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ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Aglonas novadā

2012.gada 25.septembrī

Nr.13

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, Andris Badūns, Aivars Kluss,
Ingūna Barkeviča, Mārīte Mežiniece, Ainārs Streļčs,
Andris Ruduks, Jānis Rutka, Didzis Vanags.
Sēdē nepiedalās – 4 novada domes deputāti: Antons Beķis (atrodas atvaļinājumā),
Anita Anna Bartuša (atrodas darba nespējas
atvaļinājumā), Vadims Krimans, Iveta Soldāne.
Sēdē piedalās: V.Gribuška.
Sēdes vadītājs I.Reščenko aicina balsot par izsludināto sēdes darba kārtību.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Streļčs, A.Kluss, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 2 (J.Rutka, D.Vanags);
atturas – nav, NOLEMJ:
Apstiprināt sēdes darba kārtību:
1. Par atbalstu SIA „Daugavpils lidosta”.
2. Par Ligitas Ruskules iesniegumu (23.07.2012., Nr. 1413).
3. Par Marutas Lukasevičas iesniegumu (23.07.2012., Nr.1412).
4. Par iepirkuma izsludināšanu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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1.§
Par atbalstu SIA „Daugavpils lidosta”.
(Ziņo I.Reščenko)
Saņemta Daugavpils pilsētas domes vēstule (17.09.2012., Nr.1681) par Latgales
reģionālās lidostas attīstību.
Debatēs piedalās: D.Vanags, J.Rutka, A.Badūns.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 10.punktu, kas nosaka sekmēt
saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, un 19.punktu par pienākumu
organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus, likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām
un kapitālsabiedrībām” 6.pantu, izvērtējot LR Ministru Kabineta sēdes protokollēmuma
projektu „Par Daugavpils lidostas attīstību”, kā arī veicinot Latgales reģiona sasniedzamību un
sociālekonomisko attīstību.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Streļčs, A.Kluss, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 1 (J.Rutka); atturas – 1
(D.Vanags), NOLEMJ:
1. Iesaistīties Daugavpils lidostas attīsības projektā.
2. Lūgt Daugavpils pilsētas pašvaldību nodot Aglonas novada domei īpašumā SIA
„Daugavpils lidosta” 1 % kapitāldaļas.
3. Paredzēt 2013.gada Aglonas novada pašvaldības budžetā 5810 Ls projekta
līdzfinansēšanai, ieguldot līdzekļus SIA „Daugavpils lidosta” pamatkapitālā.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
2.§
Par L.R. iesniegumu (23.07.2012., Nr. 1413).
(Ziņo I.Reščenko)
Aglonas novada dome 21.06.2012. saņēma L.R. iesniegumu, kurā pamatojoties uz
Aglonas novada domes 17.02.2010. apstiprinātā ”Darba samaksas un sociālo garantiju
nolikuma 7.daļas 82. punktu” lūdz izmaksāt pabalstu, sakarā ar tēva V.E. pers. kods nāvi.
Debatēs piedalās: J.Rutka, A.Badūns, D.Vanags.
Pamatojoties uz Aglonas novada domes 17.02.2010. apstiprinātā ”Darba samaksas un
sociālo garantiju nolikuma 7.daļas 82. punktu”, iestāžu darbiniekiem izmaksā pabalstu sakarā
ar ģimenes locekļa (laulātā, bērna, vecāku, vecvecāku, adoptētāja vai adoptētā, brāļa vai māsas)
vai apgādājamā nāvi vienas minimālās mēneša darba algas apmērā,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Streļčs, A.Kluss, A.Ruduks, M.Mežiniece, D.Vanags); pret – nav; atturas – 1
(J.Rutka), NOLEMJ:
1. Piešķirt pabalstu vienas minimālās mēneša darba algas apmērā L.R.,
sakarā ar tēva nāvi 27.05.2011. (Miršanas apliecība Nr. LV).
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās 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.
3.§
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Par M.L. iesniegumu (23.07.2012., Nr.1412).
(Ziņo I.Reščenko)
Aglonas novada dome 22.06.2012. saņēma M.L. iesniegumu, kurā pamatojoties uz
Aglonas novada domes 17.02.2010. apstiprinātā ”Darba samaksas un sociālo garantiju
nolikuma 7.daļas 82. punktu” lūdz izmaksāt pabalstu, sakarā ar tēva J.L.pers. kods nāvi.
Pamatojoties uz Aglonas novada domes 17.02.2010. apstiprinātā ”Darba samaksas un
sociālo garantiju nolikuma 7.daļas 82. punktu”, iestāžu darbiniekiem izmaksā pabalstu sakarā ar
ģimenes locekļa (laulātā, bērna, vecāku, vecvecāku, adoptētāja vai adoptētā, brāļa vai māsas)
vai apgādājamā nāvi vienas minimālās mēneša darba algas apmērā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Streļčs, A.Kluss, A.Ruduks, M.Mežiniece, D.Vanags); pret – nav; atturas – 1
(J.Rutka), NOLEMJ:
1. Piešķirt pabalstu vienas minimālās mēneša darba algas apmērā M.L., sakarā ar
tēva nāvi 19.04.2011. (Miršanas apliecība Nr. LV AE )
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās 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.
4.§
Par iepirkuma izsludināšanu.
(Ziņo I.Reščenko)
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Streļčs, A.Kluss, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 1 (J.Rutka); atturas – 1
(D.Vanags), NOLEMJ:
1. Veikt iepirkuma procedūru pasūtījumam „Finanšu audita pakalpojumi projektā
Nr.LLB-2-266 „Kulināro pakalpojumu uzlabošana Latgales un Vitebskas reģionos,
pamatojoties uz kulinārā mantojuma koncepciju” (BELLA CUISINE) ietvaros”.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
I.Reščenko ziņo, ka sēde ir slēgta.
SĒDE SLĒGTA plkst.13:50.
SĒDI VADĪJA
novada domes priekšsēdētājs

_____________________ I.REŠČENKO

SĒDI PROTOKOLĒJA

______________________ I.RUTKA

Protokols parakstīts ________________________
(datums)
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