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

2011.gada 1.jūlijā

Nr.16

Sēde sasaukta plkst.13:00
Sēdi atklāj plkst.13:00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Igors Reščenko.
Protokolē – I.Rutka
Piedalās – 9 novada domes deputāti: Igors Reščenko, Andris Badūns, Antons Beķis,
Aivars Kluss, Ainārs Streļčs, Mārīte Mežiniece,
Ingūna Barkeviča, Didzis Vanags, Jānis Rutka.
Sēdē nepiedalās - 4 novada domes deputāti: Anita Anna Bartuša (atrodas atvaļinājumā),
Vadims Krimans, Andris Ruduks, Iveta Soldāne.
Uzaicinātās personas – Novada domes jurists V.Grigulis, Aglonas Bērnu brīvā laika
pavadīšanas centra vadītāja I.Reča.
Sēdes vadītājs I.Reščenko aicina balsot par izsludināto sēdes darba kārtību.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 2 (D.Vanags, J.Rutka),
NOLEMJ:
Apstiprināt sēdes darba kārtību:
1. Par grozījumiem Aglonas Bērnu brīvā laika pavadīšanas centra nolikumā.
2. Par nekustamā īpašuma „Aglonas Ciemats, Daugavpils Ielā 7” sadali un zemes
ierīcības projekta izstrādi.
3. Par 22.06.2011.gada sēdē pieņemto lēmumu Nr.3, protokols Nr. 14.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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1.§
Par grozījumiem Aglonas Bērnu brīvā laika pavadīšanas centra nolikumā.
(Ziņo: I.Reča, V.Grigulis)
Debatēs piedalās: D.Vanags, A.Badūns, A.Beķis.
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 1.daļas 2.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 2 (D.Vanags, J.Rutka); atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Veikt sekojošus grozījumus Aglonas bērnu brīvā laika pavadīšanas centra 2010. gada
5. novembra nolikumā:
1.1.
grozīt nolikuma 1.6. punktu un izteikt to sekojošā redakcijā:
„1.6. Centram piešķirtie finanšu līdzekļi tiek izmantoti:
1.6.1. bērnu brīvā laika organizēšanai;
1.6.2. neformālās izglītības programmu īstenošanai;
1.6.3. sociālās aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai, sociālo prasmju attīstībai,
izglītošanai un brīvā laika pavadīšanas iespēju nodrošināšanai bērniem un
jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem, trūcīgām ģimenēm, un ģimenēm,
kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi;
1.6.4. citiem izdevumiem, kas nepieciešami Centra darbības nodrošināšanai.”
1.2.
papildināt nolikumu ar 1.9. punktu un izteikt to sekojošā redakcijā:
„1.9. Centrs atrodas Aglonas novada Sociālā dienesta pārraudzībā.”
1.3.
grozīt nolikuma 2.1 punktu un izteikt to sekojošā redakcijā:
„2.1. Centra darbības mērķis ir dienas laikā nodrošināt:
2.1.1. alternatīvās un sociālās aprūpes pakalpojumus;
2.1.2. sociālo prasmju attīstību;
2.1.3. izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas;
2.1.4. bērnu uzraudzīšanu un brīvā laika pavadīšanu drošā un attīstību veicinošā
vidē,
bērniem un jauniešiem, bērniem un jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem,
bērniem no trūcīgām ģimenēm un ģimenēm, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi
apstākļi.”
1.4.
grozīt nolikuma 2.2.1. apakšpunktu un izteikt to sekojošā redakcijā:
„2.2.1. radīt optimālus apstākļus bērnu un jauniešu intelektuālai un fiziskai
attīstībai, interešu, spēju un talantu izkopšanai, pašizglītībai un radošam darbam,
atpūtas organizēšanai, pilnveidot saturīgas bērnu un jauniešu brīvā laika
pavadīšanas iespējas;”
1.5.
grozīt nolikuma 2.2.3. apakšpunktu un izteikt to sekojošā redakcijā:
„2.2.3. sniegt alternatīvus un sociālās aprūpes pakalpojumus bērniem un
jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem, bērniem no trūcīgām ģimenēm un
ģimenēm, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi.”
1.6.
grozīt nolikuma 2.3. punktu un izteikt to sekojošā redakcijā:
„2.3. Centra uzdevumi:
2.3.1. sekmēt darbu ar bērniem un jauniešiem, veicot izglītojošu un audzinošu
darbību harmoniskas personības veidošanā;
2.3.2. organizēt aktivitātes bērniem un jauniešiem, ņemot vērā mērķauditorijas
intereses un pieprasījumu;
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1.7.

1.8.

1.9.

2.3.3. izvērtēt alternatīvo un sociālo pakalpojumu saņēmēja vajadzības,
personiskās problēmas, noteikt palīdzības formas;
2.3.4. iespēju robežās iesaistīt Centra darbībā bērnus un jauniešus ar
funkcionāliem traucējumiem, bērnus un jauniešus no trūcīgām ģimenēm
un ģimenēm, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, nodrošinot
pašaprūpi, izglītošanu, brīvā laika pavadīšanu un integrāciju sabiedrībā;
2.3.5. izstrādāt projektus darbam ar bērniem un jauniešiem, piesaistot papildu
finansējumu;
2.3.6. veicināt sadarbību ar izglītības, sporta un kultūras iestādēm, pašvaldību,
nevalstiskajām organizācijām;
2.3.7. racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus;
2.3.8. koordinēt valsts finansēto interešu izglītību novadā;
2.3.9. sniegt psihologa pakalpojumus, pamatojoties uz novada sociālo darbinieku
atzinumu, ģimenēm, bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi;
2.3.10. sadarbībā ar citām iestādēm, organizācijām un biedrībām veikt pasākumus,
lai nodrošinātu Centra apmeklētāju sociālo problēmu risināšanu, interešu
aizsardzību.
grozīt nolikuma 3.2. punktu un izteikt to sekojošā redakcijā:
„3.2. Centrs:
3.2.1. organizē neformālās izglītības un brīvā laika mērķtiecīgas pavadīšanas
programmu izstrādi un īstenošanu vienam vai vairākiem gadiem;
3.2.2. koordinē novada izglītības iestāžu interešu izglītības darbu;
3.2.3. sniedz sociālās aprūpes pakalpojumus bērniem un jauniešiem ar
funkcionāliem traucējumiem un bērniem un jauniešiem no trūcīgām un ģimenēm,
kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi.”
grozīt nolikuma 3.3. punktu un izteikt to sekojošā redakcija:
„3.3. Centra pamatdarbība ir bērnu un jauniešu sociālā aprūpe, brīvā laika
pavadīšana, kā arī iesaistīšana dažādos pulciņos, klubos un nodarbībās atbilstoši
viņu vajadzībām un interesēm.”
grozīt nolikuma 7.1. punktu un izteikt to sekojošā redakcijā:
„7.1. Sabiedrības, pašvaldības, vecāku un audzēkņu sadarbības nodrošināšanai
Centrā var tikt izveidota Centra Padome. Tās darbību nosaka ar vadītāju saskaņots
Centra Padomes reglaments.”

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
2.§
Par nekustamā īpašuma „Aglonas Ciemats, Daugavpils ielā 7”
sadali un zemes ierīcības projekta izstrādi.
(Ziņo: I.Reščenko)
Pamatojoties uz saņemto SIA “Aglonas maize” valdes locekles V.Ancānes iesniegums
(25.03.2011. Nr.446) par pašvaldības nekustamā īpašuma ”Aglonas Ciemats, Daugavpils Ielā 7”
atsavināšanu.
Konstatēts:
Atsavināšanai ierosinātais objekts - Aglonas novada pašvaldības nekustamais īpašums
„Aglonas Ciemats, Daugavpils Ielā 7” – apbūvēts zemesgabals (kadastra Nr. 7642 004 0140)
0,39 ha kopplatībā Daugavpils ielā 7, Aglonā, Aglonas pag., Aglonas nov.
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Zemes gabala kopplatībā ietilpst daļa no pašvaldības autoceļa – Alejas iela. Sakarā ar
Aglonas ciema ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju, ir nepieciešamība atdalīt no
atsavināšanai paredzētās zemes vienības daļu platības, ko aizņem Alejas iela.
Pamatojoties uz 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” 11.punktu,
Debatēs piedalās: A.Streļčs, D.Vanags, I.Barkeviča.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 2 (D.Vanags, J.Rutka),
NOLEMJ:
1. Sadalīt pašvaldības nekustamo īpašumu „Aglonas Ciemats, Daugavpils Ielā 7” Aglonas
novada Aglonas pagastā.
2. Izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7642 004
0140 sadalei divās atsevišķās zemes vienībās atbilstoši iesniegtajam grafiskajam
pielikumam, saglabāt iepriekšnoteiktos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
3.§
Par 22.06.2011.gada sēdē pieņemto lēmumu Nr.3, protokols Nr. 14.
(Ziņo: I.Reščenko, V.Grigulis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 48.pantu protokols netiek parakstīts 3.paragrāfa
1., 2.punktā, jo lēmumi neatbilst Darba likuma 69.panta 4.daļai, 149., 150.pantam.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 2 (D.Vanags, J.Rutka),
NOLEMJ:
1. Atcelt 22.06.2011.gada domes sēdes protokols Nr.14, lēmuma Nr.3 “Par atbildīgo
nozīmēšanu pagasta pārvalžu vadītāju atvaļinājuma laikā” 1. un 2.punktu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
I.Reščenko ziņo, ka sēde ir slēgta.
SĒDE SLĒGTA: plkst.13:30.
SĒDI VADĪJA
novada domes priekšsēdētājs:
SĒDI PROTOKOLĒJA:

_____________________ I.REŠČENKO
______________________ I.RUTKA

Protokols parakstīts ________________________
(datums)
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