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ĀRKĀRTAS
DOMES SĒDES PROTOKOLS
Baldonē
2020.gada 9.novembrī.

Nr. 13

Sēde sasaukta plkst. 18.45
Sēdi atklāj plkst. 19.05
Izziņotā ārkārtas sēdes darba kārtība:
1. Par attālinātā mācību procesa organizēšanu
Ziņo – I.Šmite, Baldones vidusskolas direktore
2. Par Baldones novada domes 2020.gada 27.oktobra lēmumu Nr.26 “Par bērnu ēdināšanu sakarā ar
attālināto mācību procesa organizēšanas noteikšanu” grozīšanu
3. Par grozījumiem Baldones novada domes 2017.gada 28.novembra saistošajos
noteikumos Nr.27 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Baldones novadā”
Ziņo – I.Smildziņa, Sociālā dienesta vadītāja
Sēdi vada
Domes priekšsēdētāja vietniece

Inese JĒKABSONE

Sēdi protokolē
Domes lietvede

Evita MIEZĪTE

Sēdē piedalās
Domes deputāti
Karina PUTNIŅA
Jānis DŪMIŅŠ
Solvita FREIBERGA
Ineta ROMANOVSKA
Edgars BRIGMANIS
Edmunds VALANTIS no plkst.19.20
Ilona BĒMERE
Andris MAČS
Guntis TAMANIS no plkst.19.18
Sēdē nepiedalās
Domes deputāti

A. Požarnovs – iemesls nav zināms
V. Āboltiņa – iemesls nav zināms
M. Rucis – iemesls nav zināms
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I. Paegle – darba nespējas lapa
R. Audzers – darba nespējas lapa
Pašvaldības administrācijas
darbinieki
Tatjana Tihoņenko – domes izpilddirektore
Karīna Lāce – juridiskā dienesta vadītāja
Ingūna Smildziņa – sociālā dienesta vadītāja
Indra Šmite – Baldones vidusskolas direktore

Pieaicinātie
Klausītāji

Gustavs Veitners
Mārtiņš Kalaus

Sēdes vadītāja I.Jēkabsone ziņo, ka darba kārtībā ir 3 jautājumi,
aicina deputātus balsot par attiecīgo ārkārtas domes sēdes darba kārtību.
Atklāti balsojot
ar 8 balsīm “PAR” (K. Putniņa, J. Dūmiņš, S. Freiberga, I. Jēkabsone, I. Romanovska, I.Bēmere,
A.Mačs, E.Brigmanis,), “PRET” –nav, “ATTURAS” – nav,
Baldones novada dome NOLEMJ: apstiprināt izsludināto ārkārtas domes sēdes darba kārtību:
1. Par attālinātā mācību procesa organizēšanu
2. Par Baldones novada domes 2020.gada 27.oktobra lēmumu Nr.26 “Par bērnu ēdināšanu sakarā ar
attālināto mācību procesa organizēšanas noteikšanu” grozīšanu
3. Par grozījumiem Baldones novada domes 2017.gada 28.novembra saistošajos
noteikumos Nr.27 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Baldones novadā”

.

1§
Par attālinātā mācību procesa organizēšanu
/ziņo, izsakās – I. Jēkabsone, I. Romanovska, J. Dūmiņš, E.Brigmanis, S.Freiberga /
Ziņo – I. Šmite, Baldones vidusskolas direktore
Sagatavoja – K. Lāce, juridiskā dienesta vadītāja
I. Romanovska – aicinu deputātus balsot par pāriešanu uz divām nedēļām.
J. Dūmiņš – 2 nedēļu ierobežošana būtu noteikti jāieceļ, jo 2 nedēļu laikā var atrisināt ļoti daudz
problēmu, būs cilvēki slimi nebūs slimi, pēc tam mēs varam strādāt normāli.
G. Tamanis – man nav īsti skaidrs domes kompetence šī jautājuma risināšanā? Skolas direktorei ir
pilnas tiesības noteikt pēc vajadzības šo modeli .Mēs tikai paildzinām, sarežģijam un
iejaucamies tajā lietā par kuru mums nav īsti informācijas.
I. Jēkabsone – MK noteikumi nosaka, ka jāsaskaņo ar iestādes dibinātāju.
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Gustavs Veitners - kāpēc nevajadzētu balsot par attālināto mācību procesu, absolūti prettiesisks
bija skolas padomes lēmums par attālināto mācību procesu ieviešot visiem skolniekiem
un vienīgie, kas var pieņemt ir domes sēde.
S.Freiberga – es visu saprotu un atbalstu arī vecākus ,bet pasakiet tikai vienu, kas ar viņiem strādās
klātienē ja trūkst cilvēku.
I. Šmite – pašlaik jau nevaram nodrošināt klātienē darbu, jo trūkst pedagogu.
J. Dūmiņš - atkārtojos, jābalso par divām nedēļām, tas neko neizmainīs, tāds likums vai šitāds
likums, veselība ir viss svarīgākā.

Atklāti balsojot
ar 9 balsīm “PAR” (K. Putniņa, J. Dūmiņš, S. Freiberga, I. Jēkabsone, I. Romanovska, I.Bēmere,
A.Mačs, E.Brigmanis, E.Valantis), “PRET” –nav, “ATTURAS” – 1 balss (G.Tamanis),
Baldones novada dome NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr. 1 “Par attālinātā mācību procesa
organizēšanu ” un sagatavot to parakstīšanai.
Sēdes protokola pielikumā: Lēmums Nr. 1 uz 1 (lapas) lpp.
Plkst.19.38 no ārkārtas domes sēdes atslēdzas G. Veitners

2§
Par Baldones novada domes 2020.gada 27.oktobra lēmumu Nr.26 “Par bērnu ēdināšanu sakarā ar
attālināto mācību procesa organizēšanas noteikšanu” grozīšanu
/ziņo, izsakās – A. Macš, S. Freiberga, E.Valantis, I.Romanovska, K.Putniņa, G.Tamanis,
I.Smildziņa /
Ziņo – I. Smildziņa, sociālā dienesta vadītāja
Sagatavoja – K. Lāce, juridiskā dienesta vadītāja
K. Putniņas priekšlikums – piešķiram pārtikas paku Baldones vidusskolas un Mūzikas pamatskolas
izglītojamiem, kas ir deklarēti Baldones novadā.
K. Putniņa atsauc savu priekšlikumu.
Atklāti balsojot
ar 10 balsīm “PAR” (K. Putniņa, J. Dūmiņš, S. Freiberga, I. Jēkabsone, I. Romanovska, I. Bēmere,
A. Mačs, E. Brigmanis, G.Tamanis ), “PRET” –nav, “ATTURAS” – nav,
Baldones novada dome NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr. 2 “Par Baldones novada domes 2020.gada
27.oktobra lēmumu Nr.26 “Par bērnu ēdināšanu sakarā ar attālināto mācību procesa organizēšanas
noteikšanu” grozīšanu” un sagatavot to parakstīšanai.
Sēdes protokola pielikumā: Lēmums Nr. 2 uz 1 (vienas)lpp.
3§
Par grozījumiem Baldones novada domes 2017.gada 28.novembra saistošajos
noteikumos Nr.27 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Baldones novadā”
/ziņo, izsakās – K.Lāce, G.Tamanis /
Ziņo –K. Lāce, juridiskā dienesta vadītāja
Sagatavoja – E. Viļuma, juridiskā dienesta juriste
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Atklāti balsojot
ar 9 balsīm “PAR” (K. Putniņa, J. Dūmiņš, S. Freiberga, I. Jēkabsone, I. Romanovska, I. Bēmere, A.
Mačs, E. Brigmanis, E.Valantis), “PRET” –nav, “ATTURAS” – 1 balss (G. Tamanis),
Baldones novada dome NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr. 2 “Par grozījumiem Baldones novada
domes 2017.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr.27 “Par sociālās palīdzības pabalstiem
Baldones novadā”” grozīšanu” un sagatavot to parakstīšanai.
Sēdes protokola pielikumā: Lēmums Nr. 3 uz 1 (vienas)lpp;
Un grozījumi saistošajos noteikumos uz 1(vienas) lpp;
Paskaidrojuma raksts uz 1 (vienas)lpp.

Sēdi slēdza plkst. 20.00
Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētāja vietniece

I.Jēkabsone

Protokoliste

E. Miezīte

Protokols parakstīts 2020.gada 10.novembrī.

