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ĀRKĀRTAS  SĒDES   PROTOKOLS 

Aglonas novadā     

 

2010.gada 13.decembrī                                                                                                           Nr.36 
 

Sēde sasaukta plkst.15:00 

Sēdi atklāj plkst.15:00 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Igors Reščenko. 

Protokolē – I.Rutka. 

Piedalās – 10 novada domes deputāti: Igors Reščenko, Antons Beķis, Andris Badūns,  
                                                                 Aivars Kluss, Ainārs Streļčs, Ingūna Barkeviča,  

                                                                 Anita Anna Bartuša, Vadims Krimans, Jānis Rutka,    
                                                                 Didzis Vanags.  
 

Sēdē nepiedalās: 3 novada domes deputāti: Iveta Soldāne (darba dēļ), 
                                                                          Mārīte Mežiniece (slimības dēļ), 

                                                                          Andris Ruduks. 
 

Uzaicinātās personas – novada domes jurists V.Grigulis. 
 

Izsludinātā sēdes darba kārtība: 
 

1. Par iepirkumiem. 
1.1. Par skolēnu autobusa iegādi. 

2. Par līgumiem: 

2.1. Par autoruzraudzību objektam “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada   
       Kastuļinas pagasta Priežmalas ciemā”. 

      2.2. Par būvuzraudzību “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Kastuļinas   
             pagasta Priežmalas ciemā”.  

     3.  Par traktora MTZ 82.1 izcenojumiem. 

     4.  Par ceļa izdevumu segšanu. 
     5.  Par darbinieku iesniegumiem. 

 

Deputāts V.Krimans jautā sēdes vadītājam I.Reščenko un lūdz ieprotokolēt sekojošo: 
„ 1) Kāds ir steidzamības pamatojums šiem 5 jautājumiem? 

   2) Kuri jautājumi izskatīti kādās komitejās? 
   3) Vai sasaukt ārkārtas sēdi atbilst normatīvajām prasībām likumam „Par pašvaldībām” un   

       mūsu Aglonas novada pašvaldības nolikumam?” 
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Sēdes vadītājs I.Reščenko atbild, ka ārkārtas sēde bija izsludināta trīs stundas iepriekš. 
 
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Kārtējo reizi sasaukta ārkārtas sēde, izsludināta dienas kārtība, ne 

visiem punktiem ir lēmumprojekti, pie tam ne visi jautājumi izskatīti Finanšu komitejā. Es redzu 
šeit ir arī kaut kādi ar naudu saistīti jautājumi, un vēl nav garantijas, ka vajadzēja kādā citā 

komitejā izskatīt. Tāpēc es piedāvāju nebalsot par šodienas ārkārtas sēdes sasaukšanu.” 
 
V.Krimans lūdz I.Reščenko atbildēt uz viņa uzdotajiem diviem pēdējiem jautājumiem – kādas 

komitejas izskatīja jautājumus? 
 

I.Reščenko atbild: „Darba kārtībā arī skatīsim šos jautājumus.” 
 
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Šie jautājumi, varbūt ne visi, tika izskatīti komitejās? Par 

5.jautājumu man ir savs redzējums, lēmumprojekta nav. Tas nav pārkāpums sasaukt ārkārtas sēdi 
bez lēmumprojekta. Vai var sasaukt ārkārtas sēdi bez lēmumprojekta?” 

 
V.Krimans jautā, vai novada domes juristu var pasaukt uz sēdi, lai sniedz skaidrojumu, vai 
vajadzīgi lēmumprojekti visiem jautājumiem, vai nav vajadzīgi? 

 
Uz sēdi tiek uzaicināts novada domes jurists V.Grigulis. 

 
Sēdes vadītājs I.Reščenko jautā juristam V.Grigulim: „No deputātu puses ir jautājums – vai var 
sasaukt ārkārtas sēdi, ja jautājumam nav sagatavots lēmumprojekts?” 

 
V.Grigulis atbild: „Šajā jautājumā, par kuru droši vien nav sagatavots lēmumprojekts, attiecīgi 

var pieņemt zināšanai.” 
 
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Sasaukta ārkārtas sēde, mēs visi aizbraucām no darba vietām, lai 

it kā piedalītos stratēģiski svarīgā sēdē. Pirmkārt, es neredzu nevienu jautājumu, kurš ir 
steidzami jāizskata, kurš ir iekļauts šeit. Otrkārt, vai jābūt lēmumprojektiem pie jautājumiem 

dienas kārtībā?” 
 
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Mājas lapā www.aglona.lv nav paziņojuma par sēdi. Tas ir 

vajadzīgs tikai kārtējai sēdei vai ārkārtas? Iepriekš, kad tika jautāts, Jūs teicāt, ka visas. Pašlaik 
es redzu, atverot www.aglona.lv pēdējais ieraksts ir 13.datumā, par ārkārtas sēdi ne viena vārda.  

Mēs to darīsim uz priekšu vai nedarīsim, vai paziņosim? Jautājums priekšsēdētājam?” 
 
I.Reščenko atbild, ka turpmāk tiks paziņots. Šodien ir radusies neliela tehniska kļūda. 

 
V.Krimans jautā juristam V.Grigulim: „Ja mājas lapā www.aglona.lv nav paziņots par sēdi, 

variants, ka šodien ir ārkārtas sēde, tā var notikt, vai nevar notikt?” 
 
V.Grigulis skaidro, ka lēmumprojektiem ir jābūt pievienotiem. Deputātiem ir jāizvērtē, vai 

jautājums ir izskatāms, vai nē. 
 

I.Reščenko jautā V.Grigulim: „Vai likums aizliedz izskatīt jautājumu, ja nav lēmumprojekta?” 
 
V.Grigulis skaidro, ka likums neaizliedz izskatīt jautājumus. 

 
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Lēmumprojekta var arī nebūt.” 

 

http://www.aglona.lv/
http://www.aglona.lv/
http://www.aglona.lv/
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V.Krimans jautā juristam V.Grigulim: „Vai mājas lapā www.aglona.lv  ir jābūt informācijai par 
ārkārtas sēdes sasaukšanu, vai var būt arī bez tā?” 
 

V.Grigulis atbild: „Likumā noteikts, ka jābūt.” 
 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Pašlaik mēs konstatējam, ka mājas lapā www.aglona.lv nav 
informācijas par šodienas sēdi. Ar to es aicinu deputātus noraidīt ārkārtas sēdi. Lai priekšsēdētājs 
gatavo normālu sēdi.” 

 
Sēdes vadītāja I.Reščenko priekšlikums ir balsot par sēdes noraidīšanu. 

 
V.Krimans: „Sēde nav pareizi sasaukta, kāpēc to vajag noraidīt? Nevar balsot ne „par”, ne 
„pret”, jo sasauktā sēde nav atbilstoša normatīvajiem aktiem – likumam „Par pašvaldībām” un 

mūsu Aglonas novada pašvaldības nolikumam.” 
 

I.Reščenko jautā juristam V.Grigulim: „Cik nopietni ir tas, ka sēde nav izsludināta internetā?” 
 
V.Grigulis atbild: „Likums „Par pašvaldībām” un Aglonas novada pašvaldības nolikums nosaka 

paziņošanas kārību, kā tiek sasauktas domes sēdes. Deputātiem par ārkārtas sēdes sasaukšanu 
tika paziņots gan SMS veidā, gan uz e-pastiem tika nosūtīta informācija. Tātad ir izlaista 

informācijas ievietošana internetā. Deputātu kvorums ir salasījies, un likums nenosaka, ka sēde 
var nenotikt.” 
 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Ja pašlaik jebkurš lēmums, kurš būs pieņemts ar vairākumu, es 
uzskatu, ka tas nav leģitīms, jo visi Jūs dzirdējāt, ja pašlaik www.aglona.lv informācija par 

ārkārtas sēdi nebija ievietota kļūdaini vai nepaspēja, tā ir cita lieta. Pie visiem dienas kārtības 
jautājumiem nav pievienoti lēmumprojekti, par ko nevar diskutēt. Faktiski komitejās šie 
jautājumi netika izskatīti.” 

 
Sēdes vadītāja I.Reščenko priekšlikums ir balsot par izsludināto sēdes darba kārtību. 

 
Deputāti balso par izsludināto sēdes darba kārtību. 
 

       Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 5 (I.Reščenko, A.Beķis, 
A.Badūns, A.Kluss, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 5 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka, 

A.Bartuša, I.Barkeviča), neapstiprina augstāk minēto sēdes darba kārtību. 

 
I.Reščenko paziņo, ka lēmums nav pieņemts. 

 
I.Reščenko ziņo, ka sēde ir slēgta. 

 
SĒDE SLĒGTA: plkst.15:15 
 

SĒDI VADĪJA 
novada domes priekšsēdētājs:                          _____________________ I.REŠČENKO 

  
SĒDI PROTOKOLĒJA:                                ______________________ I.RUTKA 
 

Protokols parakstīts ________________________ 
                                                    (datums) 

http://www.aglona.lv/
http://www.aglona.lv/
http://www.aglona.lv/

