LATVIJAS REPUBLIKAS

BALDONES NOVADA DOME
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ĀRKĀRTAS
DOMES SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS
Baldonē
2018. gada 25. oktobrī

protokols Nr. 14
LĒMUMS Nr. 1
Par saistošajiem noteikumiem “Grozījumi Baldones novada domes
2017.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.10
“Baldones novada pašvaldības nolikums”

Izskatījuši saistošo noteikumu “Grozījumi Baldones novada domes 2017.gada 25.jūlija
saistošajos noteikumos Nr.10 “Baldones novada pašvaldības nolikums”” projektu, tam pievienoto
paskaidrojuma rakstu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu
un 24.pantu,
atklāti balsojot
ar 8 balsīm “PAR” (R.Audzers, K.Putniņa, H.Nezinis, J.Dūmiņš, S.Freiberga, I.Jēkabsone,
E.Valantis, A.Mačs), “PRET” – nav , “ATTURAS” – nav,
Baldones novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Baldones novada domes saistošos noteikumus Nr. 17 “Grozījumi Baldones novada
domes 2017.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.10 “Baldones novada pašvaldības
nolikums”” (pielikums).
2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniski nosūtīt
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs

R.Audzers
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PIELIKUMS

PIELIKUMS
Baldones novada domes
2018.gada 25.oktobra
lēmumam Nr. 1 (prot. Nr. 14)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Baldones novadā
2018. gada 25.oktobrī

Nr. 17

Grozījumi Baldones novada domes 2017.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.10
“Baldones novada pašvaldības nolikums”
Izdoti saskaņā ar likuma
“Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 1.punktu, 23. un 24.pantu
1. Izdarīt Baldones novada domes 2017.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.10 “Baldones
novada pašvaldības nolikums” (turpmāk – noteikumi) šādus grozījumus:
1.1.aizstāt noteikumu tekstā vārdu “vietnieki” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “vietnieks” (attiecīgā
locījumā);
1.2.aizstāt noteikumu 12.9.apakšpunktā vārdu “saviem” ar vārdu “savam”;
1.3.izteikt noteikumu 14.punktu šādā redakcijā”
“14. Domes priekšsēdētājam ir viens vietnieks, kuru ievēlē normatīvos aktos noteiktā
kārtībā. Vietnieka amats ir patstāvīgs amats un tas ir algots”;
1.4.Papildināt noteikumus ar 14.1 punktu šādā redakcijā:
“14.1 Domes priekšsēdētājam atvaļinājumus piešķir, nosūta komandējumos (darba
braucienos), nepieciešamību paaugstināt kvalifikāciju izvērtē un norīko uz kvalifikācijas
paaugstināšanas pasākumiem domes priekšsēdētāja vietnieks”;
1.5. svītrot noteikumu 15.punktu;
1.6. svītrot noteikumu 15.1 punktu;
1.7. izteikt noteikumu 16.punktu šādā:
“16. Domes priekšsēdētāja vietnieks pilda domes priekšsēdētāja pienākumus viņa
prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā, kā arī citus pienākumus normatīvajos aktos un
domes lēmumos paredzētos gadījumos”;
1.8.papildināt noteikumus ar 16.1 punktu šādā redakcijā:
“16.1 Domes priekšsēdētāja vietniekam atvaļinājumus piešķir, nosūta komandējumos
(darba braucienos), nepieciešamību paaugstināt kvalifikāciju izvērtē un norīko uz
kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumiem domes priekšsēdētājs”.
2. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
Domes priekšsēdētājs

R.Audzers
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Baldones novada domes 2018.gada 25.oktobra saistošajiem noteikumiem
“Grozījumi Baldones novada domes 2017.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.10
“Baldones novada pašvaldības nolikums””
Paskaidrojuma
sadaļas

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

raksta

Norādāmā informācija
1.1. Likuma “Par pašvaldībām” 24. pants nosaka, ka pašvaldības
nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes
organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un
pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba
organizācijas jautājumus.
1.2. Saskaņā ar Baldones novada domes 2017.gada 25.jūlija saistošo
noteikumu Nr.10 “Baldones novada pašvaldības nolikums” (turpmāk
– noteikumi) paredz, ka domes priekšsēdētājam ir divi vietnieki un
mainot vietnieku skaitu, nepieciešams veikt attiecīgus grozījumus
noteikumos.
1.3. Noteikumu 56.pants nosaka, ka domes kārtējās sēdes sasauc domes
priekšsēdētājs, nosakot sēdes norises laiku, vietu un izsludinot darba
kārtību. Domes kārtējās sēdes notiek ne retāk kā reizi mēnesī saskaņā
ar domes sēžu pusgada grafiku. Domes sēžu grafiku nākošajam
pusgadam apstiprina 2 (divas) reizes gadā, maija un decembra domes
sēdēs.
1.4. Domes sēdes faktiski notiek vienu reizi mēnesī, kas nozīmē, ka
domes priekšsēdētājam un viņa vietniekiem, atšķirībā no pārējiem
pašvaldības darbiniekiem, kuriem iesniegums atvaļinājuma
piešķiršanai jāiesniedz 2 nedēļas iepriekš, atļauju doties atvaļinājumā
var būt jāgaida pat mēnesi. Savukārt gadījumā, ja domes
priekšsēdētājam un viņa vietniekiem atvaļinājumā vai komandējumā
(darba braucienā) ir nepieciešams doties steidzami sakarā ar
neparedzētiem apstākļiem vai iespēja paaugstināt kvalifikāciju rodas
pēdējā brīdī, tad šobrīd ir nepieciešams sasaukt domes ārkārtas sēdi,
kas savukārt rada pašvaldības budžetam papildus izmaksas sakarā ar
deputātiem izmaksājamo atlīdzību. Līdz ar to, ir lietderīgi lēmuma
pieņemšanu par atvaļinājumu piešķiršanu domes priekšsēdētājam,
nosūtīšanu komandējumos (darba braucienos) un norīkošanu uz
kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumiem nodot domes
priekšsēdētāja vietniekam, savukārt lēmuma pieņemšanu par
atvaļinājumu piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniekam,
nosūtīšanu komandējumos (darba braucienos) un norīkošanu uz
kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumiem nodot domes
priekšsēdētājam.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Noteikumi paredz, ka domes priekšsēdētājam ir viens vietnieks un ka ka
atvaļinājumus domes priekšsēdētājam piešķir, komandējumos (darba
braucienos) nosūta, nepieciešamību paaugstināt kvalifikāciju izvērtē un
norīko uz kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumiem domes
priekšsēdētāja vietnieks, kā arī, ka domes priekšsēdētāja vietniekiem
atvaļinājumus piešķir, nosūta komandējumos (darba braucienos),
nepieciešamību paaugstināt kvalifikāciju izvērtē un norīko uz
kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumiem domes priekšsēdētājs.

Samazinās pašvaldības izmaksas, kas saistītas ar vienam domes
priekšsēdētāja vietniekam izmaksājamo atlīdzību un ar domes deputātiem
3. Informācija par
izmaksājamo atlīdzību par darbu domes sēdēs, lemjot jautājumus par
plānoto projekta ietekmi
atvaļinājumu piešķiršanu domes priekšsēdētājam un viņa vietniekam,
uz pašvaldības budžetu
viņu nosūtīšanu komandējumā vai norīkošanu uz kvalifikācijas
paaugstināšanas pasākumiem.
4. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz sabiedrību un
Netiek plānota
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

5.1.Institūcija, kurā privātpersona var vērsties noteikumu piemērošanā ir
Baldones novada pašvaldība.
5.2.Noteikumu projekts nemaina līdzšinējo kārtību privātpersonu
veicamām darbībām.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Noteikumu izstrādes
privātpersonām.

Domes priekšsēdētājs

procesā

nav

notikušas

konsultācijas

R.Audzers
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ĀRKĀRTAS
DOMES SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS
Baldonē
2018. gada 25. oktobrī

protokols Nr. 14

LĒMUMS Nr. 2
Par domes priekšsēdētāja vietnieka sociālu lietu un veselības aizsardzības jautājumos
atbrīvošanu no amata
Tika izskatīts Baldones novada domes deputātu K.Putniņas, A.Mača, H.Neziņa, I.Jēkabsones,
J.Dūmiņa 24.10.2018. iesniegums (saņemts pašvaldībā 24.10.2018. un reģistrēts ar Nr.BND/2018/17/2817-S), kurā iesniedzēji lūdz sasaukt domes ārkārtas sēdi un izskatīt jautājumu par domes
priekšsēdētāja vietnieces Violas Āboltiņas atbrīvošanu no ieņemamā amata.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās
daļas 10.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības
pārziņā, turklāt tikai dome var: ievēlēt vai atlaist (atbrīvot no pienākumiem) domes priekšsēdētāju,
priekšsēdētāja vietnieku, pastāvīgo komiteju locekļus un revīzijas komisijas locekļus,
atklāti balsojot
ar 8 balsīm “PAR” (R.Audzers, K.Putniņa, H.Nezinis, J.Dūmiņš, S.Freiberga, I.Jēkabsone,
E.Valantis, A.Mačs), “PRET” – nav , “ATTURAS” – nav,
Baldones novada dome NOLEMJ:
Atbrīvot Violu Āboltiņu no Baldones novada domes priekšsēdētāja vietnieka sociālu lietu un
veselības aizsardzības jautājumos amata.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs

R.Audzers
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ĀRKĀRTAS
DOMES SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS
Baldonē
2018. gada 25. oktobrī

protokols Nr. 14
LĒMUMS Nr. 3
Par domes priekšsēdētāja vietnieka attīstības jautājumos atbrīvošanu no amata

Tika izskatīts Baldones novada domes deputātu K.Putniņas, A.Mača, H.Neziņa, I.Jēkabsones,
J.Dūmiņa 24.10.2018. iesniegums (saņemts pašvaldībā 24.10.2018. un reģistrēts ar Nr.BND/2018/17/2817-S), kurā iesniedzēji lūdz sasaukt domes ārkārtas sēdi un izskatīt jautājumu par domes
priekšsēdētāja vietnieka Andreja Požarnova atbrīvošanu no ieņemamā amata.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās
daļas 10.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības
pārziņā, turklāt tikai dome var: ievēlēt vai atlaist (atbrīvot no pienākumiem) domes priekšsēdētāju,
priekšsēdētāja vietnieku, pastāvīgo komiteju locekļus un revīzijas komisijas locekļus,
atklāti balsojot
ar 8 balsīm “PAR” (R.Audzers, K.Putniņa, H.Nezinis, J.Dūmiņš, S.Freiberga, I.Jēkabsone,
E.Valantis, A.Mačs), “PRET” – nav , “ATTURAS” – nav,
Baldones novada dome NOLEMJ:
Atbrīvot Andreju Požarnovu no Baldones novada domes priekšsēdētāja vietnieka attīstības
jautājumos amata.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs

R.Audzers
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ĀRKĀRTAS
DOMES SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS
Baldonē
2018. gada 25. oktobrī

protokols Nr. 14
LĒMUMS Nr. 4
Par domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu

Tika izskatīts jautājums par Baldones novada domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu.
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 10.punktu, kas nosaka, ka
dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var:
ievēlēt vai atlaist (atbrīvot no pienākumiem) domes priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku,
pastāvīgo komiteju locekļus un revīzijas komisijas locekļus,
ņemot vērā balsu skaitīšanas rezultātus, balsojot ar vēlēšanu zīmēm,
ar 8 balsīm “PAR” (R.Audzers, K.Putniņa, H.Nezinis, J.Dūmiņš, S.Freiberga, I.Jēkabsone,
E.Valantis, A.Mačs), “PRET” – nav , “ATTURAS” – nav,
Baldones novada dome NOLEMJ:
Ievēlēt Inesi Jēkabsoni par Baldones novada domes priekšsēdētāja vietnieku.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs

R.Audzers
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ĀRKĀRTAS
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Baldonē
2018. gada 25. oktobrī

protokols Nr. 14
LĒMUMS Nr. 5
Par grozījumiem iepirkumu komisijas sastāvā

Tika izskatīts Baldones novada domes deputātu K.Putniņas, A.Mača, H.Neziņa, I.Jēkabsones,
J.Dūmiņa 24.10.2018. iesniegums (saņemts pašvaldībā 24.10.2018. un reģistrēts ar Nr.BND/2018/17/2817-S), kurā lūdz sasaukt domes ārkārtas sēdi un izskatīt jautājumu par grozījumiem Baldones
novada pašvaldības iepirkumu komisijas sastāvā.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās
daļas 24.punktu, kas nosaka, 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 Baldones novada pašvaldības iepirkumu komisijas
nolikuma 15.punktu, kas nosaka, ka komisijas sastāvu nosaka dome ar lēmumu.
Atklāti balsojot
ar 8 balsīm “PAR” (R.Audzers, K.Putniņa, H.Nezinis, J.Dūmiņš, S.Freiberga, I.Jēkabsone,
E.Valantis, A.Mačs), “PRET” – nav , “ATTURAS” – nav,
Baldones novada dome NOLEMJ:
1. Atbrīvot no Baldones novada pašvaldības iepirkumu komisijas locekļu amata pienākumiem:
Andreju Požarnovu, Violu Āboltiņu.
2. Ievēlēt Elīnu Kaliksoni, Andri Maču par Baldones novada pašvaldības iepirkumu komisijas
locekļiem.

Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs

R.Audzers
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protokols Nr. 14

LĒMUMS Nr. 6
Par grozījumiem sociālo lietu un veselības aizsardzības jautājumu komitejas sastāvā
Tika izskatīts Baldones novada domes deputātu K.Putniņas, A.Mača, H.Neziņa, I.Jēkabsones,
J.Dūmiņa 24.10.2018. iesniegums (saņemts pašvaldībā 24.10.2018. un reģistrēts ar Nr.BND/2018/17/2817-S), kurā lūdz sasaukt domes ārkārtas sēdi un izskatīt jautājumu par domes grozījumiem
novada domes sociālo lietu un veselības aizsardzības jautājumu komitejas sastāvā.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās
daļas 10.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības
pārziņā, turklāt tikai dome var: ievēlēt vai atlaist (atbrīvot no pienākumiem) domes priekšsēdētāju,
priekšsēdētāja vietnieku, pastāvīgo komiteju locekļus un revīzijas komisijas locekļus, Baldones
novada dome atklāti balsojot „par”–, „pret”-, „atturas”-,
atklāti balsojot
ar 8 balsīm “PAR” (R.Audzers, K.Putniņa, H.Nezinis, J.Dūmiņš, S.Freiberga, I.Jēkabsone,
E.Valantis, A.Mačs), “PRET” – nav , “ATTURAS” – nav,
Baldones novada dome NOLEMJ:
1. Atbrīvot Māri Ruci no Baldones novada domes sociālo lietu un veselības aizsardzības jautājumu
komitejas locekļa amata pienākumiem.
2. Ievēlēt Inesi Jēkabsoni par Baldones novada domes sociālo lietu un veselības aizsardzības
jautājumu komitejas locekli.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
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LĒMUMS Nr. 7
Par grozījumiem izglītības, kultūras un sporta komitejas sastāvā

Tika izskatīts Baldones novada domes deputātu K.Putniņas, A.Mača, H.Neziņa, I.Jēkabsones,
J.Dūmiņa 24.10.2018. iesniegums (saņemts pašvaldībā 24.10.2018. un reģistrēts ar Nr.BND/2018/17/2817-S), kurā lūdz sasaukt ārkārtas domes sēdi un izskatīt jautājumu par grozījumiem Baldones
novada domes izglītības, kultūras un sporta komitejas sastāvā.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās
daļas 10.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības
pārziņā, turklāt tikai dome var: ievēlēt vai atlaist (atbrīvot no pienākumiem) domes priekšsēdētāju,
priekšsēdētāja vietnieku, pastāvīgo komiteju locekļus un revīzijas komisijas locekļus,
atklāti balsojot
ar 8 balsīm “PAR” (R.Audzers, K.Putniņa, H.Nezinis, J.Dūmiņš, S.Freiberga, I.Jēkabsone,
E.Valantis, A.Mačs), “PRET” – nav , “ATTURAS” – nav,
Baldones novada dome NOLEMJ:
1. Atbrīvot Edgaru Brigmani no Baldones novada domes izglītības, kultūras un sporta komitejas
locekļa amata pienākumiem.
2. Ievēlēt Karinu Putniņu par Baldones novada domes izglītības, kultūras un sporta komitejas locekli.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs

R.Audzers
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ĀRKĀRTAS
DOMES SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS
Baldonē
2018. gada 25. oktobrī

protokols Nr. 14
LĒMUMS Nr. 8
Par grozījumiem attīstības komitejas sastāvā

Tika izskatīts Baldones novada domes deputātu K.Putniņas, A.Mača, H.Neziņa, I.Jēkabsones,
J.Dūmiņa 24.10.2018. iesniegums (saņemts pašvaldībā 24.10.2018. un reģistrēts ar Nr.BND/2018/17/2817-S), kurā lūdz sasaukt ārkārtas domes sēdi un izskatīt jautājumu par grozījumiem Baldones
novada domes attīstības komitejas sastāvā.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās
daļas 10.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības
pārziņā, turklāt tikai dome var: ievēlēt vai atlaist (atbrīvot no pienākumiem) domes priekšsēdētāju,
priekšsēdētāja vietnieku, pastāvīgo komiteju locekļus un revīzijas komisijas locekļus,
atklāti balsojot
ar 8 balsīm “PAR” (R.Audzers, K.Putniņa, H.Nezinis, J.Dūmiņš, S.Freiberga, I.Jēkabsone,
E.Valantis, A.Mačs), “PRET” – nav , “ATTURAS” – nav,
Baldones novada dome NOLEMJ:
1. Atbrīvot no Baldones novada domes attīstības komitejas locekļu amata pienākumiem: Karinu
Putniņu, Andreju Požarnovu.
2. Ievēlēt Edmundu Valanti, Helmutu Nezini par Baldones novada domes attīstības komitejas
locekļiem.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs

R.Audzers

