Domes 2017.gada 27.jūnija sēde Nr.4 (10)
Domes sēdē skatīti šādi darba kārtības jautājumi
1.Par deputātu pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa.
2.Par izmaiņām Finanšu un attīstības komitejas sastāvā.
3.Par bezalgas atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam.
4.Par degvielas limita noteikšanu Baldones domes izpilddirektorei.
5.Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā.
1.§
Par deputātu pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa
/IZSAKĀS – A.Požarnovs, I.Šembele/
ZIŅO: I.Šembele, Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja
SAGATAVOJA: S.Bērziņa, Juridiskā dienesta vadītāja
Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja ziņo, ka ir saņemti deputātu Kārļa Dilbo un Kristīnes Ūdres iesniegumi
ar lūgumu pārtraukt deputātu pilnvaras pirms termiņa.
Saskaņā ar Vēlēšanu komisijas 2017.gada 26.jūnija sēdes lēmumu:
1) deputāta Kārļa Dilbo vietā no partiju apvienības Nacionālās apvienības „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei
un Brīvībai/LNNK”, Partija "VIENOTĪBA" par Baldones novada domes deputātu apstiprināts Edmunds
Valantis;
2) deputātes Kristīnes Ūdres vietā no partijas “Gods kalpot mūsu Latvijai” par Baldones novada domes
deputātu apstiprināts Māris Rucis
Baldones novada dome ir izskatījusi deputāta Kārļa Dilbo 2017. gada 20. jūnija iesniegumu, domē saņemtu
20.06.2017., reģistrācijas Nr. 1-2/1684, par to, ka deputāts vēlas nolikt deputāta mandātu, un deputātes
Kristīnes Ūdres 2017. gada 20. jūnija iesniegumu, domē saņemtu 20.06.2017., reģistrācijas Nr. 1-2/1683,
par to, ka deputāte vēlas nolikt deputāta mandātu, ģimenes apstākļu dēļ.
Pamatojoties uz likuma “Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likums” 3.panta
pirmās daļas 1.punktu, kurā noteikts, ka deputāta pilnvaras izbeidzas pirms termiņa “(..) ar brīdi, kad

dome ir pieņēmusi lēmumu par deputāta pilnvaru izbeigšanos sakarā ar deputāta personisku rakstveida
iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu (..)”, trešo daļu, kurā norādīts, ka “(..) Deputāts var iesniegt
personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu jebkura iemesla dēļ (..)”, un ceturto daļu “(..) Lēmums par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa sakarā ar viņa iesniegumu ir jāpieņem
nākamajā domes sēdē, tiklīdz domes priekšsēdētājs ir saņēmis deputāta personisku rakstveida iesniegumu
par savu pilnvaru nolikšanu (..)”,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (I.Aļeksejeva (Paegle), R.Audzers, V.Āboltiņa,
E.Brigmanis, J.Dūmiņš, I.Lagzdiņa, H.Nezinis, A.Požarnovs, K.Putniņa, M.Rucis, G.Tamanis, E.Valantis,
A.Vidžis ); PRET- nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Izbeigt Baldones novada domes deputāta Kārļa Dilbo deputāta pilnvaras pirms termiņa.
2.Izbeigt Baldones novada domes deputātes Kristīnes Ūdres deputātes pilnvaras pirms termiņa.
3.Lēmumu nosūtīt Baldones novada Vēlēšanu komisijai.
2.§
Par izmaiņām Finanšu un attīstības komitejas sastāvā
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās – A.Požarnovs, K.Putniņa, H.Nezinis/

Sēdes vadītājs A.Požarnovs informē deputātus, ka jaunievēlētie deputāti M.Rucis un E.Valantis ir
piekrituši darboties Finanšu un attīstības komitejā.
Sēdes vadītājs A.Požarnovs izsaka priekšlikumu nobalsot par katru kandidātu atsevišķi
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Balsojums:
1) par E.Valanti
Atklāti balso: PAR - 7 balsis (I.Aļeksejeva(Paegle), R.Audzers, V.Āboltiņa, A.Požarnovs, M.Rucis,
G.Tamanis, E.Valantis) ; PRET – 6 balsis (E.Brigmanis, J.Dūmiņš, I.Lagzdiņa, H.Nezinis, K.Putniņa,
A.Vidžis); ATTURAS - nav,
2)par M.Ruci
Atklāti balso: PAR - 7 balsis (I.Aļeksejeva(Paegle), R.Audzers, V.Āboltiņa, A.Požarnovs, M.Rucis,
G.Tamanis, E.Valantis); PRET – 5 balsis (J.Dūmiņš, I.Lagzdiņa, H.Nezinis, K.Putniņa, A.Vidžis);
ATTURAS - 1 balss (E.Brigmanis)
Saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmo daļu,
skatot nākamo jautājumu, domes priekšsēdētājs A.Požarnovs lūdz sēdes vadību pārņemt
deputātam G.Tamanim.
3.§
Par bezalgas atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās – G.Tamanis /

ZIŅO: G.Tamanis
SAGATAVOJA: S.Ezera, personāla speciāliste

Izskatījusi domes priekšsēdētāja Andreja Požarnova 2017.gada 26.jūnija iesniegumu, domē saņemtu
26.06.2017., reģistrācijas Nr.2-1/1718, ar lūgumu piešķirt atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas
no 28.06.2017.-07.07.2017. , saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likuma 43.panta “Atvaļinājums bez darba samaksas saglabāšanas”, (11) punktu: “Amatpersonai
(darbiniekam) piešķir atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas Darba likuma 153.pantā noteiktajā
gadījumā”, proti … (3) “Darba devējs pēc darbinieka pieprasījuma var piešķirt viņam atvaļinājumu bez
darba samaksas saglabāšanas arī citos gadījumos”,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 12 balsis (I.Aļeksejeva (Paegle), R.Audzers, V.Āboltiņa,
E.Brigmanis, J.Dūmiņš, I.Lagzdiņa, H.Nezinis, A.Požarnovs, K.Putniņa, M.Rucis, G.Tamanis, E.Valantis,
A.Vidžis ); PRET- nav, ATTURAS – nav, saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 11.panta 1.daļu, lēmuma pieņemšanā nepiedalās – 1 balss (A.Požarnovs),
NOLEMJ:
1.Piešķirt Baldones novada domes priekšsēdētājam Andrejam Požarnovam atvaļinājumu bez darba
samaksas saglabāšanas no 28.06.2017.-07.07.2017.
2.Noteikt domes priekšsēdētāja Andreja Požarnova atvaļinājuma laikā domes priekšsēdētāja pienākumus
pildīt domes priekšsēdētāja vietniekam Andrim Mačam.
3.Noteikt priekšsēdētāja vietniekam Andrim Mačam atlīdzību, saskaņā ar darba samaksas un sociālo
garantiju nolikuma 4.3.punktu, kurā noteikts, ka domes priekšsēdētāja vietnieks, laikā kad viņš aizvieto
domes priekšsēdētāju, saņem atlīdzību atbilstoši domes priekšsēdētājam noteiktajai amatalgai.
4.§
Par degvielas limita noteikšanu Baldones domes izpilddirektorei

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās – A.Požarnovs/
ZIŅO: A.Požarnovs
SAGATAVOJA: K.Lāce, Juridiskā dienesta juriste

Ņemot vērā, ka ar 27.06.2017. darbu uzsāk Baldones novada domes izpilddirektore un uz līguma pamata
būs nepieciešams izmantot personīgo transportlīdzekli darba vajadzībām (saskaņā ar patapinājuma
līgumu), tad ir nepieciešams noteikt pašvaldības apmaksāto degvielas patēriņa limitu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz noteikumiem “Par kārtību, kādā Baldones novada domes
amatpersonas (darbinieki) izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus”,
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Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (I.Aļeksejeva(Paegle), R.Audzers, V.Āboltiņa,
E.Brigmanis, J.Dūmiņš, I.Lagzdiņa, H.Nezinis, A.Požarnovs, K.Putniņa, M.Rucis, G.Tamanis, E.Valantis,
A.Vidžis ); PRET- nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Baldones domes izpilddirektoram pašvaldības apmaksātu degvielas patēriņa limitu – 60 litri
mēnesī.
2.Lēmums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi.
5.§
Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās – K.Putniņa, A.Požarnovs/

Izskatījusi Baldones novada pašvaldības Iepirkumu komisijas (turpmāk – Iepirkumu komisija)
priekšsēdētājas Ilzes Simsones 26.06.2017. iesniegumu, domē saņemtu 26.06.2017., reģistrācijas Nr.21/17351, ar lūgumu atbrīvot viņu no Iepirkumu komisijas priekšsēdētājas amata, sakarā ar darba tiesisko
attiecību izbeigšanos, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 24.punktu, kurā paredzēts, ka

“(..) dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var (..)
ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās, komisijās, valdēs un darba
grupās (..)”, un ievērojot Iepirkumu komisijas nolikuma III.nodaļu – Komisijas struktūra un vadība,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (I.Aļeksejeva (Paegle), R.Audzers, V.Āboltiņa,
E.Brigmanis, J.Dūmiņš, I.Lagzdiņa, H.Nezinis, A.Požarnovs, K.Putniņa, M.Rucis, G.Tamanis, E.Valantis,
A.Vidžis ); PRET- nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:

1.Ar 2017.gada 27.jūniju izslēgt Ilzi Simsoni no pastāvīgās vienoto Iepirkumu komisijas sastāva.
2.Ar 2017.gada 28.jūniju iekļaut Baldones novada pašvaldības pastāvīgās vienoto Iepirkumu komisijas
sastāvā pašvaldības izpilddirektori Ausmu Plūmi, dzim. 31.08.1958.

