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ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Aglonas novadā

2011.gada 27.jūnijā

Nr.15

Sēde sasaukta plkst.12:30
Sēdi atklāj plkst.12:30
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Igors Reščenko.
Protokolē – I.Rutka
Piedalās – 11 novada domes deputāti: Igors Reščenko, Andris Badūns, Antons Beķis,
Aivars Kluss, Ainārs Streļčs, Andris Ruduks,
Ingūna Barkeviča, Mārīte Mežiniece, Didzis Vanags,
Jānis Rutka, Iveta Soldāne.
Sēdē nepiedalās - 2 novada domes deputāti: Anita Anna Bartuša (atrodas atvaļinājumā),
Vadims Krimans.
Sēdes vadītājs I.Reščenko aicina balsot par izsludināto sēdes darba kārtību.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece, A.Ruduks, I.Soldāne); pret – 2
(D.Vanags, J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ:
Apstiprināt sēdes darba kārtību:
1. Par vienošanās grozījumie m ar VRAA (13.06.2011., Nr.963).
2. Par štata vienības “Izpilddirektors” izveidošanu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Deputāti J.Rutka un D.Vanags lūdz ieprotokolēt skaidrojumu „Pret” balsojumam: „Sakarā ar to,
ka sēde un izskatāmie jautājumi nav sagatavoti atbilstoši LR un Aglonas novada pašvaldības
normatīvajiem aktiem, balsojam „Pret””.
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1.§
Par vienošanās grozījumie m ar VRAA (13.06.2011., Nr.963).
(Ziņo: I.Reščenko)
Saņemts Valsts reģionālās attīstības aģentūras iesniegums (13.06.2011., Nr.963) par
vienošanās grozījumiem.
Debatēs piedalās: J.Rutka, A.Badūns, D.Vanags, A.Beķis.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 1.daļas 19.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece, A.Ruduks); pret – 2 (D.Vanags,
J.Rutka); atturas – 1 (I.Soldāne), NOLEMJ:
1. Veikt izmaiņas vienošanās Nr.3DP/3.1.4.4.0/09/APIA/VRAA/058/010 noteikumos
starp Valsts reģionālās attīstības aģentūru un Aglonas novada domi, izsakot
vienošanās 1.5. punktu šādā redakcijā:
„1.5. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 203 584,51 LVL (divi simti trīs tūkstoši
pieci simti astoņdesmit četri lati un 51 santīmi), no tām:
1.5.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums 173 046,84 LVL (viens simts
septiņdesmit trīs tūkstoši četrdesmit seši lati un 84 santīmi), kas ir 85% no
kopējām attiecināmajām izmaksām;
1.5.2. Valsts budžeta dotācija 15 268,83 LVL (piecpadsmit tūkstoši divi simti sešdesmit
astoņi lati un 83 santīmi), kas ir 7,5% no kopējām attiecināmajām izmaksām;
1.5.3. Finansējuma saņēmēja finansējums 15 268,84 LVL (piecpadsmit tūkstoši divi
simti sešdesmit astoņi lati un 84 santīmi), kas ir 7,5% no kopējām attiecināmajām
izmaksām.”
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Deputāti J.Rutka un D.Vanags lūdz ieprotokolēt skaidrojumu „Pret” balsojumam: „Sakarā ar to,
ka sēde un izskatāmie jautājumi nav sagatavoti atbilstoši LR un Aglonas novada pašvaldības
normatīvajiem aktiem, balsojam „Pret””.
2.§
Par štata vienības “Izpilddirektors” izveidošanu.
(Ziņo: I.Reščenko)
Sagatavotais lēmumprojekts:
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt štata vienību „Izpilddirektors” ar likmi Ls 400,00.

Debatēs piedalās: I.Barkeviča, J.Rutka, A.Badūns, A.Streļčs, D.Vanags, A.Beķis, A.Ruduks.
I.Barkevičas priekšlikums ir atlikt jautājuma izskatīšanu. Jautājumu par štata vienības
„Izpilddirektors izveidošanu izskatīt Finanšu komitejas sēdē.

Aglonas novada domes 27.06.2011. ārkārtas sēdes protokols Nr.15

2

J.Rutka piedāvā atlikt šī jautājuma izskatīšanu. Ir jāsagatavo priekšlikumi, ko izpilddirektors
darīs.
A.Badūns uzskata, ka izpilddirektors būtu nepieciešams.
D.Vanags piedāvā atlikt jautājuma izskatīšanu, par izpilddirektora nepieciešamību ir jāizdiskutē
komitejas sēdē.
Deputāti balso par I.Barkevičas priekšlikumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 7 (I.Barkeviča, A.Kluss,
A.Streļčs, M.Mežiniece, I.Soldāne, D.Vanags, J.Rutka); pret – 1 (A.Badūns); atturas – 3
(I.Reščenko, A.Beķis, A.Ruduks), NOLEMJ:
1. Atlikt jautājuma izskatīšanu par štata vienības „Izpilddirektors” izveidošanu.
2. Jautājumu par štata vienības „Izpilddirektors” izveidošanu izskatīt Finanšu
komitejas sēdē.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
I.Reščenko ziņo, ka sēde ir slēgta.
SĒDE SLĒGTA: plkst.13:20.
SĒDI VADĪJA
novada domes priekšsēdētājs:

_____________________ I.REŠČENKO

SĒDI PROTOKOLĒJA:

______________________ I.RUTKA

Protokols parakstīts ________________________
(datums)
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