LATVIJAS REPUBLIKA
AGLONAS NOVADA DOME
Reģ.Nr. 90000065754, Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas nov., LV-5304 Tālr./fakss +371 65324573 www.aglona.lv

SĒDES PROTOKOLS
Aglonas novadā
2013.gada 28.augustā

Nr.18

Sēde sasaukta plkst.11:00
Sēdi atklāj plkst.11:00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Helēna Streiķe
Protokolē – Inese Rutka
Piedalās –
9 Aglonas novada domes deputāti: Helēna Streiķe, Juris Butēvics (no plkst. 11:10 - 15:45),
Andris Girss (līdz plkst.15:50), Aleksandrs Dimpers,
Vadims Krimans, Feoktists Pušņakovs, Igors Reščenko,
Osvalds Šatilovs, Lolita Solima.
Pašvaldības administrācijas darbinieki: Izpilddirektore I.Poga,
Finanšu nodaļas vadītāja V.Lielcepure,
novada domes jurists D.Kuzņecovs,
teritorijas plānošanas speciāliste G.Miglāne,
Sociālā dienesta vadītājas vietniece A.Čerņavska,
Kancelejas nodaļas vadītāja I.Barkeviča,
sabiedrisko attiecību speciāliste Z.Ločmele,
būvvaldes būvinspektors I.Guba,
Šķeltovas pag. pārvaldes vadītāja I.Maļuhina,
Grāveru pag. pārvaldes vadītāja A.Buiniča,
Kastuļinas pag. pārvaldes vadītājs P.Bekišs.
Sēdē piedalās – iedzīvotāja E.Viļuma.
Izsludinātā sēdes darba kārtība:
1. Par skolu gatavību jaunajam mācību gadam.
2. Par skolēnu pārvadāšanu.
2.1. Par satiksmes autobusu biļešu apmaksu skolēniem.
3. Par skolēnu ēdināšanas izmaksām izglītības iestādēs.
4. Par Aglonas novada domes izpilddirektora atskaiti par pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
5. Par grozījumiem Finanšu komitejas nolikumā.
6. Par jaunās administratīvās ēkas tehniskās dokumentācijas izstrādi.
7. Par budžeta grozījumiem.
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8. Par Valsts kontroles revīzijas konstatējuma saskaņošanu.
9. Par vēlēšanu komisiju.
10.Par Sociālajā, kultūras un izglītības komitejas skatītajiem jautājumiem.
10.1. Par grozījumiem Aglonas novada pašvaldības amatu klasifikācijas katologā.
10.2. Par Aglonas Sporta skolu.
10.3. Par A.A. iesniegumu (05.08.2013., Nr.2090).
10.4. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu J.V..
10.5. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu T.M..
11.Par sociālajiem pabalstiem un jautājumiem.
12.Par dzīvokļu jautājumiem.
13.Par amatu savienošanu.
14.Par pašvaldību gatavību euro ieviešanai.
15.Par Jaunaglonas attīrīšanas iekārtām.
16. Par finanšu pārskatu projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta
Grāveru ciemā I kārta”.
17. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
17.1. Par D.Kuzņecova iesniegumu.
17.2. Par R.M. iesniegumu.
17.3. Par maketēšanu.
17.4. Par Aglonas vidusskolas internāta telpu remondarbiem.
17.5. Par darba aizsardzības speciālista apstiprināšanu.
17.6. Par profesionālās izglītības iestādes turpmāko attīstību.
17.7. Par zemes jautājumiem.

Aglonas novada domē ir saņemts Elizabetes Viļumas 28.08.2013. iesniegums (kancelejā reģ.
28.08.2013., Nr.2275), kurā tiek informēts, ka šī gada 28.augustā E.Viļuma piedalīsies Aglonas
novada domes sēdē un veiks filmēšanu, dati tiks apstrādāti ar mērķi – sabiedrības interešu
aizstāvība.
Sēdes vadītāja H.Streiķe lūdz papildināt sēdes darba kārtību ar sekojošiem jautājumiem:








Par dalību projektā „Latgales grāmata”. (Pie 17.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi un
informācija)
Par iepirkumiem. (Pie 17.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija)
Par Aglonas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumu un grafiskās daļas apstiprināšanu ar saistošiem noteikumiem. (Pie 17.p.
Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija)
Par Priežmalas pamatskolas direktores iesniegumu. (Pie 17.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi
un informācija)
Par SIA „Baltijas pērle” iesniegumu. (Pie 17.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi un
informācija)
Par I.Švābes iesniegumu. (Pie 17.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija)
Par deputāta I.Reščenko lēmumprojektu „Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam
„Atbalsts Aglonas novada biedrības „Neaizmirstule” darbībai”. (Pie 17.p. Dažādi jautājumi,
iesniegumi un informācija)

Sēdes vadītāja H.Streiķe aicina deputātus balsot par sēdes darba kārtības papildus
jautājumiem.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima, I.Reščenko); pret – nav; atturas – 1 (V.Krimans), NOLEMJ:
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Iekļaut sēdes darba kārtībā sekojošus jautājumus:
1. Par dalību projektā „Latgales grāmata”. (Pie 17.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi un
informācija)
2. Par iepirkumiem. (Pie 17.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija)
3. Par Aglonas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumu un grafiskās daļas apstiprināšanu ar saistošiem noteikumiem. (Pie 17.p.
Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija)
4. Par Priežmalas pamatskolas direktores iesniegumu. (Pie 17.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi
un informācija)
5. Par SIA „Baltijas pērle” iesniegumu. (Pie 17.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi un
informācija)
6. Par I.Švābes iesniegumu. (Pie 17.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija)
7. Par deputāta I.Reščenko lēmumprojektu „Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam
„Atbalsts Aglonas novada biedrības „Neaizmirstule” darbībai”. (Pie 17.p. Dažādi jautājumi,
iesniegumi un informācija)
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Sēdes vadītāja H.Streiķe aicina deputātus balsot par sēdes darba kārtību.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima, I.Reščenko); pret – nav; atturas – 1 (V.Krimans), NOLEMJ:
Apstiprināt sēdes darba kārtību:
1. Par skolu gatavību jaunajam mācību gadam.
2. Par skolēnu pārvadāšanu.
2.1. Par satiksmes autobusu biļešu apmaksu skolēniem.
3. Par skolēnu ēdināšanas izmaksām izglītības iestādēs.
4. Par Aglonas novada domes izpilddirektora atskaiti par pieņemto lēmumu izpildes
gaitu.
5. Par grozījumiem Finanšu komitejas nolikumā.
6. Par jaunās administratīvās ēkas tehniskās dokumentācijas izstrādi.
7. Par budžeta grozījumiem.
8. Par Valsts kontroles revīzijas konstatējuma saskaņošanu.
9. Par vēlēšanu komisiju.
10. Par Sociālajā, kultūras un izglītības komitejas skatītajiem jautājumiem.
10.1. Par grozījumiem Aglonas novada pašvaldības amatu klasifikācijas katologā.
10.2. Par Aglonas Sporta skolu.
10.3. Par A.A. iesniegumu (05.08.2013., Nr.2090).
10.4. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu J.V.
10.5. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu T.M..
11. Par sociālajiem pabalstiem un jautājumiem.
12. Par dzīvokļu jautājumiem.
13. Par amatu savienošanu.
14. Par pašvaldību gatavību euro ieviešanai.
15. Par Jaunaglonas attīrīšanas iekārtām.
16. Par finanšu pārskatu projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada
Grāveru pagasta Grāveru ciemā I kārta”.
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17. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
17.1. Par D.Kuzņecova iesniegumu.
17.2. Par R.M. iesniegumu.
17.3. Par maketēšanu.
17.4. Par Aglonas vidusskolas internāta telpu remondarbiem.
17.5. Par darba aizsardzības speciālista apstiprināšanu.
17.6. Par profesionālās izglītības iestādes turpmāko attīstību.
17.7. Par zemes jautājumiem.
17.8. Par dalību projektā „Latgales grāmata”.
17.9. Par iepirkumiem.
17.10. Par Aglonas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumu un grafiskās daļas apstiprināšanu ar
saistošiem noteikumiem.
17.11. Par Priežmalas pamatskolas direktores iesniegumu.
17.12. Par SIA „Baltijas pērle” iesniegumu.
17.13. Par I.Švābes iesniegumu.
17.14. Par deputāta I.Reščenko lēmumprojektu „Par līdzfinansējuma piešķiršanu
projektam „Atbalsts Aglonas novada biedrības „Neaizmirstule” darbībai”.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
1.§
Par skolu gatavību jaunajam mācību gadam.
(ziņo I.Poga)
Uz sēdi ierodas deputāts J.Butēvics plkst.11:10.
Izpilddirektore Ineta Poga informē, ka 27.augustā tika sasaukta skolu direktoru padome, kura
ievēlēja jaunu padomes vadītāju, kā arī informēja novada domes vadību par gatavību uzsākt jauno
mācību gadu. Piedalījās visu skolu direktori, kuri ziņoja par visiem jautājumiem, kas attiecas uz
saimniecisko dzīvi un mācību procesu. Visās skolās ir veikts kosmētiskais remonts un praktiski tās
ir gatavas jaunajam mācību gadam. Visās novada skolās būs 1.klase, arī skolēnu skaits īpaši nav
mazinājies. Skolu direktori informēja, ka skolās ir nepieciešamas tādas darba vienības kā psihologs
un logopēds vismaz divas līdz trīs reizes nedēļā. Ir jārisina jautājums par transporta nodrošināšanu,
lai nogādātu šos pedagogus uz novada skolām. Kā arī vismaz divas reizes nedēļā norīkot transportu,
lai varētu atvest skolēnus no Šķeltovas, Grāveriem un Kastuļinas uz Aglonas bērnu un jauniešu
brīvā laika pavadīšanas centru „Strops” un uz sporta halli. Visās skolās gandrīz visi kadri ir
nokomplektēti.
Debatēs piedalās: V.Krimans, I.Reščenko.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Risināt skolu psihologa jautājumu Aglonas novadā.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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2.§
Par skolēnu pārvadāšanu.
(ziņo I.Poga)
I.Poga informē, ka skolu direktoru padomē tika runāts arī par skolēnu pārvadāšanu, visi
maršruti ir sastādīti.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aglonas novada skolēnu pārvadājumu maršrutu grafikus 2013./2014.
mācību gadam.
Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru
pamatskolas skolēnu un pirmsskolas vecuma bērnu pārvadāšanas maršruti
2013./2014.māc. g.
Maršruts Nr.1 (uz skolu)
N.p.k. Maršruts
Laiks
1.
Garāža
7:10
2. Sloboda
7:20
3. Spaļbi
7:25
4.
Grabovščizna
7:30
5.
Grāveri
7:40
Maršruts Nr.2 (uz skolu)
N.p.k. Maršruts
Laiks
1. Prusaki
7:45
2. Šķeltova
7:50
3.
Belogrudova -1 8:00
4. Meškalova
8:03
5.
Belogrudova -2 8:05
6.
Kovaļova -1
8:07
7.
Kovaļova-2
8:10
8.
Grāveri
8:13

km

skolēnu sk.

5
8
10
12

1
1
1
3

km
5
12
18
20
21
22
24
26

Maršruts Nr.3 (uz skolu)
N.p.k. Maršruts
Laiks km
1.
Raginski
8:15 4
2. Sakova
8:17 5
3.
Eižvertiņi
8:18 6
4.
Grāveri
8:20 7
Maršruts Nr.4 (no skolas)
N.p.k. Maršruts
Laiks
1.
Garāža
15:00
2. Skola
15:05
3. Prusaki
15:15
4. Šķeltova
15:25
5.
Belogrudova-1 15:35
6. Meškalova
15:37
7.
Belogrudova-2 15:40
8.
Kovaļova -1
15.43
9.
Kovaļova-2
15.45
10. Grāveri
15.50
Maršruts Nr.5 (no skolas)
N.p.k. Maršruts
Laiks
1.
Grāveri
15.50
2.
Eižvertiņi
15.53
3. Sakova
15.55
4.
Raginski
16.57
5.
Grāveri
16.05

pirmsk. sk.

skolēnu sk.
1
2
1
3

1
1
1
8

2

skolēnu sk.
1
3
1
5

km

skolēnu sk.
8
1
2
1
3

5
12
18
20
21
22
24
26

pirmsk. sk.

pirmsk. sk.

2
2

pirmsk. sk.
2

1
1
1

km
2
3
4
8

skolēnu sk.
5
1
3
1

pirmsk. sk.
2

2
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Maršruts Nr.6 (no skolas)
N.p.k. Maršruts
Laiks
1.
Grāveri
16.05
2.
Grabovščizna
16.10
3. Spaļbi
16.15
4. Sloboda
16.20
5.
Grāveri
16.30

km
2
4
6
12

skolēnu sk.
3
1
1
1

pirmsk. sk.

Šķeltovas pamatskolas skolēnu un pirmsskolas vecuma bērnu pārvadāšanas maršruti
2013./2014. māc.g.
Maršruts Nr.1 (uz skolu)
N.p.k.
Maršruts
1.
Garāža
2.
Borovije
3.
Zabalotki
4.
Šķeltova
Maršruts Nr.2 (uz skolu)
N.p.k.
Maršruts
1.
Šķeltova
2.
Prusaki
3.
Kalna-Kudiņi
4.
Podskočeva
5.
Brīveri
6.
Upes-Kudiņi
7.
Cesļava
8.
Šķeltova
Maršruts Nr.3 (uz skolu)
N.p.k.
Maršruts
1.
Šķeltova
2.
Šahmani
3.
Suveizdi
4.
Sarguni
5.
Pildigi
6.
Kastjuki
7.
Škerbiški
8.
Peipiņi
9.
Šķeltova
Maršruts Nr.4 (uz skolu)
N.p.k.
Maršruts
1.
Šķeltova
2.
Slostovka
3.
Garāža

Laiks
7:15
7:20
7:25
7:30

km

skolēnu sk.

pirmsk. sk.

3
7
14

4
2

2

Laiks
7:30
7:35
7:40
7.43
7:47
7:50
7:52
7:55

km

skolēnu sk.

pirmsk. sk.

7
10
12
18
20
21
23

4
2
2
7
3
3

1

Laiks
7:55
8:00
8:03
8:05
8:07
8:10
8:13
8:15
8:20

km

skolēnu sk.

pirmsk. sk.

2
3
5
6
7
9
12
15

3
1
7
1
1
4
1

2

Laiks
8:20
8:25
8:30

km

skolēnu sk.

pirmsk. sk.

3
7

1

1

Laiks
13:30
13:35
13:40
13:45
13:50
13:55
13:57
14:00
14:03
14:05
14:15
14:25
14:30
14:40
15:00

km

skolēnu sk.

pirmsk. sk.

4
8
9
11
12
13
15
16
17
23
33
36
40
47

2
2
1
4
1
1
1
3
3
1

Maršruts Nr.5 (no skolas)
N.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Maršruts
Garāža
Slostovka
Šahmani
Suveizdi
Sarguni
Pildigi
Kastjuki
Peipiņi
Upes-Kudiņi
Brīveri
Kalna-Kudiņi
Šķeltova
Borovije
Zabalotki
Šķeltova
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Maršruts Nr.6 (no skolas)
N.p.k.
Maršruts
1.
Šķeltova
2.
Slostovka
3.
Borovije
4.
Šķeltova
Maršruts Nr.7
N.p.k.
Maršruts
1.
Šķeltova
2.
Šahmani
3.
Suveizdi
4.
Sarguni
5.
Pildigi
6.
Kastjuki
7.
Škerbiški
8.
Peipiņi
9.
Brīveri
10.
Prusaki
11.
Sampanova
12.
Podskoceva
12.
Ceslevo
13.
Garāža

Laiks
15:15
15:20
15:30
15:40

km

skolēnu sk.

pirmsk. sk.

3
8
10

4

1
2

Laiks
15:40
15:45
15:50
15:55
15:57
16:00
16:03
16:05
16:10
16:15
16:25
16.30
16:35
16:40

km

skolēnu sk.

pirmsk. sk.

2
3
5
6
7
9
12
14
17
19
21
29
31

2
1
3
1
1
3
1
3
4
1

1

1

Kastuļinas pamatskolas skolēnu un pirmsskolas vecuma bērnu pārvadāšanas maršruti
2013./2014 māc.g.
N.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
1.

Maršruts
Garāža
Lesinski
Butkāni
Kalna Butkāni
Borovka
Jaunokra
Vecokra
Kauškali
Priežmalas pamatskola
Zabludovka
Ogurecka
Geraņimova
Dunski
Denevo 1
Denevo 2
Jegorovo
Pustoški 1
Puša
Pustoški 1
Sopoški
Priežmalas pamatskola
Novinki
Kapiņi
Rajecki
Sienapurvs
Aglonas vidusskola
Aglonas PII
Pagasta garāža
Kopā nobraukums no rīta
Pagasta garāža

Laiks
7:10
7:16
7:17
7:20
7:22
7:28
7:32
7:38
7:41
7:43
7:46
7:50
7:57
8:00
8:03
8:05
8:11
8:16
8:22
8:24
8:30
8:35
8:38
8:39
8:41
8:48
8:51
9:15
14:50

Aglonas novada domes 28.08.2013. sēdes protokols Nr.18

km

skolēnu sk.

pirmsk. sk.

3,7
4,4
6,2
7,5
14
16,8
22,4
26,3
27,3
30,1
33,7
38,1
40
42,2
44,2
50
54,5
60,5
61,4
65,1
70,9
72,8
73,9
75,5
81
83
107,5
107,5
0

3
2
4
2
2
2
5

1
1
1

1
1
5
4
4
1
1
1
4
2
1
2
4
7
2

1

1
2

1
1

1
1
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Priežmalas pamatskola
Lesinski
Butkāni
Kalna Butkāni
Borovka
Jaunokra
Kauškali
Kauškali 1
Priežmalas pamatskola
Sopoški
Pustoški 1
Pustoški 2
Žerkli
Puša
Egorovo
Denevo 1
z/s Denevo
Dunski
Pansionāts Krastiņi
Novinki
Aglonas PII
Aglona
Aglonas vidusskola
Sienapurvs
Rajecki
Kapiņi
Novinki
Pansionāts Krastiņi
Priežmale
Garāža
Kopā nobraukums vakarā

14:52
15:00
15:01
15:03
15:05
15:12
15:15
15:16
15:20
15:27
15:28
15:30
15:31
15:35
15:47
15:48
15:51
15:55
16:01
16:05
16:13
16:15
16:18
16:24
16:25
16:28
16:30
16:34
16:43
16:45

0,5
3,7
4,4
6,2
7,5
14
18
18,7
22
25,7
26,7
28,1
28,9
32,5
42,8
44,7
47
48,8
53,5
56,2
66,2
67,6
68,6
73,9
75,3
76,5
78,4
81,4
88,6
90
90

12
3
1
2
1
1
1
3
18
1
2
1
2
2
1
1
3
2
1
1
2
8
9
1
6
4
2
3
3

3
2
1

4
1
1

1
1

2

1
1

Aglonas vidusskolas skolēnu pārvadāšanas maršruti 2013./2014. māc.g.
Uz skolu
1. Aglona 7.20 – Jaunaglona 7.30 – Rušonas baznīca -7.45 – Kategrade 7.55 – Kastīre 8.05 Aglonas stacija 8.15 – krustojums 8.18 – Aglona 8.35 .
2. Aglona 7.00 – Bēšoni 7.10 – Šumski 7.15 – Grāveri 7.20 – Kombuļi 7.30 – Saules kalns 7.35
Grāveri 7.40 - Kovaļova 7.45 – Šķeltova 7.55 – Tūļi 8.05 – Skujas 8.10 – Jaudzemi 8.15 - Cirīšu
HES – 8.20 – Aglona 8.30.
No skolas
1. Aglona 16.10 – krustojums - Aglonas stacija - Kastīre – Kategrade -Rušonas baznīca –
Jaunaglona – Aglona
2. Aglona 16.10 – Cirīsu HES – Aglona
3. Aglona 16.30 – Bēšoni – Šumski - Grāveri - Prusaki – Šķeltova – Tūļi – Skujas – Jaudzemi –
Aglona
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Aglonas internātvidusskolas skolēnu pārvadāšanas maršruti 2013./2014. māc.g.
1.maršruts
N.p.k..
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pieturas
Jaunaglona, garāža
Aglona, centrs
Aglona, Jaudzemu 5a
Jaunciems
Voguļi
Jaunaglona, skola

Laiks
7.45
7.50
8.00
8.05
8.10
8.20

Skolēnu skaits
10
2
13
4
2

Laiks
8.20
8.25
8.27
8.30
8.32
8.35
8.40
8.45

Skolēnu skaits

Kilometri

18 km

2.maršruts
N.p.k..
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pieturas
Jaunaglona, skola
Pagalmiņi
Bērzgale
Starodvorje
Kapiņi
Rajecki
Sina Pūrs
Aglona, centrs
Jaunaglona, skola

Kilometri

2
4
2
2
4
2
16
26 km

3.maršruts
N.p.k..
1.
2.
3.
4.

Pieturas
Jaunaglona, skola
Aglona, centrs
Aglona, Jaudzemu 5a
Jaunaglona, skola

Laiks
15.15
15.20
15.25
15.30

Skolēnu skaits

Laiks
15.40
15.20
15.25

Skolēnu skaits

Kilometri

16 km

4.maršruts
N.p.k..
1.
2.
3.
4.

Pieturas
Jaunaglona, skola
Aglona, centrs
Aglona, Jaudzemu 5a
Jaunaglona, skola

Kilometri

12 km

5.maršruts
N.p.k..
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pieturas
Jaunaglona, skola
Voguļi
Jaunciems
Aglona, centrs
Sīna Pūrs
Rajecki
Kapiņi
Starodvorje
Pagalmiņi
Jaunaglona, garāža

Laiks
17.00
17.10
17.15
17.20
17.35
17.40
17.50
18.00
18.05
18.15

Skolēnu skaits

Kilometri

30 km

Kopā: 102 km
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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2.1. Par satiksmes autobusu biļešu apmaksu skolēniem.
Saņemts Aglonas vidusskolas direktores L.Šatilovas iesniegums (21.08.2013., Nr.2215) „Par
satiksmes autobusu biļešu apmaksu skolēniem.”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1. 2013./2014. mācību gadā apmaksāt Aglona novada domes pakļautībā esošo izglītības
iestāžu audzēkņiem satiksmes autobusu biļetes tiem audzēkņiem, kuru dzīvesvietas
tuvumā nekursē skolēnu autobuss un tiem audzēkņiem, kuri pēc mācībām piedalās
ārpusstundu pasākumos, radošo pulciņu nodarbībās.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
3.§
Par skolēnu ēdināšanas izmaksām izglītības iestādēs.
(ziņo I.Poga)
Saņemti izglītības iestāžu vadītāju iesniegumi par ēdināšanas izmaksām.
Sagatavotais lēmumprojekts:
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt ēdināšanas izmaksas Aglonas novada izglītības iestādēs 2013./2014.
māc.g.:
Pakalpojuma
nosaukums
Ēdināšana novada
skolās un PII:
brokastis
pusdienas
pusdienas
(2.variants)
launags
vakariņas
salāti vai pica

Aglonas
vidusskola

Aglonas
novada
PII

Grāveru
pamatskola

Priežmalas
pamatskola

Šķeltovas
pamatskola

0,35

0,40

0,15
0,35

0,20

Aglonas
internātvidusskola

0,15

V.Krimans – š.g. janvārī Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē un Finanšu
komitejas sēdē tika risināts jautājums par bīvpusdienu piešķiršanu līdz 4. vai 5.klasei, bet
jautājums tā arī netika atrisināts. Finanšu nodaļai meklēt līdzekļus, lai varētu risināt jautājumu par
brīvpusdienu piešķiršanu.
V.Krimana priekšlikums ir atlikt jautājuma izskatīšanu par skolēnu ēdināšanas izmaksām izglītības
iestādēs un izskatīt šo jautājumu apvienotajā komiteju sēdē.
Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – 1 (I.Reščenko),
NOLEMJ:
1. Atlikt jautājuma izskatīšanu par skolēnu ēdināšanas izmaksām izglītības iestādēs,
izskatīt šo jautājumu apvienotajā komiteju sēdē.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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4.§
Par Aglonas novada domes izpilddirektora atskaiti par pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
(ziņo I.Poga)
Izpilddirektore I.Poga sniedz pārskatu par novada domes darbu un lēmumiem, to tālāku
virzību un izpildi.
Debatēs piedalās: V.Krimans.
V.Krimans – kā tika sakārtots jautājums par inventarizācijas lietas aktualizāciju ar A.Broka ielu 9?
V.Krimans – dome pieņēma lēmumu deleģēt slēpošanas un nūjošanas trases izveides projekta
komandu un I.Valaini organizēt tikšanos ar iedzīvotājiem, izstrādāt priekšlikumus un iesniegt tos uz
nākošo Finanšu komitejas sēdi, bet nekas nav darīts. No I.Valaines lūgt skaidrojumu, kāpēc lēmums
nav izpildīts.
V.Krimans – izpilddirektorei lūgt juristam sniegt skaidrojumu Finanšu komitejai par īpašuma
A.Broka 7 pārveidošanu par A.Broka 9.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas ziņojumu par
pieņemto lēmumu izpildes gaitu laika posmā no 01.08.2013.g.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
5.§
Par grozījumiem Finanšu komitejas nolikumā.
(ziņo D.Kuzņecovs)
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu
un 41.panta 1.daļas, 2.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Veikt sekojošus grozījumus Aglonas novada domes Finanšu komitejas nolikumā
(2009.gada 29.jūlijā protokols Nr. 6, & 6.).
APSTIPRINĀTS
Aglonas novada domes
sēdē 2013.gada ___. __________
protokols Nr.__, § ___.
„GROZĪJUMI AGLONAS NOVADA DOMES FINANŠU KOMITEJAS NOLIKUMĀ””
Izdoti pamatojoties uz likuma
"Par pašvaldībām" 41.panta pirmās daļas 2.punktu
Izdarīt Aglonas novada domes Finanšu komitejas nolikumā šādus grozījumus:
1. 3.punktā:
Izslēgt 3.7. apakšpunktu.
2.

3.punktā:
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Papildināt ar 3.9.10.apakšpunktu šādā redakcijā:
„veic citus likumā „Par pašvaldībām” un pašvaldības nolikumā noteiktus pienākumus”.
3. 5.punktā:
Aizstāt pirmajā teikumā ciparus „24” ar ciparu „3”.
4. 7.punktā:
Papildināt 7.punktā otrajā teikumā pēc vārdiem „kad ir” ar vārdiem „Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un”.
5. 8.punktā:
Papildināt 8.punktu ar teikumu šādā redakcijā:
„Atļauts veikt komitejas audio, videoierakstu un publiskot, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumu.”
6. 9.punktā:
Aizstāt pirmajā teikumā vārdu „vienu” ar vārdu „trīs”.
7. 111.punktā:
Aizstāt otrajā teikumā vārdu „dome” ar vārdiem „nākamā domes sēdē”.
8. Papildināt nolikumu ar 18.punktu šādā redakcijā:
„Finanšu komitejas locekļi var tikt izslēgti no komitejas sastāva ar domes lēmumu, kā arī gadījumos, ja komitejas loceklis trīs
reizes pēc kārtas neattaisnotu iemeslu dēļ neierodas uz komitejas sēdēm, vai citos gadījumos, kas katrs tiek novērtēts atsevišķi.”

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
6.§
Par jaunās administratīvās ēkas tehniskās dokumentācijas izstrādi.
(ziņo I.Poga)
I.Poga informē, ka turpinās darbs pie administratīvās ēkas tehniskās dokumentācijas izstrādes,
tiek gatavotas skiču iestrādes. Ar visām domes administrācijas nodaļām tiks saskaņots par
nepieciešamo kabinetu skaitu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Domes priekšsēdētājai H.Streiķei un izpilddirektorei I.Pogai turpināt jautājuma
risināšanu par jaunas novada domes administratīvās ēkas tehniskās dokumentācijas
izstrādi.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
7.§
Par budžeta grozījumiem.
(ziņo V.Lielcepure)
Finanšu nodaļas vadītāja V.Lielcepure sniedz pārskatu par budžeta grozījumiem.
Debatēs piedalās: I.Reščenko, V.Krimans.
V.Krimana priekšlikums ir amata vienības „Jaunatnes lietu speciālists” ietaupītos līdzekļus no š.g.
janvāra līdz septembrim novirzīt uz pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
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 (H.Streiķe, O.Šatilovs, J.Butēvics,
A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav,
NOLEMJ:
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1. Apstiprināt Aglonas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.9 „ 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
Apstiprināt grozījumus Aglonas novada domes 2013.gada budžetā:
1.1.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību 2013. gada konsolidētā pamatbudžeta
grozījumus ieņēmumos 17479 latu apmērā. Kopējā konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumu summa, t.sk.
grozījumi, ir 2566818 lati (tajā skaitā konsolidācija - 281521 lati), aizņēmumu saņemšana: 298935 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 3133469 lati (tajā skaitā konsolidācija -281521 lati);
1.2.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību 2013. gada konsolidētā pamatbudžeta
grozījumus izdevumos 20372 latu apmērā. Kopējā konsolidētā pamatbudžeta izdevumu summa, t.sk.
grozījumi, ir 3016714 lati (tajā skaitā konsolidācija -281521 lati), aizņēmumu atmaksa 111092 lati,
atlikums gada beigās, ar grozījumiem (mīnus 2893 lati), sastāda 5663 lati. Pamatbudžeta izdevumu
kopsumma (tajā skaitā naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada beigās un aizņēmumu atmaksa) ir
3133469 lati (tajā skaitā konsolidācija -281521 lati);
1.3. Konsolidētais pamatbudžets ar grozījumiem atspoguļots Pielikumā Nr.1 ‘’Pamatbudžets,
2013.gads’’(6.aile). Konsolidētā pamatbudžeta grozījumi atspoguļoti Pielikumā Nr.1 ‘’Pamatbudžets,
2013. gads’’ (7.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.1Pārvaldes 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 1000 latu apmērā (t.sk.: saņemtie ziedojumi, dāvinājumi naudā 1000 lati)
saskaņā ar pielikumu Nr.3-SB ‘’Speciālais budžets’’. Speciālā budžeta (t.sk. ziedojumi, dāvinājumi)
ieņēmumi ar grozījumiem 97676 lati. Speciālā budžeta (t.sk. ziedojumi, dāvinājumi) ieņēmumu
kopsumma ar atlikumu gada sākumā ir 139519 lati.
2.2. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību 2013.gada konsolidētā speciālā budžeta
grozījumus izdevumos 16524 latu apmērā (t.sk.: no pārējo speciālā budžeta līdzekļu atlikuma 15524 lati
komercdarbības veicināšanai un Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru
pamatskolai 1000 lati)
2.3. Speciālā budžeta (t.sk. ziedojumi, dāvinājumi) izdevumi ar grozījumiem 137866 lati. Speciālā
budžeta (t.sk. ziedojumi, dāvinājumi) izdevumu kopsumma, t.sk. atlikums, ir 139519 lati. Pielikums
Nr.3-SB ‘’Speciālais budžets’’ ir neatņemama Saistošo noteikumu sastāvdaļa un pievienojams
Saistošajiem noteikumiem.
2.4. 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). Pielikums Nr.3-SB ‘’Speciālais budžets’’ ir neatņemama Saistošo noteikumu sastāvdaļa un
pievienojams Saistošajiem noteikumiem.
3.1. Saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 46.pantu, Saistošos noteikumus par pašvaldības budžeta
grozījumiem, tajā skaitā:
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Pielikumu Nr.1 ‘’Pamatbudžets, 2013.gads’’;
Pielikumu Nr.3-SB ‘’Speciālais budžets’’
Kancelejas nodaļai triju dienu laikā rakstveidā vai elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
4.1. 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 14.0/8.2013.iesniegumu Nr.1-12/54 ‘’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.
3.2. 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.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Deputāta V.Krimana „pret” balsojuma pamatojums: „Balsoju „pret”, jo man ir neliela neuzticība
Finanšu nodaļas vadītājai un es nevaru pagaidām balsot „par” līdz tam momentam, kad es sapratīšu
kā notiek ar līdzekļiem.”
Sakarā ar to, ka uz sēdi ziņot ir ieradies Aglonas internātvidusskolas direktors D.Vanags,
sēdes vadītāja H.Streiķe lūdz deputātus nobalsot izskatīt 17.6. jautājumu „Par profesionālās
izglītības iestādes turpmāko attīstību”.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Izskatīt 17.6. jautājumu „Par profesionālās izglītības iestādes turpmāko attīstību”.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
17.§
Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
17.6. Par profesionālās izglītības iestādes turpmāko attīstību.
(Ziņo H.Streiķe, D.Vanags)
Sagatavotais lēmumprojekts:
Saņemta Izglītības un zinātnes ministrijas vēstule (02.08.2013., Nr.2084) „Par profesionālās izglītības
iestāžu turpmāko attīstību”,
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Izpilddirektorei I.Pogai apkopot iepriekš pieņemtos lēmumus, darba grupas
priekšlikumus un iesniegt savu lēmumprojektu uz sēdi.

Sēdes vadītāja H.Streiķe informē, ka ir saņemtas vēstules no Izglītības un zinātnes ministrijas,
Latvijas Pašvaldību savienības un Latgales plānošanas reģiona. Šīm iestādēm ir jāsniedz atbilde
līdz 23.septembrim par pašvaldības redzējumu kā attīstīsies profesionālā izglītības iestāde.
D.Vanags informē, ka 2012.gadā bija izveidota darba grupa Aglonas internātvidusskolas un
Jaunaglonas arodvidusskolas skolu apvienošanas situācijas izpētei. Informē par šīs darba grupas
darba rezultātiem. Uz doto brīdi būtu nepieciešams izveidot jaunu darba grupu, lai varētu risināt
jautājumu par skolu apvienošanu.
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Debatēs piedalās: I.Poga, V.Krimans, H.Streiķe, OŠatilovs.
V.Krimans - izpilddirektorei I.Pogai rakstiski lūgt Viduslatgales profesionālās vidusskolas IPĪV
„Jaunaglona” deleģēt 3 cilvēkus darbam darba grupā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – 1 (I.Reščenko),
NOLEMJ:
1. Atcelt Aglonas novada domes 25.04.2012. sēdes Nr.6, § 6 lēmuma „Par Izglītības un
zinātnes ministrijas vēstuli (23.03.2012., Nr.546) 1. un 2.punktu.
2. Izveidot darba grupu sekojošā sastāvā: Ineta Poga, Osvalds Šatilovs, Ineta Valaine,
Valentīna Lielcepure, Deniss Kuzņecovs, Didzis Vanags, Guntars Ratenieks, Antoņina
Smane, 3 pārstāvji no Viduslatgales profesionālās vidusskolas IPĪV „Jaunaglona”.
3. Izpilddirektorei I.Pogai rakstiski lūgt Viduslatgales profesionālās vidusskolas IPĪV
„Jaunaglona” deleģēt 3 pārstāvjus no skolas darbam darba grupā.
4. Darba grupai līdz š.g. 10.septembrim sniegt ierosinājumus un priekšlikumus par
Viduslatgales profesionālās vidusskolas IPĪV „Jaunaglona” nākotnes redzējumu un
iespējām.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
8.§
Par Valsts kontroles revīzijas konstatējuma saskaņošanu.
(ziņo V.Lielcepure)
Finanšu nodaļas vadītāja V.Lielcepure sniedz informāciju par Valsts kontroles revīzijas pārbaudes
rezultātiem.
Debatēs piedalās: V.Krimans.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 6 (H.Streiķe, J.Butēvics, A.Dimpers,
A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 2 (O.Šatilovs, I.Reščenko),
NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai Finanšu nodaļas vadītājas V.Lielcepures sniegto ziņojumu par Valsts
kontroles revīzijas Nr.5.1.-2-33-1/2012 konstatējumu.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
9.§
Par vēlēšanu komisiju.
(ziņo D.Kuzņecovs)
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļu 2.punktu,
„Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma” 10.panta
2.daļu un 5.daļu, (saskaņā ar „Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu
komisiju likuma” 10.panta 2.daļu par katru kandidātu balso atsevišķi),
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Izveidot Aglonas novada Vēlēšanu komisiju septiņu locekļu sastāvā.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
2. Ievēlēt Aglonas novada domes Vēlēšanu komisijā Ivetu Trubaču.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
3. Ievēlēt Aglonas novada domes Vēlēšanu komisijā Līgu Japiņu.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
No balsošanas sevi atstādina deputāts A.Dimpers.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
4. Ievēlēt Aglonas novada domes Vēlēšanu komisijā Dzintru Dimperi.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
No balsošanas sevi atstādina H.Streiķe un O.Šatilovs.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 6 (V.Krimans, J.Butēvics, A.Dimpers,
A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – 1 (I.Reščenko); atturas – nav, NOLEMJ:
5. Ievēlēt Aglonas novada domes Vēlēšanu komisijā Lidiju Šatilovu.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
6. Ievēlēt Aglonas novada domes Vēlēšanu komisijā Rutu Giluči.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
7. Ievēlēt Aglonas novada domes Vēlēšanu komisijā Inesi Egli.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
8. Ievēlēt Aglonas novada domes Vēlēšanu komisijā Elfu Islamgarajevu.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
9. Par Vēlēšanu komisijas izveidošanu un tās sastāvu piecu dienu laikā, pēc lēmuma
pieņemšanas, paziņot Centrālajai vēlēšanu komisijai.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
10. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Aglonas novada domes izpilddirektore Ineta
Poga.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Sēdes vadītāja H.Streiķe izsludina sēdes pārtraukumu līdz plkst.13:00.
10.§
Par Sociālajā, kultūras un izglītības komitejas skatītajiem jautājumiem.
(ziņo O.Šatilovs)
10.1. Par grozījumiem Aglonas novada pašvaldības amatu klasifikācijas katologā.
Sagatavotais lēmumprojekts:
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu un 41.panta 1.daļas, 2.punktu un
sakarā ar organizatoriskajiem un saimnieciskajiem pasākumiem domes struktūrā,
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus Aglonas novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogā:
1.1. ar 02.09.2013.:
1.1.1. izslēgt Aglonas novada pašvaldības amatu klasifikācijas kataloga 192. punktu: (izslēgt no
struktūrvienības „Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centrs „Strops”” amata vienību
jaunatnes lietu speciālists.)
1.2. ar 03.09.2013. papildināt Aglonas novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogu ar 16.1
punktu sekojošā redākcijā: sk. Pielikumā (iekļaut „Aglonas novada domes administrācija” amata
vienību jaunatnes lietu speciālists.)
1.3. ar 01.10.2013.:
1.3.1. izslēgt Aglonas novada pašvaldības amatu klasifikācijas kataloga 188. punktu: (izslēgt no
struktūrvienības „Bērnu un jauniešu brīvālaika pavadīšanas centrs „Strops”” amata vienību
profesionālās ievirzes izglītības skolotājs.)
1.4. ar 02.10.2013. papildināt Aglonas novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogu ar 16.2
punktu sekojošā redākcijā: sk. Pielikumā (iekļaut „Aglonas novada domes administrācija” amata
vienību profesionālās ievirzes izglītības skolotājs.)
2. Aglonas novada domes izpilddirektorei Inetai Pogai veikt visas nepieciešamās
darbības, kas saistītas ar lēmuma izpildi.
Pielikumā: grozījumi Aglonas novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogā.
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Debatēs piedalās: I.Reščenko, V.Krimans, V.Lielcepure, D.Kuzņecovs, I.Poga.
I.Reščenko iebilst par jaunatnes lietu speciālista un interešu izglītības koordinatora pārcelšanu uz
domes administrācijas struktūrvienību.
V.Krimana priekšlikums ir atlikt jautājuma izskatīšanu, aicināt BJBLPC „Strops” vadītāju sniegt
skaidrojumu uz apvienoto komiteju sēdi.
No sēžu zāles iziet deputāts F.Pušņakovs.
Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, V.Krimans, J.Butēvics,
A.Dimpers, A.Girss, L.Solima, I.Reščenko); pret – nav; atturas – 1 (O.Šatilovs), NOLEMJ:
1. Atlikt jautājuma izskatīšanu, aicināt BJBLPC „Strops” vadītāju sniegt skaidrojumu uz
apvienoto komiteju sēdi.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
10.2. Par Aglonas Sporta skolu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs,V.Krimans,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, L.Solima); pret – nav; atturas – 1 (I.Reščenko), NOLEMJ:
1. Aglonas Sporta skolas direktoram Edgaram Urbanovičam gatavot dokumentāciju
profesionālās izglītības programmu licenžu saņemšanai un Sporta skolas akreditācijai.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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10.3. Par A.A. iesniegumu (05.08.2013., Nr.2090).
(ziņo P.Bekišs)
Sēžu zālē atgriežas deputāts F.Pušņakovs.
Saņemts A.A. iesniegums (05.08.2013., Nr.2090), kurā lūdz atļauju samainīt dzīvokli Ilzas ielā
18/, Kastuļinas pagastā uz dzīvokli Ilzas ielā 18/1, jo arī pēc jumta remonta trešā stāva dzīvoklī
lietus laikā tek ūdens.
Sagatavotais lēmumprojekts:
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Uzlikt par pienākumu Kastuļinas pagasta pārvaldes vadītājam P.Bekišam veikt nepieciešamās
darbības, lai nekvalitatīvi uzliktais jumts dzīvojamai mājai Ilzas ielā 18/1, Priežmala, Kastuļinas
pagastā tiktu izlabots, pamatojoties uz 11.10.2012.g. noslēgtā līguma ar SIA „Renesanse k” 5.6.
punktu.

Kastuļinas pagasta pārvaldes vadītājs P.Bekišs informē, ka ir sazvanījies ar darbu izpildītāju SIA
„Renesanse K”. Ja būs liels lietus, tad firmas pārstāvji atbrauks, pagaidām nekādi jumta bojājumi
nav redzami.
Debatēs piedalās: V.Lielcepure, A.Girss, V.Krimans.
V.Krimana priekšlikums ir pieņemt zināšanai Aglonas novada būvvaldes aktu, ka jumts dzīvojamai
mājai Ilzas ielā 18/1, Priežmala, Kastuļinas pag. atbilst ekspluatācijas prasībām, un sniegt
informāciju iesnieguma iesniedzējai A.Artjomovai par jumta stāvokli.
Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
J.Butēvics, A.Dimpers, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – 2 (A.Girss, I.Reščenko),
NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai Aglonas novada būvvaldes aktu par jumta dzīvojamai mājai Ilzas
ielā 18/1, Priežmala, Kastuļinas pag. atbilstību ekspluatācijas prasībām, un sniegt
informāciju iesnieguma iesniedzējai A.A. par jumta stāvokli.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
10.4. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu J.V.
(ziņo D.Kuzņecovs)
VSAC „Latgale” Fil. „Krastiņi” vadītāja p.i. U.Paukšens 2013. gada 10. jūlijā iesniedza
iesniegumu (reģistrēts Nr. 1054) par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu J.V. pēc adreses
VSAC „Latgale” Fil. „Krastiņi” c. Geraņimova, Kastuļinas pagasts, Aglonas novads. J.V. tiesiskais
pamats deklarēt savu dzīvesvietu pēc adreses VSAC „Latgale” Fil. „Krastiņi” c. Geraņimova,
Kastuļinas pagasts, Aglonas novads likumā noteiktajā kārtībā netika konstatēts.
Izskatot VSAC „Latgale” Fil. „Krastiņi” vadītāja p.i. U.Paukšena iesniegumu un
pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta pirmo un otro daļu un 12.panta 1.daļas 2.
punktu, MK 11.02.2003. noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto
dzīvesvietu”,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, J.Butēvics,
A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav,
NOLEMJ:
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1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu J.V. personas kods, pēc adreses VSAC „Latgale”
Fil. „Krastiņi” c. Geraņimova, Kastuļinas pagasts, Aglonas novads, sakarā ar to, ka
personai nav tiesiska pamata dzīvošanai deklarētajā dzīvesvietā.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
/Lēmumu izvērsts skaidrojums pielikumā uz 2. lpp. /

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
10.5. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu T.M..
(ziņo D.Kuzņecovs)
J.P. 2013. gada 25. jūnijā iesniedza iesniegumu (reģistrēts Nr. 4-14/72) par ziņu anulēšanu
par deklarēto dzīvesvietu T.M. pēc adreses. T.M. tiesiskais pamats deklarēt savu dzīvesvietu pēc
adreses likumā noteiktajā kārtībā netika konstatēts.
Izskatot J.P. iesniegumu un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta pirmo
un otro daļu un 12.panta 1.daļas 2. punktu, MK 11.02.2003. noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā
anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, J.Butēvics,
A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu T.M., p.k., pēc adreses, sakarā ar to, ka
personai nav tiesiska pamata dzīvošanai deklarētajā dzīvesvietā.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
/Lēmumu izvērsts skaidrojums pielikumā uz 2. lpp. /

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
11.§
Par sociālajiem pabalstiem un jautājumiem.
(ziņo A.Čerņavska)
11.1. Pabalsti.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 7.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt sarakstu par sociālajiem pabalstiem par kopējo summu Ls 745.00
(septiņi simti četrdesmit pieci lati 00 santīmi). (Saraksts pielikumā, konfidenciāli)
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
11.2. Iesniegumi un dažādi jautājumi.
11.2.1. Par G.G. iesniegumu.
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(Ekonomiskās klasifikācijas kods 6254) Aglonas novada Sociālajā dienestā tika saņemts iesniegums
(reģistrācijas Nr.1-11/771 no 15.07.2013) no G.G., personas kods, deklarētā dzīves vieta, par vienreizējo
pabalstu ārkārtas situācijā.
Izvērtējot Aglonas novada Sociālajā dienesta rīcībā esošo informāciju, konstatēts:
Ģimenei ir piešķirts trūcīgas ģimenes statuss.
Izziņa no vetārstes R.P. par G.G. piederošās govs ar Nr.LV02021721001 nobeigšanos 12.07.2013.

Pamatojoties uz Aglonas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Aglonas novadā” 2.4. punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – 1 (I.Reščenko); atturas – 1 (L.Solima),
NOLEMJ:
1. Atteikt G.G., personas kods, vienreizējo pabalsta piešķiršanu.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā 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.
11.2.2. Par D.R. iesniegumu.
(Ekonomiskās klasifikācijas kods 6254) Aglonas novada Sociālajā dienestā tika saņemts iesniegums
(reģistrācijas Nr.1-11/750 no 11.07.2013) no D.R., personas kods, deklarētā dzīves vieta, par vienreizējo
sociālo pabalstu.
Izvērtējot Aglonas novada Sociālajā dienesta rīcībā esošo informāciju, konstatēts:
D.R. dzīvo kopā ar civilsievu J.V., kura ir pensionāre. Ģimenes ienākumi ir J. pensija un subsīdijas par zemi.
Apsekojot dzīvojamo māju pēc iesniegumā norādītās adreses redzams, ģimene dzīvo viensētu lauku mājā,
māja veca, apkārtne ap māju sakopta, pagalms tīrs. Ir nekustamais īpašums, saņem subsīdijas. Ir lopi.
Īpašumā ir traktors, kuru izmanto savas zemes apstrādāšanai. Ģimenei ir piešķirts trūcīgas ģimenes statuss.

Pamatojoties uz Aglonas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Aglonas novadā” 2.4. punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
J.Butēvics, A.Dimpers, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – 1 (I.Reščenko); atturas – 1 (A.Girss),
NOLEMJ:
1. Atteikt D.R., personas kods, vienreizējo sociālo pabalstu.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā 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.

11.2.3. Par G.U. iesniegumu.
Aglonas novada Sociālajā dienestā tika saņemts G.U., personas kods, iesniegums (Nr.1-11/869) ar
lūgumu, pagarināt īres līgumu sociālajā dzīvoklī, Kastuļinas pagasta sociālajā dzīvojamā mājā.
Izvērtējot Aglonas novada Sociālajā dienesta rīcībā esošo informāciju, konstatēts:
G.U. ir bezdarbniece, reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā Krāslavas filiālē.
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V.U., personas kods, ir bezdarbnieks, reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā Krāslavas filiālē.
Ģimenei ir piešķirts trūcīgas ģimenes statuss.

Pamatojoties uz Aglonas novada saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu
Aglonas novadā” 24.p. un G.U. iesniegumu un iesniegtajiem dokumentiem, kas apliecina tiesības
viņai pagarināt īres līgumu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Pagarināt G.U., personas kods, sociālā dzīvokļa īres līgumu
Kastuļinas pagasta, Aglonas novada sociālajā dzīvojamā mājā no 2013.gada
1.septembra līdz 2014.gada 28.februārim.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
11.2.4. Par R.T. iesniegumu.
Aglonas novada Sociālajā dienestā tika saņemts R.T., personas kods, iesniegums (Nr.1-11/854) ar
lūgumu piešķirt sociālo istabu, Kastuļinas pagasta sociālajā dzīvojamā mājā.
Izvērtējot Aglonas novada Sociālajā dienesta rīcībā esošo informāciju, konstatēts:
Pašlaik R.T. atrodas VSAC „Latgale” filiālē Kalupe. R. ir II grupas invalīds ar smagiem garīga rakstura
traucējumiem. R. nevēlas dzīvot aprūpes centrā, vecāki ir atteikušies R. paņemt uz mājām.

Pamatojoties uz Aglonas novada saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu
Aglonas novadā” 24.p. un Rustama Tumaševiča iesniegumu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Atlikt jautājumu līdz tiks saņemta atbilde no VSAC „Latgale” filiāle Kalupe.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
11.2.5. Par N.D. iesniegumu.
Aglonas novada Sociālajā dienestā tika iesniegts N.D., p.k., iesniegums (Nr.1-11/911) ar
lūgumu piešķirt sociālo dzīvokli Kastuļinas pagasta sociālajā dzīvojamā mājā.
Izvērtējot Aglonas novada Sociālajā dienesta rīcībā esošo informāciju, konstatēts:
N.D. ir II grupas invalīde, dzīvo viena, viņai nepieder nekustamais īpašums.
Debatēs piedalās: V.Krimans, A.Girss.
Pamatojoties uz Aglonas novada saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par sociālo dzīvokļu
izīrēšanu Aglonas novadā” 25.p. un N.D. iesniegumu un iesniegtajiem dokumentiem, kas apliecina
tiesības piešķirt sociālo dzīvokli Kastuļinas pagasta sociālajā dzīvojamā mājā,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1.Piešķirt N.D., p.k., sociālo dzīvokli Kastuļinas pagasta
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sociālajā dzīvojamā mājā no 2013.gada 29.augusta līdz 2014.gada 28.februārim.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
12.§
Par dzīvokļu jautājumu.
(ziņo A.Čerņavska)
Sociālā dienesta vadītājas vietniece A.Čerņavska informē, ka no Aglonas novada būvvaldes ir
saņemti akti par pašvaldībai piederošo dzīvojamo māju dzīvokļiem Ilzas ielā 18/1, Priežmala,
Kastuļinas pag. un par Somersētas ielā 26, Aglonā. Būvvaldes atzinumā teikts, ka veicot
pašvaldībai piederošo dzīvojamo māju apsekošanu, konstatēts, ka iedzīvotājiem šos dzīvokļus
piešķirt nedrīkst, jo brīvie dzīvokļi neatbilst ekspluatācijas prasībām (ugunsdrošība, santehnika),
tajos jāveic remonts.
Debatēs piedalās: V.Krimans, I.Reščenko, P.Bekišs, H.Streiķe, I.Guba, O.Šatilovs, J.Butēvics.
V.Krimana priekšlikums ir atlikt dzīvokļu jautājuma izskatīšanu.
H.Streiķes priekšlikums ir izskatīt dzīvokļu jautājumu apvienotajā komiteju sēdē.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 6 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
J.Butēvics, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – 3 (A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko),
NOLEMJ:
1. Atlikt dzīvokļu jautājuma izskatīšanu.
2. Izskatīt dzīvokļu jautājumu apvienotajā komiteju sēdē.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.§
Par amatu savienošanu.
(ziņo D.Kuzņecovs)
2013.gada 15.augustā tika saņemts iesniegums reģ. nr.2159 no Aglonas novada domes
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas Inetas Valaines par amatu savienošanu ar projekta
vadītājas darbu projektā, pamatojoties uz likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 7.panta 6.daļas 3.punktu un likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas,
27.punktu,
Debatēs piedalās: V.Krimans, O.Šatilovs.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 5 (J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss,
F.Pušņakovs, I.Reščenko); pret – nav; atturas – 4 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans, L.Solima),
NOLEMJ:
1. Atļaut Aglonas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Inetai
Valainei
savienot
amatu
ar
projekta
vadītājas
darbu
projektā
Nr.2012.EEZ/DAP/MIC/003 Atbalsts Aglonas novada biedrības „Neaizmirstule”
darbībai.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
14.§
Par pašvaldību gatavību euro ieviešanai.
(ziņo H.Streiķe)
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Saņemta vēstule no Latvijas Republikas Finanšu ministrijas (16.08.2013., reģ. Nr.2167) par
pašvaldību gatavību eiro ievešanai, kurā aicina pašvaldību deleģēt eiro koordinatoru, pamatojoties
uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas, 27.punktu,
Debatēs piedalās: V.Krimans, V.Lielcepure.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Deleģēt Aglonas novada domes Finanšu nodaļas vadītāju Valentīnu Lielcepuri, kā
eiro koordinatoru no pašvaldības.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
15.§
Par Jaunaglonas attīrīšanas iekārtām.
(ziņo I.Poga)
I.Poga informē, ka Komunālā dienesta vadītājs V.Dimpers un attiecīgie darbinieki veica
Jaunaglonas attīrīšanas iekārtu apsekošanu. Sākumā bija doma renovēt šīs iekārtas, lai tās varētu
sākt darbu. Tomēr pēc apsekošanas tika konstatēts, ka iekārtas ir ļoti bojātas, tās nevar sākt strādāt,
nevar pieslēgt elektriskās iekārtas. Jaunaglonas attīrīšanas iekārtas celtas 1979.gadā un šobrīd tās
vairs nav izmantojamas. Ar iedzīvotājiem ir noslēgti līgumi un notiek mehāniska izvešana.
Debatēs piedalās: V.Krimans, I.Reščenko, V.Lielcepure.
V.Krimans jautā, vai pārņemot īpašumu bija kaut kāda apsekošana, vai akts par to, kādā stāvoklī
iekārtas atrodas?
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Bijušais priekšsēdētājs apgalvo, ka pirms pārņemšanas bija sastādīts
akts.”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – 1 (I.Reščenko),
NOLEMJ:
1. Aglonas novada Komunālā dienesta vadītājam V.Dimperam kopā ar Aglonas
būvvaldi līdz š.g. 10.septembrim sagatavot priekšlikumus par iespējamiem
risinājumiem Jaunaglonas ciema attīrīšanas iekārtu uzlabošanā.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
16.§
Par finanšu pārskatu projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta
Grāveru ciemā I kārta”.
(ziņo I.Poga)
I.Poga informē, ka jautājums tika skatīts Finanšu komitejā. Sakarā ar to, ka projekta vadītājs ir
pametis projekta vadīšanu, I.Poga lūdz bijušajam projekta vadītājam I.Reščenko sniegt pārskatu par
projekta realizācijas gaitu.
I.Reščenko informē, ka uz doto brīdi ir apgūti 100 tūkstoši no 174 tūkstošiem. Darbi reāli ar
kanalizācijas vadiem ir pabeigti. Sūkņu stacija un artēziskā aka arī jau ir pabeigta. Palika darbi vēl
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pie attīrīšanas iekārtām, tad vēl ceļu sakārtošana un labiekārtošanas darbi. Līdz 15.septembrim, kā
paredzēts līgumā, visi darbi tiks pabeigti. Vienīgā problēma būs ar attīrīšanas iekārtām un atzinuma
saņamšanas no Vides pārvaldes, jo redzams, ka ar elektropieslēgumu tur tik ātri neveiksies. Laiks
būs līdz oktobra beigām to visu sakārtot un izdarīt, līdz ar ko tīri tehniski būvdarbi būs pabeigti
laicīgi. Reāli viss tur ir kārtībā, tehnisku problēmu nav. Nobīdes no plānotā praktiski nav.
I.Poga jautā – vai projektā ir apstiprināta komisija, kas pieņem visus šos darbus, kas paraksta formu
Nr.2?
I.Reščenko – komisija nav apstiprināta, bet paraksta – būvdarbu vadītājs, būvuzraugs un domes
pārstāvis A.Buiniča.
Debatēs piedalās: V.Krimans, D.Kuzņecovs, V.Lielcepure.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Projekta grāmatvedis oficiāli nebija apstiprināts.”
No balsošanas sevi atstādina I.Reščenko.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 5 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
J.Butēvics, L.Solima); pret – nav; atturas – 3 (A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs), NOLEMJ:
1. Sakarā ar aizdomām par pārkāpumiem likumā “Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā” un pašvaldības domes deputāta noteiktajiem amatu
savienošanas ierobežojumiem, nosūtīt darbību lietas aprakstu KNAB skaidrojuma
saņemšanai.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
17.§
Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
17.1. Par D.Kuzņecova iesniegumu.
(ziņo I.Poga)
Saņemts D.Kuzņecova iesniegums (08.08.2013., Nr. 2113), kurā viņš, pamatojoties uz
likumu „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma” 29.panta
2.daļu, MK noteikumiem 565 no 21.06.2010. „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām” 62.punktu un „Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma” 52. panta 4.daļas 4.punktu, lūdz rast iespēju
piešķirt uz līguma pamata kompensāciju par personiskā transportlīdzekļa nolietojumu un
ekspluatācijas izdevumiem.
I.Poga – lai piešķirtu šādu atlīdzību, novada domei jābūt izstrādātiem dienesta automašīnu
izmantošanas noteikumiem.
Debatēs piedalās: I.Reščenko, O.Šatilovs, D.Kuzņecovs, V.Lielcepure, V.Krimans.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „V.Lielcepure apgalvo, ka uz doto brīdi patapinājuma līgumi ir
noslēgti tikai ar 2 būvvaldes darbiniekiem.”
I.Pogas priekšlikums ir atlikt jautājuma izskatīšanu līdz tiks izstrādāti dienesta automašīnu
izmantošanas noteikumi.
I.Reščenko priekšlikums ir apmaksāt D.Kuzņecovam ceļa izdevumus.
V.Lielcepure iebilst par apmaksu, ir jādomā, kādu ietekmi tas atstās uz pašvaldības budžetu.
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – 1 (I.Reščenko),
NOLEMJ:
1. Izpilddirektorei Inetai Pogai izvērtēt jautājumu un sagatavot priekšlikumus uz
apvienoto komiteju sēdi.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
17.2. Par R.M. iesniegumu.
(ziņo I.Poga)
Saņemts R.M. iesniegums (08.08.2013., Nr.2111), kurā lūgts veikt logu nomaiņu Somersetas
ielā 26, Aglona.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Uzdot Aglonas novada būvvaldei veikt ēkas Somersetas ielā 26, Aglonā apsekošanu un
iesniegt novada domei izskatīšanai priekšlikumus par tālāko rīcību ar ēku Somersetas
ielā 26, Aglonā.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
17.3. Par maketēšanu.
(ziņo I.Poga)
No sēžu zāles iziet deputāts O.Šatilovs.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, V.Krimans, J.Butēvics,
A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Ik mēnesi izdot Aglonas novada domes informatīvo izdevumu „Aglonas novada vēstis”.
Izdošanas eksemplāru skaits līdz 1500 gab., izdošanas valoda – latviešu un krievu valoda.
2. Apstiprināt „Aglonas novada vēstis” redkolēģiju sekojošā sastāvā: H.Streiķe, V.Krimans,
A.Girss, O.Šatilovs, L.Solima, I.Reščenko, F.Pušņakovs, J.Butēvics, A.Dimpers.
3. Uzlikt par pienākumu sabiedrisko attiecību speciālistei Zanei Ločmelei informācija,
ievietošanai „Aglonas novada vēstīs”, no Aglonas novada iedzīvotājiem tiks pieņemta
līdz katra mēneša 15. datumam.
4. Uzlikt par pienākumu IT speciālistam Jānim Rutkam veikt informatīvā izdevuma
maketēšanu.
5. Slēgt sadarbības līgumu ar SIA „Latgales druka” par informatīvā izdevuma „Aglonas
novada vēstis” drukāšanu.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
17.4. Par Aglonas vidusskolas internāta telpu remondarbiem.
(ziņo I.Poga)
No balsošanas sevi atstādina H.Streiķe.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (V.Krimans, J.Butēvics, A.Dimpers,
A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai, ka Aglonas vidusskolas internātā, Daugavpils ielā 5, Aglona,
tiks veikti telpas remontdarbi. Līdzekļi no Aglonas vidusskolas budžeta.
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H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
17.5. Par darba aizsardzības speciālista apstiprināšanu.
(ziņo I.Poga)
Sēžu zālē atgriežas deputāts O.Šatilovs.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – 1 (I.Reščenko),
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Signi Putāni par darba aizsardzības vecāko speciālisti.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
17.7. Par zemes jautājumiem.
17.7.1. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 7642 004 0296 un 7642 004 0613 Aglonas pagastā.
(ziņo A.Streļčs)
Saņemts īpašnieka O.Š. pilnvarotās personas J.S. iesniegums (09.08.2013., Nr.2131) par
nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām „Ceirulītis” Aglonas pagastā.
Pamatojoties uz LR MK 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7. punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0296, mainīt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi no: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība uz
– individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601), platība 2,8 ha.
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0613, mainīt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi no: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība uz
– individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601), platība 3,1 ha.
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.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

17.8. Par dalību projektā „Latgales grāmata”.
(ziņo Z.Ločmele)
Sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Ločmele informē, ka ir saņemta vēstule no projekta
„Latgales grāmata” administratora J.Mickēviča, kurš lūdz piešķirt finansējumu 500 Ls apmērā aero
foto grāmatas „Latgale” izdošanai, ar iespēju pašvaldībai saņemt 30 grāmatas.
Debatēs piedalās: I.Reščenko.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav,
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NOLEMJ:
1. Atteikt piešķirt finansējumu 500 Ls apmērā līdzdalībai aero foto grāmatas „Latgale”
izdošanā.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
17.10. Par Aglonas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumu un grafiskās daļas apstiprināšanu ar
saistošiem noteikumiem.
(ziņo G.Miglāne)
Pamatojoties:
Uz likumu „ Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, Teritorijas attīstības plānošanas
likuma 12.panta pirmo daļu, MK 06.10.2009. gada noteikumiem Nr.1148 „Vietējās pašvaldības
teritorijas plānošanas noteikumi” 36. punktu; MK 25.08.2009. gada noteikumi Nr. 970
„Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”;
Aglonas novada domes 2011. gada 29. augusta lēmums par iepirkuma „Aglonas novada teritorijas
plānojuma 2012.-2024. gadam izstrāde” (prot. Nr.20. 6.§);
Aglonas novada domes 2011. gada 22. jūnija lēmumu par Aglonas novada teritorijas plānojuma
2012.-2024. gadam izstrādes uzsākšanu” (prot. Nr.14. 10.§);
Aglonas novada domes 2012. gada 25. aprīļa lēmumu „Par Aglonas novada teritorijas plānojuma
2012.-2024. gadam izstrādes procesa normatīvajiem aktiem” (prot. Nr. 6.7.§);
2012. gada 27. jūlija lēmums „Par Aglonas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam” 1.
redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (prot. Nr. 10. 5§);
Ministru kabineta 2012. gada 16. oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem” 2.3. sadaļas Teritorijas plānojuma saturs un 4.2. sadaļas
Teritorijas plānojuma un lokālplānojuma izstrādes kārtība;
2013. gada 30. jūlija Aglonas novada domes lēmums „Par Aglonas novada teritorijas plānojuma
2013. -2025. gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu” (prot.Nr. 14.11.§).
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, J.Butēvics,
A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aglonas novada teritorijas plānojumu 2013. - 2025. gadam.
2. Aglonas novada teritorijas plānojuma daļu „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un
grafisko daļu izdod kā Aglonas novada domes saistošos noteikumus Nr. 10 “Aglonas novada
teritorijas plānojuma 2013. - 2025. gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un
grafiskā daļa”.
3. Publicēt ziņojumu par Aglonas novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025. gadam apstiprināšanu
un saistošo noteikumu izdošanu Aglonas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.aglona.lv sadaļā
„Sabiedrības līdzdalība”, Aglonas pašvaldības informatīvajā izdevumā un oficiālajā laikrakstā
“Latvijas Vēstnesis”.
4. Ievietot interneta vietnē www.aglona.lv sadaļā „Attīstības plānošanas dokumenti” teritorijas
plānojuma dokumentus, nodrošināt šo dokumentu pieejamību pašvaldībā.
5. Uzdot Aglonas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļai nodrošināt MK 2012. gada 16.
oktobra noteikumu Nr. 711 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” 5. un 65. punktā minēto prasību izpildi.
6. Divu nedēļu laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā nosūtīt lēmumu, teritorijas plānojumu Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
7. Saistošie noteikumi “Aglonas novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025. gadam teritorijas
Aglonas novada domes 28.08.2013. sēdes protokols Nr.18

- 28 -

izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma
par to pieņemšanu publicēšanas laikrakstā “Latvijas vēstnesis” un īstenojami, kad ir pabeigtas
Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27. panta trešajā daļā minētās darbības.
8. Noteikt, ka Aglonas pašvaldībā spēkā esošie teritorijas plānojumi, kas apstiprināti kā Aglonas
novada saistošos noteikumus nr.7 ”Par Aglonas novada teritorijas vienību teritorijas plānojuma
apstiprināšanu”, (30.09.2009.) zaudē spēku pēc Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27. panta
trešajā daļā minēto darbību pabeigšanas.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
17.11. Par Priežmalas pamatskolas direktores iesniegumu.
(ziņo O.Šatilovs)
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, MK noteikumiem
Nr.965 „Izglītības iestāžu reģistrācijas kārtība” 9.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, J.Butēvics,
A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima, I.Reščenko); pret – nav; atturas – 1 (V.Krimans),
NOLEMJ:
1. Iecelt par Priežmalas pamatskolas direktora vietas izpildītāju Direktora vietnieku
Konstantīnu Ivanovu līdz tiks iecelts Priežmalas pamatskolas direktors.
2. Izpilddirektorei Inetai Pogai nodrošināt Aglonas novada domes lēmuma iesniegšanu
Izglītības kvalitātes valsts dienestā izmaiņu veikšanai Valsts izglītības informācijas
sistēmā Izglītības iestāžu reģistrā.
3. Lēmums stājas spēkā pēc saskaņošanas ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes
ministriju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Aglonas novada domes izpilddirektore
Ineta Poga.
5. Apstiprināt uz amatu „Aglonas novada pašvaldības Priežmalas pamatskolas
direktors” konkursa komisiju 5 (piecu) locekļu sastāvā:
5.1. Izpilddirektore Ineta Poga;
5.2. Deputāte Lolita Solima;
5.3. Deputāts Feoktists Pušņakovs;
5.4. Kastuļinas pagasta pārvaldes vadītājs Pēteris Bekišs;
5.5. Priežmalas pamatskolas pārstāvis Zoja Larionova.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
17.12. Par SIA „Baltijas pērle” iesniegumu.
(ziņo A.Streļčs)
2013.gada 26.augustā no SIA „Baltijas pērle” tika saņemts iesniegums (Nr.2255), kurā lūdz
izsniegt atļauju 98 koku ciršanai Aglonas novadā, Kastuļinas pagastā, s. „Kļavnieki” uz zemes
gabala ar kadastra apzīmējumu Nr. 6072 0060 056.
Sagatavotais lēmumprojekts:
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu un MK 02.05.2012.
noteikumiem Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 4.8.p., atbilstoši iesniegtajam grafiskajam
pielikumam,
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut SIA „Baltijas pērle” koku ciršanu Aglonas novada, Kastuļinas pagasta, s. „Kļavnieki” uz
zemes gabala ar kadastra apzīmējumu Nr. 6072 0060 056.

V.Krimana priekšlikums ir atlikt jautājuma izskatīšanu, jo nav apstiprināti noteikumi par koku
ciršanu.
Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Atlikt jautājuma par SIA „Baltijas pērle” iesnieguma izskatīšanu.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
17.13. Par I.Švābes iesniegumu.
(ziņo I.Poga)
Saņemts Aglonas novada sociālās pedagoģes I.Švābes 28.08.2013. iesniegums, kurā, sakarā ar
to, ka no 01.09.2012. Aglonas novada sociālā pedagoga darbs pēc projekta „Atbalsta programmas
izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” ir
vairākās Aglonas pašvaldības vispārizglītojošās skolās – Aglonas vidusskolā, Šķeltovas, Grāveru
un Priežmalas pamatskolās, lūdz kompensēt degvielas izdevumus no 02.09.2013.
I.Pogas priekšlikums ir organizēt dienesta transportu pedagoga nogādāšanai uz skolām.
Debatēs piedalās: L.Solima, H.Streiķe, V.Krimans, O.Šatilovs.
No sēžu zāles iziet deputāts I.Reščenko.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Izpilddirektorei Inetai Pogai risināt jautājumu par transportu Aglonas novada sociālā
pedagoga nogādāšanai uz novada skolām.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

17.9. Par iepirkumiem.
(ziņo I.Barkeviča)
17.9.1. Par iepirkumu „Aprīkojuma iegāde (sniega motocikls un tā aprīkojums) Aglonas novada
slēpošanas trasēm Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas,
projekta Nr. LLB-2-255 „Move for life” ietvaros”.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
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1. Pieņemt zināšanai, ka sakarā ar plānotā finansējuma pārsniegšanu ir pārtraukta iepirkuma
procedūra pašvaldības pasūtījuma „Aprīkojuma iegāde (sniega motocikls un tā aprīkojums)
Aglonas novada slēpošanas trasēm Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības
programmas, projekta Nr. LLB-2-255 „Move for life” ietvaros”, identifikācijas numurs
AND/2013/12/EKPI, 1.lote – „Sniega motocikla piegāde”.
2. Pieņemt zināšanai, ka iepirkuma komisija par pašvaldības pasūtījuma „Aprīkojuma iegāde
(sniega motocikls un tā aprīkojums) Aglonas novada slēpošanas trasēm Latvijas – Lietuvas –
Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas, projekta Nr. LLB-2-255 „Move for life” ietvaros”,
identifikācijas numurs AND/2013/12/EKPI, veicēju 2.daļa - Sniega motocikla palīgierīču piegāde
slēpošanas trašu izveidei” iepirkuma komisija izvēlas: SIA “Sniegamocis.lv” , reģ.Nr.44103086253,
juridiskā adrese – Priekuļu novads, Veselavas pagasts, Silenieki, LV 4116, sakarā ar to, ka tas ir
pretendents, kas atbilst nolikumā pretendentiem izvirzītajām prasībām un ir iesniedzis zemāko cenu
piedāvājumu.
3. Piedāvāt Aglonas novada domei slēgt līgumu ar
3.1. SIA “Sniegamocis.lv” , reģ.Nr.44103086253, juridiskā adrese – Priekuļu novads, Veselavas
pagasts, Silenieki, LV 4116, pasūtījuma „ Aprīkojuma iegāde Aglonas novada slēpošanas trasēm
Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas, projekta Nr. LLB-2-255
„Move for life” ietvaros”, identifikācijas numurs AND/2013/9/EKPI, veicēju 2.daļa - Sniega
motocikla palīgierīču piegāde slēpošanas trašu izveidei”, realizēšanai par piedāvājuma cenu Ls
657,02 (bez PVN), kopējā līguma summa ar 21% PVN Ls 794,99.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
17.9.2. Par tirgus izpētes rezultātiem.
Sēžu zālē atgriežas deputāts I.Reščenko.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, J.Butēvics,
A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima, I.Reščenko); pret – nav; atturas – 1 (V.Krimans),
NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai iepirkuma komisijas tirgus izpētes rezultātus pašvaldības pasūtījuma „Telpu
remonts nekustamājā īpašumā Daugavpils ielā 1, Aglona” ,kur iepirkuma komisija izvēlas: SIA
“Šafrans” , reģ.Nr.41503023311, juridiskā adrese – Rīgas iela 40-1, Daugavpils, LV 5401, sakarā
ar to, ka tas ir pretendents, kas ir iesniedzis zemāko cenu piedāvājumu.
2. Piedāvāt Aglonas novada domei slēgt līgumu ar SIA “Šafrans” , reģ.Nr.41503023311, juridiskā
adrese – Rīgas iela 40-1, Daugavpils, LV 5401, pasūtījuma „Telpu remonts nekustamājā īpašumā
Daugavpils ielā 1, Aglona” realizēšanai par piedāvājuma cenu Ls 9677,40 (bez PVN), kopējā
līguma summa ar 21% PVN Ls 11709,65.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
17.9.3. Par tirgus izpēti.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Iepirkumu komisijai veikt tirgus izpēti pašvaldības pasūtījumam „Zvērinātā revidenta
pakalpojumu saņemšanai revīzijas veikšanai Aglonas novada domē, pārvaldēs,
iestādēs un struktūrvienībās”.
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H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
17.14. Par deputāta I.Reščenko lēmumprojektu „Par līdzfinansējuma piešķiršanu
projektam „Atbalsts Aglonas novada biedrības „Neaizmirstule” darbībai”.
(ziņo I.Reščenko)
Sēžu zāli atstāj deputāts J.Butēvics plkst.15:45.
Deputāta I.Reščenko iesniegtais lēmumprojekts:
„Sakarā ar to, ka ir pieņemts lēmums Aglonas novada domes sēdes lēmumu nr.2 (2013.gada 30.janvārī)
10.7. punktu par līdzfinansējumu piešķiršanu projektam „Atbalsts Aglonas novada biedrības „Neaizmirstule”
darbībai”
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Atcelt Aglonas novada domes sēdes lēmumu nr.14 (2013.gada 30.jūlija) 17.2. punktu par
noraidījumu piešķirt līdzfinansējumu biedrības „Neaizmirstule” projektam
Nr.2012.EEZ/DAP/MIC/003 „Atbalsts Aglonas novada biedrības „Neaizmirstule” darbībai”.
2. Piešķirt projektam līdzfinansējumu Nr.2012.EEZ/DAP/MIC/003 „Atbalsts Aglonas novada
biedrības „Neaizmirstule” darbībai” 2013.gadā 5 % apmērā t.i. 299,26 LVL no kopējām
attiecināmajām izmaksām 5985,18 LVL, 2014.gadā 5 % apmērā t.i. 600,00 LVL no kopējām
attiecināmajām izmaksām 12014,82 LVL, 2015.gadā 5 % apmērā t.i. 600,00 LVL no kopējām
attiecināmajām izmaksām 12000,00 LVL.”

Sēžu zāli atstāj deputāts A.Girss plkst.15:50.
V.Krimana priekšlikums ir noraidīt deputāta I.Reščenko iesniegto lēmumprojektu.
Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 4 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
L.Solima); pret – 1 (I.Reščenko); atturas – 2 (A.Dimpers, F.Pušņakovs), NOLEMJ:
1. Noraidīt deputāts I.Reščenko iesniegto lēmumprojektu.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
H.Streiķe ziņo, ka sēde ir slēgta.
SĒDE SLĒGTA plkst.16:00
SĒDI VADĪJA
novada domes priekšsēdētāja

______________________ H.STREIĶE

SĒDI PROTOKOLĒJA

______________________ I.RUTKA

Protokols parakstīts 2013.gada 2.septembrī.

Aglonas novada domes 28.08.2013. sēdes protokols Nr.18
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