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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 

 

2013.gada 9.aprīlī                                                                                                              Nr.6 
 

Sēde sasaukta plkst.10:00 
 

Sēdi atklāj plkst.10:00 
 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Igors Reščenko. 
 

Protokolē – I.Rutka 
 

Piedalās – 9 novada domes deputāti: Igors Reščenko, Antons Beķis, Andris Badūns,  

                                                               Andris Ruduks, Ingūna Barkeviča, Anita Anna Bartuša,           

                                                               Ainārs Streļčs, Didzis Vanags, Jānis Rutka. 
 

Sēdē nepiedalās – 3 novada domes deputāti: Iveta Soldāne (darbā), Aivars Kluss (darbā),  

                                                                            Vadims Krimans (darbā). 
 

Sēdē piedalās – iedzīvotāja E.Viļuma. 
 

Aglonas novada domē ir saņemts Elizabetes Viļumas 09.04.2013. iesniegums (kancelejā reģ. 

09.04.2013., Nr.575), kurā tiek informēts, ka šī gada 9.aprīlī E.Viļuma piedalīsies Aglonas 

novada domes ārkārtas sēdē un veiks video filmēšanu ar mērķi - sabiedrības interešu 

aizstāvībai, kā arī saskaņā ar Fizisko datu aizsardzības likuma II daļas 5., 6., 7.p. veiks datu 

apstrādi un publiskošanu. 
 

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, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – 1 (J.Rutka); atturas – 1 (D.Vanags), 

NOLEMJ:                             

Apstiprināt sēdes darba kārtību: 

1. Par nekustamā īpašuma Somersetas ielā 33, Aglonā izsoles atsavināšanas komisiju. 

2. Par SIA „Cirīšu HES” 2012.gada pārskatu.  

3. Par iepirkumu rezultātiem. 

      3.1. Par malkas iepirkumu. 

      3.2. Par Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2037.gadam   

             izstrāde  iepirkumu. 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

J.Rutka lūdz ieprotokolēt: „Balsoju „pret”, jo ārkārtas sēdes dienas kārtība nav jāapstiprina.” 
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1.§ 

Par nekustamā īpašuma Somersetas ielā 33, Aglonā izsoles atsavināšanas komisiju. 

(Ziņo I.Reščenko)  
 

Debatēs piedalās: A.Ruduks, J.Rutka. 
 

     Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

A.Bartuša, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – 2 (J.Rutka, D.Vanags); atturas – 1 (I.Barkeviča), 

NOLEMJ:                               
 

       1. Atcelt Aglonas novada domes 27.03.2013. sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 4.§ „Par   

           nekustamā īpašuma Somersetas ielā 33, Aglonā izsoles noteikumiem”) daļā par   

           atsavināšanas komisijas sastāvu. 

       2. Apstiprināt nekustamā īpašuma Somersetas ielā 33, Aglonā izsoles komisiju 5   

           cilvēku sastāvā. 

       3. Apstiprināt  nekustamā īpašuma Somersetas ielā 33, Aglonā izsoles komisiju   

           sekojošā sastāvā:  

3.1. Antons Beķis – komisijas priekšsēdētājs 

 3.2. Ainārs Streļčs, Dzintra Valaine, Deniss Kuzņecovs, Viktors Dimpers –   

                   komisijas locekļi. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

2.§ 

Par SIA „Cirīšu HES” 2012.gada pārskatu. 

(Ziņo I.Reščenko)  

 

       Saņemts SIA „Cirīšu HES” valdes locekļa N.Aizkalna paziņojums par kārtējās dalībnieku 

sapulces sasaukšanu (21.03.2013., reģ. Nr.465), kurā tiks izskatīti jautājumi: 

1) SIA „Cirīšu HES” 2012.gada pārskata apstiprināšana. 

2) Peļņas sadale. 
 

Debatēs piedalās: D.Vanags. 
 

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

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – 1 (J.Rutka); atturas – 1 (D.Vanags), 

NOLEMJ:                               
 

1. SIA „Cirīšu HES” kārtējā dalībnieku sapulcē 2013.gada 9.aprīlī Aglonas novada 

domes  priekšsēdētājam I.Reščenko balsot „par” SIA „Cirīšu HES” 2012.gada 

pārskata apstiprināšanu. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

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

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – 1 (J.Rutka); atturas – 1 (D.Vanags), 

NOLEMJ:                               
 

2. Jautājumu par SIA „Cirīšu HES” peļņas sadali  atlikt līdz 31.08.2013.g., pēc viesu   

nama rekonstrukcijas projekta realizācijas beigām. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
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3.§ 

Par iepirkumu rezultātiem. 

(Ziņo I.Barkeviča)  

3.1. Par malkas iepirkumu. 
 

Debatēs piedalās: A.Streļčs, A.Ruduks. 
 

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

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – 1 (J.Rutka); atturas – 1 (D.Vanags), 

NOLEMJ:                               

1. Pieņemt zināšanai, ka iepirkumu komisija pašvaldības pasūtījuma „Malkas iepirkums” 

veikšanai izvēlas : 

Iepirkuma priekšmeta daļas un apakšdaļas Malkas daudzums m³ 

1.daļa - Malkas piegāde Aglonas novada administratīvās 

ēkas katlu mājai  kopā 

V.L, kopējā līguma 
summa par visu apjomu Ls 5250,00 

     350 m³ 

2.daļa. Malkas piegāde Aglonas novada pirmsskolas 

izglītības iestādes katlu māja  kopā 

J.V, kopējā līguma summa 

par visu apjomu Ls 3750,00; 

     250 m³ 

3.daļa - Malkas piegāde Aglonass vidusskolas katlu 
mājai kopā 

J.V., kopējā līguma summa 

par visu apjomu Ls 7500,00 

     500 m³ 

4.daļa - Malkas piegāde Aglonas novada pirts katlu māja 

kopā 

V.L., kopējā līguma summa 

par visu apjomu Ls 750,00; 

     50 m³ 

5.daļa - Malkas piegāde Aglonas novada Bērnu sociālā 

atbalsta centra „ Somerseta” katlu māja  kopā 

V.L., kopējā līguma summa 
bez PVN par visu apjomu Ls 1500,00 

100 m³ 

6.1. apakšdaļa Malkas piegāde Šķeltovas pamatskolai 

I.K., kopējā līguma  summa par 

visu apjomu Ls 1550,00 

     100 m³ 

6.2. apakšdaļa Malkas piegāde Šķeltovas pagasta tautas 
nams 

I.K., kopējā līguma summa par 

visu apjomu Ls 2170,00 

     140 m³ 

6.3. apakšdaļa Malkas piegāde Šķeltovas pagasta 
bērnudārzs 

J.K., kopējā līguma summa par visu  

pjomu Ls 2100,00 

     140 m³ 

7.1. apakšdaļa Malkas piegāde Priežmalas pamatskola 
O.L., kopējā līguma summa 
par visu apjomu Ls 4185,00 

270 m³ 

7.2. apakšdaļa Malkas piegāde Kastuļinas pagasta tautas 

nams 

O.L., kopējā līguma summa 

par visu apjomu Ls 4650,00 

     300 m³ 

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. V.L., personas kods, adrese, par malkas piegādi Aglonas novada administratīvās ēkas katlu mājai  -  

Somersetas iela 34,  Aglona,  Aglonas novads (līdz 350 m3),  Aglonas novada pirts katlu mājai, 

Daugavpils iela 32, Aglona (līdz 50 m3),   Aglonas novada Bērnu sociālā atbalsta centra „ 
Somerseta” katlu mājai – Jaunciems 35, Aglona, Aglonas novads (līdz 100 m3) par kopējo 

piedāvājuma cenu Ls 15.00 par 1 kub.m., kopējā līguma summa Ls 7500. 
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2.2. J.V., personas kods,  adrese, par malkas piegādi  Aglonas vidusskolas katlu mājai – Daugavpils iela 

6, Aglona, Aglonas novads (līdz 500 m3) un Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādes katlu 
mājai – Jaudzemu iela 7a, Aglona, Aglonas novads (līdz 250 m3) , par kopējo piedāvājuma cenu Ls 

15.00 par 1 kub.m., kopējā līguma summa Ls 11250. 

2.3. I.K., personas kods, adrese, par malkas piegādi Šķeltovas pagasta pārvaldes vajadzībām ( Šķeltovas 

pamatskola un Šķeltovas pagasta tautas nams) (līdz 240 m3) , par kopējo piedāvājuma cenu Ls 15.50 
par 1 kub.m., kopējā līguma summa Ls 3720. 

2.4. J.K., personas kods, adrese,  Šķeltovas pagasta pārvaldes vajadzībām (  Šķeltovas pagasta 

bērnudārzs) (līdz 140 m3) , par kopējo piedāvājuma cenu Ls 15.00 par 1 kub.m., kopējā līguma 
summa Ls 2100. 

2.5. O.L., personas kods, adrese, par malkas piegādi Kastuļinas pagasta parvaldes vajadzībām ( 

Priežmalas pamatskola un Kastuļinas pagasta tautas nams)  (līdz 570 m3),  par kopējo piedāvājuma 
cenu Ls 15.50 par 1 kub.m., kopējā līguma summa Ls 8835. 

 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

3.2. Par Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2037.gadam izstrāde   

 iepirkumu. 
 

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

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – 1 (J.Rutka); atturas – 1 (D.Vanags), 

NOLEMJ:    

                         
1. Pieņemt zināšanai, ka iepirkumu komisija pašvaldības pasūtījuma „Aglonas novada   

    ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam izstrāde” veikšanai   

            izvēlas Personu apvienību SIA „Civitta Latvija”, reģ. Nr. 40103391513, juridiskā adrese –   

           Audēju iela 15, Rīga, LV 1050, UAB „Civitta”, reģ. Nr.302477747, juridiskā adrese –   
           J.Jasinskio iela 16, Viļņa, Lietuvas Republika, SIA „Baltkonsults”, reģ. Nr.42103018526,   

           juridiskā adrese – Mazā nometņu iela 31, Rīga, LV 1026, sakarā ar to, ka tas ir   

           pretendents, kas atbilst iepirkuma noteikumos noteiktajām prasībām un ir iesniedzis   
           piedāvājumu ar zemāko cenu. 

2. Slēgt līgumu ar Personu apvienību SIA „Civitta Latvija”, reģ. Nr. 40103391513, juridiskā   

    adrese – Audēju iela 15, Rīga, LV 1050, UAB „Civitta”, reģ. Nr.302477747, juridiskā   
    adrese – J.Jasinskio iela 16, Viļņa, Lietuvas Republika, SIA „Baltkonsults”, reģ.   

    Nr.42103018526, juridiskā adrese – Mazā nometņu iela 31, Rīga, LV 1026, par summu   

    4440,00 Ls (bez PVN). 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

I.Reščenko ziņo, ka sēde ir slēgta. 
 

SĒDE SLĒGTA  plkst.10:15. 
 

SĒDI VADĪJA 

novada domes priekšsēdētājs                      _____________________  I.REŠČENKO 
 

SĒDI PROTOKOLĒJA                              ______________________ I.RUTKA 
  
Protokols parakstīts ________________________ 
                                               (datums) 


