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ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Aglonas novadā
2013.gada 14.novembrī

Nr.24

Sēde sasaukta plkst.16:00
Sēdi atklāj plkst.16:00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Helēna Streiķe
Protokolē – Inese Rutka
Piedalās –
6 Aglonas novada domes deputāti: Helēna Streiķe, Osvalds Šatilovs, Vadims Krimans,
Lolita Solima, Andris Girss, Aleksandrs Dimpers.
Nepiedalās - 3 Aglonas novada domes deputāti: Juris Butēvics (slimības dēļ),
Feoktists Pušņakovs (darba komandējumā),
Igors Reščenko (neierašanās iemesls nav zināms).
Piedalās –
Pašvaldības administrācijas darbinieki: Izpilddirektore I.Poga,
Finanšu nodaļas vadītāja V.Lielcepure,
novada domes jurists D.Kuzņecovs,
Kancelejas nodaļas vadītāja I.Barkeviča,
sabiedrisko attiecību speciāliste Z.Ločmele,
Komunālā dienesta vadītājs V.Dimpers.
Iedzīvotājs: I.Livdāns.
Sēdes vadītāja H.Streiķe aicina balsot par izsludināto sēdes darba kārtību.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 6 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
L.Solima, A.Girss, A.Dimpers); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
Apstiprināt izsludināto sēdes darba kārtību:
1.
2.
3.
4.
5.

Par 2013.gada budžeta grozījumiem.
Par iepirkuma rezultātiem.
Par pirmpirkuma tiesībām.
Par apbalvojumiem „Gada balva” un „Aglonas novada Gada cilvēks”.
Par Latgales plānošanas reģiona un Daugavpils pilsētas domes rīkoto pasākumu LR
proklamēšanas 95.gadadienas svinībām.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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1.§
Par 2013.gada budžeta grozījumiem.
/Ziņo V.Lielcepure /
Debatēs piedalās: V.Krimans.
Saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.pantu, likuma ‘’Par pašvaldību budžetiem’’ 7.pantu,
‘’Likuma par budžetu un finanšu vadību’’ 41.(1) pantu,

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 6 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
L.Solima, A.Dimpers, A.Girss); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aglonas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.21 „ Grozījumi Aglonas
novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.3 „Aglonas novada domes budžets
2013.gadam””.
Par Aglonas novada budžetu 2013.gadam
Izdoti pamatojoties uz likuma
"Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 2.punktu un
46.pantu

Apstiprināt grozījumus Aglonas novada domes 2013.gada budžetā:
1.1.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību 2013. gada konsolidētā pamatbudžeta
grozījumus ieņēmumos 43993 latu apmērā. Kopējā konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumu summa, t.sk.
grozījumi, ir 2819804 lati (tajā skaitā konsolidācija - 396216 lati), aizņēmumu saņemšana: 233235 lati,
naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā 267716 lati. Pamatbudžeta ieņēmumu
kopsumma (tajā skaitā naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā un aizņēmumu
saņemšana) ir 3320755 lati (tajā skaitā konsolidācija -396216 lati);
1.2.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību 2013. gada konsolidētā pamatbudžeta
grozījumus izdevumos 42728 latu apmērā. Kopējā konsolidētā pamatbudžeta izdevumu summa, t.sk.
grozījumi, ir 3203219 lati (tajā skaitā konsolidācija -396216 lati), aizņēmumu atmaksa 101665 lati,
atlikums gada beigās, ar grozījumiem (plus 10692 lati), sastāda 15871 lati. Pamatbudžeta izdevumu
kopsumma (tajā skaitā naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada beigās un aizņēmumu atmaksa) ir
3320755 lati (tajā skaitā konsolidācija -396216 lati);
1.3. Konsolidētais pamatbudžets ar grozījumiem atspoguļots Pielikumā Nr.1 ‘’Pamatbudžets,
2013.gads’’(6.aile). Konsolidētā pamatbudžeta grozījumi atspoguļoti Pielikumā Nr.1 ‘’Pamatbudžets,
2013. gads’’ (7.aile). Pielikums Nr.1 ‘’Pamatbudžets, 2013. gads’’ ir neatņemama Saistošo noteikumu
sastāvdaļa un pievienojams Saistošajiem noteikumiem.
1.4. Pamatbudžets ar grozījumiem pašvaldības iestādēm, struktūrvienībām atspoguļots Pielikumā Nr.1Pārvaldes 7.ailē (ieņēmumu klasifikācijas kodiem) un Nr. 2-Pārvaldes 7.ailē (izdevumu funkcionālās
klasifikācijas kodiem), grozījumi atspoguļoti šo pielikumu 8.ailē.
1.5. Pamatbudžets ar grozījumiem ekonomiskās klasifikācijas kodiem pašvaldības iestādēm,
struktūrvienībām atspoguļots Pielikumā Nr.4.
2.1. Saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 46.pantu, Saistošos noteikumus par pašvaldības budžeta
grozījumiem, tajā skaitā:
Pielikumu Nr.1 ‘’Pamatbudžets, 2013.gads’’;
Pielikumu Nr.3-SB ‘’Speciālais budžets’’
Kancelejas nodaļai triju dienu laikā rakstveidā vai elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
3.1. Aglonas novada domes administrācijas un pagastu pārvalžu budžeta ieņēmumu grozījumu projektu
‘’Pielikums Nr.1-Pārvaldes’’ un izdevumu grozījumu projektu ‘’Pielikums Nr.2-Pārvaldes’’, Aglonas
internātvidusskolas 07.11.2013.iesniegumu Nr.1-12/91 ‘’Par grozījumiem ieņēmumu un izdevumu
tāmē’’, kas tajā skaitā iekļauti Aglonas novada domes konsolidētajā pamatbudžetā ‘’Pielikums Nr.1
PAMATBUDŽETS, 2013.GADS’’, pievienot domes sēdes protokola pielikumos.
3.2. Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidētā pamatbudžeta grozījumu kopsavilkumu
pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (Pielikums Nr.4), kas tajā skaitā iekļauts Aglonas novada domes
konsolidētajā pamatbudžetā ‘’Pielikums Nr.1 PAMATBUDŽETS, 2013.GADS’’, pievienot domes sēdes
protokola pielikumos.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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2.§
Par iepirkuma rezultātiem.
/Ziņo I.Barkeviča /
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 6 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
L.Solima, A.Dimpers, A.Girss); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1.

2.

Pieņemt zināšanai, ka par pašvaldības pasūtījuma „Brošūru izgatavošana projekta Nr.LLB-2-266
„Kulināro pakalpojumu uzlabošana Latgales un Vitebskas reģionos, pamatojoties uz kulinārā
mantojuma koncepciju” (BELLA CUISINE) ietvaros”, identifikācijas numurs
AND/2015/16/BC, veicēju iepirkuma komisija izvēlas: SIA “Latgales druka” , reģistrācijas
Nr.”40003199542, juridiskā adrese – Baznīcas iela 28, Rēzekne, LV 4601, sakarā ar to, ka tas ir
pretendents, kas atbilst nolikumā pretendentiem izvirzītajām prasībām un ir iesniedzis zemāko
cenu piedāvājumu.
Noslēgt ar 14.11.2013.g. līgumu ar “Latgales druka” , reģistrācijas Nr.”40003199542,
juridiskā adrese – Baznīcas iela 28, Rēzekne, LV 4601, pasūtījuma „Brošūru izgatavošana
projekta Nr.LLB-2-266 „Kulināro pakalpojumu uzlabošana Latgales un Vitebskas reģionos,
pamatojoties uz kulinārā mantojuma koncepciju” (BELLA CUISINE) ietvaros”,
identifikācijas numurs AND/2013/16/BC, realizēšanai par piedāvājuma cenu EUR
8282,00 (bez PVN).

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
3.§
Par pirmpirkuma tiesībām.
/Ziņo H.Streiķe /
2013. gada 13. novembrī Aglonas novada domē tika saņemts iesniegums (reģistrēts ar Nr.
2827) no I.L., pievienojot pirkuma līgumu no 11.11.2013. ar lūgumu izsniegt izziņu par atteikumu
izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu pēc adreses „Livdānu S”, Aglonas pagasts,
Aglonas novads. Pirkuma līgumā tika noteikta pirkuma maksa 3188 LVL apmērā.
Sagatavotie lēmumprojekti:
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļu 17.p., 78.pantu un MK „Noteikumi
par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem” 4.punktu, ievērojot Aglonas
novada domes teritorijas plānojumā atļauto (plānoto) teritorijas izmantošanu,
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Sagatavot izziņu par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības nekustamā īpašuma „Livdānu
S”, Aglonas pagasts, Aglonas novads iegadē.
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļu 2.punktu, 21.panta 1.daļu 17.p.,
78.pantu un MK „Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un
termiņiem” 3.punktu, ievērojot Aglonas novada domes teritorijas plānojumā atļauto (plānoto) teritorijas
izmantošanu,
Aglonas novada dome NOLEMJ:

1. Izmantot pirmpirkuma tiesības nekustamā īpašuma „Livdānu S”, Aglonas pagasts, Aglonas
novads, kadastra nr. 7642 004 0351 iegādē.
2. Iegūto īpašumu izmantot pašvaldību funkciju veikšanai, ________________
________________________________________________________________.
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3. Lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu nosūtīt nekustamā īpašuma pārdevējam A/S
„GE Money Bank” un Preiļu Zemesgrāmatu nodaļai.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Debatēs piedalās: I.Poga, V.Dimpers, V.Krimans, D.Kuzņecovs.
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļu 17.p., 78.pantu un MK
„Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem”
4.punktu, ievērojot Aglonas novada domes teritorijas plānojumā atļauto (plānoto) teritorijas
izmantošanu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 6 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
L.Solima, A.Dimpers, A.Girss); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Sagatavot izziņu par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības nekustamā īpašuma
„Livdānu S”, Aglonas pagasts, Aglonas novads iegadē.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
4.§
Par apbalvojumiem „Gada balva” un „Aglonas novada Gada cilvēks”.
/Ziņo O.Šatilovs /
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja izskatīja iesniegtās kandidatūras apbalvojuma
„Aglonas novada Gada cilvēks” saņemšanai:
1. Ēriks Stivriņš.
Komitejas locekļi konstatēja - pieteikuma anketā par izvirzīto apbalvojamo personu Ē.Stivriņu ir
neievērots nolikuma „Par Aglonas novada domes apbalvojumiem” 13.punkts.
2. Olga Jemeļjanova.
Komitejas locekļi konstatēja - pieteikuma anketa par izvirzīto apbalvojamo personu O.Jemeļjanovu
atbilst nolikumam „Par Aglonas novada domes apbalvojumiem”.
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja izskatīja iesniegtās kandidatūras apbalvojuma
„Gada balva” saņemšanai nominācijās:
1. Izglītībā:
1.1.
Ludmila Kormiļceva.
Komitejas locekļi konstatēja - pieteikuma anketa par izvirzīto apbalvojamo personu L.Kormiļcevu
atbilst nolikumam „Par Aglonas novada domes apbalvojumiem”.
1.2.

Maruta Lukaševiča.

Komitejas locekļi konstatēja - pieteikuma anketā par izvirzīto apbalvojamo personu M.Lukaševiču
ir neievērots nolikuma „Par Aglonas novada domes apbalvojumiem” 4.punkts.
1.3.

Iveta Soldāne.

Komitejas locekļi konstatēja - pieteikuma anketa par izvirzīto apbalvojamo personu I.Soldāni
atbilst nolikumam „Par Aglonas novada domes apbalvojumiem”.
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2. Kultūrā:
2.1.
Ļena Afanasjeva.
Komitejas locekļi konstatēja - pieteikuma anketā par izvirzīto apbalvojamo personu Ļ.Afanasjevu ir
neievērots nolikuma „Par Aglonas novada domes apbalvojumiem” 4.punkts.
3. Sportā:
3.1.
Valentīna Jankeviča.
Komitejas locekļi konstatēja - pieteikuma anketa par izvirzīto apbalvojamo personu V.Jankeviču
atbilst nolikumam „Par Aglonas novada domes apbalvojumiem”.
3.2.

Vladimirs Afanasjevs.

Komitejas locekļi konstatēja - pieteikuma anketā par izvirzīto apbalvojamo personu V.Afanasjevu ir
neievērots nolikuma „Par Aglonas novada domes apbalvojumiem” 4.punkts.
3.3.

Vladislavs Stivriņš.

Komitejas locekļi konstatēja - pieteikuma anketā par izvirzīto apbalvojamo personu V.Stivriņu ir
neievērots nolikuma „Par Aglonas novada domes apbalvojumiem” 4.punkts un 5.4.punkts.
4. Tautsaimniecībā:
4.1.
Anita Miglāne.
Komitejas locekļi konstatēja - pieteikuma anketā par izvirzīto apbalvojamo personu A.Miglāni ir
neievērots nolikuma „Par Aglonas novada domes apbalvojumiem” 4.punkts.
5. Veselības aizsardzībā un sociālajā aprūpē:
5.1.
Valentīna Leontjeva.
Komitejas locekļi konstatēja - pieteikuma anketa par izvirzīto apbalvojamo personu V.Leontjevu
atbilst nolikumam „Par Aglonas novada domes apbalvojumiem”.
5.2.

Tatjana Levkova.

Komitejas locekļi konstatēja - pieteikuma anketā par izvirzīto apbalvojamo personu T.Levkovu ir
neievērots nolikuma „Par Aglonas novada domes apbalvojumiem” 4.punkts.
5.3.

Aivars Daukšts.

Komitejas locekļi konstatēja - pieteikuma anketa par izvirzīto apbalvojamo personu A.Daukštu
atbilst nolikumam „Par Aglonas novada domes apbalvojumiem”.
6. Sabiedriskajā darbībā:
6.1.
Igors Platonovs.
Komitejas locekļi konstatēja - pieteikuma anketa par izvirzīto apbalvojamo personu I.Platonovu
atbilst nolikumam „Par Aglonas novada domes apbalvojumiem”.
SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS
PRIEKŠLIKUMS:
Virzīt uz novada domes sēdi izskatīšanai sekojošus pretendentus:
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1. Apbalvojuma „Aglonas novada Gada cilvēks” saņemšanai Ēriku Stivriņu, Olgu
Jemeļjanovu.
2. Apbalvojuma „Gada balva” saņemšanai nominācijā „Izglītībā” Ludmilu
Kormiļcevu, Marutu Lukaševiču, Ivetu Soldāni.
3. Apbalvojuma „Gada balva” saņemšanai nominācijā „Kultūrā” Ļenu Afanasjevu.
4. Apbalvojuma „Gada balva” saņemšanai nominācijā „Sportā” Valentīnu, Jankeviču,
Vladimiru Afanasjevu, Vladislavu Stivriņu.
5. Apbalvojuma „Gada balva” saņemšanai nominācijā „Tautsaimniecībā” Anitu
Miglāni.
6. Apbalvojuma „Gada balva” saņemšanai nominācijā „Veselības aizsardzībā un
sociālajā aprūpē" Valentīnu Leontjevu, Tatjanu Levkovu, Aivaru Daukštu.
7. Apbalvojuma „Gada balva” saņemšanai nominācijā „Sabiedriskajā darbībā” Igoru
Platonovu.
Pamatojoties uz Nolikumu „Par Aglonas novada domes apbalvojumiem”, izvērtējot iesniegtos
pretendentus, vienā nominācijā balvu var pasniegt vienam pretendentam. Kādā no nominācijām
balvu var nepiešķirt nevienam. Apbalvojuma apmēru Aglonas novada dome nosaka ar lēmumu.
Sakarā ar to, ka pieteikuma anketā uz apbalvojumu „Aglonas novada Gada cilvēks” par izvirzīto
apbalvojamo personu Ē.Stivriņu ir neievērots nolikuma „Par Aglonas novada domes
apbalvojumiem” 13.punkts, deputāti balso par 1 kandidatūras virzīšanu apbalvojuma „Aglonas
novada Gada cilvēks” saņemšanai.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 5 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
L.Solima, A.Dimpers); pret – nav; atturas – 1 (A.Girss), NOLEMJ:
1. Virzīt vienu kandidatūru apbalvojuma „Aglonas novada Gada cilvēks” saņemšanai.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 6 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
L.Solima, A.Dimpers, A.Girss); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Apbalvojuma „Aglonas novada Gada cilvēks” saņemšanai apstiprināt Olgu Jemeļjanovu.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Sakarā ar to, ka pieteikuma anketā uz apbalvojumu „Gada balva” nominācijā „Izglītība” par
izvirzīto apbalvojamo personu M.Lukaševiču ir neievērots nolikuma „Par Aglonas novada domes
apbalvojumiem” 4.punkts, deputāti balso par 2 kandidatūru virzīšanu apbalvojuma „Gada
balva” saņemšanai nominācijā „Izglītība”.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 6 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
L.Solima, A.Dimpers, A.Girss); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Virzīt divas kandidatūras apbalvojuma „Gada balva” saņemšanai nominācijā
„Izglītība”.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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Deputāti balso par L.Kormiļcevas kandidatūru.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 3 (L.Solima, A.Dimpers, A.Girss); pret –
nav; atturas – 3 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans), neapstiprina L.Kormiļcevas kandidatūru.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums nav pieņemts.
Deputāti balso par I.Soldānes kandidatūru.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 3 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans);
pret – nav; atturas – 3 (A.Girss, L.Solima, A.Dimpers), neapstiprina I.Soldānes kandidatūru.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums nav pieņemts.
Deputāti vienojas, tā kā balsojums par kandidatūrām ir neizšķirts, izšķirošā balss ir novada
domes priekšsēdētājai H.Streiķei.
Deputāti vienojas:
1. Apbalvojuma „Gada balva” saņemšanai nominācijā „Izglītība” apstiprināt Ivetu Soldāni.
Sakarā ar to, ka pieteikuma anketā uz apbalvojumu „Gada balva” nominācijā „Kultūra” par
izvirzīto apbalvojamo personu Ļ.Afanasjevu ir neievērots nolikuma „Par Aglonas novada domes
apbalvojumiem” 4.punkts, deputāti vienojas, ka apbalvojums „Gada balva” nominācijā „Kultūra”
netiks piešķirts.
Pieteikuma anketā uz apbalvojumu „Gada balva” nominācijā „Sports” par izvirzīto apbalvojamo
personu V.Afanasjevu ir neievērots nolikuma „Par Aglonas novada domes apbalvojumiem”
4.punkts un par izvirzīto apbalvojamo personu V.Stivriņu ir neievērots nolikuma „Par Aglonas
novada domes apbalvojumiem” 4.punkts un 5.4.punkts.
Deputāti balso par V.Jankevičas kandidatūru.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 6 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
L.Solima, A.Dimpers, A.Girss); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Apbalvojuma „Gada balva” saņemšanai nominācijā „Sports” apstiprināt Valentīnu
Jankeviču.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Sakarā ar to, ka pieteikuma anketā uz apbalvojumu „Gada balva” nominācijā „Tautsaimniecība” par
izvirzīto apbalvojamo personu A.Miglāni ir neievērots nolikuma „Par Aglonas novada domes
apbalvojumiem” 4.punkts, deputāti vienojas, ka apbalvojums „Gada balva” nominācijā
„Tautsaimniecība” netiks piešķirts.
Pieteikuma anketā uz apbalvojumu „Gada balva” nominācijā „Veselības aizsardzība un sociālā
aprūpe” par izvirzīto apbalvojamo personu T.Levkovu ir neievērots nolikuma „Par Aglonas novada
domes apbalvojumiem” 4.punkts.
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Deputāti balso par V.Leontjevas kandidatūru.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 5 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
L.Solima, A.Girss); pret – nav; atturas – 1 (A.Dimpers), NOLEMJ:
1. Apbalvojuma „Gada balva” saņemšanai nominācijā „Veselības aizsardzība un sociālā
aprūpe” apstiprināt Valentīnu Leontjevu.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Deputāti balso par I.Platonova kandidatūru.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 6 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
L.Solima, A.Dimpers, A.Girss); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Apbalvojuma „Gada balva” saņemšanai nominācijā „Sabiedriskā darbība” apstiprināt
Igoru Platonovu.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 6 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
L.Solima, A.Dimpers, A.Girss); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Noteikt apbalvojuma apmēru nominācijā „Aglonas novada Gada cilvēks” 100,00 Ls (pēc
nodokļu nomaksas) un nominācijā „Gada balva” nominantiem pasniegt fotogrāmatu
„Latgale”.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
5.§
Par Latgales plānošanas reģiona un Daugavpils pilsētas domes rīkoto pasākumu LR
proklamēšanas 95.gadadienas svinībām.
/Ziņo H.Streiķe /
2013. gada 07. novembrī Aglonas novada domē tika saņemts ielūgums no Latgales
plānošanas reģiona Attīstības padomes un Daugavpils pilsētas domes apmeklēt Latvijas Republikas
proklamēšanas 95.gadadienas svinības Daugavpils teātrī, Rīgas iela 22a, Daugavpilī.
Sagatavotais lēmumprojekts:
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. No Aglonas pagasta deleģēt _______________________ uz Latvijas Republikas prok
lamēšanas 95.gadadienas svinībām.
2. No Šķeltovas pagasta deleģēt _______________________ uz Latvijas Republikas prok
lamēšanas 95.gadadienas svinībām.
3. No Grāveru pagasta deleģēt _______________________ uz Latvijas Republikas prok
lamēšanas 95.gadadienas svinībām.
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4. No Kastuļinas pagasta deleģēt _______________________ uz Latvijas Republikas prok
lamēšanas 95.gadadienas svinībām.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 6 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
L.Solima, A.Dimpers, A.Girss); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai, ka Latgales plānošanas reģiona un Daugavpils pilsētas domes
rīkotajā pasākumā LR proklamēšanas 95.gadadienas svinībās piedalīsies novada
domes priekšsēdētāja Helēna Streiķe un 4 pārstāvji no pagastu pārvaldēm.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Tika veikts novada domes ārkārtas sēdes audioieraksts.
H.Streiķe ziņo, ka sēde ir slēgta.
SĒDE SLĒGTA plkst.17:00.
SĒDI VADĪJA
novada domes priekšsēdētāja

______________________ H.STREIĶE

SĒDI PROTOKOLĒJA

______________________ I.RUTKA

Protokols parakstīts 2013.gada 15.novembrī.
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