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Sēde sasaukta plkst. 19.00
Sēdi atklāj plkst. 19.14
Izziņotā ārkārtas sēdes darba kārtība:
1. Par projekta “Publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošana
Baldones novada lauku teritorijā – Vārpu ceļa pārbūve” finansēšanu

Sēdi vada
Domes priekšsēdētājs

Raimonds AUDZERS

Sēdi protokolē
Domes lietvede

Evita MIEZĪTE

Sēdē piedalās
Domes deputāti
Inese JĒKABSONE
Karina PUTNIŅA
Ilona BĒMERE
Jānis DŪMIŅŠ
Solvita FREIBERGA
Ineta ROMANOVSKA
Andris MAČS
Pašvaldības administrācijas
darbinieki
Renārs Manuilovs, projektu vadītājs

Sēdē nepiedalās
Edgars BRIGMANIS – neparedzētu apstākļu dēļ
Viola ĀBOLTIŅA – biedrības sanāksmē
Irina PAEGLE - seminārā
Māris RUCIS – telefonsarunā informēja Domes
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priekšsēdētāju par neierašanās iemesliem
Andrejs POŽARNOVS – slimības apstākļu dēļ
Edmunds VALANTIS - komandējumā
Guntis TAMANIS – iemesls nav zināms
Ineta ROMANOVSKA – personīgu apstākļu dēļ

Domes priekšsēdētājs ziņo – tā kā uz sēdi ir ieradušies 7 deputāti : I. Jēkabsone, K.Putniņa, I. Bēmere
J.Dūmiņš, S.Freiberga, A.Mačs, R.Audzers. Lai sēdē būtu kvorums ir vajadzīgi astoņi deputāti.
Personīgi solīja E.Brigmanis, I.Paegle attaisnojošs iemesls, V.Āboltiņa tikko ziņoja, ka biedrības
sanāksmē, M. Rucis zvanīja, ka kaut kas mājā esot jāstrādā. Par pārējiem deputātiem nekas nav
zināms. Tā mēs redzam deputātu attieksmi par šo projektu. Varam nedabūt finansējumu no valsts
kases.
Priekšsēdētājs dod vārdu deputātei K. Putniņai – kas tur ko teikt, tas tikai parāda cik lielā mērā
interesē pašvaldības finanses un pašvaldības attīstība. Kā ietaupīt budžeta līdzekļus, kur tos var
ietaupīt. Nu ko lai saka , tādi mums ir ievēlēti. Bija cilvēki, kas gribēja pārmaiņas nu viņi ir saņēmuši.
Nav kas lemj.
Domes priekšsēdētājs ziņo – paldies deputātiem kuri ir ieradušies. Paziņoju par ārkārtas sēdi slēgtu.
Sēdi slēdza plkst. 19.17
Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs

Protokoliste

(personiskais paraksts)

(personiskais paraksts)

Protokols parakstīts 2019.gada 11.jūnijā.

R.Audzers
E. Miezīte

