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ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Aglonas novadā
2014.gada 3.janvārī

Nr.1

Sēde sasaukta plkst.9:00
Sēdi atklāj plkst.9:00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Helēna Streiķe
Protokolē – Inese Rutka
Piedalās –
7 Aglonas novada domes deputāti: Helēna Streiķe, Osvalds Šatilovs, Lolita Solima, Andris Girss,
Aleksandrs Dimpers, Juris Butēvics, Feoktists Pušņakovs.
Nepiedalās 2 Aglonas novada domes deputāti: Vadims Krimans (darba dēļ),
Igors Reščenko (neierašanās iemesls nav zināms).
Piedalās –
Pašvaldības administrācijas darbinieki: Izpilddirektore I.Poga,
novada domes jurists D.Kuzņecovs.
Iedzīvotāja: E.Viļuma.
Aglonas novada domē saņemts Elizabetes Viļumas 03.01.2014. iesniegums (kancelejā reģ.
03.01.2014., Nr.12), kurā tiek informēts, ka šī gada 3.janvārī E.Viļuma piedalīsies Aglonas novada
domes ārkārtas sēdē un veiks video filmēšanu. Video filmēšana notiek saskaņā ar Fizisko datu
aizsardzības likuma II daļas 7.p.5.p. pamatojumu „datu ievākšana un to apstrāde tiek veikta, lai
nodrošinātu sabiedrības interešu ievērošanu un aizstāvību”.
Sēdes vadītāja H.Streiķe aicina balsot par izsludināto sēdes darba kārtību.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
J.Butēvics, F.Pušņakovs, A.Girss, A.Dimpers); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
Apstiprināt izsludināto sēdes darba kārtību:
1. Par Bērnu Sociālā atbalsta centru „Somerseta”. (ziņo D.Kuzņecovs)
2. Par iepirkumu komisiju. (ziņo I.Poga)
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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1.§

Par Bērnu Sociālā atbalsta centru „Somerseta”.
(ziņo H.Streiķe)
Sakarā ar to, ka Aglonas novada bērnu sociālā atbalsta centra „Somerseta” darbinieki ir Latvijas
Veselības un Sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības biedri, nav iespējams izpildīt lēmumu no
27.12.2013. atbilstoši Darba likuma prasībām un ir nepieciešams precizēt lēmumu.
Izskatot jautājumu par Aglonas novada bērnu sociālā atbalsta centru „Somerseta”, konstatēts:
(1) Bērnu sociālā atbalsta centrs „Somerseta” saskaņā ar Aglonas novada domes nolikumu, punkts
8.21 (apstiprināts 10.07.2010.) ir Aglonas novada domes tiešā pakļautībā esoša struktūrvienība, tās
nolikums apstiprināts 29.11.2012.
(2) Pamatojoties uz Aglonas novada sociālās, izglītības un kultūras komisijas lēmumu izveidotā
izvērtēšanas komisija ir izstrādājusi priekšlikumus par iespējām ietaupīt līdzekļus pašvaldības
budžetā, reorganizējot vai likvidējot struktūrvienību. Komisijas sniegtajā atzinumā secināts:
(2.1.) Centra gada budžets sasniedz 70 080 Ls/99714,86 Euro, izmaksas uz vienu bērnu
mēnesī ir sasniegušas 584 Ls/ 830,96 Euro.
(2.2.) Bērnu sociālā atbalsta centra „Somerseta” darba apjoms ievērojami samazinājies
(centrā ievietoto bērnu skaits 2013.gada 27.decembrī ir samazinājies līdz trim bērniem),
(2.3.) Nodarbināto skaits Bērnu SAC „Somerseta” – 17 darbinieki.
(2.4.)Pakalpojuma saņēmēju (bērnu) skaita pieaugums tuvākajā laikā nav iespējams, ņemot
vērā to, ka tuvākajās pašvaldībās darbojas līdzīgi pakalpojumu sniedzēji, kā arī ņemot vērā
to, ka bērnu izmitināšana ilgstoša sociālā pakalpojuma institūcijās ir pieļaujama tikai
gadījumos, ja nav iespējama nepilngadīgā aprūpes nodrošināšana ģimenēs („Bāriņtiesu
likuma” 35.pants).
(2.5.) Aglonas novada teritorijā un blakusnovados darbojas audžuģimenes, kurās ir
iespējams nodrošināt bērnu aprūpes pakalpojumu, kas prasītu ievērojami mazāku līdzekļu
apjomu no pašvaldības budžeta.
Ņemot vērā to, ka:
(1)

(2)

(3)

(4)

Pašvaldībai ir pienākums racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu līdzekļus, ko
nosaka „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma”
3. panta pirmās daļas 1.punkts (Publiska persona, kā arī kapitālsabiedrība rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir: rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko
finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu);
Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punkts nosaka, ka pašvaldība var nodibināt, likvidēt un reorganizēt pašvaldības iestādes, Aglonas novada bērnu sociālā atbalsta centra „Somerseta” nolikuma 1.3.punktu, kas nosaka, ka centru izveido un likvidē novada dome.
“Ņemot vērā to, ka Aglonas novada bērnu sociālā atbalsta centra „Somerseta” nolikumā
noteiktie mērķi un uzdevumi atbilst sociālā dienesta mērķiem un uzdevumiem, uzdevumu
veikšana daļēji tiek nodota sociālajam dienestam, radot iespēju dažiem darbiniekiem turpināt darba tiesiskās attiecības Aglonas novada sociālajā dienestā.
Darba likuma 101.panta 1.daļas 9.punkts paredz darba devējam iespēju uzteikts darba līgumu ar darbinieku gadījumā, ja tiek samazināts darbinieku skaits,

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 6.punktu un 21.panta 1.daļas
8.punktu un 27.punktu, Darba likuma 101.panta 1.daļas 9.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
J.Butēvics, F.Pušņakovs, A.Girss, A.Dimpers); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
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1. No 2014.gada 01.marta likvidēt Aglonas novada domes struktūrvienību - Bērnu sociālā atbalsta
centrs „Somerseta”.
2. Nodot centra uzdevumu – sociālās palīdzības sniegšana (sociālā rehabilitācija, aprūpes nodrošināšana, psiholoģiskais atbalsts) bez vecāku gādības palikušajiem bērniem- Aglonas novada sociālajam
dienestam.
3. Nosūtīt pieprasījumu Latvijas Veselības un Sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrībai sniegt iepriekšējo piekrišanu darba līguma uzteikumām.
4. Brīdināt Bērnu sociālā atbalsta centra „Somerseta” darbiniekus par darba tiesisko attiecību izbeigšanos pēc lēmuma pieņemšanas, normatīvajos aktos paredzētā kārtībā, sakarā ar to, ka tiek samazināts
darbinieku skaits.
4. Veikt Bērnu sociālā atbalsta centra „Somerseta” darbinieku iepazīstināšanu ar vakantajām darba
vietām pašvaldībā.
5. Apstiprināt Aglonas novada Sociālā dienesta štatu sarakstu (Pielikumā).
6. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Aglonas novada domes izpilddirektore Ineta Poga.
2.§

Par iepirkumu komisiju.
(ziņo I.Poga)
Ņemot vērā iepirkuma komisijas priekšsēdētājas I.Barkevičas dienesta ziņojumā (pielikumā) izklāstīto
informāciju, un sakrā ar to, ka jaunizveidota iepirkuma komisija nevar ievērot izsludināto iepirkuma
procedūru gaitas grafiku, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 24.p. un 27.p.,
„Publisko iepirkumu likuma” 22. pantu „Iepirkuma komisiju izveido katram iepirkumam atsevišķi vai uz
noteiktu laikposmu, vai kā pastāvīgi funkcionējošu institūciju”,
No balsošanas sevi atstādina deputāts J.Butēvics.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 6 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
F.Pušņakovs, A.Girss, A.Dimpers); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Pagarināt Aglonas novada iepirkumu komisijas iepriekšējā sastāva (Ingūna Barkeviča, Deniss Kuzņecovs, Dzintra Valaine, Aivars Kluss) pilnvaru laiku līdz uzsākto iepirkumu procedūru pabeigšanai.
2. Apstiprināt Aglonas novada iepirkumu komisiju sekojošā sastāvā: Edgars Ciganovičs, Mārtiņš Butēvics, Marita Jokste, Elita Strode, Sanita Zeile. Noteikt, ka iepirkumu komisija uzsāk savu darbību no
2014.gada 08.janvāra.
3. Aglonas novada jaunizveidotajai iepirkumu komisijai līdz 2014.gada 08.janvārim iepazīties ar komisijas Nolikumu un izvirzīt komisijas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieku un iepirkumu komisijas
sekretāra kandidatūras apstiprināšanai novada domes sēdē.
4. Noteikt, ka Aglonas novada iepirkumu komisijas iepriekšējais sastāvs (Ingūna Barkeviča, Deniss
Kuzņecovs, Dzintra Valaine, Aivars Kluss) pabeidz uzsāktās iepirkumu procedūras un nodod komisijas dokumentāciju jaunizveidotajai iepirkumu komisijai.
5. Noteikt, ka jaunā iepirkumu komisija (Edgars Ciganovičs, Mārtiņš Butēvics, Marita Jokste, Elita
Strode, Sanita Zeile) organizē jaunās iepirkumu procedūras no 2014.gada janvāra.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Tika veikts novada domes ārkārtas sēdes audioieraksts.
H.Streiķe ziņo, ka sēde ir slēgta.
SĒDE SLĒGTA plkst.9:10
SĒDI VADĪJA
novada domes priekšsēdētāja

______________________ H.STREIĶE

SĒDI PROTOKOLĒJA

______________________ I.RUTKA

Protokols parakstīts 2014.gada 6.janvārī.
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