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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 23.septembrī                                                                                                     Nr.21 
 

Sēde sasaukta plkst.12:30 
 

Sēdi atklāj plkst.12:30 
 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Igors Reščenko. 
 

Protokolē – I.Rutka 
 

Piedalās – 10 novada domes deputāti: Igors Reščenko, Antons Beķis, Andris Ruduks, 

                                                                 Andris Badūns (no plkst.12:35), Didzis Vanags, 

                                                                 Mārīte Mežiniece (no plkst.13:00), Jānis Rutka, 

                                                                 Anita Anna Bartuša, Vadims Krimans, Iveta Soldāne. 
                                                                  
Sēdē nepiedalās - 3 novada domes deputāti: Ingūna Barkeviča (atrodas atvaļinājumā), 

                                                                           Ainārs Streļčs, Aivars Kluss.   

                                                                  

Sēdes vadītājs I.Reščenko aicina balsot par izsludināto sēdes darba kārtību. 

 

       Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Beķis,  A.Bartuša,  

A.Ruduks, D.Vanags, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 2 (V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ:    

                                                     

                                             Apstiprināt sēdes darba kārtību: 

 

       1. Par papildus finasējumu Aglonas internātvidusskolas uzturēšanas izdevumu segšanai   

           piešķiršanu. 

 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt savu jautājumu domes priekšsēdētājam: „Vai par ārkārtas sēdes 

dienas kārtību vajag balsot?” 
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1.§ 

Par papildus finasējumu Aglonas internātvidusskolas uzturēšanas izdevumu segšanai 

piešķiršanu. 

(Ziņo: D.Vanags)  

 

Deputāts A.Badūns ierodas uz sēdi plkst.12:35. 
 

Sagatavotais lēmumprojekts: 

 
Uzklausot Aglonas internātvidusskolas direktora D.Vanaga sniegto informāciju, 

 
Aglonas novada dome Nolemj: 

 
1. Nosūtīt Izglītības un zinātnes ministrijai sekojoša satura vēstuli: 

”Šī gada 21. septembrī Aglonas novada dome no IZM saņēma informāciju, ka mērķdotācijas pašvaldību 

speciālajām pirmskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām 

internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem ietvaros Aglonas novada Aglonas 

internātvidusskolas uzturēšanas izdevumu segšanai 2011. gada pēdējiem 4 mēnešiem paredzēts  Ls 

38113,- . 

Tā kā kopējais izglītojamo skaits skolā salīdzinot ar 2010. gada 1. septembri nav samazinājies un bez 

vecāku gādības palikušo audzēkņu un audzēkņu no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm skaits ir 

palicis iepriekšējā līmenī, skolas uzturēšanai paredzētā finansējuma samazinājums par 37 procentiem nav 

pamatots. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzam pārdalīt ( piešķirt papildus ) finansējumu Aglonas 

internātvidusskolas uzturēšanas izdevumu segšanai atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 31. augusta 

noteikumos Nr. 825 „Speciālās izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu 

(grupu) un internātskolu finansēšanas kārtība” noteiktajam uzturēšanas izdevumu normatīvam.”. 

 

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

 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Kārtējo reizi sēdes laikā nepiedalās domes speciālisti – jurists, 

Finanšu nodaļas vadītāja.” 

 

Deputāti vienojas sagatavotajā lēmumprojektā izņemt minētos noteikumus un papildināt ar 

sekojošu: „Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzam nepieļaut finansējuma samazinājumu par Ls 

22751 Aglonas internātvidusskolas uzturēšanas izdevumiem”. 

 

A.Badūna priekšlikums ir papildināt sagatavoto lēmumprojektu ar 2.punktu: „Vēstuli parakstīt 

nekavējoties un nosūtīt.” 

 

Deputāti vienojas nosūtīt šo vēstuli arī Latvijas pašvaldību savienībai, Ministru prezidentam, 

Latgales plānošanas reģionam. 

 

Deputāte M.Mežiniece ierodas uz sēdi plkst.13:00. 

 

       Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 10 (I.Reščenko, A.Beķis,  

A.Badūns, A.Bartuša, A.Ruduks, M.Mežiniece, D.Vanags, I.Soldāne, V.Krimans, J.Rutka); pret 

– nav; atturas – nav, NOLEMJ:    

 

 



Aglonas novada domes 23.09.2011. ārkārtas sēdes protokols Nr.21  3 

 

       1. Nosūtīt Izglītības un zinātnes ministrijai sekojoša satura vēstuli: 

 ”Šī gada 21. septembrī Aglonas novada dome no IZM saņēma informāciju, ka 

 mērķdotācijas pašvaldību speciālajām pirmskolas iestādēm, internātskolām un 

 sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un  garīgās   

            attīstības traucējumiem ietvaros Aglonas novada Aglonas internātvidusskolas uzturēšanas   

            izdevumu segšanai 2011. gada pēdējiem 4 mēnešiem paredzēts Ls 38113,- . 

 Tā kā kopējais izglītojamo skaits skolā salīdzinot ar 2010. gada 1. septembri nav 

 samazinājies un bez vecāku gādības palikušo audzēkņu un audzēkņu no trūcīgām un 

 maznodrošinātām ģimenēm skaits ir palicis iepriekšējā līmenī, skolas uzturēšanai 

 paredzētā finansējuma samazinājums par 37 procentiem nav pamatots. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzam nepieļaut finansējuma samazinājumu par Ls 

22751 Aglonas internātvidusskolas uzturēšanas izdevumiem. 

 2. Vēstuli parakstīt nekavējoties un nosūtīt. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

I.Reščenko ziņo, ka sēde ir slēgta. 

 

SĒDE SLĒGTA: plkst.13:10. 

 
SĒDI VADĪJA 

novada domes priekšsēdētājs:                   _____________________ I.REŠČENKO 

 
SĒDI PROTOKOLĒJA:                          ______________________ I.RUTKA 

 
Protokols parakstīts ________________________ 

                                               (datums) 


