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ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Aglonas novadā

2011.gada 16.novembrī

Nr.26

Sēde sasaukta plkst.10:00
Sēdi atklāj plkst.10:00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Igors Reščenko.
Protokolē – I.Rutka
Piedalās – 12 novada domes deputāti: Igors Reščenko, Antons Beķis, Andris Badūns,
Ingūna Barkeviča, Mārīte Mežiniece, Aivars Kluss,
Didzis Vanags, Ainārs Streļčs, Anita Anna Bartuša,
Jānis Rutka, Vadims Krimans, Iveta Soldāne (no
plkst.10:15).
Sēdē nepiedalās - 1 novada domes deputāts: Andris Ruduks.
Uzaicinātās personas – novada domes jurists V.Grigulis.
Sēdes vadītājs I.Reščenko aicina balsot par izsludināto sēdes darba kārtību.
Deputāts V.Krimans nepiedalās balsojumā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 2 (D.Vanags,
J.Rutka), NOLEMJ:
Apstiprināt sēdes darba kārtību:
1. Par Aglonas vidusskolas iesniegumu (11.11.2011., Nr. 1863).
2. Par St.Smana iesniegumu (11.11.2011., Nr. 1850).
3. Par apbalvojumiem „Aglonas novada Gada cilvēks” un „Gada balva”.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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1.§
Par Aglonas vidusskolas iesniegumu (11.11.2011., Nr. 1863).
(Ziņo: I.Reščenko)
Saņemts Aglonas vidusskolas direktores L.Šatilovas iesniegums (11.11.2011., Nr.1863) par
koku nozāģēšanu skolas dienesta viesnīcas teritorijā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 3 (V.Krimans,
D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Atļaut nozāģēt trīs bīstamus kokus Aglonas vidusskolas dienesta viesnīcas teritorijā
pēc adreses Daugavpils ielā 5, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
2.§
Par St.S. iesniegumu (11.11.2011., Nr. 1850).
(Ziņo: I.Reščenko)
Saņemts St.S. iesniegums (09.11.2011., Nr.1857) par koku nozāģēšanu savā īpašumā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 3 (V.Krimans,
D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Atļaut nozāģēt vienu koku savā īpašuma pie mājas pēc adreses Jaudzemu iela 5,
Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
3.§
Par apbalvojumiem „Aglonas novada Gada cilvēks” un „Gada balva”.
(Ziņo: I.Reščenko)
Uz apbalvojumu „Gada balva” ir iesniegti 8 pieteikumi:
1. Raisa Bižāne, nominācijā „Kultūra” (13.10.2011., reģ. Nr.1684);
2. Inita Jokste, nominācijā „Veselības aizsardzība un sociālā aprūpe” (31.10.2011., reģ.
Nr.1789);
3. Irēna Ļeonova, nominācijā „Izglītība” (31.10.2011., reģ. Nr.1794);
4. Konstantīns Ivanovs, nominācijā „Izglītība” (01.11.2011., reģ. Nr.1803);
5. Karina Stivriņa, nominācijā „Izglītība” (01.11.2011., reģ. Nr.1804);
6. Nonna Jakovļeva, nominācijā „Izglītība” (01.11.2011., reģ. Nr.1810);
7. Elfa Islamgarajeva, nominācijā „Izglītība” (01.11.2011., reģ. Nr.1811);
8. Larisa Kizjalo, nominācijā „Izglītība” (01.11.2011., reģ. Nr.1812).
Larisa Kizjalo deklarētā dzīves vieta ir Krāslavā. Pamatojoties uz nolikumu, kurā ir teikts, ka
apbalvojumus var piešķirt tikai Aglonas novadā deklarētajiem iedzīvotājiem, pieteikums par
L.Kizjalo apbalvošanu netiek izskatīts.
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Uz apbalvojumu „Aglonas novada Gada cilvēks” ir iesniegti 6 pieteikumi:
1. Arturs Gražulis (28.10.2011., reģ. Nr.1776);
2. Lidija Šatilova (31.10.2011., reģ. Nr.1795);
3. Helēna Streiķe (31.10.2011., reģ. Nr.1796);
4. Sergejs Lukašonoks (01.11.2011., reģ. Nr.1807);
5. Aina Buiniča (01.11.2011., reģ. Nr.1808);
6. Margarita Mickeviča (01.11.2011., reģ. Nr.1809).
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 3 (V.Krimans,
D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Veikt aizklāto balsojumu kandidātu apstiprināšanai uz apbalvojumiem „Aglonas
novada Gada cilvēks” un „Gada balva”.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 3 (V.Krimans,
D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Noteikt sekojošu aizklātās balsošanas kārtību:
1.1.
Ja uz apbalvojumu tiek izvirzīti vairāk kā 2 kandidāti, tad balsošana var
notikt vairākās kārtās:
1.1.1. Ja kāds no kandidātiem saņem vairāk kā 50% balsu, tad apbalvojamais
kandidāts ir noskaidrots.
1.1.2. Ja neviens no kandidātiem nesaņem vairāk kā 50% balsu, notiek
atkārtots balsojums, nevirzot uz balsojumu tos kandidātus par kuriem
iepriekš nav neviena balsojuma un to kandidātu, kurš ir saņēmis
vismazāk balsu.
1.1.3. Vienāda balsu skaita gadījumā balsošana notiek atkārtoti.
1.1.4. Balsošanā uzvar tas kandidāts, kurš saņem balsu vairākumu no klātesošo
deputātu skaita.
1.2.
Ja uz apbalvojumu tiek izvirzīts 1 kandidāts, tad tā apstiprināšanai
nepieciešams vairāk kā 50% balsu no klātesošo deputātu skaita.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 3 (V.Krimans,
D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Izveidot balsu skaitīšanas komisiju 3 cilvēku sastāvā.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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Tiek izvirzīti pieci kandidāti balsu skaitīšanas komisijai: Ingūna Barkeviča, Ainārs Streļčs,
Didzis Vanags, Anita Anna Bartuša, Mārīte Mežiniece.
Deputāti vienojas balsot atsevišķi par katru kandidātu.
No balsošanas sevi atstādina I.Barkeviča.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece, D.Vanags); pret – nav; atturas – 2 (V.Krimans,
J.Rutka), NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ingūnu Barkeviču balsu skaitīšanas komisijas sastāvā.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
No balsošanas sevi atstādina A.Streļčs.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Beķis,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, M.Mežiniece, D.Vanags); pret – nav; atturas – 3 (A.Badūns,
V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aināru Streļču balsu skaitīšanas komisijas sastāvā.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
No balsošanas sevi atstādina D.Vanags.
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 – nav; atturas – 3
(A.Beķis,V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Apstiprināt Didzi Vanagu balsu skaitīšanas komisijas sastāvā.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Uz sēdi ierodas deputāte I.Soldāne plkst.10:15.
FINANŠU KOMITEJAS priekšlikums:
1. Virzīt uz novada domes sēdi izskatīšanai sekojošus pretendentus:
1.1. Apbalvojuma „Gada balva” saņemšanai nominācijā „Veselības aizsardzība
un sociālā aprūpe” Initu Joksti.
1.2. Apbalvojuma „Gada balva” saņemšanai nominācijā „Izglītība” Irēnu
Ļeonovu, Elfu Islamgarajevu, Nonnu Jakovļevu, Konstantīnu Ivanovu un
Karinu Stivriņu.
1.3. Apbalvojuma „Gada balva” saņemšanai nominācijā „Kultūra” Raisu
Bižāni.
1.4. Apbalvojuma „Aglonas novada Gada cilvēks” saņemšanai Helēnu Streiķi,
Lidiju Šatilovu, Arturu Gražuli, Sergeju Lukašonoku, Ainu Buiniču un
Margaritu Mickeviču.
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Sēdes vadītājs I.Reščenko izsludina sēdes pārtraukumu.
Balsu skaitīšanas komisija sagatavo balsošanas zīmes.
Pēc sēdes pārtraukuma balsu skaitīšanas komisijas pārstāve I.Barkeviča skaidro balsošanas
kārtību un izdala deputātiem balsošanas zīmes.
Balsu skaitīšanas komisija atsevišķā telpā apkopo rezultātus.
Balsu skaitīšanas komisija atgriežas sēžu zālē un I.Barkeviča paziņo apkopotos rezultātus –
saskaitot balsis, tika konstatēts, ka izdalītas bija 12 balsošanas zīmes, bet saņemtas atpakaļ 9
balsošanas zīmes, no tām visas ir derīgas.
Aglonas novada dome aizklāti balsojot ar 9 balsīm (balsošanā nepiedalās 3 deputāti):
Apbalvojuma „Gada balva”’ nominācijā „Izglītība”
Irēna Ļeonova – 6 balsis
Elfa Islamgarajeva – 3 balsis
Apbalvojuma „Gada balva”’ nominācijā „Kultūra”
Raisa Bižāne – 9 balsis
Apbalvojuma „Gada balva”’ nominācijā „Veselības aizsardzība un sociālā aprūpe”
Inita Jokste – 8 balsis
Apbalvojuma „Aglonas novada Gada cilvēks”
Arturs Gražulis – 3 balsis
Helēna Streiķe – 5 balsis
Margarita Mickeviča – 1 balss
I.Reščenko – ja deputāts ir sēdē, viņa pienākums ir piedalīties balsojumā, likumā „Par
pašvaldībām” 37.pants nosaka: „Protokolā ieraksta:
10) kuri deputāti balsojuši par, kuri pret attiecīgo lēmumu un kuri atturējušies no balsošanas;
11) to deputātu vārdu un uzvārdu, kuri, pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un
pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, nav
piedalījušies attiecīgā lēmuma pieņemšanā;”
V.Krimans lūdz precizēt, kuri deputāti nepiedalījās balsojumā?
I.Reščenko ir jāveic atkārtota balsošana uz apbalvojumu „Gada balva” nominācijā „Izglītība” ar
diviem kandidātiem – Irēna Ļeonova un Elfa Islamgarajeva un apbalvojumu „Aglonas novada
Gada cilvēks” ar diviem kandidātiem – Helēna Streiķe un Arturs Gražulis.
Sēdes vadītājs I.Reščenko izsludina sēdes pārtraukumu.
Balsu skaitīšanas komisija sagatavo balsošanas zīmes.
Pēc sēdes pārtraukuma balsu skaitīšanas komisijas pārstāve I.Barkeviča skaidro balsošanas
kārtību un izdala deputātiem balsošanas zīmes.
Balsu skaitīšanas komisija atsevišķā telpā apkopo rezultātus.
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Balsu skaitīšanas komisija atgriežas sēžu zālē un I.Barkeviča paziņo apkopotos rezultātus –
saskaitot balsis, tika konstatēts, ka izdalītas bija 12 balsošanas zīmes, bet saņemtas atpakaļ 10
balsošanas zīmes, no tām vienā balsošanas zīmē nav izdarīta atzīme.
Aglonas novada dome aizklāti balsojot ar 10 balsīm (balsošanā nepiedalās 2 deputāti):
Apbalvojuma „Gada balva”’ nominācijā „Izglītība”
Irēna Ļeonova – 6 balsis
Elfa Islamgarajeva – 3 balsis
Apbalvojuma „Aglonas novada Gada cilvēks”
Arturs Gražulis – 4 balsis
Helēna Streiķe – 5 balsis
I.Barkeviča lūdz novada domes juristam V.Grigulim sniegt skaidrojumu.
V.Grigulis – likuma „Par pašvaldībām” 34.panta 2.daļa nosaka „Lēmums ir pieņemts, ja par to
nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem domes deputātiem. Ja par lēmuma projektu nav
saņemts nepieciešamais balsu skaits, lēmuma projekts ir noraidīts.” Tad var secināt no nolikuma,
ka kādā no nominācijām netiek apstiprināts neviens kandidāts.
Deputātes M.Mežinieces priekšlikums ir vēlreiz balsot.
J.Rutka – kāds pamatojums ir balsot vēlreiz?
Deputāti balso par M.Mežinieces priekšlikumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Beķis,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Streļčs, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka);
atturas – 3 (D.Vanags, A.Badūns, A.Kluss), NOLEMJ:
1. Veikt atkārtotu balsošanu kandidātu Irēnas Ļeonovas un Elfas Islamgarajevas
apstiprināšanai uz apbalvojumu „Gada balva” nominācijā „Izglītība” un
kandidātu Artura Gražuļa un Helēnas Streiķes apstiprināšanai uz apbalvojumu
„Aglonas novada Gada cilvēks”.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
I.Reščenko priekšlikums ir balsot atklāti.
Deputāti balso par I.Reščenko priekšlikumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Streļčs, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – 2 (V.Krimans, D.Vanags);
atturas – 3 (A.Beķis, A.Kluss, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Veikt atklātu balsošanu kandidātu Irēnas Ļeonovas un Elfas Islamgarajevas
apstiprināšanai uz apbalvojumu „Gada balva” nominācijā „Izglītība” un
kandidātu Artura Gražuļa un Helēnas Streiķes apstiprināšanai uz apbalvojumu
„Aglonas novada Gada cilvēks”.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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Deputāti balso par apbalvojuma „Gada balva” nominācijā „Izglītība” piešķiršanu Irēnai
Ļeonovai.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par – 5 (I.Reščenko, I.Barkeviča,
A.Bartuša, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 6 (A.Badūns, A.Beķis,
A.Kluss, A.Streļčs, D.Vanags, J.Rutka), neapstiprina Irēnas Ļeonovas kandidatūru.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums nav pieņemts.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Balsoju „pret” ne kā pret kandidātu, bet pret to kārtību, kā šogad
atkal precizējam, kādu cilvēku mēs apbalvosim, mainam katru reizi lēmumu, balsošanas kārtību,
u.t.t., to es nevaru saprast.”
Deputāti balso par apbalvojuma „Gada balva” nominācijā „Izglītība” piešķiršanu Elfai
Islamgarajevai.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par – 5 (I.Reščenko, A.Badūns, A.Beķis,
A.Kluss, A.Streļčs); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 6 (I.Barkeviča, A.Bartuša, M.Mežiniece,
I.Soldāne, D.Vanags, J.Rutka), neapstiprina Elfas Islamgarajevas kandidatūru.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums nav pieņemts.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Balsoju „pret” ne kā pret kandidātu, bet pret to kārtību, kā šogad
atkal precizējam, kādu cilvēku mēs apbalvosim, mainam katru reizi lēmumu, balsošanas kārtību,
u.t.t., to es nevaru saprast.”
Deputāti balso par apbalvojuma „Aglonas novada Gada cilvēks” piešķiršanu Arturam
Gražulim.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par – 3 (I.Reščenko, A.Badūns,
A.Kluss); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 8 (A.Beķis, A.Streļčs, I.Barkeviča, A.Bartuša,
M.Mežiniece, I.Soldāne, D.Vanags, J.Rutka), neapstiprina Artura Gražuļa kandidatūru.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums nav pieņemts.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Balsoju „pret” ne kā pret kandidātu, bet pret to kārtību, kā šogad
atkal precizējam, kādu cilvēku mēs apbalvosim, mainam katru reizi lēmumu, balsošanas kārtību,
u.t.t., to es nevaru saprast.”
Deputāti balso par apbalvojuma „Aglonas novada Gada cilvēks” piešķiršanu Helēnai
Streiķei.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Streļčs,
I.Barkeviča, A.Bartuša, I.Soldāne, M.Mežiniece); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 5 (A.Beķis,
A.Badūns, A.Kluss, D.Vanags, J.Rutka), neapstiprina Helēnas Streiķes kandidatūru.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums nav pieņemts.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Balsoju „pret” ne kā pret kandidātu, bet pret to kārtību, kā šogad
atkal precizējam, kādu cilvēku mēs apbalvosim, mainam katru reizi lēmumu, balsošanas kārtību,
u.t.t., to es nevaru saprast.”
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Aizklātas balsošanas rezultātā Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Apbalvojuma „Gada balva” saņemšanai nominācijā „Veselības aizsardzība un
sociālā aprūpe” apstiprināt Initu Joksti.
2. Apbalvojuma „Gada balva” saņemšanai nominācijā „Kultūra” apstiprināt Raisu
Bižāni.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 3
(V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Noteikt apbalvojuma apmēru „Gada balva” katrā nominācijā 50,00 Ls (pēc
nodokļu nomaksas). Atlikušo summu, kas bija paredzēta apbalvojumiem,
novirzīt dāvanu un ziedu iegādei.
2. Pretendentiem, kuri netiks apbalvoti nominācijās „Gada balva” un „Aglonas
novada Gada cilvēks”, piešķirt atzinības rakstus.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
I.Reščenko ziņo, ka sēde ir slēgta.
SĒDE SLĒGTA plkst.11:10.
SĒDI VADĪJA
novada domes priekšsēdētājs

_____________________ I.REŠČENKO

SĒDI PROTOKOLĒJA

______________________ I.RUTKA

Protokols parakstīts ________________________
(datums)
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