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ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Aglonas novadā
2014.gada 7.maijā

Nr.9

Sēde sasaukta plkst.11:00
Sēdi atklāj plkst.11:00
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 (no plkst.11:15),
Igors Reščenko.
Nepiedalās 2 Aglonas novada domes deputāti: Feoktists Pušņakovs (darba dēļ),
Vadims Krimans (neierašanās iemesls nav zināms).
Piedalās –
Pašvaldības administrācijas darbinieki: Izpilddirektore I.Poga,
novada domes jurists D.Kuzņecovs,
Finanšu nodaļas vadītāja V.Lielcepure,
datorsistēmu tehniķis J.Rutka,
jaunatnes lietu speciāliste I.Ukina,
projektu vadītāja A.Podskočija,
BJBLPC „Strops” vadītāja L.Kaļāne,
Šķeltovas pagasta pārvaldes vadītāja I.Maļuhina,
Grāveru pagasta pārvaldes vadītāja A.Buiniča,
Kastuļinas pagasta pārvaldes vadītājs P.Bekišs.
Iedzīvotāja: E.Viļuma.
Aglonas novada domē saņemts Elizabetes Viļumas 07.05.2014. iesniegums (reģ. 07.05.2014.,
Nr.1060), kurā tiek informēts, ka šī gada 7.maijā 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”.

Aglonas novada domes 07.05.2014. ārkārtas sēdes protokols Nr.9

-1-

Izsludinātā sēdes darba kārtība:
1. Par finansējuma piešķiršanu Aglonas novada izglītības iestāžu un BJBLPC „Strops”
MsWindows Office akadēmisko licenču iegādei. (ziņo V.Lielcepure, J.Rutka)
2. Par dalību NVA piedāvātajā pasākumā. (ziņo I.Ukina)
3. Par aizņēmuma atmaksu. (ziņo V.Lielcepure)
4. Par nekustamā īpašuma „Dimanti”, Fintmuiža, Aglonas pagastā, Aglonas novadā
pārņemšanas komisijas izveidi. (ziņo D.Kuzņecovs)
5. Par projektu “Jumta seguma nomaiņas darbi SAC “Aglona” radošo darbnīcu ēkai”.
(ziņo V.Gribuška)
1.§
Par finansējuma piešķiršanu Aglonas novada izglītības iestāžu un BJBLPC „Strops”
MsWindows Office akadēmisko licenču iegādei.
(ziņo J.Rutka, V.Lielcepure)
Datorsistēmu tehniķis J.Rutka informē par nepieciešamo licenču skaitu Aglonas novada izglītības
iestādēm un BJBLPC „Strops”.
Finanšu nodaļas vadītāja V.Lielcepure informē par budžeta grozījumiem, kas būs jāviec, saistībā ar
licenču iegādi.
Debatēs piedalās: I.Reščenko, A.Girss, L.Kaļāne.
Uz sēdi ierodas deputāts J.Butēvics plkst.11:15.
Sakarā ar MsWindows&Office akadēmisko licenču nomas līguma termiņa beigām
Līguma Nr.P1400-20110513 no 2011.gada 1.maija līdz 2014.gada 30.aprīlim.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt Aglonas novada izglītības iestādēm un BJBLPC „Strops” budžeta līdzekļus
MsWindows Office akadēmisko licenču iegādei 5564 euro apmērā, kārtējos budžeta
grozījumos veicot šādas izmaiņas:
Apstiprināts budžetā
EK kods summa
Aglonas vidusskola
5120
Datortehnika
5238
VRAA avansa atmaksa 7240
Līdz. neparedz. gad.
2275
Kopā

- 356
-1494
-2210
-687
- 4747

Aglonas bazilikas kora skola
Inventārs
2312

-181

Šķeltovas pamatskola
Līdz. neparedz. gad.

2275

-181

Grozījumi budžetā
EK kods summa
5121
356
5121
1494
5121
2210
5121
687
4747
5121

5121
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Priežmalas pamatskola
Līdz. neparedz. gad.
2275
BJBLPC „Strops”
Datortehnika
Pavisam kopā
t.sk. no līdzekļiem
neparedz. gad.

5238

-114

5121

114

- 341

5121

341

-5564
2275

5564

-982

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
2.§
Par dalību NVA piedāvātajā pasākumā.
(ziņo I.Ukina)
Skolēniem šovasar pēc 5 gadu pārtraukuma Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) atjauno skolēnu
nodarbinātības pasākumu vasaras brīvlaikā. Ar NVA atbalstu vasaras mēnešos strādāt un iegūt darba
pamatprasmes, iemaņas un pirmo darba pieredzi varēs jaunieši vecumā no 15 gadiem, kuri mācās
vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Pasākums norisināsies no 2.jūnija līdz
29.augustam, viena skolēna dalības ilgums – 1 mēnesis. Aglonas novada pasākums norisināsies no 1.jūlija
līdz 29.augustam.
Šajā laikā paredzēts nodarbināt 20 skolēnus ( 10 - jūlijā, 10 – augustā);
Aglonā – 4 x 2
Kastuļinā – 2 x 2
Šķeltovā – 2 x 2
Grāveros – 2 x 2
Darba devēji - pašvaldības, biedrības, nodibinājumi un komersanti. Lai pieteiktos, darba devējam būs
jāaizpilda NVA mājaslapā ievietotā pieteikuma veidlapa un jāiesniedz NVA filiālē, kuras administratīvajā
teritorijā plānots izveidot darba vietu skolēnam.
NVA darba devējam nodrošinās dotāciju skolēna ikmēneša darba algai 50 % apmērā no valstī noteiktās
minimālās mēneša darba algas. Otru pusi algas skolēnam maksā darba devējs, arī nodokļus no darba algas
nomaksā darba devējs.
NVA nodrošinās dotāciju ikmēneša darba algai arī skolēnu darba vadītājam. Par 10 skolēnu darba
vadīšanu dotācijas apmērs būs vienas valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, attiecīgi
dotācijas apmērs par viena skolēna darba vadīšanu būs viena desmitā daļa no valstī noteiktās minimālās
mēneša darba algas. Tātad, par viena skolēna nodarbināšanu darba devējs saņems 160 euro skolēna darba
algai un 32 euro skolēna darba vadītāja darba algai pirms nodokļu nomaksas.
Tāpat NVA apmaksās skolēna veselības pārbaudes, ja to paredz normatīvie akti par obligātajām
veselības pārbaudēm. Pasākuma laikā NVA nodrošina skolēnu apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem
darba vietā.
Skolēnu pieteikšanās plānota no maija vidus, paredzot, ka pieteikties pasākumam jaunieši varēs
elektroniski NVA mājas lapā vai klātienē filiālē.

Debatēs piedalās: A.Girss, I.Reščenko, V.Lielcepure.
I.Reščenko priekšlikums ir balsot par katru punktu atsevišķi.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1.Atbalstīt piedalīšanos Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) atjaunotajā skolēnu
nodarbinātības pasākumā vasaras brīvlaikā no 1.jūlija līdz 29.augustam.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 6 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss); pret – nav; atturas – 1 (I.Reščenko), NOLEMJ:
2. Līdzekļus, EUR 4860.00 (ČETRI TŪKSTOŠI ASTOŅI SIMTI SEŠDESMIT EURO) skolēnu
nodarbinātības pasākuma vasaras brīvlaikā nodrošināšanai, paredzēt no SIA “ Cirīšu HES”
saņemtajiem ieņēmumiem par dividendēm, iestrādājot 2014.gada budžeta grozījumos kartējā
maija mēneša domes sēdē.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
3.§
Par aizņēmuma atmaksu.
(ziņo V.Lielcepure)
Saskaņā ar 2013.gada 14.jūnijā noslēgtā līguma Nr.A2/1/13/268 (trančes Nr.P-165/2013) starp
Valsts kasi un Aglonas novada domi par aizdevuma piešķiršanu (projekta Nr.11-03-L32100000017) „Aglonas novada Jaunaglonas ciema ielu infrastruktūras sakārtošana un būvniecība”
8.6.p.,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Veikt aizņēmuma pamatsummas atmaksu Lauku atbalsta dienesta šā projekta ietvaros
atmaksātās summas 93617.03 euro apmērā, iekļaujot 2014.gada budžeta grozījumos
saņemto finansējumu un aizņēmuma atmaksu.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
4.§
Par nekustamā īpašuma „Dimanti”, Fintmuiža, Aglonas pagastā, Aglonas novadā
pārņemšanas komisijas izveidi.
(ziņo D.Kuzņecovs)
Izskatot Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūras” 2014.gada 25.aprīļa vēstuli Nr.
1.17/3345 (Aglonas novada domē reģistrēta 25.04.2014. Nr. 990) ar lūgumu izveidot nekustamā
īpašuma pārņemšanas komisiju, tika konstatēts:
1. Privatizācijas aģentūra ar 2013.gada 18.jūnija vēstuli Nr.1.17/4848 piedāvāja pašvaldībai
pārņemt īpašumā minēto nekustamo īpašumu.
Aglonas novada dome saskaņā ar 2013.gada 28.jūnija lēmumu (protokols Nr.13, §16.) nolēma
pārņemt pašvaldības īpašumā nekustamo īpašumu „Dimanti”, Fintmuižā, Aglonas pagastā,
Aglonas novadā.
Atbilstoši Aglonas novada domes 2013.gada 28.jūnija lēmumā (protokols Nr.13, §16.) minētajam
nekustamā īpašuma sastāvā esošā viena dzīvokļa dzīvojamā māja netiek apdzīvota un tā nav izīrēta.
2. Ministru Kabinets 2014.gada 23.aprīlī izdevis rīkojumu Nr. 169 „Par dzīvojamo māju
neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā”.
Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Dimanti”, Fintmuižā, Aglonas pagastā, Aglonas
novadā, kadastra Nr.7642 006 0102, 2013.gada 15.maijā nostiprinātas Aglonas pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000521019 uz valsts vārda Privatizācijas aģentūras personā.
Atbilstoši Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmas datiem minētais
nekustamais īpašums ar kadastra Nr.7642 006 0102 sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 7642 006 0102, viena dzīvokļa dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 7642 006
0102 001, šķūņa ar kadastra apzīmējumu 7642 006 0102 002, kūts ar kadastra apzīmējumu 7642
006 0102 003 un klēts ar kadastra apzīmējumu 7642 006 0102 004.
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No balsošanas sevi atstādina deputāts A.Dimpers.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.panta
pirmo daļu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 6 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
J.Butēvics, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
Izveidot nekustamā īpašuma „Dimanti”, Fintmuižā, Aglonas pagastā, Aglonas novadā,
kadastra Nr.7642 006 0102, pārņemšanas komisiju šādā sastāvā:
1. Ainārs Streļčs - zemes lietu speciālists;
2. Regīna Leonova - vecākais grāmatvedis;
3. Deniss Kuzņecovs – jurists;
4. Aleksandrs Dimpers – deputāts;
5. Feoktists Pušņakovs - deputāts.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
5.§
Par projektu “Jumta seguma nomaiņas darbi SAC “Aglona” radošo darbnīcu ēkai”.
(ziņo A.Podskočija)
Aglonas novada dome 2013. gada 14. jūnijā biedrībai “Preiļu rajona partnerība” iesniedza projekta
pieteikumu “SAC “Aglona” radošo darbnīcu ēkas vispārējie siltināšanas un jumta seguma
nomaiņas darbi”, nepietiekama finansējuma dēļ projekts LAD netika atbalstīts. Projekta
aktivitātēs tika plānots veikt ēkas siltināšnas un jumta seguma nomaiņas darbus. Sakarā ar papildus
finansējuma piešķiršanu LAD 2014. gada 14. martā vēstulē Nr.03.6-11/14/377, norādīts, ka projekta
pieļaujamā attiecināmo izmaksu summa ir 5063, 68 EUR, kas tādējādi samazina būvdarbu apjomus
projekta aktivitātēs. Tā kā, samazināta finansējuma dēļ projektā plānots veikt tikai jumta seguma
nomaiņas darbus, tiek mainīts projekta nosaukums “Jumta seguma nomaiņas darbi SAC
“Aglona” radošo darbnīcu ēkai”, nemainot projekta mērķi.
2013.gadā SAC „Aglona” veiksmīgi tika atklātas radošo darbnīcu telpas pensionāriem un personām
ar īpašām vajadzībām. Esošās telpas atrodas 1982.gadā celtajā ēkā, kuras tehniskajam stāvoklim ir
vērojami būtiski bojājumi - bojāta jumta kore, bojāts jumta segums, nav lietus ūdens noteku. Visi
šie jumta bojājumi rada draudus radošo darbnīcu telpām, jo nelabvēlīgos laikapstākļos, telpās rodas
ūdens sateces, tiek bojāts iekštelpu sienu krāsojums, palielinās mitruma līmenis un veidojas sienas
pelējums. Tādēļ, lai saglabātu radošo telpu pašreizējo stāvokli un nezaudētu apmeklētājiem vēlmi
piedalīties radošo darbnīcu nodarbībās, steidzami ir jāveic jumta seguma un jumta kores nomaiņa,
lietus ūdens noteku un tekņu uzstādīšanas būvdarbus.
Īstenojot visus nepieciešamos būvdarbus, tiks saglabātas radošo darbnīcu telpas un radīta iespēja
apmeklētājiem ilgtspējīgi, izmantot radošo darbnīcu telpas.
Debatēs piedalās: I.Reščenko.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus lēmuma no 25.04.2014. (protokola Nr. 8 § 12) 1.punktā:
aizstāt projekta Nr.13-03-LL12-L413202-000006 nosaukumu no “SAC “Aglona” radošo
darbnīcu ēkas vispārējie siltināšanas un jumta seguma nomaiņas darbi” ar “Jumta seguma
nomaiņas darbi SAC “Aglona” radošo darbnīcu ēkai” .
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2. Izsludināt iepirkuma procedūru līdz 19.05.2014. Lauku attīstības programmas 2007.2013.gadam 4.ass 413. pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana
vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā” 2.aktivitātē: Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma,
informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras
izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības,
sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem. 3.Rīcībā
“Atbalsts lauku cilvēku spēju
attīstībai nepieciešamās infrastruktūras izveidei un esošo
pilnveidošanai, spēju attīstības procesa nodrošināšanai” projektam Nr.13-03-LL12-L413202000006 “Jumta seguma nomaiņas darbi SAC “Aglona” radošo darbnīcu ēkai”.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Tika veikts novada domes ārkārtas sēdes audioieraksts.
H.Streiķe ziņo, ka sēde ir slēgta.
SĒDE SLĒGTA plkst.11:45.
SĒDI VADĪJA
novada domes priekšsēdētāja

______________________ H.STREIĶE

SĒDI PROTOKOLĒJA

______________________ I.RUTKA

Protokols parakstīts 2014.gada 7.maijā.

Aglonas novada domes 07.05.2014. ārkārtas sēdes protokols Nr.9

-6-

