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ĀRKĀRTAS   SĒDES   PROTOKOLS 
Aglonas novadā 

 
2013.gada 1.februārī                                                                                                           Nr.3 
 

Sēde sasaukta plkst.14:30 
 

Sēdi atklāj plkst.14:30 
 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Igors Reščenko. 
 

Protokolē – I.Rutka 
 

Piedalās – 8 novada domes deputāti: Igors Reščenko, Antons Beķis, Ingūna Barkeviča,  

                                                               Aivars Kluss, Anita Anna Bartuša, Ainārs Streļčs,             

                                                               Mārīte Mežiniece, Jānis Rutka. 
 

Sēdē nepiedalās – 5 novada domes deputāti: Andris Badūns (Rīgā), Iveta Soldāne (darbā),   

                                                                        Andris Ruduks (neierašanās iemesls nav zināms),  

                                                                        Didzis Vanags (neierašanās iemesls nav zināms),            

                                                                        Vadims Krimans (neierašanās iemesls navzināms). 

 

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,  

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

NOLEMJ:                               
 

Apstiprināt sēdes darba kārtību: 
 

1. Par  Aglonas novada domes 05.04.2012.g sēdē pieņemtā lēmuma „Par Viduslatgales 

Profesionālās vidusskolas komunālās saimniecības Jaunaglonā, Aglonas pagasts 

pārņemšanu”  precizēšanu (protokols Nr.5, paragrāfs 2). 
 

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  Aglonas novada domes 05.04.2012.g sēdē pieņemtā lēmuma „Par Viduslatgales 

Profesionālās vidusskolas komunālās saimniecības Jaunaglonā, Aglonas pagasts 

pārņemšanu”  precizēšanu (protokols Nr.5, paragrāfs 2). 

 (Ziņo A.Streļčs) 
 

   Konstatēts: 

       Ar Aglonas novada domes 05.04.2012. ārkārtas sēdes lēmumu Nr.2. (sēdes prot. Nr.5) 

„Par Viduslatgales Profesionālās vidusskolas komunālās saimniecības, Jaunaglonā, Aglonas 

pagasts pārņemšanu”, nolemts pārņemt komunālās saimniecības objektus Jaunaglonas ciemā. 

Objekti atrodas uz dažādu īpašnieku zemēm. Viens no pārņemamajiem objektiem ir attīrīšanas 

iekārtu būve ar kadastra apzīmējumu 7642 001 0075 001, kura atrodas uz nekustamā īpašuma 

„Jaunaglonas attīrīšanas iekārtas”, kadastra Nr.7642 001 0068, zemes vienības kadastra 

apzīmējums 7642 001 0075, kas ir Izglītības un zinātnes ministrijas īpašumā.  

Augstāk minētajā lēmumā nav norādīta informācija par pārņemamo zemes vienību. 

Saskaņā ar izstrādāto un būvvaldes akceptēto tehnisko projektu: „Ūdenssaimniecības attīstība 

Aglonas novada Aglonas pagasta Jaunaglonas ciemā” uz zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7642 001 0075, paredzēts izbūvēt jaunas bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtas. 
 

     Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Beķis,  

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

NOLEMJ:                               
 

1. Grozīt Aglonas novada domes 05.04.2012. ārkārtas sēdes lēmumu Nr.2. (sēdes prot. 

Nr.5) „Par Viduslatgales Profesionālās vidusskolas komunālās saimniecības, 

Jaunaglonā, Aglonas pagasts pārņemšanu”, 

 - Papildināt lēmumu ar 4.punktu šādā redakcijā: 

Pārņemt īpašumtiesības uz LR Izglītības un zinātnes ministrijai piederošo nekustamo 

īpašumu „Jaunaglonas attīrīšanas iekārtas”, kadastra Nr.7642 001 0068, kā vienotu 

veselu īpašumu, sastāvošu no būves ar kadastra apzīmējumu 7642 001 0075 001, un 

zemes vienības 2,4 ha platībā ar  kadastra apzīmējumu 7642 001 0075. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

J.Rutka lūdz ieprotokolēt: „Balsoju „pret”, jo jautājums nav skatīts nevienā komitejā līdz sēdei  

un nav pievienoti dokumenti, ar kuriem varētu iepazīties.”  

 

I.Reščenko ziņo, ka sēde ir slēgta. 

 

SĒDE SLĒGTA  plkst.14:40. 

 
SĒDI VADĪJA 

novada domes priekšsēdētājs                      _____________________  I.REŠČENKO 

 
SĒDI PROTOKOLĒJA                              ______________________ I.RUTKA 

  
Protokols parakstīts ________________________ 

                                               (datums) 

 


