LATVIJAS REPUBLIKA
AGLONAS NOVADA DOME
Reģ.Nr. 90000065754, Somersēt as iela 34, Aglona, Aglonas nov., LV-5304 T ālr./fakss +371 65324573 w ww.aglona.lv

SĒDES PROTOKOLS
Aglonas novadā
2011.gada 29.augustā

Nr.20

Sēde sasaukta plkst.13:00
Sēdi atklāj plkst.13:00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Igors Reščenko.
Protokolē – I.Rutka
Piedalās – 13 novada domes deputāti: Igors Reščenko, Antons Beķis, Andris Badūns,
Aivars Kluss, Ingūna Barkeviča (līdz plkst.15:10),
Ainārs Streļčs, Anita Anna Bartuša, Andris Ruduks,
Jānis Rutka, Vadims Krimans (līdz plkst.17:10),
Didzis Vanags, Iveta Soldāne (līdz plkst.16:40),
Mārīte Mežiniece.
Uzaicinātās personas – Finanšu nodaļas vadītāja V.Lielcepure, novada domes juriste
S.Kotāne, BSAC „Somerseta” vadītāja I.Ukina, Aglonas novada PII
vadītāja V.Mihailova, Sociālā dienesta vadītāja Ā.Perševica,
grāmatvede M.Lazdāne, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
I.Valaine, Projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības
sistēmas optimizācijas apstākļos” vadītāja I.Putāne, SIA „Sudraba
zivtiņa” valdes loceklis V.Barkars.
Izsludinātā sēdes darba kārtība:
Novada dome priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
Par izmaiņām Aglonas novada domes 2011.gada štatu sarakstos.
Par 2011.gada budžeta izpildi
Par ēdināšanas izcenojumiem izglītības iestādēs.
Par skolēnu pārvadājumu maršrutiem.
Par līgumiem:
6.1. Ar LR Zemessardzi.
6.2. Par iepirkumu rezultātiem.
7. Par Sociālo, kultūras un izglītības jautājumu komitejā skatītiem jautājumiem:
7.1. Par Saistošiem noteikumiem “Zemes, meža un ēku novērtēšanas kritēriji,
nosakot atbilstību trūcīgās ģimenes (personas) statusam”.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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7.2. Par “Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Aglonas novada
pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā
nodarbināto pirmskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba
samaksai”.
7.3. Par Par Priežmalas pamatskolas direktores A.Guževas iesniegumu par
grozījumiem skolas nolikumā.
7.4. Par sociālajiem pabalstiem.
7.5. Par dzīvokļu jautājumiem.
8. Par „Dokumentu aprites kārtību Aglonas novada pašvaldībā”.
9. Par dzīvokli Somersetas iela 26, Aglona.
10. Par Finanšu nodaļas V.Lielcepures 03.08.2011. iesniegumu par izmaksām BSAC
“Somerseta” logu nomaiņai.
11. Par J.Balančenokas iesniegumu (17.08.2011., Nr. 1376) par PII diennakts grupu.
12. Par SIA „Sudraba zivtiņa” iesniegumu.
13. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.

13.1. Par 27.07.2011.g. sēdes Nr.18 lēmumu 3.§ „Par SIA „Riveta” iesniegumu par
soda sankciju nepiemērošanu” atcelšanu.
13.2. Par ēku uz zemes gabala ar kadastra Nr.7642 007 0090.
V.Krimans – vai uz visiem lēmumprojektiem ir saņemti jurista un Finanšu nodaļas vadītājas
saskaņojumi un atzinumi?
V.Krimans – kāpēc iekļauts 10.punkts bez lēmumprojekta?
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Iekļauti jautājumi bez lēmumprojektiem kārtējā sēdē.”
J.Rutka – vai ir atzinums par 9.jautājumu?
Deputāti balso par izsludināto sēdes darba kārtību.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 3
(D.Vanags, V.Krimans, J.Rutka); atturas – 1 (I.Soldāne), NOLEMJ:
Apstiprināt izsludināto sēdes darba kārtību:
1. Novada dome priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes
gaitu.
2. Par izmaiņām Aglonas novada domes 2011.gada štatu sarakstos.
3. Par 2011.gada budžeta izpildi
4. Par ēdināšanas izcenojumiem izglītības iestādēs.
5. Par skolēnu pārvadājumu maršrutiem.
6. Par līgumiem:
6.1. Ar LR Zemessardzi.
6.2. Par iepirkumu rezultātiem.
7. Par Sociālo, kultūras un izglītības jautājumu komitejā skatītiem
jautājumiem:
7.1. Par Saistošiem noteikumiem “Zemes, meža un ēku novērtēšanas kritēriji,
nosakot atbilstību trūcīgās ģimenes (personas) statusam”.
7.2. Par “Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Aglonas novada
pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā
nodarbināto pirmskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba
samaksai”.
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7.3. Par Par Priežmalas pamatskolas direktores A.Guževas iesniegumu par
grozījumie m skolas nolikumā.
7.4. Par sociālajiem pabalstiem.
7.5. Par dzīvokļu jautājumiem.
8. Par „Dokumentu aprites kārtību Aglonas novada pašvaldībā”.
9. Par dzīvokli Somersetas iela 26, Aglona.
10. Par Finanšu nodaļas V.Lielcepures 03.08.2011. iesniegumu par izmaksām
BSAC “Somerseta” logu nomaiņai.
11. Par J.Balančenokas iesniegumu (17.08.2011., Nr. 1376) par PII diennakts
grupu.
12. Par SIA „Sudraba zivtiņa” iesniegumu.
13. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.

13.1. Par 27.07.2011.g. sēdes Nr.18 lēmumu 3.§ „Par SIA „Riveta”
iesniegumu par soda sankciju nepiemērošanu” atcelšanu.
13.2. Par ēku uz zemes gabala ar kadastra Nr.7642 007 0090.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Sēdes vadītājs I.Reščenko lūdz sēdes darba kārtību papildināt ar sekojošiem
jautājumiem:
Par grozījumiem pedagogu atlases nolikumā (pie 13.p. „Dažādi jautājumi, iesniegumi
un informācija”).
Par mācību literatūras iegādi (pie 13.p. „Dažādi jautājumi, iesniegumi un
informācija”).
Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām
ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai (pie 13.p. „Dažādi
jautājumi, iesniegumi un informācija”).
Par Aglonas novada PII vadītājas V.Mihailovas iesniegumu (24.08.2011., reģ.
Nr.1420) par darba laika izmaiņām (pie 13.p. „Dažādi jautājumi, iesniegumi un
informācija”).
Par novada domes priekšsēdētāja I.Reščenko iesniegumu (29.08.2011., reģ. Nr.1435)
par atvaļinājuma piešķiršanu (pie 13.p. „Dažādi jautājumi, iesniegumi un
informācija”).
Par SIA Preime iesniegumu „Birznieku”zemes ierīcības projekta apstiprināšanai (pie
13.p. „Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija”).
Sēdes vadītājs I.Reščenko aicina balsot par sēdes darba kārtības papildus jautājumiem.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 2
(V.Krimans, J.Rutka); atturas – 2 (D.Vanags, I.Soldāne), NOLEMJ:
Iekļaut sēdes darba kārtībā sekojošus jautājumus:
13.3. Par grozījumiem pedagogu atlases nolikumā (pie 13.p. „Dažādi jautājumi,
iesniegumi un informācija”).
13.4. Par mācību literatūras iegādi (pie 13.p. „Dažādi jautājumi, iesniegumi un
informācija”).
13.5. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām
ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai (pie 13.p. „Dažādi
jautājumi, iesniegumi un informācija”).
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13.6. Par Aglonas novada PII vadītājas V.Mihailovas iesniegumu (24.08.2011., reģ.
Nr.1420) par darba laika izmaiņām (pie 13.p. „Dažādi jautājumi, iesniegumi un
informācija”).
13.7. Par novada domes priekšsēdētāja I.Reščenko iesniegumu (29.08.2011., reģ.
Nr.1435) par atvaļinājuma piešķiršanu (pie 13.p. „Dažādi jautājumi, iesniegumi
un informācija”).
13.8. Par SIA Preime iesniegumu „Birznieku”zemes ierīcības projekta apstiprināšanai
(pie 13.p. „Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija”).
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Apstiprinātā sēdes darba kārtība:
Novada dome priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
Par izmaiņām Aglonas novada domes 2011.gada štatu sarakstos.
Par 2011.gada budžeta izpildi
Par ēdināšanas izcenojumiem izglītības iestādēs.
Par skolēnu pārvadājumu maršrutiem.
Par līgumiem:
6.1. Ar LR Zemessardzi.
6.2. Par iepirkumu rezultātiem.
7. Par Sociālo, kultūras un izglītības jautājumu komitejā skatītiem
jautājumiem:
7.1. Par Saistošiem noteikumiem “Zemes, meža un ēku novērtēšanas kritēriji,
nosakot atbilstību trūcīgās ģimenes (personas) statusam”.
7.2. Par “Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Aglonas novada
pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā
nodarbināto pirmskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba
samaksai”.
7.3. Par Par Priežmalas pamatskolas direktores A.Guževas iesniegumu par
grozījumiem skolas nolikumā.
7.4. Par sociālajiem pabalstiem.
7.5. Par dzīvokļu jautājumiem.
8. Par „Dokumentu aprites kārtību Aglonas novada pašvaldībā”.
9. Par dzīvokli Somersetas iela 26, Aglona.
10. Par Finanšu nodaļas V.Lielcepures 03.08.2011. iesniegumu par izmaksām
BSAC “Somerseta” logu nomaiņai.
11. Par J.Balančenokas iesniegumu (17.08.2011., Nr. 1376) par PII diennakts
grupu.
12. Par SIA „Sudraba zivtiņa” iesniegumu.
13. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
13.1. Par 27.07.2011.g. sēdes Nr.18 lēmumu 3.§ „Par SIA „Riveta”
iesniegumu par soda sankciju nepiemērošanu” atcelšanu.
13.2. Par ēku uz zemes gabala ar kadastra Nr.7642 007 0090.
13.3. Par grozījumiem pedagogu atlases nolikumā.
13.4. Par mācību literatūras iegādi.
13.5. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām
ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai.
13.6. Par Aglonas novada PII vadītājas V.Mihailovas iesniegumu
(24.08.2011., reģ. Nr.1420) par darba laika izmaiņām.
13.7. Par novada domes priekšsēdētāja I.Reščenko iesniegumu (29.08.2011.,
reģ. Nr.1435) par atvaļinājuma piešķiršanu.
13.8. Par SIA Preime iesniegumu „Birznieku”zemes ierīcības projekta
apstiprināšanai.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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1.§
Novada domes 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.
Debatēs piedalās: V.Krimans, A.Beķis.
V.Krimans – kur tika atrasti līdzekļi plāksnītēm pie novada domes ieejas? Kādā datumā tika
pārņemta Jaunaglonas muzeja ekspozīcija un kas to pārņēma?
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 13 balsīm: par – 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne);
pret – 3 (D.Vanags, V.Krimans, J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai novada domes priekšsēdētāja I.Reščenko atskaiti par iepriekš
pieņemto lēmumu, laika posmā no 27.07.2011.g., izpildes gaitu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
2.§
Par izmaiņām Aglonas novada domes 2011.gada štatu sarakstos.
(Ziņo: V.Lielcepure)
Sagatavotais lēmumprojekts:
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Likvidēt ar ____________ štata vienību „Aglonas novada Kultūras centra kora vadītājs”.
2. Līdz __.___.2011. brīdināt Aglonas novada Kultūras centra kora vadītāju par štatu
samazināšanu.

Debatēs piedalās: A.Bartuša, I.Barkeviča, V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka.
A.Bartušas priekšlikums ir „transporta mehāniķim” mainīt summu uz Ls 260.
I.Barkeviča informē, ka Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejā tika skatīts
jautājums par štata vietu „Aglonas novada Kultūras centra kora vadītājs”.
I.Reščenko – ar 01.10.2011.g. likvidēt štata vienību un brīdināt M.Bicāni līdz 01.09.2011.g.,
kā arī ierakstīt prembulu lēmumprojektam.
V.Krimans – sēdes laikā priekšsēdētājs apgalvoja, ka būs saņemts iesniegums no M.Bicānes.
D.Vanags – kāds ir jurista atzinums par šo lēmumprojektu?
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Sagatavotais lēmumprojekts 2.§ nav saskaņots ar juristu.”
J.Rutka – kas ir autors šim lēmumprojektam?
Deputāti balso par sekojošu lēmumprojektu:
Sakarā ar to, ka nav sasniegts sākotnējais mērķis – nav izveidots jauktais koris,
1. Likvidēt ar 01.10.2011.g. štata vienību „Aglonas novada Kultūras centra kora vadītājs”.
2. Līdz 01.09.2011.g. brīdināt Aglonas novada Kultūras centra kora vadītāju par štatu
samazināšanu.
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Badūns,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 3 (D.Vanags, V.Krimans, J.Rutka);
atturas – 4 (A.Beķis, I.Barkeviča, I.Soldāne, A.Ruduks), neapstiprina augstāk minēto
lēmumprojektu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums nav pieņemts.
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma 7., 11.pantu, 18.05.2010. MK noteikumiem Nr.461 „Noteikumi par Profesiju
klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un
Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”, 30.11.2010. MK noteikumiem
Nr.1075 „ Valsts un pāsvaldību institūciju amatu katalogs”,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 4 (D.Vanags,
V.Krimans, J.Rutka, I.Soldāne); atturas – 1 (A.Ruduks), NOLEMJ:
1. Apstiprināt grozījumus Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību štatu
sarakstā ar atalgojumiem darbiniekiem 2011.gadam ar 01.09.2011., saskaņā ar
Pielikumu Nr.6A-algas:
1.1. 10.02.2011. apstiprinātajā (prot.Nr.3, paragrāfs 5) pielikumā Nr.6A-algas Aglonas
novada domes struktūrvienībā „Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
(Dzīvokļu un komunālā saimniecība, vides aizsardzība)” ar 01.09.2011. štatu
sarakstu papildināt ar:
1 likmi 220 lati mēnesī „transporta dispečers”;
1 likmi 260 lati mēnesī „transporta mehāniķis”;
Likvidēt štata vienību „transporta struktūrvienības vadītājs”.
Grozījumi atspoguļoti pielikumā Nr.6A-algas (grozījumi)
1.2. Attiecīgi veikt grozījumus starp EKK, nemainot struktūrvienības budžeta
kopsummu: EKK 1119 + 795 LVL;
EKK 2350 – 795 LVL
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Lēmumprojekts kārtējo reizi nav saskaņots ar juristu.”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 4
(D.Vanags, V.Krimans, J.Rutka, I.Soldāne); atturas – nav, NOLEMJ:
2. Apstiprināt grozījumus Aglonas bērnu brīvā laika pavadīšanas centra štatu
sarakstā ar atalgojumiem darbiniekiem 2011.gadam ar 01.09.2011., nemainot
BBLPC 2011.gadam piešķirto atalgojuma kopsummu:
Amats
Laika periods
Likme
Atalgojums par likmi
Interešu izglītības
01.01.-31.08.2011.
0,5
300,00 Ls
koordinators
Interešu izglītības
01.09.-31.12.2011.
1
285,00 Ls
koordinators
Sociālais darbinieks
01.01.-31.09.2011.
1
275,00 Ls
Sociālais darbinieks
01.10.-31.12.2011.
0,5
275,00 Ls
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par – 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne);
pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas – 1 (D.Vanags), NOLEMJ:
3. Apstiprināt grozījumus Aglonas novada Sociālā dienesta štatu sarakstā ar
atalgojumiem darbiniekiem 2011.gadam ar 01.09.2011.:
St

1007
1007
1007
1007

1007

Amats

Vārds,
uzvārds

Periods

Likme
Ls

Likmju
skaits

Gadā

Soc.nod.
24,09%

Kopā

0,5

Likme x
likmju
skaits
160

Soc. dienesta
darbinieks
Soc. dienesta
vadītāja vietn.
Soc. dienesta
darbinieks
Soc. dienesta
darbinieks
Grāveru PP
Soc. dienesta
darbinieks
Šķeltovas PP

Antoņina
Čerņavska
Antoņina
Čerņavska
Margarita
Mickeviča
Margarita
Mickeviča

01.04.31.08.2011.
01.09.31.12.2011.
01.04.31.08.2011.
01.09.31.12.2011.

320

800

193

993

534

0,6

320

1280

308

1588

320

0,4

128

640

154

794

425

0,3

128

512

124

636

Margarita
Mickeviča

01.09.31.12.2011.

425

0,3

128

512

124

636

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par – 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne);
pret – 3 (D.Vanags, V.Krimans, J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ:
1.3. 10.02.2011. apstiprinātajā (prot. Nr.3, paragrāfs 5) pielikumā Nr.2A-algas Aglonas
novada domes struktūrvienībā „ Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestāde”
štatu sarakstā veikt grozījumus:
Štata vienības „bērnu aprūpes māsa” likmi no 0,5 mainīt uz 0,09 uz projekta
Nr.1DP/1.4.1.2.4/10/APIA/NVA/066 darbības laiku no 01.09.2011. līdz 31.03.2012.
Ar 01.04.2012. „bērnu aprūpes māsa” amata likmi struktūrvienībā „ Aglonas
novada pirmsskolas izglītības iestāde” noteikt 1,00.
Grozījumi atspoguļoti pielikumā Nr.2A-algas (grozījumi).
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
3.§
Par 2011.gada budžeta izpildi
(Ziņo: V.Lielcepure)
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.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne);
pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas – 1 (D.Vanags), NOLEMJ:
1.1.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto pamatbudžeta
izpildi uz 01.08.2011. ieņēmumos LVL 2112432 (tajā skaitā konsolidācija LVL 319762) ,
saskaņā ar pielikumu „‟Pārskats par budžeta izpildi‟‟(Veidlapa 1-PB);
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1.2. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto pamatbudžeta
izpildi uz 01.08.2011. izdevumos LVL 2171454 (tajā skaitā konsolidācija LVL 319762) un
naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumu uz 01.08.2011. LVL 613857, saskaņā ar
pielikumu „‟Pārskats par budžeta izpildi‟‟(Veidlapa 1-PB);
1.3. Apstiprināt saņemto aizņēmumu kopsummu uz 01.08.2011. LVL 276530, atmaksāto
aizņēmumu kopsummu uz 01.08.2011. LVL 74089, saskaņā ar pielikumu „‟Pārskats par
aizņēmumiem‟‟;
1.4. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto speciālā budžeta
izpildi uz 01.08.2011. ieņēmumos LVL 50347, saskaņā ar pielikumu „‟Pārskats par
budžeta izpildi‟‟(Veidlapa 1-SB);
1.5. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto speciālā budžeta
izpildi uz 01.08.2011. izdevumos LVL 57806 un naudas līdzekļu un noguldījumu
atlikumu uz 01.08.2011. LVL 23910, saskaņā ar pielikumu „‟Pārskats par budžeta
izpildi‟‟(Veidlapa 1-SB).
1.6.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto ziedojumu,
dāvinājumu budžeta izpildi uz 01.08.2011.ieņēmumos LVL 4740, izdevumos LVL 1587,
līdzekļu atlikums uz 01.08.2011.LVL 4764.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Sakarā ar to, ka uz sēdi ziņot ir uzaicināti novada domes speciālisti, sēdes vadītājs
I.Reščenko lūdz mainīt darba kārtības secību un jautājumus neskatīt pēc kārtas.
10.§
Par Finanšu nodaļas V.Lielcepures 03.08.2011. iesniegumu par izmaksām BSAC
“Somerseta” logu nomaiņai.
(Ziņo: I.Reščenko)
Uz sēdi uzaicināta BSAC „Somerseta” vadītāja I.Ukina.
Debatēs piedalās: J.Rutka, A.Badūns, I.Ukina, V.Lielcepure, V.Krimans.
J.Rutka – vai ir izpildīts komitejas lēmums no būvvaldes puses?
A.Badūns – jāprasa iestādes vadītājam, vai logi ir jāmaina.
I.Ukina – logi ir jānomaina, nākošā gada BSAC „Somerseta” budžetā paredzēt šo naudu.
Logu nomaiņai izmaksu tāmes ir jau gatavas.
V.Krimans – aicinu izlasīt deputātus Finanšu komitejas lēmumprojektus.
V.Krimans – aicina šodien nekādu lēmumprojektu šajā jautājumā neizskatīt, jo tas nebija
iekļauts, un nav izpildīti iepriekšējie lēmumi.
I.Reščenko priekšlikums ir līdzekļus logu nomaiņai paredzēt nākošā gada BSAC „Somerseta”
budžetā.
Sēžu zāli atstāj deputāts V.Krimans.
Deputāti balso par I.Reščenko priekšlikumu.
Deputāti J.Rutka un D.Vanags nepiedalās balsojumā.
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne);
pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Līdzekļus BSAC „Somerseta” logu nomaiņai paredzēt 2012.gada BSAC
„Somerseta”’ budžetā.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Sēžu zālē atgriežas deputāts V.Krimans.
11.§
Par J.Balančenokas iesniegumu (17.08.2011., Nr. 1376) par PII diennakts grupu.
(Ziņo: I.Reščenko)
Saņemts J.Balančenokas iesniegums (17.08.2011., reģ. Nr.1376 ) par diennakts grupas
atvēršanu Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādē.
Uz sēdi uzaicinātas I.Ukina, V.Mihailova.
Debatēs piedalās: I.Soldāne, V.Krimans, D.Vanags, I.Ukina.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 3
(D.Vanags, V.Krimans, J.Rutka); atturas – 1 (I.Soldāne), NOLEMJ:
1. Veikt sekojošus grozījumus BSAC „Somerseta” nolikumā:
1.1. Papildināt nolikuma 3.punktu ar 3.9. un 3.10. apakšpunktu un izteikt to
sekojošā redakcijā:
„3.9. Nodrošināt naktsmājas bērniem, kam ir apgrūtināta nokļūšana uz
Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādi, kur viņi apgūst
vispārīgo pirmsskolas izglītības programmu.
3.10. Uzņemt bērnus BSAC „Somerseta” uz vecāku iesnieguma
pamata, kas saskaņots ar Aglonas novada pirmsskolas izglītības
vadītāju.”
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.§
Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
(Ziņo: V.Mihailova)
13.6. Par Aglonas novada PII vadītājas V.Mihailovas iesniegumu
(24.08.2011., reģ. Nr.1420) par darba laika izmaiņām.
Saņemts Aglonas novada PII vadītājas V.Mihailovas 23.08.2011. iesniegums (24.08.2011.,
reģ. Nr.1420), kurā tiek lūgts veikt labojumus iestādes nolikuma 15.punktā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par – 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne);
pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas – 1 (D.Vanags), NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā:
1.1. Veikt izmaiņas iestādes nolikuma 15.punktā, nosakot Aglonas novada
pirmsskolas izglītības iestādes darba laiku 11 stundas, no plkst.7:30 līdz
plkst.18:30, ar 01.09.2011.g.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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6.§
Par līgumiem:
(Ziņo: I.Barkeviča)
6.2. Par iepirkumu rezultātiem.
6.2.1. Par iepirkumu “Aglonas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam izstrāde”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 1.daļas 19.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 2
(V.Krimans, J.Rutka); atturas – 2 (D.Vanags, I.Soldāne), NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai, ka par pašvaldības pasūtījuma “Aglonas novada teritorijas plānojuma
2012.-2024. gadam izstrāde” identifikācijas Nr. AND/2011/17/ESF, piegādātāju iepirkuma
komisija izvēlas: SIA “Ķemers Business and Law Company”, reģ.Nr.44103061476,
juridiskā adrese – Murdu iela 19a, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV 4033, sakarā ar to, ka
tas ir pretendents, kas atbilst iepirkuma nolikuma prasībām un ir iesniedzis piedāvājumu ar
zemāko cenu.
2. Slēgt līgumu ar SIA “Ķemers Business and Law Company”, reģ.Nr.44103061476,
juridiskā adrese – Murdu iela 19a, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV 4033 , pasūtījuma
“Aglonas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam izstrāde” identifikācijas Nr.
AND/2011/17/ESF, realizēšanai par piedāvājuma cenu Ls 12100,00 (bez PVN 22 %).
Kopējā līguma summa Ls 14762,00 (ar PVN 22%).

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
6.2.2. Par iepirkumu “Aglonas novada Jaunaglonas ciema ielu infrastruktūras
sakārtošana un būvniecība”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 1.daļas 19.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 2
(V.Krimans, J.Rutka); atturas – 2 (D.Vanags, I.Soldāne), NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai, ka atklātajam konkursam “Aglonas novada Jaunaglonas ciema ielu
infrastruktūras
sakārtošana
un
būvniecība”,
identifikācijas
numurs
Nr.
AND/2011/13/ELFLA, neviens pretendents nav iesniedzis savu piedāvājumu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
6.2.3. Par iepirkumu ““Tehniski ekonomiskā pamatojuma aktuālizācija, būvobjekta tehniskā
projekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības
projektam Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Jaunaglonas ciemā.”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 1.daļas 19.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 2
(V.Krimans, J.Rutka); atturas – 2 (D.Vanags, I.Soldāne), NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai, ka par pašvaldības pasūtījuma “Tehniski ekonomiskā pamatojuma
aktuālizācija, būvobjekta tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana
ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektam Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas
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pagasta Jaunaglonas ciemā.” , identifikācijas Nr. AND/2011/14, izpildītāju iepirkuma
komisija izvēlas: SIA “EKOLAT”, reģ.Nr. 41503009958, juridiskā adrese – 1.Preču iela
30a, Daugavpils, LV 5403, sakarā ar to, ka tas ir pretendents, kas atbilst iepirkuma
nolikuma prasībām.
2. Slēgt līgumu ar SIA “EKOLAT”, reģ.Nr. 41503009958, juridiskā adrese – 1.Preču iela
30a, Daugavpils, LV 5403, pasūtījuma „“Tehniski ekonomiskā pamatojuma aktuālizācija,
būvobjekta tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstības projektam Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta
Jaunaglonas ciemā.” , identifikācijas Nr. AND/2011/14, realizēšanai par piedāvājuma
cenu Ls 19500,00 (bez PVN 22 %). Kopējā līguma summa Ls 23790 (ar PVN 22%).

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
7.§
Par Sociālo, kultūras un izglītības jautājumu komitejā skatītiem jautājumiem:
(Ziņo: I.Barkeviča)
7.1. Par Saistošiem noteikumiem “Zemes, meža un ēku novērtēšanas kritēriji, nosakot
atbilstību trūcīgās ģimenes (personas) statusam”.
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 16.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 2
(V.Krimans, J.Rutka); atturas – 2 (D.Vanags, I.Soldāne), NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.10 „Zemes, meža un ēku novērtēšanas
kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgās ģimenes (personas) statusam.” (Pielikumā).
2. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr.10 „Zemes, meža un ēku novērtēšanas
kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgās ģimenes (personas) statusam”
paskaidrojuma rakstu. (Pielikumā)
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
7.2. Par “Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Aglonas novada pašvaldības
izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmskolas
izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”.
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 3. un 28. punktu un Ministru
kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumu nr. 1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala
valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu
vecuma izglītošanā nodarbināto pirmskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību
vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”
11.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par – 12 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, D.Vanags,
V.Krimans, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:
1. Apstiprināt “Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Aglonas novada
pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā
nodarbināto pirmskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba
samaksai”:
Aglonas novada domes 29.08.2011. sēdes protokols Nr.20
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Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Aglonas novada pašvaldības izglītības
iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmskolas izglītības pedagogu
darba samaksai un vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksai.
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 17. panta
trešās daļas 3. un 28. punktu un Ministru kabineta
2009. gada 22. decembra noteikumu nr. 1616
„Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta
mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības
iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā
nodarbināto pirmskolas izglītības pedagogu darba
samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības
un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksai” 11. punktu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju bērnu no piecu
gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmskolas izglītības pedagogu un vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai.
2. Mērķdotāciju sadala atbilstoši izglītojamo skaitam izglītības iestādēs. Izglītojamo
skaitam piemēro šādus koeficientus:
1. bērnu skaitam pirmskolas grupās un 1.-4. klases skolēnu skaitam – koeficientu
0.75;
2. 5.-9. klases skolēnu skaitam – koeficientu 1;
3. 10.-12. klases skolēnu skaitam – koeficientu 1.25.
3. Atbilstoši īstenotajai izglītības programmai attiecīgajam gadam apstiprinātā
finansējuma ietvaros piemēro šādus koeficientus:
1. pedagoģiskās korekcijas programmās – koeficientu 1.47;
2. vispārējās izglītības iestādēs integrētajiem skolēniem ar speciālām vajadzībām –
koeficientu 1.6;
3. ilgstoši slimojošajiem skolēniem paredzētajās vispārējās pamatizglītības
programmās – koeficientu 0.81;
4. Ja izglītības iestāde īsteno izglītības programmu ar padziļinātu mācību priekšmetu
apguvi – koeficientu 1.3.
4. Izglītības iestādes vadītājs nodrošina pedagogu darba samaksas aprēķinu piešķirtā
finansējuma ietvaros atbilstoši pedagogu tarifikācijai Ministru kabineta noteiktajā
kārtībā.
5. Iestādes vadītāja, viņa vietnieku un atbalsta personāla (bibliotekārs, logopēds,
psihologs, speciālais pedagogs) darba samaksas finansēšanai izlietojami ne vairāk kā
15 procenti no saņemtās mērķdotācijas.
6. Finansējums pedagogu papildus pienākumu (klases audzināšana, stundu (nodarbību)
gatavošana, skolēnu darbu labošana) un atbalsta pasākumu (piemēram, konsultācijas,
pagarinātās dienas grupas) nodrošināšanai, nepārsniedz 40 procentus no mācību plāna
īstenošanai piešķirtās mērķdotācijas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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7.3. Par Priežmalas pamatskolas direktores A.Guževas iesniegumu par grozījumiem skolas
nolikumā.
Saņemts Priežmalas pamatskolas direktores A.Guževas 16.08.2011. iesniegums, kurā tiek
lūgts apstiprināt grozījumus skolas nolikumā, sakarā ar to, ka Priežmalas pamatskola ar
2011.gada 1.septembri sāk īstenot speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar
mācīšanās traucējumiem.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par – 11 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, D.Vanags,
I.Soldāne); pret – 1 (J.Rutka); atturas – 1 (V.Krimans), NOLEMJ:
1. Veikt sekojošus grozījumus Priežmalas pamatskolas nolikumā:
1. III daļas 8.3. punktu izteikt šādā redakcijā :
„ 8.3. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem,
programmas kods – 21015611.
2. 37. punktā svītrot vārdus „ vienas jomas”.
3. 38. punktu izteikt šādā redakcijā
„ 38. Klašu audzinātāji veido klašu audzinātāju metodisko komisiju, kuru vada
metodiskās komisijas vadītājs.
38. 1. Skolā darbojas šādas metodiskās komisijas:
5.2.mācību priekšmetu skolotāju
5.3. klašu audzinātāju.”
4. 43. punktā svītrot vārdus „ pēc 4. stundas.”
5. 46. punktu izteikt šādā redakcijā:
„46. Stundu sākums skolā – plkst.8.55. ”
6. 64.18. punktu izteikt šādā redakcijā:
„64.18. Tarifikācija. Tarifikāciju un izmaiņas tajā apstiprina direktors, saskaņojot
ar Aglonas novada domi.”
7. 73. punktu izteikt šādā redakcijā:
„73. Pedagogu stimulēšanai var noteikt piemaksu par darba kvalitāti saskaņā ar
Ministru kabineta noteikumiem.”
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
7.4. Par sociālajiem pabalstiem.
Debatēs piedalās: V.Krimans, A.Badūns.
V.Krimans – par 7.4.1.p jautā, vai ir apsekošanas akts?
V.Krimans jautā, kāpēc dome sāk balsot par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu? Tas ir
Sociālā dienesta kompetencē. Lēmumprojekti ir pretrunā ar nolikumu.
V.Krimans par 7.5.5. punktu iebilst – no sākuma vajag apstiprināt dzīvokļu rindu un tad
piešķirt kārtas numuru.
V.Krimana priekšlikums atlikt jautājuma izskatīšanu par sociālo dzīvokļu īres līgumu
pagarināšanu, jo tas ir Sociālā dienesta kompetencē.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 7.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par – 11 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, D.Vanags,
I.Soldāne); pret – 1 (J.Rutka); atturas – 1 (V.Krimans), NOLEMJ:
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1. Apstiprināt sarakstu par sociālajiem pabalstiem par kopējo summu Ls 637,50
(saraksts pielikumā, konfidenciāli).
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Deputāts J.Rutka lūdz ieprotokolēt: „Balsoju „pret”, jo man neļauj izteikties par jautājumu. ”
7.4.1. Par V.I. iesniegumu.
Aglonas novada Sociālajā dienestā tika saņemts iesniegums (reģistrācijas Nr.11-18/445) no
V. I., deklarētā dzīves vieta, par vienreizējo pabalstu ārkārtas situācijā.
Izvērtējot Aglonas novada Sociālā dienesta rīcībā esošo informāciju, konstatēts:
V. I. dzīvo viena un saņem minimālo darba algu, ko apliecina izziņa.
Apsekojot dzīvojamo māju pēc iesniegumā norādītās adreses redzams, ka ir bojāta – nolauzta
augšējā dūmvada daļa divu metru garumā un ir nepieciešams remonts.
Pamatojoties uz Aglonas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Aglonas novadā” 2.4.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par – 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne);
pret – nav; atturas – 3 (D.Vanags, V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Piešķirt V. I., p.k., pabalstu ārkārtas situācijā Ls
100,00 (viens simts latu).
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.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
7.4.2. Par G.B. iesniegumu.
Aglonas novada Sociālajā dienestā tika saņemts iesniegums (23.08.2011., Nr.11-18/568)
no G.B., p.k., deklarētā dzīves vieta, par vienreizējo pabalstu ārkārtas situācijā – miris tēvs J.
B., p.k., miršanas apliecības Nr.
Pamatojoties uz Aglonas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Aglonas novadā” 2.4. punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par – 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne);
pret – nav; atturas – 3 (D.Vanags, V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Piešķirt pabalstu G. B., p.k., ārkārtas situācijā Ls
100,00 apmērā.
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.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
7.5. Par dzīvokļu jautājumiem.
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I.Reščenko priekšlikums ir pieņemt zināšanai, ka tiks pagarināti sociālo dzīvokļu īres līgumi.
7.5.1. Par T.B. iesniegumu.
Aglonas novada Sociālajā dienestā tika izskatīts iesniegums no T. B., personas kods, ar
lūgumu, pagarināt īres līgumu sociālajā dzīvoklī, sociālajā dzīvojamā mājā.
Izvērtējot Aglonas novada Sociālajā dienesta rīcībā esošo informāciju, konstatēts:
Ģimenē ir trīs ģimenes locekļi, no tiem divi nepilngadīgi bērni.
T. B. ir bezdarbniece, reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā
Preiļu filiālē, ko apliecina 2011.gada 15.augusta individuālais darba meklšanas plāns.
Ģimenei nepieder nekustamais īpašums, ko apliecina 2011.gada 5.maija iztikas līdzekļu
deklarācija.
T. B., ģimenei ir piešķirts trūcīgas ģimenes statuss no 2011.gada 1.maija līdz 2011.gada
31.oktobrim, ko apliecina Aglonas novada Sociālā dienesta 2011.gada 9.maija lēmums Nr.
11-4/248.
Pamatojoties uz Aglonas novada saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par sociālo dzīvokļu
izīrēšanu Aglonas novadā” 24.p. un T.B. iesniegumu un iesniegtajiem dokumentiem, kas
apliecina tiesības viņai pagarināt īres līgumu,
Deputāti balso par I.Reščenko priekšlikumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par – 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne);
pret – 1 (J.Rutka); atturas – 2 (D.Vanags, V.Krimans), NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai, ka T. B., personas kods, tiks
pagarināts sociālā dzīvokļa īres līgums sociālajā dzīvojamā mājā.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
7.5.2. Par G.D. iesniegumu.
Aglonas novada Sociālajā dienestā tika izskatīts G.D., personas kods, iesniegums, ar
lūgumu, pagarināt īres līgumu sociālajā dzīvoklī, sociālajā dzīvojamā mājā.
Izvērtējot Aglonas novada Sociālajā dienesta rīcībā esošo informāciju, konstatēts:
G.D. un N.D. dzīves apstākļi nav mainījušies G. D. algotu darbu nestrādā.
N.D. ir invalīde
G.D. un N.D. nepieder nekustamais īpašums, ko apliecina 2011.gada 25.maija iztikas
līdzekļu deklarācija.
Ģimenei ir piešķirts trūcīgas ģimenes statuss no 2011.gada 1.maija līdz 2011.gada
30.oktobrim, ko apliecina Aglonas novada Sociālā dienesta 2011.gada 26.maija lēmums Nr.
11-4/291.
Pamatojoties uz Aglonas novada saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par sociālo dzīvokļu
izīrēšanu Aglonas novadā” 24.p. un G.D. iesniegumu un iesniegtajiem dokumentiem, kas
apliecina tiesības viņai pagarināt īres līgumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par – 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne);
pret – 1 (J.Rutka); atturas – 2 (D.Vanags, V.Krimans), NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai, ka G.D., personas kods, tiks
pagarināts sociālā dzīvokļa īres līgums sociālajā dzīvojamā mājā.
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I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
7.5.3. Par G.U. iesniegumu.
Aglonas novada Sociālajā dienestā tika izskatīts G.U., personas kods, iesniegums, ar
lūgumu, pagarināt īres līgumu sociālajā dzīvoklī. Izvērtējot Aglonas novada Sociālajā
dienesta rīcībā esošo informāciju, konstatēts:
Ģimenē ir divi ģimenes locekļi, viņu dzīves apstākļi nav mainījušies.
G. U. ir bezdarbniece, reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā Krāslavas filiālē, ko
apliecina 2011.gada 15.augusta individuālais darba meklēšanas plāns.
V.U., personas kods, ir bezdarbnieks, reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā Krāslavas
filiālē, ko apliecina 2011.gada 15.augusta individuālais darba meklšanas plāns.
Ģimenei nepieder nekustamais īpašums, ko apliecina 2011.gada 4.aprīļa iztikas līdzekļu
deklarācija.
Ģimenei ir piešķirts trūcīgas ģimenes statuss no 2011.gada 1.aprīļa līdz 2011.gada
30.septembrim, ko apliecina Aglonas novada Sociālā dienesta 2011.gada 5. aprīļa lēmums
Nr. 11-4/210.
Pamatojoties uz Aglonas novada saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par sociālo dzīvokļu
izīrēšanu Aglonas novadā” 24.p. un G.U. iesniegumu un iesniegtajiem dokumentiem, kas
apliecina tiesības viņai pagarināt īres līgumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par – 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne);
pret – 1 (J.Rutka); atturas – 2 (D.Vanags, V.Krimans), NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai, ka G.U., personas kods, tiks
pagarināts sociālā dzīvokļa īres līgums
sociālajā dzīvojamā mājā.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
7.5.4. Par J.A. iesniegumu.
Aglonas novada Sociālajā dienestā tika izskatīts J.A., personas kods, iesniegums, ar
lūgumu, pagarināt īres līgumu sociālajā dzīvoklī.
Izvērtējot Aglonas novada Sociālajā dienesta rīcībā esošo informāciju, konstatēts:
J.A.dzīvo viens, ir bezdarbnieks, reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā Krāslavas
filiālē, ko apliecina 2011.gada 15.augusta individuālais darba meklšanas plāns.
J.A. ir piešķirts trūcīgas personas statuss
no 2011.gada 1.jūnija līdz 2011.gada
30.novembrim, ko apliecina Aglonas novada Sociālā dienesta 2011.gada 30. jūnija lēmums
Nr. 11-4/366.
Pamatojoties uz Aglonas novada saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par sociālo dzīvokļu
izīrēšanu Aglonas novadā” 24.p. un J.A. iesniegumu un iesniegtajiem dokumentiem, kas
apliecina tiesības viņai pagarināt īres līgumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par – 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne);
pret – 1 (J.Rutka); atturas – 2 (D.Vanags, V.Krimans), NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai, ka J.A., personas kods, tiks
pagarināts sociālā dzīvokļa īres līgums
sociālajā dzīvoklī.

Aglonas novada domes 29.08.2011. sēdes protokols Nr.20

- 16 -

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
7.5.5. Par D.B. un P.F. iesniegumiem.
Ir saņemti iesniegumi no P.F. (14.07.2011., Nr.1145), kurā tiek lūgts piešķirt dzīvokli, jo
dzīvo mājā, kas atrodas avārijas stāvoklī, un iesniegums no D.B. (04.07.2011., Nr.1112), kurā
tiek lūgts piešķirt dzīvojamo platību Kapiņos vecajā bibliotēkā.
Sociālā dienesta vadītāja Ā.Perševica skaidro, ka dzīvokļu rinda vēl tiek aktualizēta.
Debatēs piedalās: A.Ruduks, D.Vanags, A.Badūns, V.Krimans.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – 3
(A.Ruduks, V.Krimans, J.Rutka); atturas – 1 (D.Vanags), NOLEMJ:
1. Uzņemt dzīvokļu rindā D.B. un P.F.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Deputāts A.Ruduks: „Balsoju „pret”, jo es nezinu, kā tas viss darās šeit, mūsu novadā, kā tiek
uzņemti cilvēki dzīvokļu rindā.”
Sēdes vadītājs I.Reščenko izsludina sēdes pārtraukumu.
8.§
Par „Dokumentu aprites kārtību Aglonas novada pašvaldībā”.
(Ziņo: I.Barkeviča)
Pēc sēdes pārtraukuma sēžu zālē nav atgriezies deputāts J.Rutka.
Debatēs piedalās: D.Vanags, A.Ruduks.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 1 (V.Krimans);
atturas – 3 (A.Ruduks, D.Vanags, I.Soldāne), NOLEMJ:
1. Apstiprināt „Dokumentu aprites kārtība Aglonas novada pašvaldībā”.
(Pielikumā)
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Deputāts V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Balsoju „pret”, jo nav jurista atzinuma.”
4.§
Par ēdināšanas izcenojumiem izglītības iestādēs.
(Ziņo: I.Reščenko)

Saņemti Šķeltovas pamatskolas direktores O.Afanasjevas (02.08.2011., reģ. Nr.1264),
Grāveru pamatskolas direktores E.Islamgarajevas (09.08.2011., reģ. Nr.1317), Priežmalas
pamatskolas direktores A.Guževas (15.08.2011., reģ. Nr.1367) un Aglonas internātvidusskolas
direktora D.Vanaga (23.08.2011., Nr.1-12/70) iesniegumi par ēdināšanas izmaksām.
Sēžu zāli atstāj deputāte I.Barkeviča plkst.15:10.
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne, D.Vanags);
pret – nav; atturas – 1 (V.Krimans), NOLEMJ:
1. Apstiprināt ēdināšanas izmaksas Aglonas novada izglītības iestādēs 2011./2012.
māc.g.:
Pakalpojuma
nosaukums
Ēdināšana novada
skolās un PII:
brokastis
pusdienas
pusdienas
(2.variants)
launags
vakariņas
salāti vai pica

Grāveru
pamatskola

Priežmalas
pamatskola

Šķeltovas
pamatskola

Aglonas
internātvidusskola

0.25
0.55

0.35

0.15
0.30

0.15
0.35

0.30
0.50

0.30

0.20

0.15

0,15

0.30
0.40

Aglonas
vidusskola

Aglonas
novada
PII

0.25
0.55
0.70
0.17
0.30
0.30

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Sēžu zālē atgriežas deputāts J.Rutka.
13.§
Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
(Ziņo: M.Lazdāne)
13.4. Par mācību literatūras iegādi.
Pamatojoties uz 24.02.2011. Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojumu Nr.87 „Par valsts
budžeta apakšprogrammā 01.06.00 „Mācību literatūras iegāde ES dalībvalstu valodu apguves
uzsākšanai no 1.klases un Latvijas vēstures mācību priekšmeta ieviešanai ar 2011.gada
1.septembri” paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali mācību literatūras iegādei 2011.gadam,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par – 11 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne, D.Vanags,
V.Krimans); pret – nav; atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:
1. Apstiprināt mācību literatūras iegādi Latvijas vēstures mācību priekšmetu
ieviešanai no 6.klases Aglonas novada skolām:
Skolas nosaukums
Aglonas vidusskola
Grāveru pamatskola
Priežmalas pamatskola
Šķeltovas pamatskola
Aglonas internātvidusskola
Kopā novadā

Skolēnu skaits 6.kl. pēc
iepr. m.g. skolēnu sk. 5.kl.
16
0
7
0
10
33

Finansējumus LVL
180
0
79
0
113
372

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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5.§
Par skolēnu pārvadājumu maršrutiem.
(Ziņo: I.Reščenko)
I.Reščenko priekšlikums ir atlikt jautājuma izskatīšanu līdz ārkārtas septembra sēdei. Ir
jāizbrauc un jāizvērtē maršruti un tad jāapstiprina.
Debatēs piedalās: D.Vanags, A.Bartuša, V.Krimans, A.Ruduks, A.Badūns, M.Mežiniece.
V.Krimans nepiekrīt atlikt jautājuma izskatīšanu, ir jāapstiprina skolēnu pārvadājumu
maršruti.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par – 12 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne, D.Vanags,
V.Krimans, J.Rutka); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aglonas novada skolēnu pārvadājumu maršrutu grafikus
2011./2012. mācību gadam.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.§
Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
(Ziņo: I.Reščenko)
13.2. Par ēku uz zemes gabala ar kadastra Nr.7642 007 0090.
Saņemts SAC „Aglona” direktores M.Mežinieces iesniegums (29.08.2011., reģ. Nr.1431)
par ēkas ekspluatāciju un Aglonas novada būvvaldes 24.08.2011. atzinums par ēku tehnisko
stāvokli.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Kas ierosināja, kas saskaņoja, kas vērtēja visu un kas
sagatavoja lēmumprojektu? Kas ir autors lēmumprojektam?”
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Lēmumprojekta autors ir I.Reščenko.”
Pamatojoties uz to, ka ēkas ir avārijas stāvoklī un bīstamas apkārtējiem un pamatojoties
uz Aglonas novada būvvaldes 24.08.2011. atzinumu Nr.3-4/1135,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – 2
(V.Krimans, J.Rutka); atturas – 1 (D.Vanags), NOLEMJ:
1. Nojaukt ēku uz zemes gabala ar kadastra Nr.7642 007 0090 par pašvaldības
līdzekļiem.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.§
Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
(Ziņo: I.Reščenko)
13.3. Par grozījumiem pedagogu atlases nolikumā.
V.Krimans – kāpēc nav lēmumprojekta autors uz sēdi?
Deputāti vienojas uzaicināt lēmumprojekta autoru I.Putāni uz sēdi.
Sēdes vadītājs I.Reščenko telefoniski uzaicina I.Putāni uz sēdi.
Deputāti vienojas izskatīt šo jautājumu kad būs ieradusies I.Putāne.
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Sēdes vadītājs I.Reščenko izsludina sēdes pārtraukumu.
12.§
Par SIA „Sudraba zivtiņa” iesniegumu.
(Ziņo: I.Reščenko)
Saņemts SIA „Sudraba zivtiņa” valdes locekļu V.Barkara un D.Muļivanovas iesniegums
(05.07.2011., Nr.1116) par pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanu Kastuļinas pagastā.
Sagatavotais lēmumprojekts:
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt nomas tiesības SIA „Sudraba zivtiņa”, reģistrācijas Nr.41503051955,
juridiskā adrese: „Vārtnieki”, Vortņiki, Kastuļinas pag., Aglonas nov., uz daļu no
pašvaldības zemes īpašuma „Sirotka” Kastuļinas pagastā 31,0 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 6072 001 3199.
2. Noslēgt nomas līgumu uz ___ gadiem ar gada nomas maksu 5% (plus PVN) no
zemes kadastrālās vērtības, noteikt iznomājamās zemes lietošanas mērķi –
zivjsaimnieciskā darbība ar pagaidu apbūves tiesībām.
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.

SIA „Sudraba zivtiņa” valdes loceklis V.Barkars sniedz informāciju par firmas darbību un
plānotajiem darbiem uz iznomājamā pašvaldības zemes gabala.
Debatēs piedalās: A.Ruduks, A.Badūns, A.Streļčs, V.Krimans, J.Rutka.
V.Krimans – gribētu redzēt biznesa plānu, kā arī visām detaļām jābūt atrunātām līgumā.
Deputāti vienojas atlikt jautājuma izskatīšanu līdz septembra sēdei, aicināt SIA
„Sudraba zivtiņa” pārstāvjus iesniegt biznesa plānu, līguma projektu nodot izvērtēšanai
novada domes juristam.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – nav;
atturas – 3 (D.Vanags, V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Atlikt jautājuma izskatīšanu par SIA „Sudraba zivtiņa” iesniegumu līdz
septembra domes sēdei.
2. Aicināt SIA „Sudraba zivtiņa” pārstāvjus iesniegt biznesa plānu.
3. Novada domes juristam izvērtēt līguma projektu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.§
Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
13.3. Par grozījumiem pedagogu atlases nolikumā.
(Ziņo: I.Putāne)
Debatēs piedalās: D.Vanags, V.Krimans, A.Badūns.
V.Krimana priekšlikums ir uzlikt par pienākumu novada domes juristam līdz 05.09.2011.g.
sagatavot konsolidētos nolikuma grozījumus.
A.Badūna priekšlikums ir apstiprināt nolikuma grozījumus un tad juristam konsolidēt
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nolikumu.
Deputāti balso par A.Badūna priekšlikumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – nav;
atturas – 3 (D.Vanags, V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Veikt sekojošus grozījumus 14.10.2009.g. pedagogu atlases nolikumā:
1.

projekta 5.posmā uz jebkuru no piecām kvalitātes pakāpēm iespējams pretendēt:
vispārējās (t.sk. pirmsskolas) un profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem;
profesionālās ievirzes (mākslas, mūzikas, sporta) izglītības iestāžu pedagogiem;
interešu izglītības iestāžu pedagogiem;
atbalsta personālam: logopēdiem, sociālajiem pedagogiem, izglītības psihologiem;

2.

projekta 5.atlases posmā (atbalsta saņemšanai 2011.gada septembris – decembris)
prioritātes atbalsta saņemšanai ir:
pedagogiem, kuri pirmo reizi pieteikušies atbalsta saņemšanai projektā kopumā (nav
saņēmuši atbalstu nevienā no projekta aktivitātēm);
pedagogiem, kuri pieteikušies pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai
(3.aktivitāte) uz 4. Vai 5.kvalitātes pakāpi;

3.

pedagogs projekta 5.posmā var tikt atbalstīts uz 4. vai 5.kvalitātes pakāpi, ja ievēroti
šādi papildnosacījumi:

3.1. 4.pakāpes pretendentu atlases papildnosacījumi:
3.1.1. 10 un vairāk gadu pedagoģiskā darba stāžs (secināms pēc Pedagogu atlases komisijai
iesniegtā projekta 5.posma CV);
3.1.2. ja pedagogs ir jau saņēmis kvalitātes pakāpi:
 projekta atlases 1.posmā (2009.gada novembris/decembris – 2010.gada
februāris/marts) un novērtēšanā ieguvis:
1., 2. Vai 3.pakāpē – 50 un vairāk punktu (secināms pēc
Pedagogu atlases komisijai iesniegtā projekta 5.posma CV) ;
 projekta atlases 2.posmā (2010.gada marts – 2010.gada jūnijs) vai
3.posmā (2010.gada septembris – decembris), vai 4.posmā (2011.gada
janvāris – aprīlis) un novērtēšanā ieguvis:
1. Vai 2. Pakāpē – 60 un vairāk punktu (secināms pēc Pedagogu
atlases komisijai iesniegtā projekta 5.posma CV) ;
3.pakāpē – 50 un vairāk punktu (secināms pēc Pedagogu atlases
komisijai iesniegtā projekta 5.posma CV);
3.2.

4.kvalitātes pakāpes pretendentiem papildu iesniedzami dokumenti:

3.2.1. kas apliecina pedagoga (vismaz vienu no norādītajiem):
mentora darbību (sertifikāts, apliecība),
pedagoģiskās prakses/meistarklases vadīšanu (izziņa, apliecinājums, izraksts,
līguma kopija),
lektora pieredzi un darbību tikai pedagogu mērķauditorijā pedagogu
tālākizglītībai (izziņa, norādot vadīto stundu skaitu, semināru skaitu un
mērķauditoriju – pedagogu tālākizglītība; apliecinājums, norādot vadīto
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stundu skaitu, semināru skaitu, mērķauditoriju – pedagogi; izraksts/līguma
kopija, uzrādot līguma priekšmetu),
multiplikatora darbību (sertifikāts, apliecība);
Attiecīgā dokumenta derīguma termiņš - pēdējie 10 (desmit) gadi (2001.gada janvāris 2011.gada augusts);
3.2.2. izglītības iestādes administrācijas/darba devēja rekomendācija;
3.3. 5.pakāpes pretendentu atlases papildnosacījumi:
3.3.1. 10 un vairāk gadu pedagoģiskā darba stāžs (secināms pēc Pedagogu atlases komisijai
iesniegtā projekta 5.posma CV);
3.3.2. ja pedagogs ir jau saņēmis kvalitātes pakāpi:
 projekta atlases 1.posmā (2009.gada novembris/decembris - 2010.gada
februāris/marts) un novērtēšanā ieguvis:
1., 2. vai 3.pakāpē – 60 un vairāk punktu (secināms pēc
Pedagogu atlases komisijai iesniegtā projekta 5.posma CV);
 projekta atlases 2.posmā (2010.gada marts – 2010.gada jūnijs) vai
3.posmā (2010.gada septembris – decembris), vai 4.posmā (2011.gada
janvāris – aprīlis) un novērtēšanā ieguvis:
1. vai 2.pakāpē – 70 un vairāk punktu (secināms pēc Pedagogu
atlases komisijai iesniegtā projekta 5.posma CV);
3.vai 4.pakāpē – 65 un vairāk punktu (secināms pēc Pedagogu
atlases komisijai iesniegtā projekta 5.posma CV);
3.4. 5.kvalitātes pakāpes pretendentiem papildu iesniedzami dokumenti:
3.4.1. kas apliecina pedagoga (vismaz vienu no norādītajiem):
mentora darbību (sertifikāts, apliecība),
pedagoģiskās prakses/meistarklases vadīšanu (izziņa, apliecinājums, izraksts,
līguma kopija),
lektora pieredzi un darbību tikai pedagogu mērķauditorijā pedagogu
tālākizglītībai (izziņa, norādot vadīto stundu skaitu, semināru skaitu un
mērķauditoriju – pedagogu tālākizglītība; apliecinājums, norādot vadīto
stundu skaitu, semināru skaitu, mērķauditoriju – pedagogi; izraksts/līguma
kopija, uzrādot līguma priekšmetu),
multiplikatora darbību (sertifikāts, apliecība);
Attiecīgā dokumenta derīguma termiņš - pēdējie 10 (desmit) gadi (2001.gada janvāris 2011.gada augusts);
3.4.2. kas apliecina pedagoga sadarbību ar valsts līmeņa institūcijām, izņemot darbību
attiecīgo institūciju īstenotajos projektos, izglītības jomā - ISEC/VISC, VIKNVA,
PIC, VJIC, KRIIC, IKVD:
sertifikāts, apliecība (eksperts, ārštata metodiķis, bērnu un jauniešu nometņu
vadītājs),
izziņa vai rīkojuma kopija par dalību komisijā, darba vai ekspertu grupā,
padomē, izraksts vai līguma kopija,
Attiecīgo dokumentu derīguma termiņš - pēdējie 10 (desmit) gadi (2001.gada janvāris 2011.gada augusts);
3.4.3. izglītības iestādes administrācijas/darba devēja rekomendācija.
Projekta 5.atlases posmā uz 4. un 5.kvalitātes pakāpi var pretendēt un saņemt atbalstu
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vispārējās, t.sk. pirmsskolas, un profesionālās izglītības iestādes vadītājs, ja pēdējo 5 (piecu)
mācību gadu laikā (sākot no 2006./2007.mācību gada), kādā no mācību gadiem ir bijušas 6
(sešas) un vairāk kontaktstundas nedēļā, nodrošinot iespēju atbalsta saņemšanas periodā
(01.09.2011.-23.12.2011.) novadīt 3 mācību stundas.
Projekta 5.atlases posmā 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.
13.5. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām
ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai.
(Ziņo: I.Valaine)
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans,
J.Rutka); atturas – 2 (D.Vanags, I.Soldāne), NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA „Belss” izstrādāto un 2011.gadā iesniegto tehniski ekonomisko
pamatojumu „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta
Grāveru ciemā”.
2. Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu:
Rādītāji
Finansējums, kopā
t.sk. attiecināmām izmaksām
Projekta iesniedzēja budžets
ERAF finansējums
Neattiecināmām izmaksām (PVN)

LVL
221 829.58
181 880.64
27 282.10
154 598.54
39 948.64

3. Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes):
Nr.

1.
2.

3.

Projekta pasākuma
nosaukums
Ūdens ņemšanas vietas
sakārtošana
Kanalizācijas sistēmas
sakārtošana

Notekūdeņu savākšanas
tīkla paplašināšana

Rezultāts

Jauns urbums
NAI izbūve
KSS rekonstrukcija
Kanalizācijas tīklu
rekonstrukcija
(t.sk. spiedvads)
Izbūvēti
kanalizācijas tīkli

Rezultāts skaitliskā
izteiksmē
Skaits
Mērvienība
1
gab
1
1
225

gab
gab
m

900

m

4. Projekta finansēšanā nodrošināt Aglonas novada pašvaldības ieguldījuma
daļu 27 282.10 LVL, un gatavot iesniegumu ERAF finansējuma saņemšanai
154 598.54 LVL.
5. Pašvaldības finansējumu nodrošināt ņemot aizņēmumu Valsts kasē vai SIA
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„Vides investīciju fonds”.
6. Realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku,
apstiprinot plānotos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.
7. PVN nodokļa izmaksas finansēt, izmantojot likuma Par PVN nodokli normu
par priekšnodokļa atskaitīšanu.
8. Organizēt investīciju projekta sagatavošanu un realizāciju, nodrošināt
projektam nepieciešamās informācijas sniegšanu un cilvēkresursus atbilstoši
prasībām, kas tiek izvirzītas ERAF finansējuma saņēmējam.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
6.§
Par līgumiem:
(Ziņo: S.Kotāne)
6.1. Ar LR Zemessardzi.
Sagatavotais lēmumprojekts:
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 1.daļas 19.punktu,
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt sadarbības līgumu ar Latvijas Republikas Zemessardzi.

Debatēs piedalās: V.Krimans, A.Badūns, J.Rutka.
V.Krimans piedāvā līgumā izsvītrot to, kas nav vajadzīgs.
A.Badūna priekšlikums ir apstiprināt līgumu ar LR Zemessardzi.
I.Reščenko priekšlikums ir atlikt jautājuma izskatīšanu līdz līguma precizēšanai.
Deputāti balso par I.Reščenko priekšlikumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – nav;
atturas – 3 (D.Vanags, V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz līguma precizēšanai.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

9.§
Par dzīvokli Somersetas iela 26, Aglona.
(Ziņo: S.Kotāne)
Sēžu zāli atstāj deputāte I.Soldāne plkst.16:40.
Sagatavotais lēmumprojekts:
Izskatot Aglonas novada domē saņemto V.V. iesniegumu (reģistrēts 18.05.2011., Nr.751) par
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pašvaldības dzīvojamās platības Somersetas ielā 26, Aglonā, īres tiesību piešķiršanu, ņemot vērā
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 2.panta otro daļu, ka dzīvesvietas deklarēšanas fakts pats par sevi
nerada civiltiesiskas saistības, saskaņā ar 2001.gada 6.decembra likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 11.panta pirmo daļu un 14.panta septīto daļu,
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Atteikt piešķirt īres tiesības V.V. uz pašvaldības īpašuma dzīvokli
Somersetas ielā 26, Aglonā.
2. Brīdināt V.V. par patvaļīgi (bez dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanas) aizņemtā
pašvaldības īpašuma dzīvokļa Somersetas ielā 26, Aglonā, atbrīvošanu līdz 29.09.2011.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Rēzekne,
Atbrīvošanas aleja 88, LV – 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Debatēs piedalās: V.Krimans, J.Rutka, A.Streļčs, M.Mežiniece.
V.Krimans – viens lēmums jau ir pieņemts, neredz pamatu, ka to lēmumu var apšaubīt.
J.Rutka - lēmums jau bija pieņemts, kāpēc cilvēkam nav izsūtīts izraksts no sēdes?
V.Krimana priekšlikums ir priekšsēdētājam uzlikt par pienākumu atbildēt V.V., atbilstoši
Aglonas novada domē pieņemtajiem lēmumiem, un sniegt skaidrojumu.
M.Mežinieces priekšlikums ir balsot par juristes sagatavoto lēmumprojektu.
Deputāti balso par sēdes pārtraukumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece, A.Ruduks); pret – 3 (D.Vanags,
V.Krimans, J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Izsludināt sēdes pārtraukumu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Pēc sēdes pārtraukuma turpina skatīt jautājumu 9.§„Par dzīvokli Somersetas iela 26, Aglona”.
Sēžu zāli atstāj deputāts V.Krimans plkst.17:10.
I.Reščenko priekšlikums ir balsot par sagatavoto lēmumprojektu.
Deputāti vienojas sagatavotajā lēmumprojekta 2.punktā vādu „brīdināt” aizstāt ar
vārdu „lūgt” un papildināt ar „un nodot dzīvokļa atslēgas novada Komunālā dienesta
vadītājam.”
Izskatot Aglonas novada domē saņemto V.V. iesniegumu (reģistrēts 18.05.2011.,
Nr.751) par pašvaldības dzīvojamās platības Somersetas ielā 26, Aglonā, īres tiesību
piešķiršanu, ņemot vērā Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 2.panta otro daļu, ka dzīvesvietas
deklarēšanas fakts pats par sevi nerada civiltiesiskas saistības, saskaņā ar 2001.gada
6.decembra likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 11.panta pirmo daļu un
14.panta septīto daļu,
Deputāti balso par sagatavoto lēmumprojektu, 2.punktā aizstājot vārdu „brīdināt” ar
vārdu „lūgt” un papildinot ar „un nodot dzīvokļa atslēgas novada Komunālā dienesta
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vadītājam.”
Balsojumā nepiedalās deputāti J.Rutka un D.Vanags.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece, A.Ruduks); pret – nav; atturas – 1 (A.Bartuša),
NOLEMJ:
1. Atteikt piešķirt īres tiesības V.V. uz pašvaldības īpašuma dzīvokli
Somersetas ielā 26, Aglonā.
2. Lūgt V.V. atbrīvot patvaļīgi (bez dzīvojamās telpas īres līguma
noslēgšanas) aizņemto pašvaldības īpašuma dzīvokli Somersetas ielā 26, Aglonā,
līdz 29.09.2011. un nodot dzīvokļa atslēgas novada Komunālā dienesta
vadītājam.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 88, LV – 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.§
Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
(Ziņo: I.Reščenko)
13.1. Par 27.07.2011.g. sēdes Nr.18 lēmumu 3.§ „Par SIA „Riveta” iesniegumu par soda
sankciju nepiemērošanu” atcelšanu.
Debatēs piedalās: J.Rutka.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece, A.Ruduks); pret – 2 (D.Vanags,
J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Atcelt 27.07.2011.g. sēdes Nr.18 lēmumu 3.§ par termiņa pagarinājumu SIA
„Riveta”.
2. Nepiemērot ar SIA „Riveta” 26.04.2010. noslēgtā līguma Nr.161 punktā 6.2.
minētās soda sankcijas par darbu izpildes termiņa kavējumu no būvuzņē mēju
neatkarīgu apstākļu dēļ (materiālu un mehānismu piegāžu kavēšanās
būvniekam).
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.8. Par SIA Preime iesniegumu „Birznieku”zemes ierīcības projekta apstiprināšanai.
(Ziņo: A.Streļčs)
Saņemts SIA Preime valdes priekšsēdētāja S.Šķēpa iesniegums (29.08.2011. Nr.784) par
zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Birznieki”.
Pamatojoties uz 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” 30. un 31. punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece, A.Ruduks); pret – nav; atturas – 2
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(D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA „Preime” izstrādāto zemes ierīcības projektu Aglonas pagasta
nekustamajam īpašumam „Birznieki”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7642
007 0051 sadalei 2 atsevišķās zemes vienībās.
2. Sadalītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7642 001 0076, 1. zemes gabalam ar
projektēto platību 19,5 ha saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi : - zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101), 2.
jaunizveidotajam zemes gabalam ar projektēto platību 7,2 ha noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi : - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101).
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.
13.7. Par novada domes priekšsēdētāja I.Reščenko iesniegumu (29.08.2011., reģ.Nr.1435)
par atvaļinājuma piešķiršanu.
(Ziņo: I.Reščenko)
No balsošanas sevi atstādina I.Reščenko.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 7 (A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece, A.Ruduks); pret – 1 (J.Rutka); atturas – 1
(D.Vanags), NOLEMJ:
1. Piešķirt Aglonas novada domes priekšsēdētājam Igoram Reščenko atvaļinājumu
uz divām nedēļām no 01.09.2011.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
J.Rutka: „Balsojumā „pret” pamatoju ar to, ka neesmu saņēmis no priekšsēdētāja atbildes jau
vairāku mēnešu garumā pēc būtības uz deputātu pieprasījumiem.”
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)
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