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ĀRKĀRTAS SĒDES   PROTOKOLS 
Aglonas novadā     

 
 
 
 

2014.gada 2.jūlijā                                                                                                               Nr.14 
 
Sēde sasaukta plkst.12:00 
 
Sēdi atklāj plkst.12:00 
 
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Helēna Streiķe 

 
Protokolē – Inese Rutka 
 
Piedalās –  
6 Aglonas novada domes deputāti: Helēna Streiķe, Lolita Solima, Andris Girss, Juris Butēvics,  
                                                           Aleksandrs Dimpers,  Igors Reščenko. 
 
Nepiedalās -   
3 Aglonas novada domes deputāts: Osvalds Šatilovs (atvaļinājumā), 
                                                            Feoktists Pušņakovs (sacensībās), 
                                                            Vadims Krimans (attaisnojošu iemeslu dēļ). 
                                                        
Piedalās –  
Pašvaldības administrācijas darbinieki: iepirkumu speciālists M.Butēvics, 
                                                                     tūrisma informācijas konsultante L.Baškatova, 
                                                                     Lietvedības nodaļas vadītāja I.Barkeviča, 
                                                                     Šķeltovas pagasta pārvaldes vadītāja I.Maļuhina, 
                                                                     Kastuļinas pagasta pārvaldes vadītājs P.Bekišs. 
 
Iedzīvotāja: E.Viļuma. 
 

Izsludinātā sēdes darba kārtība: 
 

1. Par iepirkumu Aglonas novada pašvaldības vajadzībām izsludināšanu. (ziņo 
M.Butēvics) 

2. Par iepirkuma procedūras pārtraukšanu. (ziņo M.Butēvics) 
3. Par iepirkuma procedūru apmācības brauciena organizēšanai projekta „Kulināro 

pakalpojumu uzlabošana Latgales un Vitebskas reģionos, pamatojoties uz kulinārā 
mantojuma koncepciju” (BELLA CUISINE) ietvaros”. (ziņo L.Baškatova) 
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Aglonas novada domē saņemts Elizabetes Viļumas 02.07.2014. iesniegums (reģ. 02.07.2014., 
Nr.1524), kurā tiek informēts, ka šī gada 2.jūlijā E.Viļuma piedalīsies Aglonas novada domes 
ārkārtas sēdē un veiks video filmēšanu. Video filmēšana notiek saskaņā ar Fizisko datu aizsardzības 
likuma II daļas 7.p.5.p. pamatojumu „datu ievākšana un to apstrāde tiek veikta, lai nodrošinātu 
sabiedrības interešu ievērošanu”.  
 

1.§ 
Par iepirkumu Aglonas novada pašvaldības vajadzībām izsludināšanu. 

(ziņo M.Butēvics) 
 
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Aglonas novada domes Iepirkumu komisijas 
nolikumu,  

 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 6 (H.Streiķe, L.Solima, J.Butēvics, 
A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 

 
1. Iepirkumu komisijai veikt iepirkuma procedūru elektroenerģijas iepirkumam. 

 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 6 (H.Streiķe, L.Solima, J.Butēvics, 
A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 
 
     2. Iepirkumu komisijai veikt koncesijas procedūru atkritumu apsaimniekošanas   
         iepirkumam.  
 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 
Debatēs piedalās: I.Reščenko. 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 5 (H.Streiķe, L.Solima, J.Butēvics, 
A.Dimpers, A.Girss); pret – nav; atturas – 1 (I.Reščenko), NOLEMJ: 
 
     3. Iepirkumu komisijai izsludināt malkas iepirkumu Aglonas novada pašvaldības   
         vajadzībām. 
 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

2.§ 
Par iepirkuma procedūras pārtraukšanu. 

(ziņo M.Butēvics) 
 
2014.gada 22.maijā izsludināts publiskais malkas iepirkums, identifikācijas Nr. AND/2014/10, 
piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2014.gada 26.jūnijs plkst.17.00. 
Pēc iepirkuma izsludināšanas tika konstatētas neprecizitātes iepirkuma nolikumā (malkas iepirkuma 
apjomā un malkas piegādes termiņos), tādēļ, pamatojoties uz novada domes izpilddirektores 
2014.gada 30.jūnija rīkojumu Nr. 3-2/67, malkas iepirkuma procedūra ir pārtraukta.  
“Publisko iepirkumu likuma” 38.panta otrā daļa paredz, ka pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt 
iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums. 
Likuma 32.panta trešā daļa paredz pasūtītāja pienākumu triju darba dienu laikā vienlaikus informēt 
visus pretendentus par procedūras pārtraukšanas iemesliem, un 26.panta ceturtā daļa uzliek par 
pienākumu pasūtītājam ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc informācijas nosūtīšanas 
pretendentiem iesniegt publicēšanai paziņojumu. 
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Debatēs piedalās: I.Reščenko. 
 
Pamatojoties uz “Publisko iepirkumu likuma” 38.panta otro daļu, 32.panta trešo daļu, 26.panta 
ceturto daļu,  
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 5 (H.Streiķe, L.Solima, J.Butēvics, 
A.Dimpers, A.Girss); pret – 1 (I.Reščenko); atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Pieņemt zināšanai, ka  Aglonas novada domes 2014.gada 22.maijā izsludinātā 
malkas iepirkuma procedūra (identifikācijas Nr. AND/2014/10) tiek pārtraukta. 

 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 
Deputāta I.Reščenko „pret” balsojuma pamatojums: „Nevar pieņemt zināšanai to, kas nelikumīgi 
tika izsludināts.” 
 

3.§ 
Par iepirkuma procedūru apmācības brauciena organizēšanai projekta „Kulināro 
pakalpojumu uzlabošana Latgales un Vitebskas reģionos, pamatojoties uz kulinārā 

mantojuma koncepciju” (BELLA CUISINE) ietvaros”. 
(ziņo L.Baškatova) 

 
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Aglonas novada domes Iepirkumu komisijas 
nolikumu,  

 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 6 (H.Streiķe, L.Solima, J.Butēvics, 
A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 
 
       1.Iepirkumu komisijai veikt iepirkuma procedūru apmācības brauciena organizēšanai,     
          kas notiks no 19.-21.augustam uz Vitebskas apgabalu, Baltkrievijā, projekta Nr.LLB-2-   
          266 „Kulināro pakalpojumu uzlabošana Latgales un Vitebskas reģionos, pamatojoties   
          uz kulinārā mantojuma koncepciju” (BELLA CUISINE) ietvaros”.  
 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 
Tika veikts novada domes ārkārtas sēdes audioieraksts. 
 
H.Streiķe ziņo, ka sēde ir slēgta. 
 
SĒDE SLĒGTA  plkst.12:10.  
 
SĒDI VADĪJA 
novada domes priekšsēdētāja                  ______________________ H.STREIĶE 
 
SĒDI PROTOKOLĒJA                           ______________________ I.RUTKA 
 
Protokols parakstīts 2014.gada 2.jūlijā. 
 


