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ĀRKĀRTAS   SĒDES   PROTOKOLS 
Aglonas novadā 

 

2012.gada 18.oktobrī                                                                                                         Nr.16 
 

Sēde sasaukta plkst.10:00 
 

Sēdi atklāj plkst.10:00 
 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Igors Reščenko. 
 

Protokolē – I.Rutka 
 

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

                                                                 Kluss, Ingūna Barkeviča, Anita Anna Bartuša,   

                                                                 Ainārs Streļčs, Jānis Rutka, Didzis Vanags, 

                                                                 Iveta Soldāne (no plkst.10:45). 
 

Sēdē nepiedalās – 3 novada domes deputāti: Vadims Krimans (neierašanās iemesls nav   

                                                                             zināms), 

                                                                             Mārīte Mežiniece (neierašanās iemesls nav   

                                                                             zināms),   

                                                                             Andris Ruduks (neierašanās iemesls nav   

                                                                             zināms).                           
  
Uzaicinātās personas – novada domes jurists D.Kuzņecovs, sabiedrisko attiecību speciāliste   

                                       Z.Ločmele, Finanšu nodaļas vadītāja V.Lielcepure. 

                                                                        

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.Bartuša, A.Streļčs, A.Kluss); pret – 1 (J.Rutka); atturas – 1 (D.Vanags), 

NOLEMJ:                               

Apstiprināt sēdes darba kārtību: 

1. Par „Nolikums par Aglonas novada domes apbalvojumiem”. 

2.  Par Vulturesti pašvaldības Rumānijā  uzaicinājumu. 

3.  Par budžeta grozījumiem. 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

Deputāts J.Rutka lūdz ieprotokolēt: „Balsoju „pret”, jo saskatu, ka apzināti nesniedz 

informāciju nepieciešamo, lai varētu saprast par atsevišķu norišu jēgu, mērķi un kas tur notiek 

pasākuma laikā.” 



Aglonas novada domes 18.10.2012. ārkārtas sēdes protokols Nr.16  2 

 

1.§ 

Par „Nolikums par Aglonas novada domes apbalvojumiem”. 

(Ziņo I.Barkeviča) 
 

Debatēs piedalās: D.Vanags, J.Rutka, D.Kuzņecovs. 
 

Deputāti vienojas precizēt nolikumā datumus – „20.oktobra līdz 2012.gada 10.novembrim.”, 

precizēt nolikuma „Apbalvojums „Aglonas novada Gada cilvēks”” 10.punktu „Naudas balvu 

apmērus apstiprina Aglonas novada dome”, precizēt pieteikuma anketā par Aglonas novada 

domes apbalvojumiem „Apbalvojums „Gada balva” 4.punktu „Par ieguldījumu novada 

lauksaimniecības attīstībā..”, kā arī pieteikuma anketā labot redakcionālās kļūdas.  
 

       Pamatojoties uz Valsts apbalvojuma likuma 2.panta 2.punktu un MK 05.10.2010. 

noteikumiem Nr.928 „Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumi”,  
 

     Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Streļčs, A.Kluss); pret – 1 (J.Rutka); atturas – 1 (D.Vanags), 

NOLEMJ:                               
 

1. Apstiprināt precizēto nolikumu par Aglonas novada domes apbalvojumiem „Aglonas  

novada Gada cilvēks” un „Gada balva”. (Pielikumā) 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

2.§ 

Par Vulturesti pašvaldības Rumānijā  uzaicinājumu. 

(Ziņo Z.Ločmele) 
 

     Sabiedrisko attiecību speciāliste Z.Ločmele prezentē brauciena programmu uz Vulturesti 

pašvaldību Rumānijā. 
 

Debatēs piedalās: D.Vanags, A.Beķis, J.Rutka, A.Badūns, I.Reščenko. 
 

Uz sēdi ierodas deputāte I.Soldāne plkst.10:45. 
 

     Pamatojoties uz Vulturesti pašvaldības Rumānijā uzaicinājumu 10 pārstāvjiem no Aglonas 

pašvaldības uz sadarbības attiecību veidošanu starp pašvaldībām apmeklēt Vulturesti 

pašvaldību Rumānijā un uz  LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu un 

97.pantu,  
 

     Atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

11.panta 1.daļu, jautājuma lemšanā nepiedalās novada domes priekšsēdētājs I.Reščenko 

un deputāte I.Barkeviča. 

     Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 5 (A.Beķis, A.Badūns, A.Bartuša, 

A.Streļčs, A.Kluss); pret – 1 (J.Rutka); atturas – 2 (D.Vanags, I.Soldāne), NOLEMJ:                               

1. Komandēt laika posmā no 2012.gada 21.oktobra līdz 25.oktobrim braucienam uz  

Vulturesti pašvaldību Rumānijā (ES programmas „Eiropas pilsoņiem” (2007-2013) 

ietvaros) sadarbības kontaktu dibināšanai sekojošus pašvaldības darbiniekus – 

Aglonas novada domes priekšsēdātāju Igoru Reščenko, kancelejas vadītāju Ingūnu 

Barkeviču, attīstības un plānošanas speciālisti Anitu Podskočiju, uzņēmējdarbības 

attīstības nodaļas darbinieci Lieni Baškatovu, sabiedrisko attiecību speciālisti Zani 

Ločmeli un šoferi Gunti Kurcenbaumu. 

2. Paredzēt braucienam līdzekļus līdz LVL 1340.00 (Viens tūkstotis trīs simti 

četrdesmit lati 00 santīmi) no pārvaldes budžeta līdzekļiem.  

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
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3.§ 

Par budžeta grozījumiem. 

(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 10 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Beķis, 

A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Streļčs, A.Kluss); pret – 1 (J.Rutka); atturas –  2 

(D.Vanags, I.Soldāne), NOLEMJ:                               
 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.11 „Grozījumi Aglonas novada domes   

    saistošajos noteikumos Nr.2 „Aglonas novada domes budžets 2012.gadam.”” 
 

Par Aglonas novada budžetu 2012.gadam 
 

Izdoti pamatojoties uz likuma 

                                                                                                "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās 

daļas 2.punktu un 46.pantu 
                  
1.1. Apstiprināt grozījumus Aglonas novada domes 2012.gada budžetā: 
 

1.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību 2012. gada konsolidētā 

pamatbudžeta grozījumus ieņēmumos 6423 latu apmērā. Kopējā konsolidētā pamatbudžeta 

ieņēmumu summa, t.sk. grozījumi, ir  2665673 lati (tajā skaitā konsolidācija - 455854 lati), 

aizņēmumu saņemšana 233331 lats, naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums  gada sākumā 

433020 lati. Pamatbudžeta ieņēmumu kopsumma (tajā skaitā naudas līdzekļu un 

noguldījumu atlikums gada sākumā un aizņēmumu saņemšana) ir 3332024 lats (tajā skaitā 

konsolidācija -455854 lati); 

2.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību 2012. gada konsolidētā 

pamatbudžeta grozījumus izdevumos 7440 latu apmērā. Kopējā konsolidētā pamatbudžeta 

izdevumu summa, t.sk. grozījumi, ir 3154405lati (tajā skaitā konsolidācija -455854 lati), 

aizņēmumu atmaksa 152734 lati, atlikums gada beigās 24885 lati. Pamatbudžeta izdevumu 

kopsumma (tajā skaitā naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada beigās un aizņēmumu 

atmaksa) ir 3332024 lati (tajā skaitā konsolidācija                   -455854 lati); 

3. Konsolidētais pamatbudžets ar grozījumiem atspoguļots Pielikumā Nr.1 ‘’Pamatbudžets, 

2012.gads’’(7.aile). Konsolidētā pamatbudžeta grozījumi atspoguļoti Pielikumā Nr.1 

‘’Pamatbudžets, 2012. gads’’ (8.aile). Pielikums Nr.1 ‘’Pamatbudžets, 2012. gads’’ ir 

neatņemama Saistošo noteikumu sastāvdaļa un pievienojams Saistošajiem noteikumiem.  

4. Pamatbudžets ar grozījumiem pašvaldības iestādēm, struktūrvienībām atspoguļots 

Pielikumā Nr.1- Pārvaldes 8.ailē (ieņēmumu klasifikācijas kodiem) un Nr. 2-Pārvaldes 

8.ailē (izdevumu funkcionālās klasifikācijas kodiem). 

5. Pamatbudžets ar grozījumiem ekonomiskās klasifikācijas kodiem pašvaldības iestādēm, 

struktūrvienībām atspoguļots Pielikumā Nr.4.  
 

6. Kancelejas nodaļai nosūtīt saistošos noteikumus Nr.11, tajā skaitā: 

 Pielikumu Nr.1 ‘’Pamatbudžets, 2012.gads’’; 

triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā vai elektroniskā veidā LR Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrijai. 
 



Aglonas novada domes 18.10.2012. ārkārtas sēdes protokols Nr.16  4 

 

7. Aglonas novada domes administrācijas un pagastu pārvalžu budžeta ieņēmumu 

grozījumu projektu ‘’Pielikums Nr.1-Pārvaldes’’ un izdevumu grozījumu projektu 

‘’Pielikums Nr.2-Pārvaldes’’, Aglonas internātvidusskolas  17.10.2012.iesniegumu Nr.1-

12/94 ‘’Par grozījumiem ieņēmumu un izdevumu tāmē’’, kas tajā skaitā iekļauti Aglonas 

novada domes konsolidētajā pamatbudžetā ‘’Pielikums Nr.1 PAMATBUDŽETS, 

2012.GADS’’, pievienot domes sēdes protokola pielikumos. 
 

8. Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidētā pamatbudžeta grozījumu 

kopsavilkumu pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (Pielikums Nr.4), kas tajā skaitā 

iekļauts Aglonas novada domes konsolidētajā pamatbudžetā ‘’Pielikums Nr.1 

PAMATBUDŽETS, 2012.GADS’’, pievienot domes sēdes protokola pielikumos. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

I.Reščenko ziņo, ka sēde ir slēgta. 

 

SĒDE SLĒGTA  plkst.10:50. 

 
SĒDI VADĪJA 
novada domes priekšsēdētājs                      _____________________  I.REŠČENKO 

 
SĒDI PROTOKOLĒJA                              ______________________ I.RUTKA 

  
Protokols parakstīts ________________________ 
                                               (datums) 


