2013.gada 27.augusta 4. novada domes sēdē pieņemtie lēmumi
1.Par zemes piešķiršanu nomā..
2.Par zemes piešķiršanu nomā.
3.Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Baldones pagasta “Aičos “ un “Kārēs”.
4.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā „Aļņi”.
5.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā Baldonē, Kalna ielā 3.
6.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā „Jaunlumsti”.
7.Par nekustamā īpašuma Baldonē, Kalna ielā 22 lietošanas mērķa noteikšanu.
8.Par nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 24, Rīgā kadastra numurs [..], turpmāko izmantošanu.
9.Par nekustamā īpašuma Baldones novadā, Baldonē, Parka ielā 23 izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
10.Par atsavināšanai nodoto Baldones novada domes pašvaldības nekustamo īpašumu –
Baldones novadā, Baldones pagastā, „Ataugas”, „Brīvzemnieki”, „Mežvidi 1” -3 un Baldonē,
Meža ielā 2A izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles rīkošanu.
11.Par kreditora tiesību neizmantošanu.
12.Par „Baldones novada pašvaldības arhīva nolikuma” apstiprināšanu.
13.Par „Baldones novada pašvaldības arhīva ekspertu komisijas nolikuma” apstiprināšanu.
14.Par precizējumiem pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.15 „ Baldones novada pašvaldības
nolikums”.
15.Par saistošajiem noteikumiem Nr.16 „Grozījumi pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.5
„Par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izveidošanu, aizsardzību un izmantošanu Baldones
novada pašvaldības teritorijā.
16.Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.17 „Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piemērošanu”.
17.Par finansiālu atbalstu sacensībām „Kamenes kauss”.
18.Par finansiālu atbalstu sportistam J.Zālmanim.
19.Par finansiālu atbalstu sportistam R.Snikus.
20.Par konceptuālu atbalstu Likteņdārza amfiteātra izbūvei.
21.Par darba grupas izveidi Baldones mājas lapas modernizācijas uzsākšanai.
22.Par Baldones novada vēlēšanu komisijas apstiprināšanu.
23.Par Baldones novada administratīvās komisijas apstiprināšanu.
24.Par Baldones novada dzīvokļu komisijas apstiprināšanu.
25.Par Baldones novada vides komisijas apstiprināšanu.
26.Par Baldones novada labiekārtošanas komisijas apstiprināšanu.
27.Par Baldones novada ētikas komisijas apstiprināšanu.
28.Par Baldones novada lauku attīstības komisijas apstiprināšanu.
29.Par Baldones novada komercpārvadājumu licencēšanas komisijas apstiprināšanu.
30.Par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu.

1.§
Par zemes piešķiršanu nomā
__________________________________________________________________________________
/izsakās –J.Eglīts, H.Nezinis, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, V.Āboltiņa, R.Audzers, J.Mugurevičs, A.Mačs/
ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR– 8 balsis (J.Eglīts, H.Nezinis, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, V.Āboltiņa, R.Audzers, J.Mugurevičs,

A.Mačs); PRET- nav; ATTURAS– nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt [vārds, uzvārds], [..], [adrese], zemi nomā pašvaldības valdījumā esošā zemes gabalā
Baldonē, Augusta Saulieša ielā 6, 1200m² platībā uz 10 gadiem ar mērķi – individuālo dzīvojamo māju
apbūve.
2. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes Baldonē, Augusta Saulieša ielā 6 kadastrālās vērtības.
3. Noslēgt nomas līgumu ar [vārds, uzvārds], [..], pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 62.panta
4.punktu.
2.§
Par zemes piešķiršanu nomā
__________________________________________________________________________________
/izsakās – J.Eglīts, H.Nezinis, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, V.Āboltiņa, R.Audzers, J.Mugurevičs, A.Mačs
/
ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR– 8 balsis (J.Eglīts, H.Nezinis, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, V.Āboltiņa, R.Audzers, J.Mugurevičs,
A.Mačs); PRET- nav; ATTURAS– nav,
NOLEMJ:
1. Anulēt zeme nomas līgumu ar [vārds, uzvārds], [..], par zemes nomu Baldonē, Kalna ielā 18.
2. Piešķirt [..] – [vārds, uzvārds], [..], deklarētā dzīvesvieta [adrese], zemi nomā pašvaldības īpašumā
esošā zemes gabalā Baldonē, Kalna ielā 18, 1322m² platībā uz 5 gadiem ar mērķi – dārza un dīķa
uzturēšanai.
3. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes Baldonē, Kalna ielā 18 kadastrālās vērtības.
4. Noslēgt nomas līgumu ar [vārds, uzvārds], [..], pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 62.panta
4.punktu.
3.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Baldones pagasta “Aičos “ un “Kārēs”
__________________________________________________________________________________
/izsakās - J.Eglīts, H.Nezinis, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, V.Āboltiņa, R.Audzers, J.Mugurevičs, A.Mačs /
ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR– 8 balsis (J.Eglīts, H.Nezinis, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, V.Āboltiņa, R.Audzers, J.Mugurevičs,
A.Mačs); PRET- nav; ATTURAS– nav,
NOLEMJ:
1.Piekrist zemes ierīcības projektu izstrādes uzsākšanai Baldones novada Baldones pagasta
nekustamajos īpašumos “Aiči”, pieder [vārds, uzvārds], un “Kāres”, pieder [ sabiedrības ar ierobežotu
atbildību nosaukums], pārkārtojot robežas starp īpašumiem Baldones pagastā “Aiči” un “Kāres” tā, lai
no īpašuma “Aiči” tiktu atdalīta un pievienota pie īpašuma “Kāres” 0,47ha liela zemes vienība, vairāk
vai mazāk, kā izrādīsies dabā precīzi uzmērot, saskaņā ar grafisko pielikumu.

2. Zemes ierīcības projektu saskaņot ar:
2.1. akciju sabiedrību “Latvenergo”,
2.2.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.
4.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā „Aļņi”
__________________________________________________________________________________
_
/izsakās - J.Eglīts, H.Nezinis, I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, V.Āboltiņa, R.Audzers,
J.Mugurevičs, A.Mačs /
ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR– 9 balsis (J.Eglīts, H.Nezinis, I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, V.Āboltiņa, R.Audzers,
J.Mugurevičs, A.Mačs); PRET- nav; ATTURAS– nav,
NOLEMJ:
1.Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Aļņi”, Baldones pagastā zemes vienībā ar
kadastra apzīmējumu [..].
2. Saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko daļu, zemes vienībai „1”– 1,59ha platībā, saglabāt
nosaukumu uz „Aļņi” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101).
3. Saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko daļu, zemes vienībai „2” – 1,15ha platībā, piešķirt
nosaukumu „Ronīši” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (0201).
4.Saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko daļu, zemes vienībai „3” – 1,51ha platībā, piešķirt
nosaukumu „Skudriņas” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101).
5.Saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko daļu, zemes vienībai „4” – 1,21ha platībā, piešķirt
nosaukumu „Atari” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (0201).
6. Saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko daļu, zemes vienībai „5” – 1,79ha platībā, piešķirt
nosaukumu „Kritumi” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (0201).

7.Saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko daļu, zemes vienībai „6” – 0,13ha platībā, piešķirt
nosaukumu „Aļņu ceļš” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (1101).
5.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā Baldonē, Kalna ielā 3
__________________________________________________________________________________
_
/izsakās - J.Eglīts, H.Nezinis, I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, V.Āboltiņa, R.Audzers,
J.Mugurevičs, A.Mačs /
ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR– 8 balsis (J.Eglīts, H.Nezinis, I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, V.Āboltiņa, R.Audzers,
A.Mačs); PRET- nav; ATTURAS– 1 balss (J.Mugurevičs),
NOLEMJ:
atlikt jautājuma izskatīšanu uz nākamo domes sēdi.
6.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā „Jaunlumsti”
__________________________________________________________________________________
_
/izsakās - J.Eglīts, H.Nezinis, I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, V.Āboltiņa, R.Audzers,
J.Mugurevičs, A.Mačs /
ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR– 9 balsis (J.Eglīts, H.Nezinis, I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, V.Āboltiņa, R.Audzers,
J.Mugurevičs, A.Mačs); PRET- nav; ATTURAS– nav,
NOLEMJ:
1.Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Jaunlumsti”, Baldones pagastā zemes
vienībā ar kadastra apzīmējumu [..].
2. Saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko daļu, zemes vienībai „1”– 0,2401 ha platībā, atstāt
adresi „Jaunlumsti”, Baldones pagasts, Baldones novads, un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601);
3. Saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko daļu, zemes vienībai „2” – 0,2350 ha platībā, piešķirt
adresi „Zaļkalni”, Baldones pagastā, Baldones novadā, un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
– individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601);
4. Saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko daļu, zemes vienībai „3” – 0,0249 ha platībā, piešķirt
nosaukumu Saulgriežu iela, Avoti, Baldones pagasts, Baldones novads un noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma
joslā (1101).

7.§
Par nekustamā īpašuma Baldonē, Kalna ielā 22 lietošanas mērķa noteikšanu
__________________________________________________________________________________
/izsakās - J.Eglīts, H.Nezinis, I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, V.Āboltiņa, R.Audzers,
J.Mugurevičs, A.Mačs /
ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR– 9 balsis (J.Eglīts, H.Nezinis, I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, V.Āboltiņa, R.Audzers,
J.Mugurevičs, A.Mačs); PRET- nav; ATTURAS– nav,
NOLEMJ:
noteikt apvienotai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..], un adresi Baldone, Kalna iela 22
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0,3439ha platībā – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods
0601.
8.§
PPar nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 24, Rīgā kadastra numurs [..], turpmāko izmantošanu
__________________________________________________________________________________
_
/izsakās - J.Eglīts, H.Nezinis, I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, V.Āboltiņa, R.Audzers,
J.Mugurevičs, A.Mačs /
ZIŅO: J.Eglīts, A.Leitāne
SAGATAVOJA: A.Leitāne, Juridiskās daļas vadītāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR– 8 balsis (J.Eglīts, H.Nezinis, I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, V.Āboltiņa, J.Mugurevičs,
A.Mačs); PRET- nav; ATTURAS– 1 balss (R.Audzers),
NOLEMJ:
1.Piekrist nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 24, Rīgā, kadastra Nr.[..], atsavināšanai, pārdodot to
izsolē.
2.Pilnvarot Ķekavas novada pašvaldību, sagatavot pārdošanas izsoles rīkošanai nepieciešamos
dokumentus, rīkot un organizēt izsoli īpašumam Lāčplēša ielā 24, Rīgā, kadastra Nr. [..] paredzot, ka
to izdevumus Pašvaldības sedz proporcionāli īpašuma domājamām daļām, un, ka tie izsoli Ķekavas
pašvaldībai tiks segti no īpašuma pārdošanas cenas.
9.§
Par nekustamā īpašuma Baldones novadā, Baldonē, Parka ielā 23 izsoles rezultātu
apstiprināšanu
__________________________________________________________________________________
_
/izsakās - J.Eglīts, H.Nezinis, I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, V.Āboltiņa, R.Audzers,
J.Mugurevičs, A.Mačs /

ZIŅO: T.Tihoņenko
SAGATAVOJA: T.Tihoņenko, nekustamo īpašumu pārzine
Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR– 9 balsis (J.Eglīts, H.Nezinis, I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, V.Āboltiņa, R.Audzers,
J.Mugurevičs, A.Mačs); PRET- nav; ATTURAS– nav,
NOLEMJ:
1.Apstiprināt atsavināšanas objekta, 1/2 domājamā daļa no nekustamā īpašuma Parka ielā 23, Baldonē,
Baldones novadā Rīgas rajona zemesgrāmatas nodalījuma Nr. [..], kadastra numurs [..], ar kopējo
zemes platību 1265 m2 – 2013.gada 5.augusta izsoles rezultātus.
2.Slēgt pirkuma-pārdevuma līgumu ar [vārds, uzvārds], personas kods [..], dzīvojošu [adrese], par 1/2
domājamās daļas no nekustamā īpašuma Parka ielā 23, Baldonē, Baldones novadā Rīgas rajona
zemesgrāmatas nodalījuma Nr.[..], kadastra numurs [..], ar kopējo zemes platību 1265 m², iegādi
mutiskā atklātā izsolē par cenu Ls 2100,- (divi tūkstoši viens simts latu), no kuriem 10% jeb Ls 200,(divi simti lati) pircējs jau iemaksājis Baldones novada domes kontā 2013.gada 2.augustā reģistrējoties
izsolei.
3.Pēc pirkuma līguma noslēgšanas nekustamais īpašums Parka ielā 23, Baldonē, Baldones novadā,
pāriet pircēja īpašumā .
10.§
Par atsavināšanai nodoto Baldones novada domes pašvaldības nekustamo īpašumu – Baldones
novadā, Baldones pagastā, „Ataugas”, „Brīvzemnieki”, „Mežvidi 1” -3 un Baldonē, Meža ielā 2A
izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles rīkošanu
__________________________________________________________________________________
_
/izsakās - J.Eglīts, H.Nezinis, I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, V.Āboltiņa, R.Audzers,
J.Mugurevičs, A.Mačs, S.Stanguts /
ZIŅO: T.Tihoņenko
SAGATAVOJA: T.Tihoņenko, nekustamo īpašumu pārzine
Plkst.17.00 sēžu zālē ienāk deputāts S.Stanguts
Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR– 9 balsis (J.Eglīts, H.Nezinis, I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, V.Āboltiņa, R.Audzers,
J.Mugurevičs, A.Mačs, S.Stanguts); PRET- nav; ATTURAS– 1 balss (S.Stanguts),
NOLEMJ:
1. Atzīt par nenotikušu Baldones novada domes nekustamā īpašuma „Ataugas”, Baldones pagasts,
Baldones novadā, kadastra numurs [..], zemesgrāmatas nodalījuma Nr.[..], kas sastāv no zemes
vienības 33700 m² platībā, pirmo izsoli.
2. Atzīt par nenotikušu Baldones novada domes nekustamā īpašuma „Brīvzemnieki” 2/3 domājamās
daļas, Baldones pagasts, Baldones novadā, kadastra numurs [..], zemesgrāmatas nodalījuma Nr.[..],
zemes gabala „Brīvzemnieki”, Baldones pagastā, Baldones novadā kopējā platība ir 7400 m², pirmo
izsoli.
3. Atzīt par nenotikušu Baldones novada domes nekustamā īpašuma „Mežvidi 1”-3, Baldones pagastā,
Baldones novadā, kadastra numurs [..], ar kopējo platību 48,40 m2 un tam piederošo 4836/41856

domājamo daļu no dzīvojamās ēkas un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..], pirmo izsoli,
turpinot īpašuma atsavināšanas procesu:
3.3.1. Uzdot Baldones novada pašvaldības izsoles komisijai organizēt un rīkot nekustamā īpašuma
„Mežvidi 1”-3”, Baldones pagastā, Baldones novadā otro izsoli ar augšupejošu soli, nosakot izsoles
sākumcenu par 10% zemāku no sākotnējās cenas, t.i., nosakot sākumcenu otrai izsolei Ls 2700 (divi
tūkstoši septiņi simti lati).
3.3.2. Par otrās izsoles datumu noteikt 2013.gada 22.oktobrī, plkst.14.00.
Noteikt izsoles soli – Ls 100,- (viens simts lati), izsoles dalībnieku reģistrācijas maksu – Ls 10,(desmit lati);
3.3.3. Pamatojoties uz „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 16.panta 1.punktu noteikt
nodrošinājumu jeb drošības naudu 10% apmērā no izsolāmās zemes nosacītās cenas, t.i., Ls 270,- (divi
simti septiņdesmit lati).
3.3.4. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Mežvidi 1”-3, Baldones pagastā, Baldones novadā izsoles
noteikumus (Pielikums Nr.1)
3.3.5. Ievietot sludinājumu oficiālā laikrakstos „Latvijas Vēstnesis” un „Baldones Ziņas”, kā arī izlikt
paziņojumu par izsoli informācijas paziņošanas vietās Baldones novadā.
4. Atzīt par nenotikušu Baldones novada domes nekustamā īpašuma Meža ielā 2A, Baldonē, Baldones
novadā atsavināšanu izsoles ceļā” nodots atsavināšanai Baldones novada domes nekustamais īpašums
Meža ielā 2A, Baldone, Baldones novadā, kadastra numurs [..], zemesgrāmatas nodalījuma Nr.[..], kas
sastāv no zemes vienības 2857 m² platībā, pirmo izsoli.
11.§
Par kreditora tiesību neizmantošanu
__________________________________________________________________________________
_
/izsakās - J.Eglīts, H.Nezinis, I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, V.Āboltiņa, R.Audzers,
J.Mugurevičs, A.Mačs, S.Stanguts /
ZIŅO: A.Leitāne
SAGATAVOJA: A.Leitāne, Juridiskās daļas vadītāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR– 9 balsis (J.Eglīts, H.Nezinis, I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, V.Āboltiņa, J.Mugurevičs,
A.Mačs, S.Stanguts); PRET- 1 balss (R.Audzers); ATTURAS– nav,
NOLEMJ:
neizmantot tiesības paturēt pirmajai izsolei nodoto, [vārds, uzvārds], personas kods [..], piederošo
nekustamo īpašumu [adrese], kadastra numurs [..], kas sastāv no 12 ēkām un zemes 11,4 ha platībā, par
pirmās izsoles sākumcenu.
12.§
Par „Baldones novada pašvaldības arhīva nolikuma” apstiprināšanu
________________________________________________________________________________
/izsakās - J.Eglīts, H.Nezinis, I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, V.Āboltiņa, R.Audzers,
J.Mugurevičs, A.Mačs, S.Stanguts /
ZIŅO: A.Leitāne
SAGATAVOJA: A.Leitāne, Juridiskās daļas vadītāja
1.Izskatot „Baldones novada pašvaldības arhīva nolikuma” projektu, ko iesniegusi Domes

priekšsēdētāja K.Putniņa, pašvaldības dome konstatē:
1.1.Baldones novada pašvaldības, turpmāk saukta - Pašvaldība, darbībā izveidojušies uzkrātie
informatīvi vērtīgie dokumenti (pastāvīgi glabājamie un uz laiku glabājamie dokumenti, t.sk.,
personālsastāva dokumenti) veido Baldones novada pašvaldības arhīvu, kurš ir Latvijas nacionālā
arhīva fonda sastāvdaļa.
1.2.Pašvaldības Arhīva darbību regulē normatīvi novecojis nolikums, kas neatbilst Arhīvu likuma
prasībām.
1.3. Juridiskais dienests ir izstrādājis jaunu Nolikumu par arhīva darbību un vienlaicīgi arī nolikumu
par arhīva ekspertu darbību.
1.4. „Baldones novada pašvaldības arhīva nolikuma” projekts izstrādāts saskaņā ar Latvijas Republikas
Arhīvu likuma normām, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 8.punktu un Latvijas nacionālā
arhīvu fonda uzraudzības iestāžu nosacījumiem.
2.Pamatojoties uz augšminētiem normatīvajiem aktiem, Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR– 10 balsis (J.Eglīts, H.Nezinis, I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, V.Āboltiņa, R.Audzers,
J.Mugurevičs, A.Mačs, S.Stanguts); PRET- nav; ATTURAS– nav,
NOLEMJ:
2.1.Apstiprināt „Baldones novada pašvaldības arhīva nolikumu”.
2.2.Ar nolikuma „Baldones novada pašvaldības arhīva nolikums” pieņemšanu spēku zaudē 2001.gada
21.februāra Baldones pilsētas ar lauku teritoriju Arhīva Nolikums
13.§
Par „Baldones novada pašvaldības arhīva ekspertu komisijas nolikuma” apstiprināšanu
__________________________________________________________________________________
/izsakās - J.Eglīts, H.Nezinis, I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, V.Āboltiņa, R.Audzers,
J.Mugurevičs, A.Mačs, S.Stanguts /
ZIŅO: A.Leitāne
SAGATAVOJA: A.Leitāne, Juridiskā dienesta vadītāja
1.Izskatot „Baldones novada pašvaldības arhīva ekspertu komisijas nolikuma” projektus, ko iesniegusi
Domes priekšsēdētāja K.Putniņa, pašvaldības dome konstatē:
1.1. Baldones novada pašvaldības, turpmāk saukta - Pašvaldība, darbībā izveidojušies uzkrātie
informatīvi vērtīgie dokumenti (pastāvīgi glabājamie un uz laiku glabājamie dokumenti, t.sk.,
personālsastāva dokumenti) veido Baldones novada pašvaldības arhīvu, kurš ir Latvijas nacionālā
arhīva fonda sastāvdaļa.
1.2. Pašvaldības Arhīva darbību regulē normatīvi novecojis nolikums, kas neatbilst Arhīvu likuma
prasībām.
1.3.Juridiskais dienests ir izstrādājis jaunu Nolikumu par arhīva darbību un vienlaicīgi arī nolikumu
par ekspertu darbību.
1.4. „Baldones novada pašvaldības arhīva ekspertu komisijas nolikuma” projekti izstrādāti saskaņā ar
Latvijas Republikas Arhīvu likuma normām, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 8.punktu un
Latvijas nacionālā arhīvu fonda uzraudzības iestāžu nosacījumiem.
2. Pamatojoties uz augšminētiem normatīvajiem aktiem, Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR– 10 balsis (J.Eglīts, H.Nezinis, I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, V.Āboltiņa, R.Audzers,
J.Mugurevičs, A.Mačs, S.Stanguts); PRET- nav; ATTURAS– nav,
NOLEMJ:
2.1. Apstiprināt „Baldones novada pašvaldības arhīva ekspertu komisijas nolikumu”.

2.2. Ar „Baldones novada pašvaldības arhīva ekspertu komisijas nolikumu” pieņemšanu spēku zaudē
2002.gada 23.janvāra Baldones pilsētas ar lauku teritoriju Arhīva ekspertu komisijas nolikums.
14.§
Par precizējumiem pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.15 „ Baldones novada pašvaldības
nolikums”
__________________________________________________________________________________
/izsakās - J.Eglīts, H.Nezinis, I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, V.Āboltiņa, R.Audzers,
J.Mugurevičs, A.Mačs, S.Stanguts /
ZIŅO: A.Leitāne
SAGATAVOJA: A.Leitāne, Juridiskā dienesta vadītāja
1.Baldones novada dome ir izskatījusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2013.gada
15.augusta vēstulē Nr.18-6/7665 „Par saistošajiem noteikumiem”, domē saņemtu 19.08.2013.,
reģistrācijas Nr.3-01-3/761, izteiktās norādes.
2.Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka pašvaldības
autonomās tiesības apstiprināt pašvaldības nolikumu, un 24.pantu par pašvaldības nolikumu, „Valsts
pārvaldes iekārtas likuma” 28.pantu par pastarpinātās pārvaldes iestādes nolikumu, kā arī ņemot vērā
Finanšu un attīstības komitejas 20.08.2013. sēdes pozitīvo atzinumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR– 8 balsis (J.Eglīts, H.Nezinis, I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, V.Āboltiņa, A.Mačs,
S.Stanguts); PRET- 2 balsis (R.Audzers, J.Mugurevičs); ATTURAS– nav,
NOLEMJ:
1.Izslēgt no Saistošo noteikumu 21.6. punkta vārdu „ lemj” un šo punktu izteikt sekojošā redakcijā
„sniedz atzinumu par sociālai palīdzībai paredzēto līdzekļu izlietojumu”;
2.Izslēgt no 46. punkta pēc vārdiem „ievēlētiem deputātiem.” vārdus :”Pēc piecu deputātu prasības vai
juridiskā dienesta atzinuma, dome ar ne mazāk kā divu trešdaļu klātesošo deputātu balsu vairākumu
var nolemt, ka sēde būs aizklāta. Aizklātas sēdes dalībnieku pienākums ir sēdē notikušo atklātībā
neizpaust.”
3.Nolikuma 64. punktu izteikt sekojošā redakcijā: „Visi alternatīvie domes lēmuma projekti vai būtiski
labojumi domes lēmumu projektiem jāiesniedz rakstveidā līdz Finanšu attīstības komitejas sēdes
sākumam, bet redakcionāli labojumi iesniedzami līdz balsošanas sākumam domes sēdē par attiecīgo
jautājumu”.
4.Nolikuma 66. punktu izteikt sekojošā redakcijā: „ Domes sēdē drīkst runāt tikai tad, kad vārdu ir
devis sēdes vadītājs.”
5. 75. punkta pirmo teikumu izteikt sekojošā redakcijā „Pašvaldības saistošos noteikumus triju dienu
laikā pēc parakstīšanas elektroniski un rakstveidā nosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai vai zināšanai.”
6. Izslēgt no 79. punkta pēc vārdiem „administrācijas telpās” vārdus :”vai citās publiski pieejamās
telpās”.
7. Papildināt Nolikumu ar noslēguma sadaļu „ XI. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS
106. Ar Saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Baldones novada domes 2008.gada

26.novembra saistošie noteikumi Nr.1 „Baldones novada pašvaldības nolikums”.
15.§
Par saistošajiem noteikumiem Nr.16 „Grozījumi pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.5 „Par
īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izveidošanu, aizsardzību un izmantošanu Baldones novada
pašvaldības teritorijā
__________________________________________________________________________________
_
/izsakās - J.Eglīts, H.Nezinis, I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, V.Āboltiņa, R.Audzers,
J.Mugurevičs, A.Mačs, S.Stanguts /
ZIŅO: A.Leitāne
SAGATAVOJA: A.Leitāne, Juridiskās daļas vadītāja
Pamatojoties uz LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas norādēm, saņemtām 2013.
gada 18. jūnijā ar Nr. 18-6/5565 un 2013. gada 26. jūlija ar Nr. 6904 par nepieciešamību pārskatīt
Baldones novada pašvaldības domes pieņemtos saistošos noteikumus , kas pieņemti ar Domes sēdes
lēmumu no 2013. gada 3. aprīlī Nr.7,5.§) „Par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izveidošanu,
aizsardzību un izmantošanu Baldones novada pašvaldības teritorijā ”, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka pašvaldības autonomo funkciju „(..) 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) (..)”,
Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR– 10 balsis (J.Eglīts, H.Nezinis, I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, V.Āboltiņa, R.Audzers,
J.Mugurevičs, A.Mačs, S.Stanguts); PRET- nav; ATTURAS– nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Baldones novada saistošo noteikumu Nr.17 (projektu) „Grozījumi pašvaldības
saistošajos noteikumos Nr.6 „Par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izveidošanu, aizsardzību un
izmantošanu Baldones novada pašvaldības teritorijā ”” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr. 17 „Grozījumi pašvaldības 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.
16.§
Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.17 „Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piemērošanu”
__________________________________________________________________________________
_
/izsakās - J.Eglīts, H.Nezinis, I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, V.Āboltiņa, R.Audzers,
J.Mugurevičs, A.Mačs, S.Stanguts /
ZIŅO: A.Leitāne
SAGATAVOJA: A.Leitāne, Juridiskās daļas vadītāja

1.Baldones novada dome konstatē:
1.1.Starp pašreiz spēkā esošajiem Saistošiem Noteikumiem „Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piemērošanu” (turpmāk-Noteikumi) un likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”
(turpmāk-Likums) ir pretruna:
Atšķirības
būtība
Nesakrīt
procenti

Noteikumi

Likums

5.3.punkts „Nekustamā īpašuma
5.panta 1.1 daļa „pašvaldība piešķir nodokļa
nodokļa atvieglojumi piešķirami
atvieglojumu nodokļa maksātājiem, kuriem ir
procentuālā apmērā no noteiktā
piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās personas
nodokļa personām, kurām piešķirts vai ģimenes statusu, - trūcīgām personām 90
maznodrošinātās vai trūcīgās
procentu apmērā no aprēķinātās nodokļu
personas (ģimenes) statuss, par
summas (..)”
zemi zem individuālajām
dzīvojamām mājām - 50% apmērā,
ja nav citu īpašumu”
Nesakrīt
5.3.punktā: „Nekustamā īpašuma
5.panta 1.1 daļa „Pašvaldība piešķir nodokļa
objekta
nodokļa atvieglojumi piešķirami
atvieglojumu nodokļa maksātājiem, kuriem tā ir
definējums
procentuālā apmērā no noteiktā
piešķīrusi trūcīgas vai maznodrošinātas personas
nodokļa personām, kurām piešķirts vai ģimenes statusu, — trūcīgām personām 90
maznodrošinātās vai trūcīgās
procentu apmērā no aprēķinātās nodokļa summas
personas (ģimenes) statuss, par zemi un maznodrošinātām personām — līdz 90
zem individuālajām dzīvojamām procentiem no aprēķinātās nodokļa summas par
to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst
trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusam,
mājām - 50% apmērā, ja nav citu
attiecībā uz šā likuma 3.panta pirmās daļas
īpašumu”
2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā
īpašuma nodokļa objektiem un tiem
piekritīgo zemi”
Daudzbērnu 5.9.punktā: „Personām, kurām
5.panta 1.2daļā: „Nekustamā īpašuma nodokļa
ģimenēm tiek piešķirts maznodrošinātās vai
summa ir samazināma par 50 procentiem no
piešķirti
trūcīgās personas (ģimenes) statuss, aprēķinātās nodokļa summas, bet ne vairāk par
atvieglojumi daudzbērnu ģimenēm, kurās ir 3 un 300 latiem, par šā likuma 3.panta pirmās daļas
ar likumu
vairāk nepilngadīgu bērnu, par
2.punktā minētajiem nekustamā īpašuma
īpašumā esošu zemi, kas netiek
nodokļa objektiem — dzīvojamām mājām
izmantota saimnieciskajai darbībai, neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas
un, kur ir reģistrēta ģimenes
dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām,
dzīvesvieta - 25% apmērā”
telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru
funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, un tām
piekritīgo zemi personai, ja šai personai (pašai
vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas
gada 1.janvārī ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz
18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai
audžuģimenē ievietoti bērni) un ja personai vai
tās laulātajam šajā objektā ir deklarētā
dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem
bērniem. Minēto atvieglojumu piemēro arī
gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai
tiesiskais valdītājs ir kāds no šajā panta daļā
minētajiem bērniem.”
Noteikumu 5.3.punktā: „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi piešķirami procentuālā apmērā no
noteiktā nodokļa personām, kurām piešķirts maznodrošinātās vai trūcīgās personas (ģimenes) statuss,

par zemi zem individuālajām dzīvojamām mājām - 50% apmērā, ja nav citu īpašumu” rada divējādi
saprotamu situāciju (attiecībā uz maznodrošinātajiem):
1) Ja zeme, piemēram, ir trīs ha, vai tad tiek izdalīta ārā zemes daļa, ko aizņem ēka un par to
aprēķināta atlaide;
2) Ja zeme, piemēram, ir trīs ha, par visu zemi piemēro atlaidi vai nepiemēro nemaz, jo ēka ir lauku
sēta nevis individuāla dzīvojamā māja.
1.3.Noteikumu 6.4. punkts un 6.5. punkts nozīmē vienu un to pašu: „6.4. nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumi var tik piešķirti fiziskām personām tikai par nekustamajiem īpašumiem, kuri netiek
izmantoti uzņēmējdarbībai vai iznomāšanai citām personām; 6.5. nekustamā īpašuma nodokļa atlaides
netiek piešķirtas fiziskām un juridiskām personām, kuras iznomā īpašumu vai tā daļu”;
1.4. Maznodrošinātām personām noteiktas atšķirīgas atlaides: 5.3.punkts nosaka par zemi atlaidi 50%,
5.1 punkts - par ēkām 70%. Tas rada situāciju, ka NINO (nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas
sistēma) neizpilda automātiski- katrai personai piemērotā atlaide jāizpilda manuāli (ar roku).
1.5. 6.1 punkts: „Noteikumu 5.1 punktā minētos atvieglojumus automātiski piešķir ar sistēmas NINO
(nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēma) palīdzību un to saņemšanai nav nepieciešams
personas iesniegums” – nav norādīts, ka tas attiecas tikai uz dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai
tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās,
kuras funkcionālā izmantošana ir dzīvošana.
1.6. 5.9.punkts, „personām, kurām piešķirts maznodrošinātās vai trūcīgās personas (ģimenes) statuss,
daudzbērnu ģimenēm, kurās ir 3 un vairāk nepilngadīgu bērnu, par īpašumā esošu zemi, kas netiek
izmantota saimnieciskajai darbībai, un, kur ir reģistrēta ģimenes dzīvesvieta - 25% apmērā” - nav
saprotams vai maznodrošinātai ģimenei jābūt ar 3 un vairāk bērniem.
2. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta trešo daļu, kas
nosaka, ka Savu funkciju izpildes nodrošināšanai likumā noteiktajos gadījumos pašvaldības izdod
saistošus noteikumus un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta trešo daļu, kas nosaka, ka
Pašvaldības var izdot saistošus noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā
īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām. Šādi saistoši noteikumi stājas spēkā likumā "Par
pašvaldībām" noteiktajā kārtībā,
Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR– 9 balsis (J.Eglīts, H.Nezinis, I.Pundiņš, S.Freiberga, V.Āboltiņa, R.Audzers, J.Mugurevičs,
A.Mačs, S.Stanguts); PRET- nav; ATTURAS– nav, nepiedalās lēmuma pieņemšanā – 1 balss
(I.Lagzdiņa),
NOLEMJ:
2.1. Apstiprināt Baldones novada saistošo noteikumu Nr.17 (projektu) „Par nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Baldones novadā”.
2.2.Saistošos noteikumus Nr.17 „ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Baldones
novadā” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma
sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
2.3. Saistošie noteikumi publicējami Baldones novada Domes informatīvajā izdevumā "Baldones
Ziņas", kā arī Baldones novada pašvaldības oficiālajā interneta vietnē www.baldone.lv, un stājas spēkā
nākamajā dienā pēc publicēšanas izdevumā „Baldones ziņas”.
2.4. Ar šo Saistošo noteikumu spēkā stāšanos, spēku zaudē Saistošie noteikumi Nr.9, kas apstiprināti
ar Baldones novada domes 2010.gada 7.jūlija sēdes lēmumu (prot. Nr.14, 9.§.) „PAR NEKUSTAMĀ
ĪPAŠUMA NODOKĻA ATVIEGLOJUMU PIEMĒROŠANU”

17.§
Par finansiālu atbalstu sacensībām „Kamenes kauss”
__________________________________________________________________________________
_
/izsakās - J.Eglīts, H.Nezinis, I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, V.Āboltiņa, R.Audzers,
J.Mugurevičs, A.Mačs, S.Stanguts /
ZIŅO: J.Eglīts
SAGATAVOJA: S.Freiberga, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR– 10 balsis (J.Eglīts, H.Nezinis, I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, V.Āboltiņa, R.Audzers,
J.Mugurevičs, A.Mačs, S.Stanguts); PRET- nav; ATTURAS– nav,
NOLEMJ:
finansiāli atbalstīt biedrības „Jātnieku sporta klubs „Atēna””, reģistrācijas Nr. 40008152139, juridiskā
adrese: Nolliņas, Baldones pag., Baldones nov., rīkotās poniju jāšanas sacensības bērniem „Kamenes
kauss”, Ls 150.00 apmērā, no EKK 22392.
18.§
Par finansiālu atbalstu sportistam J.Zālmanim
________________________________________________________________________________
/izsakās - J.Eglīts, H.Nezinis, I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, V.Āboltiņa, R.Audzers,
J.Mugurevičs, A.Mačs, S.Stanguts /
ZIŅO: J.Eglīts
SAGATAVOJA: S.Freiberga, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR– 7 balsis (J.Eglīts, H.Nezinis, I.Pundiņš, I.Lagzdiņa, R.Audzers, A.Mačs, S.Stanguts); PRET- 3
balsis (S.Freiberga, V.Āboltiņa; J.Mugurevičs), ATTURAS– nav,
NOLEMJ:
finansiāli atbalstīt Latvijas nacionālās studentu regbija komandas dalībnieku, sportistu Jāni Zālmani,
personas kods [..], Ls 50.00 apmērā, no EKK -22392, saskaņā ar nolikuma „Par atbalsta piešķiršanu
juridiskām un fiziskām personām sporta un veselīga dzīvesveida veicināšanai Baldones novadā” 4.2.
un 6.2.2.punktu.
19.§
Par finansiālu atbalstu sportistam R.Snikus
__________________________________________________________________________________
/izsakās - J.Eglīts, H.Nezinis, I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, V.Āboltiņa, R.Audzers,
J.Mugurevičs, A.Mačs, S.Stanguts /
ZIŅO: J.Eglīts
SAGATAVOJA: K.Putniņa, domes priekšsēdētāja

Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR– 10 balsis (J.Eglīts, H.Nezinis, I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, V.Āboltiņa, R.Audzers,
J.Mugurevičs, A.Mačs, S.Stanguts); PRET- nav; ATTURAS– nav,
NOLEMJ:
finansiāli atbalstīt Riharda Snikus, personas kods [..], deklarētā dzīvesvieta [adrese], dalību Eiropas
čempionāta sacensības jāšanas sportā Dānijā no š.g. 19.-25.augustam, Ls 200,00 apmērā, no EKK
22392.
20.§
Par konceptuālu atbalstu Likteņdārza amfiteātra izbūvei
________________________________________________________________________________
/izsakās - J.Eglīts, H.Nezinis, I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, V.Āboltiņa, R.Audzers,
J.Mugurevičs, A.Mačs, S.Stanguts /
ZIŅO: J.Eglīts
SAGATAVOJA: K.Putniņa, domes priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR– 10 balsis (J.Eglīts, H.Nezinis, I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, V.Āboltiņa, R.Audzers,
J.Mugurevičs, A.Mačs, S.Stanguts); PRET- nav; ATTURAS– nav,
NOLEMJ:
1.Konceptuāli atbalstīt Likteņdārza Ozolu godasardzes izveidi, daļēji sedzot 1 ozola un piemiņas
plāksnes, ar represēto personu uzvārdiem, iegādes un uzstādīšanas izdevumus sabiedriskā labuma
organizācijas - nodibinājuma „Kokneses fonds”, reģistrācijas Nr.40008092535, juridiskā adrese:
Lāčplēša iela 75-III, Rīga, LV-1011, veidotajam Likteņdārzam, veltot to Baldones novadā
represētajiem iedzīvotājiem.
2.Grozījumus 2013.gada budžetā paredzēt septembrī, ņemot vērā budžeta izpildi 8 mēnešos.
21.§
Par darba grupas izveidi Baldones mājas lapas modernizācijas uzsākšanai
________________________________________________________________________________
/izsakās - J.Eglīts, H.Nezinis, I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, V.Āboltiņa, R.Audzers,
J.Mugurevičs, A.Mačs, S.Stanguts /
ZIŅO: J.Eglīts
SAGATAVOJA: K.Putniņa, domes priekšsēdētāja
Ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 61.panta pirmo daļu, kas noteic „(..) Atsevišķu pašvaldības
funkciju pildīšanai vai pašvaldības administratīvās teritorijas pārvaldīšanai domes no domes
deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem var izveidot valdes, komisijas vai darba grupas
(..)”, kā arī ņemot vērā Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2013.gada 13.augusta sēdes un
Finanšu un attīstības komitejas 2013.gada 20.augusta sēdes pozitīvo atzinumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR– 7 balsis (J.Eglīts, H.Nezinis, I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, V.Āboltiņa, R.Audzers);
PRET- 1 balss (J.Mugurevičs); ATTURAS– 2 balsis (A.Mačs, S.Stanguts),
NOLEMJ:

1. Izveidot darba grupu Baldones mājas lapas modernizācijas uzsākšanai šādā sastāvā:
1.1. domes IT speciālists;
1.2. domes attīstības nodaļas vadītājs;
1.3. domes sabiedrisko attiecību speciālists;
1.4. domē ievēlēto partiju pārstāvji:
1.4.1. no politiskās partijas „Reģionu alianse”;
1.4.2. no partijas "VIENOTĪBA";
1.4.3. no Nacionālās apvienības "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK";
1.4.4. no partijas „Sadarbība”.
1.5. pašvaldības izpilddirektors.
22.§
Par Baldones novada vēlēšanu komisijas apstiprināšanu
________________________________________________________________________________
/izsakās - J.Eglīts, H.Nezinis, I.Pundiņš, I.Lagzdiņa, V.Āboltiņa, R.Audzers, J.Mugurevičs, A.Mačs,
S.Stanguts /
ZIŅO: J.Eglīts
SAGATAVOJA: K.Putniņa, domes priekšsēdētāja
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas cita starpā nosaka, ka
tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības komisijās, un 61.pantu, kas
noteic – „(..) atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai vai pašvaldības administratīvās teritorijas
pārvaldīšanai, dome no domes deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem var izveidot valdes,
komisijas vai darba grupas (..), un saņemot komisijas locekļu kandidātu piekrišanu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR– 6 balsis (J.Eglīts, H.Nezinis, I.Pundiņš, I.Lagzdiņa, A.Mačs, S.Stanguts); PRET- nav;
ATTURAS– 1 balss (V.Āboltiņa), nepiedalās lēmuma pieņemšanā – 1 balss (S.Freiberga),
NOLEMJ:
1. Ar 2013.gada 27.augustu apstiprināt Baldones novada vēlēšanu komisiju šādā sastāvā:
1.1.Jānis Jansons;
1.2.Sandra Lapiņa-Kupča;
1.3.Gunārs Zeiferts;
1.4.Diāna Straume;
1.5.Ilva Šembele;
1.6.Gatis Gerdts;
1.7.Guna Zīle.
23.§
Par Baldones novada administratīvās komisijas apstiprināšanu
________________________________________________________________________________
/izsakās - H.Nezinis, I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, V.Āboltiņa, A.Mačs, S.Stanguts /
ZIŅO: A.Mačs, A.Leitāne
SAGATAVOJA: K.Putniņa, domes priekšsēdētāja
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas cita starpā nosaka, ka
tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības komisijās, un 61.pantu, kas
noteic – „(..) atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai vai pašvaldības administratīvās teritorijas

pārvaldīšanai, dome no domes deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem var izveidot valdes,
komisijas vai darba grupas (..), un saņemot komisijas locekļu kandidātu piekrišanu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR– 6 balsis (H.Nezinis, I.Pundiņš, I.Lagzdiņa, S.Freiberga, A.Mačs, S.Stanguts); PRET- nav;
ATTURAS– 1 balss (V.Āboltiņa), nepiedalās lēmuma pieņemšanā – 1 balss (J.Eglīts),
NOLEMJ:
1. Ar 2013.gada 27.augustu apstiprināt Baldones novada administratīvo komisiju šādā sastāvā:
1.1. Juris Vasiļevskis;
1.2. Jānis Eglīts;
1.3. Ilona Zagorska;
1.4. Vineta Vaičuka;
1.5. Sandra Kušnere.
24.§
Par Baldones novada dzīvokļu komisijas apstiprināšanu
________________________________________________________________________________
/izsakās - J.Eglīts, H.Nezinis, I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, V.Āboltiņa, A.Mačs/
ZIŅO: J.Eglīts
SAGATAVOJA: K.Putniņa, domes priekšsēdētāja
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas cita starpā nosaka, ka
tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības komisijās, un 61.pantu, kas
noteic – „(..) atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai vai pašvaldības administratīvās teritorijas
pārvaldīšanai, dome no domes deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem var izveidot valdes,
komisijas vai darba grupas (..), un saņemot komisijas locekļu kandidātu piekrišanu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR– 7 balsis (J.Eglīts, H.Nezinis, I.Pundiņš, I.Lagzdiņa, S.Freiberga, V.Āboltiņa, A.Mačs,); PRETnav; ATTURAS– nav, nepiedalās lēmuma pieņemšanā – 1 balss (S.Stanguts),
NOLEMJ:
1. Ar 2013.gada 27.augustu apstiprināt Baldones novada dzīvokļu komisiju šādā sastāvā:
1.1.Karina Putniņa;
1.2.Sandijs Stanguts;
1.3.Ilga Deņisenoka.
25.§
Par Baldones novada vides komisijas apstiprināšanu
________________________________________________________________________________
/izsakās - J.Eglīts, H.Nezinis, I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, V.Āboltiņa, A.Mačs, S.Stanguts /
ZIŅO: J.Eglīts
SAGATAVOJA: K.Putniņa, domes priekšsēdētāja
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas cita starpā nosaka, ka
tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības komisijās, un 61.pantu, kas
noteic – „(..) atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai vai pašvaldības administratīvās teritorijas
pārvaldīšanai, dome no domes deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem var izveidot valdes,
komisijas vai darba grupas (..), un saņemot komisijas locekļu kandidātu piekrišanu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot,

PAR– 7 balsis (J.Eglīts, H.Nezinis, I.Pundiņš, I.Lagzdiņa, S.Freiberga, V.Āboltiņa, S.Stanguts) PRETnav; ATTURAS– nav, nepiedalās lēmuma pieņemšanā – 1 balss (A.Mačs),
NOLEMJ:
1. Ar 2013.gada 27.augustu apstiprināt Baldones novada vides komisiju šādā sastāvā:
1.1.Sarmīte Grundšteine;
1.2.Brigita Laime;
1.3.Andris Mačs;
1.4.Karina Putniņa;
1.5. Raimonds Audzers.
26.§
Par Baldones novada labiekārtošanas komisijas apstiprināšanu
________________________________________________________________________________
/izsakās - J.Eglīts, H.Nezinis, I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, V.Āboltiņa, A.Mačs, S.Stanguts /
ZIŅO: J.Eglīts
SAGATAVOJA: K.Putniņa, domes priekšsēdētāja
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas cita starpā nosaka, ka
tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības komisijās, un 61.pantu, kas
noteic – „(..) atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai vai pašvaldības administratīvās teritorijas
pārvaldīšanai, dome no domes deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem var izveidot valdes,
komisijas vai darba grupas (..), un saņemot komisijas locekļu kandidātu piekrišanu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR– 7 balsis (J.Eglīts, I.Pundiņš, I.Lagzdiņa, S.Freiberga, V.Āboltiņa, A.Mačs, S.Stanguts) PRETnav; ATTURAS– nav, nepiedalās lēmuma pieņemšanā – 1 balss (H.Nezinis),
NOLEMJ:
1. Ar 2013.gada 27.augustu apstiprināt Baldones novada labiekārtošanas komisiju šādā sastāvā:
1.1.Helmuts Nezinis;
1.2.Raivis Širmelis;
1.3.Aija Ciseļonoka;
1.4.Aija Strēle;
1.5.Daiga Kalniņa.
27.§
Par Baldones novada ētikas komisijas apstiprināšanu
________________________________________________________________________________
/izsakās - J.Eglīts, H.Nezinis, I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, V.Āboltiņa, A.Mačs, S.Stanguts /
ZIŅO: J.Eglīts
SAGATAVOJA: K.Putniņa, domes priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR– 8 balsis (J.Eglīts, H.Nezinis, I.Pundiņš, I.Lagzdiņa, S.Freiberga, V.Āboltiņa, A.Mačs,
S.Stanguts) PRET- nav; ATTURAS– nav,
NOLEMJ:
atlikt jautājuma izskatīšanu uz nākamo domes sēdi.

28.§
Par Baldones novada lauku attīstības komisijas apstiprināšanu
________________________________________________________________________________
/izsakās - J.Eglīts, H.Nezinis, I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, V.Āboltiņa, A.Mačs/
ZIŅO: J.Eglīts
SAGATAVOJA: K.Putniņa, domes priekšsēdētāja
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas cita starpā nosaka, ka
tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības komisijās, un 61.pantu, kas
noteic – „(..) atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai vai pašvaldības administratīvās teritorijas
pārvaldīšanai, dome no domes deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem var izveidot valdes,
komisijas vai darba grupas (..), un saņemot komisijas locekļu kandidātu piekrišanu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR– 7 balsis (J.Eglīts, H.Nezinis, S.Freiberga, V.Āboltiņa, A.Mačs, S.Stanguts) PRET- nav;
ATTURAS– nav, nepiedalās lēmuma pieņemšanā – 2 balsis (I.Pundiņš, I.Lagzdiņa),
NOLEMJ:
1. Ar 2013.gada 27.augustu apstiprināt Baldones novada lauku attīstības komisiju šādā sastāvā:
1.1.Inese Lagzdiņa;
1.2.Daiga Kalniņa;
1.3.Ivars Pundiņš;
1.4.Pauls Grants;
1.5.Jānis Grundšteins.
29.§
Par Baldones novada komercpārvadājumu licencēšanas komisijas apstiprināšanu
________________________________________________________________________________
/izsakās - J.Eglīts, H.Nezinis, I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, V.Āboltiņa, A.Mačs, S.Stanguts /
ZIŅO: J.Eglīts
SAGATAVOJA: K.Putniņa, domes priekšsēdētāja
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas cita starpā nosaka, ka
tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības komisijās, un 61.pantu, kas
noteic – „(..) atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai vai pašvaldības administratīvās teritorijas
pārvaldīšanai, dome no domes deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem var izveidot valdes,
komisijas vai darba grupas (..), un saņemot komisijas locekļu kandidātu piekrišanu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR– 7 balsis (J.Eglīts, H.Nezinis, I.Pundiņš, I.Lagzdiņa, S.Freiberga, V.Āboltiņa, S.Stanguts) PRETnav; ATTURAS– nav, nepiedalās lēmuma pieņemšanā – 1 balss (A.Mačs),
NOLEMJ:
1. Ar 2013.gada 27.augustu apstiprināt Baldones novada komercpārvadājumu licencēšanas komisiju
šādā sastāvā:
1.1.Andris Vidžis;
1.2.Andris Mačs;
1.3.Aija Leitāne.

30.§
Par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu
________________________________________________________________________________
/izsakās - J.Eglīts, H.Nezinis, I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, V.Āboltiņa, A.Mačs, S.Stanguts /
ZIŅO: J.Eglīts
SAGATAVOJA: T.Tihoņenko, Deklarēto dzīvesvietu ziņu anulēšanas komisijas priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR– 8 balsis (J.Eglīts, H.Nezinis, I.Pundiņš, I.Lagzdiņa, S.Freiberga, V.Āboltiņa, A.Mačs,
S.Stanguts) PRET- nav; ATTURAS– nav,
NOLEMJ:
1.Anulēt dzīvesvietas deklarāciju sekojošām personām, kurām ir 2003.gada 11.februāra Ministru
kabineta noteikumos Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, paredzēts
pamats dzīvesvietas deklarācijas anulēšanai:
1.1. [vārds, uzvārds], personas kods [..],[adrese];
1.2. [vārds, uzvārds], personas kods [..], [adrese];
1.3.[vārds, uzvārds], personas kods [..],[adrese];
1.4. [vārds, uzvārds], personas kods [..], [adrese].

