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ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Aglonas novadā

2013.gada 16.maijā

Nr.8

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, Didzis Vanags, Jānis Rutka,
Iveta Soldāne.
Sēdē nepiedalās – 2 novada domes deputāti: Vadims Krimans (darbā),
Andris Ruduks (neierašanās iemesls nav zināms).
Uzaicinātās personas – Finanšu nodaļas vadītāja V.Lielcepure, novada domes jurists
D.Kuzņecovs.
Sēdē piedalās – iedzīvotāja E.Viļuma.
I.Barkeviča informē, ka ir nepieciešams papildināt Aglonas bazilikas kora skolas
apbalvojamo skolēnu un pedagogu sarakstu, palielinot izmaksājamo summu. Par to, ka būs
nepieciešms papildināt Aglonas bazilikas kora skolas sarakstu, tika informēts 14.05.2013.
Finanšu komitejas sēdē.
Deputāts J.Rutka jautā sēdes vadītājam I.Reščenko, vai ir Finanšu nodaļas vadītājas un novada
domes jurista rakstiski atzinumi par sēdes darba kārtībā iekļautajiem lēmumprojektiem?
I.Reščenko – rakstisku atzinumu nav.
J.Rutka paziņo - sakarā ar to, ka priekšsēdētājs ignorē domes darbu, viņš sēdē nepiedalīsies.
Sēdes vadītājs I.Reščenko aicina balsot par izsludināto sēdes darba kārtību ar papildinājumiem
1.jautājumā.
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – 1 (J.Rutka); atturas –
1 (D.Vanags), NOLEMJ:
Apstiprināt sēdes darba kārtību:
Par skolēnu un pedagogu apbalvošanu par sasniegumiem 2012/.2013.m.g.
Par IX Latvijas zēnu koru salidojumu.
Par grupas „Migla” vadītāja G.Reiņa iesniegumu (02.05.2013., Nr.693).
Par aizņēmumu projektam „Aglonas novada Jaunaglonas ciema ielu
infrastruktūras sakārtošana un būvniecība”.
5. Par budžeta izpildi
6. Par budžeta grozījumiem.
7. Par precizējumiem Aglonas novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogā.
8. Par ūdenstilpnes nomas līgumu ar z/s „Agnese”.
9. Par Aglonas novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu par svinīgu
laulības reģistrācijas ceremoniju citā piemērotā vietā.
10. Par V.U. iesniegumu (03.05.2013., Nr. 698).
11. Par Aglonas novada PII iesniegumu (13.05.2013., Nr. 741).
12. Par zivju nozveju.
13. Par SAC „Aglona” piedalīšanos lauku atbalsta programmā (2 projekti).
14. Par SIA „Preiļu slimnīca” kapitāldaļu atsavināšanu.
1.
2.
3.
4.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
J.Rutka lūdz ieprotokolēt „pret” balsojuma pamatojumu, kas tiks pievienots sēdes protokolam:
„Sakarā ar to, ka
1. Aglonas novada domes 2013.gada 14.maija Finanšu komitejas sēdē tika skatīti jautājumi
bez Finanšu nodaļas vadītājas atzunuma par šajos jautājumos pieprasītā finansējuma
atbilstību apstiprinātajam Aglonas novada domes 2013. budžetam un ietekmi uz
sekojošo gadu budžetiem, kā arī, bez domes jurista atzinuma par skatīto jautājumu
lēmumprojektu atbilstību Latvijas Republikas likumu un normatīvo aktu prasībām,
2. Aglonas novada domes 2013.gada 16.maija ārkārtas sēdes materiālos nav pieejami
augstāk minētie Finanšu nodaļas vadītājas un jurista atzinumi par sēdes darba kārtībā
iekļautajiem jautājumiem,
3. Aglonas novada domes Finanšu komitejas un domes ārkārtas sēdes vadītājs
a. regulāri un atkārtoti ignorē Latvijas Republikas likumu un normatīvo aktu
prasības,
b. liedz deputātiem pilnvērtīgu un izvērtētu informāciju, un domes speciālistu
atzinumus,
c. iespējams, apzināti maldina deputātus par izskatāmajiem jautājumiem un to
ietekmi uz domes 2013. un sekojošo gadu budžetiem,
šādi tiek slēpta informācija un liegta iespēja izvērtēt jautājumus pēc būtības.
Uzskatu, ka ārkārtējā domes sēde nav sagatavota un jautājumi sēdei nav sagatavoti atbilstoši LR
likumu un normatīvo aktu prasībām.”
Deputāts J.Rutka atrodas sēžu zālē, bet nepiedalās ārkārtas sēdes darba gaitā.
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1.§
Par skolēnu un pedagogu apbalvošanu par sasniegumiem 2012/.2013.m.g.
(Ziņo I.Barkeviča)
I.Barkeviča informē, ka ir saņemts Aglonas bazilikas kora skolas direktores I.Lazdānes
iesniegums (16.05.2013., Nr.777), kurā lūdz rast iespēju skolotājai Ivetai Soldānei par audzēkņa
Armīna Prusaka iegūto Galveno balvu X Jauno vokālistu konkursā DZIEDU DIEVMĀTE,
piešķirt prēmiju 50 Ls apmērā. Pamatojoties uz „Kārtība, kādā apbalvo Aglonas novada
pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamos un pedagogus” 7.p., dome var lemt par apbalvošanu
šajā nolikumā neminētos gadījumos, ja ir saņemts izglītības iestādes vadītāja iesniegums.
Debatēs piedalās: V.Lielcepure, I.Soldāne, D.Vanags, A.Streļčs.
Pamatojoties uz “Kārtība, kādā apbalvo Aglonas novada pašvaldības izglītības iestāžu
izglītojamos un pedagogus” 4.p., 5.p., 6.p. un 7.p.,
No balsošanas sevi atstādina deputāte I.Soldāne.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, D.Vanags); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt:
1.1. Aglonas vidusskolas apbalvojamo skolēnu un pedagogu sarakstu, kopējā summa LVL
715.00;
1.2. Aglonas internātvidusskolas apbalvojamo skolēnu un pedagogu sarakstu, kopējā summa
LVL 150.00;
1.3. Aglonas bazilikas kora skolas apbalvojamo skolēnu un pedagogu sarakstu, kopējā
summa LVL 290.00;
1.4. Priežmalas pamatskolas apbalvojamo skolēnu un pedagogu sarakstu, kopējā summa
LVL 190.00;
1.5. Šķeltovas pamatskolas apbalvojamo skolēnu un pedagogu sarakstu, kopējā summa
LVL 300.00;
1.6. Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru pamatskolas
apbalvojamo skolēnu un pedagogu sarakstu, kopējā summa LVL 65.00.
(Saraksti pielikumā)
2. Apstiprināt Aglonas novada Zēnu kora skolēnu un pedagogu sarakstu, kopējā summa LVL
100.00. (Saraksts pielikumā)
3. Apbalvot Aglonas bazilikas kora skolas skolotāju Ivetu Soldāni, piešķirot naudas balvu
50 Ls.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
2.§
Par IX Latvijas zēnu koru salidojumu.
(Ziņo I.Barkeviča)
Saņemta LR Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra 04.04.2013.
vēstule Nr.4.1-08/2-74 par IX Latvijas zēnu koru salidojumu „Nāc ar puikām!”, kurš notiks
2013.gada 24. – 25.maijā Cēsīs. Informē, ka ēdināšanas izmaksas salidojuma laikā vienam
dalībniekam ir Ls 3,50 dienā, naktsmītnes – viena diennakts Ls 1.00.
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No balsošanas sevi atstādina deputāte I.Soldāne.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags), NOLEMJ:
1. Piešķirt līdzekļus līdz 600.00 Ls Aglonas novada zēnu kora dalībai IX Latvijas
zēnu koru salidojumā „Nāc ar puikām!” 2013.gada 24.-25.maijā Cēsīs.
2. Līdzekļus paredzēt no struktūrvienības „Kultūra”.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
3.§
Par grupas „Migla” vadītāja G.Reiņa iesniegumu (02.05.2013., Nr.693).
(Ziņo I.Barkeviča)
Saņemts grupas „Migla” vadītāja G.Reiņa iesniegums (02.05.2013., Nr.693), kurā lūdz
finansiāli atbalstīt grupas „Migla” trīs jaunu dziesmu ierakstīšanu skaņu ierakstu studijā
SOUND SYSTEMS Rīgā ar naudas summu – 200 Ls (ar PVN).
Debatēs piedalās: V.Lielcepure, D.Vanags.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags),
NOLEMJ:
1. Piešķirt grupai „Migla” 200.00 Ls (ar PVN) trīs jaunu dziesmu ierakstīšanai skaņu
ierakstu studijā SOUND SYSTEMS Rīgā.
2. Līdzekļus paredzēt no struktūrvienības „Kultūra”.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
4.§
Par aizņēmumu projektam „Aglonas novada Jaunaglonas ciema ielu infrastruktūras
sakārtošana un būvniecība”.
(Ziņo V.Lielcepure)
Debatēs piedalās: D.Vanags.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags),
NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē no ELFLA līdzekļiem līdzfinansētajam projektam Nr.1103-L32100-000017 ” Aglonas novada Jaunaglonas ciema ielu infrastruktūras
sakārtošana un būvniecība’’2013.gadā plānoto projekta aktivitāšu īstenošanai 99816.68
LVL (Deviņdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti sešpadsmit lati, 68 santīmi ) apmērā vai
ekvivalentu citā valūtā ar Valsts kases noteikto procentu likmi. Aizņēmuma atmaksas
termiņš 10 gadi. Aizņēmuma pamatsummas atmaksas uzsākšanas termiņš 2014.gada
maijs, aizņēmuma atmaksas garantija – pašvaldības budžets.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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5.§
Par budžeta izpildi
(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 9 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 2 (D.Vanags, I.Soldāne),
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto pamatbudžeta izpildi
uz 01.05.2013. ieņēmumos LVL 983523 (tajā skaitā konsolidācija - LVL 128785) , saskaņā
ar pielikumu ‘’Pārskats par budžeta izpildi’’ (Veidlapa 1-PB);
2. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto pamatbudžeta izpildi
uz 01.05.2013. izdevumos LVL 800900 (tajā skaitā konsolidācija - LVL 128785) un naudas
līdzekļu un noguldījumu atlikumu uz 01.05.2013. LVL 448884, saskaņā ar pielikumu
‘’Pārskats par budžeta izpildi’’(Veidlapa 1-PB);
3. Apstiprināt saņemto aizņēmumu kopsummu uz 01.05.2013. LVL 42661, atmaksāto
aizņēmumu kopsummu uz 01.05.2013. LVL 44116, saskaņā ar pielikumu ‘’Pārskats par
aizņēmumiem’’;
4. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto speciālā budžeta
izpildi uz 01.05.2013. ieņēmumos LVL 46217, saskaņā ar pielikumu ‘’Pārskats par budžeta
izpildi’’ (Veidlapa 1-SB);
5. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto speciālā budžeta
izpildi uz 01.05.2013. izdevumos LVL 26093 un naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumu
uz 01.05.2013. LVL 58683, saskaņā ar pielikumu ‘’Pārskats par budžeta izpildi’’(Veidlapa
1-SB).
6. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto ziedojumu,
dāvinājumu budžeta izpildi uz 01.05.2013. ieņēmumos LVL 2787, izdevumos LVL 3620
un līdzekļu atlikumu uz 01.05.2013. LVL 2451 saskaņā ar pielikumu Nr.1-ZD.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
6.§
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 9 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags),
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aglonas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.4 „ Grozījumi
Aglonas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.3 „Aglonas novada
domes budžets 2013.gadam””.
Par Aglonas novada budžetu 2013.gadam
Izdoti pamatojoties uz likuma
"Par pašvaldībām" 21.panta pirmās
daļas 2.punktu un 46.pantu
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Apstiprināt grozījumus Aglonas novada domes 2013.gada budžetā:
1.1.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību 2013. gada konsolidētā
pamatbudžeta grozījumus ieņēmumos 115644 latu apmērā. Kopējā konsolidētā
pamatbudžeta ieņēmumu summa, t.sk. grozījumi, ir 2495506 lati (tajā skaitā konsolidācija 275276 lati), aizņēmumu saņemšana 71753 lati, naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums
gada sākumā 267716 lati. Pamatbudžeta ieņēmumu kopsumma (tajā skaitā naudas līdzekļu
un noguldījumu atlikums gada sākumā un aizņēmumu saņemšana) ir 2834975 lati (tajā
skaitā konsolidācija -275276 lati);
1.2.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību 2013. gada konsolidētā
pamatbudžeta grozījumus izdevumos 114950 latu apmērā. Kopējā konsolidētā
pamatbudžeta izdevumu summa, t.sk. grozījumi, ir 2720855 lati (tajā skaitā konsolidācija 275276 lati), aizņēmumu atmaksa 111092 lati, atlikums gada beigās, ar grozījumiem (plus
694 lati), sastāda 3028 lati. Pamatbudžeta izdevumu kopsumma (tajā skaitā naudas līdzekļu
un noguldījumu atlikums gada beigās un aizņēmumu atmaksa) ir 2834975 lati (tajā skaitā
konsolidācija -275276 lati);
1.3.Konsolidētais pamatbudžets ar grozījumiem atspoguļots Pielikumā Nr.1 ‘’Pamatbudžets,
2013.gads’’(5.aile). Konsolidētā pamatbudžeta grozījumi atspoguļoti Pielikumā Nr.1
‘’Pamatbudžets, 2013. gads’’ (6.aile). Pielikums Nr.1 ‘’Pamatbudžets, 2013. gads’’ ir
neatņemama Saistošo noteikumu sastāvdaļa un pievienojams Saistošajiem noteikumiem.
1.4.Pamatbudžets ar grozījumiem pašvaldības iestādēm, struktūrvienībām atspoguļots
Pielikumā Nr.1- Pārvaldes 7.ailē (ieņēmumu klasifikācijas kodiem) un Nr. 2-Pārvaldes
7.ailē (izdevumu funkcionālās klasifikācijas kodiem).
1.5. Pamatbudžets ar grozījumiem ekonomiskās klasifikācijas kodiem pašvaldības iestādēm,
struktūrvienībām atspoguļots Pielikumā Nr.4.
2.1.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību 2013.gada konsolidētā speciālā
budžeta grozījumus ieņēmumos 22047 latu apmērā (t.sk.: mērķdotācija autoceļu, ielu
fondam no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 19260 lati, saņemtie ziedojumi,
dāvinājumi naudā 2787 lati), izdevumos 22047 latu apmērā (t.sk.: autoceļu, ielu uzturēšanai
19260 lati, Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru
pamatskolai 2000 lati, Aglonas bazilikas kora skolai 787 lati) saskaņā ar pielikumu Nr.3SB ‘’Speciālais Speciālā budžeta (t.sk. ziedojumi, dāvinājumi) ieņēmumi ar grozījumiem
96676 lati. budžets’’. Speciālā budžeta (t.sk. ziedojumi, dāvinājumi) izdevumi ar
grozījumiem 121342 lati. Speciālā budžeta (t.sk. ziedojumi, dāvinājumi) kopsumma, t.sk.
atlikums, ir 138519 lati. Pielikums Nr.3-SB ‘’Speciālais budžets’’ ir neatņemama Saistošo
noteikumu sastāvdaļa un pievienojams Saistošajiem noteikumiem.
2.2.Speciālais budžets ar grozījumiem pašvaldības iestādēm, struktūrvienībām atspoguļots
Pielikumā Nr.3- SB 10.ailē. Speciālā budžeta grozījumi atspoguļoti Pielikuma Nr.3- SB
11.ailē (ieņēmumu klasifikācijas kodiem, izdevumu funkcionālās klasifikācijas kodiem un
ekonomiskās klasifikācijas kodiem).
3.1.Kancelejas nodaļai nosūtīt saistošos noteikumus Nr.4, tajā skaitā:
Pielikumu Nr.1 ‘’Pamatbudžets, 2013.gads’’;
Pielikumu Nr.3-SB ‘’Speciālais budžets’’
triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā vai elektroniskā veidā LR Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai.
3.2.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 14.05.2013.iesniegumu Nr.1-12/42 ‘’Par grozījumiem ieņēmumu un
izdevumu tāmē’’, kas tajā skaitā iekļauti Aglonas novada domes konsolidētajā pamatbudžetā
‘’Pielikums Nr.1 PAMATBUDŽETS, 2013.GADS’’, pievienot domes sēdes protokola pielikumos.
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3.3.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, 2013.GADS’’, pievienot domes sēdes protokola pielikumos.
4. Apstiprināt grozījumus Aglonas novada domes pamatbudžetā pēc aizņēmumu līgumu
parakstīšanas projektā Nr. 11-03-L32100-000017 “ Aglonas novada Jaunaglonas ciema ielu
infrastruktūras
sakārtošana
un
būvniecība”
un
projektā
Nr.
3DP/3.4.1.1.0/APIA/CFLA/118/003 Grāveru ūdenssaimniecības attīstība, 1.kārta, piešķirto
aizņēmumu summu apmērā ieņēmumos un izdevumos. Izdevumu izlietojumu veikt saskaņā
ar projektu ietvaros noslēgtajiem būvniecības, autoruzraudzības un būvuzraudzības līgumiem
un LAD un CFLA apstiprinātajām tāmēm. Projektā Nr. 11-03-L32100-000017 izdevumu
FKK apstiprināt 04.500 ‘’Ekonomiskā darbība (transports)’’ un projektā Nr.
3DP/3.4.1.1.0/APIA/CFLA/118/003 izdevumu FKK apstiprināt 06.600 ‘’Teritoriju un
mājokļu apsaimniekošana’’. EKK projektu izdevumos apstiprināt 5420 ‘’Pamatlīdzekļu
izveidošana un nepabeigtā būvniecība’’.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
7.§
Par precizējumiem Aglonas novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogā.
(Ziņo D.Kuzņecovs)
Debatēs piedalās: D.Vanags, I.Soldāne.
Saskaņā ar grozījumiem 2009.gada 1.decembra Valsts un pašvaldību institūcijās
amatpersonu darbinieku un atlīdzības likumā, Ministru kabineta 2010.gada 18.maija
noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem
pamatuzdevumiem un kvalifikācojas pamatprasībām un profesiju klasifikatora lietošanas un
aktualizēšanas kārtību” un Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1075
„Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogu”, un pamatojoties uz likumu „Par
pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 13.punktu un 27.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs); pret – 2 (D.Vanags, I.Soldāne); atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Precizēt Aglonas novada pašvaldības amatu klasifikācijas kataloga 196.punktu un
izteikt to sekojošā redakcijā: (sk. 1.pielikumu)
N.p.
k.

1
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61)
2

2634 01

Prof.nos.
sask. ar
MK 18.05.
2010.not.Nr
461
3

psihologs

Struktūrvi
en.
nosaukum
s
4
Bērnu un
jauniešu
brīvā laika
pavadīšan
as centrs
„Strops”

Str.v.kods
(sask.ar
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sarakstu)
5

Amata
nos.(sask.
ar amatu
aprakstu
pašv.)
6

Amatu
vietu
skaits

Algu
grup
a

7

8

1066

psihologs

0,5

8

Amatu
saime
(Nr.un
nosauku
ms)
9

39.
Sociālais
darbs

Līmeni
s
amatu
saimē

Mēnešalg
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noteiktā
mēn.alga
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likme,Ls)
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Pašv.not.
mēn.alga
x likmju
skaits, Ls
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137,5

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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8.§
Par ūdenstilpnes nomas līgumu ar z/s „Agnese”.
(Ziņo I.Rešcenko, D.Kuzņecovs)
Debatēs piedalās: I.Soldāne.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Kluss, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3 (D.Vanags, I.Soldāne, A.Bartuša),
NOLEMJ:
1. Slēgt ūdenstilpnes nomas līgumu ar z/s „Agnese”, reģ. Nr.41501013427, par
publiskā Biržgaļa (Kapiņu) ezera iznomāšanu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
9.§
Par Aglonas novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu par svinīgu laulības
reģistrācijas ceremoniju citā piemērotā vietā.
(Ziņo D.Kuzņecovs)
Debatēs piedalās: D.Vanags, I.Soldāne.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu g)
apakšpunktu, „Pievienotās vērtības nodokļa likuma” 41.panta 1.daļas 1.punktu un
„Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma” 19.panta 2.daļu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags),
NOLEMJ:
1. Apstiprināt no 01.07.2013. Aglonas novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas
pakalpojumu par svinīgu laulības reģistrācijas cermoniju citā piemērotā vietā
(ārpus dzimtsarakstu nodaļas Aglonas novada administratīvajā teritorijā), ja
personas, kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus
vai atbilstošus apstākļus, 30,00 Ls apmērā, plus PVN. Pakalpojuma maksā nav
iekļauta noteiktā valsts nodeva par laulības reģistrāciju.
2. Maksa par pakalpojumu ir jāiemaksā pašvaldības kasē vai jāieskaita bankas
norēķinu kontā nē vēlāk kā 5 dienas pirms laulības reģistrācijas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
10.§
Par V.U. iesniegumu (03.05.2013., Nr. 698).
(Ziņo I.Rešcenko)
Saņemts V.U. iesniegums (03.05.2013., Nr.698), kurā lūdz atļauju nozāģēt vienu koku, kas
apdraud malkas šķūnīti un cilvēku dzīvību, Daugavpils ielā 4, Aglonā, zemes kadastra
apzīmējums 7642 004 0143.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne, D.Vanags); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
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1. Atļaut V.U. nozāģēt vienu koku uz nekustamā īpašuma, zemes vienības kadastra
apzīmējums 7642 004 0143.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
11.§
Par Aglonas novada PII iesniegumu (13.05.2013., Nr. 741).
(Ziņo I.Rešcenko)
Saņemts Aglonas novada Pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas V.Mihailovas
iesniegums (13.05.2013., Nr.741), kurā lūdz slēgt pirmsskolas izglītības iestādi no 01.07.31.07.2013., sakarā ar darbinieku atvaļinājumiem.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne, D.Vanags); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Sakarā ar Aglonas novada Pirmsskolas izglītības iestādes darbinieku atvaļinājumiem,
slēgt pirmsskolas izglītības iestādi no 01.07.2013. līdz 31.07.2013.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
12.§
Par zivju nozveju.
(Ziņo A.Bartuša)
12.1. Par E.B. iesniegumu.
Izskatot E.B., personas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 30.04.2013.,
Nr.687) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2013.gadam Užuņu ezerā zivju nozvejai
pašpatēriņam ar zivju tīklu, pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi
par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” un 2007. gada
02.maija MK noteikumiem nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos.”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags),
NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2013.gadam ar E.B., personas kods, dzīves vieta,
par zivju nozveju Užuņu ezerā ar vienu 30 m garu tīklu pašpatēriņam.
2. Nomas līgums jānoslēdz viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
3. 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.

12.2. Par A.M. iesniegumu.
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Izskatot A.M., personas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 30.04.2013.,
Nr.686) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2013.gadam Šķeltovas ezerā zivju
nozvejai pašpatēriņam ar zivju tīklu, pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” un
2007. gada 02.maija MK noteikumiem nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos
ūdeņos.”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags),
NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2013.gadam ar A.M., personas kods, dzīves vieta,
par zivju nozveju Šķeltovas ezerā ar vienu 30 m garu tīklu pašpatēriņam.
2. Nomas līgums jānoslēdz viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
3. 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.
13.§
Par SAC „Aglona” piedalīšanos lauku atbalsta programmā (2 projekti).
(Ziņo I.Rešcenko)
Saņemti SAC „Aglona” direktores V.Gribuškas iesniegumi (10.05.2013., Nr.729 un
13.05.2013., Nr.737) par SAC „Aglona” piedalīšanos lauku atbalsta programmā.
Debatēs piedalās: I.Barkeviča, I.Soldāne.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 2 (D.Vanags, I.Soldāne),
NOLEMJ:
1. Atbalstīt SAC „Aglona” dalību lauku attīstības programmas (2007. -2013.gads)
LEADER pieejas īstenošanas 4.ass pasākuma 413. „Lauku ekonomikas dažādošana
un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.
Projekta aktivitāšu plānoto būvdarbu kopējās izmaksas – 15034.46 LVL.
2. Atbalstīt SAC „Aglona” dalību lauku attīstības programmas (2007. -2013.gads)
LEADER pieejas īstenošanas 4.ass pasākuma 413. „Lauku ekonomikas dažādošana
un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ar
projektu „Aprīkojuma iegāde sportisko aktivitāšu organizēšanai personām ar
īpašām vajadzībām”. Projekta plānotās izmaksas (bez PVN) – 2990.00 LVL.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

14.§
Par SIA „Preiļu slimnīca” kapitāldaļu atsavināšanu.
(Ziņo I.Rešcenko)
Aglonas novada domes 16.05.2013. ārkārtas sēdes protokols Nr.8

10

Debatēs piedalās: D.Vanags, A.Beķis.
Pamatojoties uz 26.09.2002. likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un
kapitālsabiedrībām” H sadaļas 118.panta 2.daļu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Kluss, A.Streļčs); pret – 2 (D.Vanags, I.Soldāne); atturas – 1 (A.Bartuša),
NOLEMJ:
1. Piedāvāt kapitāldaļu turētājam SIA „Preiļu slimnīca” iegādāties Aglonas novada
domei piederošās kapitāla daļas par nominālvērtību.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
I.Reščenko ziņo, ka sēde ir slēgta.
SĒDE SLĒGTA plkst.11:20.
SĒDI VADĪJA
novada domes priekšsēdētājs

_____________________ I.REŠČENKO

SĒDI PROTOKOLĒJA

______________________ I.RUTKA

Protokols parakstīts ________________________
(datums)
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