LATVIJAS REPUBLIKA
AGLONAS NOVADA DOME
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ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Aglonas novadā
2010.gada 8.oktobrī

Nr.25

Sēde sasaukta plkst.15:00
Sēdi atklāj plkst.15:00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Igors Reščenko.
Protokolē – I.Rutka.
Piedalās – 8 novada domes deputāti: Igors Reščenko, Antons Beķis, Anita Anna Bartuša,
Didzis Vanags, Jānis Rutka, Ingūna Barkeviča, Andris Girss, Vadims Krimans.
Sēdē nepiedalās: 5 novada domes deputāti: Iveta Soldāne (atrodas darbā), Ainārs Streļčs
(seminārā), Aivars Kluss, Andris Badūns, Andris Ruduks.
Uzaicinātās personas – Finanšu nodaļas vadītāja V.Lielcepure.
Sēdes vadītājs aicina balsot par izsludināto sēdes darba kārtību.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Bartuša, I.Barkeviča, A.Girss, D.Vanags, J.Rutka, V.Krimans); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
Apstiprināt sēdes darba kārtību:
1. Par grozījumiem Aglonas novada domes 2010.gada štatu sarakstos.
2. Par grozījumiem Aglonas novada domes 2010.gada budžetā.
3. Par darba grupas izveidi.
4. Par iepirkumiem.
5. Par V.Dimpera iesniegumu.
6. Par Aglonas internātvidusskolas direktora iesniegumu.
7. Par A.Savelenoka iesniegumu.
8. Par N.Leonova iesniegumiem.
9. Par I.Reščenko iesniegumu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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1. §
Par grozījumiem Aglonas novada domes 2010.gada štatu sarakstos.
(Ziņo: V.Lielcepure)
Sagatavotais lēmumprojekts:
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 13.punktu,
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt grozījumus Aglonas novada domes administrācijas iestāžu,
struktūrvienību štatu sarakstos ar atalgojumiem darbiniekiem: (Pielikumā)
1.1. Aglonas novads SAC „Aglona” (sākot ar 01.10.2010.)
1.2. Aglonas internātvidusskola ( sākot no 21.10.2010.)
1.3. Bērnu brīvā laika pavadīšanas centrs (sākot ar 01.11.2010.)
1.4. BSAC „Somerseta” (sākot ar 01.10.2010.)
1.5. Aglonas vidusskola (sākot ar 01.10.2010.)
1.6. Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestāde (sākot ar 01.11.2010.)
1.7. Aglonas novada kultūras centrs (sākot ar 01.10.2010.)
1.8. Aglonas novada bāriņtiesa (sākot ar 01.12.2010).

Debatēs piedalās: A.Bartuša, V.Krimans, I.Reščenko, J.Rutka.
V.Krimans jautā par V.Gribuškas tiesas lēmumu.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Novada domes priekšsēdētājs nezina, kāds ir tiesas spriedums
V.Gribuškas lietā.”
Deputāti balso par sagatavoto lēmumprojektu:
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 4 (I.Reščenko, A.Beķis,
I.Barkeviča, A.Girss); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas – 2 (A.Bartuša, D.Vanags),
neapstiprina augstākminēto lēmumprojektu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums nav pieņemts.
2. §
Par grozījumiem Aglonas novada domes 2010.gada budžetā.
(Ziņo: V.Lielcepure)
Sagatavotais lēmumprojekts:
Saskaņā ar likuma „‟Par pašvaldībām‟‟ 14.pantu, likuma „‟Par pašvaldību budžetiem‟‟
7.pantu, „‟Likuma par budžetu un finanšu vadību‟‟ 41.(1) pantu:
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1.1.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto pamatbudžeta
izpildi uz 01.10.2010. ieņēmumos LVL 2655751, saskaņā ar pielikumu „‟Pārskats par
budžeta izpildi‟‟(Veidlapa 1-PB);
1.2. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto pamatbudžeta
izpildi uz 01.10.2010. izdevumos LVL 2500987 un naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumu
uz 01.10.2010. LVL 499071, saskaņā ar pielikumu „‟Pārskats par budžeta izpildi‟‟(Veidlapa
1-PB);
1.3. Apstiprināt saņemto aizņēmumu kopsummu uz 01.10.2010. LVL 257132, atmaksāto
aizņēmumu kopsummu uz 01.10.2010. LVL 89229 (naudas plūsma), 143979 (aizņ.dzēš. no
proj.), kopā 233208 LVL saskaņā ar pielikumu „‟Pārskats par aizņēmumiem‟‟;
1.4. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto speciālā budžeta
izpildi uz 01.10.2010. ieņēmumos LVL 62665, saskaņā ar pielikumu „‟Pārskats par budžeta
izpildi‟‟(Veidlapa 1-SB);
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1.5. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto speciālā budžeta
izpildi uz 01.10.2010. izdevumos LVL 49798 un naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumu
uz 01.10.2010. LVL 41706, saskaņā ar pielikumu „‟Pārskats par budžeta izpildi‟‟(Veidlapa 1SB).
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldību budžetiem” 7.pantu, 30.pantu, „Likuma par budžetu un
finanšu vadību” 41.(1) pantu un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
2.punktu,
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.16 „Grozījumi Aglonas novada domes
saistošajos noteikumos Nr.7 „Aglonas novada domes budžets””.
Par Aglonas novada budžetu 2010.gadam
Izdoti pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 2.punktu un 46.pantu

2. Veikt grozījumus Aglonas novada domes 2010.gada budžetā:
1.variants
2.1.Par budžeta grozījumiem 1. variants, ar 2 bezalgas atv. dienām
2. Saskaņā ar likuma „‟Par pašvaldībām‟‟ 14.pantu, likuma „‟Par pašvaldību budžetiem‟‟
7.pantu, „‟Likuma par budžetu un finanšu vadību‟‟ 41.(1) pantu, veikt grozījumus Aglonas
novada domes 2010.gada budžetā:
2.1.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidētā pamatbudžeta
ieņēmumus, tajā skaitā grozījumi, LVL 3361916 un aizņēmumu saņemšanu LVL 352113
saskaņā ar pielikumu Nr.1 „‟Pamatbudžets‟‟(8.aile), pamatbudžeta ieņēmumu kopsumma
kopā ar atl.g.s. LVL 3890432;
2.2. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidētā pamatbudžeta
izdevumus, tajā skaitā grozījumi, LVL 3695757, aizņēmumu atmaksu LVL 106022 un
naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumu uz 31.12.2010. LVL 87911(atlik. no avansa maks.
un proj. ieņ.), saskaņā ar pielikumu Nr.1 „‟Pamatbudžets‟‟(8.aile), pamatbudžeta izdevumu
kopsumma kopā ar aizņ.atmaksu un atl.g.b. LVL 3890432;
2.3.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidētā speciālā budžeta
grozījumus saskaņā ar pielikumu Nr.3 „‟Speciālais budžets‟‟(5.,6.aile).
2.3.1. palielināt budžeta izdevumus (ziedojumi, dāvinājumi) ieņēmumos par saņemto
ziedojumu summu LVL 450, EKK 23.4.1.0.
2.3.2. palielināt budžeta izdevumus (ziedojumi, dāvinājumi) izdevumos par saņemto
ziedojumu summu LVL 450, EKK 1119 LVL 363, EKK 1210 LVL 87. Apstiprināt
izdevumus saskaņā ar FKK 09.210 LVL 450 Grāveru pamatskolai.
2.variants
2.2. Par budžeta grozījumiem 2. variants, atceļot 2 bezalgas atv. dienas
2. Saskaņā ar likuma „‟Par pašvaldībām‟‟ 14.pantu, likuma „‟Par pašvaldību budžetiem‟‟
7.pantu, „‟Likuma par budžetu un finanšu vadību‟‟ 41.(1) pantu, veikt grozījumus Aglonas
novada domes 2010.gada budžetā:
2.1.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidētā pamatbudžeta
ieņēmumus, tajā skaitā grozījumi, LVL 3361916 un aizņēmumu saņemšanu LVL 352113
saskaņā ar pielikumu Nr.1 „‟Pamatbudžets‟‟(8.aile), pamatbudžeta ieņēmumu kopsumma
kopā ar atl.g.s. LVL 3890432;
2.2. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidētā pamatbudžeta
izdevumus, tajā skaitā grozījumi, LVL 3700079, aizņēmumu atmaksu LVL 101700 un
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naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumu uz 31.12.2010. LVL 87911(atlik. no avansa maks.
un proj. ieņ.), saskaņā ar pielikumu Nr.1 „‟Pamatbudžets‟‟(8.aile), pamatbudžeta izdevumu
kopsumma kopā ar aizņ.atmaksu un atl.g.b. LVL 3890432;
2.3.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidētā speciālā budžeta
grozījumus saskaņā ar pielikumu Nr.3 „‟Speciālais budžets‟‟(5.,6.aile).
2.3.1. palielināt budžeta izdevumus (ziedojumi, dāvinājumi) ieņēmumos par saņemto
ziedojumu summu LVL 450, EKK 23.4.1.0.
2.3.2. palielināt budžeta izdevumus (ziedojumi, dāvinājumi) izdevumos par saņemto
ziedojumu summu LVL 450, EKK 1119 LVL 363, EKK 1210 LVL 87. Apstiprināt
izdevumus saskaņā ar FKK 09.210 LVL 450 Grāveru pamatskolai.
Debatēs piedalās: V.Krimans.
Deputāta V.Krimana priekšlikums ir jautājuma izskatīšanu atlikt.
Sēdes vadītājs I.Reščenko aicina balsot par V.Krimana priekšlikumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Bartuša,
D.Vanags, J.Rutka, V.Krimans); pret – nav; atturas – 2 (I.Barkeviča, A.Girss), NOLEMJ:
1. Atlikt jautājuma izskatīšanu par grozījumie m Aglonas novada domes 2010.gada
budžetā.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
3. §
Par darba grupas izveidi.
(Ziņo: I.Reščenko)
Ņemot vērā Aglonas internātvidusskolas direktora sniegto informāciju par problēmām, ar
kādām Aglonas internātvidusskolai jāsaskaras līgumu par dienesta viesnīcas telpu nomu, apkuri
un skolas ūdensapgādi ar Jaunaglonas arodvidusskolu sagatavošanas un slēgšanas laikā un
deputāta D. Vanaga 07.10.2010. iesniegumu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Bartuša, I.Barkeviča, A.Girss, D.Vanags, J.Rutka, V.Krimans); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Izveidot darba grupu jautājuma par līgumu par dienesta viesnīcas telpu nomu,
apkuri un Aglonas internātvidusskolas ūdensapgādi juridiski un tiesiski korektai
sagatavošanai un noslēgšanai, iekļaujot tajā Aglonas internātvidusskolas direktoru
D. Vanagu, galveno grāmatvedi A. Smani, Aglonas novada domes juristu V. Griguli,
Aglonas novada domes grāmatvedi V.Volkovu un Aglonas novada domes
priekšsēdētāja vietnieku A.Beķi;
2. Uzaicināt piedalīties darba grupā Jaunaglonas arodvidusskolas direktoru V. Kursīti
un galveno grāmatvedi A. Indānu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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4. §
Par iepirkumiem.
(Ziņo: I.Barkeviča)
4.1. Par autobusa iegādi.
I.Barkeviča informē, ka ir jāvienojas, vai tiks iegādāts jauns autobuss vai lietots.
Debatēs piedalās: J.Rutka, V.Krimans.
Deputāti vienojas, ka ir jāiegādājas jauns autobuss ar 16-18 sēdvietām.
Pamatojoties uz 2010.gada 13.septembrī Ministru kabineta Rīkojums Nr. 539 „Par finanšu
līdzekļu piešķiršanu novadu pašvaldībām skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai”,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Bartuša, I.Barkeviča, A.Girss, D.Vanags, J.Rutka, V.Krimans); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Izsludināt iepirkuma procedūru pašvaldības pasūtījumam „Viena autobusa iegāde
Sociālās drošības tīkla stratēģijas ietvaros”.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
4.2. N aft as un degvi el as produkt u i epi rkums Agl onas novada domes vajadzī bām.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Bartuša, I.Barkeviča, A.Girss, D.Vanags, J.Rutka, V.Krimans); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Izsludināt iepirkuma procedūru pašvaldības pasūtījumam „Naftas un degvielas
produktu iepirkums Aglonas novada domes vajadzībām”.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
5. §
Par V.Dimpera iesniegumu.
(Ziņo: I.Reščenko)
Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.717 no 29.08.2006. “Kārtība koku ciršanai ārpus meža
zemes”2.5.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Bartuša, I.Barkeviča, A.Girss, D.Vanags, J.Rutka, V.Krimans); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Atļaut Aglonas novada Komunālajam dienestam nozāģēt koku ciemata centrā uz
zemes vienībām ar kadastra Nr.76420040547(aiz Krajbankas ēkas) pie automašīnu
stāvvietas.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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6. §
Par Aglonas internātvidusskolas direktora iesniegumu.
(Ziņo: I.Reščenko)
Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.717 no 29.08.2006. “Kārtība koku ciršanai ārpus meža
zemes” 2.5.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Bartuša, I.Barkeviča, A.Girss, D.Vanags, J.Rutka, V.Krimans); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Atļaut Aglonas internātvidusskolai nozāģēt 6 bīstamus un stipri bojātus kokus,
kas apdraud skolēnus un autotransportu, un atrodas uz tai piederošās zemes.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
7. §
Par A.Savelenoka iesniegumu.
(Ziņo: I.Reščenko)
Izskatot Ainara Savelenoka iesniegumu (07.10.2010.g., Nr.2894), kurā lūgts piešķirt
materiālo pabalstu sakarā ar to, ka 06.10.2010. ugunsgrēka laikā ir izpostīta daļa dzīvojamās
mājas un sabojāta sadzīves tehnika,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Bartuša, I.Barkeviča, A.Girss, D.Vanags, J.Rutka, V.Krimans); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Sakarā ar ārkārtēju situāciju un sniedzot palīdzību ugunsgrēka postījumu novēršanai,
piešķirt materiālo pabalstu Ainaram Savelenokam Ls 400,00 apmērā. Līdzekļi no
rezerves fonda.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
8. §
Par N.Leonova iesniegumiem.
(Ziņo: I.Barkeviča)
Sagatavotais lēmumprojekts:
Izskatot Nikolaja Leonova iesniegumus (07.10.2010.g., Nr.2906, Nr.2907) par nosaukumu un
adrešu piešķiršanu nekustāmajiem īpašumiem,
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu „Brūverīši” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7642 004 0631 Aglonas novada Aglonas pagastā.
2. Piešķirt adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0631 un uz tās esošajām ēkām,
Brūverīši, c. Brūveri, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV 5304.
3. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu „Kukulītis” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7642 0010080 Aglonas novada Aglonas pagastā.
4. Piešķirt adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 001 0080 un uz tās esošajām ēkām,
Kukulītis, Jaunaglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV 5304.
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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Debatēs piedalās: V.Krimans.
V.Krimans iebilst, ka jautājums nav skaidrs, jautājumu noskaidrot un skatīt pie zemes
jautājumiem kārtējā domes sēdē.
V.Krimana priekšlikums ir jautājuma izskatīšanu atlikt.
Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Bartuša, I.Barkeviča, A.Girss, D.Vanags, J.Rutka, V.Krimans); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Atlikt jautājumu par N.Leonova iesnieguma izskatīšanu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
9. §
Par I.Reščenko iesniegumu.
(Ziņo: A.Beķis)
No balsošanas sevi atstādina I.Reščenko.
Pamatojoties uz Aglonas novada domes „Darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma”
24.pantu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm: par – 5 (A.Beķis, A.Bartuša,
I.Barkeviča, A.Girss, D.Vanags); pret – nav; atturas – 2 (V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Piešķirt papildatvaļinājuma daļu – 7 darba dienas Aglonas novada domes
priekšsēdētājam Igoram Reščenko, sekojošās darba dienās - 11.10.2010.g.,
14.10.2010.g. un no 18.10.2010.g. līdz 22.10.2010.g.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
I.Reščenko ziņo, ka sēde ir slēgta.
SĒDE SLĒGTA: plkst.16:35
SĒDI VADĪJA
novada domes priekšsēdētājs:

_____________________ I.REŠČENKO

SĒDI PROTOKOLĒJA:

______________________ I.RUTKA

Protokols parakstīts ________________________
(datums)
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