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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 5.aprīlī                                                                                                                Nr.5 
 

Sēde sasaukta plkst.9:00 
 

Sēdi atklāj plkst.9:00 
 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Igors Reščenko. 
 

Protokolē – I.Rutka 
 

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

                                                                 Ingūna Barkeviča, Andris Ruduks, Anita Anna Bartuša, 

                                                                 Mārīte Mežiniece, Didzis Vanags (no plkst.9:05),   

                                                                 Ainārs Streļčs, Jānis Rutka. 
 

Sēdē nepiedalās – 3 novada domes deputāti: Andris Badūns, Iveta Soldāne, Vadims Krimans. 
 

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

                                        nodaļas vadītāja I.Valaine. 
 

Sēdē piedalās: V.Gribuška. 
 

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

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, 

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

atturas –  nav, NOLEMJ:                                   

                                                             

Apstiprināt sēdes darba kārtību: 

 

1. Par aizņēmumu. 

2. Par Viduslatgales Profesionālās vidusskolas komunālās saimniecības Jaunaglonā, 

Aglonas pagasts pārņemšanu. 

3. Par iepirkuma veikšanu. 
 

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

Par aizņēmumu. 

(Ziņo: V.Lielcepure) 
 

Uz sēdi ierodas deputāts D.Vanags plkst.9:05. 
 

Debatēs piedalās: J.Rutka, I.Barkeviča. 

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

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

D.Vanags); atturas –  nav, NOLEMJ:                              

      1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē no ELFLA līdzekļiem līdzfinansētajam projektam   

          Nr.11-03-L32100-000084 „ Ielu un tiltu rekonstrukcija Aglonas novadā”   

          2012./2013.gadā plānoto projekta aktivitāšu īstenošanai 277300 LVL (Divi simti   

          septiņdesmit septiņi tūkstoši trīs simti lati) apmērā vai ekvivalentu citā valūtā ar   

          Valsts kases noteikto procentu likmi. Aizņēmuma izņemšanas summa 2012.gadā   

          185100 LVL, aizņēmuma izņemšanas summa 2013.gadā 92200 LVL, aizņēmuma   

          atmaksas termiņš 10 gadi, aizņēmuma pamatsummas atmaksas uzsākšanas termiņš   

          2013.gada oktobris, aizņēmuma atmaksas garantija – pašvaldības budžets. 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

2.§ 

Par Viduslatgales Profesionālās vidusskolas komunālās saimniecības Jaunaglonā, Aglonas 

pagasts pārņemšanu. 

                                                     (Ziņo: I.Reščenko, I.Valaine) 
 

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

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

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

atturas –  1 (D.Vanags), NOLEMJ:                              

1. Atcelt Aglonas novada domes sēdes Nr.28 (29.11.2011.) lēmumu 14#1 „ Par 

Viduslatgales Profesionālās vidusskolas iesniegumu (24.10.2011., Nr.1747). 

      2.  Pārņemt no Viduslatgales Profesionālās vidusskolas komunālās saimniecības sekojošus   

           objektus:  
 Objekts Objekta adrese Kadastra 

apzīmējums 

Pašvaldības autonomā funkcija 

saskaņā ar likumu „Par 

pašvaldībām” 

1. Artēziskā aka pie 

internātskolas 

Jaunaglona           __ Saskaņā ar 15.panta 1.daļu – 

organizēt iedzīvotājiem komunālos 

pakalpojumus 

2. Artēziskā aka pie PII Jaunaglona          __ Saskaņā ar 15.panta 1.daļu – 

organizēt iedzīvotājiem komunālos 

pakalpojumus 

3. Ūdenstornis ar cauruļvadu – 

ķets 1708, tērauds 836 m, 

PE-465 m 

Jaunaglona 76420010013006 Saskaņā ar 15.panta 1.daļu – 

organizēt iedzīvotājiem komunālos 

pakalpojumus 

4. Kanalizācijas sūkņu stacija Ezerkalna 4, 

Jaunaglona 

76420010304002 Saskaņā ar 15.panta 1.daļu – 

organizēt iedzīvotājiem komunālos 

pakalpojumus 

5. Attīrīšanas iekārtas ar 
cauruļvadu tīklu-keramika 

2525m, tērauds 720 m 

Jaunaglona 76420010075001 Saskaņā ar 15.panta 1.daļu – 
organizēt iedzīvotājiem komunālos 

pakalpojumus 

6. Atdzelžošanas stacija Jaunaglona 76420010268002 Saskaņā ar 15.panta 1.daļu – 

organizēt iedzīvotājiem komunālos 

pakalpojumus 
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2. Lūgt Izglītības un zinātnes ministriju Viduslatgales Profesionālās vidusskolas lietojumā 

esošos valsts nekustamos īpašumus (augstāk minētos komunālās saimniecības objektus) 

nodot Aglonas novada pašvaldībai bez atlīdzības. 

3. Parādsaistības no Viduslatgales Profesionālās vidusskolas par komunālo pakalpojumu 

sniegšanu iedzīvotājiem netiek pārņemtas. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

J.Rutka lūdz ieprotokolēt: „Balsoju „pret” , jo uzskatu, ka jautājums nav pietiekami korekti un 

viennozīmīgi saprotami sagatavots uz sēdi, nav redzams ne ziņotājs, ne lēmumprojekta autors 

un formulējumos ir pretrunas, līdz ar ko nevaru balsot, jo nav saprotama lēmumprojekta 

būtība.” 
 

3.§ 

Par iepirkuma veikšanu. 

(Ziņo: I.Reščenko, I.Valaine) 
 

Debatēs piedalās: J.Rutka. 
 

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

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

atturas –  1 (D.Vanags), NOLEMJ:                              

    1. Veikt iepirkuma procedūru Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā ELFLA (Eiropas   

        Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai) atklātu iesniegumu projekta   

        konkursa 413.pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana dzīves kvalitātes veicināšana   

        vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijās” 2.aktivitātes – iekārtu, tehnikas,   

        aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un   

        uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem   

        iedzīvotājiem. 1.1. rīcībā: „Jaunu dabas un kultūras objektu izveide un esošo objektu   

        sakārtošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” projektam   

       “Teritorijas labiekārtošana ar lauku estrādes ierīkošanu Aglonas novada Grāveru   

        pagastā”, paredzot līdzfinansējumu 10% apmērā jeb 1 212,86 LVL, no projekta   

        attiecināmajām izmaksām. Projekta kopējās izmaksas 14 708,92 LVL,  projekta   

        attiecināmās izmaksas 12 128,62 LVL, neattiecināmās izmaksas – 2580,30 LVL,   

        publiskais finansējums 10 915,76 LVL. 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

J.Rutka lūdz ieprotokolēt: „Balsoju „pret” , jo lēmumprojekts nav sagatavots atbilstoši likumam 

„Par pašvaldībām””. 

 

I.Reščenko ziņo, ka sēde ir slēgta. 
 

SĒDE SLĒGTA  plkst.9:30. 
 

SĒDI VADĪJA 

novada domes priekšsēdētājs                      _____________________  I.REŠČENKO 
 

SĒDI PROTOKOLĒJA                              ______________________ I.RUTKA 
  
Protokols parakstīts ________________________ 

                                               (datums) 


