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ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Aglonas novadā
2010.gada 20.oktobrī

Nr.29

Sēde sasaukta plkst.9:00
Sēdi atklāj plkst.9:00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja vietnieks A.Beķis.
Protokolē – I.Rutka.
Piedalās – 12 novada domes deputāti: Antons Beķis, Igors Reščenko, Andris Badūns, Aivars
Kluss, Andris Girss, Ainārs Streļčs, Ingūna Barkeviča, Anita Anna Bartuša, Didzis
Vanags, Jānis Rutka, Vadims Krimans, Iveta Soldāne (no plkst.9:05).
Sēdē nepiedalās: 1 novada domes deputāts: Andris Ruduks.
Sēdē piedalās – Valentīna Gribuška.
Sēdes vadītājs A.Beķis aicina balsot par izsludināto sēdes darba kārtību.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 8 (A.Beķis, I.Reščenko,
A.Badūns, A.Bartuša, I.Barkeviča, A.Kluss, A.Girss, A.Streļčs); pret – 3 (V.Krimans,
D.Vanags, J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ:
Apstiprināt sēdes darba kārtību:
1. Par atlīdzības atmaksu V.Gribuškai par darba piespiedu kavējuma laiku no
2010.gada 6.maija līdz 2010.gada 8.oktobrim.
2. Par paraksta tiesību piešķiršanu.
3. Par Aglonas novada domes priekšsēdētāja vietnieka A.Beķa iesniegumu.
A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
1. §
Par atlīdzības atmaksu Valentīnai Gribuškai par darba piespiedu kavējuma laiku no
2010.gada 6.maija līdz 2010.gada 8.oktobrim.
(Ziņo: A.Beķis)

Aglonas novada domes 20.10.2010. ārkārtas sēdes protokols Nr.29

-1-

Debatēs piedalās: V.Krimans, J.Rutka.
Deputāts V.Krimans jautā, vai ir novada domes jurista un Finanšu nodaļas vadītājas atzinums par
sagatavotajiem lēmumprojektiem.
Sēdes vadītājs A.Beķis paskaidro, ka lēmumprojektus sagatavoja Finanšu komiteja, kā arī ir
Finanšu nodaļas vadītājas V.Lielcepures iesniegums.
Uz sēdi ierodas deputāte I.Soldāne plkst.9:05.
V.Krimans jautā, kā tiks izpildīts V.Gribuškas tiesas spriedums.
A.Beķis iebilst, ka tas nav dienas kārtības jautājums.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Par to, ka atlīdzību izmaksāt, nav jādiskutē, ir tiesas spriedums un
tas ir jāpilda.”
Deputāts J.Rutka nolasa un lūdz iekļaut protokolā divu deputātu – V.Krimana un J.Rutka
parakstītu sekojošu ziņojumu:
Balsojuma pamatojums.
„Uzskatām, ka Aglonas novada domes amatpersonām – priekšsēdētājam I.Reščenko un viņa
vietniekam A.Beķim, bija pieejama visa nepieciešamā informācija, tiesības un nepieciešamās
pilnvaras, kā arī pienākums savlaicīgi un bez vilcināšanās nodrošināt Preiļu rajona tiesas
sprieduma izpildi civillietā C25039810 par V.Gribuškas atjaunošanu darbā un atlīdzības par
darba piespiedu kavējumu samaksu.
Ņemot vērā, ka uz domes 20.10.2010. ārkārtas sēdi nav domes jurista un finanšu nodaļas vadītāja
atzinumu par sēdes darba kārtības jautājumu un lēmumprojektu atbilstību LR likumdošanai, kā
arī deputātiem nav pieejama pilna informācija, mums šķiet, ka, piedāvājot šādus
lēmumprojektus, notiek apzināta deputātu maldināšana.
Uzskatām, ka visa veida atbildība par Salenieku pansionāta un VSAC „Aglona” reorganizācijas
procesu un rezultātiem jāuzņemas reorganizācijas lēmumprojektu autoriem un deputātiem, kuri
ar savu balsojumu atbalstīja šos lēmumprojektus, tādejādi nodarot Aglonas novada domei
zaudējumus.
Ņemot vērā iepriekš minēto, esam spiesti balsot pret piedāvātajiem lēmumprojektiem.”
Deputāts D.Vanags pievienojas balsojuma pamatojumam.
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, kas nosaka, ka pašvaldības dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par – 8 (A.Beķis, I.Reščenko,
A.Badūns, A.Bartuša, I.Barkeviča, A.Kluss, A.Girss, A.Streļčs); pret – 4 (V.Krimans,
D.Vanags, J.Rutka, I.Soldāne); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt papildus līdzekļus SAC „Aglona” atlīdzības izmaksai Valentīnai Gribuškai
par darba piespiedu kavējuma laiku no 2010.gada 6.maija līdz 2010.gada 8.oktobrim
Ls 2874,90. Līdzekļi ņemami attiecīgi samazinot aizdevumu plānoto atmaksu.
2. Naudu atlīdzībai Ls 2874,90 apmērā pārskaitīt SAC „Aglona” kontā.
3. SAC „Aglona” direktorei M.Mežiniecei, grāmatvedei I.Jokstei nekavējoties veikt
darba piespiedu kavējuma atmaksu V.Gribuškai, ieturot likumā noteiktos nodokļus.
A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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2. §
Par paraksta tiesību piešķiršanu.
(Ziņo: A.Beķis)
Deputāts V.Krimans lūdz iekļaut protokolā balsojuma pamatojumu:
Balsojuma pamatojums.
„Uzskatām, ka Aglonas novada domes amatpersonām – priekšsēdētājam I.Reščenko un viņa
vietniekam A.Beķim, bija pieejama visa nepieciešamā informācija, tiesības un nepieciešamās
pilnvaras, kā arī pienākums savlaicīgi un bez vilcināšanās nodrošināt Preiļu rajona tiesas
sprieduma izpildi civillietā C25039810 par V.Gribuškas atjaunošanu darbā un atlīdzības par
darba piespiedu kavējumu samaksu.
Ņemot vērā, ka uz domes 20.10.2010. ārkārtas sēdi nav domes jurista un finanšu nodaļas vadītāja
atzinumu par sēdes darba kārtības jautājumu un lēmumprojektu atbilstību LR likumdošanai, kā
arī deputātiem nav pieejama pilna informācija, mums šķiet, ka, piedāvājot šādus
lēmumprojektus, notiek apzināta deputātu maldināšana.
Uzskatām, ka visa veida atbildība par Salenieku pansionāta un VSAC „Aglona” reorganizācijas
procesu un rezultātiem jāuzņemas reorganizācijas lēmumprojektu autoriem un deputātiem, kuri
ar savu balsojumu atbalstīja šos lēmumprojektus, tādejādi nodarot Aglonas novada domei
zaudējumus.
Ņemot vērā iepriekš minēto, esam spiesti balsot pret piedāvātajiem lēmumprojektiem.”
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, kas nosaka, ka pašvaldības dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, un izskatot Aglonas novada
domes Finanšu nodaļas vadītājas V.Lielcepures un SAC „Aglona” grāmatvedes I.Jokstes
iesniegumus,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par – 8 (A.Beķis, I.Reščenko,
A.Badūns, A.Bartuša, I.Barkeviča, A.Kluss, A.Girss, A.Streļčs); pret – 4 (V.Krimans,
D.Vanags, J.Rutka, I.Soldāne); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Atsaukt Aglonas novada domes priekšsēdētāju Igoru Reščenko no atvaļinājuma sākot
ar 20.10.2010.g.
2. Sakarā ar Sociālās aprūpes centra „Aglona” direktores M.Mežinieces nespēju
20.10.2010.g. ierasties darbā slimības dēļ, piešķirt uz Mārītes Mežinieces slimības
laiku Aglonas novada domes priekšsēdētājam Igoram Reščenko pirmās paraksta
tiesības Aglonas novada pašvaldības Sociālās aprūpes centrā „Aglona” darba
piespiedu kavējuma atmaksas veikšanai V.Gribuškai un citu finansiālu jautājumu
risināšanai.
A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
3. §
Par Aglonas novada domes priekšsēdētāja vietnieka A.Beķa iesniegumu.
(Ziņo: I.Rešcenko)
Debatēs piedalās: V.Krimans, I.Barkeviča.
No balsošanas sevi atstādina A.Beķis.
Pamatojoties uz likuma „Darba likuma” 153.panta 3.daļu un A.Beķa iesniegumu,
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Badūns,
A.Bartuša, I.Barkeviča, A.Kluss, A.Girss, A.Streļčs); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas – 2
(D.Vanags, I.Soldāne, NOLEMJ:
1. Piešķirt atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas Aglonas novada domes
priekšsēdētāja vietniekam Antonam Beķim laika posmā no 26.10.2010. - 06.11.2010.
A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
A.Beķis ziņo, ka sēde ir slēgta.
SĒDE SLĒGTA: plkst.9:20
SĒDI VADĪJA
novada domes priekšsēdētāja vietnieks:

_____________________ A.BEĶIS

SĒDI PROTOKOLĒJA:

______________________ I.RUTKA

Protokols parakstīts ________________________
(datums)

Aglonas novada domes 20.10.2010. ārkārtas sēdes protokols Nr.29

-4-

