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ĀRKĀRTAS   SĒDES   PROTOKOLS 
Aglonas novadā 

 

2012.gada 14.novembrī                                                                                                        Nr.20 
 

Sēde sasaukta plkst.16:00 
 

Sēdi atklāj plkst.16:00 
 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Igors Reščenko. 
 

Protokolē – I.Rutka 
 

Piedalās – 11 novada domes deputāti: Igors Reščenko, Antons Beķis, Andris Badūns,  

                                                                 Aivars Kluss, Anita Anna Bartuša (no plkst.16:05),   

                                                                 Ingūna Barkeviča, Mārīte Mežiniece, Didzis Vanags,   

                                                                 Jānis Rutka, Vadims Krimans, Ainārs Streļčs.  
 

Sēdē nepiedalās – 2 novada domes deputāti: Andris Ruduks (neierašanās iemesls nav   

                                                                            zināms), Iveta Soldāne (darbā).       

                                                                                            

Uzaicinātās personas – Priežmalas pamatskolas direktore A.Guževa. 

                                                                         

Sēdes vadītājs I.Reščenko aicina balsot par izsludināto sēdes darba kārtību. 

 

Balsojumā nepiedalās deputāts V.Krimans. 

 

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

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

NOLEMJ:                               
 

Apstiprināt sēdes darba kārtību: 

 

 1. Par  apbalvojumiem „Gada balva” un „Aglonas novada Gada cilvēks”. 

2. Par iepirkumu izsludināšanu. 

3. Par projektu “Rotaļu laukuma atjaunošana Kastuļinas pagasta Aglonas novadā”. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
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1.§ 

Par  apbalvojumiem „Gada balva” un „Aglonas novada Gada cilvēks”. 

 (Ziņo I.Barkeviča) 
 

Uz sēdi ierodas deputāte A.Bartuša plkst.16:05. 
 

Uz  apbalvojumu „Aglonas novada Gada cilvēks” ir iesniegts 1 pieteikums: 
 

    1. Sofija Stivriņa (12.11.2012., reģ. Nr.2072). 
 

Uz apbalvojumu „Gada balva” ir iesniegi pieteikumi ar sekojošiem pretendentiem: 
 

1. nominācija  „Par ieguldījumu novada izglītības attīstībā” 

        1. Irēna Ļeonova, nominācijā „Par ieguldījumu novada izglītības attīstībā” (08.11.2012.,   

         reģ. Nr.2047); 

    2. Valentīna Misāne, nominācijā „Par ieguldījumu novada izglītības attīstībā”   

        (08.11.2012., reģ. Nr.2048); 

    3. Marija Gulbe, nominācijā „Par ieguldījumu novada izglītības attīstībā” (08.11.2012.,   

        reģ. Nr.2053); 

    4. Igors Platonovs, nominācijā „Par ieguldījumu novada izglītības attīstībā” (09.11.2012.,   

        reģ. Nr.2055); 

    5. Ilona Bazuļeva, nominācijā „Par ieguldījumu novada izglītības attīstībā” (09.11.2012.,   

          reģ. Nr.2058); 

     6. Anita Reščenko, nominācijā „Par ieguldījumu novada izglītības attīstībā” (09.11.2012.,   

          reģ. Nr.2057); 

     7. Ingrīda Kroiče, nominācijā „Par ieguldījumu novada izglītības attīstībā” (09.11.2012.,   

          reģ. Nr.2056); 

     8. Karina Stivriņa, nominācijā „Par ieguldījumu novada izglītības attīstībā” (12.11.2012.,   

        reģ. Nr.2073); 

     9. Ludmila Kormiļceva, nominācijā „Par ieguldījumu novada izglītības attīstībā”   

        (12.11.2012., reģ. Nr.2079); 

    10. Nonna Jakovļeva, nominācijā „Par ieguldījumu novada izglītības attīstībā”   

          (12.11.2012., reģ. Nr.2080); 
 

2. nominācija „Par ieguldījumu novada kultūras dzīves attīstībā un popularizēšanā”  
    11. Ivita Platonova, nominācijā „Par ieguldījumu novada kultūras dzīves attīstībā un   

          popularizēšanā” (09.11.2012., reģ. Nr.2055); 

    12. Gunta Gulbe, nominācijā „Par ieguldījumu novada kultūras dzīves attīstībā un   

          popularizēšanā” (08.11.2012., reģ. Nr.2052); 
 

3. nominācija „Par ieguldījumu novada sporta dzīves attīstībā un  popularizēšanā” 

    13. Feoktists Pušņakovs, nominācijā „Par ieguldījumu novada sporta dzīves attīstībā un   

          popularizēšanā” (12.11.2012., reģ. Nr.2093); 
 

4. nominācija „Par ieguldījumu novada lauksaimniecības attīstībā”   
 

    14. Rimma Romanova, nominācijā „Par ieguldījumu novada lauksaimniecības attīstībā”   

          (12.11.2012., reģ. Nr.2073); 

    15. Aleksandrs Dorofejevs, nominācijā „Par ieguldījumu novada lauksaimniecības   

          attīstībā” (09.11.2012., reģ. Nr.2055); 

    16. Juris Murāns, nominācijā „Par ieguldījumu novada lauksaimniecības attīstībā”   

          (08.11.2012., reģ. Nr.2052); 
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5. nominācija „Par ieguldījumu novada veselības aizsardzībā un  sociālajā aprūpē" 

    17. Irina Artjomova, nominācijā „Par ieguldījumu novada veselības aizsardzībā un   

          sociālajā aprūpē" (12.11.2012., reģ. Nr.2073); 

    18. Marija Kalvāne, nominācijā „Par ieguldījumu novada veselības aizsardzībā un   

          sociālajā aprūpē" (02.11.2012., reģ. Nr.2017); 

    19. Klara Kostricka, nominācijā „Par ieguldījumu novada veselības aizsardzībā un   

          sociālajā aprūpē" (08.11.2012., reģ. Nr.2052); 

    20. Ineta Āriņa, nominācijā „Par ieguldījumu novada veselības aizsardzībā un   

          sociālajā aprūpē" (08.11.2012., reģ. Nr.2051); 
 

6. nominācija „Par ieguldījumu novada sabiedriskajā dzīvē” 

    21. Juris Butēvics, nominācijā „Par ieguldījumu novada sabiedriskajā dzīvē” (09.11.2012.,      

          reģ. Nr.2055); 

    22. Santa Klusa, nominācijā „Par ieguldījumu novada sabiedriskajā dzīvē” (09.11.2012.,      

          reģ. Nr.2054); 

    23. Mihalīna Cakule, nominācijā „Par ieguldījumu novada sabiedriskajā dzīvē”   

          (08.11.2012., reģ. Nr.2052); 
 

7. nominācija „Par ieguldījumu novada tūrisma  nozares attīstībā” 

     24. Nodibinājums „Karaļa Kalna Fonds”, nominācijā „Par ieguldījumu novada tūrisma   

           nozares attīstībā” (08.11.2012., reģ. Nr.2052). 
 

Konstatēts sekojošais: 

1. Ilona Bazuļeva - dzīves vieta nav deklarēta Aglonas novadā. 

2. Juris Butēvics -  neatbilst izvirzītajai nominācijai „Par ieguldījumu novada sabiedriskajā   

    dzīvē”. 
 

SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN  KULTŪRAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS 

PRIEKŠLIKUMS:  
 

         Virzīt uz novada domes sēdi izskatīšanai sekojošus pretendentus: 
 

     1. Apbalvojuma „Aglonas novada Gada cilvēks” saņemšanai Sofiju Stivriņu. 
 

     2. Apbalvojuma „Gada balva” saņemšanai nominācijā „Par ieguldījumu novada   

         izglītības attīstībā” Karinu Stivriņu, Anitu Reščenko, Ingrīdu Kroiči, Igoru   

         Platonovu, Valentīnu Misāni, Irēnu Ļeonovu, Mariju Gulbi, Ludmilu Kormiļcevu,   

        Nonnu Jakovļevu. 

    3. Apbalvojuma „Gada balva” saņemšanai nominācijā „Par ieguldījumu novada   

        kultūras dzīves attīstībā un popularizēšanā” Ivitu Platonovu, Guntu Gulbi. 

    4. Apbalvojuma „Gada balva” saņemšanai nominācijā „Par ieguldījumu novada sporta   

        dzīves attīstībā un popularizēšanā” Feoktistu Pušņakovu. 

    5. Apbalvojuma „Gada balva” saņemšanai nominācijā „Par ieguldījumu novada   

        lauksaimniecības attīstībā” Rimmu Romanovu, Aleksandru Dorofejevu, Juri 

Murānu.  

    6. Apbalvojuma „Gada balva” saņemšanai nominācijā „Par ieguldījumu novada   

        veselības aizsardzībā un sociālajā aprūpē" Irinu Artjomovu, Mariju Kalvāni, Klaru   

        Kostricku, Inetu Āriņu. 

    7. Apbalvojuma „Gada balva” saņemšanai nominācijā „Par ieguldījumu novada   

        sabiedriskajā dzīvē” Santu Klusu, Mihalīnu Cakuli. 

    8. Apbalvojuma „Gada balva” saņemšanai nominācijā „Par ieguldījumu novada   

        tūrismanozares attīstībā” nodibinājumu „Karaļa Kalna Fonds”. 
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Sēdes vadītājs I.Reščenko nolasa sagatavoto priekšlikumu par balsošanas kārtību: 
 

Aglonas novada dome NOLEMJ: 
 

1. Veikt aizklāto balsojumu kandidātu apstiprināšanai uz apbalvojumiem „Aglonas novada 

Gada cilvēks”  un „Gada balva”. 
 

2. Noteikt sekojošu aizklātās balsošanas kārtību: 

2.1. Ja uz apbalvojumu tiek izvirzīti vairāk kā 2 kandidāti, tad balsošana var    

  notikt vairākās kārtās: 

2.1.1. Ja kāds no kandidātiem saņem vairāk kā 50% balsu, tad apbalvojamais   

          kandidāts ir noskaidrots. 

2.1.2. Ja neviens no kandidātiem nesaņem vairāk kā 50% balsu, notiek   

          atkārtots balsojums, virzot uz balsojumu divus kandidātus par kuriem   

          iepriekš tika saņemts lielākais balsu skaits. 

2.1.3. Vienāda balsu skaita gadījumā balsošana notiek atkārtoti, izmantojot   

           atklāto balsojumu. 

2.1.4. Balsošanā uzvar tas kandidāts, kurš saņem balsu vairākumu no klātesošo   

          deputātu skaita. 

 2.2. Ja uz apbalvojumu tiek izvirzīts 1 kandidāts, tad tā apstiprināšanai     

         nepieciešams vairāk  kā 50% balsu no klātesošo deputātu skaita. 
 

3. Izveidot balsu skaitīšanas komisiju 3  cilvēku sastāvā: _______________ 

 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt jautājumu: „Vai visi kandidāti izvērtēti atbilstoši mūsu nolikumam 

un tikai divi cilvēki neatbilst tam?” 
 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt atbildi: „Viss ir atbilstoši nolikumam.” 

 

Tiek izvirzīti trīs kandidāti balsu skaitīšanas komisijai: Ainārs Streļčs, Ingūna Barkeviča, 

Didzis Vanags. 

 

Balsojumā nepiedalās deputāts J.Rutka. 
 

     Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis, 

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

atturas – 1 (V.Krimans), NOLEMJ:                               
 

1. Izveidot balsu skaitīšanas komisiju 3  cilvēku sastāvā. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

Balsojumā nepiedalās deputāts J.Rutka. 
 

No balsošanas sevi atstādina deputāts A.Streļčs. 
 

     Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, M.Mežiniece, D.Vanags); pret – nav; atturas – 1 

(V.Krimans), NOLEMJ:                               
 

1. Apstiprināt Aināru Streļču balsu skaitīšanas komisijas sastāvā. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
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Balsojumā nepiedalās deputāts J.Rutka. 
 

No balsošanas sevi atstādina deputāte I.Barkeviča. 
 

     Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

A.Bartuša, A.Streļčs, A.Kluss, M.Mežiniece, D.Vanags); pret – nav; atturas – 1 (V.Krimans), 

NOLEMJ:                               
 

1. Apstiprināt Ingūnu Barkeviču balsu skaitīšanas komisijas sastāvā. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

Balsojumā nepiedalās deputāts J.Rutka. 
 

No balsošanas sevi atstādina deputāts D.Vanags. 
 

     Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Streļčs, A.Kluss, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 1 

(V.Krimans), NOLEMJ:                               
 

1. Apstiprināt Didzi Vanagu balsu skaitīšanas komisijas sastāvā. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

Sēdes vadītājs I.Reščenko izsludina sēdes pārtraukumu. 
 

Balsu skaitīšanas komisija sagatavo balsošanas zīmes. 
 

Pēc sēdes pārtraukuma sēdes vadītājs I.Reščenko aicina deputātus nobalsot par aizklātās 

balsošanas kārtību. 
 

Balsojumā nepiedalās deputāts J.Rutka. 
 

     Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, 

A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Streļčs, A.Kluss, M.Mežiniece); pret – 1 (V.Krimans); 

atturas – 1 (D.Vanags), NOLEMJ:                               
 

1. Veikt aizklāto balsojumu kandidātu apstiprināšanai uz apbalvojumiem „Aglonas 

novada Gada cilvēks”  un „Gada balva”. 

2. Noteikt sekojošu aizklātās balsošanas kārtību: 

2.1. Ja uz apbalvojumu tiek izvirzīti vairāk kā 2 kandidāti, tad balsošana var    

  notikt vairākās kārtās: 

2.1.1. Ja kāds no kandidātiem saņem vairāk kā 50% balsu, tad apbalvojamais   

          kandidāts ir noskaidrots. 

2.1.2. Ja neviens no kandidātiem nesaņem vairāk kā 50% balsu, notiek   

          atkārtots balsojums, virzot uz balsojumu divus kandidātus par kuriem   

          iepriekš tika saņemts lielākais balsu skaits. 

2.1.3. Vienāda balsu skaita gadījumā balsošana notiek atkārtoti, izmantojot   

           atklāto balsojumu. 

2.1.4. Balsošanā uzvar tas kandidāts, kurš saņem balsu vairākumu no klātesošo   

          deputātu skaita. 

 2.2. 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. 
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Balsu skaitīšanas komisijas pārstāvji skaidro balsošanas kārtību un izdala deputātiem 11 

balsošanas zīmes apbalvojumam „Gada balva” un 11 balsošanas zīmes apbalvojumam „Aglonas 

novada Gada cilvēks”. 
 

Sēdes vadītājs I.Reščenko izsludina sēdes pārtraukumu, lai deputāti varētu izdarīt savu izvēli un 

veikt aizklāto balsojumu. 
 

Balsu skaitīšanas komisija atsevišķā telpā apkopo rezultātus. 
 

Pēc pārtraukuma balsu skaitīšanas komisija atgriežas sēžu zālē un I.Barkeviča paziņo apkopotos 

rezultātus – saskaitot balsis, tika konstatēts, ka apbalvojumam „Aglonas novada Gada 

cilvēks” tika izdalītas 11 balsošanas zīmes, bet saņemtas atpakaļ 9 balsošanas zīmes, no tām 

visas ir derīgas. 
 

Aglonas novada dome aizklāti balsojot ar 9 balsīm (balsošanā nepiedalās 2 deputāti): 
 

Apbalvojumam „Aglonas novada gada cilvēks”:  

Sofija Stivriņa – 9 balsis 

 

Saskaitot balsis, tika konstatēts, ka apbalvojumam „Gada balva”: 

 

Aglonas novada dome aizklāti balsojot ar 9 balsīm (balsošanā nepiedalās 2 deputāti): 

 

1. nominācijā  „Par ieguldījumu novada izglītības attīstībā” tika izdalītas 11 balsošanas 

zīmes, saņemtas atpakaļ 9 balsošanas zīmes, no šīm 9 balsošanas zīmēm vienā zīmē nav izdarīta 

atzīme šajā nominācijā, 

Karina Stivriņa – 1 balss 

Irēna Ļeonova – 7 balsis 

 

2. nominācijā „Par ieguldījumu novada kultūras dzīves attīstībā un popularizēšanā” tika 

izdalītas 11 balsošanas zīmes, saņemtas atpakaļ 9 balsošanas zīmes, no šīm 9 balsošanas zīmēm 

vienā zīmē nav izdarīta atzīme šajā nominācijā, 

Ivita Platonova – 1 balss 

Gunta Gulbe – 7 balsis 

 

3. nominācijā „Par ieguldījumu novada sporta dzīves attīstībā un  popularizēšanā” tika 

izdalītas 11 balsošanas zīmes, saņemtas atpakaļ 9 balsošanas zīmes,  

Feoktists Pušņakovs – 9 balsis 

 

4. nominācijā „Par ieguldījumu novada lauksaimniecības attīstībā” tika izdalītas 11 

balsošanas zīmes, saņemtas atpakaļ 9 balsošanas zīmes,  

Rimma Romanova – 2 balsis 

Juris Murāns – 7 balsis  

 

5. nominācijā „Par ieguldījumu novada veselības aizsardzībā un  sociālajā aprūpē" tika 

izdalītas 11 balsošanas zīmes, saņemtas atpakaļ 9 balsošanas zīmes,  

Irina Artjomova – 6 balsis 

Marija Kalvāne – 1 balss 

Klara Kostricka – 2 balsis 
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6. nominācijā „Par ieguldījumu novada sabiedriskajā dzīvē” tika izdalītas 11 balsošanas 

zīmes, saņemtas atpakaļ 9 balsošanas zīmes,  

Santa Klusa – 1 balss 

Mihalīna Cakule – 8 balsis 
 

7. nominācijā „Par ieguldījumu novada tūrisma  nozares attīstībā” tika izdalītas 11 

balsošanas zīmes, saņemtas atpakaļ 9 balsošanas zīmes, no šīm 9 balsošanas zīmēm vienā zīmē 

nav izdarīta atzīme šajā nominācijā, 

Nodibinājums „Karaļa Kalna Fonds” – 8 balsis 
 

Aizklātas balsošanas rezultātā Aglonas novada dome NOLEMJ: 
 

    1. Apbalvojuma „Aglonas novada Gada cilvēks” saņemšanai  apstiprināt Sofiju Stivriņu. 

    2. Apbalvojuma „Gada balva” saņemšanai nominācijā „Par ieguldījumu novada   

         izglītības attīstībā” apstiprināt Irēnu Ļeonovu. 

    3. Apbalvojuma „Gada balva” saņemšanai nominācijā „Par ieguldījumu novada   

        kultūras dzīves attīstībā un popularizēšanā”  apstiprināt Guntu Gulbi. 

    4. Apbalvojuma „Gada balva” saņemšanai nominācijā „Par ieguldījumu novada sporta   

        dzīves attīstībā un popularizēšanā”  apstiprināt Feoktistu Pušņakovu. 

    5. Apbalvojuma „Gada balva” saņemšanai nominācijā „Par ieguldījumu novada   

        lauksaimniecības attīstībā” apstiprināt Juri Murānu. 

    6. Apbalvojuma „Gada balva” saņemšanai nominācijā „Par ieguldījumu novada   

        veselības aizsardzībā un sociālajā aprūpē"  apstiprināt Irinu Artjomovu. 

    7. Apbalvojuma „Gada balva” saņemšanai nominācijā „Par ieguldījumu novada   

        sabiedriskajā dzīvē”  apstiprināt Mihalīnu Cakuli. 

    8. Apbalvojuma „Gada balva” saņemšanai nominācijā „Par ieguldījumu novada   

        tūrisma nozares attīstībā” apstiprināt nodibinājumu „Karaļa Kalna Fonds”. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

Balsojumā nepiedalās deputāts J.Rutka. 
 

     Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, 

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

(V.Krimans, D.Vanags), NOLEMJ:                               
 

9. Noteikt apbalvojuma apmēru „Aglonas novada Gada cilvēks” nominācijā 100,00 Ls 

(pēc nodokļu nomaksas).  
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

2.§ 

Par iepirkuma izsludināšanu. 

(Ziņo I.Barkeviča) 
 

     Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, 

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

atturas – 2 (V.Krimans, D.Vanags), NOLEMJ:                               

    1. Veikt iepirkuma procedūru pasūtījumam „Apsardzes sistēmu un  ugunsdrošības   

        pakalpojumu saņemšana Aglonas novada iestādēs un struktūrvienībās”. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
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3.§ 

Par projektu “Rotaļu laukuma atjaunošana Kastuļinas pagasta Aglonas novadā”.  

(Ziņo A.Guževa) 
 

      Biedrība “Ilzes krasti” vēlas piedalīties LAD izsludinātajā projektu konkursā 

413.pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana dzīves kvalitātes veicināšana vietējo 

attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijās”  

2. aktivitātes – iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu 

nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā 

skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika 

pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem. 

1.2. rīcībā: „Iedzīvotāju pulcēšanās vietu, interešu izglītības un brīvā laika pavadīšanas 

vietu izveidošana un atjaunošana”. 

  ar projektu “Rotaļu laukuma atjaunošana Kastuļinas pagasta Aglonas novadā” un lūgt 

atbalstu Aglonas novada domei. 

Projekta mērķis: Lauku iedzīvotāju vispārējās labklājības celšana un iespējami labākas, 

ilgtspējīgākas attīstības veicināšana, aktīva un radoša brīvā laika pavadīšanas un veselīga 

dzīvesveida popularizēšana, un apkārtnes labiekārtošana Aglonas novadā.  

Projekta galvenās aktivitātes: 

1. Rotaļu laukuma un žoga ap to atjaunošana. 
 

Debatēs piedalās: D.Vanags, V.Krimans. 
 

     Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 1. daļas 27. pantu, 
 

     Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, 

A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Streļčs, A.Kluss, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, 

J.Rutka); atturas – 1 (D.Vanags), NOLEMJ:                               
 

    1. Atbalstīt biedrību “Ilzes krasti” projekta “Rotaļu laukuma atjaunošana Kastuļinas    

        pagasta  Aglonas novadā” realizācijā, piešķirot līdzfinansējumu 10 % apmērā no   

        kopējām izmaksām - 604,47 LVL. 

    2. Līdzfinansējumu paredzēt 2013. gada budžetā. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

I.Reščenko ziņo, ka sēde ir slēgta. 

 

SĒDE SLĒGTA  plkst.16:40. 

 
SĒDI VADĪJA 

novada domes priekšsēdētājs                      _____________________  I.REŠČENKO 

 
SĒDI PROTOKOLĒJA                              ______________________ I.RUTKA 

  
Protokols parakstīts ________________________ 

                                               (datums) 

 


