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ĀRKĀRTAS   SĒDES   PROTOKOLS 
Aglonas novadā 

 

2011.gada 31.oktobrī                                                                                                       Nr.24 
 

Sēde sasaukta plkst.9:00 
 

Sēdi atklāj plkst.9:00 
 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Igors Reščenko. 
 

Protokolē – I.Rutka 
 

Piedalās – 11 novada domes deputāti: Igors Reščenko, Andris Badūns, Aivars Kluss, 

                                                                 Ingūna Barkeviča, Didzis Vanags, Mārīte Mežiniece,   

                                                                 Ainārs Streļčs, Jānis Rutka, Anita Anna Bartuša,  

                                                                 Iveta Soldāne, Vadims Krimans (līdz plkst.9:05). 
                                                                  
Sēdē nepiedalās - 2 novada domes deputāti: Antons Beķis (atrodas atvaļinājumā), 

                                                                           Andris Ruduks.   

 

Sēdes vadītājs I.Reščenko jautā, kādi ir jautājumi saistībā ar izsludināto dienas kārtību? 
 

V.Krimans – vai ir parakstīts iepriekšējais protokols? 
 

D.Vanags – kāds atbildīgais speciālists varētu būt uz sēdi. 
 

J.Rutka: „Kas ir mainījies kopš pēdējās sēdes, kāpēc ir jāpārbalso šis jautājums? Ja Jūs nevarējāt 

sagatavot jautājumu uz kārtējo domes sēdi, atbilstošā gaismā ar visiem skaidrojumiem un viss kas 

nepieciešams, nav vērts to atkārtoti skatīt, jo dome savu viedokli jau ir paudusi.” 
 

V.Krimans: „Ko es pašlaik kā deputāts redzu no materiāliem, kur ir pamats atkārtoti izskatīt šo 

jautājumu, kur ir kaut kāds atzinums, ka Jūs neparakstīsiet protokolu tādā redakcijā par kuru Jūs 

tie deputāti nobalsojāt, kur tie materiāli pašlaik ir redzami, ka Jums ir šaubas par pieņemto 

lēmumu, kur ir atzinumi no kaut kādiem speciālistiem, ka to jautājumu vajag pārbalsot?” 

V.Krimans – kur ir atzinumi, ka iepriekšējais lēmums nav leģitīms, vai nav korekts, vai 

neatbilstošs likumdošanai? 
 

V.Krimans paziņo, ka nepiedalīsies sēdē, jo nav neviena sēdes materiāla. 
 

Sēžu zāli atstāj deputāts V.Krimans plkst.9:05. 
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Sēdes vadītājs I.Reščenko aicina balsot par izsludināto sēdes darba kārtību. 
 

       Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 1 (J.Rutka); atturas – 2 

(D.Vanags, I.Soldāne), NOLEMJ:    
                                                     
                                             Apstiprināt sēdes darba kārtību: 
 

       1. Par iepirkumu „Darbinieku apmācības projekta „Aglonas novada domes kapacitātes   

           stiprināšana projektu īstenošanai” ietvaros”. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

1.§ 

Par iepirkumu „Darbinieku apmācības projekta „Aglonas novada domes kapacitātes 

stiprināšana projektu īstenošanai” ietvaros”. 

 (Ziņo: I.Reščenko)  
 

Debatēs piedalās: J.Rutka, D.Vanags, I.Barkeviča, A.Badūns, I.Soldāne. 
 

D.Vanags – kādus darbiniekus konkrēti apmācīs? 
 

I.Barkeviča sniedz informāciju par projekta aktivitātēm. 
 

A.Badūns – vajag sniegt detalizētāku prezentāciju par projektiem. 
 

No balsošanas sevi atstādina deputāts J.Rutka. 
 

       Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 2 (D.Vanags, 

I.Soldāne), NOLEMJ:    
 

        1. Izsludināt iepirkuma procedūru „Darbinieku apmācības projekta „Aglonas novada   

            domes kapacitātes stiprināšana projektu īstenošanai” ietvaros”. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

J.Rutka lūdz ieprotokolēt: „Atstādinu sevi no balsošanas, jo es par šo jautājumu jau nobalsoju trīs 

dienas atpakaļ un neuzskatu, ka kaut kas ir mainījies.” 

 

I.Reščenko ziņo, ka sēde ir slēgta. 

 

SĒDE SLĒGTA  plkst.9:25. 

 
SĒDI VADĪJA 

novada domes priekšsēdētājs                   _____________________ I.REŠČENKO 

 
SĒDI PROTOKOLĒJA                          ______________________ I.RUTKA 

 
Protokols parakstīts ________________________ 

                                               (datums) 


