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SĒDES   PROTOKOLS

Aglonas novadā

2010.gada 30.augustā Nr.21

Sēde sasaukta plkst.15:00
Sēdi atklāj plkst.15:00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Igors Reščenko
Protokolē – I.Rutka
Piedalās – 13 novada domes deputāti: Igors Reščenko, Antons Beķis, Andris Badūns (līdz
plkst.18:30), Aivars Kluss, Vadims Krimans (līdz plkst.18:25), Didzis Vanags, Andris Girss,
Anita Anna Bartuša, Ingūna Barkeviča, Ainārs Streļčs, Jānis Rutka, Andris Ruduks, Iveta Soldāne.
Uzaicinātās personas – novada domes jurists V.Grigulis, Finanšu nodaļas vadītāja V.Lielcepure,

novada domes grāmatvede V.Volkova.

Izsludinātā sēdes darba kārtība:

1.   Novada domes priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
2. Par debitoru parādiem par komunālajiem pakalpojumiem.
3. Par piedalīšanos projektā ERAF 3.1.3.2. aktivitātē „Atbalsts vispārējās izglītības iestāžu

tīkla optimizācijai.
4. Par grozījumiem pedagogu atlases nolikumā.
5. Par „Bērnu brīvā laika pavadīšanas centra „Aglona”” vadītāja/as amata pretendentu atlases

atklāta konkursa nolikumu.
6. Par līguma pagarināšanu ar Preiļu novada izglītības pārvaldi.
7. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma aktualizāciju projektam ERAF 3.4.1.1. aktivitāte „

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz
2000”  Jaunaglonas ciemam, Aglonas ciemam un Grāveru ciemam.

8. Par iepirkuma izsludināšanu vienotas informatīvās sistēmas izveidošanai lietvedībā.
9. Par Aglonas novada PII vadītājas V.Mihailovas iesniegumu.
10. Par 2010.gada budžetu.
11. Par sociālajiem pabalstiem.
12. Par NVO “Neaizmirstule” lūgumu projekta līdzfinansēšanai.
13. Par Latvijas un Lietuvas sabiedrisko darbinieku grupas iesniegumu.
14. Par norādes zīmes „Velnezers” uzstādīšanu.
15. Par zēnu kora izveidi novadā.
16. Par dalību projektā „ Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam

pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” sadarbības partnera statusā.
17. Par I.Mihailovas iesniegumu.
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I.Reščenko lūdz sēdes darba kārtību papildināt ar sekojošiem jautājumiem:

 Par grozījumiem Bērnu sociālā atbalsta centra „Somerseta” nolikumā.
 Par Bērnu sociālā atbalsta centra „Somerseta” Bērnu atbalsta nodaļas nolikumu.
 Par autobusa iegādi Sociālās drošības tīkla ietvaros.
 Par SIA „Preiļu slimnīca” projekta līdzfinansējumu.
 Par A.Bernāna un V.Lukaševiča iesniegumu.
 Par P.Nikitina un V.Fadejevas iesniegumu.
 Par VZD Latgales reģionālās nodaļas iesniegumu.

Deputāti balso par izsludināto sēdes darba kārtību.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par - 13 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Ruduks, A.Streļčs, I.Soldāne,
J.Rutka); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:

Apstiprināt izsludināto sēdes darba kārtību:

1.   Novada domes priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
2. Par debitoru parādiem par komunālajiem pakalpojumiem.
3. Par piedalīšanos projektā ERAF 3.1.3.2. aktivitātē „Atbalsts vispārējās izglītības

iestāžu tīkla optimizācijai.
4. Par grozījumiem pedagogu atlases nolikumā.
5. Par „Bērnu brīvā laika pavadīšanas centra „Aglona”” vadītāja/as amata pretendentu

atlases atklāta konkursa nolikumu.
6.   Par līguma pagarināšanu ar Preiļu novada izglītības pārvaldi.
7.   Par tehniski ekonomiskā pamatojuma aktualizāciju projektam ERAF 3.4.1.1.

aktivitāte „ Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar
iedzīvotāju skaitu līdz 2000”  Jaunaglonas ciemam, Aglonas ciemam un Grāveru
ciemam.

8.   Par iepirkuma izsludināšanu vienotas informatīvās sistēmas izveidošanai lietvedībā.
9.   Par Aglonas novada PII vadītājas V.Mihailovas iesniegumu.
10. Par 2010.gada budžetu.
11. Par sociālajiem pabalstiem.
12. Par NVO “Neaizmirstule” lūgumu projekta līdzfinansēšanai.
13. Par Latvijas un Lietuvas sabiedrisko darbinieku grupas iesniegumu.
14. Par norādes zīmes „Velnezers” uzstādīšanu.
15. Par zēnu kora izveidi novadā.
16. Par dalību projektā „ Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās

atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” sadarbības partnera
statusā.

17. Par I.Mihailovas iesniegumu.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

Deputāti balso par papildināto dienas kārtību.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par - 13 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Ruduks, A.Streļčs, I.Soldāne,
J.Rutka); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
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Iekļaut dienas kārtībā sekojošus jautājumus:

18. Par grozījumiem Bērnu sociālā atbalsta centra „Somerseta” nolikumā.
19. Par Bērnu sociālā atbalsta centra „Somerseta” Bērnu atbalsta nodaļas nolikumu.
20. Par autobusa iegādi Sociālās drošības tīkla ietvaros.
21. Par SIA „Preiļu slimnīca” projekta līdzfinansējumu.
22. Par A.Bernāna un V.Lukaševiča iesniegumu.
23. Par P.Nikitina un V.Fadejevas iesniegumu.
24. Par VZD Latgales reģionālās nodaļas iesniegumu.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

Apstiprinātā sēdes darba kārtība:

1.   Novada domes priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
2. Par debitoru parādiem par komunālajiem pakalpojumiem.
3. Par piedalīšanos projektā ERAF 3.1.3.2. aktivitātē „Atbalsts vispārējās izglītības

iestāžu tīkla optimizācijai.
4. Par grozījumiem pedagogu atlases nolikumā.
5. Par „Bērnu brīvā laika pavadīšanas centra „Aglona”” vadītāja/as amata pretendentu

atlases atklāta konkursa nolikumu.
6.   Par līguma pagarināšanu ar Preiļu novada izglītības pārvaldi.
7.   Par tehniski ekonomiskā pamatojuma aktualizāciju projektam ERAF 3.4.1.1.

aktivitāte „ Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar
iedzīvotāju skaitu līdz 2000”  Jaunaglonas ciemam, Aglonas ciemam un Grāveru
ciemam.

8.   Par iepirkuma izsludināšanu vienotas informatīvās sistēmas izveidošanai lietvedībā.
9.   Par Aglonas novada PII vadītājas V.Mihailovas iesniegumu.
10. Par 2010.gada budžetu.
11. Par sociālajiem pabalstiem.
12. Par NVO “Neaizmirstule” lūgumu projekta līdzfinansēšanai.
13. Par Latvijas un Lietuvas sabiedrisko darbinieku grupas iesniegumu.
14. Par norādes zīmes „Velnezers” uzstādīšanu.
15. Par zēnu kora izveidi novadā.
16. Par dalību projektā „ Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās

atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” sadarbības partnera
statusā.

17. Par I.Mihailovas iesniegumu.
18. Par grozījumiem Bērnu sociālā atbalsta centra „Somerseta” nolikumā.
19. Par Bērnu sociālā atbalsta centra „Somerseta” Bērnu atbalsta nodaļas nolikumu.
20. Par autobusa iegādi Sociālās drošības tīkla ietvaros.
21. Par SIA „Preiļu slimnīca” projekta līdzfinansējumu.
22. Par A.Bernāna un V.Lukaševiča iesniegumu.
23. Par P.Nikitina un V.Fadejevas iesniegumu.
24. Par VZD Latgales reģionālās nodaļas iesniegumu.

1.§
Novada dome priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.

(Ziņo: I.Reščenko)

I.Reščenko sniedz pārskatu par novada domes darbu un lēmumiem, to tālāko virzību un izpildi.
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No balsošanas sevi atstādina I.Reščenko.

Sakarā ar to, ka Aglonas novada domes izpilddirektora pienākumus veic Aglonas novada
domes priekšsēdētājs, saskaņā ar Aglonas novada domes saistošo noteikumu Nr.1. „Aglonas
novada domes nolikums” 19.9.apakšpunktu:

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 12 (A.Beķis, A.Badūns, I.Barkeviča,
V.Krimans, J.Rutka, I.Soldāne, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Ruduks, A.Streļčs); pret
– nav; atturas – nav, NOLEMJ:

1. Pieņemt zināšanai novada domes priekšsēdētāja I.Reščenko atskaiti par iepriekš
pieņemto lēmumu, laika posmā no 21.07.2010.g., izpildes gaitu.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

2.§
Par debitoru parādiem par komunālajiem pakalpojumiem.

(Ziņo: I.Reščenko, V.Volkova)

Sagatavotais lēmumprojekts:

Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Norakstīt kā bezcerīgu mirušā Ivana Bogdanova, p.k. 120270-12414, (miršanas apliecība

LV AE 0729590) debitora parādu par komunālajiem pakalpojumiem Ls 420,20 (četri
simti divdesmit lati 20 santīmi).

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

Deputāts V.Krimans iebilst, ka jautājums nav sakārtots, nedrīkst pieņemt lēmumu.

Deputāta V.Krimana priekšlikums ir jautājuma izskatīšanu atlikt.

Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par - 5 (I.Barkeviča, V.Krimans,
D.Vanags, I.Soldāne, J.Rutka); pret – 4 (A.Streļčs, A.Girss, A.Kluss, A.Badūns); atturas – 4
(I.Reščenko, A.Beķis, A.Bartuša, A.Ruduks), neapstiprina augstākminēto lēmumprojektu.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums nav pieņemts.

Deputāti balso par sagatavoto lēmumprojektu.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – 3 (D.Vanags, V.Krimans, J.Rutka);
atturas – 2 (I.Barkeviča, I.Soldāne), NOLEMJ:

1. Norakstīt kā bezcerīgu mirušā Ivana Bogdanova, p.k. , (miršanas apliecība
LV AE 0729590) debitora parādu par komunālajiem pakalpojumiem Ls 420,20 (četri
simti divdesmit lati 20 santīmi).

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Lūgums nokopēt līgumu ar jauno īrnieku”.
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3.§
Par piedalīšanos projektā ERAF 3.1.3.2. aktivitātē „Atbalsts vispārējās izglītības iestāžu

tīkla optimizācijai.
(Ziņo: I.Reščenko)

Debatēs piedalās: V.Krimans, A.Badūns, A.Beķis.

V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Informāciju par projektu saņēmām pēc 15.augusta.”

Pamatojoties uz Direktoru padomes lēmumu,

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 4
(D.Vanags, V.Krimans, J.Rutka, I.Soldāne) NOLEMJ:

1. Nepiedalīties projektā ERAF 3.1.3.2. aktivitātē „Atbalsts vispārējās izglītības iestāžu
tīkla optimizācijai”.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

4.§
Par grozījumiem pedagogu atlases nolikumā.

(Ziņo: D.Vanags)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 1.daļas 2.punktu,

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par - 13 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Ruduks, A.Streļčs, I.Soldāne,
J.Rutka); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:

1. Veikt sekojošus grozījumus pedagogu atlases nolikumā:
1. I sadaļas 1. punktu izteikt šādā redakcijā:

1. ” Stipendiju vai mērķstipendiju piešķiršanas kārtība izstrādāta saskaņā ar Latvijas
Republikas Ministru kabineta 01.09.2009. noteikumiem Nr.998 un grozījumiem 21.06.2010 MK
noteikumi Nr.539 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība”
papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitāti „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas
optimizācijas apstākļos” (turpmāk – Noteikumi)

2. III sadaļas 7. punktu izteikt šādā redakcijā:

7. „Stipendiju var saņemt pedagogs, kurš var zaudēt darbu izglītības iestādē izglītības sistēmas
strukturālo pārmaiņu dēļ – pedagoga darba slodze ir 12 vai mazāk kontaktstundas nedēļā kopā visās
izglītības iestādēs, kurās pedagogs strādā, ar nosacījumu, ka pedagogs nestrādā citā darba vietā
ārpus izglītības iestādes. Atbalstu piešķir pedagogam, kuram ir izsniegts izglītības iestādes vadītāja
apliecinājums, ka pedagogs strādā izglītības iestādē un māca 12 vai mazāk kontaktstundas nedēļā.
Ja pedagogs strādā vairākās izglītības iestādēs, šāds apliecinājums nepieciešams no visu attiecīgo
izglītības iestāžu vadītājiem."
3.  III sadaļas 9. punktu izteikt šādā redakcijā:
9.„Mērķstipendiju  var saņemt  pedagogs, kurš strādā vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē
ar darba slodzi sešas vai vairāk kontaktstundas nedēļā un īsteno izglītības programmu. Atbalstu
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piešķir pedagogam, kuram ir izsniegts izglītības iestādes vadītāja apliecinājums, ka pedagogs strādā
izglītības iestādē un māca sešas vai vairāk kontaktstundas nedēļā.”
4. Papildināt III sadaļu ar 10., 11., 12. punktu šādā redakcijā:

10. “Uz 3. aktivitāti var pieteikties logopēdi, sociālie pedagogi un interešu izglītības pedagogi, ja ir
6 mācību stundas mācību priekšmetā.
11. Projekta 3.atlases posmā (2010.gada augusts – septembra pirmā nedēļa) uz 4. un 5.kvalitātes
pakāpi var pretendēt un projekta 3.aktivitātē saņemt atbalstu vispārējās un profesionālās, t.sk.
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājs, ja pēdējo 5 mācību gadu laikā (sākot no 2005./2006.
mācību gada, kādā no mācību gadiem) ir bijušas 6 un vairāk kontaktstundas nedēļā, nodrošinot
iespēju atbalsta periodā (01.09.2010.-23.12.2010.) novadīt 3 mācību stundas.

12. Interešu izglītības programmu pedagogi var pretendēt uz 1.,2. vai 3. kvalitātes pakāpi”

5.  IV sadaļu sākt  ar 13. punktu, aizstāt punktu skaitļus “11., 12.,13., 14., 15., 16. ar skaitļiem
14.,15., 16., 17.,18.,19”.

6. 17. punktā aizstāt vārdu “deviņas”ar vārdu ”sešas”.

7. Papildināt IV sadaļu ar 20. punktu šādā redakcijā:

20. “Papildus iesniedzamie dokumenti:
20 .1  pretendentiem uz 3.aktivitāti ir jāiesniedz apliecinājums par kursiem ( apliecību, sertifikātu
kopijas par pēdējiem 3 gadiem).
20.2. “pretendenti uz 4. kvalitātes pakāpi papildus iesniedz  dokumentus, kas apliecina mentora
darbību/pedagoģiskās prakses vadīšanu/ lektora darbību/ multiplikatora darbību ( piem. sertifikāts,
izziņa, apliecība, apliecinājums, izraksts); apliecinājuma derīguma termiņš – pēdējie 10 (desmit)
gadi ( 2000. gada augusts – 2010. gada  23.12.2010) un izglītības iestādes administrācijas/ darba
devēja rekomendāciju.”
20.3. pretendenti uz 5. kvalitātes pakāpi papildus iesniedz  dokumentus, kas apliecina mentora
darbību/pedagoģiskās prakses vadīšanu/ lektora darbību/ multiplikatora darbību ( piem. sertifikāts,
izziņa, apliecība, apliecinājums, izraksts); apliecinājuma derīguma termiņš – pēdējie 10 (desmit)
gadi ( 2000. gada augusts – 2010. gada  augusts) un izglītības iestādes administrācijas/ darba devēja
rekomendāciju.”
20.4. 5. kvalitātes pakāpes pretendenti iesniedz  dokumentus, kas apliecina pedagoga sadarbību ar
valsts līmeņa institūcijām izglītības jomā ( ISEC/VIKNVA/PIC/KRIIC, sertifikāts, izziņa,
apliecība, apliecinājums, izraksts) apliecinājuma derīguma termiņš – pēdējie 10 (desmit) gadi
(2000. gada augusts – 2010. gada  augusts).”

8. V sadaļu sākt ar 21. punktu, kuru izteikt šādā redakcijā:

21.„Pieteikšanās laiku stipendijai vai mērķstipendijai nosaka ar Aglonas novada domes
lēmumu, un tas atbilstoši Noteikumiem, ir divas nedēļas (līdz 03.09.2010. plkst. 17.00).
Iesniegums ar pielikumiem jāiesniedz Aglonas novada domes kancelejā. Pēc noteiktā laika
iesniegtie dokumenti izvērtēšanas procesā nepiedalās.

9. Aizstāt 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24.  punkta skaitļus  ar skaitļiem  22., 23., 24., 25., 26., 27., 28.

10. Papildināt V sadaļu ar 29. un 30.  punktu šādā redakcijā:

29. „3. aktivitātes  4. kvalitātes pakāpes pretendentu atlases papildnosacījumi:
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29.1.  10 un vairāk gadu pedagoģiskā darba stāžs  ( secināms pēc iesniegtā CV).

29.2. prioritāte ir pedagogam, kurš jau ir saņēmis kvalitātes pakāpi kādā no iepriekšējiem projekta
atlases posmiem un ieguvis:

29.2.1. 1. un 2 kvalitātes pakāpē – 70 un vairāk punktu;
29.2.2. 3. kvalitātes pakāpē – 60 un vairāk punktu

29.3.  prioritāte ir tam pedagogam, kurš kādā no iepriekšējiem projekta atlases posmiem ir saņēmis
1., 2. vai 3. kvalitātes pakāpi.”

30. 3. aktivitātes  5. kvalitātes pakāpes pretendentu atlases papildnosacījumi:

30.1. 10 un vairāk gadu pedagoģiskā darba stāžs  (secināms pēc iesniegtā CV).

30.2. prioritāte ir tam pedagogam, kurš kādā no iepriekšējiem projekta atlases posmiem ir saņēmis
1., 2. vai 3. kvalitātes pakāpi.”

11. Aizstāt   „23., 24. punkta” skaitļus  ar skaitļiem  31.,32”.

12. papildināt V sadaļu ar 33.punktu šādā redakcijā:

33. “Projekta 3.atlases posmā (2010.gada augusts – septembra pirmā nedēļa) kontaktstundu skaitā
3.aktivitātē var tikt iekļauta mācību stunda, audzināšanas stunda (klases stunda), fakultatīvā
nodarbība, konsultācija, pulciņa nodarbība.”

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

5.§
Par „Bērnu brīvā laika pavadīšanas centra „Aglona”” vadītāja/as amata pretendentu

atlases atklāta konkursa nolikumu.
(Ziņo: I.Reščenko)

Sagatavotais lēmumprojekts:

Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt ar 01.09.2010. Aglonas novada budžetā štata vienību Bērnu brīvā laika

pavadīšanas centra „Aglona” vadītājs 1 likme ar algu Ls 450,00.
2. Apstiprināt „Bērnu brīvā laika pavadīšanas centra „Aglona”” vadītāja/as amata pretendentu

atklāta konkursa nolikumu. (Pielikumā)
3. Izsludināt konkursu uz „Bērnu brīvā laika pavadīšanas centra „Aglona”” vadītāja amatu.

Deputāts A.Girss atstāj sēžu zāli.

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

Deputāts A.Girss atgriežas sēžu zālē.

Tiek izsludināts sēdes pārtraukums plkst.16:20.

Sēdi turpina plkst.16:35.
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Deputāta V.Krimana priekšlikums ir noraidīt lēmumprojektu, sakarā ar to, ka jautājums nav
sagatavots.

A.Badūna priekšlikums ir jautājuma izskatīšanu atlikt.

Deputāti balso par A.Badūna priekšlikumu.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Ruduks, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – nav;
atturas – 2 (V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ:

1. Atlikt jautājuma izskatīšanu.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

6.§
Par līguma pagarināšanu ar Preiļu novada izglītības pārvaldi.

(Ziņo: I.Reščenko)

Debatēs piedalās: V.Krimans.

Deputāts A.Badūns atstāj sēžu zāli.

Izskatot Preiļu novada domes vēstuli (23.08.2010., reģ. Nr.2544) par līgumattiecību pagarināšanu,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punktu,

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Ruduks, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – nav;
atturas – 2 (V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ:

1. Pagarināt līguma darbības termiņu ar Preiļu novada domes izglītības pārvaldi par
atsevišķu pašvaldības funkciju deleģēšanu līdz 31.12.2010.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

Deputāts A.Girss atstāj sēžu zāli.

7.§
Par tehniski ekonomiskā pamatojuma aktualizāciju projektam ERAF 3.4.1.1. aktivitāte „

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu
līdz 2000”  Jaunaglonas ciemam, Aglonas ciemam un Grāveru ciemam.

(Ziņo: I.Reščenko)

Deputāts A.Girss atgriežas sēžu zālē.

Sagatavotais lēmumprojekts:

Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Gatavot TEP aktualizāciju, tehnisko dokumentāciju projekta iesniegumu sagatavošanai ERAF

3.4.1.1. aktivitātei „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju
skaitu līdz 2000” Jaunaglonas ciemam, Aglonas ciemam un Grāveru ciemam.

2. Paredzēt Aglonas novada 2010. gada budžetā līdzekļus  TEP aktualizācijai, tehniskās
dokumentācijas un projekta iesniegumu sagatavošanai ERAF 3.4.1.1. aktivitātei
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„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”
Jaunaglonas ciemam Ls 5000, Aglonas ciemam Ls 10000 un Grāveru ciemam Ls 5000. Kopā Ls
20000 (divdesmit tūkstoši latu).

3.   Līdzekļus paredzēt no pašvaldības ieņēmumiem.

Debatēs piedalās: V.Krimans, A.Beķis, I.Barkeviča, V.Lielcepure.

Deputāts A.Badūns atgriežas sēžu zālē.

Deputāta V.Krimana priekšlikums ir izņemt 3.punktu no sagatavotā lēmumprojekta.

Deputāti balso par sagatavotā lēmumprojekta 1. un 2.punktu.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 3
(D.Vanags, V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ:

1. Gatavot TEP aktualizāciju, tehnisko dokumentāciju projekta iesniegumu sagatavošanai
ERAF 3.4.1.1. aktivitātei „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās
vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” Jaunaglonas ciemam, Aglonas ciemam un
Grāveru ciemam.

2. Paredzēt Aglonas novada 2010. gada budžetā līdzekļus TEP aktualizācijai, tehniskās
dokumentācijas un projekta iesniegumu sagatavošanai ERAF 3.4.1.1. aktivitātei
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu
līdz 2000” Jaunaglonas ciemam Ls 5000, Aglonas ciemam Ls 10000 un Grāveru ciemam
Ls 5000. Kopā Ls  20000 (divdesmit tūkstoši latu).

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

8.§
Par iepirkuma izsludināšanu vienotas informatīvās sistēmas izveidošanai lietvedībā.

(Ziņo: I.Reščenko)

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – 1 (V.Krimans);
atturas – 2 (D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ:

1. Rīkot iepirkumu vienotas informatīvās sistēmas izveidošanai lietvedības dokumentu
aprites sistēmas un sēžu vadīšanas sistēmas uzlabošanai Eiropas Sociālā fonda darbības
programmas 2007.-2013. gadam 1. darbības programmas „Cilvēkresursi un
nodarbinātība” 1.5.1.3.2. apakšaktivitātes „Publisko pakalpojumu kvalitātes
paaugstināšana valsts, reģionālajā un vietējā līmenī” Aglonas novada domes
apakšprojekta „E-pakalpojumu attīstība publisko pakalpojumu kvalitātes
paaugstināšanai Aglonas novadā” ietvaros.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

9.§
Par Aglonas novada PII vadītājas V.Mihailovas iesniegumu.

(Ziņo: I.Reščenko, V.Lielcepure)

Izskatot Aglonas novada PII vadītājas Valentīnas Mihailovas iesniegumu (23.08.2010., reģ.
Nr.2557), kurā tiek lūgts no 01.09.2010. atvērt iestādē 4.grupu, jo grupā „Rūķīši” apvienoti kopā 5
un 6 gadīgie bērni, kuru skaits uz 23.08.2010. ir 29 bērni.
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par - 13 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Ruduks, A.Streļčs, I.Soldāne,
J.Rutka); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:

1. Atvērt no 2010.gada 1.septembra Aglonas novada Pirmsskolas izglītības iestādē
4.grupu.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

10.§
Par 2010.gada budžetu.
(Ziņo: V.Lielcepure)

10.1. Par budžeta izpildi.

Debatēs piedalās: V.Krimans, A.Beķis, I.Reščenko.

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, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – 1 (V.Krimans);
atturas – 2 (D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ:

1.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto pamatbudžeta
izpildi uz 01.08.2010. ieņēmumos LVL 1674056, saskaņā ar pielikumu ‘’Pārskats par
budžeta izpildi’’(Veidlapa 1-PB);
2. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto pamatbudžeta
izpildi uz 01.08.2010. izdevumos LVL 1643907 un naudas līdzekļu un noguldījumu
atlikumu uz 01.08.2010. LVL 310760, saskaņā ar pielikumu ‘’Pārskats par budžeta
izpildi’’(Veidlapa 1-PB);
3. Apstiprināt saņemto aizņēmumu kopsummu uz 01.08.2010. LVL 182847, atmaksāto
aizņēmumu kopsummu uz 01.08.2010. LVL 184131, saskaņā ar pielikumu ‘’Pārskats par
aizņēmumiem’’;
4. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto speciālā
budžeta izpildi uz 01.08.2010. ieņēmumos LVL 48335, saskaņā ar pielikumu ‘’Pārskats
par budžeta izpildi’’(Veidlapa 1-SB);
5. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto speciālā
budžeta izpildi uz 01.08.2010. izdevumos LVL 36164  un naudas līdzekļu un noguldījumu
atlikumu uz 01.08.2010. LVL 38010, saskaņā ar pielikumu ‘’Pārskats par budžeta
izpildi’’(Veidlapa 1-SB).
6. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību speciālā budžeta
ziedojumu, dāvinājumu izpildi uz 01.08.2010. ieņēmumos LVL 304, saskaņā ar pielikumu
‘’Pārskats par budžeta izpildi’’(Veidlapa 1-ZD);
7. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto speciālā
budžeta ziedojumu, dāvinājumu izpildi uz 01.08.2010. izdevumos LVL 304  un naudas
līdzekļu un noguldījumu atlikumu uz 01.08.2010. LVL 5, saskaņā ar pielikumu ‘’Pārskats
par budžeta izpildi’’(Veidlapa 1-ZD).

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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10.2. Par budžeta grozījumiem.

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 7.pantu,
likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 41.panta 1.daļu,

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – 1 (V.Krimans);
atturas – 2 (D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ:

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.15 „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:
2.1. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidētā

pamatbudžeta ieņēmumus, tajā skaitā grozījumi,  LVL 2467598  saskaņā ar
pielikumu Nr.1 „Pamatbudžets” (8.aile);

2.2. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidētā
pamatbudžeta izdevumus, tajā skaitā  grozījumi,  LVL 3323545 un naudas līdzekļu
un noguldījumu atlikumu uz 31.12.2010. LVL 3965, saskaņā ar pielikumu Nr.1
„Pamatbudžets” (8.aile);

2.3. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidētā speciālā
budžeta izdevumu grozījumus starp EKK saskaņā ar pielikumu Nr.3 „Speciālais
budžets” (5., 6.aile).

2.4. Apstiprināt grozījumus pamatbudžeta izdevumos pēc EKK saskaņā ar pielikumu
Nr.4.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

10.3. Par aizņēmumu atmaksu no ES  projektos atgūtajiem līdzekļiem.

Saskaņā ar Centrālās Finanšu un līgumu aģentūras 02.07.2010. lēmumu Nr. 39-2-40.2/3422,
vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/026/059 ietvaros,

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – 1 (V.Krimans);
atturas – 2 (D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ:

1. Apstiprināt faktiskos projekta ieņēmumus pēc uzkrāšanas principa LVL 28937.88,
ieņēmumu kods 18.8.1.1.

2. Apstiprināt faktiskos izdevumus pēc uzkrāšanas principa aizņēmuma
„Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā’’ (2009.g. un daļēji
2010.g. aizņēmums) dzēšanai LVL 28937.88.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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11.§
Par sociālajiem pabalstiem.

(Ziņo: A.Ruduks)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 7.punktu,

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par - 12 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Ruduks, A.Streļčs, I.Soldāne);
pret – nav; atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:

1. Apstiprināt sarakstu par sociālajiem pabalstiem par kopējo summu Ls 988,90
(saraksts pielikumā, konfidenciāli).

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

12.§
Par NVO “Neaizmirstule” lūgumu projekta līdzfinansēšanai.

(Ziņo: I.Reščenko)

Izskatot Aglonas novada biedrības „Neaizmirstule” iesniegumu par sadarbības partnerību
projektos,

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 3
(D.Vanags, V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ:

1. Piedalīties makroprojektā „Uzņēmējdarbības veicināšanas skola Aglonā” un
mikroprojektā „Atbalsta programma topošajiem un jaunajiem vecākiem Aglonas
novadā” kā Aglonas novada biedrības „Neaizmirstule” sadarbības partneris.

2. Projekta īstenošanā makroprojekta „Uzņēmējdarbības veicināšanas skola Aglonā”
apstiprināšanas gadījumā paredzēt līdzfinansējumu 5% t.i 2550,00 LVL no projekta
kopējām attiecināmajām izmaksām 51000,00 LVL no kuriem 90% t.i 45900,00 LVL
ir granta shēmas līdzfinansējums un 5% t.i 2550,00 LVL biedrības „Neaizmirstule”
ieguldījums natūrā.

3. Projekta īstenošanā mikroprojekta „Atbalsta programma topošajiem un jaunajiem
vecākiem Aglonas novadā” paredzēt līdzfinansējumu 2,5% t.i 562,50 LVL no
projekta kopējām attiecināmajām izmaksām 22500,00 LVL no kuriem 90% t.i
21375,00 LVL  ir granta shēmas līdzfinansējums un 2,5% t.i 562,50 LVL biedrības
„Neaizmirstule” ieguldījums natūrā.

4. Līdzekļus paredzēt no pašvaldības budžeta.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

13.§
Par Latvijas un Lietuvas sabiedrisko darbinieku grupas iesniegumu.

(Ziņo: I.Reščenko)

Debatēs piedalās: V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka, A.Badūns, A.Beķis.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punktu,
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Girss, A.Kluss, A.Streļčs); pret – 3 (D.Vanags, V.Krimans, J.Rutka); atturas – 3
(I.Soldāne, A.Bartuša, A.Ruduks), NOLEMJ:

1. Atvērt AS SEB banka kontu konkursa rīkošanai.
2. Līdzekļus no konta izmaksāt konkursa uzvarētājiem atbilstoši konkursa

Noteikumiem (konkursa komisijas lēmums).
3. Izstrādāt nolikumu konta apkalpošanai.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

14.§
Par norādes zīmes „Velnezers” uzstādīšanu.

(Ziņo: I.Reščenko)

Izskatot Anitas Valaines iesniegumu (05.08.2010., reģ. Nr.2442),

Debatēs piedalās: A.Streļčs, A.Badūns.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par - 12 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Ruduks, A.Streļčs, I.Soldāne);
pret – nav; atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:

1. Dabas aizsardzības apsvērumu dēļ norādes zīmi „Velnezers” neuzstādīt.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

15.§
Par zēnu kora izveidi novadā.

(Ziņo: I.Reščenko)

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 3
(D.Vanags, V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ:

1. Atbalstīt Aglonas bazilikas kora skolas direktores Ievas Lazdānes mutiski izteikto
priekšlikumu izveidot Aglonas novada zēnu kori. Rīkot 2010.gada septembrī Aglonas
novada skolu mūzikas audzinātāju apspriedi par Aglonas novada zēnu kora izveides
iespējām.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

16.§
Par dalību projektā „ Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības

riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” sadarbības partnera statusā.
(Ziņo: I.Reščenko)

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, I.Soldāne, D.Vanags); pret – nav;
atturas – 2 (V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ:

1. Piedalīties darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.
prioritātes „Izglītība un prasmes” 1.2.2. pasākuma „Mūžizglītības attīstība izglītībā un
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mūžizglītībā iesaistīto institūciju rīcībspējas un sadarbības uzlabošana” 1.2.2.4.
aktivitātes „Izglītības pieejamības nodrošināšana sociālās atstumtības riskam
pakļautajiem jauniešiem un iekļaujošas izglītības attīstība” 1.2.2.4.1. apakšaktivitātes
„Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas
izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un kompetences
paaugstināšana” projekta „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās
atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei”, parakstot sadarbības
partnera apliecinājumu par dalību projekta īstenošanā ar projekta iesniedzēju Latvijas
Universitāti.

2. Apliecināt sadarbības partnerību par dalību projekta „ Atbalsta programmu izstrāde un
īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei”
īstenošanā.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

17.§
Par I.Mihailovas iesniegumu.

(Ziņo: I.Reščenko)

Saņemts Irinas Mihailovas iesniegums (03.08.2010., reģ. Nr.2408), kurā tiek lūgts piešķirt
dzīvokli Aglonā vai Kastuļinā.

Sagatavotais lēmumprojekts:
Aglonas novada dome NOLEMJ:

1. Atteikt Irinai Mihailovai piešķirt dzīvokli.
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.

Debatēs piedalās: V.Krimans, A.Bartuša.

Deputāta V.Krimana priekšlikums ir – Sociālajam dienestam izvērtēt I.Mihailovas
iesniegumu un sagatavot atzinumu.

Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par - 13 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Ruduks, A.Streļčs, I.Soldāne,
J.Rutka); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:

1. Aglonas novada Sociālajam dienestam izvērtēt Irinas Mihailovas iesniegumu un
sagatavot atzinumu.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

18.§
Par grozījumiem Bērnu sociālā atbalsta centra „Somerseta” nolikumā.

(Ziņo: V.Grigulis)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 1.daļas 2.punktu,

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 3
(D.Vanags, V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ:
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1. Veikt grozījumus 2010. gada 13. augustā (prot. Nr. 20, § 2) apstiprinātajā Aglonas novada
Bērnu sociālā atbalsta centra „Somerseta” nolikumā:

1.1. Aizstāt nolikuma 1.1. punktā vārdus „Aglonas novada domes struktūrvienība” ar
vārdiem „Aglonas novada Sociālā dienesta struktūrvienība”, tādējādi izteikt 1.1.
punktu sekojošā redakcijā: „Bērnu sociālā atbalsta centrs „Somerseta” (turpmāk
tekstā – Centrs) ir Aglonas novada Sociālā dienesta struktūrvienība, kura sniedz
sociālos pakalpojumus.”

1.2. Aizstāt nolikuma 1.5. punktā vārdus „Somersetas iela 35” ar vārdiem „Jaunciema
iela 35”, tādējādi izteikt 1.5. punktu sekojošā redakcijā: „Centra juridiskā adrese -
Jaunciema iela 35, Aglona, Aglonas novads, LV-5304.”

1.3. Grozīt nolikuma 3.7.3. punktu un izteikt to sekojošā redakcijā: „Nodaļu nolikumus
apstiprina Aglonas novada dome.”

1.4. Mainīt nolikuma 6.5. punkta numerāciju uz punktu ar numuru 6.6.
1.5. Papildināt nolikumu ar 6.5. punktu un izsakot to šādā redakcijā: „Centra

grāmatvedību kārto centralizēti Aglonas novada domes Finanšu nodaļa.”

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

19.§
Par Bērnu sociālā atbalsta centra „Somerseta” Bērnu atbalsta nodaļas nolikumu.

(Ziņo: V.Grigulis)

Deputāts V.Krimans atstāj sēžu zāli plkst.18:25.
Deputāts A.Badūns atstāj sēžu zāli plkst.18:30.

Debatēs piedalās: D.Vanags.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.pantu,

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

1. Apstiprināt Bērnu sociālā atbalsta centra „Somerseta” Bērnu atbalsta nodaļas
nolikumu. (Pielikumā)

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

20.§
Par autobusa iegādi Sociālās drošības tīkla ietvaros.

(Ziņo: I.Reščenko)

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 2
(D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ:

1. Piedalīties Latvijas – Šveices sadarbības programmas līdzfinansētā individuālā
projektā „Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un ar
to saistītos atbalsta pasākumus”, slēdzot vienošanos ar Reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministriju par viena autobusa iegādi Sociālās drošības tīkla stratēģijas
ietvaros, sedzot 10% no pašvaldības budžeta ( 90% tiks piešķirti no valsts finansējuma).

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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21.§
Par SIA „Preiļu slimnīca” projekta līdzfinansējumu.

(Ziņo: I.Reščenko)

Saņemta SIA „Preiļu slimnīca” vēstule (27.08.2010., reģ. Nr.2597) par projekta līdzfinansējumu.

Deputāti vienojas jautājuma izskatīšanu atlikt, novirzīt SIA „Preiļu slimnīca” vēstuli izskatīšanai uz
Finanšu komiteju.

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

1. Jautājuma par SIA „Preiļu slimnīca” projekta līdzfinansējumu izskatīšanu atlikt.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

22.§
Par A.Bernāna un V.Lukaševiča iesniegumu.

(Ziņo: A.Streļčs)

Saņemts A.Bernāna un V.Lukaševiča iesniegums (27.08.2010., Nr.2591 un Nr.2593) par
nekustamā īpašuma „Mežinieki”sadalīšanu.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, I.Soldāne, D.Vanags); pret – nav;
atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:

1. Piekrist nekustamā īpašuma „Mežinieki” Aglonas pagastā, īpašnieks Anatolijs
Bernāns, personas kods, sadalei, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7642
010 0190.

2. Piekrist zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7642 010 0190 pievienošanai
nekustamajam īpašumam „Priežmalas” Aglonas pagastā, īpašnieks Valdis Lukaševičs,
personas kods.

3. 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.

23.§
Par P.Nikitina un V.Fadejevas iesniegumu.

(Ziņo: A.Streļčs)

Saņemts P.Nikitina un V.Fadejevas iesniegums (27.08.2010., Nr.2587) par jauna nekustamā
īpašuma nosaukuma piešķiršanu.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, I.Soldāne, D.Vanags); pret – nav;
atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:
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1. Piekrist nekustamā īpašuma „Kirkiliški” Kastuļinas pagastā, īpašnieks Potapijs
Nikitins un Varvara Fadejeva, sadalei, atdalot zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 6072 006 0169.

2. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6072 006 0169 jaunu nekustamā
īpašuma nosaukumu „Bērzlapas”.

3. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6072 006 0169 jaunu nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība (kods 0201).

4. 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.

24.§
Par VZD Latgales reģionālās nodaļas iesniegumu.

(Ziņo: A.Streļčs)

Saņemts VZD Latgales reģionālās nodaļas iesniegums (16.08.2010., Nr.2511) par apbūvēto
zemju piekritības izvērtēšanu.

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 4. un 4.1. daļu, kā arī uz likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas
1.punktu,

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, I.Soldāne, D.Vanags); pret – nav;
atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:

1. Pašvaldībai piekrīt šādas apbūvētas lauku apvidus zemes vienības:

Pagasts Kadastra apzīmējums
Kastuļinas 6072 001 0089
Kastuļinas 6072 001 0105
Kastuļinas 6072 001 0162
Kastuļinas 6072 003 0099
Kastuļinas 6072 007 0118
Kastuļinas 6072 007 0187
Aglonas 7642 006 0102

2. veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platība var tikt precizēta.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

I.Reščenko ziņo, ka sēde ir slēgta.

SĒDE SLĒGTA: plkst.18:40

SĒDI VADĪJA
novada domes priekšsēdētājs:                   _____________________ I.REŠČENKO

SĒDI PROTOKOLĒJA: ______________________ I.RUTKA

Protokols parakstīts ________________________
(datums)


