
           
LATVIJAS REPUBLIKALATVIJAS REPUBLIKA

AGLONAS NOVADA DOMEAGLONAS NOVADA DOME

Reģ.Nr. 90000065754, Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas nov.,  LV-5304  Tālr./fakss +371 65324573  www.aglona.lvReģ.Nr. 90000065754, Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas nov.,  LV-5304  Tālr./fakss +371 65324573  www.aglona.lv

ĀRKĀRTAS SĒDES   PROTOKOLS
Aglonas novadā    

2014.gada 8.janvārī                                                                                                                Nr.2

Sēde sasaukta plkst.14:00

Sēdi atklāj plkst.14:00

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Helēna Streiķe

Protokolē – Inese Rutka

Piedalās – 
7 Aglonas novada domes deputāti: Helēna Streiķe, Osvalds Šatilovs, Lolita Solima, Andris Girss, 
                                                            Aleksandrs Dimpers,  Juris Butēvics, Feoktists Pušņakovs.
Nepiedalās -  
2 Aglonas novada domes deputāti: Vadims Krimans (atrodas Daugavpilī),
                                                            Igors Reščenko (neierašanās iemesls nav zināms).

Piedalās – 
Pašvaldības administrācijas darbinieki: Izpilddirektore I.Poga,                                                    
                                                                     Šķeltovas pag. pārvaldes vadītāja I.Maļuhina,
                                                                     Grāveru pag. pārvaldes vadītāja A.Buiniča,
                                                                     Kastuļinas pag. pārvaldes vadītājs P.Bekišs.

Iedzīvotāja: E.Viļuma.

Aglonas  novada  domē  saņemts  Elizabetes  Viļumas  08.01.2014.  iesniegums (kancelejā  reģ.  08.01.2014.,
Nr.67), kurā tiek informēts, ka šī gada 8.janvārī E.Viļuma piedalīsies Aglonas novada domes ārkārtas sēdē
un veiks  video filmēšanu.  Video filmēšana  notiek  saskaņā ar  Fizisko  datu  aizsardzības  likuma II  daļas
7.p.5.p.  pamatojumu  „datu  ievākšana  un  to  apstrāde  tiek  veikta,  lai  nodrošinātu  sabiedrības  interešu
ievērošanu”. 
 
Sēdes vadītāja H.Streiķe aicina balsot par izsludināto sēdes darba kārtību.

Aglonas  novada dome,  atklāti  balsojot,  ar  7  balsīm:  par –  7  (H.Streiķe,  O.Šatilovs,  L.Solima,
J.Butēvics, F.Pušņakovs, A.Girss, A.Dimpers); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:

Apstiprināt izsludināto sēdes darba kārtību:

1. Par 2014.gada amatu sarakstiem.
2. Par iepirkumu komisiju.
3. Par S.Zeiles iesniegumu (07.01.2014., Nr. 37).
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H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
1.§

Par 2014.gada amatu sarakstiem. 
(Ziņo V.Lielcepure)

Aglonas  novada  domes  iestāžu,  struktūrvienību  amatu  saraksti  ar  atalgojumiem
darbiniekiem 2014. gadam tika skatīti Aglonas novada domes Finanšu komitejā 13.11.2013. Nr. 21
un 20.11.2013. Nr. 22; Aglonas novada domes Apvienotā Finanšu un Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejā 11.12.2013. Nr. 23; Ārkārtas Finanšu komitejā 20.12.2013. Nr.25.  Sastādot
Aglonas novada domes budžetu, pārrunās ar pašvaldības iestāžu vadītājiem, pēc atsevišķu iestāžu
vadītāju  ieteikuma  tika  izstrādāti  priekšlikumi  izmaiņām štatu  sarakstos.  Izmaiņas  sagatavotas,
izvērtējot darbinieku darba apjomu un pašvaldības budžeta iespējas. Ņemot vērā komitejās izteiktos
priekšlikumus  un  pamatojoties  uz  Valsts  un  pašvaldību  institūciju  amatpersonu  un  darbinieku
atlīdzības likuma nosacījumiem, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu,

Debatēs piedalās: A.Girss, I.Poga, I.Maļuhina.

Deputāti balso par to, ka balsot kopā par sagatavotā lēmumprojekta 4 punktiem.

Aglonas  novada dome,  atklāti  balsojot,  ar  7  balsīm:  par –  7  (H.Streiķe,  O.Šatilovs,  L.Solima,
J.Butēvics, F.Pušņakovs, A.Girss, A.Dimpers); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:

1. Balsot kopā par sagatavotā lēmumprojekta 4 punktiem.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

Aglonas  novada dome,  atklāti  balsojot,  ar  7  balsīm:  par –  7  (H.Streiķe,  O.Šatilovs,  L.Solima,
J.Butēvics, F.Pušņakovs, A.Girss, A.Dimpers); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:

1. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību amatu sarakstus ar atalgo-
jumiem darbiniekiem 2014.gadam, saskaņā ar pielikumiem. (Nr.1A-algas līdz 3A-
algas; Nr.5A-algas līdz 23A-algas; Nr.25A-algas līdz 26A-algas).

2. Uzdot Aglonas novada domes iestāžu vadītājiem un juristam veikt grozījumus amat-
personu un darbinieku darba līgumos, saskaņā ar apstiprinātiem amatu sarakstiem.

3. Precizēt Aglonas novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogu atbilstoši Domes 
apstiprinātajām izmaiņām amatu sarakstos 2014.gadam.

4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Aglonas novada domes izpilddirektore Ine-
ta Poga.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

2.§
Par iepirkumu komisiju 

(ziņo I.Poga)

2014.gada  06.janvārī  Aglonas  novada  domes  Iepirkuma komisijas  sēdē  (protokols  nr.  1  no
06.01.2014.)  (turpmāk  -  komisija)  tika  sagatavots  lēmumprojekts  apstiprināt  komisijas
priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku un sekretāru, tāpēc ņemot vērā komisijas pieņemto lēmumu
un pamatojoties uz  Aglonas novada domes lēmumu (protokola Nr.  1. & 2.),  „Aglonas novada
domes iepirkumu komisijas nolikuma” 3.1. un 3.2. punktu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 24.punktu,

No balsošanas sevi atstādina deputāts J.Butēvics.

Aglonas novada domes 08.01.2014. ārkārtas  sēdes protokols Nr.2                                   - 2 -



Aglonas  novada dome,  atklāti  balsojot,  ar  6  balsīm:  par –  6  (H.Streiķe,  O.Šatilovs,  L.Solima,
F.Pušņakovs, A.Girss, A.Dimpers); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:

1. Apstiprināt Mārtiņu Butēvicu Aglonas novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdē-
tāja amatā.

2. Apstiprināt Elitu Strodi Aglonas novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja 
vietnieces amatā.

3. Apstiprināt Edgaru Ciganoviču Aglonas novada domes Iepirkumu komisijas sekretāra
amatā.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

3.§
Par Sanitas Zeiles iesniegumu. 

(ziņo I.Poga)

2014.gada 07.janvārī Aglonas novada domē tika saņemts iesniegums (reģ. nr. 37, 07.01.2014.)
no Aglonas novada domes Iepirkumu komisijas locekļa Sanitas Zeiles, ar lūgumu atbrīvot viņu no
komisijas locekļa amata. Pamatojoties uz „Aglonas novada domes iepirkumu komisijas nolikuma”
3.9. punktu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 9.punktu,

No sēžu zāles iziet deputāts J.Butēvics.

Aglonas  novada dome,  atklāti  balsojot,  ar  6  balsīm:  par –  6  (H.Streiķe,  O.Šatilovs,  L.Solima,
F.Pušņakovs, A.Girss, A.Dimpers); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:

1. Atbrīvot Sanitu Zeile no Aglonas novada domes Iepirkuma komisijas locekļa amata ar 
08.01.2014.

2. Izsludināt kandidātu pieteikšanos darbam Aglonas novada domes Iepirkumu komisi-
jas locekļa amatā.

3. Noteikt, ka atbildīgā par informācijas ievietošanu Aglonas novada domes mājas lapā ir
Aglonas novada domes Sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Ločmele.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

H.Streiķe ziņo, ka sēde ir slēgta.

SĒDE SLĒGTA  plkst.14:20.

SĒDI VADĪJA
novada domes priekšsēdētāja                  ______________________ H.STREIĶE

SĒDI PROTOKOLĒJA                           ______________________ I.RUTKA

Protokols parakstīts 2014.gada 9.janvārī.
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