Domes 2017.gada 16.augusta ārkārtas sēde Nr.8 (14)
Izziņotā sēdes darba kārtība:
1.Par finanšu komitejas locekļu ievēlēšanu.
2.Par attīstības komitejas locekļu ievēlēšanu.
3.Par sociālo lietu un Veselības aizsardzības jautājumu komitejas locekļa ievēlēšanu.
4.Par domes 28.03.2017 lēmuma “Par Baldones Kultūras centra pārbūves būvniecības procesu”
3.punkta atcelšanu.
5.Par domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu.
Sēdē pieņemtie lēmumi
1.§
Par finanšu komitejas locekļu ievēlēšanu
/IZSAKĀS – A.Požarnovs, K.Putniņa, H.Nezinis/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 10.punktu, kas noteic, ka “(..) tikai
dome var ievēlēt vai atlaist (atbrīvot no pienākumiem) (..) pastāvīgo komiteju locekļus (..)”, un 60.pantu,
saskaņā ar pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 “Baldones novada pašvaldības nolikums” 8.punktu –
“(..) Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no pašvaldības
deputātiem ievēl: 8.1. finanšu komiteju 6 locekļu sastāvā (..)”, un ņemot vērā atklātā balsojuma
rezultātus, balsojot par katru kandidatūru atsevišķi,
Baldones novada dome, atklāti balsojos, PAR– 9 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, A.Mačs, I.Paegle,
A.Požarnovs, M.Rucis, I.Romanovska, G.Tamanis, E.Valantis); PRET- nav, ATTURAS –3 balsis
(E.Brigmanis, H.Nezinis, K.Putniņa),
NOLEMJ:
Par Baldones novada domes Finanšu komitejas locekļiem ievēlēt:
1.Andreju Požarnovu;
2.Andri Maču;
3.Edmundu Valanti;
4.Irinu Paegli;
5.Helmutu Nezini;
6.Inesi Lagzdiņu.
2.§
Par attīstības komitejas locekļu ievēlēšanu
/IZSAKĀS – K.Putniņa, A.Požarnovs, E.Brigmanis/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 10.punktu, kas noteic, ka “(..) tikai
dome var ievēlēt vai atlaist (atbrīvot no pienākumiem) (..) pastāvīgo komiteju locekļus (..)”, kā arī
saskaņā ar pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 “Baldones novada pašvaldības nolikums” 8.punktu –
“(..) Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no pašvaldības
deputātiem ievēl: 8.2. attīstības komiteju 5 locekļu sastāvā (..)”, un ņemot vērā atklātā balsojuma
rezultātus, balsojot par katru kandidatūru atsevišķi,
Baldones novada dome, atklāti balsojos, PAR– 12 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, E.Brigmanis, H.Nezinis,
A.Mačs, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, M.Rucis, I.Romanovska, G.Tamanis, E.Valantis); PRET- nav,
ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
Par Baldones novada domes Attīstības komitejas locekļiem ievēlēt:
1.Andri Maču;
2.Inetu Romanovsku;
3.Māri Ruci;
4.Edgaru Brigmani;
5.Karinu Putniņu.
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3.§
Par Sociālo lietu un Veselības aizsardzības jautājumu komitejas locekļa ievēlēšanu
/IZSAKĀS – H.Nezinis, K.Putniņa, A.Požarnovs/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 10.punktu, kas noteic, ka “(..) tikai
dome var ievēlēt vai atlaist (atbrīvot no pienākumiem) (..) pastāvīgo komiteju locekļus (..)”, kā arī
saskaņā ar pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 “Baldones novada pašvaldības nolikums” 8.punktu –
“(..) Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no pašvaldības
deputātiem ievēl: 8.3. 8.3. Sociālo lietu un Veselības aizsardzības jautājumu komiteju 5 locekļu
sastāvā.(..)”, un ņemot vērā atklātā balsojuma rezultātus, balsojot par katru kandidatūru atsevišķi,
Baldones novada dome, atklāti balsojos, PAR– 9 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, A.Mačs, I.Paegle,
A.Požarnovs, M.Rucis, I.Romanovska, G.Tamanis, E.Valantis); PRET- 2 balsis (H.Nezinis, K.Putniņa),
ATTURAS – 1 balss (E.Brigmanis),
NOLEMJ:
Ievēlēt deputātu Māri
jautājumu
komitejas locekli.

Ruci par Baldones novada domes Sociālo lietu un Veselības aizsardzības

4.§
Par domes 28.03.2017 lēmuma “Par Baldones Kultūras centra pārbūves būvniecības
procesu”3.punkta atcelšanu
/IZSAKĀS – K.Putniņa, A.Požarnovs, H.Nezinis, E.Valantis, M.Rucis, I.Romanovska/
Baldones novada dome ir iepazinusies ar domes 28.03.2017 lēmumu “Par Baldones Kultūras centra
pārbūves būvniecības procesu”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21. panta pirmo daļu, kur noteikts, ka “(..)Dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā (..)”, Baldones novada dome,
Atklāti balso: PAR - 8 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, A.Mačs, I.Paegle, A.Požarnovs, I.Romanovska,
G.Tamanis, E.Valantis); PRET – 3 balsis (E.Brigmanis, H.Nezinis, K.Putniņa); ATTURAS – 1 balss
(M.Rucis),
NOLEMJ:
1. Atcelt domes 28.03.2017 lēmuma “Par Baldones Kultūras centra pārbūves būvniecības procesu”
3.punktu.
5.§
Par domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu
/IZSAKĀS –A.Požarnovs, R.Audzers, K.Putniņa, H.Nezinis, V.Āboltiņa, E.Valantis I.Paegle/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 20.panta otro daļu, 21.panta pirmās daļas 10.punktu un
40.panta trešo daļu, pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 “Baldones novada pašvaldības nolikums”
14.punktu – “(..) Domes priekšsēdētājam ir divi vietnieki, kurus ievēl normatīvajos aktos noteiktā
kārtībā. Vietnieku amati ir patstāvīgi amati ar atsevišķu kompetenci attīstības, sociālo lietu un
veselības aizsardzības jomā. Vietnieki bez īpaša pilnvarojuma pārstāv pašvaldību savas kompetences
ietvaros vai pēc Domes priekšsēdētāja rīkojuma (..)”, kā arī ņemot vērā balsu skaitīšanas rezultātus,
balsojot ar vēlēšanu zīmēm : PAR - 8 balsis (V.Āboltiņa, A.Mačs, I.Paegle, A.Požarnovs, M.Rucis,
I.Romanovska, G.Tamanis, E.Valantis), PRET - 5 balsis (R.Audzers, E.Brigmanis, I.Lagzdiņa, H.Nezinis,
K.Putniņa),
Baldones novada dome NOLEMJ:
1.Ievēlēt deputāti Violu Āboltiņu par Baldones novada domes priekšsēdētāja vietnieku.

