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ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Aglonas novadā
2010.gada 13.augustā

Nr.20

Sēde sasaukta plkst.13:30
Sēdi atklāj plkst.13:30
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Igors Reščenko
Protokolē – I.Rutka.
Piedalās – 9 novada domes deputāti: Igors Reščenko, Antons Beķis, Andris Badūns (līdz
plkst.14:00), Andris Ruduks, Andris Girss, Anita Anna Bartuša, Ingūna Barkeviča, Ainārs
Streļčs, Didzis Vanags.
Sēdē nepiedalās: 4 novada domes deputāti: Aivars Kluss, Vadims Krimans, Iveta Soldāne,
Jānis Rutka (atrodas Rīgā).
Uzaicinātās personas – Aglonas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja V.Krīvāne, novada domes
jurists V.Grigulis, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja I.Valaine.
Sēdes vadītājs aicina balsot par izsludināto sēdes darba kārtību.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Bartuša, I.Barkeviča, A.Ruduks, A.Girss, A.Streļčs, D.Vanags); pret – nav;
atturas – nav, NOLEMJ:
Apstiprināt sēdes darba kārtību:
1. Par adreses piešķiršanu.
2. Par Bērnu sociālā atbalsta centru „Somerseta”.
3. Par piedalīšanos projektā.
4. Par atklātā konkursa nolikumiem par pretendentu atlasi uz Aglonas novada sociālais
darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem un teritorijas plānotāja amatiem.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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1. §
Par adreses piešķiršanu.
(Ziņo: I.Barkeviča)
Konstatēts, ka būvei pēc adreses Daugavpils ielā 8, Aglona, kas atrodas uz pašvaldībai
piederošās zemes ar kadastra numuru 7642-004-0436 un pamatojoties uz 23.07.2009.g. VZD
Kadastra izziņu Nr. 11-06-L4/559 par nekustamo īpašumu ir kadastra apzīmējums 7642-0040436-011, adrese nav reģistrēta Valsts adrešu reģistrā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Bartuša, I.Barkeviča, A.Ruduks, A.Girss, A.Streļčs, D.Vanags); pret – nav;
atturas – nav, NOLEMJ:
1. Būvei ar kadastra numuru 76420040436011, kura ir nekustāmā īpašuma ar kadastra
numuru 76420040436 sastāvā, piešķirt adresi Daugavpils iela 8, Aglona, Aglonas
pagasts, Aglonas novads, LV-5304.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
2. §
Par Bērnu sociālā atbalsta centru „Somerseta”.
(Ziņo: I.Reščenko)
Debatēs piedalās: V.Grigulis, V.Krīvāne, D.Vanags.
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 8.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Bartuša, I.Barkeviča, A.Ruduks, A.Girss, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 1
(D.Vanags), NOLEMJ:
1. Izveidot ar 01.10.2010.g. Aglonas novada domes struktūrvienību Bērnu sociālā
atbalsta centru „Somerseta”.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Bartuša, A.Ruduks, A.Girss, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 2 (D.Vanags,
I.Barkeviča), NOLEMJ:
2. Apstiprināt Bērnu sociālā atbalsta centrs „Somerseta” nolikumu. (Pielikumā)
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
A.Badūns atstāj sēžu zāli plkst.14:00.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Bartuša, I.Barkeviča, A.Ruduks, A.Girss, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags),
NOLEMJ:
3. Apstiprināt Bērnu sociālā atbalsta centra „Somerseta” štatu sarakstu. (Pielikumā)
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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3. §
Par piedalīšanos projektā.
(Ziņo: I.Valaine)
Debatēs piedalās: D.Vanags.
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Bartuša, I.Barkeviča, A.Ruduks, A.Girss, A.Streļčs, D.Vanags); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Piedalīties ESF darbības programmā „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma
prioritātē 1.4. „Sociālās iekļaušanas veicināšana” pasākuma 1.4.1. „Sociālā iekļaušana”
aktivitātes 1.4.1.2. „Darbspēju vērtēšanas sistēmas un sociālo pakalpojumu ieviešanas
sistēmas pilnveidošana”, apakšaktivitātē 1.4.1.2.4. „Sociālās rehabilitācijas un
institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” ar projektu
„Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Aglonas novadā”.
2. Projekta „Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Aglonas novadā”
ietvaros īstenoto sociālo pakalpojumu sniegšana tiks nodrošināta ilgāk nekā vienu gadu
pēc projekta realizācijas pabeigšanas.
3. Apstiprināt par projekta „Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Aglonas
novadā”:
3.1 projekta vadītāju Veltu Pašķeviču;
3.2. projekta koordinatori Āriju Perševiču;
3.3.projekta grāmatvedi Gaļinu Pilāni,
slēdzot ar darbiniekiem projekta īstenošanas laikā līgumus par projekta realizāciju.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
4. §
Par atklātā konkursa nolikumiem par pretendentu atlasi uz Aglonas novada sociālais
darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem un teritorijas plānotāja amatiem.
(Ziņo: I.Valaine)
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 8.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Bartuša, I.Barkeviča, A.Ruduks, A.Girss, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags),
NOLEMJ:
1. Apstiprināt atklātā konkursa nolikumu par pretendentu atlasi uz Aglonas
novada sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem amatam. (Pielikumā)
2. Apstiprināt atklātā konkursa nolikumu par pretendentu atlasi uz Aglonas
novada teritorijas plānotāja amatam. (Pielikumā)
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
I.Reščenko ziņo, ka sēde ir slēgta.
SĒDE SLĒGTA: plkst.14:30
SĒDI VADĪJA
novada domes priekšsēdētājs:
SĒDI PROTOKOLĒJA:

_____________________ I.REŠČENKO
______________________ I.RUTKA

Protokols parakstīts ________________________
(datums)
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