LATVIJAS REPUBLIKA
AGLONAS NOVADA DOME
Reģ.Nr. 90000065754, Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas nov., LV-5304 Tālr./fakss +371 65324573 www.aglona.lv

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Aglonas novadā
2010.gada 5.novembrī

Nr.32

Sēde sasaukta plkst.16:00
Sēdi atklāj plkst.16:00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Igors Reščenko.
Protokolē – I.Rutka.
Piedalās – 8 novada domes deputāti: Igors Reščenko, Andris Badūns, Aivars Kluss,
Ainārs Streļčs, Ingūna Barkeviča, Andris Ruduks,
Anita Anna Bartuša (līdz plkst.16:50), Didzis Vanags.
Sēdē nepiedalās: 4 novada domes deputāti: Antons Beķis (atrodas atvaļinājumā),
Jānis Rutka (atrodas Rīgā),
Iveta Soldāne (darba dēļ),
Vadims Krimans (darba dēļ).
Uzaicinātās personas – novada domes jurists V.Grigulis, Bērnu brīvā laika pavadīšanas centra
vadītāja I.Reča.
Sēdes vadītājs I.Reščenko aicina balsot par izsludināto sēdes darba kārtību.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Badūns,
A.Bartuša, I.Barkeviča, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, D.Vanags); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
Apstiprināt sēdes darba kārtību:
1. Par BSAC „Somerseta”.
2. Par projektiem:
2.1. „Speciālistu piesaiste administratīvās kapacitātes stiprināšanai Aglonas novadā”.
2.2. „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā I.kārtas
paplašināšana”.
3. Par bērnu brīvā laika pavadīšanas centru Aglonā.
4. Par grozījumiem Aglonas novada domes saistošajos noteikumos Nr.1 „Aglonas novada
pašvaldības nolikums”.
5. Par Aglonas bazilikas kora skolas direktores iesniegumu.
6. Par līgumiem:
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6.1. Ar SIA “ZZ Dats”.
6.2. Ar biedrību “ Neaizmirstule”.
7. Par Sociālā dienesta iesniegumu.
8. Par O.Spīķes iesniegumu.
9. Par V.Mihailovas iesniegumu.
10. Par A.Guževas iesniegumu.
11. Par SIA “Riveta” iesniegumu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
1. §
Par BSAC „Somerseta”.
(Ziņo: I.Reščenko)
Debatēs piedalās: A.Badūns, A.Ruduks.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 13.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Badūns,
A.Bartuša, I.Barkeviča, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags),
NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus 2010.gada 11.oktobra lēmuma Nr.1 (prot. Nr.26) 1.4. punktā –
štatu saraksts ar atalgojumiem darbiniekiem 2010.gadam BSAC „Somerseta”, sadaļās:
1. medmāsa – noteikt likmju skaitu - 2;
2. pavārs – likme 180 Ls; likmju skaits – 2;
3. apkopēja – likme 180 Ls; likmju skaits – 1,5;
4. kurinātājs – likme 180 Ls; likmju skaits - 4
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Pamatojoties uz 13.07.1999. MK noteikumiem Nr.250 “Kārtība, kādā veicami savstarpējie
norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Badūns,
A.Bartuša, I.Barkeviča, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags),
NOLEMJ:
1. Apstiprināt viena bērna izmaksas BSAC „Somerseta” LVL 277.50 (divi simti
septiņdesmit septiņi lati 50 santīmi) mēnesī ar 2010.gada 01.novembri.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
2. §
Par projektiem:
(Ziņo: I.Barkeviča)
2.1. „Speciālistu piesaiste administratīvās kapacitātes stiprināšanai Aglonas novadā”.
Debatēs piedalās: D.Vanags, A.Badūns.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Badūns,
A.Bartuša, I.Barkeviča, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, D.Vanags); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
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1. Pieņemt zināšanai, ka apstiprināts Darbības programmas „Cilvēkresursi un
nodarbinātība” papildinājuma 1.5.23.1. aktivitātes „Speciālistu piesaiste plānošanas
reģioniem, pilsētām un novadiem” projekta iesniegums
Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/102 „ Speciālistu piesaiste administratīvās kapacitātes
stiprināšanai Aglonas novadā” ar kopējo attiecināmo izmaksu finansējumu 18 500,00
LVL, ko veido Eiropas Sociālā fonda finansējums.
2. Projekta vadītājas pienākumus veic Ineta Valaine, projekta grāmatvedes pienākumus
veic Dzintra Valaine.
3. Sakarā ar to, ka iepriekšējais rīkotais atklātais konkurss par pretendenta atlasi uz
Aglonas novada Sociālo darbinieku darbam ar ģimeni un bērniem ir bez rezultātiem,
atkārtoti izsludināt atklātu konkursu par pretendenta atlasi uz Aglonas novada amatu
„Sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem”.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
2.2. „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā I.kārtas paplašināšana”.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Badūns,
A.Bartuša, I.Barkeviča, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, D.Vanags); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Izsludināt iepirkumu pašvaldības pasūtījumam „Ūdenssaimniecības attīstība
Aglonas pagasta Aglonas ciemā I.kārtas paplašināšana”.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
3. §
Par bērnu brīvā laika pavadīšanas centru Aglonā.
(Ziņo: I.Reščenko)
Debatēs piedalās: V.Grigulis, D.Vanags, I.Barkeviča, A.Streļčs, A.Badūns, I.Reča.
Pamatojoties uz LR likuma „ Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 8., 13 punktiem
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Badūns,
A.Bartuša, I.Barkeviča, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags),
NOLEMJ:
1. Izveidot ar 08.11.2010.g. Aglonas novada domes struktūrvienību „Aglonas bērnu
brīvā laika pavadīšanas centrs”.
2. Apstiprināt Aglonas bērnu brīvā laika pavadīšanas centra nolikumu. (Pielikumā)
3. Apstiprināt Aglonas bērnu brīvā laika pavadīšanas centra štatu sarakstu
2010.gadam. (Pielikumā)
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
4. §
Par grozījumiem Aglonas novada domes saistošajos noteikumos Nr.1 „Aglonas novada
pašvaldības nolikums”.
(Ziņo: V.Grigulis)
Pamatojoties uz LR likuma „ Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 1 punktu,
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Badūns,
A.Bartuša, I.Barkeviča, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags),
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.18 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1
„AGLONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS””. (Pielikumā)
2. Apstiprināt Saistošo noteikumu Nr.18 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1
„Aglonas novada pašvaldības nolikums”” paskaidrojuma rakstu. (Pielikumā)
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
5. §
Par Aglonas bazilikas kora skolas direktores iesniegumu.
(Ziņo: I.Reščenko)
Debatēs piedalās: A.Badūns, D.Vanags, I.Barkeviča.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 13.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Badūns,
A.Bartuša, I.Barkeviča, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, D.Vanags); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Izveidot un apstiprināt štata vienību ar 08.11.2010.g. Aglonas novada zēnu kora
vadītājs 1 likme, atalgojums par likmi Ls 255.00.
2. Finansējumu paredzēt no rezerves fonda.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
6. §
Par līgumiem.
(Ziņo: I.Reščenko)
6.1. Ar SIA “ZZ Dats”.
Deputāte A.Bartuša atstāj sēžu zāli plkst.16:50.
Sagatavotais lēmumprojekts:
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punktu,
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt līgumu ar SIA „ZZ Dats”, reģ. Nr.40003278467, juridiskā adrese: Elizabetes iela
41/43, Rīga, LV-1010, par pašvaldības programmatūras uzturēšanas un datu
izmitināšanas pakalpojumu sniegšanu. Līguma summa bez 21% PVN ir LVL 2200.00
(divi tūkstoši divi simti lati 00 santīmi), un 21% PVN 462.00 (četri simti sešdesmit divi
lati 00 santīmi), kopējā līgumcena ir LVL 2662.00 (divi tūkstoši seši simti sešdesmit
divi lati 00 santīmi).
Debatēs piedalās: D.Vanags, A.Badūns.
I.Reščenko priekšlikums ir jautājuma izskatīšanu atlikt, precizēt līgumu ar SIA „ZZ Dats”.
Deputāti balso par I.Reščenko priekšlikumu.
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, D.Vanags); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Atlikt jautājuma izskatīšanu par līgumu ar SIA „ZZ Dats”.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
6.2. Ar biedrību “ Neaizmirstule”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags), NOLEMJ:
1. Slēgt sadarbības līgumu ar Aglonas novada biedrību “Neaizmirstule”.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
7. §
Par Sociālā dienesta iesniegumu.
(Ziņo: I.Barkeviča)
Saņemts Sociāla dienesta iesniegums (04.11.2010., Nr.3149), kurā tiek lūgts rast iespēju piešķirt
finansējumu 40,00 Ls apmērā prezentācijai.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, D.Vanags); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt finansējumu 40,00 Ls apmērā Aglonas novada Sociālajam dienestam kafijas
paužu nodrošināšanai tikšanās laikā ar Rēzeknes novada Sociālā dienesta
darbiniekiem 09.11.2010.g.
2. Finansējumu paredzēt no rezerves fonda.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
8. §
Par O.Spīķes iesniegumu.
(Ziņo: I.Reščenko)
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, D.Vanags); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Izmaksāt naudas prēmijas trim konkursantiem, kuri piedalījās konkursā par
Aglonas novada ģerboņa izveidi. Naudas prēmiju kopējā summa Ls 75,60.
2. Līdzekļus paredzēt no projektos atgūtajiem līdzekļiem.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
9. §
Par V.Mihailovas iesniegumu.
(Ziņo: I.Reščenko)
Saņemts Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas V.Mihailovas iesniegums
(01.11.2010., Nr.3119), kurā atkārtoti tiek lūgts nodrošināt pirmsskolas izglītības iestādi ar
medicīnas māsu uz 0,5 slodzēm (likme 213.00 Ls), jo PII nevar nodrošināt higiēnas noteikumu
ievērošanu.
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Debatēs piedalās: A.Badūns, I.Barkeviča.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 13.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, D.Vanags); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Precizēt Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādes štatu sarakstu:
1.1. Atcelt divas likmes 0,125 medmāsas, izveidot štata vienību medmāsa 0,5
likmes.
1.2. Finansējumu nodrošināt no Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādes
līdzekļiem.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
10. §
Par A.Guževas iesniegumu.
(Ziņo: I.Reščenko)
Saņemts Priežmalas pamatskolas direktores A.Guževas iesniegums (29.10.2010., Nr.3093), kurā
tiek lūgts piešķirt papildus līdzekļus Ls 200 apmērā diennakts dežūras ugunsdzēsības sistēmas
kontroles organizēšanai.
Pamatojums: 2010.gada 25.oktobra Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona
brigādes Preiļu daļas pārbaudes protokolā Nr.22/9.7.2.1-119 ir konstatējums par nepieciešamību
nodrošināt ugunsdzēsības sistēmas diennakts dežūru, kas diennaktī kontrolē darbspēju,
neatbilstības novēršanas termiņš ir 20.12.2010.
Sagatavotais lēmumprojekts:
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Priežmalas pamatskolai Ls 200,00 diennakts dežūras ugunsdzēsības sistēmas
kontroles uzstādīšanai.
Debatēs piedalās: A.Badūns.
I.Reščenko priekšlikums ir jautājuma izskatīšanu
ugunsdrošības signalizācijas apkopi Aglonas novadā.

atlikt

līdz iepirkuma

rezultātiem par

Deputāti balso par I.Reščenko priekšlikumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, D.Vanags); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz iepirkuma rezultātiem par ugunsdrošības
signalizācijas apkopi Aglonas novada domes struktūrvienībās, iestādēs un pagasta
pārvaldēs.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
11. §
Par SIA “Riveta” iesniegumu
(Ziņo: I.Reščenko)
Saņemts SIA „Riveta” iesniegums (04.11.2010., Nr.3152) par būvdarbu termiņa pagarinājumu
celtniecības objektā „Aglonas vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana”, pēc adreses
Daugavpils iela 6, Aglona, Aglonas novads,
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Debatēs piedalās: A.Badūns, D.Vanags, A.Kluss, A.Streļčs, I.Barkeviča.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags), NOLEMJ:
1. Slēgt vienošanos ar SIA “Riveta” par būvdarbu termiņa pagarinājumu līdz 01.12.2010.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
I.Reščenko ziņo, ka sēde ir slēgta.
SĒDE SLĒGTA: plkst.17:20.
SĒDI VADĪJA
novada domes priekšsēdētājs:

_____________________ I.REŠČENKO

SĒDI PROTOKOLĒJA:

______________________ I.RUTKA

Protokols parakstīts ________________________
(datums)
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