2013.gada 24.septembra

sēde Nr.5

Darba kārtības jautājumi
1.Par līdzfinansējumu ELFA projektam ''Baldones novada slidotavas infrastruktūras
uzlabošanai’’.
2.Par līdzfinansējumu EZF projektam ''Ceriņu parka rekonstrukcija 2. kārta – centrālā
celiņa izbūve’’.
3.Par līdzfinansējumu ELFA projektam “Infrastruktūras pilnveidošana brīvā laika
aktivitātēm, veicinot kvalitatīvu dzīves vidi novadā’’ .
4.Par līdzfinansējumu biedrības „Paspēlēsimies” projektam.
5.Par līdzfinansējumu biedrības „Mūzikas Baltā pils” projektam „Jāņa Dūmiņa Baldones
mūzikas skolas un Baldones mūzikas pamatskolas padziļinātas mūzikas apguves
uzlabošana un pieejamības paplašināšana brīvajā laikā”.
6.Par nekustamo īpašumu Baldonē, Parka ielā 10A.
7.Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu.
8.Par labojumiem 27.08.2013. domes lēmumā „Par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu nekustamajā īpašumā „Jaunlumsti”.
9.Par nosaukuma maiņu nekustamajam īpašumam „Cenas” .
10.Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Baldonē, Lapu ielā 1.
11.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā Baldonē,
Kalna ielā 3.
12. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu.
13.Par atļauju iegūt īpašumā zemi.
14.Par sociālā dzīvokļa īres līguma izbeigšanu.
15.Par sociālā dzīvokļa statusa maiņu.
16.Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu.
17.Par iekļaušanu Pašvaldības palīdzības reģistrā.
18.Par Baldones vidusskolas nolikuma apstiprināšanu.
19.Par finansiālu atbalstu Latvijas Mūzikas akadēmijas Pūšaminstrumentu katedras
studentam.
20.Par vispārīgās fiziskās sagatavotības trenera štata vietu.
21.Par ansambļa „Spuldzītes vējā” vadītājas atalgojumu.
22.Par PII „Vāverīte” pedagogu algu .
23.Par grozījumiem 21.11.2012. domes lēmumā „Par izglītojamo mācību ekskursiju
transporta izmaksām”.
24.Par atteikumu studiju kredīta galvojumam.
25.Par Baldones kultūras centrā sniegto pakalpojumu maksām EUR.
26.Par Sociālās aprūpes centrā „Baldone” sniegto pakalpojumu maksām EUR.
27.Par Baldones sporta kompleksa sniegto pakalpojumu maksām EUR.
28.Par Baldones novada pašvaldībā sniegto pakalpojumu maksām EUR.
29.Par saistošiem noteikumiem Nr.18 „Grozījumi saistošajos noteikumos „Pašvaldības
centralizētā ūdensvada un kanalizācijas sistēmu lietošanas noteikumi”.
30. Par saistošiem noteikumiem Nr.19 „Grozījumi saistošajos noteikumos „Par
izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās Baldones pilsētā ar
lauku teritoriju”.
31. Par saistošiem noteikumiem Nr.20 „Grozījumi saistošajos noteikumos „Suņu un kaķu
Turēšanas noteikumi Baldones novadā”.
32. Par saistošiem noteikumiem Nr.21 „Grozījumi saistošajos noteikumos „Sabiedriskās
kārtības noteikumi Baldones novadā”.
33.Par saistošiem noteikumiem Nr.22 „Grozījumi saistošajos noteikumos „Par ģimenes
vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās
palīdzības pabalstiem Baldones novadā”.
34.Par saistošiem noteikumiem Nr.23 „Grozījumi saistošajos noteikumos „Sociālā
atbalsta veidi Baldones novada iedzīvotājiem”.
35.Par saistošiem noteikumiem Nr.24 „Grozījumi saistošajos noteikumos „Par Baldones
novada kapsētu apsaimniekošanu”.
36.Par saistošiem noteikumiem Nr.25 „Grozījumi saistošajos noteikumos „Par koku
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ciršanu ārpus meža Baldones novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā”.
37.Par saistošiem noteikumiem Nr.26„Grozījumi saistošajos noteikumos „Par īpaši
aizsargājamo dabas teritoriju izveidošanu, aizsardzību un izmantošanu Baldones
novada pašvaldības teritorijā”.
38.Par saistošiem noteikumiem Nr.27 „Grozījumi saistošajos noteikumos „Par Baldones
pašvaldības nodevām”.
39.Par uzņemšanu pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības
reģistrā.
40.Par uzņemšanu pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības
reģistrā.
41.Par uzņemšanu pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības
reģistrā.
42.Par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu.
43.Par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu
1.§
Par līdzfinansējumu ELFA projektam ''Baldones novada slidotavas infrastruktūras
uzlabošanai’’
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās – K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga, Ž.Gauja, E.Valantis,
R.Audzers, S.Stanguts, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa/

ZIŅO: L.Dāboliņa
SAGATAVOJA: L.Dāboliņa, projektu vadītāja
1. Biedrība “Baldones Partnerība” sakarā ar
Latvijas Lauku attīstības programmas „Vietējās
attīstības stratēģijas” ietvaros ir izsludinājusi projektu pieteikumu V kārtu. Projektu iesniegumu
pieņemšana notiek no š.g. 2. septembra līdz 2013.gada 2.oktobrim.
Projekts tiks iesniegts pamatojoties uz 2.1.2. rīcību par „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai
nepieciešamās infrastruktūras izveide vietējiem iedzīvotājiem pieejamā attālumā un materiāli tehniskā
aprīkojuma nodrošināšana un aprobācija sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai.”.
1.1. Projekta Nr. 12-04-LL35-L413201-000007 ''Vasaras un ziemas sezonu brīvā laika sporta
aktivitāšu uzlabošana un dažādošana Baldones iedzīvotājiem'' ietvaros Baldones novadā top slidotava.
Slidotavu paredzēts izveidot uz 2013. gada ziemas sezonu. Šī projekta mērķis ir ne tikai dažādot
aktivitātes iedzīvotājiem, bet arī veicināt izpratni par sportisko aktivitāšu lietderību fiziskās attīstības
veicināšanai. Mērķauditorija ir plaša, jo tai nav vecuma ierobežojumu vai specifiski izteikta interešu
grupu, tātad aktivitāte pieejama visiem Baldones novada iedzīvotājiem (aptuveni 5385), tā pat
Baldones novada viesiem, tūristiem - kuri labprāt ziemas periodā slido. Projekts nodrošina sabiedrisko
aktivitāšu dažādošanu un ir nepieciešams inventārs infrastruktūras uzlabošanai – sniega novākšanas
tehnika, lai nodrošinātu kvalitatīvu ledu, tādējādi piedāvājot mūsdienām atbilstošu un slidošanai
drošu segumu. Kvalitatīvs un drošs segums ir ekonomiskās izaugsmes un konkurētspējas rādītājs,
šādi nodrošinot ilgtermiņā ieinteresētību un vēlmi nodarboties ar šādu aktivitāti.
Baldones novada Attīstības nodaļas iegūtie dati 2013. gadā par tūrisma pieplūdumu novadā liecina,
ka ziemas sezonas periodā novadu apmeklē aptuveni 100 000 viesu. Šādu augstu rādītāju nodrošina
vietējie uzņēmēji ar 2 Baldones novadā esošu slēpšanas kompleksu darbību. Projekts izstrādāts
saskaņā ar biedrības ''Baldones Partnerība'' teritorijas attīstības stratēģiju 2009.-2013. gadam.
Stratēģijā prioritāte Nr.2 ir Kvalitatīva sociālā vide un aktīva uzņēmējdarbība, kur 2.darbības Kultūras, sporta, atpūtas iespēju vairošana un vietējo tradīciju attīstīšanai, viena no noteiktajām
aktivitātēm ir Kultūras un sporta aktivitāšu attīstība un visu grupu iedzīvotāju iesaistīšana tajā,
nepieciešamās infrastruktūras uzlabošana un inventāra iegāde. Tādējādi nodrošinot lauku ekonomikas
dažādošanu un dzīves kvalitātes veicināšanu.
1.2. Projekta kopējās izmaksas sastāda LVL 1482.25 (EUR 2109.05), attiecināmās izmaksas
sastāda LVL 1225 (EUR 1743.1), projekta neattiecināmās izmaksas 257.25 LVL (EUR 366.03). ES
atbalsta intensitāte – 90%, pašvaldības līdzfinansējums 10% LVL 122.50 (EUR 174.30) no
attiecināmajām izmaksām. Kopējais projekta īstenošanai nepieciešamais līdzfinansējums no Baldones
novada domes ir LVL 379.75 (EUR 540.33).
1.3. Projektu paredzēts īstenot 2014. gada ziemā.
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2. Baldones novada dome lēmuma pieņemšanā, pamatojas uz sekojošiem normatīvajiem tiesību
aktiem:
2.1. likuma „Par pašvaldībām”
12.pantu, kas noteic, ka „(…) pašvaldības attiecīgās
administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā
jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai
citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu”. 15.panta 6.punktu „(..)
nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīves veidu un sportu”,
kā arī 21.panta 23.punktu, kas noteic, ka dome var „lemt par kārtību, kādā izpildāmas šā likuma
15.pantā minētās funkcijas un nosakāmas par to izpildi atbildīgās amatpersonas, kā arī sniedzami
pārskati par šo funkciju izpildi”.
3. Ievērojot visu iepriekšminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 12.panta, 15.panta
7.punktu, 21.panta 23.punktu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR– 13 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga, Ž.Gauja, E.Valantis,
R.Audzers, S.Stanguts, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET- nav; ATTURAS– nav,
NOLEMJ:
3.1. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu LVL 379.75 (EUR 540.33) apmērā projektam
“Baldones novada slidotavas infrastruktūras uzlabošanai’’, kurš tiks iesniegts Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalsta ieviešanai Latvijā programmas „Vietējās
attīstības stratēģijas” pasākuma 4.1.3. “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīve kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijās” ietvaros 2.1.2.rīcībā “Sabiedrisko
aktivitāšu dažādošanai nepieciešamās infrastruktūras izveide vietējiem iedzīvotājiem pieejamā
attālumā un materiāli tehniskā aprīkojuma nodrošināšana un aprobācija sabiedrisko aktivitāšu
dažādošanai.
2.§
Par līdzfinansējumu EZF projektam ''Ceriņu parka rekonstrukcija 2. kārta – centrālā
celiņa izbūve’’

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās – K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga, Ž.Gauja, E.Valantis,
R.Audzers, S.Stanguts, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa/

ZIŅO: L.Dāboliņa
SAGATAVOJA: L.Dāboliņa, projektu vadītāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR– 13 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga, Ž.Gauja, E.Valantis,
R.Audzers, S.Stanguts, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET- nav; ATTURAS– nav,
NOLEMJ:
atlikt jautājuma izskatīšanu uz nākamo domes sēdi.
3.§
Par līdzfinansējumu ELFA projektam “Infrastruktūras pilnveidošana brīvā laika
aktivitātēm, veicinot kvalitatīvu dzīves vidi novadā’’

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga, Ž.Gauja, E.Valantis,
R.Audzers, S.Stanguts, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa /

ZIŅO: L.Dāboliņa
SAGATAVOJA: L.Dāboliņa, projektu vadītāja
1. Biedrība “Baldones Partnerība” sakarā ar Latvijas Lauku attīstības programmas „Vietējās attīstības
stratēģijas” ietvaros ir izsludinājusi projektu pieteikumu V kārtu. Projektu iesniegumu pieņemšana
notiek no š.g. 2. septembra līdz 2013.gada 2.oktobrim.
Projekts tiks iesniegts pamatojoties uz 2.1.2. rīcību par „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai
nepieciešamās infrastruktūras izveide vietējiem iedzīvotājiem pieejamā attālumā un materiāli tehniskā
aprīkojuma nodrošināšana un aprobācija sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai.”.
1.1. Lai nodrošinātu kvalitatīvu dzīves vidi, ir nepieciešams pilnveidot un uzlabot esošo infrastruktūru
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brīvā laika sabiedriskajām aktivitātēm (nūjošana,
pastaigas, velo, skriešana, atpūta brīvā dabā).
Baldones novadā ir izveidots 14 km garš velo maršruts/taka (paredzēts arī nūjotājiem, pastaigām), kas
aptver 12 ievērojamākos Baldones novada apskates objektus. Tomēr daudzi Baldones iedzīvotāji un
viesi nezina maršrutu, jo pilsētā nav norādes uz šiem objektiem un maršruts/taka nav marķēta.
Biedrības ''Baldones Partnerība'' teritorijas attīstības stratēģijā 2009.-2013. gadam prioritāte Nr. 3 ir
Labiekārtota un sakopta apkārtējā vide, kur viena no darbībām ir minēta ''Vienotas norāžu un
informācijas sistēmas ierīkošana kultūrvēsturisko, ainavisko, intelektuālo vērtību, atpūtas vietu,
objektu, pakalpojumu, preču iegādes vietu sasniedzmības nodrošināšanai teritorijas apmeklētājiem''.
Projekta mērķis ir pilnveidot un uzlabot esošo infrastruktūru brīvā laika sabiedriskajām aktivitātēm nūjošana, pastaigas, velo - izvietojot norādes uz tūrisma objektiem un marķējot velo maršrutu, kas
ietver Baldones 12 nozīmīgākos apskates objektus, tādējādi veicinot arī kvalitatīvu dzīves vidi,
labiekārtojot teritoriju. Projekta rezultāta ieguvēji būs Baldones novada iedzīvotāji (5385) un viesi,
tūristi. Baldones novadā pēc Attīstības nodaļā esošajiem datiem vasaras sezonā ir ap 2 000 tūristu,
savukārt ziemas periodā tas ir pat 100 000. Maršruts sākas pilsētas centrā un aizvijas gar Riekstu
kalnu, atgriežoties centrā. Tā reljefs ir piemērots gan iešanai ar kājām, nūjošanai, vai braukšanai ar
velosipēdu. Tas piedāvā klusu, savdabīgu vidi un iespēju iepazīties ar novada nozīmīgākajiem apskates
objektiem.
Veicot projekta priekšizpēti - saimnieciski izdevīgs materiāls norāžu izgatavošanai ir skārds.
1.2. Projekta kopējās izmaksas skārda norādēm sastāda LVL 1760.49 (EUR 2504.95), ES atbalsta
intensitāte – 90%, kas sastāda LVL 1309.46 (EUR 1863.19). Pašvaldības līdzfinansējums 10% LVL
145.49 (EUR 207.01) no attiecināmajām izmaksām. un neattiecināmās izmaksas LVL 305.54 (EUR
434.68).
Kopējais projekta īstenošanai nepieciešamais līdzfinansējums no Baldones novada domes ir LVL
451.03 (EUR 641.75). Kurss: 0.702804
1.3. Projektu paredzēts īstenot 2014. gada pavasarī.
2. Baldones novada dome lēmuma pieņemšanā, pamatojas uz sekojošiem normatīvajiem tiesību
aktiem:
2.1. likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, kas noteic, ka „(…) pašvaldības attiecīgās administratīvās
teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav
Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību
kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu”. 15.panta 2.punktu „(..) gādāt par savas
administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība,
rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju
apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un
izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana
un uzturēšana”, kā arī 21.panta 23.punktu, kas noteic, ka dome var „lemt par kārtību, kādā izpildāmas
šā likuma 15.pantā minētās funkcijas un nosakāmas par to izpildi atbildīgās amatpersonas, kā arī
sniedzami pārskati par šo funkciju izpildi”.
3.Ievērojot visu iepriekšminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 12.panta, 15.panta 7.punktu,
21.panta 23.punktu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR– 13 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga, Ž.Gauja, E.Valantis,
R.Audzers, S.Stanguts, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET- nav; ATTURAS– nav,
NOLEMJ:
3.1. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu skārda norāžu iegādei LVL 451.03 (EUR 641.75)
apmērā projekta “Infrastruktūras pilnveidošana brīvā laika aktivitātēm, veicinot kvalitatīvu dzīves vidi
novadā’’ īstenošanai.
4.§
Par līdzfinansējumu biedrības „Paspēlēsimies” projektam
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga, Ž.Gauja, E.Valantis,
R.Audzers, S.Stanguts, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa /

ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: K.Putniņa, domes priekšsēdētāja
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1.Izskatījusi biedrības „Paspēlēsimies”, reģistrācijas Nr.40008176680, juridiskā adrese Zīļu iela 17-4,
Baldone, valdes priekšsēdētājas Maijas Eglītes 2013.gada 13.septembra iesniegumu, domē saņemtu
17.09.2013., reģistrācijas Nr.4-01-4/240, ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu Ls 398,80 apmērā
projektam rīcībā 2.1.2. „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošana
vietējiem iedzīvotājiem pieejamā attālumā un materiāli tehniskā aprīkojuma nodrošināšana un
aprobācija sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai”, Baldones novada dome konstatē:
1.1. Biedrība „Baldones Partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas V.
kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas”
ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks
no 2013.gada 2.septembra līdz 2013.gada 2.oktobrim.V. kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 17
362,00 LVL.
1.2. biedrība „Paspēlēsimies” iesniedz projektu ielu vingrošanas konstrukcijas komplekta
uzstādīšanai laukumā pie Sporta kompleksa, rīcībai 2.1.2.- „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai
nepieciešamās infrastruktūras izveidošana vietējiem iedzīvotājiem pieejamā attālumā un materiāli
tehniskā aprīkojuma nodrošināšana un aprobācija sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai” .
Rīcības mērķis: Sekmēt sabiedrisko aktivitāšu pieejamību un kvalitātes uzlabošanu laukos.
Piedāvātie risinājumi: Rīcībā tiks atbalstītas aktivitātes, kas dos ieguldījumu sabiedrisko aktivitāšu
nodrošināšanā un pieejamībā iedzīvotājiem, t.i. bērnu rotaļu laukumu un atpūtas vietu izveide un
esošo uzlabošana, sporta un kultūras aktivitāšu veikšanai nepieciešamās infrastruktūras un
aprīkojuma nodrošināšana, sporta un kultūras pasākumu organizēšanai, interešu klubu darbības
nodrošināšanai nepieciešamās infrastruktūras un aprīkojuma nodrošināšana, pieaugušo izglītības un
prasmju attīstības pilnveidošana. Pieejamais finansējums 7 564,47 LVL .
1.3.Projekta kopējās izmaksas – Ls 2999,00 (EUR 4267,19), ES atbalsta intensitāte – 90%,
publiskais līdzfinansējums – Ls 2699.10 (EUR 3840,48), līdzfinansējums 10% apmērā no projekta
kopējām attiecināmajām izmaksām – Ls 299.90 ( EUR 426,72)
1.4.Finanšu un attīstības komiteja 2013.gada 17.septembra sēdē pieņēma lēmumu atbalstīt
biedrības „Paspēlēsimies” lūgumu un piešķirt līdzfinansējumu – Ls 299.90.
2.Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām”14.panta otrās daļas 6.punktu, kas paredz „(..)
atbilstoši apstiprinātajam pašvaldības budžetam, racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu
līdzekļus (..)”, un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu „(..) gādāt par savas
administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība,
rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju
apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un
izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana
un uzturēšana) (..)”, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 17.09.2013. sēdes pozitīvo atzinumu
Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR– 12 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga, Ž.Gauja, E.Valantis,
R.Audzers, S.Stanguts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET- nav; ATTURAS– nav, nepiedalās lēmuma
pieņemšanā – 1 balss (J.Eglīts),
NOLEMJ:
2.1. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu Ls 299.90 (EUR 426.72) apmērā, biedrības
„Paspēlēsimies”, reģistrācijas Nr.40008176680, juridiskā adrese: Zīļu iela 17-4, Baldone, projektam,
kurš tiks iesniegts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalsta ieviešanai Latvijā
2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” aktivitātes „Iekārtu, tehnikas,
aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un
infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides
aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”
ietvaros 2.1.2.rīcībai „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošana
vietējiem iedzīvotājiem pieejamā attālumā un materiāli tehniskā aprīkojuma nodrošināšana un
aprobācija sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai” V. projektu pieņemšanas kārtai.
5.§
Par līdzfinansējumu biedrības „Mūzikas Baltā pils” projektam „Jāņa Dūmiņa Baldones
mūzikas skolas un Baldones mūzikas pamatskolas padziļinātas mūzikas apguves
uzlabošana un pieejamības paplašināšana brīvajā laikā”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš,
I.Pundiņš, S.Freiberga, Ž.Gauja, E.Valantis,
R.Audzers, S.Stanguts, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: K.Putniņa, domes priekšsēdētāja
1.Izskatījusi biedrības „Mūzikas Baltā pils”, reģistrācijas Nr.40008121637, juridiskā adrese Daugavas
iela 23, Baldone, valdes locekļa Sandija Stanguta iesniegumu, domē saņemtu 16.09.2013.,
reģistrācijas Nr.4-01-4/849, ar lūgumu domei piedalīties biedrības projektā, saskaņot projekta
ietvaros iegādātos
pamatlīdzekļu novietošanu un piešķirt projekta īstenošanai nepieciešamo
līdzfinansējumu Ls 716,43, Baldones novada dome konstatē:
1.1. Biedrība „Baldones Partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas V.
kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas”
ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks
no 2013.gada 2.septembra līdz 2013.gada 2.oktobrim. V. kārtā pieejamais publiskais finansējums
ir 17 362,00 LVL.
Rīcības mērķis: Sekmēt sabiedrisko aktivitāšu pieejamību un kvalitātes uzlabošanu laukos.
Piedāvātie risinājumi: Rīcībā tiks atbalstītas aktivitātes, kas dos ieguldījumu sabiedrisko aktivitāšu
nodrošināšanā un pieejamībā iedzīvotājiem, t.i. bērnu rotaļu laukumu un atpūtas vietu izveide un
esošo uzlabošana, sporta un kultūras aktivitāšu veikšanai nepieciešamās infrastruktūras un
aprīkojuma nodrošināšana, sporta un kultūras pasākumu organizēšanai, interešu klubu darbības
nodrošināšanai nepieciešamās infrastruktūras un aprīkojuma nodrošināšana, pieaugušo izglītības un
prasmju attīstības pilnveidošana. Pieejamais finansējums 7 564,47 LVL .
1.2. biedrība „Mūzikas Baltā pils” iesniedz projektu, lai iegādātos galdus ar lādēm, kurās varēs
glabāt materiālus kolektīvajai muzicēšanai un brīvā laika pavadīšanai, 32 bērniem samazināsies skolas
somas svars, kas ir ļoti būtiski bērnu veselībai, jo tie ikdienā no mājām uz skolu un atpakaļ nes
mūzikas instrumentus. Ar kāju balstiem augstumā regulējami krēsli nodrošinās pareizu sēdēšanas
pozīciju vienlaicīgi 48 bērniem, kas ir vitāli svarīgi augošajiem bērniem vecumā no 7-12 gadiem.
Orķestra pultis paplašinās iespējas kolektīvajai muzicēšanai brīvajā laikā, tai skaitā nodrošinot
mēģinājumus orķestrim ar dalībnieku skaitu līdz 50. Galda spēles dažādos iespējas kvalitatīvai un
izglītojošai brīvā laika pavadīšanai skolas telpās 165 bērniem. Visi kolektīvi varēs izmantot iegādāto
pārvietojamo inventāru muzicējot novadā organizētajos pasākumos. Projektu plāno īstenot no
2013.gaad 1.decembra līdz 2014.gada 31.maijam. Projekta rezultātā iegādātos pamatlīdzekļus plāno
novietot J.Dūmiņa Baldones Mūzikas skolas un Baldones mūzikas pamatskolas telpās.
1.3.Projekta kopējās izmaksas – Ls 7164,33, ES atbalsta intensitāte – 90%, publiskais
līdzfinansējums – Ls 6447,89, līdzfinansējums 10% apmērā no projekta kopējām attiecināmajām
izmaksām – Ls 716,43.
1.4.Finanšu un attīstības komiteja 2013.gada 17.septembra sēdē pieņēma lēmumu atbalstīt
biedrības „Mūzikas Baltā pils” lūgumu un piešķirt līdzfinansējumu – Ls 716.43.
2.Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām”14.panta otrās daļas 6.punktu, kas paredz „(..)
atbilstoši apstiprinātajam pašvaldības budžetam, racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu
līdzekļus (..)”, un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu „(..) gādāt par savas
administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība,
rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju
apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un
izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana
un uzturēšana) (..)”, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 17.09.2013. sēdes pozitīvo
atzinumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR– 12 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga, Ž.Gauja, E.Valantis,
R.Audzers, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET- nav; ATTURAS–nav, nepiedalās lēmuma
pieņemšanā – 1 balss (S.Stanguts),
NOLEMJ:
2.1. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu Ls 716,43 apmērā, biedrības „Mūzikas Baltā pils”,
reģistrācijas Nr.40008121637, juridiskā adrese Daugavas iela 23, Baldone, projektam „Jāņa Dūmiņa
Baldones Mūzikas skolas un Baldones mūzikas pamatskolas padziļinātas mūzikas apguves uzlabošanu
un pieejamības paplašināšanu brīvajā laikā”, kurš tiks iesniegts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku
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attīstībai (ELFLA) atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.- 2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības
stratēģijas” aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu
nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā
apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas
aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” ietvaros 2.1.2.rīcībai „Sabiedrisko aktivitāšu
dažādošanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošana vietējiem iedzīvotājiem pieejamā attālumā un
materiāli tehniskā aprīkojuma nodrošināšana un aprobācija sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai” V.
projektu pieņemšanas kārtai.
6.§
Par nekustamo īpašumu Baldonē, Parka ielā 10A
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga, Ž.Gauja, E.Valantis,
R.Audzers, S.Stanguts, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa /

ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR– 13 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga, Ž.Gauja, E.Valantis,
R.Audzers, S.Stanguts, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET- nav; ATTURAS– nav,
NOLEMJ:
1. Atteikt piešķirt [vārds, uzvārds], dzīvojošam [adrese], personas kods [..], nomā zemes vienību
Parka ielā 10A, Baldonē 1163m² platībā ar apbūves tiesībām, jo nav notikusi informācijas publiskošana
par pašvaldības rīcībā esošiem neapbūvētiem apbūves gabaliem un kā arī tāpēc, ka zemes vienība
Baldonē, Parka ielā 10A atbilst starpgabala statusam un ir pārdodama zemes gabala pierobežniekiem.
2. Nekustamā īpašuma un zemes ierīcības nodaļai uzsākt zemes gabala Baldonē, Parka ielā 10A izsoles
procedūru.
7.§
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga, Ž.Gauja, E.Valantis,
R.Audzers, S.Stanguts, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa /

ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR– 13 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga, Ž.Gauja, E.Valantis,
R.Audzers, S.Stanguts, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET- nav; ATTURAS– nav,
NOLEMJ:
1.Nodot tiesu izpildītājiem pieprasījumu nekustamā īpašuma nodokļa un kavējuma naudas piedziņai
no [vārds, uzvārds], personas kods [..], dzīvojoša [adrese], par viņam piederošo nekustamo īpašumu
[adrese], kadastra numurs [..]: zemes parādu, kas sastāv no 2013.gada maksājuma – LVL 61,74; ēku
parādu, kas sastāv no 2013.gada maksājuma – LVL 25.63, nokavējuma naudas uz 2013.gada
3.septembri LVL 3,11;kopsummā – LVL 90,48 (deviņdesmit lati un 48 santīmi).
2. Nekustamā īpašuma nodokļa un kavējuma naudas piedziņu vērst pret parādnieka [vārds, uzvārds],
personas kods [..], kustamo, nekustamo mantu un naudas līdzekļiem.
3. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 7.punktu un 34.panta sesto daļu, iesniedzot
izpildu rakstu vai citu izpildu dokumentu izpildei, maksājama valsts nodeva — 2 lati. Domes
grāmatvedībai veikt valsts nodevas samaksu naudas piedziņas uzsākšanai, rekvizīti:
Saņēmējs: Valsts kase
Reģistrācijas nr. 90000050138
Konta nr. LV71TREL1060190911300
Saņēmēja iestāde: Valsts kase
Saņēmēja BIC: TRELLV22
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4. Lēmumu nosūtīt LR Rīgas Apgabaltiesas zvērinātam tiesu izpildītājam Jānim Jonas uz adresi Rīga,
Blaumaņa iela 5A-5, LV-1011.
5. Lēmumu nosūtīt [vārds, uzvārds] uz adresi [adrese].
6. Atgūtos līdzekļus ieskaitīt Baldones novada domes kontā LV30UNLA0003011130719.
8.§
Par labojumiem 27.08.2013. domes lēmumā „Par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu nekustamajā īpašumā „Jaunlumsti””

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga, Ž.Gauja, E.Valantis,
R.Audzers, S.Stanguts, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa /

ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR– 13 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga, Ž.Gauja, E.Valantis,
R.Audzers, S.Stanguts, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET- nav; ATTURAS– nav,
NOLEMJ:
1.Izteikt 27.08.2013. domes lēmuma „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā
īpašumā „Jaunlumsti”” (prot. Nr.4, 6.§) lemjošās daļas ar 2.punktu šādā redakcijā:
„ 2.Saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko daļu, zemes vienību „1” – 0,2401ha platībā, piešķirt
adresi Laiņu iela 12, Avoti, Baldones pagasts, Baldones novads un noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).”
2. Izteikt 27.08.2013. domes lēmuma „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā
īpašumā „Jaunlumsti”” (prot. Nr.4, 6.§) lemjošās daļas ar 3.punktu šādā redakcijā:
„ 3.Saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko daļu, zemes vienību „2” – 0,235ha platībā, piešķirt
adresi Saulgriežu iela 3, Avoti, Baldones pagasts, Baldones novads un noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).”
3.Lēmuma izrakstu nosūtīt VZD Rīgas reģionālajai nodaļai un [vārds, uzvārds].
9.§
Par nosaukuma maiņu nekustamajam īpašumam „Cenas”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga, Ž.Gauja, E.Valantis,
R.Audzers, S.Stanguts, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa /

ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR– 13 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga, Ž.Gauja, E.Valantis,
R.Audzers, S.Stanguts, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET- nav; ATTURAS– nav,
NOLEMJ:
1.Nekustamā īpašuma „Cenas” zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem [..], [..],[..] un [..] mainīt
nosaukumus no „Veccenas” („Cenas”) uz „Cenu pļavas”.
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] saglabāt adresi „Cenas”, Baldones pagasts, Baldones
novads.
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10.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Baldonē, Lapu ielā 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga, Ž.Gauja, E.Valantis,
R.Audzers, S.Stanguts, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa /

ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR– 13 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga, Ž.Gauja, E.Valantis,
R.Audzers, S.Stanguts, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET- nav; ATTURAS– nav,
NOLEMJ:
1.Piekrist zemes ierīcības projektu izstrādes uzsākšanai nekustamajā īpašumā Baldones novada
Baldonē Lapu ielā 1, to sadalot 4 zemes vienībās - trīs apbūves gabalos ne mazāk kā 1200m2 lielos, un
apmēram 125m2 liela komunikāciju teritorija, saskaņā ar grafisko pielikumu.
2. Zemes ierīcības projektu saskaņot ar:
2.1. akciju sabiedrību “Latvenergo”,
2.2.akciju sabiedrību “Lattelecom”,
2.3. sabiedrību ar ierobežotu atbildību „BŪKS”
2.4. Baldones novada domes Attīstības nodaļu;
2.5.Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālo nodaļu.
3.Būvvaldei sagatavot materiālus zemes ierīcības projekta izstrādei.
4. Zemes ierīcības projekta skici saskaņot Baldones būvvaldē.
5. Zemes ierīcības projekta izstrādes izstrādātājam iesniegt pašvaldībā projekta grafisko daļu
digitālā veidā vektordatu formā.
6. Pēc zemes ierīcības projekta saskaņošanas ar visām nepieciešamajām institūcijām, to iesniegt
apstiprināšanai domē.
11.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā Baldonē,
Kalna ielā 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga, Ž.Gauja, E.Valantis,
R.Audzers, S.Stanguts, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR– 13 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga, Ž.Gauja, E.Valantis,
R.Audzers, S.Stanguts, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET- nav; ATTURAS– nav,
NOLEMJ:
1.Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Kalna ielā 3, Baldone zemes vienībā ar
kadastra apzīmējumu [..].
2. Saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko daļu, zemes vienībai „1”– 0,2173ha platībā, saglabāt
adresi Kalna ielā 3, Baldone, Baldones novads, un saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – vienstāvu un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (0701).
3. Saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko daļu, zemes vienībai „2” – 0,1500ha platībā kopā
piešķirt adresi Kalna ielā 3A, Baldone, Baldones pagasts un noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – vienstāvu un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (0701).
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12.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga, Ž.Gauja, E.Valantis,
R.Audzers, S.Stanguts, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa /

ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR– 13 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga, Ž.Gauja, E.Valantis,
R.Audzers, S.Stanguts, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET- nav; ATTURAS– nav,
NOLEMJ:
1.Nodot tiesu izpildītājiem pieprasījumu nekustamā īpašuma nodokļa un kavējuma naudas piedziņai
no [vārds, uzvārds], personas kods [..], par viņam piederošā nekustamā īpašuma [adrese], kadastra
numurs [..], zemes nodokļu parādu uz 2013.gada 18.septembri, kas sastāv no parāda par
iepriekšējiem gadiem – LVL 26,09, 2013. gada maksājuma – LVL 5,00 un nokavējuma naudas - LVL
16,14, kopsummā – LVL 47,23 (četrdesmit septiņi lati un 23 santīmi)
2. Nekustamā īpašuma nodokļa un kavējuma naudas piedziņu vērst pret parādnieka [vārds, uzvārds],
personas kods [..], kustamo, nekustamo mantu un naudas līdzekļiem.
3. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 34.panta sesto daļu, iesniedzot izpildu rakstu vai citu izpildu
dokumentu izpildei, maksājama valsts nodeva — 2 lati. Domes grāmatvedībai veikt valsts nodevas
samaksu naudas piedziņas uzsākšanai, rekvizīti:
Saņēmējs: Valsts kase
Reģistrācijas nr. 90000050138
Konta nr. LV71TREL1060190911300
Saņēmēja iestāde: Valsts kase
Saņēmēja BIC: TRELLV22
4. Lēmumu nosūtīt LR Rīgas Apgabaltiesas zvērinātam tiesu izpildītājam Edgaram Mihailovam uz
adresi Blaumaņa iela 5A-5, Rīga, LV-1011.
5. Lēmumu nosūtīt [vārds, uzvārds] uz adresi [adrese].
6. Atgūtos līdzekļus ieskaitīt Baldones novada domes kontā LV30UNLA0003011130719.
13.§
Par atļauju iegūt īpašumā zemi
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga, Ž.Gauja, E.Valantis,
R.Audzers, S.Stanguts, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa /

ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: K.Putniņa, domes priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR– 13 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga, Ž.Gauja, E.Valantis,
R.Audzers, S.Stanguts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET- 1 balss (J.Eglīts); ATTURAS– nav,
NOLEMJ:
atļaut [vārds, uzvārds], personas kods [..], deklarētā dzīvesvieta [..],
iegūt īpašumā
nekustamo īpašumu [adrese], kadastra numurs [..], kas sastāv no zemes gabala, ar kopējo platību
0,06 ha, un dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums [..], saglabājot nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, ar nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kodu 0601.
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14.§
Par sociālā dzīvokļa īres līguma izbeigšanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga, Ž.Gauja, E.Valantis,
R.Audzers, S.Stanguts, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa /

ZIŅO: V.Āboltiņa
SAGATAVOJA: V.Āboltiņa, Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR– 13 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, S.Freiberga, Ž.Gauja, E.Valantis, R.Audzers,
S.Stanguts, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET- nav; ATTURAS– 1 balss (J.Dūmiņš),
NOLEMJ:
1. Izbeigt sociālā dzīvokļa īres līgumu [vārds, uzvārds] uz pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu sociālo dzīvokli [adrese].
2. Pilnvarot SIA "Būks" pārstāvi nodrošināt sociālā dzīvokļa atbrīvošanu normatīvajos aktos noteiktajā
termiņā.
3. Pilnvarot Baldones novada domes Juridiskā dienesta vadītāju sagatavot dokumentus parāda
piedziņas procedūras uzsākšanai.
15.§
Par sociālā dzīvokļa statusa maiņu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga, Ž.Gauja, E.Valantis,
R.Audzers, S.Stanguts, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa /

ZIŅO: V.Āboltiņa
SAGATAVOJA: V.Āboltiņa, Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR– 13 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga, E.Valantis,
R.Audzers, S.Stanguts, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET- nav; ATTURAS– 1 balss (Ž.Gauja),
NOLEMJ:
1.Atteikt [vārds, uzvārds] mainīt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - sociālā dzīvokļa [adrese],
statusu.
2. Atjaunot pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - sociālā dzīvokļa [adrese], īres līgumu ar
[vārds, uzvārds], personas kods [..], uz 6 mēnešiem.
16.§
Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga, Ž.Gauja, E.Valantis,
R.Audzers, S.Stanguts, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa /

ZIŅO: V.Āboltiņa
SAGATAVOJA: V.Āboltiņa, Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR– 13 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga, Ž.Gauja, E.Valantis,
R.Audzers, S.Stanguts, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET- nav; ATTURAS– nav,
NOLEMJ:
1. Atteikt sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu [vārds, uzvārds] uz pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu - sociālo dzīvokli [adrese].
2. Izbeigt sociālā dzīvokļa īres līgumu [vārds, uzvārds] uz pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu sociālo dzīvokli [adrese].
3. Pilnvarot SIA "BŪKS" pārstāvi nodrošināt sociālā dzīvokļa atbrīvošanu normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā.
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17.§
Par iekļaušanu Pašvaldības palīdzības reģistrā
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga, Ž.Gauja, E.Valantis,
R.Audzers, S.Stanguts, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: V.Āboltiņa
SAGATAVOJA: V.Āboltiņa, Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR– 13 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga, Ž.Gauja, E.Valantis,
R.Audzers, S.Stanguts, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET- nav; ATTURAS– nav,
NOLEMJ:
iekļaut [vārds, uzvārds] pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā,
ar 2.kārtas numuru, nodrošinot ar dzīvojamo telpu vispārējā kārtībā.
18.§
Par Baldones vidusskolas nolikuma apstiprināšanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga, Ž.Gauja, E.Valantis,
R.Audzers, S.Stanguts, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa /

ZIŅO: S.Freiberga
SAGATAVOJA: S.Freiberga, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
Izskatījusi Baldones vidusskolas direktores Dz.Knohenfeldes 2013.gada 13.septembra iesniegumu
Nr.1-11-146 „Par Baldones vidusskolas nolikuma apstiprināšanu”, domē saņemtu 13.09.2013.,
reģistrācijas Nr.4-01-4844,
un sagatavoto Baldones vidusskolas nolikumu jaunā redakcijā,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 8.punktu, kas noteic, ka tikai domes var izveidot,
reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes, pašvaldības kapitālsabiedrības, biedrības un
nodibinājumus, apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus, kā arī likuma „Izglītības likums” 22.panta
1.daļu, kurā paredzēts, ka valsts, pašvaldību un privātās izglītības iestādes, darbojas, pamatojoties
uz šo likumu, citiem likumiem un normatīvajiem aktiem, kā arī attiecīgās iestādes nolikumu, kuru
apstiprina iestādes dibinātājs, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas
18.09.2013.sēdes pozitīvo atzinumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR– 13 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga, Ž.Gauja, E.Valantis,
R.Audzers, S.Stanguts, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET- nav; ATTURAS– nav,
NOLEMJ:
1.Apstiprināt Baldones vidusskolas nolikumu.
2.Atcelt Baldones novada domes 2008.gada 17.decembra sēdē apstiprināto Baldones vidusskolas
nolikumu.
19.§
Par finansiālu atbalstu Latvijas Mūzikas akadēmijas Pūšaminstrumentu katedras
studentam
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga, Ž.Gauja, E.Valantis,
R.Audzers, S.Stanguts, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa /

ZIŅO: S.Freiberga
SAGATAVOJA: S.Freiberga, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR– 13 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga, Ž.Gauja, E.Valantis,
R.Audzers, S.Stanguts, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET- nav; ATTURAS– nav,
NOLEMJ:
finansiāli atbalstīt [vārds, uzvārds], personas kods [..], dzīvesvieta [adrese], dalību
13.Starptautiskajā Jauno izpildītāju konkursā Čieri (Itālija), no š.g. 17.novembra līdz 24.novembrim,
apmaksājot transporta izmaksas līdz Ls 165.00, no kultūrai paredzētajiem līdzekļiem, EKK – 22391.
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20.§
Par vispārīgās fiziskās sagatavotības trenera štata vietu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga, Ž.Gauja, E.Valantis,
R.Audzers, S.Stanguts, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa /

ZIŅO: S.Freiberga
SAGATAVOJA: S.Freiberga, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR– 13 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga, Ž.Gauja, E.Valantis,
R.Audzers, S.Stanguts, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET- nav; ATTURAS– nav,
NOLEMJ:
1.Ar 2013.gada 1.oktobri Baldones Sporta kompleksa štatu sarakstā iekļaut bērnu vispārējās fiziskās
sagatavotības trenera štata vietu.
2.Amatalgas apmēru noteikt saskaņā ar nolikuma „Par atbalstu Baldones novada sporta organizācijām
un individuālajiem sportistiem” 4.3.punktu, darba samaksu līdz 2013.gada decembrim sedzot no
domes budžeta.
3.Uzdot E.Brigmanim, plānojot sporta kompleksa 2014.gada
sagatavotības trenera atalgojumu iekļaut kompleksa algu fondā.

budžetu,

vispārējās

fiziskās

21.§
Par ansambļa „Spuldzītes vējā” vadītājas atalgojumu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga, Ž.Gauja, E.Valantis,
R.Audzers, S.Stanguts, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa /

ZIŅO: S.Freiberga
SAGATAVOJA: S.Freiberga, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR– 13 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga, Ž.Gauja, E.Valantis,
R.Audzers, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET- nav; ATTURAS– 1 balss (S.Stanguts),
NOLEMJ:
vokālā ansambļa „Spuldzītes vējā” vadītāja atalgojumu atstāt negrozītu, atbilstoši nolikumam „Par
Baldones novada amatiermākslas kolektīvu darbības finansēšanas kārtību”.
22.§
Par PII „Vāverīte” pedagogu algu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga, Ž.Gauja, E.Valantis,
R.Audzers, S.Stanguts, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa /

ZIŅO: S.Freiberga
SAGATAVOJA: S.Freiberga, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
1.Izskatījusi PII „Vāverīte” vadītājas R.Liepas 2013.gada 9.septembra iesniegumu, domē saņemtu
10.09.2013., reģistrācijas Nr.4-01-4/832, ar lūgumu rast iespēju piemaksāt 8% piemaksu pie algas
likmes (Ls 280,00) no pašvaldības finansētām likmēm par iegūto 3. pedagogu profesionālās darbības
kvalitātes pakāpi, kura iegūta 2012.gadā pedagogiem [vārds, uzvārds], [vārds, uzvārds], logopēdei
[vārds, uzvārds], Baldones novada dome konstatē:
1.1.Saskaņā ar Ministru kabineta 27.08.2013. noteikumu Nr.704 „Grozījumi Ministru kabineta
2009.gada 28.jūlija noteikumos Nr.836 "Pedagogu darba samaksas noteikumi" 28.1 punktu – „(..)
Pedagogiem, kas Eiropas Sociālā fonda projekta "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības
sistēmas optimizācijas apstākļos" ietvaros ir ieguvuši 3., 4. un 5.kvalitātes pakāpi, atbilstoši viņu darba
slodzei izglītības programmas īstenošanā nosaka piemaksu attiecīgi 8, 20 un 25 procentu apmērā no
šajos noteikumos noteiktās pedagoga zemākās mēneša darba algas likmes. Vispārējās izglītības un
profesionālās izglītības iestāžu direktoriem un viņu vietniekiem, struktūrvienību vadītājiem izglītības
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jomā, izglītības metodiķiem, direktora vietniekiem metodiskajā darbā valsts ģimnāzijās un
pirmsskolas izglītības iestāžu metodiķiem par viņu veikto pedagoģisko darbu šo piemaksu nosaka no
zemākās pedagoga darba algas likmes, neieskaitot viņu amatalgu (..)”. Pirmsskolas izglītības iestādēs
5-6 gadīgo bērnu pedagogiem atalgojumu aprēķina atbilstoši Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumi
Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm
bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai
un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba
samaksai”.
Līdz ar to pedagogi, kas saņem atalgojumu no Valsts budžeta mērķdotācijas, saņems šo 8%
piemaksu. Tie PII „Vāverīte” pedagogi, kuru atalgojums nāk no pašvaldības budžeta, saskaņā ar
2009.gada 19.augusta domes lēmumu saņems atalgojumu bez 8% piemaksas – par likmi Ls 280.00.
1.2. 2011.gada 24.augustā dome pieņēma noteikumus „Par valsts budžeta mērķdotācijas sadales
kārtību”, kuru 7.punktā noteikts „(..) Bērnu no 5 gadu vecuma izglītošanai nodarbināto pirmsskolas
skolotāju darba samaksai piešķirto valsts budžeta mērķdotāciju sadala, atbilstoši tarifikācijai, iestādes
vadītāja (..)”, t.i., tiek ievērots princips „nauda seko skolēnam”, darba samaksa tiek noteikta atbilstoši
valsts piešķirtajai mērķdotācijai.
1.3. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2013.gada 18.septembra sēdē nolēma rast
2013.gada budžetā līdzekļus, lai piemaksātu PII pedagogiem ar 3. pedagogu profesionālās darbības
kvalitātes pakāpi - [vārds, uzvārds], [vārds, uzvārds], logopēdei [vārds, uzvārds], 8% piemaksu pie
algas likmes.
2.Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba
samaksas noteikumi”28.1 punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 6.puntu, kas noteic, ka,
lai izpildītu savas funkcijas, „(..)pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums, atbilstoši
apstiprinātajam pašvaldības budžetam, racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu līdzekļus (..)”,
ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 18.09.2013. sēdes pozitīvo atzinumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR– 13 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga, Ž.Gauja, E.Valantis,
R.Audzers, S.Stanguts, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET- nav; ATTURAS– nav,
NOLEMJ:
2.1.Ar 2013.gada 1.oktobri Baldones pirmsskolas izglītības iestādes „Vāverīte” pedagogiem ar 3.
pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpi [vārds, uzvārds], [vārds, uzvārds] un logopēdei
[vārds, uzvārds], noteikt 8% piemaksu pie darba algas likmes.
23.§
Par grozījumiem 21.11.2012. domes lēmumā „Par izglītojamo mācību ekskursiju
transporta izmaksām”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga, Ž.Gauja, E.Valantis,
R.Audzers, S.Stanguts, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa /

ZIŅO: S.Freiberga
SAGATAVOJA: S.Freiberga, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
Noklausījusies Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājas S. Freibergas un
domes priekšsēdētājas K.Putniņas informāciju par neviennozīmīgi vērtējamo jautājumu par
izglītojamo mācību ekskursiju apmaksu un šo jautājumu regulējošu normatīvo aktu trūkumu, ņemot
vērā Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 18.09.2013. sēdes atzinumu, un pamatojoties
uz likuma „Par pašvaldībām” 21.punktu, kurā noteikts, ka „(..) dome var izskatīt jebkuru jautājumu,
kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, (..)”, un pirmās daļas 14.punkta g)apakšpunktu, kurā uzsvērts,
ka tikai dome var „(..) noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem un Ministru kabineta
noteikumiem, maksu par (..) citiem pakalpojumiem (..)”,
Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR– 13 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga, Ž.Gauja, E.Valantis,
R.Audzers, S.Stanguts, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET- nav; ATTURAS– nav,
NOLEMJ:
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1.Grozīt domes 2012.gada 21.novembra sēdes lēmumu „Par izglītojamo mācību ekskursiju
transporta izmaksām” (prot.Nr.21,11.§), lēmuma nosaukumā un tekstā svītrojot vārdu „mācību” un
lemjošās daļas 2.punktu izsakot šādā redakcijā:
„ 2. Vienai Baldones izglītības iestādē izglītojamo klasei 1 reizi gadā ekskursijas maksu noteikt:
2.1.pasažieru autobusam „Mercedes EOS Coach” – 0.20 Ls/ EUR 0.28/ km (20 santīmi vai 28 EUR
centi par 1 kilometru);
2.2.mikroautobusiem „Mercedes Benz Sprinter 316” un „Renault Master” - 0,15 Ls/EUR 0.21 km
(piecpadsmit santīmi vai 21 EUR centi par 1 kilometru).”
24.§
Par atteikumu studiju kredīta galvojumam
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga, Ž.Gauja, E.Valantis,
R.Audzers, S.Stanguts, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa /

ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: K.Putniņa, domes priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR– 13 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga, E.Valantis,
R.Audzers, S.Stanguts, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET- nav; ATTURAS– 1 balss (Ž.Gauja),
NOLEMJ:
atteikt piešķirt galvojumu studiju kredīta saņemšanai [vārds, uzvārds], personas kods [..],
deklarētā dzīvesvieta [adrese], jo saskaņā ar saistošo noteikumu Nr.17 „Par pašvaldības galvojumu
studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai” 2.4. un 6.punktu, [vārds, uzvārds] neapgūst
pašvaldības iestādēm, pašvaldības SIA vai citai pašvaldības struktūrvienībai nepieciešamu specialitāti
un no mācībām brīvajā laikā nestrādā pašvaldībā vai tās iestādēs.
25.§
Par Baldones kultūras centrā sniegto pakalpojumu maksām EUR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, E.Valantis, R.Audzers, S.Stanguts,
J.Eglīts, A.Mačs/

ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: A.Leitāne, Juridiskā dienesta vadītāja
Iepazinusies ar Baldones novada juridiskā dienesta vadītājas A.Leitānes sagatavoto skaidrojumu par
nepieciešamību nodrošināt eiro ieviešanu pašvaldībā, jo ar 2014.gada 1.janvāri Latvijā plānots ieviest
euro, un ir nepieciešams veikt grozījumus Baldones novada domes pieņemtajos lēmumos, kuros
noteiktas maksas par iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, un grāmatvedības sagatavotajiem
pārrēķiniem, pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta trešā daļa paredz, ka ne vēlāk
kā piecus mēnešus pēc dienas, kad Padome noteikusi maiņas kursu t.i līdz 2013.gada 9.decembrim,
pašvaldības izdod to saistošo noteikumu grozījumus, kuri ir saistīti ar euro ieviešanu un kuru
sagatavošanai ir nepieciešams zināt Padomes noteikto maiņas kursu. Šajā kategorijā ietilpst tie
pašvaldību saistošie noteikumi, kuru regulējums satur skaitliski izteiktas naudas vienības latos,
piemēram, saistošie noteikumi par sociāliem pabalstiem, lielākā daļa uz likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas pamata izdoto saistošo noteikumu, saistošie noteikumi par pašvaldību maksas
pakalpojumu cenrāžiem, saistošie noteikumi par pašvaldības nodevām”,
Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR– 10 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, E.Valantis, R.Audzers,
S.Stanguts, J.Eglīts, A.Mačs); PRET- nav; ATTURAS– nav,
NOLEMJ:
1. Ar 2014.gada 1.janvāri noteikt maksu par Baldones kultūras centrā sniegtajiem
pakalpojumiem, atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantā paredzētajiem principiem:
1.1. kino biļešu cenas:
Ls 1.00 (viens lats) EUR 1.40 - pirmsskolas vecuma bērniem;
Ls 1.50 (viens lats, 50 santīmi) EUR 2.00 – skolēniem un pensionāriem, uzrādot apliecības;
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Ls 2.00 (divi lati) EUR 2.80 – pieaugušajiem, katru dienu (arī sestdienās, svētdienās un
svētku dienās).
26.§
Par Sociālās aprūpes centrā „Baldone” sniegto pakalpojumu maksām EUR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, E.Valantis, R.Audzers, S.Stanguts,
J.Eglīts, A.Mačs /

ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: A.Leitāne, Juridiskā dienesta vadītāja
Iepazinusies ar Baldones novada juridiskā dienesta vadītājas A.Leitānes sagatavoto skaidrojumu par
nepieciešamību nodrošināt eiro ieviešanu pašvaldībā, jo ar 2014.gada 1.janvāri Latvijā plānots ieviest
euro, un ir nepieciešams veikt grozījumus Baldones novada domes pieņemtajos lēmumos, kuros
noteiktas maksas par iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, un grāmatvedības sagatavotajiem
pārrēķiniem, pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta trešā daļa paredz, ka ne vēlāk
kā piecus mēnešus pēc dienas, kad Padome noteikusi maiņas kursu t.i līdz 2013.gada 9.decembrim,
pašvaldības izdod to saistošo noteikumu grozījumus, kuri ir saistīti ar euro ieviešanu un kuru
sagatavošanai ir nepieciešams zināt Padomes noteikto maiņas kursu. Šajā kategorijā ietilpst tie
pašvaldību saistošie noteikumi, kuru regulējums satur skaitliski izteiktas naudas vienības latos,
piemēram, saistošie noteikumi par sociāliem pabalstiem, lielākā daļa uz likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas pamata izdoto saistošo noteikumu, saistošie noteikumi par pašvaldību maksas
pakalpojumu cenrāžiem, saistošie noteikumi par pašvaldības nodevām”,
Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR– 10 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, E.Valantis, R.Audzers,
S.Stanguts, J.Eglīts, A.Mačs); PRET- nav; ATTURAS– nav,
NOLEMJ:
1. Ar 2014.gada 1.janvāri noteikt maksu par Sociālās aprūpes centrā „Baldone” sniegtajiem
pakalpojumiem, atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantā paredzētajiem principiem:
1.1. Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi:
1.1.1. Uzturēšanās maksa veco ļaužu nodaļā 1 klientam ilgstošās sociālās aprūpes nodrošināšanai
2 - 3 klientu istabiņās pakalpojumā ietilpst sociālā un medicīniskā aprūpe, ēdināšana (diennaktī)
- Ls 10.50 EUR 14.94
1.1.2. Īslaicīgās sociālās aprūpes nodrošināšanai no 1 – 30 dienām 2 – 4 klientu istabiņās:
1.1.2.1. ar ēdināšanu (diennaktī)
- Ls 9.00
EUR 12.81
1.1.2.2. ar ēdināšanu, medikamentu un higiēnas preču izmantošanu (diennaktī)
- Ls 10.50
EUR 14.94
1.1.3. Īslaicīgās sociālās aprūpes nodrošināšana no 1- 30 dienām vienvietīgajā istabiņā:
1.1.3.1. ar ēdināšanu (diennaktī)
- Ls 9.50
EUR 13.52
1.1.3.2. ar ēdināšanu, medikamentu un higiēnas preču izmantošanu (diennaktī)
- Ls 11.00 EUR 15.65
1.1.4. Ilgstošas sociālās aprūpes nodrošināšana vienvietīgajā istabiņā:
1.1.4.1. ar ēdināšanu (diennaktī)
- Ls 9.50
EUR 13.52
1.1.4.2. ar ēdināšanu, medikamentu un higiēnas preču izmantošanu (diennaktī)
- Ls 10.50
EUR 14.94
1.1.5. Gultas vietas iznomāšana brīvajās istabiņās:
1.1.5.1. bez gultas piederumiem (diennaktī)
- Ls 3.50
EUR 4.98
1.1.5.2. ar gultas piederumiem (diennaktī)
- Ls 5.00
EUR 7.11
1.1.6. Specializētā autotransporta pakalpojumi guļošu un invalīdu pārvadāšanai:
1.1.6.1. darba dienās darba laikā no plkst.8.00 – 16.30- Ls 0,50 EUR0.71/par 1 kilometru
1.1.6.2. gaidīšana virs 10 minūtēm
-1 stunda Ls 4,00 EUR 5.69
1.1.7. Aprūpes cenas par Ls 9,00 EUR 12.81 un Ls 9,50 EUR 13.52 var piemērot tad, kad ir
brīvas vietas, citu pagastu klientu piesaistīšanai, slēdzot līgumus par īslaicīgo aprūpi.
1.2. Veļas mazgāšanas un žāvēšanas, dušas un vannas izmantošanas pakalpojumi:
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1.2.1. veļas mazgāšana (ar žāvēšanu) – LVL 0,60
EUR 0,85 par 1 kg veļas ;
1.2.2. dušas izmantošana (vienreizēja) - LVL 0,50 EUR 0,70;
1.2.3. vannas izmantošana (vienreizēja) - LVL 1,00 EUR 1,40.
27.§
Par Baldones sporta kompleksa sniegto pakalpojumu maksām EUR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, E.Valantis, R.Audzers, S.Stanguts,
J.Eglīts, A.Mačs /

ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: A.Leitāne, Juridiskā dienesta vadītāja
Iepazinusies ar Baldones novada juridiskā dienesta vadītājas A.Leitānes sagatavoto skaidrojumu par
nepieciešamību nodrošināt eiro ieviešanu pašvaldībā, jo ar 2014.gada 1.janvāri Latvijā plānots ieviest
euro, un ir nepieciešams veikt grozījumus Baldones novada domes pieņemtajos lēmumos, kuros
noteiktas maksas par iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, un grāmatvedības sagatavotajiem
pārrēķiniem, pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta trešā daļa paredz, ka ne vēlāk
kā piecus mēnešus pēc dienas, kad Padome noteikusi maiņas kursu t.i līdz 2013.gada 9.decembrim,
pašvaldības izdod to saistošo noteikumu grozījumus, kuri ir saistīti ar euro ieviešanu un kuru
sagatavošanai ir nepieciešams zināt Padomes noteikto maiņas kursu. Šajā kategorijā ietilpst tie
pašvaldību saistošie noteikumi, kuru regulējums satur skaitliski izteiktas naudas vienības latos,
piemēram, saistošie noteikumi par sociāliem pabalstiem, lielākā daļa uz likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas pamata izdoto saistošo noteikumu, saistošie noteikumi par pašvaldību maksas
pakalpojumu cenrāžiem, saistošie noteikumi par pašvaldības nodevām”,
Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR– 10 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, E.Valantis, R.Audzers,
S.Stanguts, J.Eglīts, A.Mačs); PRET- nav; ATTURAS– nav,
NOLEMJ:
1.Ar 2014.gada 1.janvāri noteikt maksu par Baldones sporta kompleksā sniegtajiem pakalpojumiem,
atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantā paredzētajiem principiem:
1.1. trenažieru zāles pakalpojumu cenrādis (pēc saskaņota grafika):
vienreizējs apmeklējums –
Ls 2.00 (divi lati) EUR 2.85
skolēniem (uzrādot apliecību) – Ls 1.00 (viens lats) EUR 1.40
abonements uz 1 (vienu) mēnesi –
Ls 14.00 (četrpadsmit lati) EUR 19.90
skolēniem (uzrādot apliecību) – Ls 12.00 (divpadsmit lati) EUR 17.00
abonements uz 3 (trīs) mēnešiem – Ls 39.00 (trīsdesmit deviņi lati) EUR 55.50
skolēniem (uzrādot apliecību) – Ls 29.00 (divdesmit deviņi lati) EUR 41.30
abonements 12 apmeklējumiem –
Ls 20.00 ( divdesmit lati) EUR 28.50
(derīgs 2 mēnešus)
Trenažieru zāles darba laiks: darba dienās no plkst.16.00 – 21.00.
Pērkot abonementu uz trenažieru zāli, tajā ir ietverts arī pirts apmeklējums
1.2. pirts ( saunas ) pakalpojumu cenrādis ( pēc saskaņota grafika):
(grupām - minimālais cilvēku skaits – 7 cilvēki, bērni līdz 14 gadiem - kopā ar vecākiem)
1 stunda –
Ls 20.00 (divdesmit lati) EUR 28.50
Vienreizējs pirts apmeklējums tikai kopā ar vienreizējo trenažieru zāles
apmeklējumu:
1 stunda –
Ls 3.00 ( trīs lati) EUR 4.30
1.3. aerobikas zāles pakalpojumu cenrādis (grupām, pēc saskaņota grafika):
baldoniešiem 1 stunda Ls 5.00 ( pieci lati) EUR 7.10
viesiem
1 stunda Ls 15.00 ( piecpadsmit lati) EUR 21.30
( ieskaitot dušas un ģērbtuves izmantošanu)
1.4. basketbola zāles pakalpojumu cenrādis (grupām, pēc saskaņota grafika):
baldoniešiem 1 stunda Ls 10.00 ( desmit lati) EUR 14.20
viesiem
1 stunda Ls 15.00 ( piecpadsmit lati) EUR 21.30
skolēniem (uzrādot apliecību) – 1 stunda –
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Ls 5.00 (pieci lati) EUR 7.10

( ieskaitot dušas un ģērbtuves izmantošanu)

1.5. vieglatlētikas zāles pakalpojumu cenrādis (grupām, pēc saskaņota grafika):
baldoniešiem
1 stunda - Ls 5.00 ( pieci lati) EUR 7.10
viesiem
1 stunda - Ls 15.00 ( piecpadsmit lati) EUR 21.30
( ieskaitot dušas un ģērbtuves izmantošanu)
1.6. sporta zāles īre dienā (līdz 12 stundām)- Ls 200.00 (divi simti lati) EUR 284.60
(ieskaitot dušas un ģērbtuves izmantošanu)
1.7. konferenču vajadzībām - zāles pakalpojumu cenrādis:
1 stunda - Ls 15.00 ( piecpadsmit lati) EUR 21.30
1.8. inventāra izmantošanas cenrādis:
- tenisa galds
1 stunda - Ls 1.50 (viens lats, 50 santīmi) EUR 2.10
- tenisa raketītes komplekts + bumbiņa 1 stunda - Ls 0.30 ( 30 santīmi) EUR 0.40
- basketbola, volejbola un futbola bumba 1 stunda - Ls 0.30 ( 30 santīmi) EUR 0.40
- vingrošanas paklājs
1 stunda - Ls 0.30 ( 30 santīmi) EUR 0.40
- hanteles
1 stunda - Ls 0.30 ( 30 santīmi) EUR 0.40
28.§
Par Baldones novada pašvaldībā sniegto pakalpojumu maksām EUR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, E.Valantis, R.Audzers, S.Stanguts,
J.Eglīts, A.Mačs /

ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: A.Leitāne, Juridiskā dienesta vadītāja
Iepazinusies ar Baldones novada juridiskā dienesta vadītājas A.Leitānes sagatavoto skaidrojumu par
nepieciešamību nodrošināt eiro ieviešanu pašvaldībā, jo ar 2014.gada 1.janvāri Latvijā plānots ieviest
euro, un ir nepieciešams veikt grozījumus Baldones novada domes pieņemtajos lēmumos, kuros
noteiktas maksas par iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, un grāmatvedības sagatavotajiem
pārrēķiniem, pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta trešā daļa paredz, ka ne vēlāk
kā piecus mēnešus pēc dienas, kad Padome noteikusi maiņas kursu t.i līdz 2013.gada 9.decembrim,
pašvaldības izdod to saistošo noteikumu grozījumus, kuri ir saistīti ar euro ieviešanu un kuru
sagatavošanai ir nepieciešams zināt Padomes noteikto maiņas kursu. Šajā kategorijā ietilpst tie
pašvaldību saistošie noteikumi, kuru regulējums satur skaitliski izteiktas naudas vienības latos,
piemēram, saistošie noteikumi par sociāliem pabalstiem, lielākā daļa uz likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas pamata izdoto saistošo noteikumu, saistošie noteikumi par pašvaldību maksas
pakalpojumu cenrāžiem, saistošie noteikumi par pašvaldības nodevām”,
Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR– 10 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, E.Valantis, R.Audzers,
S.Stanguts, J.Eglīts, A.Mačs); PRET- nav; ATTURAS– nav,
NOLEMJ:
ar 2014.gada 1.janvāri noteikt maksu par Baldones pašvaldībā sniegtajiem
pakalpojumiem, atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantā paredzētajiem principiem,
saskaņā ar pielikumu.
29.§
Par saistošiem noteikumiem Nr.18 „Grozījumi saistošajos noteikumos „Pašvaldības
centralizētā ūdensvada un kanalizācijas sistēmu lietošanas noteikumi”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, E.Valantis, R.Audzers, S.Stanguts,
J.Eglīts, A.Mačs /

ZIŅO: K.Putniņa
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SAGATAVOJA: A.Leitāne, Juridiskā dienesta vadītāja
Iepazinusies ar Baldones novada juridiskā dienesta vadītājas A.Leitānes sagatavoto skaidrojumu par
nepieciešamību nodrošināt eiro ieviešanu pašvaldībā, jo ar 2014.gada 1.janvāri Latvijā plānots ieviest
euro, un ir nepieciešams veikt grozījumus Baldones novada domes izdotajos saistošajos noteikumos.
Atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 31.pants, Ministru kabineta 2012.gada 27.jūnija rīkojuma
Nr.282 „Par „Koncepciju par normatīvo aktu sakārtošanu saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā”” 1.2.
punktu un Latvijas Nacionālā euro ieviešanas plāna (apstiprināts ar Ministru kabineta 2013.gada
4.aprīļa rīkojumu Nr.136) 1.pielikuma J2.2.4.apakšpunkta pasākums) un pamatojoties uz Likuma “Par
pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punkta, Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta,
Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR– 10 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, E.Valantis, R.Audzers,
S.Stanguts, J.Eglīts, A.Mačs); PRET- nav; ATTURAS– nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Baldones novada saistošo noteikumu Nr.18 (projektu) „Grozījumi 06.03.2001.
saistošajos noteikumos Nr. 9 „Pašvaldības centralizētā ūdensvada un kanalizācijas sistēmu lietošanas
noteikumi””. (pielikumā).
2.Saistošos noteikumus Nr.18 „Grozījumi 06.03.2001. saistošajos noteikumos Nr. 9 „Pašvaldības
centralizētā ūdensvada un kanalizācijas sistēmu lietošanas noteikumi” triju darba dienu laikā pēc to
parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai.
30.§
Par saistošiem noteikumiem Nr.19 „Grozījumi saistošajos noteikumos „Par
izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās Baldones pilsētā ar
lauku teritoriju”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, E.Valantis, R.Audzers, S.Stanguts,
J.Eglīts, A.Mačs /

ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: A.Leitāne, Juridiskā dienesta vadītāja
Iepazinusies ar Baldones novada juridiskā dienesta vadītājas A.Leitānes sagatavoto skaidrojumu par
nepieciešamību nodrošināt eiro ieviešanu pašvaldībā, jo ar 2014.gada 1.janvāri Latvijā plānots ieviest
euro, un ir nepieciešams veikt grozījumus Baldones novada domes izdotajos saistošajos noteikumos.
Atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 31.pants, Ministru kabineta 2012.gada 27.jūnija rīkojuma
Nr.282 „Par „Koncepciju par normatīvo aktu sakārtošanu saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā”” 1.2.
punktu un Latvijas Nacionālā euro ieviešanas plāna (apstiprināts ar Ministru kabineta 2013.gada
4.aprīļa rīkojumu Nr.136) 1.pielikuma J2.2.4.apakšpunkta pasākums) un pamatojoties uz Likuma “Par
pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punkta, Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta,
Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR– 10 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, E.Valantis, R.Audzers,
S.Stanguts, J.Eglīts, A.Mačs); PRET- nav; ATTURAS– nav,
NOLEMJ:
1.Apstiprināt Baldones novada saistošo noteikumu Nr.19 (projektu) „Grozījumi 10.03.1998. saistošajos
noteikumos Nr.5 „Par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās Baldones pilsētā ar
lauku teritoriju”” (pielikumā).
2.Saistošos noteikumus Nr.19 „Grozījumi 10.03.1998.. saistošajos noteikumos Nr.5 „Par izklaidējoša
rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās Baldones pilsētā ar lauku teritoriju”” triju darba dienu
laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
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31.§
Par saistošiem noteikumiem Nr.20 „Grozījumi saistošajos noteikumos „Suņu un kaķu
Turēšanas noteikumi Baldones novadā”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, E.Valantis, R.Audzers, S.Stanguts,
J.Eglīts, A.Mačs /

ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: A.Leitāne, Juridiskā dienesta vadītāja
Iepazinusies ar Baldones novada juridiskā dienesta vadītājas A.Leitānes sagatavoto skaidrojumu par
nepieciešamību nodrošināt eiro ieviešanu pašvaldībā, jo ar 2014.gada 1.janvāri Latvijā plānots ieviest
euro, un ir nepieciešams veikt grozījumus Baldones novada domes izdotajos saistošajos noteikumos.
Atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 31.pants, Ministru kabineta 2012.gada 27.jūnija rīkojuma
Nr.282 „Par „Koncepciju par normatīvo aktu sakārtošanu saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā”” 1.2.
punktu un Latvijas Nacionālā euro ieviešanas plāna (apstiprināts ar Ministru kabineta 2013.gada
4.aprīļa rīkojumu Nr.136) 1.pielikuma J2.2.4.apakšpunkta pasākums) un pamatojoties uz Likuma “Par
pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punkta, Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta,
Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR– 10 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, E.Valantis, R.Audzers,
S.Stanguts, J.Eglīts, A.Mačs); PRET- nav; ATTURAS– nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Baldones novada saistošo noteikumu Nr.20 (projektu) „Grozījumi 17.03.2004.
saistošajos noteikumos Nr.16 „Suņu un kaķu turēšanas noteikumi Baldones novadā”” (pielikumā).
2.Saistošos noteikumus Nr.20 „Grozījumi 17.03.2004. saistošajos noteikumos Nr.16 „Suņu un kaķu
turēšanas noteikumi Baldones novadā”” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un
elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
32.§
Par saistošiem noteikumiem Nr.21 „Grozījumi saistošajos noteikumos „Sabiedriskās
kārtības noteikumi Baldones novadā”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, E.Valantis, R.Audzers, S.Stanguts,
J.Eglīts, A.Mačs /

ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: A.Leitāne, Juridiskā dienesta vadītāja
Iepazinusies ar Baldones novada juridiskā dienesta vadītājas A.Leitānes sagatavoto skaidrojumu par
nepieciešamību nodrošināt eiro ieviešanu pašvaldībā, jo ar 2014.gada 1.janvāri Latvijā plānots ieviest
euro, un ir nepieciešams veikt grozījumus Baldones novada domes izdotajos saistošajos noteikumos.
Atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 31.pants, Ministru kabineta 2012.gada 27.jūnija rīkojuma
Nr.282 „Par „Koncepciju par normatīvo aktu sakārtošanu saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā”” 1.2.
punktu un Latvijas Nacionālā euro ieviešanas plāna (apstiprināts ar Ministru kabineta 2013.gada
4.aprīļa rīkojumu Nr.136) 1.pielikuma J2.2.4.apakšpunkta pasākums) un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punkta, Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta,
Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR– 9 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, E.Valantis, S.Stanguts, J.Eglīts,
A.Mačs); PRET- nav; ATTURAS– 1 balss (R.Audzers),
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Baldones novada saistošo noteikumu Nr.21 (projektu) „Grozījumi 09.05.2012.
saistošajos noteikumos Nr.6 „Sabiedriskās kārtības noteikumi Baldones novadā”” (pielikumā).
2.Saistošos noteikumus Nr.21 „Grozījumi 09.05.2012. saistošajos noteikumos Nr.6 „Sabiedriskās
kārtības noteikumi Baldones novadā”” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un
elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
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33.§
Par saistošiem noteikumiem Nr.22 „Grozījumi saistošajos noteikumos „Par ģimenes
vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās
palīdzības pabalstiem Baldones novadā”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, E.Valantis, R.Audzers, S.Stanguts,
J.Eglīts, A.Mačs /

ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: A.Leitāne, Juridiskā dienesta vadītāja
Iepazinusies ar Baldones novada juridiskā dienesta vadītājas A.Leitānes sagatavoto skaidrojumu par
nepieciešamību nodrošināt eiro ieviešanu pašvaldībā, jo ar 2014.gada 1.janvāri Latvijā plānots ieviest
euro, un ir nepieciešams veikt grozījumus Baldones novada domes izdotajos saistošajos noteikumos.
Atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 31.pants, Ministru kabineta 2012.gada 27.jūnija rīkojuma
Nr.282 „Par „Koncepciju par normatīvo aktu sakārtošanu saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā”” 1.2.
punktu un Latvijas Nacionālā euro ieviešanas plāna (apstiprināts ar Ministru kabineta 2013.gada
4.aprīļa rīkojumu Nr.136) 1.pielikuma J2.2.4.apakšpunkta pasākums) un pamatojoties uz Likuma “Par
pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punkta, Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta,
Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR– 10 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, E.Valantis, R.Audzers,
S.Stanguts, J.Eglīts, A.Mačs); PRET- nav; ATTURAS– nav,
NOLEMJ:
1.Apstiprināt Baldones novada saistošo noteikumu Nr.22 (projektu) „Grozījumi 13.02.2013. saistošajos
noteikumos Nr.4 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai
maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Baldones novadā”” (pielikumā).
2.Saistošos noteikumus Nr.22 „Grozījumi 13.02.2013. saistošajos noteikumos Nr.4 „Par ģimenes vai
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības
pabalstiem Baldones novadā”” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā
veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
34.§
Par saistošiem noteikumiem Nr.23 „Grozījumi saistošajos noteikumos „Sociālā
atbalsta veidi Baldones novada iedzīvotājiem”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, E.Valantis, R.Audzers, S.Stanguts,
J.Eglīts, A.Mačs /

ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: A.Leitāne, Juridiskā dienesta vadītāja
Iepazinusies ar Baldones novada juridiskā dienesta vadītājas A.Leitānes sagatavoto skaidrojumu par
nepieciešamību nodrošināt eiro ieviešanu pašvaldībā, jo ar 2014.gada 1.janvāri Latvijā plānots ieviest
euro, un ir nepieciešams veikt grozījumus Baldones novada domes izdotajos saistošajos noteikumos.
Atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 31.pants, Ministru kabineta 2012.gada 27.jūnija rīkojuma
Nr.282 „Par „Koncepciju par normatīvo aktu sakārtošanu saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā”” 1.2.
punktu un Latvijas Nacionālā euro ieviešanas plāna (apstiprināts ar Ministru kabineta 2013.gada
4.aprīļa rīkojumu Nr.136) 1.pielikuma J2.2.4.apakšpunkta pasākums) un pamatojoties uz Likuma “Par
pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punkta, Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta,
Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR– 10 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, E.Valantis, R.Audzers,
S.Stanguts, J.Eglīts, A.Mačs); PRET- nav; ATTURAS– nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Baldones novada saistošo noteikumu Nr.23 (projektu) „Grozījumi 13.02.2013.
saistošajos noteikumos Nr.5 „Sociālā atbalsta veidi Baldones novada iedzīvotājiem”” (pielikumā).
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2.Saistošos
noteikumus
Nr.23
„Grozījumi 13.02.2013. saistošajos noteikumos Nr.5
„Sociālā atbalsta veidi Baldones novada iedzīvotājiem”” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas
rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai.
35.§
Par saistošiem noteikumiem Nr.24 „Grozījumi saistošajos noteikumos „Par Baldones
novada kapsētu apsaimniekošanu”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, E.Valantis, R.Audzers, S.Stanguts,
J.Eglīts, A.Mačs /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: A.Leitāne, Juridiskā dienesta vadītāja
Iepazinusies ar Baldones novada juridiskā dienesta vadītājas A.Leitānes sagatavoto skaidrojumu par
nepieciešamību nodrošināt eiro ieviešanu pašvaldībā, jo ar 2014.gada 1.janvāri Latvijā plānots ieviest
euro, un ir nepieciešams veikt grozījumus Baldones novada domes izdotajos saistošajos noteikumos.
Atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 31.pants, Ministru kabineta 2012.gada 27.jūnija rīkojuma
Nr.282 „Par „Koncepciju par normatīvo aktu sakārtošanu saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā”” 1.2.
punktu un Latvijas Nacionālā euro ieviešanas plāna (apstiprināts ar Ministru kabineta 2013.gada
4.aprīļa rīkojumu Nr.136) 1.pielikuma J2.2.4.apakšpunkta pasākums) un pamatojoties uz Likuma “Par
pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punkta, Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta,
Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR– 10 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, E.Valantis, R.Audzers,
S.Stanguts, J.Eglīts, A.Mačs); PRET- nav; ATTURAS– nav,
NOLEMJ:
1.Apstiprināt Baldones novada saistošo noteikumu Nr.24 (projektu) „Grozījumi 13.08.2008.
saistošajos noteikumos Nr.11 „Par Baldones kapsētu apsaimniekošanu”” (pielikumā).
2.Saistošos noteikumus Nr.24 „Grozījumi 13.08.2008. saistošajos noteikumos Nr.11 „Par Baldones
kapsētu apsaimniekošanu”” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā
veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
36.§
Par saistošiem noteikumiem Nr.25 „Grozījumi saistošajos noteikumos „Par koku
ciršanu ārpus meža Baldones novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, E.Valantis, R.Audzers, S.Stanguts,
J.Eglīts, A.Mačs /

ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: A.Leitāne, Juridiskā dienesta vadītāja
Iepazinusies ar Baldones novada juridiskā dienesta vadītājas A.Leitānes sagatavoto skaidrojumu par
nepieciešamību nodrošināt eiro ieviešanu pašvaldībā, jo ar 2014.gada 1.janvāri Latvijā plānots ieviest
euro, un ir nepieciešams veikt grozījumus Baldones novada domes izdotajos saistošajos noteikumos.
Atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 31.pants, Ministru kabineta 2012.gada 27.jūnija rīkojuma
Nr.282 „Par „Koncepciju par normatīvo aktu sakārtošanu saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā”” 1.2.
punktu un Latvijas Nacionālā euro ieviešanas plāna (apstiprināts ar Ministru kabineta 2013.gada
4.aprīļa rīkojumu Nr.136) 1.pielikuma J2.2.4.apakšpunkta pasākums) un pamatojoties uz Likuma “Par
pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punkta, Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta,
Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR– 10 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, E.Valantis, R.Audzers,
S.Stanguts, J.Eglīts, A.Mačs); PRET- nav; ATTURAS– nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Baldones novada saistošo noteikumu Nr.25 (projektu) „Grozījumi 19.09.2012.
saistošajos noteikumos Nr.15 „Par koku ciršanu ārpus meža Baldones novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā”” (pielikumā).
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2.Saistošos noteikumus Nr.25 „Grozījumi 19.09.2012. saistošajos noteikumos Nr.15 „Par koku ciršanu
ārpus meža Baldones novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”” triju darba dienu laikā pēc to
parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai.
37.§
Par saistošiem noteikumiem Nr.26„Grozījumi saistošajos noteikumos „Par īpaši
aizsargājamo dabas teritoriju izveidošanu, aizsardzību un izmantošanu Baldones
novada pašvaldības teritorijā”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, E.Valantis, R.Audzers, S.Stanguts,
J.Eglīts, A.Mačs /

ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: A.Leitāne, Juridiskā dienesta vadītāja
Iepazinusies ar Baldones novada juridiskā dienesta vadītājas A.Leitānes sagatavoto skaidrojumu par
nepieciešamību nodrošināt eiro ieviešanu pašvaldībā, jo ar 2014.gada 1.janvāri Latvijā plānots ieviest
euro, un ir nepieciešams veikt grozījumus Baldones novada domes izdotajos saistošajos noteikumos.
Atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 31.pants, Ministru kabineta 2012.gada 27.jūnija rīkojuma
Nr.282 „Par „Koncepciju par normatīvo aktu sakārtošanu saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā”” 1.2.
punktu un Latvijas Nacionālā euro ieviešanas plāna (apstiprināts ar Ministru kabineta 2013.gada
4.aprīļa rīkojumu Nr.136) 1.pielikuma J2.2.4.apakšpunkta pasākums) un pamatojoties uz Likuma „Par
pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punkta, Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta,
Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR– 10 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, E.Valantis, R.Audzers,
S.Stanguts, J.Eglīts, A.Mačs); PRET- nav; ATTURAS– nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Baldones novada saistošo noteikumu Nr.26 (projektu) „Grozījumi 03.04.2013.
saistošajos noteikumos Nr.6 „Par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izveidošanu, aizsardzību un
izmantošanu Baldones novada pašvaldības teritorijā”” (pielikumā).
2.Saistošos noteikumus Nr.26 „Grozījumi 03.04.2013. saistošajos noteikumos Nr.6 „Par īpaši
aizsargājamo dabas teritoriju izveidošanu, aizsardzību un izmantošanu Baldones novada pašvaldības
teritorijā”” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt
atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
38.§
Par saistošiem noteikumiem Nr.27 „Grozījumi saistošajos noteikumos „Par Baldones
pašvaldības nodevām”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, E.Valantis, R.Audzers, S.Stanguts,
J.Eglīts, A.Mačs /

ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: A.Leitāne, Juridiskā dienesta vadītāja
Iepazinusies ar Baldones novada juridiskā dienesta vadītājas A.Leitānes sagatavoto skaidrojumu par
nepieciešamību nodrošināt eiro ieviešanu pašvaldībā, jo ar 2014.gada 1.janvāri Latvijā plānots ieviest
euro, un ir nepieciešams veikt grozījumus Baldones novada domes izdotajos saistošajos noteikumos.
Atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 31.pants, Ministru kabineta 2012.gada 27.jūnija rīkojuma
Nr.282 „Par „Koncepciju par normatīvo aktu sakārtošanu saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā”” 1.2.
punktu un Latvijas Nacionālā euro ieviešanas plāna (apstiprināts ar Ministru kabineta 2013.gada
4.aprīļa rīkojumu Nr.136) 1.pielikuma J2.2.4.apakšpunkta pasākums) un pamatojoties uz Likuma “Par
pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punkta , Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta,
Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR– 10 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, E.Valantis, R.Audzers,
S.Stanguts, J.Eglīts, A.Mačs); PRET- nav; ATTURAS– nav,
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NOLEMJ:
1. Apstiprināt Baldones novada saistošo noteikumu Nr.27 (projektu) „Grozījumi 08.04.2009. saistošajos
noteikumos Nr.9 „Par Baldones pašvaldības nodevām ”” (pielikumā).
2.Saistošos noteikumus Nr.27 „Grozījumi 08.04.2009. saistošajos noteikumos Nr.9 „Par Baldones
pašvaldības nodevām ”” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā
nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
39.§
Par uzņemšanu pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības
reģistrā

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, E.Valantis, R.Audzers, S.Stanguts,
J.Eglīts, A.Mačs /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: K.Putniņa, domes priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR– 10 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, E.Valantis, R.Audzers,
S.Stanguts, J.Eglīts, A.Mačs); PRET- nav; ATTURAS– nav,
NOLEMJ:
reģistrēt [vārds, uzvārds], personas kods [..], deklarētā dzīvesvieta [adrese], pašvaldības
dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā - personām, kas pirmām kārtā
nodrošināmas ar dzīvojamo platību, saskaņā ar Baldones pašvaldības saistošo noteikumu Nr.6 „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.1.2.2.punktu, ar 3.kārtas numuru.
40.§
Par uzņemšanu pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības
reģistrā
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, E.Valantis, R.Audzers, S.Stanguts,
J.Eglīts, A.Mačs /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: K.Putniņa, domes priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR– 10 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, E.Valantis, R.Audzers,
S.Stanguts, J.Eglīts, A.Mačs); PRET- nav; ATTURAS– nav,
NOLEMJ:
reģistrēt [vārds, uzvārds], personas kods [..], ar ģimenes locekļiem - [vārds, uzvārds], personas
kods [..], [vārds, uzvārds], personas kods [..], [vārds, uzvārds], personas kods [..], [vārds, uzvārds],
personas kods [..], [vārds, uzvārds], personas kods [..], un [vārds, uzvārds], personas kods [..],
deklarētā dzīvesvieta Pilskalna iela 28, Baldone, Baldones novads, pašvaldības dzīvokļa jautājumu
risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā - personām, kas pirmām kārtā nodrošināmas ar
dzīvojamo platību, saskaņā ar Baldones pašvaldības saistošo noteikumu Nr.6 „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 5.punktu, ar 4.kārtas numuru.
41.§
Par uzņemšanu pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības
reģistrā
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, E.Valantis, R.Audzers, S.Stanguts,
J.Eglīts, A.Mačs /

ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: K.Putniņa, domes priekšsēdētāja
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Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR– 10 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, E.Valantis, R.Audzers,
S.Stanguts, J.Eglīts, A.Mačs); PRET- nav; ATTURAS– nav,
NOLEMJ:
reģistrēt [vārds, uzvārds], personas kods [..], faktiskā dzīvesvieta [adrese], pašvaldības
dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā - personām, kas pirmām kārtā
nodrošināmas ar dzīvojamo platību, saskaņā ar Baldones pašvaldības saistošo noteikumu Nr.6 „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.1.2.2..punktu, ar 5.kārtas numuru.
42.§
Par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, E.Valantis, R.Audzers, S.Stanguts,
J.Eglīts, A.Mačs /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: T.Tihoņenko, Deklarēto dzīvesvietu ziņu anulēšanas komisijas priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR– 10 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, E.Valantis, R.Audzers,
S.Stanguts, J.Eglīts, A.Mačs); PRET- nav; ATTURAS– nav,
NOLEMJ:
anulēt dzīvesvietas deklarāciju [vārds, uzvārds], personas kods [..], [adrese], jo ir 2003.gada
11.februāra Ministru kabineta noteikumos Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto
dzīvesvietu”, paredzēts pamats dzīvesvietas deklarācijas anulēšanai.
43.§
Par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, E.Valantis, R.Audzers, S.Stanguts,
J.Eglīts, A.Mačs /

ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: T.Tihoņenko, Deklarēto dzīvesvietu ziņu anulēšanas komisijas priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR– 10 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, E.Valantis, R.Audzers,
S.Stanguts, J.Eglīts, A.Mačs); PRET- nav; ATTURAS– nav,
NOLEMJ:
anulēt dzīvesvietas deklarāciju [vārds, uzvārds], personas kods [..], jo ir 2003.gada 11.februāra
Ministru kabineta noteikumos Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”,
paredzēts pamats dzīvesvietas deklarācijas anulēšanai.

