LATVIJAS REPUBLIKA
AGLONAS NOVADA DOME
Reģ.Nr. 90000065754, Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas nov., LV-5304 Tālr./fakss +371 65324573 www.aglona.lv

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Aglonas novadā

2014.gada 11.novembrī

Nr.24

Sēde sasaukta plkst.10:00
Sēdi atklāj plkst.10:00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Helēna Streiķe
Protokolē – Inese Rutka
Piedalās –
6 Aglonas novada domes deputāti: Helēna Streiķe, Osvalds Šatilovs, Lolita Solima, Andris Girss,
Aleksandrs Dimpers, Feoktists Pušņakovs.
Nepiedalās 3 Aglonas novada domes deputāts: Juris Butēvics (attaisnojošu iemeslu dēļ),
Vadims Krimans (attaisnojošu iemeslu dēļ),
Igors Reščenko (neierašanās iemesls nav zināms).
Piedalās –
Pašvaldības struktūrvienību vadītāji
un administrācijas darbinieki:
jurists D.Kuzņecovs,
Finanšu nodaļas vadītāja V.Lielcepure,
Šķeltovas pagasta pārvaldes vadītāja I.Maļuhina,
Grāveru pagasta pārvaldes vadītāja A.Buiniča,
Kastuļinas pagasta pārvaldes vadītājs P.Bekišs.
Iedzīvotāja: E.Viļuma.
Izsludinātā sēdes darba kārtība:
1. Par apbalvojumiem „Gada balva” un „Aglonas novada Gada cilvēks”. (ziņo
D.Kuzņecovs, O.Šatilovs)
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Aglonas novada domē saņemts Elizabetes Viļumas 11.11.2014. iesniegums (reģ. 11.11.2014.,
Nr.2435), kurā tiek informēts, ka šī gada 11.novembrī E.Viļuma piedalīsies Aglonas novada domes
ārkārtas sēdē un veiks video filmēšanu.
1.§
Par apbalvojumiem „Gada balva” un „Aglonas novada Gada cilvēks”.
(ziņo D.Kuzņecovs, O.Šatilovs)
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja izskatīja iesniegtās sekojošās pieteikuma
anketas apbalvojuma „Gada balva” saņemšanai:
Reģ. Nr.2351, 30.10.2014., nominācijā „Sportā” - Vladimirs Afanasjevs;
nominācijā „Veselības aizsardzībā un sociālajā aprūpē” – Genovefa
Prusaka;
nominācijā „Sabiedriskajā darbībā” – Marija Akermane.
Komitejas locekļi konstatēja - pieteikuma anketa par izvirzītajām personām uz
apbalvojumiem atbilst nolikumam „Par Aglonas novada domes apbalvojumiem”.
Komitejas locekļi vienojas pieteikuma anketu, reģ.Nr.2351, 30.10.2014., virzīt izskatīšanai uz
novada domes sēdi.
Reģ. Nr.2385, 03.11.2014., nominācijā „Izglītībā” – Ingrīda Kroiče un Karina Stivriņa;
nominācijā „Tautsaimniecībā” – Rimma Romanova un Anita
Reščenko.
Komitejas locekļi konstatēja - pieteikuma anketa par izvirzītajām personām uz
apbalvojumiem atbilst nolikumam „Par Aglonas novada domes apbalvojumiem”.
Komitejas locekļi vienojas pieteikuma anketu, reģ.Nr.2385, 03.11.2014., virzīt izskatīšanai uz
novada domes sēdi.
Reģ. Nr.2384, 03.11.2014., nominācijā „Tautsaimniecībā” – Rimma Romanova.
Komitejas locekļi konstatēja - pieteikuma anketa par izvirzīto personu uz apbalvojumu
atbilst nolikumam „Par Aglonas novada domes apbalvojumiem”.
Komitejas locekļi vienojas pieteikuma anketu, reģ.Nr.2384, 03.11.2014., virzīt izskatīšanai uz
novada domes sēdi.
Reģ. Nr.2247, 16.10.2014., nominācijā „Tautsaimniecībā” – www.aglona.net administrācija
A.Gražulis un E.Viļuma.
Komitejas locekļi konstatēja - pieteikuma anketā nav ievērots nolikuma „Par Aglonas novada
domes apbalvojumiem” 4.punkts – iesniedzējs nav parakstījis pieteikuma anketu.
Komitejas locekļi vienojas pieteikuma anketu, reģ.Nr.2247, 16.10.2014., virzīt izskatīšanai uz
novada domes sēdi.
Reģ. Nr.2198, 21.10.2014., nominācijā „Tautsaimniecībā” – www.aglona.net
Komitejas locekļi konstatēja - pieteikuma anketā nav ievērots nolikuma „Par Aglonas novada
domes apbalvojumiem” 4. un 5.1.punkts – iesniedzējs nav parakstījis pieteikuma anketu un
nav norādījis nominanta vārdu un uzvārdu.
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Komitejas locekļi vienojas pieteikuma anketu, reģ.Nr.2198, 21.10.2014., virzīt izskatīšanai uz
novada domes sēdi.
Reģ. Nr.2348, 29.10.2014., nominācijā „Sabiedriskajā darbībā” – Vija Kudiņa.
Komitejas locekļi konstatēja - pieteikuma anketa par izvirzīto personu uz apbalvojumu
atbilst nolikumam „Par Aglonas novada domes apbalvojumiem”.
Komitejas locekļi vienojas pieteikuma anketu, reģ.Nr.2348, 29.10.2014., virzīt izskatīšanai uz
novada domes sēdi.
Reģ. Nr.2347, 29.10.2014., nominācijā „Tautsaimniecībā” – z/s „Gurķīši” Valentīna Boka un
Vladimirs Boka.
Komitejas locekļi konstatēja - pieteikuma anketā nav ievērots nolikuma „Par Aglonas novada
domes apbalvojumiem” 4.punkts – iesniedzējs nav parakstījis pieteikuma anketu un nav
norādījis savu vārdu un uzvārdu.
Komitejas locekļi vienojas pieteikuma anketu, reģ.Nr.2347, 29.10.2014., virzīt izskatīšanai uz
novada domes sēdi.
Reģ. Nr.2358, 30.10.2014., nominācijā „Kultūrā” – Gunta Gulbe-Kalvāne;
nominācijā „Veselības aizsardzībā un sociālajā aprūpē” – Anita
Novikova;
nominācijā „Tautsaimniecībā” – Vija Kudiņa.
Komitejas locekļi konstatēja - pieteikuma anketā nav ievērots nolikuma „Par Aglonas novada
domes apbalvojumiem” 4. un 9.punkts – iesniedzējs nav parakstījis pieteikuma anketu un
izvirzītais nominants Gunta Gulbe-Kalvāne tika nominēta 2012.gadā.
Komitejas locekļi vienojas pieteikuma anketu, reģ.Nr.2358, 30.10.2014., virzīt izskatīšanai uz
novada domes sēdi.
Reģ. Nr.2359, 30.10.2014., nominācijā „Tautsaimniecībā” – Inese Survilo.
Komitejas locekļi konstatēja - pieteikuma anketā nav ievērots nolikuma „Par Aglonas novada
domes apbalvojumiem” 4.punkts – iesniedzējs nav parakstījis pieteikuma anketu.
Komitejas locekļi vienojas pieteikuma anketu, reģ.Nr.2359, 30.10.2014., virzīt izskatīšanai uz
novada domes sēdi.
Reģ. Nr.2368, 31.10.2014., nominācijā „Kultūrā” – Ilona Ivanova;
nominācijā „Tautsaimniecībā” – Sergejs Lukašonoks.
Komitejas locekļi konstatēja - pieteikuma anketa par izvirzītajām personām uz
apbalvojumiem atbilst nolikumam „Par Aglonas novada domes apbalvojumiem”.
Komitejas locekļi vienojas pieteikuma anketu, reģ.Nr.2368, 31.10.2014., virzīt izskatīšanai uz
novada domes sēdi.
Reģ. Nr.2374, 31.10.2014., nominācijā „Tautsaimniecībā” – z/s „Ezerkalni” Juris Murāns.
Komitejas locekļi konstatēja - pieteikuma anketa par izvirzīto personu uz apbalvojumu
atbilst nolikumam „Par Aglonas novada domes apbalvojumiem”.
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Komitejas locekļi vienojas pieteikuma anketu, reģ.Nr.2374, 31.10.2014., virzīt izskatīšanai uz
novada domes sēdi.
Reģ. Nr.2375, 31.10.2014., nominācijā „Tautsaimniecībā” – z/s „Pakalni” Rimma Romanova.
Komitejas locekļi konstatēja - pieteikuma anketa par izvirzīto personu uz apbalvojumu
atbilst nolikumam „Par Aglonas novada domes apbalvojumiem”.
Komitejas locekļi vienojas pieteikuma anketu, reģ.Nr.2375, 31.10.2014., virzīt izskatīšanai uz
novada domes sēdi.
Reģ. Nr.2376, 31.10.2014., nominācijā „Izglītībā” – Daniels Krimans;
nominācijā „Kultūrā” – Ieva Lazdāne;
nominācijā „Veselības aizsardzības un sociālajā aprūpē” – biedrība
„Neaizmirstule”;
nominācijā „Sabiedriskajā darbībā” – Gunta Gulbe-Kalvāne;
nominācijā „Tautsaimniecībā” – Vija Kudiņa.
Komitejas locekļi konstatēja - pieteikuma anketā 5. un 6.sadaļā nav ievērots nolikuma „Par
Aglonas novada domes apbalvojumiem” 5.1. un 9.punkts – iesniedzējs 5.sadaļā nav norādījis
nominanta vārdu un uzvārdu un 6.sadaļā izvirzītais nominants Gunta Gulbe-Kalvāne tika
nominēta 2012.gadā. Pieteikuma anketā 1., 2. un 7.sadaļa atbilst nolikumam.
Komitejas locekļi vienojas pieteikuma anketu, reģ.Nr.2376, 31.10.2014., virzīt izskatīšanai uz
novada domes sēdi.
Reģ. Nr.2387, 03.11.2014., nominācijā „Izglītībā” – Ludmila Kormiļceva.
Komitejas locekļi konstatēja - pieteikuma anketa par izvirzīto personu uz apbalvojumu
atbilst nolikumam „Par Aglonas novada domes apbalvojumiem”.
Komitejas locekļi vienojas pieteikuma anketu, reģ.Nr.2387, 03.11.2014., virzīt izskatīšanai uz
novada domes sēdi.
Reģ. Nr.2388, 03.11.2014., nominācijā „Izglītībā” – Lidija Šatilova;
nominācijā „Kultūrā” – Gunta Gulbe-Kalvāne;
nominācijā „Tautsaimniecībā” – Vija Kudiņa.
Komitejas locekļi konstatēja - pieteikuma anketā nav ievērots nolikuma „Par Aglonas novada
domes apbalvojumiem” 4. un 9.punkts – iesniedzējs nav parakstījis pieteikuma anketu un
izvirzītais nominants Gunta Gulbe-Kalvāne tika nominēta 2012.gadā.
Komitejas locekļi vienojas pieteikuma anketu, reģ.Nr.2388, 03.11.2014., virzīt izskatīšanai uz
novada domes sēdi.
Reģ. Nr.2379, 31.10.2014., nominācijā „Kultūrā” – Ieva Lazdāne;
nominācijā „Veselības aizsardzībā un sociālajā aprūpē” – Skaidrīte
Valaine;
nominācijā „Tautsaimniecībā” – Rolands Cakuls.
Komitejas locekļi konstatēja - pieteikuma anketa par izvirzītajām personām uz
apbalvojumiem atbilst nolikumam „Par Aglonas novada domes apbalvojumiem”.
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Komitejas locekļi vienojas pieteikuma anketu, reģ.Nr.2379, 31.10.2014., virzīt izskatīšanai uz
novada domes sēdi.
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja izskatīja iesniegtās sekojošās pieteikuma
anketas apbalvojuma „Aglonas novada Gada cilvēks” saņemšanai:
Reģ. Nr.2372, 31.10.2014. - Daumants Abrickis.
Komitejas locekļi konstatēja - pieteikuma anketa par izvirzīto personu uz apbalvojumu
atbilst nolikumam „Par Aglonas novada domes apbalvojumiem”.
Komitejas locekļi vienojas pieteikuma anketu, reģ.Nr.2372, 31.10.2014., virzīt izskatīšanai uz
novada domes sēdi.
Reģ. Nr.2378, 31.10.2014. – Valdis Tumovs.
Komitejas locekļi konstatēja - pieteikuma anketa par izvirzīto personu uz apbalvojumu
atbilst nolikumam „Par Aglonas novada domes apbalvojumiem”.
Komitejas locekļi vienojas pieteikuma anketu, reģ.Nr.2378, 31.10.2014., virzīt izskatīšanai uz
novada domes sēdi.
Reģ. Nr.2218, 23.10.2014. – Velta Pundure;
Genovefa Prusaka;
Olga Konstantinova.
Komitejas locekļi konstatēja - pieteikuma anketa par izvirzītajām personām uz apbalvojumu
atbilst nolikumam „Par Aglonas novada domes apbalvojumiem”.
Komitejas locekļi vienojas pieteikuma anketu, reģ.Nr.2218, 23.10.2014., virzīt izskatīšanai uz
novada domes sēdi.
SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS PRIEKŠLIKUMS:

Virzīt uz novada domes sēdi izskatīšanai sekojošus pretendentus:
1. Apbalvojuma „Aglonas novada Gada cilvēks” saņemšanai:
1.1.

Daumantu Abricki;

(atbilst nolikumam)

1.2.

Valdi Tumovu;

(atbilst nolikumam)

1.3.

Veltu Punduri;

(atbilst nolikumam)

1.4.

Genovefu Prusaku;

(atbilst nolikumam)

1.5.

Olgu Konstantinovu.

(atbilst nolikumam)

2. Apbalvojuma „Gada balva” saņemšanai nominācijā „Izglītībā”:
2.1.

Ingrīdu Kroiči;

(atbilst nolikumam)

2.2.

Karinu Stivriņu;

(atbilst nolikumam)

2.3.

Danielu Krimanu;

(atbilst nolikumam)

2.4.

Ludmilu Kormiļcevu;

(atbilst nolikumam)

2.5.

Lidiju Šatilovu.

(pieteikuma anketa neatbilst nolikuma 4.punktam)
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3. Apbalvojuma „Gada balva” saņemšanai nominācijā „Kultūrā”:
3.1.

Guntu Gulbi-Kalvāni;

(2 pieteikuma anketas neatbilst nolikuma 9.punktam)

3.2.

Ilonu Ivanovu;

(atbilst nolikumam)

3.3.

Ievu Lazdāni.

(atbilst nolikumam)

4. Apbalvojuma „Gada balva” saņemšanai nominācijā „Sportā”:
4.1.

Vladimiru Afanasjevu.

(atbilst nolikumam)

5. Apbalvojuma „Gada balva” saņemšanai nominācijā „Tautsaimniecībā”:
5.1.

z/s „Pakalni” Rimmu Romanovu;

(atbilst nolikumam)

5.2.

Anitu Reščenko;

(atbilst nolikumam)

5.3.

www.aglona.net (pieteikuma anketa neatbilst nolikuma 4.un 5.1.punktiem)

5.4.

www.aglona.net administrāciju A.Gražuli un E.Viļumu;
(pieteikuma anketa neatbilst nolikuma 4. punktam)

5.5.

z/s „Gurķīši” Valentīnu Boku un Vladimiru Boku;
(pieteikuma anketa neatbilst nolikuma 4.punktam)

5.6.

Viju Kudiņu; (1 pieteikuma anketa atbilst nolikumam, 2. pieteikuma anketas
neatbilst nolikuma 4.punktam)

5.7.

Inesi Survilo;

(pieteikuma anketa neatbilst nolikuma 4.punktam)

5.8.

Sergeju Lukašonoku;

(atbilst nolikumam)

5.9.

z/s „Ezerkalni” Juri Murānu; (atbilst nolikumam)

5.10. Rolandu Cakulu.

(atbilst nolikumam)

6. Apbalvojuma „Gada balva” saņemšanai nominācijā „Veselības aizsardzībā un
sociālajā aprūpē":
6.1.

Genovefu Prusaku;

(atbilst nolikumam)

6.2.

Anitu Novikovu;

(pieteikuma anketa neatbilst nolikuma 4.punktam)

6.3.

biedrību „Neaizmirstule”;

(pieteikuma anketa neatbilst nolikuma 5.1.punktam)

6.4.

Skaidrīti Valaini.

(atbilst nolikumam)

7. Apbalvojuma „Gada balva” saņemšanai nominācijā „Sabiedriskajā darbībā”:
7.1.

Mariju Akermani;

(atbilst nolikumam)

7.2.

Viju Kudiņu;

(atbilst nolikumam)

7.3.

Guntu Gulbi-Kalvāni.

(pieteikuma anketa neatbilst nolikuma 9.punktam)
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SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS
PRIEKŠLIKUMS:
Virzīt izskatīšanai uz novada domes sēdi sekojošu lēmumprojektu:
1. Apbalvojuma „Aglonas novada Gada cilvēks” saņemšanai piešķirt apbalvojumu 150,00
euro apmērā.
2. Apbalvojuma „Gada balva” saņemšanai nominācijās „Izglītībā”, „Kultūrā”, „Sportā”,
„Tautsaimniecībā”, „Veselības aizsardzībā un sociālajā aprūpē”, „Sabiedriskajā darbībā”
nominantiem pasniegt grāmatu.
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs O.Šatilovs informē, ka izvirzītais
nominants nominācijā „Tautsaimniecībā” – z/s „Ezerkalni” Juris Murāns tika nominēts
2012.gadā, pieteikuma anketā nav ievērots nolikuma „Par Aglonas novada domes apbalvojumiem”
9.punkts.
Sēdes vadītāja H.Streiķe izskaidro balsošanas kārtību – katrā nominācijā deputāts var balsot
par vienu nominantu, nominants ar lielāko balsu skaitu tiks virzīts uz apbalvojuma
saņemšanu.
Deputātiem nav iebildumu par balsošanas kārtību.
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.
Deputāti balso par apbalvojuma „Aglonas novada Gada cilvēks”
kandidatūru.

saņemšanai par D.Abricka

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 1 (L.Solima); pret – nav; atturas – 5
(H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Girss, A.Dimpers, F.Pušņakovs), neapstiprina D.Abricka kandidatūru.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums nav pieņemts.
Deputāti balso par apbalvojuma „Aglonas novada Gada cilvēks”
kandidatūru.

saņemšanai par V.Tumova

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 5 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Girss,
A.Dimpers, F.Pušņakovs); pret – nav; atturas – 1 (L.Solima), NOLEMJ:
1. Apbalvojuma „Aglonas novada Gada cilvēks” saņemšanai apstiprināt Valdi Tumovu.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Ņemot vērā sēdē noteikto balsošanas kārtību, sēdes vadītāja konstatē, ka balsot par parējām
kandidatūrām apbalvojuma „Aglonas novada Gada cilvēks” saņemšanai nav lietderīgi, jo
nominants ir noskaidrots ar balsu vairākumu.
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 6 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Girss,
A.Dimpers, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Noteikt apbalvojuma apmēru nominācijā „Aglonas novada Gada cilvēks” 150,00
Euro (pēc nodokļu nomaksas).
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Deputāti balso par apbalvojuma „Gada balva” nominācijā „Izglītībā” saņemšanai par I.Kroičes
kandidatūru.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – nav; pret – nav; atturas – 6 (H.Streiķe,
O.Šatilovs, A.Girss, A.Dimpers, F.Pušņakovs, L.Solima), neapstiprina I.Kroičes kandidatūru.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums nav pieņemts.
Deputāti balso par apbalvojuma „Gada balva” nominācijā „Izglītībā” saņemšanai par K.Stivriņas
kandidatūru.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – nav; pret – nav; atturas – 6 (H.Streiķe,
O.Šatilovs, A.Girss, A.Dimpers, F.Pušņakovs, L.Solima), neapstiprina K.Stivriņas kandidatūru.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums nav pieņemts.
Deputāti balso par apbalvojuma „Gada balva” nominācijā „Izglītībā” saņemšanai par D.Krimana
kandidatūru.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 5 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Girss,
A.Dimpers, F.Pušņakovs); pret – nav; atturas – 1 (L.Solima), NOLEMJ:
2. Apbalvojuma „Gada balva” saņemšanai nominācijā „Izglītībā” apstiprināt
Danielu Krimanu.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Ņemot vērā sēdē noteikto balsošanas kārtību, sēdes vadītāja konstatē, ka balsot par parējām
kandidatūrām apbalvojuma „Gada balva” saņemšanai nominācijā „Izglītībā” nav lietderīgi,
jo nominants ir noskaidrots ar balsu vairākumu.
Deputāti balso par apbalvojuma „Gada balva” nominācijā „Kultūrā” saņemšanai par G.GulbesKalvānes kandidatūru.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – nav; pret – nav; atturas – 6 (H.Streiķe,
O.Šatilovs, A.Girss, A.Dimpers, F.Pušņakovs, L.Solima), neapstiprina G.Gulbes-Kalvānes
kandidatūru.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums nav pieņemts.
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Deputāti balso par apbalvojuma „Gada balva” nominācijā „Kultūrā” saņemšanai par I.Ivanovas
kandidatūru.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – nav; pret – nav; atturas – 6 (H.Streiķe,
O.Šatilovs, A.Girss, A.Dimpers, F.Pušņakovs, L.Solima), neapstiprina I.Ivanovas kandidatūru.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums nav pieņemts.
Deputāti balso par apbalvojuma „Gada balva” nominācijā „Kultūrā” saņemšanai par I.Lazdānes
kandidatūru.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 6 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Girss,
A.Dimpers, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
3. Apbalvojuma „Gada balva” saņemšanai nominācijā „Kultūrā” apstiprināt Ievu
Lazdāni.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Deputāti balso par apbalvojuma „Gada balva” nominācijā „Sportā” saņemšanai par V.Afanasjeva
kandidatūru.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 6 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Girss,
A.Dimpers, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
4. Apbalvojuma „Gada balva” saņemšanai nominācijā „Sportā” apstiprināt Vladimiru
Afanasjevu.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Deputāti balso par apbalvojuma „Gada balva” nominācijā „Tautsaimniecībā” saņemšanai par z/s
„Pakalni” - R.Romanovas kandidatūru.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 5 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Girss,
A.Dimpers, F.Pušņakovs); pret – nav; atturas – 1 (L.Solima), NOLEMJ:
5. Apbalvojuma „Gada balva” saņemšanai nominācijā „Tautsaimniecībā” apstiprināt
z/s “Pakalni” – Rimmu Romanovu.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Ņemot vērā sēdē noteikto balsošanas kārtību, sēdes vadītāja konstatē, ka balsot par parējām
kandidatūrām apbalvojuma „Gada balva” saņemšanai nominācijā „Tautsaimniecībā” nav
lietderīgi, jo nominants ir noskaidrots ar balsu vairākumu.
Deputāti balso par apbalvojuma „Gada balva” nominācijā „Veselības aizsardzībā un sociālajā
aprūpē” saņemšanai par G.Prusakas kandidatūru.
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 1 (L.Solima); pret – nav; atturas – 5
(H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Girss, A.Dimpers, F.Pušņakovs), neapstiprina G.Prusakas kandidatūru.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums nav pieņemts.
Deputāti balso par apbalvojuma „Gada balva” nominācijā „Veselības aizsardzībā un sociālajā
aprūpē” saņemšanai par A.Novikovas kandidatūru.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – nav; pret – nav; atturas – 6 (H.Streiķe,
O.Šatilovs, A.Girss, A.Dimpers, F.Pušņakovs, L.Solima), neapstiprina A.Novikovas kandidatūru.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums nav pieņemts.
Deputāti balso par apbalvojuma „Gada balva” nominācijā „Veselības aizsardzībā un sociālajā
aprūpē” saņemšanai par biedrību „Neaizmirstule”.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – nav; pret – nav; atturas – 6 (H.Streiķe,
O.Šatilovs, A.Girss, A.Dimpers, F.Pušņakovs, L.Solima), neapstiprina biedrību „Neaizmirstule”.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums nav pieņemts.
Deputāti balso par apbalvojuma „Gada balva” nominācijā „Veselības aizsardzībā un sociālajā
aprūpē” saņemšanai par S.Valaines kandidatūru.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 5 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Girss,
A.Dimpers, F.Pušņakovs); pret – nav; atturas – 1 (L.Solima), NOLEMJ:
6. Apbalvojuma „Gada balva” saņemšanai nominācijā „Veselības aizsardzībā un
sociālajā aprūpē" apstiprināt Skaidrīti Valaini.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Deputāti balso par apbalvojuma „Gada balva” nominācijā „Sabiedriskajā darbībā” saņemšanai par
M.Akermanes kandidatūru.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 1 (L.Solima); pret – nav; atturas – 5
(H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Girss, A.Dimpers, F.Pušņakovs), neapstiprina M.Akermanes
kandidatūru.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums nav pieņemts.
Deputāti balso par apbalvojuma „Gada balva” nominācijā „Sabiedriskajā darbībā” saņemšanai par
V.Kudiņas kandidatūru.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 5 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Girss,
A.Dimpers, F.Pušņakovs); pret – nav; atturas – 1 (L.Solima), NOLEMJ:
7. Apbalvojuma „Gada balva” saņemšanai nominācijā „Sabiedriskajā darbībā”
apstiprināt Viju Kudiņu.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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Ņemot vērā sēdē noteikto balsošanas kārtību, sēdes vadītāja konstatē, ka balsot par parējām
kandidatūrām apbalvojuma „Gada balva” saņemšanai nominācijā „Sabiedriskajā darbībā”
nav lietderīgi, jo nominants ir noskaidrots ar balsu vairākumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 6 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Girss,
A.Dimpers, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
8. Apbalvojuma „Gada balva” saņemšanai nominācijās „Izglītībā”, „Kultūrā”, „Sportā”,
„Tautsaimniecībā”, „Veselības aizsardzībā un sociālajā aprūpē”, „Sabiedriskajā darbībā”
nominantiem pasniegt grāmatu.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Tika veikts novada domes ārkārtas sēdes audioieraksts.
H.Streiķe ziņo, ka sēde ir slēgta.
SĒDE SLĒGTA plkst.10:20.
SĒDI VADĪJA
novada domes priekšsēdētāja

______________________ H.STREIĶE

SĒDI PROTOKOLĒJA

______________________ I.RUTKA

Protokols parakstīts 2014.gada 11.novembrī.
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