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LLAATTVVIIJJAASS RREEPPUUBBLLIIKKAA
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Reģ.Nr. 90000065754, Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas nov., LV-5304  Tālr./fakss +371 65324573  www.aglona.lv

ĀRKĀRTAS SĒDES   PROTOKOLS

Aglonas novadā

2010.gada 8.janvārī Nr.1

Sēde sasaukta plkst.13:00
Sēdi atklāj plkst.13:00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja vietnieks Antons Beķis
Protokolē – I.Rutka
Piedalās – 12 novada domes deputāti: Antons Beķis, Andris Badūns, Aivars Kluss,
Vadims Krimans, Igors Reščenko, Jānis Rutka, Didzis Vanags, Andris Girss, Anita Anna
Bartuša, Ingūna Barkeviča, Andris Ruduks, Ainārs Streļčs.
Nepiedalās – 1 novada domes deputāts: Iveta Soldāne (atrodas darbā).
Piedalās – sabiedrisko attiecību speciāliste Z.Ločmele,

Biedrības „Dordedze” pārstāvji: J.Trubačs, M.Cakule, J.Džeriņš.

V.Krimans iebilst, ka kārtējo reizi tiek sasaukta sēde steidzamības kārtā, ir pārkāpts likums-
jautājumi tiks izskatīti bez izskatīšanas Finanšu komitejā.
Iebilst par dienas kārtības 4., 5. un 6.punktu.

A.Badūns skaidro: Iepirkumu komisija ir izskatījusi un izvērtējusi šos līgumus, summas nav
lielas, tāpēc nav likuma pārkāpuma, ka šie līgumi netika skatīti Finanšu komitejā.

V.Krimans: novada domes nolikumā ir apstiprināta sekojoša kārtība, kā jautājumi tiek
skatīti, 4 deputāti to nav izgudrojuši, neredz steidzamības pamatu.

J.Rutka jautā A.Beķim: „Vai sagatavotajiem lēmumprojektiem ir jurista atzinums?”

A.Beķis atbild: „Juriste ir izskatījusi šos lēmumprojektus.”

Sēdes vadītājs aicina balsot par izsludināto sēdes darba kārtību.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 12 (A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, J.Rutka, D.Vanags, I.Reščenko,
A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:

Apstiprināt sēdes darba kārtību:

1. Par deputāta apstiprināšanu.
2. Par līguma slēgšanu:
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2.1. Par pārtikas piegādi Aglonas novada domes izglītības iestādēm.
2.2. Par degvielas iegādi Aglonas novada domes vajadzībām.
2.3. Ar SIA „IB Serviss”.
2.4. Ar Jaunsardzes centru.
2.5. Par būvuzraudzību:

2.5.1. Par objekta "Bērnu brīvā laika pavadīšanas centrs Aglonā”
būvuzraudzību.

2.5.2. Par objekta „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas
ciemā I kārta” būvuzraudzību.

3. Balsu skaitīšanas komisijas izveidošana novada domes priekšsēdētāja
vēlēšanām.

4. Par Aglonas novada domes priekšsēdētāja ievēlēšanu.
5. Par sabiedriskā transporta komisijas pārstāvi.
6. Par pašvaldības pārstāvja-koordinatora deleģēšanu darbam ar Latgales

plānošanas reģionu.

A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

1.§
Par deputāta apstiprināšanu.

(Ziņo: A.Beķis)

No balsošanas sevi atstādina A.Streļčs.

Pamatojoties uz „Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma” 43.pantu,
saskaņā ar Aglonas novada vēlēšanu komisijas 2009.gada 28.decembra paziņojumu,

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, J.Rutka, D.Vanags, I.Reščenko,
A.Ruduks); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:

1. Pieņemt zināšanai Aglonas novada vēlēšanu komisijas sniegto informāciju,
ka deputāta amatā stājās Ainārs Streļčs.

A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

2.§
Par līguma slēgšanu:
(Ziņo: I. Barkeviča)

2.1. Par pārtikas piegādi Aglonas novada domes izglītības iestādēm.

V.Krimans jautā, vai var redzēt līgumus?
I.Barkeviča skaidro, ir līguma projekts. Firmas varēja izvēlēties, vai uz visu apjomu vai to,
ko var piedāvāt. Šīs summas ir līdz 20 tūkstošiem. Katra novada skola deva apjomu,
piedāvājumā bija uzrādīts. Iepirkumu komisija izvērtēja.

J.Rutka jautā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājam I.Reščenko: „Kāda ir Iepirkumu
komisijas nostāja pret zemniekiem?”
I.Reščenko atbild: „Ja iepirkums nebūtu sadalīts, tad zemnieki nevarētu piedalīties.”

V.Krimans iebilst, ka balsos „pret” sagatavoto lēmumprojektu, jo tas netika skatīts Finanšu
komitejā. Finanšu komiteja ir tā, kura var izvērtēt. Finanšu komitejai ir jāstrādā, to panāks
jebkurā laikā.
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punktu,

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 9 (A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, I.Reščenko, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – 3
(J.Rutka, V.Krimans, D.Vanags); atturas – nav, NOLEMJ:

1. Slēgt līgumus ar:

1.1. SIA „Vecā maiznīca”, reģistrācijas numurs 42403007589, adrese – Brīvības iela 14a/1,
Rēzekne, LV 4601, pašvaldības pasūtījuma „Pārtikas iepirkums Aglonas novada izglītības
iestādēm 2010.g.” sadaļai - „Maize”  piegādei par kopējo līguma summu Ls 1796,69 (bez
PVN).

1.2. SIA „Ažiņa komercfirma „Markets”, reģistrācijas numurs 49502001606, adrese –
Rūpniecības iela 8a, Cēsis, LV 4101, pašvaldības pasūtījuma „Pārtikas iepirkums Aglonas
novada izglītības iestādēm 2010.g.” sadaļu - „Bakalejas preces”, „Saldumi”, „Skābēti
kāposti” piegādei par kopējo līguma summu Ls 2055,06 (bez PVN).

1.3. SIA „Karsten -Sanitex”, reģistrācijas numurs 40003166842, adrese – Ulbrokas iela
38, Rīga, LV 1021, pašvaldības pasūtījuma „Pārtikas iepirkums Aglonas novada izglītības
iestādēm 2010.g.” sadaļu - „Zivis, to izstrādājumi”, „Zivju konservi”, „Milti un citi
graudaugu izstrādājumi”, „Olas” piegādei par kopējo līguma summu Ls 3573,43 (bez
PVN).

1.4. A/s „Latgales piens”, reģistrācijas numurs 41503028291, adrese – Muitas iela 3-p,
Daugavpils, LV 5403, pašvaldības pasūtījuma „Pārtikas iepirkums Aglonas novada
izglītības iestādēm 2010.g.” sadaļu - „Piena produkti” un „Piens” piegādei par kopējo
līguma summu Ls 2732,66 (bez PVN).

1.5. SIA „Junona Bep”, reģistrācijas numurs 41503006044, adrese – Ventspils iela 75,
Daugavpils, LV 5403, pašvaldības pasūtījuma „Pārtikas iepirkums Aglonas novada
izglītības iestādēm 2010.g.” sadaļu - „Ievārījums”, „Augļi”, „Pārtikas kartupeļi” (2010.g.
februāris, marts, aprīlis – Šķeltovas pamatskola),  „Sīpoli”, „Saldēti produkti” piegādei par
kopējo līguma summu Ls 1553.37 (bez PVN).

1.6. Sandra Samoviča, personas kods 241166-12129, adrese – Gagarina iela 4-10, Eglaine,
Daugavpils novads, LV 5444, pašvaldības pasūtījuma „Pārtikas iepirkums Aglonas
novada izglītības iestādēm 2010.g.” sadaļu - „Pārtikas kartupeļi” ( izņemot 2010.g.
februāris, marts, aprīlis), „Svaigi kāposti”, „Burkāni”, „Ķiploki”, „Gurķi”, „Tomāti”,
„Sēnes” piegādei par kopējo līguma summu Ls 767.55 (bez PVN).

1.7. SIA „Rēzeknes gaļas kombināts”, reģistrācijas numurs 42403012397, adrese – Rīgas
iela 22, Rēzekne, LV 4601, pašvaldības pasūtījuma „Pārtikas iepirkums Aglonas novada
izglītības iestādēm 2010.g.” sadaļai - „Gaļas pusfabrikati, gaļas izstrādājumi”, „Cūkgaļa”
piegādei par kopējo līguma summu Ls 6848,03 (bez PVN).

1.8. Z/s „Ziediņi”, reģistrācijas numurs 41501021119, adrese – s.Staskuni, Aglonas
pagasts, Aglonas novads, LV 5304, pašvaldības pasūtījuma „Pārtikas iepirkums Aglonas
novada izglītības iestādēm 2010.g.” sadaļai - „Pārtikas kartupeļi” (2010.g. februāris,
marts, aprīlis – Aglonas vidusskola, Aglonas PII) piegādei par kopējo līguma summu Ls
432,00 (bez PVN).

A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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2.2. Par degvielas iegādi Aglonas novada domes vajadzībām.

Ziņo I.Barkeviča: šajā iepirkumā piedalījās divas firmas. Iepirkumu komisija izvērtēja šos
piedāvājumus. Vinnēja „Virši-A”. Ir līguma projekts.

Debatēs piedalās: V.Krimans, A.Badūns, I.Reščenko, A.Ruduks, J.Rutka, A.Beķis.

V.Krimans iebilst, vai līgums ir jāslēdz uz degvielas pilnu apjomu, varbūt degvielu izlietos
uz pusi mazāk. Ir būtisks jautājums, lai nesamaksātu vairāk, nekā mums pienākas. Finanšu
komitejā būtu jāizskata šis jautājums.

I.Reščenko skaidro, ka maksājam par konkrēta mēneša apjomu.

I.Barkeviča skaidro, ir jāzina apjoms, uzvarētāju var noteikt tikai pēc summas.

V.Krimana priekšlikums ir norādīt vārdu „līdz” kādai summai un „līdz” kādam apjomam
slēgt līgumu.
V.Krimans negrib apgalvot, ka līgums ir sastādīts nepareizi, tikai neviens nedot izlasīt
līgumu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punktu un „Publisko
iepirkumu likuma” 67.panta 4.punktu,

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 9 (A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, I.Reščenko, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – 3
(J.Rutka, V.Krimans, D.Vanags); atturas – nav, NOLEMJ:

1. Slēgt līgumu ar AS „Virši-A”, reģ.Nr. 400003242737, juridiskā adrese – Kalnu ielā 17,
Aizkraukle, Aizkraukles pagasts, Aizkraukles novads, LV 5102, pasūtījuma “Naftas un
degvielas produktu iepirkums Aglonas novada domes vajadzībām”, realizēšanai par
piedāvājuma cenu (bez PVN) saskaņā ar atklātā konkursa nolikuma “ Naftas un degvielas
produktu iepirkums Aglonas novada domes vajadzībām” 6.pielikumu.

Nr.
p.k Preces veids

Cena♦ par
1 litru bez
PVN, latos

Apjoms
litros

Summa Līdz
31.12.2010.
esošs bez PVN, latos

2.Bezsvina benzīns ar pētniecisko oktānskaitli “95” 0,571 32500 18557,50
3.Dīzeļdegviela 0,541 43500 23533,50

Kopējā cena, ieskaitot atlaidi, bez PVN, latos: 42091,00

PVN 21 %, latos: 8839,11

KOPĀ ar PVN, latos:
50930,11

A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

2.3. Ar SIA „IB Serviss”.

V.Krimans jautā: „Vai šī firma apkalpos visas pārvaldes un skolas?”
I.Barkeviča atbild, ka tikai tās, kur jau ir šīs firmas piegādātā tehnika.
V.Krimans jautā: „Par kādu summu?”
I.Barkeviča atbild, ka aptuveni par 1200 Ls gadā.
V.Krimans jautā: „Vai bija iepirkums?”
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I.Barkeviča skaidro, ka Publisko iepirkumu likums atļauj līdz 3 tūkstošiem slēgt bez
iepirkuma.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punktu,

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 9 (A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, I.Reščenko, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – 3
(J.Rutka, V.Krimans, D.Vanags); atturas – nav, NOLEMJ:

1.   Slēgt līgumu ar SIA „IB Serviss”, reģistrācijas numurs 40003099113 par „Canon”
firmas ražoto iekārtu servisa apkalpošanu un remontu 2010.gadā Aglonas novada
domē un tās struktūrvienībās.

A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

2.4. Ar Jaunsardzes centru.

Debatēs piedalās: V.Krimans, A.Beķis, A.Badūns, J.Rutka.

V.Krimana priekšlikums ir jautājuma izskatīšanu atlikt. Vienreiz būtu jāsakārto jautājums ar
sporta halli.
A.Badūns: jaunsargi ir mūsu pašu bērni, tā ir organizācija, kas nodarbojas ar patriotisma
audzināšanu. Ar jaunsardzi ir jāsadarbojas, tas būs tikai mūsu pašu labā. Sporta skolai ir
direktors, viņš atbild par savu iestādi. Piedāvā šo līgumu ar Jaunsardzes centru atbalstīt un
sadarboties.
J.Rutka: piekrīt A.Badūnam, ka var sadarboties, tikai vispirms šis līgums ir jāizskata
Tautsaimniecības vai Finanšu komitejā.
V.Krimans lūdz nokopēt līgumu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punktu,

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 9 (A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, I.Reščenko, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – 3
(J.Rutka, V.Krimans, D.Vanags); atturas – nav, NOLEMJ:

1.   Slēgt līgumu ar Aizsardzības ministrijas padotībā esošo Jaunsardzes centru par
sadarbību jaunatnes pilsoniskās apziņas un personiskās līdzdalības prasmju
veicināšanu.

A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

Deputāts J.Rutka lūdz ieprotokolēt savu pamatojumu balsojumam - balsojis „pret”, jo nav
izvērtēta finansējuma ietekme uz domes budžetu.
Deputāts A.Badūns lūdz ieprotokolēt savu pamatojumu balsojumam - balsojis „par”, jo
jaunatnei jābūt pilsoniski apzinīgai.

2.5. Par būvuzraudzību:

2.5.1. Par objekta "Bērnu brīvā laika pavadīšanas centrs Aglonā”
būvuzraudzību.

Debatēs piedalās: V.Krimans, I.Barkeviča, A.Badūns, J.Rutka, A.Beķis.
V.Krimans jautā par lēmumprojekta 2.punktu – vai ir līgums?
Notiek debates: kad ir slēgt līgumu, kad ir sagatavot un slēgt līgumu un kad ir
apstiprināt līgumu.



Aglonas novada domes 08.01.2010. ārkārtas sēdes protokols Nr.1 - 6 -

J.Rutka priekšlikums ir izsludināt konkursu uz būvuzraudzības vakanto vietu.
V.Krimana priekšlikums ir ievietot informāciju mājas lapā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punktu,

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 12 (A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, J.Rutka, D.Vanags, I.Reščenko,
A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:

1. Pieņemt zināšanai, ka iepirkumu komisija izvērtējot pašvaldības pasūtījumu
„Projekta "Bērnu brīvā laika pavadīšanas centrs Aglonā būvuzraudzība",
identifikācijas numurs AND/2009/024/ERAF,  iepirkuma procedūra ir izbeigta bez
rezultātiem.

2. Sagatavot līgumu par objekta "Bērnu brīvā laika pavadīšanas centrs
Aglonā”  būvuzraudzību un paredzēt būvuzraudzības līguma kopējo
summu līdz  Ls 2500 bez PVN.

A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

2.5.2. Par objekta „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā I
kārta” būvuzraudzību.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punktu,

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 12 (A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, J.Rutka, D.Vanags, I.Reščenko,
A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:

1. Pieņemt zināšanai, ka iepirkumu komisija izvērtējot pašvaldības pasūtījumu
„Būvuzraudzība projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā „
I. kārta”, identifikācijas numurs AND/2009/023/ERAF,  iepirkuma procedūra ir
izbeigta bez rezultātiem.

2. Sagatavot līgumu par objekta " Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta
Aglonas ciemā „  I. kārta”  būvuzraudzību un paredzēt būvuzraudzības
līguma kopējo summu līdz  Ls 3000 bez PVN.

|
A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

3.§
Balsu skaitīšanas komisijas izveidošana novada domes priekšsēdētāja

vēlēšanām.
(Ziņo: A.Beķis)

A.Beķa priekšlikums ir balsu skaitīšanas komisiju izveidot 3 cilvēku sastāvā.
Deputāti vienojoties piekrīt.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 12 (A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, J.Rutka, D.Vanags, I.Reščenko,
A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:

1. Noteikt balsu skaitīšanas komisijas skaitlisko sastāvu – 3 cilvēki.

A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

A.Beķis lūdz izvirzīt kandidātus balsu skaitīšanas komisijai.
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A.Badūns izvirza Andri Ruduku.
A.Bartuša izvirza Ingūnu Barkeviču.
A.Girss izvirza Aināru Streļču.
V.Krimans izvirza savu kandidatūru.
I.Barkeviča sevi noņem no kandidatūras.

No balsošanas sevi atstādina A.Ruduks, A.Streļčs, V.Krimans.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 9 (A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, J.Rutka, D.Vanags, I.Reščenko); pret – nav;
atturas – nav, NOLEMJ:

2. Izveidot balsu skaitīšanas komisiju šādā sastāvā: Andris Ruduks, Ainārs
Streļčs, Vadims Krimans.

A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

A.Beķis izsludina 5 minūšu pārtraukumu.

4.§
Par Aglonas novada domes priekšsēdētāja ievēlēšanu.

Balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētājs A.Ruduks skaidro, ka deputātiem ir jāizvirza
kandidāti novada domes priekšsēdētāja amatam, lai varētu sagatavot biļetenus.

Deputāts A.Badūns par kandidātu novada domes priekšsēdētāja amatam izvirza deputātu
Igoru Reščenko.
Deputāte A.Bartuša par kandidātu novada domes priekšsēdētāja amatam izvirza deputāti
Ingūnu Barkeviču.
Deputāts V.Krimans par kandidātu novada domes priekšsēdētāja amatam izvirza
deputātu Jāni Rutku.

A.Beķis jautā, vai visi izvirzītie kandidāti piekrīt kandidēt?
Visi izvirzītie deputāti piekrīt.

A.Beķis paziņo, ka kandidātu izvirzīšana tiek pārtraukta.

Debatēs piedalās A.Badūns, V.Krimans.

V.Krimans: nebūtu slikti, ja deputāts, kurš ir izvirzīts, varētu pateikt divus teikumus, vai
ko mainīsim, vai turpināsim kā līdz šim.

Sēdes vadītājs A.Beķis dot vārdu izvirzītajiem novada domes priekšsēdētāja amata
kandidātiem.

Izsakās I.Reščenko: „Revolūciju taisīt nav jēgas, vēlos redzēt ciešāku sadarbību ar
opozīciju.”

Izsakās I.Barkeviča: „Neesmu ne vienā partijā, esmu tas cilvēks, kas ir starp šīm
partijām, aicinu uz sadarbību.”

Izsakās J.Rutka: „Pašvaldībai ir noteikti jāmaina attieksme pret iedzīvotājiem, nav
pietiekami informācijas. Viens nav strādātājs. Ja deputāti grib strādāt novada domes
labā, ir jāstrādā konstruktīvi visiem kopā.”
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A.Beķis piedāvā pāriet pie balsošanas.

Tiek izsludināts pārtraukums balsošanas zīmju sagatavošanai.

Tiek sagatavotas balsošanas zīmes:

Aglonas novada domes priekšsēdētāja vēlēšanas 08.01.2010.
Kandidāts
Igors Reščenko
Ingūna Barkeviča
Jānis Rutka

Balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētājs A.Ruduks izskaidro balsošanas kārtību.
A.Ruduks pārskaita balsošanas zīmes, tās ir 13 gab. Sakarā ar to, ka uz novada domes
sēdi ir ieradušies 12 novada domes deputāti, viena zīme tiek iznīcināta.
Katram deputātam tiek izsniegta viena balsošanas zīme.
Tiek paziņots pārtraukums, lai deputāti varētu izdarīt savu izvēli.

Balsu skaitīšanas komisija atsevišķā telpā apkopo rezultātus.
Tiek skaitītas balsis.
Par Igoru Reščenko – 7 balsis.
Par Ingūnu Barkeviču – 2 balsis.
Par Jāni Rutku – 3 balsis.
Balsu skaitīšanas komisija atgriežas sēžu zālē un nodot apkopotos rezultātus sēdes
vadītājam A.Beķim.

A.Beķis paziņo vēlēšanu rezultātus:

Par Igoru Reščenko – 7 balsis.
Par Ingūnu Barkeviču – 2 balsis.
Par Jāni Rutku – 3 balsis.

Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām" 19.panta 3.un 4.daļu, 21.panta 1.daļas 10.punktu
un 40.panta 2.daļu un, ņemot vērā balsu skaitīšanas rezultātus, aizklāti balsojot:
Par – 7 balsis, Aglonas novada dome NOLEMJ:

1. Ievēlēt deputātu Igoru Reščenko par Aglonas novada domes priekšsēdētāju.

A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

A.Beķis lūdz deputātus atļaut viņam turpināt vadīt sēdi.
Deputāti vienojoties piekrīt.

5.§
Par sabiedriskā transporta komisijas pārstāvi.

(Ziņo: A.Beķis)
Debatēs piedalās: A.Badūns.
A.Badūns skaidro, ka viņš ir piedalījies Latgales plānošanas reģiona sēdēs. Šī komisija nav
priekšnieku komisija.
A.Badūns piedāvā kā pārstāvi sabiedriskā transporta komisijā novada domes priekšsēdētāja
vietnieku A.Beķi.

No balsošanas sevi atstādina A.Beķis.
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Saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma pārejas noteikumu 14.punktu,
saskaņā ar Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes 2009.gada 18.decembra sēdes
lēmumu par sabiedriskā transporta komisijas izveidi,

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, J.Rutka, D.Vanags, I.Reščenko,
A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:

1. Deleģēt Aglonas novada domes pārstāvi Antonu Beķi darbam Latgales
plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta komisijā.

A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

6.§
Par pašvaldības pārstāvja-koordinatora deleģēšanu darbam ar Latgales

plānošanas reģionu.
(Ziņo: A.Beķis)

Debatēs piedalās: A.Badūns, V.Krimans.
A.Badūns skaidro, ka pārstāvis Latgales plānošanas reģionā ir vajadzīgs, lai varētu novadīt
informāciju pašvaldībām. Latgales plānošanas reģions veic kvotēšanu Eiropas
finansējumiem, darbs vairāk saistīts ar plānošanu, projektu apzināšanu.

A.Badūns izvirza attīstības un plānošanas nodaļas vadītāju Inetu Valaini.
V.Krimans piedāvā izvirzīt Igoru Reščenko.

A.Badūns skaidro, ka Latgales plānošanas reģiona attīstības plānošanas padomē ietilpst
pašvaldību vadītāji. I.Reščenko kā Aglonas novada domes priekšsēdētājs vienalga būs
attīstības plānošanas loceklis.

Pamatojoties uz A.Badūna skaidrojumu, V.Krimans atsauc savu izvirzīto kandidātu
I.Reščenko. Piedāvā izvirzīt Ingūnu Barkeviču.

Deputāti balso par A.Badūna priekšlikumu.

Ņemot vērā Latgales plānošanas reģiona 2009.gada 11.decembra Nr.2-4.10./553 vēstuli,

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 7 (A.Badūns, I.Barkeviča,
A.Girss, A.Kluss, I.Reščenko, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – 3 (J.Rutka, V.Krimans,
D.Vanags); atturas – 2 (A.Beķis, A.Bartuša), NOLEMJ:

1. Deleģēt Aglonas novada pārstāvi-koordinatoru Inetu Valaini darbam
Latgales plānošanas reģionā.

A.Beķis paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

A.Beķis ziņo, ka sēde ir slēgta.

SĒDE SLĒGTA: plkst.15:00

SĒDI VADĪJA
novada domes priekšsēdētāja vietnieks:  ______________________ A.BEĶIS

SĒDI PROTOKOLĒJA:                          ______________________ I.RUTKA

Protokols parakstīts ________________________
(datums)


