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LATVIJAS REPUBLIKA 
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ĀRKĀRTAS   SĒDES   PROTOKOLS 
Aglonas novadā 

 

2012.gada 8.novembrī                                                                                                         Nr.19 
 

Sēde sasaukta plkst.16:00 
 

Sēdi atklāj plkst.16:00 
 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Igors Reščenko. 
 

Protokolē – I.Rutka 
 

Piedalās – 8 novada domes deputāti: Igors Reščenko, Aivars Kluss, Anita Anna Bartuša,   

                                                               Ingūna Barkeviča, Mārīte Mežiniece, Didzis Vanags,   

                                                               Jānis Rutka, Andris Ruduks (no plkst.16:05). 
 

Sēdē nepiedalās – 5 novada domes deputāti: Andris Badūns (neierašanās iemesls nav   

                                                                            zināms),  

                                                                            Antons Beķis (komandējumā Rīgā),  

                                                                            Ainārs Streļčs (neierašanās iemesls nav zināms),  

                                                                            Vadims Krimans (neierašanās iemesls nav   

                                                                            zināms), 

                                                                            Iveta Soldāne (darbā).                                                                                                    

                                                                                        

 Uzaicinātās personas – Priežmalas pamatskolas direktore A.Guževa, Grāveru pamatskolas   

                                         skolotāja I.Platonova, Attīstības un plānošanas nodaļas speciāliste   

                                         A.Podskočija. 

                                                                         

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

 

     Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm: par – 5 (I.Reščenko, I.Barkeviča, 

A.Bartuša, A.Kluss, M.Mežiniece); pret – 1 (J.Rutka); atturas – 1 (D.Vanags), NOLEMJ:                               
 

Apstiprināt sēdes darba kārtību: 
 

1. Par dalību  SFL projektu konkursā ar projektu „Mēs savam pagastam un novadam”.  

2. Par dalību  SFL projektu konkursā ar projektu „Turpini mainīties!”.  

3. Par dalību LAD izsludinātajā ELFLA projektu  konkursā. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
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1.§ 

Par dalību  SFL projektu konkursā ar projektu „Mēs savam pagastam un novadam”. 

(Ziņo A.Guževa) 

 

Uz sēdi ierodas deputāts A.Ruduks plkst.16:05. 

 

Debatēs piedalās: D.Vanags. 
 

Pamatojoties uz ”Izglītības un zinātnes ministrijas  redzējumu  par  lauku telpas attīstības 

perspektīvu’’ un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, 
 

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

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

NOLEMJ:                               
 

1. Piedalīties Sorosa fonda-Latvija (SFL) izsludinātajā iniciatīvā „Pārmaiņu iespēja skolām”  

2.kārtas konkursā “Skola kā kopienas attīstības resurss” 2. grupā „Jauns sākums”. ar 

projekta iesniegumu „Mēs savam pagastam un novadam”. Iniciatīvas mērķis sniegt atbalstu 

mazo skolu pārveidei par daudzfunkcionāliem vietējās kopienas izglītības, kultūras, 

nodarbinātības un sociālā atbalsta centriem. 

2.  Projekta “ Mēs savam pagastam un novadam" kopējā budžeta summa -20200,00 EUR jeb 

14196,64 LVL, Aglonas novada domes līdzfinansējums 200, 00 EUR jeb 140,56 LVL.  

3.   Līdzfinansējumu paredzēt no Priežmalas pamatskolas 2013.gada budžeta. 

 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

2.§ 

Par dalību  SFL projektu konkursā ar projektu „Turpini mainīties!”. 

(Ziņo I.Platonova) 

 

Pamatojoties uz ”Izglītības un zinātnes ministrijas  redzējumu  par  lauku telpas attīstības 

perspektīvu’’ un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, 

 

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

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

NOLEMJ:                               
 

1. Piedalīties Sorosa fonda-Latvija (SFL) izsludinātajā iniciatīvā „Pārmaiņu iespēja skolām”  

2.kārtas konkursā “Skola kā kopienas attīstības resurss” 1. grupā „Drošs turpinājums”. ar 

projekta iesniegumu „Turpini mainīties!” Iniciatīvas mērķis sniegt atbalstu mazo skolu 

pārveidei par daudzfunkcionāliem vietējās kopienas izglītības, kultūras, nodarbinātības un 

sociālā atbalsta centriem. 

2. Projekta “Turpini mainīties!" kopējā projekta budžeta summa -15000,00 EUR jeb 10542,06 

LVL, Aglonas novada domes līdzfinansējums 200, 00 EUR jeb 140,56 LVL.  

3.   Līdzfinansējumu paredzēt no Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra (Kudrjašova)   

      Grāveru pamatskolas 2013.gada budžeta. 
 

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

Par dalību LAD izsludinātajā ELFLA projektu  konkursā. 

(Ziņo A.Podskočija) 
 

Sagatavotais lēmumprojekts: 
 

Aglonas novada dome nolemj: 
 

1. Piedalīties Lauku atbalsta dienesta izsludinātā ELFLA (Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai) atklātu iesniegumu projekta konkursa 413.pasākuma “Lauku ekonomikas 

dažādošana dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijās”   

2. aktivitātes – iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma 
iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu 

klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai 

vietējiem iedzīvotājiem. 

1.2. rīcībā: „Iedzīvotāju pulcēšanās vietu, interešu izglītības un brīvā laika 
pavadīšanas vietu izveidošana un atjaunošana” ar projekta “Rotaļu laukuma atjaunošana Kastuļinas 

pagasta Aglonas novadā” iesniegumu. Projekta kopējās izmaksas 6044,73 LVL, projekta attiecināmās 

izmaksas 4995,64 LVL, neattiecināmās izmaksas – 1049,09 LVL, projekta līdzfinansējums 10% apmērā 
jeb 604,47 LVL. 
 

I.Reščenko informē, ka šo projektu izdevīgāk ir iesniegt biedrībām, pagaidām šī jautājuma 

izskatīšana ir jāatliek. 
 

I.Reščenko priekšlikums ir atlikt jautājuma izskatīšanu. 
 

Deputāti balso par I.Reščenko priekšlikumu. 
 

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

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

NOLEMJ:                               
  

                 1. Atlikt jautājuma izskatīšanu par dalību LAD izsludinātajā ELFLA projektu    

                 konkursā. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 
Deputāts J.Rutka lūdz ieprotokolēt: „Balsoju „pret”, sakarā ar to, ka nav sagatavoti 

lēmumprojekti un izskatīti komitejās, nav atzinumu no Finanšu nodaļas vadītājas un jurista, ka 

atbilst likumdošanai.” 
 

I.Reščenko ziņo, ka sēde ir slēgta. 

 

SĒDE SLĒGTA  plkst.16:15. 

 
SĒDI VADĪJA 

novada domes priekšsēdētājs                      _____________________  I.REŠČENKO 

 
SĒDI PROTOKOLĒJA                              ______________________ I.RUTKA 

  
Protokols parakstīts ________________________ 

                                               (datums) 

 


