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 2.septembrī

Nr.22

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, Aivars
Kluss, Anita Anna Bartuša, Ainārs Streļčs, Didzis Vanags, Jānis Rutka, Vadims Krimans.
Sēdē nepiedalās: 4 novada domes deputāti: Iveta Soldāne (atrodas darbā), Ingūna Barkeviča
(atrodas atvaļinājumā), Andris Girss, Andris Ruduks.
Uzaicinātās personas – Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja I.Valaine.
Sēdē piedalās: SIA „Preiļu slimnīca” valdes priekšsēdētājs J.Anspoks.
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, A.Kluss, A.Streļčs, V.Krimans D.Vanags, J.Rutka); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
Apstiprināt sēdes darba kārtību:
1.
2.
3.
4.

Par SIA „Preiļu slimnīca” iesniegumu (27.08.2010., Nr.2597) .
Par sadarbības līguma projektu ar SIA „Preiļu slimnīca”.
Par projektiem.
Par nolikumu.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
1. §
Par SIA „Preiļu slimnīca” iesniegumu (27.08.2010., reģ. Nr.2597).
(Ziņo: I.Reščenko)
Ir saņemts SIA „Preiļu slimnīca” iesniegums (lietvedība reģistrēts 27.08.2010. ar Nr.2597) par projekta
līdzfinansējumu. Slimnīca plāno piedalīties projektu konkursā ar pieteikumu „Stacionārās veselības
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aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Preiļu slimnīca”, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu
kvalitāti un paaugstinot pakalpojumu izmaksu efektivitāti”. Sakarā ar nepieciešamību līdzfinansēt
projektu, kā sākotnēji paredzams – 1,79%, SIA „Preiļu slimnīca” lūdz pašvaldības (daļu turētājus)
pieņemt domes lēmumu par līdzfinansējuma nodrošināšanu, atbilstoši piederošo daļu skaitam. Aglonas
novada domei piederošo daļu skaits- 20168, daļu skaita procentuāls sadalījums- 4,871 %, nepieciešamais
līdzfinansējums projektā- Ls 406,51.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, V.Krimans D.Vanags, J.Rutka); pret – nav; atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Atbilstoši Aglonas novada domei piederošo daļu skaitam un procentuālajam
sadalījumam, atbalstīt SIA „Preiļu slimnīca” projektu „Stacionārās veselības
aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Preiļu slimnīca”, uzlabojot veselības
aprūpes pakalpojumu kvalitāti un paaugstinot pakalpojumu izmaksu
efektivitāti” ar līdzfinansējumu Ls 406,51.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
2. §
Par sadarbības līguma projektu ar SIA „Preiļu slimnīca”.
(Ziņo: I.Reščenko)
Ir saņemts sadarbības līguma projekts par datortomogrāfa iegādes apmaksas pašvaldību
līdzfinansējumu 2010. un 2011.gadiem.
Sakarā ar to, ka Aglonas novada dome ir SIA „Preiļu slimnīca” kapitālo daļu turētāja,
atbilstoši Aglonas novada domes piederošo daļu skaitam,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, V.Krimans D.Vanags, J.Rutka); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Noslēgt sadarbības līgumu ar SIA „Preiļu slimnīca” par iegādātā datortomogrāfa
apmaksu (Ls 794,00 līdz 2010.gada 31.decembrim un Ls 529,00 līdz 2011.gada
31.decembrim), atbilstoši līguma projektam.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
3. §
Par projektiem.
(Ziņo: I.Valaine)
Debatēs piedalās: J.Rutka, V.Krimans.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3 (D.Vanags, V.Krimans,
J.Rutka), NOLEMJ:
1. Nodrošināt līdzfinansējumu telpu remonta darbiem 2650,24 Ls apjomā projektam
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” projektam „Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Aglonas
novadā”.
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2. Piedalīties Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā
konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai
pašvaldību ēkās” ar projekta iesniegumu „Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana
Aglonas novada pašvaldības ēkās”.
Projekta kopējās izmaksas sastāda līdz LVL 194500, KPFI 84% jeb LVL
159180,00 no tām pašvaldības līdzfinansējums 16% jeb LVL 30320,00,
neattiecināmās izmaksas LVL 5000.
Pašvaldības finansējumu nodrošināt no pašvaldības budžeta līdzekļiem un ņemot
aizņēmumu Valsts kasē 2011.gadā.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
4. §
Par nolikumu.
(Ziņo: I.Reščenko)
Debatēs piedalās: D.Vanags, V.Krimans.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Uzskata, ka kapacitāte pašvaldībai ir novirzīta uz citu pusi.”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 5 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Kluss, A.Streļčs); pret – 3 (D.Vanags, V.Krimans, J.Rutka); atturas – 1
(A.Bartuša), NOLEMJ:
1. Apstiprināt ziedojuma konta apkalpošanas nolikumu, kas paredzēts Karaļa
Mindauga pieminekļa konkursa noteikumu izpildei. (Pielikumā)
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
I.Reščenko ziņo, ka sēde ir slēgta.
SĒDE SLĒGTA: plkst.16:10
SĒDI VADĪJA
novada domes priekšsēdētājs:
SĒDI PROTOKOLĒJA:

_____________________ I.REŠČENKO
______________________ I.RUTKA

Protokols parakstīts ________________________
(datums)
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