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

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Aglonas novadā

2014.gada 11.jūnijā

Nr.12

Sēde sasaukta plkst.13:00
Sēdi atklāj plkst.13:00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Helēna Streiķe
Protokolē – Inese Rutka
Piedalās –
8 Aglonas novada domes deputāti: Helēna Streiķe, Vadims Krimans, Lolita Solima, Andris Girss,
Aleksandrs Dimpers, Juris Butēvics, Feoktists Pušņakovs,
Igors Reščenko.
Nepiedalās 1 Aglonas novada domes deputāts: Osvalds Šatilovs (atvaļinājumā).
Piedalās –
Pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektore I.Poga,
Finanšu nodaļas vadītāja V.Lielcepure,
Attīstības un projektu vadības nodaļas vadītāja I.Valaine,
teritorijas plānošanas speciāliste L.Strole-Krasovska,
Sporta skolas direktors O.Komars,
Kastuļinas pag. pārvaldes vadītājs P.Bekišs.
Iedzīvotāja: E.V.
Izsludinātā sēdes darba kārtība:
1. Par maksas pakalpojumu izcenojumiem „Aglonas sporta skolā”. (ziņo V.Lielcepure)
2. Par Aglonas novada attīstības programmu 2012.-2018.gadam īstenošanu.
(ziņo I.Valaine)
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Aglonas novada domē saņemts E.V. 11.06.2014. iesniegums (reģ. 11.06.2014., Nr.1364), kurā tiek
informēts, ka šī gada 11.jūnijā E.V. 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”.
Deputāts V.Krimans lūdz ieprotokolēt jautājumu: „Kādas komitejas šos divus jautājumus izskatīja?”
Sēdes vadītāja H.Streiķe atbild, ka 1.jautājums tika izskatīts Direktoru padomē un otrs jautājums
tika skatīts Finanšu komitejā un domes sēdē, taču jautājuma izskatīšana tika atlikta.
1.§
Par maksas pakalpojumu izcenojumiem „Aglonas Sporta skolā”.
(ziņo V.Lielcepure, O.Komars)
Debatēs piedalās: V.Krimans, F.Pušņakovs, I.Reščenko, A.Girss.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14. punktu, g) apakšpunktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, L.Solima, J.Butēvics,
A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt maksas pakalpojumu izcenojumus „Aglonas Sporta skolā”, juridiskām
personām, izsakot šādā redakcijā:
Telpu noma (Sporta halle
Daugavpils iela 6b, Aglona,
Aglonas novads) sporta nodarbībām
Juridiskām personām no viena
cilvēka par vienu stundu

Euro (t.sk. PVN)

0,25 PVN 21% 0,05
Kopā 0,30

Juridiskām personām par vienu
stundu (cilvēku skaits līdz 80)

10,00 PVN 21% 2,10
Kopā 12,10

Juridiskām personām par vienu
dienu (8 stundas)

75,00 PVN 21% 15,75
Kopā 90,75

Pielikumā: Līguma projekts uz 3 lapām (juridiskām personām no viena cilvēka par vienu stundu);
Pirmā punktā noteiktais izcenojums attiecas arī uz Aglonas Sporta skolas telpu lietotājiem vasaras nometņu laikā, kur
līgums tiek slēgts ar nometnes organizētāju, paredzot apmeklējumu skaitu.

2. Samaksa par telpām netiek paredzēta par Aglonas Sporta skolas telpu izmantošanu mācību
un interešu izglītības ietvaros un novada iestāžu rīkotajos pasākumos.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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2.§

Par Aglonas novada attīstības programmu 2012. – 2018. gadam.
(ziņo I.Valaine, L.Strole-Krasovska)
Debatēs piedalās: V.Krimans, I.Reščenko.
Aglonas novada attīstības programma 2012. – 2018. gadam apstiprināta 2012.gada 28.jūnijā
Aglonas novada domes sēdē (protokols Nr.9, 9.§).
Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.711 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” (16.10.2012,prot. Nr.58 21.§):
1. Rīcības un investīciju plānu aktualizē ne retāk kā reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžetu
kārtējam gadam.
2. Uzraudzības pārskatu par attīstības programmas īstenošanas rezultātiem pašvaldība izstrādā ne
vēlāk kā pusgadu pirms kārtējām pašvaldību vēlēšanām. Tajā ietver informāciju par veiktajām
aktivitātēm, rezultatīvo rādītāju izmaiņas, secinājumus un ieteikumus turpmākajai rīcībai, kā arī
informāciju par atbilstību ilgtspējīgas attīstības stratēģijā izvirzītajiem mērķiem.
2.1. Aglonas novada attīstības programmas 2012. – 2018. gadam uzraudzības ziņojuma
sagatavošana.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, L.Solima, J.Butēvics,
A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Uzsākt Aglonas novada attīstības programmas 2012. – 2018. gadam uzraudzības
ziņojuma izstrādi (līdz 31.07.2014.)
2. Apstiprināt Aglonas novada attīstības programmas 2012. – 2018. gadam uzraudzības
ziņojuma komisiju, kuras sastāvā ietilpst:
 novada domes priekšsēdētāja Helēna Streiķe;
 novada domes priekšsēdētāja vietnieks Osvalds Šatilovs;
 novada domes izpilddirektore Ineta Poga;
 novada domes attīstības un projektu vadības nodaļas vadītāja Ineta Valaine;
 novada domes finanšu nodaļas vadītāja Valentīna Lielcepure;
 novada domes sociālā dienests vadītāja Ārija Perševica;
 novada skolu direktoru padomes vadītāja Lidija Šatilova;
 pagastu pārvalžu vadītāji: Grāveru pagasta pārvaldes vadītāja Aina Buiniča,
Kastuļinas pagasta pārvaldes vadītājs Pēteris Bekišs, Šķeltovas pagasta
pārvaldes vadītāja Irēna Maļuhina;
 novada komunālās saimniecības vadītājs Viktors Dimpers;
 novada Uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja Ināra Gražule;
 novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Tatjana Komare.
 Citi eksperti _________________
3. Apstiprināt Attīstības un projektu vadības nodaļas vadītāju Inetu Valaini par atbildīgo
attīstības programmas uzraudzības ziņojuma izstrādei.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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2.2. Aglonas novada attīstības programmas 2012. – 2018. gadam rīcības un investīciju plāna
aktualizēšana.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, L.Solima, J.Butēvics,
A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Uzsākt Aglonas novada attīstības programmas 2012. – 2018. gadam rīcības un
investīciju plāna aktualizēšanu (līdz 01.09.2014.)
2. Apstiprināt Attīstības un projektu vadības nodaļas vadītāju Inetu Valaini par atbildīgo
Aglonas novada attīstības programmas 2012. – 2018. gadam rīcības un investīciju plāna
aktualizēšanai.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Balsoju „pret”, jo jautājums izskatīts, ignorējot Aglonas novada
pašvaldības nolikumu un Finanšu komitejas nolikumu, un iepriekš pieņemtos lēmumus.”
Tika veikts novada domes ārkārtas sēdes audioieraksts.
H.Streiķe ziņo, ka sēde ir slēgta.
SĒDE SLĒGTA plkst.13:50.
SĒDI VADĪJA
novada domes priekšsēdētāja

______________________ H.STREIĶE

SĒDI PROTOKOLĒJA

______________________ I.RUTKA

Protokols parakstīts 2014.gada 12.jūnijā.
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