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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 6.maijā

Nr.13

Sēde sasaukta plkst.15:00
Sēdi atklāj plkst.15:00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs I.Reščenko
Protokolē – I.Rutka
Piedalās – 8 novada domes deputāti: Igors Reščenko, Antons Beķis, Andris Badūns, Aivars
Kluss, Ainārs Streļčs, Andris Girss (no plkst.15:15), Anita Anna Bartuša, Ingūna Barkeviča.
Sēdē nepiedalās: 5 novada domes deputāti: I.Soldāne (atrodas darbā), J.Rutka (atrodas uz
slimības lapas), D.Vanags (pasākums skolā), V.Krimans, A.Ruduks.
Uzaicinātās personas – Novada domes jurists V.Grigulis, Finanšu nodaļas vadītāja V.Lielcepure.
Sēdes vadītājs aicina balsot par izsludināto sēdes darba kārtību.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Streļčs, A.Bartuša, I.Barkeviča, A.Kluss); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
Apstiprināt sēdes darba kārtību:
1.
2.
3.
4.
5.

Par SAC „Aglona” nolikuma apstiprināšanu.
Par SAC „Aglona” direktora amata likmes apstiprināšanu.
Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām.
Par Aglonas bazilikas kora skolas iesniegumu ( 30.04.2010., Nr. 949).
Par iepirkumiem.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
1. §
Par SAC „Aglona” nolikuma apstiprināšanu.
(Ziņo I.Reščenko)
Uz sēdi ierodas A.Girss plkst.15:15.
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Debatēs piedalās: A.Badūns, A.Beķis, I.Barkeviča,V.Lielcepure, V.Grigulis.
I.Reščenko aicina balsot par nolikuma apstiprināšanu ar izmaiņām.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Streļčs, A.Bartuša, I.Barkeviča, A.Kluss, A.Girss); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt Sociālās aprūpes centra „Aglona” nolikumu. (Pielikumā)
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
2. §
Par SAC „Aglona” direktora amata likmes apstiprināšanu.
(Ziņo I.Reščenko)
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par - 6 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Streļčs, A.Girss, A.Kluss); pret – nav; atturas – 2 (I.Barkeviča, A.Bartuša), NOLEMJ:
1. Apstiprināt Sociālās aprūpes centra „Aglona” direktora amata likmi – Ls 600,-.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
3. §
Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām.
(Ziņo A.Streļčs)
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 1.daļas 18.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Streļčs, A.Girss, A.Bartuša, I.Barkeviča, A.Kluss); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Atteikties no pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz biedrībai „Preiļu policijas sporta
klubs”, reģistrācijas Nr.40008024793, piederošo nekustamo īpašumu „Preiļu policijas
sporta kluba īpašums” 1,0144 ha kopplatībā, Aglonas novada Aglonas pagastā,
sastāvošu no 1 zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0326 un piecām ēkām
par labu SIA „Rēzeknes gaļas kombināts”, reģistrācijas numurs 42403012397.
Pirkuma līguma summa 7000,00 LVL.
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.
4. §
Par Aglonas bazilikas kora skolas iesniegumu ( 30.04.2010., Nr. 949).
(Ziņo I.Reščenko)
Izskatot Aglonas bazilikas kora skolas 26.04.2009. iesniegumu „Par balvām konkursam”,
kurā teikts sekojošais – „19. maijā Aglonas bazilikas Baltajā zālē notiks VII Jauno vokālistu
konkurss „ Dziedu Dievmātei". Katru gadu, bez oficiāli godalgotajām vietām, konkursa
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dalībniekiem tiek piešķirtas speciālas balvas par labāko latgaliešu tautas dziesmas izpildījumu katrā
grupā. Piedāvājam un lūdzam rast iespēju Aglonas novadam būt šo balvu sponsoram. Aglonas
novads, kā konkursa atbalstītājs izskanētu visā Latvijā. Nepieciešamas 6 balvas, jo ir 6 konkursa
grupas.”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Streļčs, A.Girss, A.Bartuša, I.Barkeviča, A.Kluss); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Atbalstīt VII Jauno vokālistu konkursu „ Dziedu Dievmātei". Piešķirt no rezerves fonda
Ls 30 balvu iegādei.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
5. §
Par iepirkumiem.
(Ziņo I.Barkeviča)
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Streļčs, A.Girss, A.Bartuša, I.Barkeviča, A.Kluss); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Izsludināt pašvaldības iepirkumu „Aprīkojuma iegāde un uzstādīšana Bērnu brīvā laika
pavadīšanas centrā Aglonā” ERAF projekta nr.3DP/3.1.4.4.0/09/APIA/VRAA/058 „Bērnu
brīvā laika pavadīšanas centra izveidošana Aglonā” ietvaros.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
I.Reščenko ziņo, ka sēde ir slēgta.
SĒDE SLĒGTA: plkst.16:00
SĒDI VADĪJA
novada domes priekšsēdētājs:
SĒDI PROTOKOLĒJA:

_____________________ I.REŠČENKO
______________________ I.RUTKA

Protokols parakstīts ________________________
(datums)

Aglonas novada domes 06.05.2010. ārkārtas sēdes protokols Nr.13

-3-

