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ĀRKĀRTAS  SĒDES   PROTOKOLS 

Aglonas novadā     

 

2010.gada 18.oktobrī                                                                                                              Nr.28 
 

Sēde sasaukta plkst.15:00 

Sēdi atklāj plkst.15:00 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja vietnieks A.Beķis. 

Protokolē – I.Rutka. 

Piedalās – 9 novada domes deputāti: Antons Beķis, Andris Badūns, Aivars Kluss, Anita Anna   
                                                              Bartuša, Ingūna Barkeviča, Ainārs Streļčs, Didzis Vanags,   

                                                              Jānis Rutka, Vadims Krimans.  
 

Sēdē nepiedalās: 4 novada domes deputāti: Igors Reščenko (atrodas atvaļinājumā),                 

                                                                          Iveta Soldāne (atrodas darbā), Andris Girss,   
                                                                          Andris Ruduks. 
 

Sēdē piedalās – Valentīna Gribuška. 
                                                               

Izsludinātā sēdes darba kārtība: 
 

1. Par atlīdzības atmaksu Valentīnai Gribuškai par darba piespiedu kavējuma laiku no 

2010.gada 6.maija līdz 2010.gada 8.oktobrim. 
2. Par Aglonas novada domes priekšsēdētāja I.Reščenko atsaukšanu no atvaļinājuma. 

3. Par Aglonas novada domes priekšsēdētāja vietnieka A.Beķa iesniegumu. 
 

Deputāts V.Krimans uzdot jautājumus sēdes vadītājam A.Beķim. 
 

Deputāts V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Trešdien, 13.oktobrī, notika ārkārtas sēde, kura nenotika, 
jo deputāti nenobalsoja par izsludināto sēdes darba kārtību. Kāda ir Jūsu, kā novada domes 

priekšsēdētāja vietnieka, rīcība?” 
 
A.Beķis atbild: „Tika pētīts šis jautājums.” 

 
Deputāts V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Vai ir jurista atzinums, cik likumīgi ir piešķirts 

atvaļinājums (papildatvaļinājuma daļa – 7 darba dienas) novada domes priekšsēdētājam 
I.Reščenko?” 
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Deputāts V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Nevienā komitejas sēdē nav izskatīts jautājums, kas 
saistīts ar V.Gribuškas tiesas spriedumu.” 
 

Deputāts V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Kur ir jurista atzinums par šodienas sēdes 
lēmumprojektiem.” 

 
A.Beķis atbild: „Jurista atzinuma nav, jo juristam nav jāpārzina finansiālie jautājumi.” 
 

V.Krimans jautā, vai pašlaik novada domes jurists ir uz vietas un vai varētu juristu pieaicināt uz 
šodienas domes sēdi? 

 
Sēdes vadītājs A.Beķis aicina balsot par izsludināto sēdes darba kārtību. 

 

       Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 3 (A.Beķis, A.Bartuša, 

I.Barkeviča); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 5 (A.Badūns, A.Kluss, A.Streļčs, D.Vanags, 
J.Rutka), neapstiprina augstāk minēto sēdes darba kārtību. 

 

A.Beķis paziņo, ka lēmums nav pieņemts. 
 

A.Beķis ziņo, ka sēde ir slēgta. 
 
SĒDE SLĒGTA: plkst.15:10 

 
SĒDI VADĪJA 

novada domes priekšsēdētāja vietnieks:         _____________________ A.BEĶIS 
 
SĒDI PROTOKOLĒJA:                                ______________________ I.RUTKA 

 
Protokols parakstīts ________________________ 
                                               (datums) 


