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ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Aglonas novadā

2011.gada 2.augustā

Nr.19

Sēde sasaukta plkst.13:00
Sēdi atklāj plkst.13:00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Igors Reščenko.
Protokolē – I.Rutka
Piedalās – 10 novada domes deputāti: Igors Reščenko, Antons Beķis, Aivars Kluss,
Ainārs Streļčs, Mārīte Mežiniece, Didzis Vanags,
Ingūna Barkeviča, Anita Anna Bartuša, Jānis Rutka,
Andris Ruduks (no plkst.13:07).
Sēdē nepiedalās - 3 novada domes deputāti: Andris Badūns, Vadims Krimans, Iveta Soldāne.
Sēdes vadītājs I.Reščenko skaidro, lai varētu ieviest ar 1.septembri jaunu Dokumentu aprites
kārtību un sākt strādāt ar dokumentu aprites sistēmu „Namejs”, domes sēdē ir jāapstiprina šī
kārtība.
Deputāte I.Barkeviča skaidro, ka šis jautājums jau tika skatīts šī gada sākumā, tika ņemti vērā
ieteikumi un iekļauti jaunajā kārtībā. Bija lūgts iesniegt priekšlikums, bet no tā brīža nav iesniegti
citi priekšlikumi.
Deputāts J.Rutka jautā, vai šī kārtība ir atkārtoti skatīta komitejas sēdē un vai ir jurista atzinums?
I.Reščenko atbild, ka jurists kopā ar lietvedi ir izstrādājis šo jauno kārtību.
Deputāts A.Ruduks ierodas uz sēdi plkst.13:07.
J.Rutka iebilst, ka jautājums nav sagatavots līdz galam.
Deputāts D.Vanags – šīs kārtības pēdējais variants bija vispirms jāizskata komitejas sēdē.
J.Rutka piedāvā kā nesagatavotu dokumentu atlikt, izskatīt komitejas sēdē.
Sēdes vadītājs I.Reščenko aicina balsot par izsludināto sēdes darba kārtību.
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece, A.Ruduks); pret – 2 (D.Vanags,
J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ:
Apstiprināt sēdes darba kārtību:
1. Par „Dokumentu aprites kārtību Aglonas novada pašvaldībā”.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
1.§
Par „Dokumentu aprites kārtību Aglonas novada pašvaldībā”.
(Ziņo: I.Reščenko)
Sagatavotais lēmumprojekts:
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu un likuma „Par pašvaldībām”
41.panta 1.daļas 2.punktu,
Aglonas novada dome, NOLEMJ:
1. Apstiprināt kārtību „Dokumentu aprites kārtība Aglonas novada pašvaldībā” (Pielikumā).
2. Noteikt pārejas periodu līdz 01.09.2011.
3. Noteikt, ka no 01.09.2011. zaudē spēku Aglonas novada domes 27.01.2010.g. apstiprinātā Kārtība Nr.2
„Dokumentu aprite Aglonas novada domē”.

Debatēs piedalās: J.Rutka, D.Vanags, A.Ruduks, I.Barkeviča.
Deputāti diskutē par oficiālo e-pastu ieviešanu un izmantošanu novada domes iestādēs un
struktūrvienībās.
Deputāts J.Rutka lūdz ieprotokolēt: „Es iebilstu pret šīs te darba kārtības sagatavotās izskatīšanu
domes ārkārtas sēdē, jo šobrīd sākas grozījumu veikšana un šis te dokuments, ko mēs gala
rezultātā dabūsim vairs nav tas, ko mēs saņēmām likumā noteiktajā kārtībā uz e-pastiem, līdz ar
to mēs ietekmēsim to gaitu. Piedāvāju jautājumu atlikt un izskatīt komitejā ar visiem
grozījumiem, ar priekšlikumiem un labojumiem un tad ar komitejas lēmumprojektu virzīt uz sēdi
izskatīšanai un apstiprināšanai.”
J.Rutka priekšlikums ir atlikt jautājuma izskatīšanu, jautājumu atkārtoti izskatīt komitejas sēdē,
izstrādājot priekšlikumus un veicot labojumus Dokumentu aprites kārtībā.
Deputāti balso par J.Rutka priekšlikumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece, A.Ruduks, D.Vanags, J.Rutka); pret –
nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Atlikt jautājuma izskatīšanu par „Dokumentu aprites kārtību Aglonas novada
pašvaldībā”, jautājumu izskatīt apvienotajā komiteju sēdē.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
I.Reščenko ziņo, ka sēde ir slēgta.
SĒDE SLĒGTA: plkst.13:50.
SĒDI VADĪJA
novada domes priekšsēdētājs:

_____________________ I.REŠČENKO

SĒDI PROTOKOLĒJA:

______________________ I.RUTKA

Protokols parakstīts ________________________
(datums)
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