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ĀRKĀRTAS SĒDES   PROTOKOLS
Aglonas novadā

2013.gada 8.augustā Nr.15

Sēde sasaukta plkst.14:00

Sēdi atklāj plkst.14:00

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Helēna Streiķe

Protokolē – Inese Rutka

Piedalās –
9 Aglonas novada domes deputāti: Helēna Streiķe, Juris Butēvics, Aleksandrs Dimpers,

Vadims Krimans, Feoktists Pušņakovs, Igors Reščenko,
Osvalds Šatilovs, Lolita Solima, Andris Girss.

Pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektore I.Poga,
Finanšu nodaļas vadītāja V.Lielcepure,
novada domes jurists D.Kuzņecovs,
sabiedrisko attiecību speciāliste Z.Ločmele.

Sēdes vadītāja H.Streiķe aicina balsot par izsludināto sēdes darba kārtību.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (J.Butēvics, V.Krimans, F.Pušņakovs,
H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, I.Reščenko, A.Dimpers, A.Girss); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:

Apstiprināt izsludināto sēdes darba kārtību:

1. Par A.Guževas iesniegumu.
2. Par sporta skolu.
3. Par  rēķina apmaksu.
4. Par reklāmu.
5. Par Kastuļinas pagasta Priežmales brāļu kapu remontdarbiem.
6. Par  nedzīvojamo telpu nomu A.Broka iela 9, Aglona.
7. Par rēķinu, aktu pavadzīmju vizēšanas kārtību Aglonas novada domē.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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1. §
Par A.Guževas iesniegumu.

(Ziņo H.Streiķe)

Ņemot vērā Priežmalas pamatskolas direktores Annas Guževas iesniegumu (02.08.2013.,
Nr.2087), kurā lūdz izbeigt ar viņu darba tiesiskās attiecības ar š.g. 31.augustu, sakarā ar
dzīvesvietas maiņu, un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 9.punktu un 27.punktu; Izglītības likuma 17.panta 3.daļas 2.punktu; Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu 3.panta 4.daļas 5.punktu,

Sagatavotais lēmumprojekts:

Aglonas novada dome NOLEMJ:

1. Atbrīvot no amata ar 31.08.2013. Priežmalas pamatskolas direktori Annu Guževu.
2. Sagatavot konkursa nolikumu un izsludināt konkursu uz Priežmalas pamatskolas direktores vakanto

amatu.
3. Iecelt par Priežmalas pamatskolas direktora vietas izpildītāju Direktora vietnieku Konstantīnu Ivanovu.
4. Lēmums stājas spēkā pēc saskaņošanas ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
5. Piešķirt ar papildus atlīdzību saistītu naudas balvu vienas mēnešalgas apmērā, par ieguldījumu

Priežmalas pamatskolas darbībā.

Debatēs piedalās:  J.Butēvics, V.Krimans, D.Kuzņecovs, V.Lielcepure, I.Reščenko.

J.Butēvica priekšlikums ir papildināt sagatavotā lēmumprojekta 1.punktu – atbrīvot no amata pēc
pašas vēlēšanās ar 31.08.2013. Priežmalas pamatskolas direktori Annu Guževu.

V.Krimana priekšlikums ir papildināt sagatavoto lēmumprojektu ar:
2.punktu papildināt ar „Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejai sagatavot
konkursa nolikumu un izsludināt konkursu uz Priežmalas pamatskolas direktores vakanto
amatu.”
6.punktu „Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Aglonas novada domes izpilddirektore
Ineta Poga.”
7.punktu „Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.”
5.punktu papildināt ar summu – LVL 519.13 (pirms nodokļu nomaksas).

Deputāti vienojas balsot par katru punktu atsevišķi.

Sēdes vadītāja H.Streiķe aicina deputātus balsot par sagatavotā lēmumprojekta 1.punktu, papildinot
to ar deputāta J.Butēvica priekšlikumu.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (J.Butēvics, V.Krimans, F.Pušņakovs,
H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, I.Reščenko, A.Dimpers, A.Girss); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:

1. Atbrīvot no amata pēc pašas vēlēšanās ar 31.08.2013. Priežmalas pamatskolas
direktori Annu Guževu.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

Sēdes vadītāja H.Streiķe aicina deputātus balsot par sagatavotā lēmumprojekta 2.punktu, papildinot
to ar deputāta V.Krimana priekšlikumu.
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (J.Butēvics, V.Krimans, F.Pušņakovs,
H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, I.Reščenko, A.Dimpers, A.Girss); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:

2. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejai sagatavot konkursa nolikumu un
izsludināt konkursu uz Priežmalas pamatskolas direktores vakanto amatu.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

V.Krimana priekšlikums ir atlikt sagatavotā lēmumprojekta 3.punktu, jautājumu novirzīt
izskatīšanai uz Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi.

Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (J.Butēvics, V.Krimans, F.Pušņakovs,
H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, I.Reščenko, A.Dimpers, A.Girss); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:

3. Atlikt 3.punkta izskatīšanu, jautājumu novirzīt izskatīšanai uz Sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu komitejas sēdi.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

Sēdes vadītāja H.Streiķe aicina deputātus balsot par sagatavotā lēmumprojekta 4.punktu.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (J.Butēvics, V.Krimans, F.Pušņakovs,
H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, I.Reščenko, A.Dimpers, A.Girss); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:

4. Lēmums stājas spēkā pēc saskaņošanas ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes
ministriju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

Sēdes vadītāja H.Streiķe aicina deputātus balsot par  sagatavotā lēmumprojekta 5.punktu, papildinot
to ar deputāta V.Krimana priekšlikumu.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (J.Butēvics, V.Krimans, F.Pušņakovs,
H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, I.Reščenko, A.Dimpers, A.Girss); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:

5. Piešķirt ar papildus atlīdzību saistītu naudas balvu vienas mēnešalgas apmērā LVL
519.13 (pirms nodokļu nomaksas), par ieguldījumu Priežmalas pamatskolas darbībā.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

Deputāta I.Reščenko priekšlikums ir izmaksāt Annai Guževai atlaišanas pabalstu 4 mēnešalgu
apmērā, pamatojoties uz Darba likuma 112.pantu.

I.Reščenko – ir Darba likuma normas, kuras darba devējam ir jāpilda.

I.Reščenko atsauc savu lēmumprojektu.
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Sēdes vadītāja H.Streiķe aicina deputātus balsot par  deputāta V.Krimana priekšlikumu - papildināt
sagatavoto lēmumprojektu ar 6. un 7.punktu.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (J.Butēvics, V.Krimans, F.Pušņakovs,
H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, I.Reščenko, A.Dimpers, A.Girss); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:

6. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir  Aglonas novada domes izpilddirektore
Ineta Poga.

7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

2. §
Par sporta skolu.

(Ziņo F.Pušņakovs)

Sagatavotais lēmumprojekts:
Aglonas novada dome NOLEMJ:

1. Uzlikt par pienākumu Aglonas Sporta skolas direktoram Edgaram Urbanovičam gatavot akreditācijai
sekojošas programmas: __________________________________

F.Pušņakovs informē, ka Sporta skolā akreditācijai varētu gatavot 3 programmas: vieglatlētika,
sporta dejas un futbols.

Debatēs piedalās: O.Šatilovs, V.Krimans.

V.Krimana priekšlikums ir atlikt jautājuma izskatīšanu, jautājumu novirzīt izskatīšanai Sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komitejai, pieaicinot uz sēdi Sporta skolas direktoru E.Urbanoviču.

Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 8 (J.Butēvics, V.Krimans, F.Pušņakovs,
H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, A.Dimpers, A.Girss); pret – nav; atturas – 1 (I.Reščenko),
NOLEMJ:

1. Atlikt jautājuma izskatīšanu par sporta skolu, jautājumu novirzīt izskatīšanai
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejai, pieaicinot uz sēdi Sporta skolas
direktoru E.Urbanoviču.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

3. §
Par rēķina apmaksu.

(Ziņo H.Streiķe)

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (J.Butēvics, V.Krimans, F.Pušņakovs,
H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, I.Reščenko, A.Dimpers, A.Girss); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:

1. Apmaksāt SIA „INTERFIVE”, reģ. Nr.42403010057, 06.08.2013. faktūrrēķinu
Nr.19/2013 par summu LVL 114.49, sakarā ar P.V. (miris 07.08.2013., miršanas
apliecība Nr.LVMA021236) apbedīšanas izdevumiem.

2. Līdzekļus paredzēt no struktūrvienības „Sociālā aprūpe”.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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4. §
Par reklāmas uzstādīšanu.

(Ziņo H.Streiķe)

Saņemts ETMG „Volts” iesniegums (05.08.2013., Nr.2089) par reklāmas plakāta uzstādīšanu.

Debatēs piedalās: I.Reščenko, V.Krimans, O.Šatilovs.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (J.Butēvics, V.Krimans, F.Pušņakovs,
H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, I.Reščenko, A.Dimpers, A.Girss); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:

1.  Neiebilst  ETMG „Volts”  reklāmas plakāta/banera (83x118) no 05.08.2013.- 31.12.2013.
uzstādīšanai  Aglonā, Somersetas ielā 34, kadastra apzīmējums 7642 004 003, vienojoties ar
zemes īpašnieku, kā arī nomaksājot nodevu, saskaņā ar saistošajiem noteikumiem.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

5. §
Par Kastuļinas pagasta Priežmales brāļu kapu remontdarbiem.

(Ziņo H.Streiķe)

Pamatojoties uz Krievijas Federācijas Ģenerālā konsulāta Daugavpilī iesniegumu (01.08.2013.,
reģ. Nr.2079) par ieceri veikt Otrā pasaules kara kapu atjaunošanas darbus,

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (J.Butēvics, V.Krimans, F.Pušņakovs,
H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, I.Reščenko, A.Dimpers, A.Girss); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:

1. Neiebilst esošo Otrā pasaules  kara kapu atjaunošanai un remontam Aglonas novada
Priežmalas  pagastā.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

6.§
Par  nedzīvojamo telpu nomu A.Broka iela 9, Aglona.

(Ziņo H.Streiķe)

Sakarā ar SIA „Eltex” iesniegumu un R.J. iesniegumu no 24.07.2013. reģ.nr. 2035 un
pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.p. 1.d. 27.p. un Aglonas novada pašvaldības
nedzīvojamo telpu nomas noteikumiem,

Debatēs piedalās: V.Krimans, O.Šatilovs.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (J.Butēvics, V.Krimans, F.Pušņakovs,
H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, I.Reščenko, A.Dimpers, A.Girss); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:

1. Atcelt Aglonas novada domes lēmumu „Par nedzīvojamo telpu nomu A.Broka iela
7, Aglona” no 28.06.2012. protokola Nr. 9 & 22.2.

2. Slēgt līgumu ar R.J., p.k., par nedzīvojamo telpu nomu A.Broka iela 9, Aglona,
Aglonas novadā (bijušā katlu māja) uz 10 gadiem autoservisa izveidei.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
7.§
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Par rēķinu, aktu pavadzīmju vizēšanas kārtību Aglonas novada domē.

Pamatojoties uz „Likuma par budžetu un finanšu vadību” 2.pantu, Aglonas novada domes
„Nolikuma par grāmatvedības organizāciju un kārtošanu” 4.2.4. punktu,

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (J.Butēvics, V.Krimans, F.Pušņakovs,
H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, I.Reščenko, A.Dimpers, A.Girss); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:

1. Aglonas novada pašvaldības Grāveru, Kastuļinas, Šķeltovas pagastu pārvalžu vadītāji
vizē:
1.1. dokumentus (pavadzīmes, rēķinus, kvītis u.c.) saimniecisko izdevumu apmaksai

skaidrā naudā līdz LVL 50 mēnesī no pārvaldes kases saskaņā ar apstiprināto
budžetu;

1.2. pārvaldes mācību iestādes pārtikas  preču pavadzīmes saskaņā ar apstiprināto
budžetu;

1.3. visus pārējos Grāveru, Kastuļinas, Šķeltovas pagastu pārvalžu izdevumu apmaksas
dokumentus pārvalžu vadītāji iesniedz vizēšanai Aglonas novada domes
izpilddirektoram.

2. Aglonas novada domes administrācijas iestādēs saskaņā ar apstiprināto budžetu
izdevumu dokumentus (pavadzīmes, rēķinus, kvītis u.c.) vizē:
2.1. Aglonas vidusskolā – vidusskolas direktors;
2.2. Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādē – pārtikas preču pavadzīmes

pirmsskolas izglītības iestādes vadītājs;
2.3. visu pārējo Aglonas novada domes administrācijas iestāžu, struktūrvienību

izdevumu apmaksas dokumentus, veikto darbu aktus šo iestāžu, struktūrvienību
vadītāji iesniedz vizēšanai domes  izpilddirektoram, ja domes rīkojumos vai
lēmumos nav norādīts citādi.

3. Aglonas internātvidusskolā,  p/i „SAC „Aglona””, izdevumu  dokumentus apmaksai vizē
šo iestāžu vadītāji saskaņā ar apstiprināto budžetu un iestādes nolikumu.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

H.Streiķe ziņo, ka sēde ir slēgta.

SĒDE SLĒGTA plkst.14:45.

SĒDI VADĪJA
novada domes priekšsēdētāja                  ______________________ H.STREIĶE

SĒDI PROTOKOLĒJA                           ______________________ I.RUTKA

Protokols parakstīts 2013.gada 8.augustā.


