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ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Aglonas novadā
2013.gada 8.novembrī

Nr.23

Sēde sasaukta plkst.8:30
Sēdi atklāj plkst.8:30
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Helēna Streiķe
Protokolē – Inese Rutka
Piedalās –
9 Aglonas novada domes deputāti: Helēna Streiķe, Osvalds Šatilovs, Vadims Krimans,
Lolita Solima, Andris Girss, Aleksandrs Dimpers,
Juris Butēvics, Feoktists Pušņakovs, Igors Reščenko (līdz
plkst.8:40).
Sēdes vadītāja H.Streiķe aicina balsot par izsludināto sēdes darba kārtību.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
L.Solima, J.Butēvics, F.Pušņakovs, A.Girss, A.Dimpers, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
Apstiprināt izsludināto sēdes darba kārtību:
1. Par Aglonas novada pašvaldības pilsoņa izvirzīšanu VARAM Atzinības raksta
saņemšanai.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
1.§

Par Aglonas novada pašvaldības pilsoņa izvirzīšanu VARAM Atzinības raksta
saņemšanai.
(ziņo H.Streiķe)
2013.gada 6.novembrī Aglonas novada domes elektroniskajā pastā Saņemta Latgales
plānošanas reģiona vētule ar aicinājumu līdz šī gada 8.novembrim izvirzīt vienu pašvaldības
godājamo pilsoni, kuram VARAM pasniegs Atzinības rakstu par sasniegumiem valsts, pašvaldības,
sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes vai saimnieciskajā darbā.
Sagatavotais lēmumprojekts:
1. Apstiprināt _________________ VARAM Atzinības raksta saņemšanai par sasniegumiem _________.
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Deputāts I.Reščenko iesniedz rakstisku lēmumprojektu:
Kandidāti apbalvošanai.
1. Vadims Krimans – par ieguldījumu „atklātā politika” ieviešanu Aglonas novada domes
darbā.
2. Artūrs Gražulis – par Aglonas novada sabiedrības iesaistīšanu novada attīstībā un
sabiedrības informēšanu par novada aktuālākiem notikumiem.
3. Valentīna Gribuška – par mūža ieguldījumu Aglonas sociālās palīdzības attīstībā.
4. Lidija Šatilova – par ieguldījumu Aglonas novada izglītības attīstībā un novada skolu kopējā
mērķa sasniegšanā.
Deputāts V.Krimans noņem savu kandidatūru.
Sēžu zāli atstāj deputāts I.Reščenko plkst.8:40.
Debatēs piedalās: V.Krimans, J.Butēvics, L.Solima, A.Girss, F.Pušņakovs, O.Šatilovs.
Sakarā ar to, ka:
(1) Latgales plānošanas reģions savlaicīgi nav informējis pašvaldību par pasākumu un
kandidātu izvirzīšanu VARAM Atzinības raksta saņemšanai;
(2) Aglonas novada iedzīvotājiem nebija iespējas izvirzīt kandidātus VARAM Atzinības raksta
saņemšanai;
(3) Šī gada 17.novembrī plkst.14:00 pašvaldībā notiek Aglonas novada svinīgs pasākums veltīts
Latvijas Republikas proklamēšanas 95.gadadienai, kura rīkošana saskaņota jau mēnesi
iepriekš, tādēļ pašvaldības vadītāji un amatpersonas nevarēs piedalīties svinīgajā pasākumā
Rēzeknē.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
L.Solima, J.Butēvics, F.Pušņakovs, A.Girss, A.Dimpers); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Neizvirzīt nevienu kandidatūru VARAM Atzinības raksta saņemšanai.
2. Sabiedrisko attiecību speciālistei Zanei Ločmelei ievietot Aglonas novada domes
viedokli mājas lapā www.aglona.lv
3. Lūgt Latgales plānošanas reģionu savlaicīgi sniegt informāciju par 2014.gadā plānoto
pasākumu.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Tika veikts novada domes ārkārtas sēdes audioieraksts.
H.Streiķe ziņo, ka sēde ir slēgta.
SĒDE SLĒGTA plkst.9:00
SĒDI VADĪJA
novada domes priekšsēdētāja

______________________ H.STREIĶE

SĒDI PROTOKOLĒJA

______________________ I.RUTKA

Protokols parakstīts 2013.gada 8.novembrī.
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