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LLAATTVVIIJJAASS RREEPPUUBBLLIIKKAA

AAGGLLOONNAASS NNOOVVAADDAA DDOOMMEE
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 11.augustā Nr.19

Sēde sasaukta plkst.16:00

Sēdi atklāj plkst.16:00

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Igors Reščenko

Protokolē – I.Rutka

Piedalās – 11 novada domes deputāti: Igors Reščenko, Antons Beķis, Andris Badūns, Aivars
Kluss, Andris Girss, Anita Anna Bartuša, Ingūna Barkeviča, Vadims Krimans, Jānis Rutka,
Didzis Vanags, Iveta Soldāne.

Sēdē nepiedalās: 2 novada domes deputāti: A.Ruduks, A.Streļčs (atrodas atvaļinājumā).

Uzaicinātās personas – Finanšu nodaļas vadītāja V.Lielcepure, Aglonas novada bāriņtiesas
priekšsēdētāja V.Krīvāne, SAC „Aglona” direktore M.Mežiniece, novada domes jurists
V.Grigulis.

Piedalās – sabiedrisko attiecību speciāliste Z.Ločmele.

Izsludinātā sēdes darba kārtība:

1. Par Bērnu sociālā atbalsta centru „Somerseta”.
2. Par atklātā konkursa nolikumu par pretendentu atlasi uz Aglonas novada sociālais

darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem un teritorijas plānotāja amatiem.
3. Par iepirkuma „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Kastuļinas pagasta Priežmalas

ciemā” nolikumu.
4. Par konta atvēršanu Lietuvas karaļa Mindauga pieminekļa celtniecībai.
5. Par vienošanos.
6. Par zivju nozveju.
7. Par domes lēmuma precizēšanu.

Deputāts V.Krimans lūdz sēdes darba kārtības 5.jautājumu skatīt kā 1.jautājumu.

Sēdes vadītājs I.Reščenko aicina balsot par izsludināto sēdes darba kārtību, mainot vietām
sēdes darba kārtības jautājumus.
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 11 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Bartuša, I.Barkeviča, A.Kluss, A.Girss, V.Krimans, J.Rutka, D.Vanags, I.Soldāne);
pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:

Apstiprināt sēdes darba kārtību:

1. Par vienošanos.
2. Par Bērnu sociālā atbalsta centru „Somerseta”.
3. Par atklātā konkursa nolikumu par pretendentu atlasi uz Aglonas novada sociālais

darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem un teritorijas plānotāja amatiem.
4. Par iepirkuma „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Kastuļinas pagasta

Priežmalas ciemā” nolikumu.
5. Par konta atvēršanu Lietuvas karaļa Mindauga pieminekļa celtniecībai.
6. Par zivju nozveju.
7. Par domes lēmuma precizēšanu.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

1. §
Par vienošanos.

(Ziņo: I.Reščenko)

Sagatavotais lēmumprojekts:

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punktu,
Aglonas novada dome NOLEMJ:

1. Pieņemt zināšanai 09.07.2010.g. noslēgto vienošanos starp Aglonas novada domi,
Stichting Gamma Dienstverlening, Sociālās aprūpes centru „Aglona” un Veselības un
sociālās aprūpes centra „Aglona” iepriekšējo direktoru Vadimu Krimanu.

Deputāta D.Vanaga priekšlikums ir akceptēt noslēgto vienošanos starp Aglonas novada domi,
Stichting Gamma Dienstverlening, Sociālās aprūpes centru „Aglona” un Veselības un
sociālās aprūpes centra „Aglona” iepriekšējo direktoru Vadimu Krimanu.

Debatēs piedalās: A.Badūns, V.Krimans.

Deputāti balso par D.Vanaga priekšlikumu.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 4 (V.Krimans, J.Rutka,
D.Vanags, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, A.Kluss,
A.Girss, I.Barkeviča, A.Bartuša), neapstiprina augstākminēto lēmumprojektu.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums nav pieņemts.

Deputāti balso par sagatavoto lēmumprojektu.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Bartuša, I.Barkeviča, A.Kluss, A.Girss); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 3
(D.Vanags, I.Soldāne, J.Rutka), NOLEMJ:

1. Pieņemt zināšanai 09.07.2010.g. noslēgto vienošanos starp Aglonas novada domi,
Stichting Gamma Dienstverlening, Sociālās aprūpes centru „Aglona” un Veselības un
sociālās aprūpes centra „Aglona” iepriekšējo direktoru Vadimu Krimanu.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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2. §
Par Bērnu sociālā atbalsta centru „Somerseta”.

(Ziņo: I.Reščenko)

Sagatavotais lēmumprojekts:

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 8.punktu,
Aglonas novada dome NOLEMJ:

1. Izveidot ar 15.09.2010.g. Aglonas novada domes struktūrvienību Bērnu sociālā atbalsta
centru „Somerseta”.

2. Apstiprināt Bērnu sociālā atbalsta centrs „Somerseta” nolikumu. (Pielikumā)
3. Apstiprināt Bērnu sociālā atbalsta centra „Somerseta” štatu sarakstu. (Pielikumā)

Debatēs piedalās: D.Vanags, V.Grigulis, A.Beķis, V.Krimans, V.Lielcepure, A.Badūns, J.Rutka,
I.Soldāne, I.Barkeviča.

Deputāts D.Vanags iebilst par kļūdām nolikumā.
Deputāts V.Krimans jautā, kāpēc Bērnu sociālā atbalsta centru nevar veidot kā SAC „Aglona”
filiāli? Kā arī jautā par centra finansējumu.
Novada domes jurists V.Grigulis skaidro par centra nolikuma projektu.
Finanšu nodaļas vadītāja V.Lielcepure sniedz skaidrojumu par centra finansējumu.
Deputāts A.Badūns iebilst, ka ir jāpalabo štatu saraksts.

Deputāti balso par sagatavoto lēmumprojektu.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 5 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Kluss, A.Girss); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas – 4 (D.Vanags, I.Soldāne,
I.Barkeviča, A.Bartuša), neapstiprina augstākminēto lēmumprojektu.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums nav pieņemts.

J.Rutka lūdz ieprotokolēt: „Balsojis „pret”, jo uzskata, ka lēmumprojekts nav sagatavots.”

3. §
Par atklātā konkursa nolikumu par pretendentu atlasi uz Aglonas novada sociālais

darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem un teritorijas  plānotāja amatiem.
(Ziņo: I.Reščenko)

Sagatavotais lēmumprojekts:

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 8.punktu,
Aglonas novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt atklātā konkursa nolikumu par pretendentu atlasi uz Aglonas novada
sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem un teritorijas plānotāja
amatiem. (Pielikumā)

Debatēs piedalās: V.Krimans, D.Vanags, A.Badūns, I.Barkeviča.

Deputāts V.Krimans iebilst par pretendentu vērtēšanas komisiju.
Deputāts D.Vanags iebilst, ka nolikums ir pavirši sagatavots.
Deputāts J.Rutka iebilst, ka bija jābūt diviem nolikumiem par katru amatu atsevišķi.
I.Reščenko priekšlikums ir papildināt nolikumu ar sekojošu: „Komisijai ir tiesības pieaicināt
ekspertus.”
Deputāte I.Barkeviča iebilst par nolikuma numerāciju un pieteikšanās termiņu.
Sēdes vadītāja I.Reščenko priekšlikums ir pieteikšanās termiņu noteikt no 17.08.2010. līdz
12.09.2010.
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I.Reščenko aicina balsot par sagatavoto lēmumprojektu ar izmaiņām.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 4 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Kluss); pret – nav; atturas – 7 (A.Girss, V.Krimans, J.Rutka, D.Vanags,
I.Soldāne, I.Barkeviča, A.Bartuša), neapstiprina augstākminēto lēmumprojektu.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums nav pieņemts.

5. §
Par iepirkuma „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Kastuļinas pagasta

Priežmalas ciemā” nolikumu.
(Ziņo: I.Reščenko)

Sagatavotais lēmumprojekts:

Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai iepirkuma „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada

Kastuļinas pagasta Priežmalas ciemā” nolikumu.

Debatēs piedalās: A.Badūns, V.Krimans.

A.Badūna priekšlikums ir papildināt lēmumprojektu ar 2.punku:

2. Iepirkumu komisijai izsludināt iepirkumu pašvaldības pasūtījumam „Ūdenssaimniecības
attīstība Aglonas novada Kastuļinas pagasta Priežmalas ciemā”.

Deputāti balso par sagatavotā lēmumprojekta 1.punktu.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Bartuša, I.Soldāne, A.Kluss, A.Girss); pret – nav; atturas – 4 (I.Barkeviča,
D.Vanags, V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ:

1. Pieņemt zināšanai iepirkuma „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada
Kastuļinas pagasta Priežmalas ciemā” nolikumu.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

Deputāti balso par A.Badūna priekšlikumu.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, I.Soldāne, A.Kluss, A.Girss); pret – nav; atturas – 3
(D.Vanags, V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ:

2. Iepirkumu komisijai izsludināt iepirkumu pašvaldības pasūtījumam
„Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Kastuļinas pagasta Priežmalas
ciemā”.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

5. §
Par konta atvēršanu Lietuvas karaļa Mindauga pieminekļa celtniecībai.

(Ziņo: I.Reščenko)

Sagatavotais lēmumprojekts:
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punktu,
Aglonas novada dome NOLEMJ:

1. Atvērt AS SEB kontu ziedojumiem ar mērķi Lietuvas karaļa Mindauga
pieminekļa celtniecībai.

2. Izstrādāt nolikumu konta apkalpošanai.

Debatēs piedalās: V.Krimans, J.Rutka, A.Badūns.

V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Nav saņemts neviens iesniegums no ārpuses par konta atvēršanu
Lietuvas karaļa Mindauga pieminekļa celtniecībai.”

A.Kluss atstāj sēžu zāli.

Deputāta V.Krimana priekšlikums ir jautājumu neskatīt, sakarā ar to, ka nav iesniegts rakstisks
iesniegums.

Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Girss, V.Krimans, J.Rutka, D.Vanags, I.Soldāne); pret – nav; atturas
– 1 (A.Bartuša), NOLEMJ:

1. Atlikt jautājuma izskatīšanu par konta atvēršanu Lietuvas karaļa Mindauga
pieminekļa celtniecībai.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

A.Kluss atgriežas sēžu zālē.

6. §
Par zivju nozveju.
(Ziņo: I.Reščenko)

6.1. Par J.Krjukova iesniegumu.

Izskatot Jevgēnija Krjukova, personas kods 151062-10201,  dzīves vieta – Daugavpils,
Krāslavas iela 68-2, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 02.08.2010., Nr. 3-13/37) par lūgumu slēgt
zvejas tiesību nomas līgumu 2010.gadam Kalvišu ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar zivju
murdu,  pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi par rūpnieciskās
zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos.”

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 11 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Bartuša, I.Barkeviča, A.Kluss, A.Girss, V.Krimans, J.Rutka, D.Vanags, I.Soldāne);
pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:

1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2010. gadam ar Jevgēniju Krjukovu, personas
kods, dzīves vieta – Daugavpils, Krāslavas iela 68-2, par zivju
nozveju Kalvišu  ezerā ar vienu zivju murdu.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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6.2. Par R.Eižvertiņa iesniegumu.

Izskatot Romualda Eižvertiņa, personas kods 070645-14468, dzīves vieta Ezeru iela 3-3, c.
Grāveri, Grāveru pagasts, Aglonas novads, iesniegumu (kanceleja reģistrēts 03.08.2010. Nr. 3-
13/38) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2010. gadam Jazinkas ezerā zivju nozvejai
pašpatēriņam ar zivju tīklu, pamatojoties uz 30.11.2009.MK noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi
par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 11 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Bartuša, I.Barkeviča, A.Kluss, A.Girss, V.Krimans, J.Rutka, D.Vanags, I.Soldāne);
pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:

1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2010. gadam ar Romualdu Eižvertiņu, personas
kods, dzīves vieta Ezeru iela 3-3, c. Grāveri, Grāveru pagasts, Aglonas
novads, par zivju nozveju Jazinkas ezerā ar vienu 30m garu tīklu.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

7. §
Par domes lēmuma precizēšanu.

(Ziņo: I.Reščenko)

Sagatavotais lēmumprojekts:

Aglonas novada dome  NOLEMJ:
1. Precizēt 24.02.2010.g. lēmumu (protokols Nr.5, paragrāfs 25) un izteikt 3.punktu

sekojošā redakcijā:
3. Deleģēt novada domes Sabiedrisko attiecību speciālisti Zani Ločmeli

pašvaldības interešu pārstāvēšanai.

Debatēs piedalās: V.Krimans, I.Barkeviča.

Deputāti vienojas precizēt lēmumprojektu un izteikt jaunā redakcijā, lai lēmumā būtu visi trīs
punkti.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 11 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Bartuša, I.Barkeviča, A.Kluss, A.Girss, V.Krimans, J.Rutka, D.Vanags, I.Soldāne);
pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:

1. Precizēt 24.02.2010.g. lēmumu (protokols Nr.5, paragrāfs 25) un izteikt sekojošā
redakcijā:

1. Iestāties biedrībā „Krāslavas rajona partnerība”.
2. Nodrošināt ikgadējo biedra naudas maksu Ls 40 apmērā.
3. Deleģēt novada domes Sabiedrisko attiecību speciālisti Zani Ločmeli

pašvaldības interešu pārstāvēšanai.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

I.Reščenko ziņo, ka sēde ir slēgta.

SĒDE SLĒGTA: plkst.17:30

SĒDI VADĪJA
novada domes priekšsēdētājs: _____________________ I.REŠČENKO

SĒDI PROTOKOLĒJA:                          ______________________ I.RUTKA

Protokols parakstīts ________________________
(datums)


