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ĀRKĀRTAS SĒDES   PROTOKOLS
Aglonas novadā

2013.gada 14.augustā Nr.16

Sēde sasaukta plkst.11:00
Sēdi atklāj plkst.11:00

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Helēna Streiķe

Protokolē – Ingūna Barkeviča

Piedalās –
8 Aglonas novada domes deputāti: Helēna Streiķe, Juris Butēvics (no plkst.11.05), Andris Girss,

Aleksandrs Dimpers, Vadims Krimans, Feoktists Pušņakovs,
Osvalds Šatilovs, Lolita Solima.

Nepiedalās –
1 Aglonas novada domes deputāti: Igors Reščenko

Pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektore I.Poga,
novada domes jurists D.Kuzņecovs,

Sēdes vadītāja H.Streiķe aicina balsot par izsludināto sēdes darba kārtību.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (V.Krimans, F.Pušņakovs, H.Streiķe,
O.Šatilovs, L.Solima, I.Reščenko, A.Dimpers, A.Girss); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:

Apstiprināt izsludināto sēdes darba kārtību:

1. Par būvniecības līguma termiņa pagarinājumu.
2. Par  bezmantinieka mantu.
3. Par pilnvarojuma izsniegšanu.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

1. §
Par būvniecības līguma termiņa pagarinājumu.

(Ziņo I.Valaine)

2013.gada 12.martā ir noslēgts līgums  par projekta „Aglonas novada Jaunaglonas ciems ielu
infrastruktūras sakārtošana un būvniecība” ar izpildes termiņu 2013.gada 15.augustam. Saskaņā ar līguma
8.3.punktu „Uzņēmējs” 01.08.2013.g. sagatavoja rakstisku skaidrojumu Nr. 01082013/1 „Pasūtītājam” par
būvdarbu kavēšanās iemesliem un nepieciešamo laiku būvdarbu pabeigšanai, kas Aglonas novada domē tika
reģistrēts 07.08.2013. Uzņēmējs paskaidro, ka  līgums starp „Uzņēmēju” un Latvenergo tika noslēgts
19.07.2013.g., bet darbi uz šo brīdi vēl veikti. Uzņēmējs ir iesniedzis atskaiti par līdz 12.08.2013.g.



paveiktajiem darbiem objektā.

Debatēs piedalās: O.Šatilovs, V.Krimans, J.Butēvics

V.Krimans norāda, ka SIA „Asfaltbūve” iesniegumā ir lūgts pagarināt līdz 05.09.2013.g. , tad kāpēc ir
sastādīts vienošanās projekts ar piedāvājumu pagarināt līdz 16.09.2013.g. Lūdz paskaidrot kāda būs
rīcība tālāk, ja līdz 16.09.2013.g. darbi atkal nebūs pabeigti un vai varēs piedzīt soda sankcijas.

J.Buteviča priekšlikums – pagarināt līdz 5.septembrim.

2013.gada 07.augustā no SIA „Asfaltbūve” tika saņemts iesniegums (Nr.2109) par būvniecības
līguma pagarinājumu (būvdarbu līgums Nr.0056 no 12.03.2013.), pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta 1.daļu 27.p., un būvdarbu līguma Nr.0056 8.3. punktu,

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par –7 (F.Pušņakovs, H.Streiķe, O.Šatilovs,
L.Solima, A.Dimpers, A.Girss); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Slēgt vienošanos ar SIA „Asfaltbūve” par 2013.gada 12. martā noslēgta būvdarbu līguma

Nr.0056 līguma darbības termiņa pagarinājumu līdz 2013.gada 5. septembrim.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

2. §
Par  bezmantinieka mantu.

(Ziņo D.Kuzņecovs)

Saskaņā ar Zvērinātas notāres K.Loginas aktu par mantojuma lietas izbeigšanu (reģ. nr. 2080 no
01.08.2013.) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļu 2.punktu, 21.panta
1.daļu 17.p., „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 5.panta 9.daļas,

Sagatavotais lēmumprojekts:

1. variants

Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai informāciju par bezmantinieka mantu - nekustamais īpašums „Kairiši”, Šķeltovas pagasts,

Aglonas novads, kadastra Nr. 6094 004 0155 (sastāvošs no zemes vienības platībā 7,2 ha; dzīvojamās mājas
- platība 65,1 kvm; kūts - platībā 15,4 kvm; šķūnis - platībā 15,4 kvm; kūts - platībā 20,6 kvm; pirts - platībā
9,6 kvm.)

2. variants

Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Informēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par to, ka nekustamais īpašums „Kairiši”,

Šķeltovas pagasts, Aglonas novads, kadastra Nr. 6094 004 0155 (sastāvošs no zemes vienības platībā 7,2 ha;
dzīvojamās mājas - platība 65,1 kvm; kūts - platībā 15,4 kvm; šķūnis - platībā 15,4 kvm; kūts - platībā 20,6
kvm; pirts - platībā 9,6 kvm.) ir nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai – (dzīvojama fonda
palielināšanai)   ________________________________________________________________.

2.  Noteikt, ka atbildīgā par lēmumu izpildi ir Aglonas novada domes izpilddirektore Ineta Poga.

Ziņo L.Solima: Māja ir veca, bet vairs nav derīga dzīvošanai, atrodas tālu no centra, zeme tiek
apkopta.

V.Krimana priekšlikums – Atbalstīt un balsot par pirmo priekšlikumu

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 8 (J.Butēvics, V.Krimans, F.Pušņakovs,



H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, A.Dimpers, A.Girss); pret – nav; atturas – nav NOLEMJ:

1. Pieņemt zināšanai informāciju par bezmantinieka mantu - nekustamais īpašums „Kairiši”, Šķeltovas
pagasts, Aglonas novads, kadastra Nr. 6094 004 0155 (sastāvošs no zemes vienības platībā 7,2 ha;
dzīvojamās mājas - platība 65,1 kvm; kūts - platībā 15,4 kvm; šķūnis - platībā 15,4 kvm; kūts - platībā
20,6 kvm; pirts - platībā 9,6 kvm.)

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

3. §
Par pilnvarojuma izsniegšanu.

(ziņo I.Poga)

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 8 (J.Butēvics, V.Krimans, F.Pušņakovs,
H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, A.Dimpers, A.Girss); pret – nav; atturas – nav NOLEMJ:

1. Pilnvarot Aglonas novada domes darbinieku Aivaru Klusu  parakstīt apliecinājumu par būves
gatavību nodošanai ekspluatācijā, kas ir attiecināma  uz  ELFLA projektu „Livdānu ielas
rekonstrukcija Aglonas novada Aglonas ciemā”, Nr. 11-03-L32100-000228 .

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

Deputāti A.Girss un F.Pušņakovs, kas ir Sociālās, izglītības un kultūras izglītības komitejas locekļi,
sakarā ar to, ka 14.08.2013.g. uz plkst.14.00 ir izsludināta SIK komiteja un ņemot vērā to, ka ārkārtas
sēde ir beigusies un komitejas deputāti jau ir ieradušies, ierosina pārcelt komitejas sēdi uz ātrāku laiku,
t.i.,  uz plkst. 12.00.  Deputāti vienojoties, atbalsta izteikto priekšlikumu.

H.Streiķe ziņo, ka sēde ir slēgta.

SĒDE SLĒGTA  plkst.11.40.

SĒDI VADĪJA
novada domes priekšsēdētāja                  ______________________ H.STREIĶE

SĒDI PROTOKOLĒJA                           ______________________ I.BARKEVIČA

Protokols parakstīts 2013.gada __.augustā.


