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 7.maijā

Nr.7

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, Andris Badūns,
Aivars Kluss, Ingūna Barkeviča, Anita Anna Bartuša,
Ainārs Streļčs, Jānis Rutka.
Sēdē nepiedalās – 5 novada domes deputāti: Mārīte Mežiniece, Andris Ruduks,
Vadims Krimans, Iveta Soldāne (atrodas darbā),
Didzis Vanags (atrodas pie ārsta).
Uzaicinātās personas – Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja I.Valaine.
Sēdes vadītājs I.Reščenko aicina balsot par izsludināto sēdes darba kārtību.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Streļčs, A.Kluss); pret – 1 (J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ:
Apstiprināt sēdes darba kārtību:
1. Par iepirkumiem.
1.1. Elektroenerģijas iegāde Aglonas novada pašvaldības un tās padotībā esošo
iestāžu vajadzībām.
1.2. Ielu un tiltu rekonstrukcija Aglonas novadā.
1.3. Obligātās veselības pārbaudes pakalpojumu sniegšana Aglonas novada domes
struktūrvienībām un tās pakļautībā esošajām iestādēm.
1.4. Sociālās aprūpes centra „Aglona” palīgtelpas vienkāršotā rekonstrukcija radošo
darbnīcu izveidošanai.
2. Par vakanto teritorijas plānotaja amata vietu uz darbinieka prombūtnes laiku.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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1.§
Par iepirkumiem.
(Ziņo I.Barkeviča)
Sēžu zāli atstāj deputāts A.Badūns.
1.1. Elektroenerģijas iegāde Aglonas novada pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu
vajadzībām.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Beķis,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Streļčs, A.Kluss); pret – 1 (J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai, ka par pašvaldības pasūtījuma „Elektroenerģijas iegāde Aglonas novada
pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu vajadzībām”, identifikācijas Nr. AND/2012/4,
realizētāju iepirkuma komisija izvēlas: SIA „Enefit”, reģ.Nr.40003824046, juridiskā adrese –
Balasta dambis 1a, Rīga, LV 1048, un AS „Latvenergo”, reģ.Nr.40003032949, juridiskā adrese
– Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV 1230, sakarā ar to, ka tie ir pretendents, kas atbilst PIL
65.panta 7.daļas 4.punktu un iepirkuma nolikuma prasībām .
2. Slēgt vispārīgo vienošanos ar SIA „Enefit”, reģ.Nr. 40003824046, juridiskā adrese – Balasta
dambis 1a, Rīga, LV 1048, un AS „Latvenergo”, reģ.Nr. 40003032949, juridiskā adrese –
Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV 1230, pasūtījuma “ Elektroenerģijas iegāde Aglonas novada
pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu vajadzībām”, identifikācijas Nr. AND/2012/4. Kopējā
vispārīgās vienošanās summa 24 mēnešos nevar parsniegt Ls 92052 Ls bez PVN 22%.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
1.2. Ielu un tiltu rekonstrukcija Aglonas novadā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Beķis,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Streļčs, A.Kluss); pret – 1 (J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai, ka par pašvaldības pasūtījuma „Ielu un tiltu rekonstrukcija Aglonas
novadā”, identifikācijas numurs AND/2012/3/ELFLA, realizētāju iepirkuma komisija
izvēlas:
1.1. SIA „Ošukalns”, reģistrācijas numurs 45403003353, juridiskā adrese - „Eķengrāve”,
Viesītes pagasts, Viesītes novads, LV 5237, biroja adrese – Bebru iela 104a, Jēkabpils, LV
5201, iepirkuma 1.daļas „Šķeltovas ciema gājēju ietves un apgaismojuma rekonstrukcija”
realizācijai.
1.2. SIA „SAU”, reģistrācijas numurs 47703000250, juridiskā adrese – Liepājas iela 46, Preiļi,
LV 5301, iepirkuma 2.daļas „Šķeltovas ciema ielu rekonstrukcija” realizācijai.
1.3. SIA „SAU”, reģistrācijas numurs 47703000250, juridiskā adrese – Liepājas iela 46, Preiļi,
LV 5301, iepirkuma 3.daļas „Priežmalas ciema Liepājas ielas rekonstrukcija” realizācijai.
1.4. SIA „Matthai”, reģistrācijas numurs 40103273216, juridiskā adrese- Vienības gatve 109,
Rīga, LV 1058, iepirkuma 4.daļas„Aglonas ciema Alejas ielas rekonstrukcija” realizācijai.
1.5. SIA „Zemgales meliorācija”, reģistrācijas numurs 43603007218, juridiskā adrese Kopiela 4, Ozolnieki, Ozolnieku novads, LV 3018, biroja adrese – Matrožu iela 15, Rīga,
LV 1048, iepirkuma 5.daļas „Tilta Grāveru pagastā (Sakova-Akmeņeica) pār Dubnas upi
rekonstrukcija” realizācijai,
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sakarā ar to, ka tie ir pretendenti, kas atbilst iepirkuma noteikumos noteiktajām prasībām un ir
iesnieguši piedāvājumu ar zemāko cenu.
2. Slēgt līgumus ar
2.1. SIA „Ošukalns”, reģistrācijas numurs 45403003353, juridiskā adrese - „Eķengrāve”,
Viesītes pagasts, Viesītes novads, LV 5237, biroja adrese – Bebru iela 104a, Jēkabpils,
LV 5201, iepirkuma 1.daļas „Šķeltovas ciema gājēju ietves un apgaismojuma
rekonstrukcija” realizācijai par piedāvājuma summu Ls 25211,51 (bez PVN 22%).
Kopējā līguma summa ar PVN 22% - Ls 30758,04.
2.2. SIA „SAU”, reģistrācijas numurs 47703000250, juridiskā adrese – Liepājas iela 46,
Preiļi, LV 5301, iepirkuma 2.daļas „Šķeltovas ciema ielu rekonstrukcija” realizācijai par
piedāvājuma summu Ls 52256,42 (bez PVN 22%). Kopējā līguma summa ar PVN 22% Ls 63752,83.
2.3. SIA „SAU”, reģistrācijas numurs 47703000250, juridiskā adrese – Liepājas iela 46,
Preiļi, LV 5301, iepirkuma 3.daļas „Priežmalas ciema Liepājas ielas rekonstrukcija”
realizācijai par piedāvājuma summu Ls 46453,38 (bez PVN 22%). Kopējā līguma summa
ar PVN 22% - Ls 56673,12.
2.4. SIA „Matthai”, reģistrācijas numurs 40103273216, juridiskā adrese- Vienības gatve
109, Rīga, LV 1058, iepirkuma 4.daļas „Aglonas ciema Alejas ielas rekonstrukcija”
realizācijai par piedāvājuma summu Ls 60065,89 (bez PVN 22%). Kopējā līguma summa
ar PVN 22% - Ls 73280,39.
2.5. SIA „Zemgales meliorācija”, reģistrācijas numurs 43603007218, juridiskā adrese Kopiela 4, Ozolnieki, Ozolnieku novads, LV 3018, biroja adrese – Matrožu iela 15, Rīga,
LV 1048, iepirkuma 5.daļas „Tilta Grāveru pagastā (Sakova-Akmeņeica) pār Dubnas upi
rekonstrukcija” realizācijai par piedāvājuma summu Ls 78792,02 (bez PVN 22%).
Kopējā līguma summa ar PVN 22% - Ls 96126,26.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
1.3. Obligātās veselības pārbaudes pakalpojumu sniegšana Aglonas novada domes
struktūrvienībām un tās pakļautībā esošajām iestādēm.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Beķis,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Streļčs, A.Kluss); pret – 1 (J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai, ka par pašvaldības pasūtījuma „Obligātās veselības pārbaudes
pakalpojumu sniegšana Aglonas novada domes struktūrvienībām un tās pakļautībā
esošajām iestādēm”, identifikācijas numurs AND/2012/6, realizētāju iepirkuma komisija
izvēlas IK „E.J.-A.K.”, reģistrācijas numurs 40002151500, juridiskā adrese Melnsila iela
19, Rīga, Lv 1046, sakarā ar to, ka pretendents atbilst iepirkuma noteikumos noteiktajām
prasībām un ir iesniedzisi piedāvājumu ar viszemāko cenu.
2. Slēgt līgumu ar IK „E.J.-A.K.”, reģistrācijas numurs 40002151500, juridiskā adrese
Melnsila iela 19, Rīga, LV 1046, pašvaldības pasūtījuma „„Obligātās veselības pārbaudes
pakalpojumu sniegšana Aglonas novada domes struktūrvienībām un tās pakļautībā
esošajām iestādēm”, identifikācijas numurs AND/2012/6, pakalpojuma sniegšanu.
Kopējā līguma summa Ls 3661,50 (bez PVN 22%).
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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1.4. Sociālās aprūpes centra „Aglona” palīgtelpas vienkāršotā rekonstrukcija radošo
darbnīcu izveidošanai.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Beķis,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Streļčs, A.Kluss); pret – 1 (J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Izsludināt iepirkuma procedūru „ Sociālās aprūpes centra „Aglona” palīgtelpas
vienkāršotā rekonstrukcija radošo darbnīcu izveidošanai”.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
2.§
Par vakanto teritorijas plānotaja amata vietu uz darbinieka prombūtnes laiku.
(Ziņo I.Valaine)
Sēžu zālē atgriežas deputāts A.Badūns.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Streļčs, A.Kluss); pret – 1 (J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt atklātā konkursa nolikumu uz vakanto amata vietu „Aglonas novada
teritorijas plānotājs” darbinieka prombūtnes laikā. (Pielikumā)
2. Izsludināt atklāto konkursu vakancei - Aglonas novada teritorijas plānotājs.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
I.Reščenko ziņo, ka sēde ir slēgta.
SĒDE SLĒGTA plkst.15:15
SĒDI VADĪJA
novada domes priekšsēdētājs

_____________________ I.REŠČENKO

SĒDI PROTOKOLĒJA

______________________ I.RUTKA

Protokols parakstīts ________________________
(datums)
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