” (daļa no apjoma) piegādei   

            par kopējo līguma summu Ls 213,52 (bez PVN) , „Apstrādātas un ilglaicīgai glabāšanai   

            sagatavotas zivis” piegādei par kopējo līguma summu Ls 5190,48 (bez PVN). 

    1.2. SIA “Forevers”, reģistrācijas numurs 40003307535, adrese – Granīta iela 9a, Rīga, LV            

           1052, pašvaldības pasūtījuma „Pārtikas iepirkums Aglonas novada izglītības iestādēm   

            un BSAC ”Somerseta” 2012.gadā”  sadaļām   - „Gaļa”  piegādei par kopējo līguma   

            summu Ls 21611,16 (bez PVN), „Desa un gaļas izstrādājumi” piegādei par kopējo   

            līguma summu Ls 3278,16 (bez PVN). 

    1.3. SIA “GSK R”,reģistrācijas numurs 42403006070, adrese – Jupatovka iela 8a, Rēzekne,   

           LV 4600, pašvaldības pasūtījuma „Pārtikas iepirkums Aglonas novada izglītības   

           iestādēm un BSAC ”Somerseta” 2012.gadā”  sadaļām - „Dārzeņi un zaļumi”  piegādei   

           par kopējo līguma summu Ls 2075,31 (bez PVN), „Augļi” piegādei par kopējo līguma   

           summu Ls 2837,16 (bez PVN). 

    1.4. SIA “Kabuleti Fruit”,reģistrācijas numurs 40003959814, adrese – Lubānas iela 82, Rīga,   

           LV 1073, pašvaldības pasūtījuma „Pārtikas iepirkums Aglonas novada izglītības   

           iestādēm un BSAC ”Somerseta” 2012.gadā”  sadaļām   - „Olas”  piegādei par kopējo   

           līguma summu Ls 605,52 (bez PVN), „Saldētā produkcija” piegādei par kopējo līguma   

           summu Ls 7457,76 (bez PVN). 

   1.5. Z/S „Ziediņi”, reģistrācijas numurs 41501021119, adrese – s.Staskuni, Aglonas pagasts,   

          Aglonas novads, LV 5304, pašvaldības pasūtījuma „Pārtikas iepirkums Aglonas novada   

          izglītības iestādēm un BSAC ”Somerseta” 2012.gadā”  sadaļām   - „Dārzeņi”  piegādei   

          par kopējo līguma summu Ls 987,89 (bez PVN), „Kartupeļi” piegādei par kopējo līguma   

          summu Ls 1418.00(bez PVN). 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

5.§ 

 Par degvielas patēriņa normu noteikšanu. 

                                                 (Ziņo: A.Kluss) 

 

Pamatojoties uz 05.03.2012. degvielas patēriņa normu noteikšanas aktu, 
 

No balsošanas sevi atstādina deputāts D.Vanags. 
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      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Streļčs, M.Mežiniece, A.Kluss, I.Soldāne, J.Rutka); pret – nav; 

atturas – nav, NOLEMJ:             

    

       1. Apstiprināt degvielas patēriņa normu automašīnai  Audi 80 valsts numurs EM   

           1039 –  vasaras norma -  A-95 E benzīns  7.0  l/ 100 km. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

6.§ 

Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6094 005 3387 

Šķeltovas pagastā. 

                                                        (Ziņo: A.Streļčs) 
 

        Pamatojoties uz LR MK 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 

16.2.punktu un pamatojoties uz LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likums” 17.panta 4¹.daļu, atbilstoši 03.11.2009. MK noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas 

sistēmas noteikumi”, 
 

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

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Streļčs, M.Mežiniece, A.Kluss, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 2 

(D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ:                                   
 

    1. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: - lauksaimnieciska rakstura  

        uzņēmumu apbūve (kods 1003) pašvaldības zemes vienībai 6,72 ha kopplatībā ar   

        kadastra apzīmējumu 6094 005 3387. 

    2. Piešķirt nosaukumu: „Cesļeva” nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.6094 005 3387. 

    3. Piešķirt adresi apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6094 005 3387 un uz   

        tās esošām būvēm: Cesļeva, Cesļava, Šķeltovas pag., Aglonas nov. 

    4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās 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. 

 

I.Reščenko ziņo, ka sēde ir slēgta. 

 

SĒDE SLĒGTA  plkst.9:00. 

 
SĒDI VADĪJA 

novada domes priekšsēdētājs                      _____________________  I.REŠČENKO 

 
SĒDI PROTOKOLĒJA                              ______________________ I.RUTKA 

  
Protokols parakstīts ________________________ 
                                               (datums) 


