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ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Aglonas novadā

2014.gada 18.jūlijā

Nr.15

Sēde sasaukta plkst.10:00
Sēdi atklāj plkst.10:00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja vietnieks Osvalds Šatilovs
Protokolē – Ingūna Barkeviča
Piedalās –
6 Aglonas novada domes deputāti: Osvalds Šatilovs, Lolita Solima, Andris Girss, Juris Butēvics,
Aleksandrs Dimpers, Feoktists Pušņakovs
Nepiedalās 3 Aglonas novada domes deputāts: Helēna Streiķe (atvaļinājumā),
Igors Reščenko (informācijas nav).
Vadims Krimans (attaisnojošu iemeslu dēļ).
Piedalās –
Pašvaldības administrācijas darbinieki: Izpilddirektore I.Poga,
Zemes lietu speciālists A.Streļčs,
Komunālā dienesta vadītāja p.i. G.Selickis,
Kastuļinas pagasta pārvaldes vadītājs P.Bekišs.
Izsludinātā sēdes darba kārtība:
1. Par pasākumu veikšanu sakarā ar ārkārtējo situāciju Aglonas novada teritorijā (ziņo
I.Poga)
1.§
Par pasākumu veikšanu sakarā ar ārkārtējo situāciju Aglonas novada teritorijā
(ziņo I.Poga)
Izskatot jautājumu par ārkārtējo situāciju Aglonas novada teritorijā sakarā ar Āfrikas cūku mēri,
konstatēts:
1. Šī gada 3.jūlijā LR saeima izsludinājusi ārkārtējo situāciju no šī gada 2.jūlija līdz
1.oktobrim atbilstoši MK rīkojumā “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” noteiktajam.
2. MK rīkojuma 5.punkts paredz pašvaldību, kuru teritorijā izludināta ārjkārtas situācija
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veicamos pasākumus, tas ir:
ierādīt vietu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu aprakšanai un organizēt šos pasākumus
nodrošināt tehnikas un citu resursu piesaisti nobeigušos un nogalināto dzīvnieku
sadedzināšanas vai aprakšanas organizēšanai Āfrikas cūku mēra apkarošanas laikā.
3. Aglonas novada dome 2014.gada 15.jūlijā rīkojusi sapulci par ārkārtējo situāciju ĀCM
apdraudētajā teritorijā, kurā piedalījās deputāti, veterinārārsti, pārvalžu vadītāji, mednieku
kolektīvu pārstāvji un tika uzaicināti PVD Dienvidlatgales pārvaldes vadītājs Antons
Lazdāns, VUGD Latgales reģiona brigādes komandieris Česlavs Šmuksts un Preiļu daļas
komandiera p.i. Rolands Slūka, VP LRP Preiļu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas vecākā
inspektore Inga Ziemele. Sapulcē uzklausīta uzaicināto pārstāvju sniegtā informācija un
saņemtas atbildes uz jautājumiem.
4. 2014.gada 16.jūlijā novada dome sasaukusi atkārtotu sapulci par ārkārtējo situāciju ĀCM
apdraudētajā teritorijā, kurā lemts par vietas noteikšanu slimo dzīvnieku līķu dedzināšanai.
Izskatīti divi varianti dzīvnieku sadedzināšanas vietu noteikšanai: Aglonas pagasta
Ancveriņu karjera teritorija un Grāveru pagasta Spalbu karjera teritorija.



Sagatavotais lēmumprojekts.
Pamatojoties uz likumu “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli”, MK 02.07.2014. rīkojuma “Par ārkārtējās
situācijas izsludināšanu” 5.punktu,
NOLEMJ:
1. Ierādīt vietu Āfrikas cūku mēra laikā Aglonas novadā nobeigušos un nogalināto dzīvnieku sadedzināšanas
organizēšanai Aglonas novada ______________ pagasta ________________ karjera teritorijā.
2. Nodrošināt tehnikas, inventāra un darbaspēka resursu piesaisti mēra laikā nobeigušos un nogalināto
dzīvnieku sadedzināšanas organizēšanai Aglonas novadā. Noteikt kā atbildīgo personu par darbu
organizēšanu Aglonas novada ______________________________.
3. Lēmumu nosūtīt saksaņošanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un PVD Dienvidlatgales
pārvaldei.
4. Finanšu resursus ĀCM apkarošanas pasākumu laikā radīto izdevumu segšanai izmantot no Aglonas novada
domes 2014.gada budžeta sadaļas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”

Debatēs piedalās O.Šatilovs, A.Girss, J.Butēvics, I.Poga, A.Dimpers, F.Pušņakovs, A.Streļčs,
G.Selickis.
O.Šatilovs – ir jānolemj, kur un kādā veidā un no kā tiks pieņemti no Āfrikas cūku mēra
nobeigušies vai nogalinātie dzīvnieki. Priekšlikums papildināt lēmumprojektu ar vēl vienu punktu
1. Nomedīto meža cūku un mājas cūku pieņemšanas punktu izmantot tikai Aglonas novada
teritorijā konstatētajos Āfrikas cūku mēra gadījumos un Aglonas novada teritorijā nomedīto
meža cūku līķu un pārtikā neizmantojamo orgānu dedzināšanai.
Deputāti neiebilst un atbalsta izteikto priekšlikumu.
I.Poga iesaka, ka sākotnēji, kamēr darba apjoms nav liels šo pienākumu uzticēt veikt komunālajam
dienestam un tikai tad, kad darba apjoms būs liels, pieņemt darbinieku šī darba veikšanai uz
darba līguma, veicot darba laika uzskaiti, vai uzņēmuma līguma pamata. Zemkopības
ministrija ir sniegusi atbildes, ka segs pašvaldību iztērētos līdzekļus no saviem
neparedzētiem gadījumiem novirzītajiem līdzekļiem un šī līdzekļu atmaksa tiks veikta katru
mēnesi. Pašreiz ir Aglonas novada domes finansu nodaļas atzinums, ka struktūrvienībā
1033 „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” līdzekļu apmērs ir 3299 Euro, kas ir
pietiekošs, lai uzsāktu vietas sagatavošanas darbus.
A.Streļčs – Jau iepriekšējās darba grupu sanāksmēs tika izteikts viedoklis par pašvaldības
valdījumā esošajiem karjeriem. Pēc šīm diskusijām ir palikuši 2 karjeri - Aglonas pagasta
Ancveriņu karjera teritorija un Grāveru pagasta Spalbu karjera teritorija. Grāveros ir apmēram
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2 km garš ceļš, lai nokļūtu tajā, Aglonā ap 300 m, taču Grāveros blakām iet skolēnu autobuss.
Aicina deputātus iepazīties ar karjeriem dabā.
J.Butēvics - Un kā ir ar valdošajiem vējiem? Grāveros ir klajš lauks un dzīvojamās mājas, taču
Aglonā, tas ir mežā.
Pirms balsošanas deputāti vienojas apskatīt Ancveriņu karjeru Aglonas pagastā un Spalbu
karjeru Grāveru pagastā dabā, tiek noorganizēts izbraukums.
Deputāti laika posma no plkst. 10.30. līdz plkst. 11.10 izbrauc apskatīt karjerus.
Sēde turpinās no plkst.11.10.
O.Šatilova priekšlikums balsot par katru lēmumprojekta punktu atsevišķi un par katru no
sagatavošanas vietām atsevišķi.
1. Punkta 1.variants.
1. Ierādīt vietu Āfrikas cūku mēra laikā Aglonas novadā nobeigušos un nogalināto dzīvnieku
sadedzināšanas organizēšanai Aglonas novada Aglonas pagasta Ancveriņu karjera
teritorijā.
1. Punkta 2. variants.
1. Ierādīt vietu Āfrikas cūku mēra laikā Aglonas novadā nobeigušos un nogalināto dzīvnieku
sadedzināšanas organizēšanai Aglonas novada Grāveru pagasta Spalbu karjera teritorijā.
Balsojums par 1. Punkta 1.variantu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 4 ( L.Solima, J.Butēvics, A.Dimpers,
A.Girss); pret – 2 (O.Šatilovs, F.Pušņakovs); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Ierādīt vietu Āfrikas cūku mēra laikā Aglonas novadā nobeigušos un nogalināto
dzīvnieku sadedzināšanas organizēšanai Aglonas novada Aglonas pagasta Ancveriņu
karjera teritorijā.
O.Šatilovs paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Balsojums par 2. Punktu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 6 (O.Šatilovs, F.Pušņakovs,
L.Solima, J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
2. Nodrošināt tehnikas, inventāra un darbaspēka resursu piesaisti mēra laikā
nobeigušos un nogalināto dzīvnieku sadedzināšanas organizēšanai Aglonas novadā.
Noteikt kā atbildīgo personu par darbu organizēšanu Aglonas novada Komunālā
dienesta vadītāju.
O.Šatilovs paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Balsojums par O.Šatilova iesniegto priekšlikumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 6 (O.Šatilovs, F.Pušņakovs,
L.Solima, J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
3. Nomedīto meža cūku un mājas cūku pieņemšanas punktu izmantot tikai Aglonas
novada teritorijā konstatētajos Āfrikas cūku mēra gadījumos un Aglonas novada
teritorijā nomedīto meža cūku līķu un pārtikā neizmantojamo orgānu dedzināšanai.
O.Šatilovs paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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Balsojums par 3. Punktu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 6 (O.Šatilovs, F.Pušņakovs,
L.Solima, J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
4. Lēmumu nosūtīt saksaņošanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un
PVD Dienvidlatgales pārvaldei, nosakot Aglonas novada domes izpilddirektori kā
atbildīgo persona lēmuma izpildē.
O.Šatilovs paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Balsojums par 4. Punktu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 6 (O.Šatilovs, F.Pušņakovs,
L.Solima, J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
5. Finanšu resursus ĀCM apkarošanas pasākumu laikā radīto izdevumu segšanai izmantot
no Aglonas novada domes 2014.gada budžeta sadaļas „Līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem”.
O.Šatilovs paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

Tika veikts novada domes ārkārtas sēdes audioieraksts.
O.Šatilovs ziņo, ka sēde ir slēgta.
SĒDE SLĒGTA plkst.11:30.
SĒDI VADĪJA
novada domes priekšsēdētāja vietnieks
SĒDI PROTOKOLĒJA

______________________ O.Šatilovs
______________________ I.Barkeviča

Protokols parakstīts 2014.gada 18.jūlijā.
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