2014.gada 28.oktobra sēde

Nr.12

1.Par Baldones novada Attīstības programmā 2014.-2020. gadam esošā Rīcību plāna aktualizāciju .
2.Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.11 “Par Baldones novada lokālplānojumu “Silzemes””.
3.Par nekustamo īpašumu uzņemšanu bilancē.
4.Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Parka ielā
10A, Baldonē, Baldones novadā.
5.Par nekustamā īpašuma Baldones novadā, Baldonē, Lauku ielā 19 nomas izsoles atzīšanu par
nenotikušu .
6.Par nekustamā īpašuma Baldones novadā, Baldonē, Draudzības ielā 1A nomas izsoles atzīšanu par nenotikušu.
7.Par nekustamā īpašuma Baldones novadā, Baldonē, Lauku ielā 15 nomas izsoles atzīšanu par nenotikušu.
8.Par nekustamā īpašuma Baldones novadā, Baldonē, Lauku ielā 17 nomas izsoles atzīšanu
par nenotikušu.
9.Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
10.Par adreses „Mežceļi” piešķiršanu.
11.Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi īpašumam Baldonē, Biedrības ielā 6 .
12.Par platības precizēšanu pašvaldības zemes gabaliem.
13.Par platības precizēšanu pašvaldības nekustamajam īpašumam “Vardītes”.
14.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā “Burtnieki”.
15. Par nekustamā īpašuma Kļavu iela, Baldonē, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.
16.Par pašvaldībai piekrītošo zemi - Andžu kapi.
17.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā “Arāji”.
18.Par nosaukuma piešķiršanu īpašuma “Vecupes” zemes vienībām.
19.Par nosaukuma piešķiršanu īpašuma “Dzērves” zemes vienībai.
20.Par īpašumu Baldonē, Avotu ielā 16.
21.Par zemes piešķiršanu nomā Baldonē, Loka ielā 6 un 6A.
22.Par Baldones novada Administratīvās komisijas nolikuma grozīšanu.
23.Par „Baldones Goda pilsoņa” nosaukuma piešķiršanu.
24.Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 12 “Par Baldones novada teritorijas un
būvju kopšanu, uzturēšanu un aizsardzību “.
25. Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 13 “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas
noteikumi Baldones novadā”.
26.Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.14 “Sabiedriskās kārtības noteikumi Baldones novadā”.
27.Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.15 “Par Baldones novada pašvaldības stipendiju piešķiršanu”.
28.Par studiju kredīta galvojumu.
29.Par Mākslas skolas izglītības programmas finansējumu.
30.Par grozījumiem Mākslas skolas nolikumā.
31.Par mākslas sagatavošanās nodarbību pirmsskolas vecuma audzēkņiem organizēšanu un apmaksu.
32.Par Sociālās aprūpes centra "Baldone" publisko pakalpojumu izcenojumu maiņu.
33.Par jaunas amata vienības ieviešanu Sociālās aprūpes centrā "Baldone".
34.Par atteikumu iekļaut Pašvaldības palīdzības reģistrā.
35.Par atteikumu iekļaut Pašvaldības palīdzības reģistrā.
36.Par iekļaušanu Pašvaldības palīdzības reģistrā.
37.Par izslēgšanu no Pašvaldības palīdzības reģistra.
38.Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
39.Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
40.Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
41.Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
42.Par saistošajiem noteikumiem Nr.16 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 „Baldones
novada pašvaldības 2014.gada pamatbudžets un speciālais budžets””.
43.Par ētikas komisijas apstiprināšanu.
44.Par izmaiņām administratīvās komisijas sastāvā.
1.§
Par Baldones novada Attīstības programmā 2014.-2020. gadam esošā Rīcību plāna aktualizāciju
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās – K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, J.Eglīts, S.Stanguts,
A.Mačs, V.Āboltiņa/
ZIŅO: P.Grants
SAGATAVOJA: P.Grants, attīstības nodaļas vadītājs
1. Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma (01.12.2011) 12. panta 3. apakšpunktu, kas nosaka, ka “ (..)
vietējā pašvaldība koordinē un uzrauga vietējās pašvaldības attīstības stratēģijas, attīstības programmas, teritorijas
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plānojuma, lokālplānojumu, detālplānojumu un tematisko plānojumu īstenošanu (..) ’’; 22. panta 2. apakšpunktu,
ka “(..) vietējās pašvaldības attīstības programmā ietver pašreizējās situācijas analīzi, tendences un prognozes, kā arī
informāciju par attīstības programmas izstrādes procesu un nosaka vidēja termiņa prioritātes, rīcības un investīciju
plānu, attīstības programmas īstenošanai nepieciešamo resursu apjomu un attīstības programmas īstenošanas
uzraudzības kārtību (..)’’, Baldones novada domes Attīstības nodaļa ir veikusi Attīstības programmā esošā Rīcības
plāna aktualizāciju un izstrādājusi Investīciju plānu 2015.-2017. gadam.
2. Baldones novada dome lēmuma pieņemšanā, pamatojas uz sekojošiem normatīvajiem tiesību aktiem:
2.1. Likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, kas nosaka, ka pašvaldībai ir tiesības „(..) izstrādāt pašvaldības teritorijas
attīstības programmu un teritorijas plānojumu, nodrošināt teritorijas attīstības programmas realizāciju un teritorijas
plānojuma administratīvo pārraudzību;”. 21.panta 3.punktu, kas nosaka “(..) apstiprināt pašvaldības teritorijas
attīstības programmu un teritorijas plānojumu”.
2.2. Ministru kabineta noteikumu Nr.711 (16.10.2012) “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem’’16. punktu kas nosaka, ka “Rīcības un investīciju plānu aktualizē ne retāk kā reizi gadā, ievērojot
pašvaldības budžetu kārtējam gadam “.
3. Ievērojot visu iepriekšminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām”, Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR–
11 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, J.Eglīts, S.Stanguts,
A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET - nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
3.1. Apstiprināt Baldones novada Attīstības programmas 2014.-2020. gadam Rīcību plāna esošo aktualizēto versiju.
3.2. Apstiprināt aktualizētā Rīcību plāna 2014.-202.gadam Investīciju plānu 2015.-2017. gadam.
2.§
Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.11 “Par Baldones novada
lokālplānojumu “Silzemes””
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās – K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, J.Eglīts, S.Stanguts,
A.Mačs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: P.Grants
SAGATAVOJA: P.Grants, attīstības nodaļas vadītājs
Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.711 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” 94. punktu un Baldones novada domes 2014.gada 30.septembra lēmumu “Par lokālplānojuma
“Silzemes” galīgās redakcijas apstiprināšanu” (prot.Nr.10, 4.§),
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja, S.Freiberga,
I.Lagzdiņa, E.Valantis, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET - nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Apstiprināt Baldones novada lokālplānojumu “Silzemes” un, kā pašvaldības saistošos noteikumus Nr.11, izdot
Baldones novada lokālplānojuma “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un “Grafiskā daļa”.
2.Publicēt paziņojumu par Baldones novada lokālplānojuma “Silzemes” apstiprināšanu laikrakstos “Latvijas
Vēstnesis” un “Baldones ziņas”.
3.§
Par nekustamo īpašumu uzņemšanu bilancē
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās – K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, J.Eglīts, S.Stanguts,
A.Mačs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: T.Tihoņenko
SAGATAVOJA: T.Tihoņenko, pašvaldības nekustamo īpašumu pārzine
Noklausījusies pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistes Tatjanas Tihoņenko ziņojumu par nekustamo īpašumu
nostiprināšanu zemesgrāmatā un VZD Lielrīgas reģionālās nodaļas noteikto zemes kadastrālo vērtību, Baldones novada
dome konstatē:
1.Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļā uz Baldones pašvaldības vārda nostiprināti nekustamie īpašumi:
1.1."Silmači”", Baldones pagastā, Baldones novadā, kadastra apzīmējums 8025 009 0138, īpašums sastāv no zemes
vienības 0.1020 ha platībā.
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1.2. “Āliņģi”, Baldones pagastā, Baldones novadā, kadastra apzīmējums 8025 006 0222, īpašums sastāv no zemes
vienības 0,6587 ha platībā.
1.3. Kalna iela 7, Baldonē, Baldones novadā, kadastra numurs 8005 001 0145, kadastra apzīmējums 8005 001 5015,
īpašums sastāv no zemes vienības 1159 kv.m. platībā.
2. Valsts zemes dienests veicis augstāk minēto nekustamo īpašumu kadastrālo novērtējumu;
Baldones novada dome pamatojas uz likuma “Par budžetu un finanšu vadību” 29.panta 2.daļu, par uzskaiti, kas paredz
budžeta iestādēs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā kārtot grāmatvedības uzskaiti, ievērojot Ministru kabineta
apstiprinātās pamatlīdzekļu nolietojuma normas un pielietošanas nosacījumus
Ņemot vērā Valsts zemes dienesta īpašumu noteiktās kadastrālās vērtības, zemesgrāmatu apliecības un vadoties no
likuma “Par budžetu un finanšu vadību”, 29.panta 2.daļas,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, J.Eglīts,
S.Stanguts,A.Mačs,V.Āboltiņa);PRET-nav,ATTURAS–nav,
NOLEMJ:
1. Uzņemt bilancē zemes vienību "Silmači”", Baldones pagastā, Baldones novadā, kadastra apzīmējums 8025 009
0138, zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000537527 ar kadastrālo vērtību EUR 1860,- (viens tūkstotis astoņi simti
sešdesmit euro).
2.Uzņemt bilancē zemes vienību “Āliņģi”, Baldones pagastā, Baldones novadā, kadastra apzīmējums 8025 006 0222,
zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000537529 ar kadastrālo vērtību EUR 292,- (divi simti deviņdesmit divi euro).
3.Uzņemt bilancē zemes vienību Kalna iela 7, Baldonē, Baldones novadā, kadastra numurs 8005 001 0145, kadastra
apzīmējums 8005 001 5015, zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000537528, ar kadastrālo vērtību EUR 4108,- (četri
tūkstoši viens simts astoņi euro).
4.§
Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Parka ielā
10A, Baldonē, Baldones novadā
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, J.Eglīts, S.Stanguts,
A.Mačs, V.Āboltiņa/
ZIŅO: T.Tihoņenko
SAGATAVOJA: T.Tihoņenko, nekustamo īpašumu pārzine
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja, S.Freiberga,
I.Lagzdiņa, E.Valantis, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET - nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Parka ielā 10A, Baldonē, Baldones novadā 1163 m² platībā, kadastra Nr. 8005 001
5740, 2014.gada 13.oktobra nomas tiesību izsoles rezultātus.
2. Slēgt nomas līgumu uz 30 gadiem ar apbūves tiesībām ar izsoles uzvarētāju [vārds, uzvārds], personas kods: [..],
dzīvojošu [adrese] par nosolīto augstāko summu, kas sastāda EUR 204.49 (divi simti četri euro 49 centi) gadā.
3. Papildus nomas maksai, nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli normatīvajos aktos noteiktajā apmērā;
4. Nomas objekta iznomāšanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve.
5. Līgumā noteikt, ka nomas maksa var tikt palielināta, ja palielinās īpašuma kadastrāla vērtība, proporcionāli
palielinājuma apmēram.
5.§
Par nekustamā īpašuma Baldones novadā, Baldonē, Lauku ielā 19 nomas izsoles atzīšanu
par nenotikušu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, J.Eglīts, S.Stanguts,
A.Mačs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: T.Tihoņenko
SAGATAVOJA:T.Tihoņenko, nekustamo īpašumu pārzine
1. Noklausījusies izsoles komisijas priekšsēdētājas Tatjanas Tihoņenko ziņojumu par pašvaldības īpašuma Lauku
ielā 19, Baldonē, Baldones novadā 2014.gada 13.oktobrī notikušo izsoli, Baldones novada dome konstatē:
1.1. Saskaņā ar 2014.gada 26.augusta Baldones novada domes lēmumu Nr.9/11 nekustamais īpašums Lauku ielā 19,
Baldonē, Baldones novadā tika nodots iznomāšanai ar apbūves tiesībām, rīkojot nomas tiesību izsoli.
1.2. Izsoles noteikumos noteiktajā termiņā uz pašvaldības nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoli nav reģistrējies
neviens izsoles dalībnieks;
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2.Baldones novada dome pamatojas uz:
2.1. likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu;
2.2. Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumu Nr.515 “Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas
kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 47.punktu.
3. Ievērojot visu augstāk minēto un pamatojoties uz LR likumdošanu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja, S.Freiberga,
I.Lagzdiņa, E.Valantis, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET - nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
3.1.Atzīt par nenotikušu Baldones novada domes Lauku ielā 19, Baldonē, Baldones novadā, kadastra Nr. 8005
001 1311, kas sastāv no zemes gabala 1559 m² platībā, nomas tiesību izsoli.
6.§
Par nekustamā īpašuma Baldones novadā, Baldonē, Draudzības ielā 1A nomas izsoles atzīšanu par
nenotikušu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, J.Eglīts, S.Stanguts,
A.Mačs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: T.Tihoņenko
SAGATAVOJA:T.Tihoņenko, nekustamo īpašumu pārzine
1.Noklausījusies izsoles komisijas priekšsēdētājas Tatjanas Tihoņenko ziņojumu par pašvaldības īpašuma Draudzības
ielā 1A, Baldonē, Baldones novadā 2014.gada 13.oktobrī notikušo izsoli, Baldones novada dome konstatē:
1.1. Saskaņā ar 2014.gada 26.augusta Baldones novada domes lēmumu Nr.9/10 nekustamais īpašums Draudzības
ielā 1A, Baldonē, Baldones novadā tika nodots iznomāšanai ar apbūves tiesībām, rīkojot nomas tiesību izsoli.
1.2.Izsoles noteikumos noteiktajā termiņā uz pašvaldības nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoli nav reģistrējies
neviens izsoles dalībnieks.
2.Baldones novada dome pamatojas uz:
2.1. likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu;
2.2. Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumu Nr.515 “Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas
kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 47.punktu.
3. Ievērojot visu augstāk minēto un pamatojoties uz LR likumdošanu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja, S.Freiberga,
I.Lagzdiņa, E.Valantis, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET - nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
3.1.Atzīt par nenotikušu Baldones novada domes Draudzības ielā 1A, Baldonē, Baldones novadā, kadastra
numurs 8005 001 2422, kas sastāv no zemes gabala 1593 m² platībā, nomas tiesību izsoli.
7.§
Par nekustamā īpašuma Baldones novadā, Baldonē, Lauku ielā 15 nomas izsoles atzīšanu
par nenotikušu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, J.Eglīts, S.Stanguts,
A.Mačs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: T.Tihoņenko
SAGATAVOJA:T.Tihoņenko, nekustamo īpašumu pārzine
1.Noklausījusies izsoles komisijas priekšsēdētājas Tatjanas Tihoņenko ziņojumu par pašvaldības īpašuma Lauku ielā
15, Baldonē, Baldones novadā 2014.gada 13.oktobrī notikušo izsoli, Baldones novada dome konstatē:
1.1. Saskaņā ar 2014.gada 26.augusta Baldones novada domes lēmumu Nr.9/8 nekustamais īpašums Lauku ielā 15,
Baldonē, Baldones novadā tika nodots iznomāšanai ar apbūves tiesībām, rīkojot nomas tiesību izsoli.
1.2. Izsoles noteikumos noteiktajā termiņā uz pašvaldības nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoli nav reģistrējies
neviens izsoles dalībnieks.
2.Baldones novada dome pamatojas uz:
2.1. likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu;
2.2. Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumu Nr.515 “Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas
kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 47.punktu.
3. Ievērojot visu augstāk minēto un pamatojoties uz LR likumdošanu,
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Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis (K.Putniņa,
A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET - nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
3.1. Atzīt par nenotikušu Baldones novada domes Lauku iela 15, Baldone, Baldones novads, kadastra Nr. 8005
001 1309, kas sastāv no zemes gabala 1694 m² platībā, nomas tiesību izsoli.
8.§
Par nekustamā īpašuma Baldones novadā, Baldonē, Lauku ielā 17 nomas izsoles atzīšanu
par nenotikušu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs,
V.Āboltiņa /
ZIŅO: T.Tihoņenko
SAGATAVOJA:T.Tihoņenko, nekustamo īpašumu pārzine
1.Noklausījusies izsoles komisijas priekšsēdētājas Tatjanas Tihoņenko ziņojumu par pašvaldības īpašuma Lauku ielā
17, Baldonē, Baldones novadā 2014.gada 13.oktobrī notikušo izsoli, Baldones novada dome konstatē:
1.1. Saskaņā ar 2014.gada 26.augusta Baldones novada domes lēmumu Nr.9/9 nekustamais īpašums Lauku ielā 17,
Baldonē, Baldones novadā tika nodots iznomāšanai ar apbūves tiesībām, rīkojot nomas tiesību izsoli.
1.2.Izsoles noteikumos noteiktajā termiņā uz pašvaldības nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoli nav reģistrējies
neviens izsoles dalībnieks.
2.Baldones novada dome pamatojas uz:
2.1. likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu;
2.2. Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumu Nr.515 “Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas
kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 47.punktu.
3. Ievērojot visu augstāk minēto un pamatojoties uz LR likumdošanu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja, S.Freiberga,
I.Lagzdiņa, E.Valantis, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET - nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
3.1. Atzīt par nenotikušu Baldones novada domes nekustamā Lauku ielā 17, Baldonē, Baldones novadā, kadastra
numurs 8005 001 1310, zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000183751, kas sastāv no zemes vienības 1637 m² platībā,
nomas tiesību izsoli.
9.§
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs,
V.Āboltiņa /
ZIŅO: T.Tihoņenko
SAGATAVOJA:T.Tihoņenko, nekustamo īpašumu pārzine
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja, S.Freiberga,
I.Lagzdiņa, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET - nav, ATTURAS – 1 balss (E.Valantis),
NOLEMJ:
1. Apstiprināt par 1843 augošu koku Baldones novada pašvaldības īpašumos „Meži” un “Grundes” 2014.gada
27.oktobra notikušās izsoles uzvarētāju [sabiedrības a ierobežotu atbildību nosaukums], nosolīto augstāko summu
EUR 49 400,- (četrdesmit deviņi tūkstoši četri simti euro).
2. Noteikt, ka izsoles uzvarētājam [sabiedrības a ierobežotu atbildību nosaukums] līdz 2014.gada 10.novembrim
jāieskaita EUR 45 400,- (četrdesmit pieci tūkstoši četri simti euro) Baldones novada domes norēķinu kontā, ņemot vērā,
ka EUR 4000,- (četri tūkstoši) uzvarētājs jau iemaksājis Baldones domes kontā reģistrējoties izsolei 2014.gada
24.oktobrī.
2. Slēgt pirkuma-pārdevuma līgumu ar [sabiedrības a ierobežotu atbildību nosaukums], reģistrācijas Nr. [..], juridiskā
adrese - [adrese].
3. Uzdot Baldones pašvaldības mežu apsaimniekotājam Valdim Skadiņam veikt kokmateriālu izstrādes kontroli.
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10.§
Par adreses „Mežceļi” piešķiršanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs,
V.Āboltiņa /
ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja, S.Freiberga,
I.Lagzdiņa, E.Valantis, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET - nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8025 003 0120 un uz tās esošajām jaunbūvēm piešķirt adresi „Mežceļi”,
Baldones pagasts, Baldones novads.
11.§
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi īpašumam Baldonē, Biedrības ielā 6
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs,
V.Āboltiņa/
ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja, S.Freiberga,
I.Lagzdiņa, E.Valantis, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET - nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
atteikt mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai Biedrības ielā 6, Baldonē, ar kadastra apzīmējumu
8005 001 1733.
12.§
Par platības precizēšanu pašvaldības zemes gabaliem
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs,
V.Āboltiņa /
ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja, S.Freiberga,
I.Lagzdiņa, E.Valantis, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET - nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Precizēt pašvaldībai piekrītošo zemes vienību platības Baldones pagasta teritorijā:
Iepriekš
norādītā
platība, ha

Atzīme, ka platību
atšķirība kadastra kartē
un teksta daļā pārsniedz
pieļaujamo nesaisti

Īpašuma nosaukums

Zemes vienības
apzīmējums

1.

Ziemeļu ceļš

80250010087

9,5

pārsniedz

3,788

2.

Dārziņu ceļš

80250010088

0,7

pārsniedz

0,1421

3.

Birztaliņu ceļš

80250010089

2,1

pārsniedz

1,4031

4.

Arāju ceļš
Ziemeļu piebraucamais
ceļš

80250020068

0,25

pārsniedz

0,0237

80250020194

2,1

pārsniedz

1,627

6.

Lapsēnu ceļš

80250020195

4,5

pārsniedz

3,6985

7.

Reiskatu ceļš

80250020197

6,4

pārsniedz

0,6376

8.

Ērču ceļš

80250020198

0,5

pārsniedz

0,3715

9.

Reiskatu ceļš

80250020227

0,07

pārsniedz

0,6071

10.

Reiskatu ceļš

80250020228

0,6

pārsniedz

2,5537

11.

Asenberģu ceļš

80250030104

0,2

pārsniedz

0,5332

12.

Dekmeru ceļš

80250030105

3,3

pārsniedz

2,8268

N.p.k.

5.

Precizētā platība,
ha
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13.

Rozītes 52

80250040091

0,12

pārsniedz

0,0853

14.

Mencerdarbes ceļš

80250040153

1

pārsniedz

1,7023

15.

Kausezera ceļš

80250050041

3,6

pārsniedz

0,7083

16.

Kannenieku kapi

80250050042

0,5

pārsniedz

0,72

17.

2.saimnieciskā iela

80250060173

0,15

pārsniedz

0,2014

18.

Jakaru iela

80250060178

0,2

pārsniedz

0,1381

19.

Nākotnes iela

80250060184

0,2

pārsniedz

0,2528

20.

Upītes 1

80250060220

0,48

pārsniedz

0,1332

21.

Upītes 3

80250060255

2,7

pārsniedz

3,197

22.

Lapsēnu ceļš

80250060264

0,4

pārsniedz

0,2549

23.

Urlu ceļš

80250060265

0,7

pārsniedz

0,5606

24.

Mārsilu iela

80250060287

0,34

pārsniedz

0,2395

25.

Līvānu iela

80250060288

0,4

pārsniedz

0,5536

26.

Dīķu iela

80250060292

0,8

pārsniedz

0,6657

27.

Kaķi

80250060321

0,8

pārsniedz

0,4719

28.

Ciņu iela

80250060325

0,1

pārsniedz

0,1558

29.

1.saimnieciskā iela

80250060367

0,6

pārsniedz

0,1698

30.

Vītolu iela

80250060369

0,17

pārsniedz

0,227

31.

Upītes 2

80250060372

0,42

pārsniedz

0,0983

32.

Vārpu ceļš

80250070185

7

pārsniedz

6,2551

33.

Galiņu ceļš

80250070188

2,5

pārsniedz

0,1646

34.

Briežu ceļš

80250070190

0,8

pārsniedz

0,6493

35.

Balku ceļš

80250070192

0,6

pārsniedz

0,3828

36.

Kažociņi

80250070494

0,4

pārsniedz

0,5774

37.

Vārpu ceļš

80250080239

8,4

pārsniedz

5,1426

38.

Zaļo ceļš

80250080242

3,5

pārsniedz

4,1467

39.

1. iela

80250080272

0,24

pārsniedz

0,3246

40.

Dāku ceļš

80250080288

2,4

pārsniedz

1,3336

41.

Klapu kapi

80250090167

0,9

pārsniedz

0,7097

42.

Urlu ceļš

80250090231

3,7

pārsniedz

3,1852

43.

Spaļenieku ceļš

80250090232

0,9

pārsniedz

0,7755

44.

Zaļo ceļš

80250090233

0,9

pārsniedz

0,6072

45.

Zeltkalnu iela

80250090293

0,4

pārsniedz

0,5718

46.

Spaļenieku ceļš

80250100050

5,7

pārsniedz

4,3522

47.

Ceriņi

80250110369

0,05

pārsniedz

0,2976

48.

Ibenetes ceļš

80250110561

4,7

pārsniedz

3,3962

49.

Ceriņu ceļš

80250110562

0,3

pārsniedz

0,9024

2.Precizēt pašvaldībai piekrītošo zemes vienību platības Baldones pilsētā:

N.p.k.

Īpašuma nosaukums

Zemes vienības
kadastra
apzīmējums

Iepriekš
norādītā
platība, ha

Atzīme, ka platību
atšķirība Kadastra
kartē un teksta daļā
pārsniedz pieļaujamo
nesaisti

Precizētā platība
(ha)

1.

Starpgabals

80050014437

0,18

pārsniedz

0,2448

2.

Starpgabals

80050015916

0,15

pārsniedz

0,0856

3.

Dzirnavu iela 17

80050010026

0,8

pārsniedz

0,4752

4.

Mežvidu iela

80050010114

0,76

pārsniedz

0,6438

5.

Ošu iela

80050010115

0,2

pārsniedz

0,3118

6.

Meža iela

80050010116

0,48

pārsniedz

1,0463
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7.

Rīgas iela 25

80050010119

0,923

pārsniedz

1,135

8.

Gaismas iela

80050010512

0,16

pārsniedz

0,0805

9.

Līču iela 3

80050010558

0,4

pārsniedz

0,2404

10.

Iecavas iela 12

80050010560

0,65

pārsniedz

0,378

11.

Birzes iela

80050011225

0,08

pārsniedz

0,045

12.

Loka iela

80050011434

0,21

pārsniedz

0,1407

13.

Lauku iela 16

80050011441

0,52

pārsniedz

0,6232

14.

Ceriņu iela

80050011552

0,23

pārsniedz

0,3318

15.

Lejas iela

80050011554

0,32

pārsniedz

0,4464

16.

Daugavas iela 4a

80050011725

0,25

pārsniedz

0,3536

17.

Dārza iela

80050012111

0,33

pārsniedz

0,4996

18.

Sporta iela 2

80050012302

0,46

pārsniedz

0,3574

19.

Sporta iela

80050012306

0,19

pārsniedz

0,2636

20.

Lazdu iela

80050012517

0,14

pārsniedz

0,2244

21.

Gravas iela

80050012612

0,13

pārsniedz

0,1811

22.

Tilta iela

80050012808

0,32

pārsniedz

0,1232

23.

Tilta iela

80050015919

0,1

pārsniedz

0,0392

24.

Krasta iela 9C

80050013415

0,419

pārsniedz

0,3495

25.

Krasta iela

80050013614

0,6

pārsniedz

0,8716

26.

Zaļā iela

80050014005

0,31

pārsniedz

0,4898

27.

Liepu aleja

80050014311

0,1

pārsniedz

0,2803

28.

Liepu aleja

80050014430

0,25

pārsniedz

0,5332

29.

Daugavas iela 43

80050014904

0,12

pārsniedz

0,0709

30.

Riekstu iela 12

80050014908

0,34

pārsniedz

0,4

31.

Riekstu iela 18

80050014911

0,32

pārsniedz

0,4

32.

Augusta Saulieša iela

80050015018

0,2

pārsniedz

0,2587

33.

Augusta Saulieša iela

80050015126

0,2

pārsniedz

0,2985

34.

A.Saulieša iela 5

80050015309

0,68

pārsniedz

0,3412

35.

Sila iela 7

80050015415

0,749

pārsniedz

0,6606

36.

Andreja Pumpura iela

80050015418

0,29

pārsniedz

0,3834

37.

Strēlnieku iela

80050015419

0,23

pārsniedz

0,2876

38.

Sila iela

80050015420

0,38

pārsniedz

0,5702

39.

Ķeguma prospekts

80050015731

1,24

pārsniedz

2,5631

40.

Ķeguma prospekts

80050016109

1,04

pārsniedz

2,0601

41.

Ķeguma prospekts 30

80050015809

0,4015

pārsniedz

0,3195

42.

Priežu iela

80050015818

0,29

pārsniedz

0,5164

13.§
Par platības precizēšanu pašvaldības nekustamajam īpašumam “Vardītes”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs,
V.Āboltiņa /
ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja, S.Freiberga,
I.Lagzdiņa, E.Valantis, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET - nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
precizēt pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8025 006 0221 un adresi “Vardītes”,
Baldones pagasts, Baldones novads, platību uz 1,11 ha.
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14.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā “Burtnieki”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, R.Audzers, J.Eglīts,
S.Stanguts, A.Mačs, V.Āboltiņa /
Plkst.17.30 sēžu zālē ienāk deputāts R.Audzers
ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 12 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja, S.Freiberga,
I.Lagzdiņa, E.Valantis, R.Audzers, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET - nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Baldones novadā, Baldones pagastā, “Burtniekos” zemes
vienībā ar kadastra apzīmējumu [..].
2. Saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko daļu, zemes vienībai „1”– 0,15 ha platībā, piešķirt adresi Ciņu iela 8,
Avoti, 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”– 0,15 ha platībā, mainīt adresi no “Burtnieki”,
Baldones pagasts, Baldones novads uz Burtnieku iela 2, Avoti, Baldones pagasts, Baldones novads un noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601).
15.§
Par nekustamā īpašuma Kļavu iela, Baldonē, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa
noteikšanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, R.Audzers, J.Eglīts,
S.Stanguts, A.Mačs, V.Āboltiņa/
ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 12 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja, S.Freiberga,
I.Lagzdiņa, E.Valantis, R.Audzers, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET - nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
noteikt zemes vienībai Kļavu iela, Baldone ar kadastra apzīmējumu 8005 001 0117, 0,2 ha platībā, nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).

16.§
Par pašvaldībai piekrītošo zemi - Andžu kapi
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, R.Audzers, J.Eglīts,
S.Stanguts, A.Mačs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja, S.Freiberga,
I.Lagzdiņa, R.Audzers, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET - nav, ATTURAS – 1 balss (E.Valantis),
NOLEMJ:
1. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8025 010 0043 piešķirt nosaukumu “Andžu kapi”;
2. Īpašums “Andžu kapi” 0,2 ha platībā ar piekrīt pašvaldībai kapsētu uzturēšanai:
3. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam.
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17.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā “Arāji”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, R.Audzers, J.Eglīts,
S.Stanguts, A.Mačs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 12 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja, S.Freiberga,
I.Lagzdiņa, E.Valantis, R.Audzers, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET - nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Baldones novadā, Baldones pagastā, “Arājos” zemes
vienībā ar kadastra apzīmējumu [..].
2. Saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko daļu, zemes vienībai „1”– 1,35 ha platībā, atstāt nosaukumu “Arāji”,
Baldones pagasts, Baldones novads un īpašuma “Arāji” sastāvā, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (0201);
3. Saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko daļu, zemes vienībai „2”– 10,68 ha platībā, piešķirt nosaukumu
“Zālāji” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (0101).
18.§
Par nosaukuma piešķiršanu īpašuma “Vecupes” zemes vienībām
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, R.Audzers, J.Eglīts,
S.Stanguts, A.Mačs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 9 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja, S.Freiberga,
I.Lagzdiņa, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET - nav, ATTURAS – 3 balsis (E.Valantis,S.Stanguts, R.Audzers),
NOLEMJ:
1.Sadalīt nekustamo īpašumu “Vecupes” četros atsevišķos īpašumos.
2.Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] – 0,7ha platībā, kopā ar ēkām ar kadastra apzīmējumiem [..], [..], [..], [..],
[..] un [..], mainīt adresi no “Vecupes”, Baldones pagasts, Baldones novads uz [adrese].
3.Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3 - 0,6ha platībā, kopā ar ēkām ar kadastra apzīmējumiem [..], [..], [..], [..]
un [..]mainīt adresi no “Vecupes”, Baldones pagasts, Baldones novads uz [adrese].
4.Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] – 1,73 ha platībā piešķirt nosaukumu [nosaukums];
5.Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] saglabāt nosaukumu [nosaukums]”.
19.§
Par nosaukuma piešķiršanu īpašuma “Dzērves” zemes vienībai
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, R.Audzers, J.Eglīts,
S.Stanguts, A.Mačs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 10 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja, S.Freiberga,
I.Lagzdiņa, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET - nav, ATTURAS – 2 balsis (E.Valantis, R.Audzers),
NOLEMJ:
1.Sadalīt nekustamo īpašumu “Dzērves” divos atsevišķos īpašumos “Dzērves” un “Milupes”.
2.Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..], kopā ar ēkām ar kadastra apzīmējumiem [..], [..] un [..], saglabāt adresi
„Dzērves”, Baldones pagasts, Baldones novads.
3.Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] piešķirt jaunu nosaukumu “Milupes”.
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20.§
Par īpašumu Baldonē, Avotu ielā 16
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, R.Audzers, J.Eglīts,
S.Stanguts, A.Mačs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja, S.Freiberga,
I.Lagzdiņa, E.Valantis, R.Audzers, S.Stanguts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET - nav, ATTURAS – 1 balss (J.Eglīts),
NOLEMJ:
atteikt iznomāt ar apbūves tiesībām pašvaldības īpašumā esošu neapbūvētu zemesgabalu Baldonē, Avotu ielā 16,
kadastra apzīmējums 8005 001 1430.
21.§
Par zemes piešķiršanu nomā Baldonē, Loka ielā 6 un 6A
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, R.Audzers, J.Eglīts,
S.Stanguts, A.Mačs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 12 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja, S.Freiberga,
I.Lagzdiņa, E.Valantis, R.Audzers, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET - nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt nomā zaļai zonai [vārds, uzvārds], personas [..], dzīvojošas [adrese], zemes vienību Loka ielā 6, kadastra
apzīmējums 8005 001 1437 457m² platībā un zemes vienību Loka ielā 6A, kadastra apzīmējums 8005 001 1442 400 m²
platībā līdz 2019.gada 30.decembrim.
2. Paredzēt līgumā nosacījumu, ka noslēgtais nomas līgums tiks lauzts, ja tiks pārdots, dāvināts vai kā citādi atsavināts
kāds no [vārds, uzvārds] piederošajiem apbūves gabaliem –[adrese] vai [adrese]. Līgums tiks lauzts arī gadījumā, ja
zemes gabals būs vajadzīgs pilsētas infrastruktūras attīstībai.
3.Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes vienību Loka ielā 6, kadastra apzīmējums 8005 001 1437 457m²
platībā un Loka ielā 6A, kadastra apzīmējums 8005 001 1442 400 m² platībā kadastrālās vērtības.
4.Noslēgt nomas līgumu ar [vārds, uzvārds], personas kods [..], pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 62.panta
4.punktu.
22.§
Par Baldones novada Administratīvās komisijas nolikuma grozīšanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, R.Audzers, J.Eglīts,
S.Stanguts, A.Mačs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: M.Dadze
SAGATAVOJA: M.Dadze, juridiskā dienesta vadītāja
Izvērtējot Baldones novada Administratīvās komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētāja J.Vasiļevska priekšlikumus
Komisijas nolikuma grozīšanai, Komisijas nolikumu, kas apstiprināts ar Baldones novada domes 2008.gada
26.novembra sēdes lēmumu Nr.14, šobrīd spēkā esošā Administratīvo pārkāpumu kodeksa regulējumu un pamatojoties
uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Baldones novada domes 31.07.2014. saistošo noteikumu
Nr.15 “ Baldones novada pašvaldības nolikums” 10.punktu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 12 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja, S.Freiberga,
I.Lagzdiņa, E.Valantis, R.Audzers, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET - nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Izdarīt Baldones novada Administratīvās komisijas nolikumā, kas apstiprināts ar Baldones novada domes
2008.gada 26.novembra sēdes lēmumu Nr.14 (turpmāk – Nolikums) šādus grozījumus:
1.1. Papildināt Nolikumu ar 3.2.1 punktu šādā redakcijā:
“3.2.1 Administratīvās komisijas priekšsēdētāju no locekļu vidus ieceļ, kā arī atbrīvo no pienākumu pildīšanas
Baldones novada dome. Administratīvās komisijas sekretāru no locekļu vidus ievēlē, kā arī atbrīvo no pienākumu
pildīšanas Administratīvā komisija. ”
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1.2. Papildināt Nolikumu ar 3.5.punktu šādā redakcijā:
“3.5. Administratīvās komisijas priekšsēdētāja un sekretāra pienākumus viņa prombūtnes laikā pilda Administratīvās
komisijas ieceltie locekļi.”
1.3. Papildināt Nolikumu ar 5.1.1 punktu šādā redakcijā:
“5.1.1 Ne vēlāk kā trīs dienas pirms kārtējas Administratīvās komisijas sēdes informē Administratīvās komisijas
locekļus par sēdes laiku, vietu un izskatāmajām lietām, nosūtot attiecīgu paziņojumu uz katra Administratīvās komisijas
locekļa e-pastu.”
1.4. Izteikt Nolikuma 8.3. punktu šādā redakcijā:
“ 8.3. Administratīvās komisijas sēdes tiek sasauktas ne retāk kā reizi 30 dienās.”
1.5. Papildināt Nolikumu ar 8.4.1punktu šādā redakcijā:
“8.4.1 Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu Administratīvajā komisijā, raksta protokolu, kurā norāda:
8.4.1 1. sēdes laiku un vietu;
8.4.1 2. Administratīvās komisijas nosaukumu, sastāvu un protokolētāju;
8.4.13. izskatāmās lietas saturu, t.sk. personas, kuru sauc pie
administratīvās atbildības, vārdu, uzvārdu, normatīvo aktu un
konkrētu normu, pēc kuras persona saucama pie administratīvās
atbildības;
8.4.1 4.ziņas par personu ierašanos, kuras piedalās lietas izskatīšanā;
8.4.1 5.personu, kuras piedalās lietas izskatīšanā, paskaidrojumus, lūgumus
un to izskatīšanas rezultātus;
8.4.16.pieņemto lēmumu, norādot arī Administratīvās komisijas locekļu
balsojumu;
8.4.17.ziņas par pieņemtā lēmuma paziņošanu.
8.4.18.citu informāciju pēc Administratīvās komisijas ieskatiem.
1.6. Papildināt Nolikumu ar 8.4.2punktu šādā redakcijā:
“8.4.2 Administratīvās komisijas sēdes protokolu paraksta Administratīvās komisijas priekšsēdētājs un locekļi, kas
piedalās sēdē, un sekretārs.”
1.7. Izteikt Nolikuma 8.7.punktu šādā redakcijā:
“8.7. Administratīvās komisijas pieņemto lēmumu paziņo Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā kārtībā un
termiņā;”
1.8. Izteikt Nolikuma 8.9.punktu šādā redakcijā:
“8.9. Administratīvās komisijas pieņemto lēmumu persona, kura saukta pie administratīvās atbildības, kā arī cietušais
10 dienu laikā no pilna lēmuma paziņošanas dienas var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā, sūdzību iesniedzot
Administratīvajā komisijā.”
23.§
Par „Baldones Goda pilsoņa” nosaukuma piešķiršanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, R.Audzers, J.Eglīts,
S.Stanguts, A.Mačs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: K.Putniņa, domes priekšsēdētāja
1.priekšlikums: (J.Eglīts) balsot par abiem “Goda pilsoņa” kandidātiem atsevišķi.
Baldones novada dome, atklāti balsojot, „ par ”- 10 balsis, „ pret ” – 3 balsis ,„ atturas ” – nav,
nolemj:
atbalstīt priekšlikumu
Izskatījusi
Baldones vidusskolas 25 skolotāju parakstītu 2014.gada 2.oktobra iesniegumu, domē saņemtu
10.10.2014.,reģistrācijas Nr.7-01-7/508, ar ierosinājumu Baldones Goda pilsoņa nosaukumu piešķirt ilggadējam
Baldones vidusskolas sporta skolotājam Gundaram Knohenfeldam,
Baldones novada dome konstatē:
1.Baldones vidusskolas skolotāji atzīmē, ka skolotājs G.Knohenfelds Baldones skolai un skolēniem veltījis visu savu
darba mūžu - 50 gadus.
2.Par spīti sarežģītajiem darba apstākļiem, skolotājs vienmēr ir pratis ieinteresēt un iedvesmot skolēnus regulāri gūt
panākumus ne vien rajona, bet arī valsts un starptautiskajās sacensībās, īpaši vieglatlētikā. Daudzu gadu garumā
skolotājs ir vācis un sistematizējis skolas sporta vēsturi, izveidojis iegūto balvu un atzinību stendu skolas vestibilā.
Iedibinājis skolā daudzas noturīgas sporta tradīcijas - ielu stafetes, olimpiskās dienas, rudens krosu, jautrās stafetes.
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3.Visus šos gadus G.Knohenfelds ir piedalījies sporta dzīves organizēšanā arī Baldonē, ilgus gadus bijis Rīgas
rajona sporta skolotāju metodiskās apvienības vadītājs un Rīgas rajona sporta skolas treneris. Aktīvi piedalījies
sabiedriskajā dzīvē un notikumos, bijis Baldones deputāts, kā arī barikāžu dalībnieks.
4.Skolotājs ar savu iejūtību, sapratni, bet reizē arī ar stingrību un noteiktību savās prasībās, ir iemantojis gan
pašreizējo, gan bijušo skolēnu cieņu un mīlestību, bijis atsaucīgs, izpalīdzīgs, godīgs un nesavtīgs darba biedrs. Šajā
mācību gadā G.Knohenfelds ir beidzis aktīvā darba gaitas, tači ieinteresēts seko visam, kas notiek skolā , ir gatavs
sniegt gan padomus, gan praktisku palīdzību.
Pamatojoties uz 2012.gada 7.marta sēdē apstiprinātā nolikuma „Par apbalvojumu „Baldones Goda pilsonis”,
„Atzinības raksts” un „Dāvinājuma vai naudas balvas” piešķiršanu” 4.punktu, kurā noteikts „(..)Apbalvojumu
„Baldones Goda pilsonis” piešķir fiziskām personām par sevišķiem nopelniem Baldones labā, kas var izpausties valsts,
pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes vai saimnieciskajā un citā darbā, vairojot iedzīvotāju pašapziņu
un lepnumu un veicinot Baldones novada pozitīva tēla veidošanu. Par nopelniem uzskatāms gan izcils darbs, gan
ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība.
Kopā ar apbalvojuma „Baldones Goda pilsonis” piešķiršanu tiek izsniegta arī naudas balva, kas ir valstī noteiktās
minimālās algas apmērā, pēc nodokļu nomaksas.(..)”, un likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, kas
paredz „(..) atbilstoši apstiprinātajam pašvaldības budžetam, racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu
līdzekļus (..)”,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 10 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja, S.Freiberga,
I.Lagzdiņa, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET - nav, ATTURAS – 2 balsis (E.Valantis, R.Audzers),
NOLEMJ:
par ilgstošu, priekšzīmīgu un panākumiem bagātu darbību „Baldones Goda pilsoņa” nosaukumu piešķirt
Gundaram Knohenfeldam, apbalvojot ar zelta nozīmi un naudas balvu, minimālās algas apmērā, no Teritorijas
attīstībai paredzētajiem līdzekļiem, EKK – 6423 (izdevumi brīvprātīgu iniciatīvu izpildei).
24.§
Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 12 “Par Baldones novada teritorijas un
būvju kopšanu, uzturēšanu un aizsardzību “
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja, I.Lagzdiņa, R.Audzers, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs,
V.Āboltiņa/
ZIŅO: M.Dadze
SAGATAVOJA: M.Dadze, juridiskā dienesta vadītāja
Izskatījusi saistošo noteikumu “Par Baldones novada teritorijas un būvju kopšanu, uzturēšanu un aizsardzību” projektu
un paskaidrojuma rakstu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 43.panta
pirmās daļas 5., 6. un 9.punktu, kā arī ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 21.10.2014. sēdes atzinumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 8 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja, I.Lagzdiņa,
J.Eglīts, S.Stanguts, V.Āboltiņa); PRET - 1 balss (R.Audzers), ATTURAS – 1 balss (A.Mačs),
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Baldones novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.12 “Par Baldones novada teritorijas un būvju
kopšanu, uzturēšanu un aizsardzību” projektu.
2.Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniski nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
25.§
Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 13 “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas
noteikumi Baldones novadā”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja, I.Lagzdiņa, R.Audzers, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs,
V.Āboltiņa /
ZIŅO: M.Dadze
SAGATAVOJA: M.Dadze, juridiskā dienesta vadītāja
Izskatījusi saistošo noteikumu “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Baldones novadā” projektu un
paskaidrojuma rakstu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 43.panta pirmās
daļas 10.punktu, Dzīvnieku aizsardzības likuma 8.panta trešo un ceturto daļu, 39.pantu, Ministru kabineta 04.04.2006.
noteikumu Nr.266 "Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās
izstādēs, kā arī suņa apmācībai" 2.1, 13.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumu Nr.491 "Mājas
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(istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība" 11.punktu, kā arī ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas
21.10.2014. sēdes atzinumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 10 balsis (K.Putniņa,
A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja,
I.Lagzdiņa,R.Audzers, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET - nav, ATTURAS – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Baldones novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.13 “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi
Baldones novadā” projektu.
2.Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniski nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
26.§
Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.14 “Sabiedriskās kārtības noteikumi Baldones novadā”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās -K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja, I.Lagzdiņa, R.Audzers, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs,
V.Āboltiņa /
ZIŅO: M.Dadze
SAGATAVOJA: M.Dadze, juridiskā dienesta vadītāja
Izskatījusi saistošo noteikumu “Sabiedriskās kārtības noteikumi Baldones novadā” projektu un paskaidrojuma rakstu,
un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 43.panta pirmās daļas 4.punktu,
Pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma 17.panta piekto daļu, kā arī ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas
21.10.2014. sēdes atzinumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 9 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja, I.Lagzdiņa,
S.Stanguts, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET - 1 balss (R.Audzers), ATTURAS – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Baldones novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.14 “Sabiedriskās kārtības noteikumi Baldones
novadā” projektu.
2.Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniski nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.

27.§
Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.15 “Par Baldones novada pašvaldības stipendiju piešķiršanu”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja, I.Lagzdiņa, R.Audzers, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs,
V.Āboltiņa /
ZIŅO: M.Dadze
SAGATAVOJA: M.Dadze, juridiskā dienesta vadītāja
Izskatījusi saistošo noteikumu “Par Baldones novada pašvaldības stipendiju piešķiršanu” projektu un paskaidrojuma
rakstu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 43.panta trešo daļu, kā arī ņemot
vērā Finanšu un attīstības komitejas 21.10.2014. sēdes atzinumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 9 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja, S.Freiberga,
I.Lagzdiņa,R.Audzers, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET - 1 balss (S.Stanguts), ATTURAS – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Baldones novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.15 “Par Baldones novada pašvaldības stipendiju
piešķiršanu” projektu.
2.Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniski nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
28.§
Par studiju kredīta galvojumu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja, I.Lagzdiņa, R.Audzers, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: M.Dadze, juridiskā dienesta vadītāja
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Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 10 balsis (K.Putniņa,
A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja,
I.Lagzdiņa,R.Audzers, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET - nav, ATTURAS – nav
NOLEMJ:
1.Piešķirt Baldones novada pašvaldības galvojumu [vārds, uzvārds], personas kods [..], dzīvojošai - [adrese], valsts
galvotā kredīta EUR 4482,10 apmērā saņemšanai AS “SEB banka” (17.10.2014. kredīta līgums Nr. 78E0173).
2.Slēgt vienošanos ar [vārds, uzvārds] par galvojumu studiju kredīta saņemšanai un pienākumu[vārds, uzvārds] pēc
studiju pabeigšanas divus gadus nostrādāt Baldones vidusskolā speciālās izglītības pedagoga amatā.
3.Uzdot Baldones novada domes priekšsēdētājai Karinai Putniņai pēc 2.punktā noteiktās vienošanās noslēgšanas un
dokumenta, kas apliecina 13.01.2014. kredīta līguma S140004 izbeigšanu, saņemšanas parakstīt galvojuma līgumu.
29.§
Par Mākslas skolas izglītības programmas finansējumu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja, I.Lagzdiņa, R.Audzers, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, V.Āboltiņa/
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA:S.Freiberga, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Izskatījusi Baldones mākslas skolas direktora Tālivalda Muzikanta 2014.gada 23.septembra iesniegumu Nr.1-19/14 “Par
tarifikāciju uz 2014.gada 1.septembri”, domē saņemtu 23.09.2014. reģistrācijas Nr.4-01-4/1117, Baldones novada dome konstatē:
1. Mākslas skolas direktors T.Muzikants, lūdz domes piešķirto papildus finansējumu 2,05 slodzes (t.i. 685 EUR) sadalīt sekojoši: 1)
piemaksas pedagogiem materiālās stimulācijas veicināšanai proporcionāli pedagoga nostrādātajām kontaktstundām; 2) papildus
dara veikšanai - direktora vietnieka mācību darbam, metodiķa, laboranta un mākslas materiālu sagādnieka darbam.
2.No pašvaldības budžeta apmaksātās 2,05 pedagoga likmes veidojās sekojoši:
1) 2013.gada 6.februāri, pamatojoties uz T.Muzikanta 20.11.2012.iesniegumu ar lūgumu piešķirt 1 papildus slodzi skolotāju
algām, kuru nav iespējams nosegt no Valsts mērķdotācijas, dome nolēma Mākslas skolā papildus iekļaut un apmaksāt 1 pedagoga
štata vietu (1,05 likmes);
2) 2013.gada 17.decembrī, pamatojoties uz T.Muzikanta 06.11.2013 iesniegumu Nr.1-19/13, ar līgumu, sakarā ar audzēkņu skaita
pieaugumu, papildus no pašvaldības budžeta finansēt skolotāja darba algas 0,76 likmes (16 stundas nedēļā) un piešķirt līdzekļus
pedagogu darba stimulēšanai piemaksu veidā pie darba algas - Ls 100.00 piemaksu par likmi, dome nolēma ar 2014.gada 1.janvāri
no pašvaldības budžeta apmaksāt 1 pedagoga likmi.
Pamatojumu šo slodžu papildus apmaksai noteica, Kultūras ministrijas samazinātā mērķdotācija pedagogu darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, jo Mākslas skolai, saskaņā ar T.Muzikanta sniegto informāciju, mācību
programmas nodrošināšanai ir nepieciešamas 4,8 pedagoga likmes, bet Valsts mērķdotācija 2013.gadā tika piešķirta 3,13
pedagoģiskām likmēm mēnesī.
3.Saskaņā apstiprināto “Precizētais 2014.gada Valsts budžeta dotācijas sadalījums pašvaldību un privāto dibinātāju izglītības
iestāžu profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām” Baldones mākslas skolā 2014.gadā no Valsts budžeta tiek finansēti 103 audzēkņi, t.i., apmaksātas 4,33 pedagoģiskās
likmes mēnesī (kopā ar piemaksām par kvalitāti).
Tas nozīmē, ka Mākslas skolas mācību programmas nodrošināšanai 2014.gadā papildus nepieciešams pašvaldības finansējums,
lai segtu starpību starp skolai nepieciešamo un no Valsts mērķdotācijas nodrošināto pedagogu darba samaksu, t.i., 0,47 pedagogu
likmes.
4. 2013.gada 17.decembra sēde piešķirtos pašvaldības finanšu līdzekļus pedagogu darba stimulēšanai piemaksu veidā pie darba
algas, saskaņā ar Mākslas skolas pedagogu mutvārdos sniegto informāciju:
1) skolas direktors T.Muzikants nepiemaksāja viesiem skolas pedagogiem, kā tas bija norādīts viņa iesniegumā - piemaksu pie
darba algas - EUR 280.00, bet tikai 4 skolas pedagogiem, lai gan skolā nodarbināti 7 pedagogi, tajā skaitā tādam pedagogam,
kuram pedagoģiskais stāžs Baldones mākslas skolā ir 0 gadu, 2) piemaksas kritēriju noteikšana un rezultātu izvērtēšana nenotika
metodiskās padomes sēde, par piemaksām pie pedagoga likmes bija informēti tikai šīs piemaksas saņēmušie pedagogi.
Līdz ar to dome secina, ka pašvaldības piešķirto finansējumu piemaksām pie darba algas, mākslas skolas direktors T.Muzikants ir
izlietojis neatbilstoši noteiktajam mērķim.
5. T.Muzikants š.g.23.septembra iesniegumā norāda, ka piemaksa, ko viņš tarifikācijā paredzējis piešķirt par papildus pedagogu
darbu, tajā skaitā, mācību pārziņa darbu.
Komiteja konstatē, ka 2013.gada 17.decembra sēde dome nolēma apmaksāt 0,25 slodzes vietnieka mācību darbā amatam un 0,80
slodzes direktora amatam. 14.01.2014. T.Muzikants iesniedza domē iesniegumu Nr.1-10/1, kurā atzina, ka direktora vietnieka
mācību darbā pienākumi būs jāpilda skolas direktoram, jo skola direktora vietniece nepiekrita darba algas samazināšanai un beidza
pildīt direktora vietnieka mācību darbā pienākumus. Tādēļ T.Muzikants lūdza 0,25 slodzes direktora vietnieka mācību darbā
pienākumu pievienot viņa direktora pienākumiem un pildīt 1,0 direktora slodzi..
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Līdz ar to dome secina, ka T.Muzikants sniedz nepatiesu informāciju, jo, saskaņā ar domes lēmumu, direktora
vietnieka mācību darbā pienākumi ir apmaksāti, šos pienākumus uzņēmās veikt T.Muzikants un viņam par šiem pienākumiem tiek
maksāta amata alga.
6. Mākslas skolas direktora amata aprakstā ir noteikti pienākumi - skolas materiālās bāzes saglabāšana, atjaunināšana un
pilnveidošana. Tas nenozīmē, ka skolas direktoram pašam jāgādā mākslas materiāli. Šo darbu var organizēt, iesaistot pašvaldības
darbiniekus, kas veic tādus pienākumus.
7.Ņemot vērā to, ka Mākslas skola joprojām nesniedz objektīvu informāciju par Mākslas skolā izglītojamo bērnu skaitu, jo līgumi
2014.gadā noslēgti ar 106 audzēkņu vecākiem, reāli mācību līdzfinansējumu maksā ~ 65 bērni, nav pamata uzskatīt, ka, sakarā ar
izglītojamo skaita pieaugumu, strauji pieaudzis pedagogu darba apjoms, kam nepieciešamas piemaksas par laboranta, un metodiķa
darbu, jo saskaņā ar skolas direktora parakstītajiem amata aprakstiem: Baldones mākslas skolas pedagogam: “(..) jāizstrādā mācību
darba kalendāri tematiskos plānus un/vai audzēkņu individuālos apmācību plānus; jāsagatavo mācību un uzskates līdzekļus,
jāorganizē un jāpiedalās radošajos pasākumos, audzēkņu brīvlaikā veikt direktora uzliktos pienākumus, kas saistās ar izglītības
programmu pilnveidi un nodrošinājumu,(..)”.
Arī saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.461 “Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem
pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”, 2320 grupasProfesionālās izglītības pedagogi, darbības pamatuzdevumos noteikts: “(..) gatavot un mainīt mācību plānus, izstrādāt arodizglītības,
profesionālās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmas; vadīt sava mācību priekšmeta stundas un skolēnu darbu
klasē, nodrošināt disciplīnu klasē; gatavot mācībām nepieciešamos materiālus; gatavot skolēnu sekmju pārbaudes testus un
eksāmenu materiālus; gatavot pārskatus par skolēnu darbu un apspriest tos ar citiem skolotājiem un vecākiem; piedalīties diskusijās
par skolas mācību un organizatorisko darbu; organizēt ārpusklases darbu; organizēt un vadīt individuālo darbu ar skolēniem (..)”.
8.Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.836 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 26. un 27.punktu - “(..) 26.Piemaksu
par papildu pedagoģisko darbu (darba apjoma palielināšanu, izņemot promesošu pedagogu aizvietošanu) pedagogam piešķir un
piemaksas apmēru nosaka attiecīgās izglītības iestādes vadītājs iestādes darba samaksas fonda ietvaros. Piemaksu nosaka līdz 30
procentu apmērā no mēneša darba algas likmes vai stundas tarifa likmes, kas noteikta papildu darba veicējam.(..) 27. Ņemot vērā
katra pedagoga personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti, viņu var materiāli stimulēt, izmantojot šim nolūkam paredzētos, kā
arī ietaupītos darba samaksas fonda līdzekļus. Ministriju padotībā esošo izglītības iestāžu vadītājiem paredzētās materiālās
stimulēšanas apmērus nosaka attiecīgā ministrija, pašvaldību padotībā esošo izglītības iestāžu vadītājiem – pašvaldība, pārējiem
pedagogiem – iestādes vadītājs saskaņā ar apstiprinātajiem materiālās stimulēšanas kritērijiem vai apstiprināto materiālās
stimulēšanas kārtību. (..)”.
Dome secina, ka: 1) Mākslas skolas pedagogu pedagoģiskā darba apjoms nav palielinājies, tādēļ piemaksai par papildus
pedagoģisko darbu nav pamata; 2) piemaksu par pedagoga personisko ieguldījumu un darba kvalitāti, var materiāli stimulēt,
izmantojot šim nolūkam paredzētos, kā arī ietaupītos darba samaksas fonda līdzekļus, ko pedagogiem nosaka izglītības iestādes
vadītājs, atbilstoši materiālās stimulēšanas kritērijiem vai kārtībai, taču komitejas rīcībā nav Baldones mākslas skolas materiālās
stimulēšanas kārtība vai kritēriji, par ko būtu saņemts skolas kopsapulces vai skolas padomes, vai pedagoģiskās padomes lēmums
(jo par analoģisku jautājumu -prēmijām skolas nolikuma 9.1.8.punkta paredzēts - nolikums par prēmiju piešķiršanu un izmaksu –
pieņem Skolas darbinieku kopsapulce).
Saskaņā ar pašvaldības grāmatvedības darbinieku sniegto informāciju, Mākslas skolas 2014.gada budžetā nav paredzēti līdzekļi
piemaksām.
Ņemot vērā visu iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, kas noteic, ka
pašvaldībai ir pienākums „(..) atbilstoši apstiprinātajam pašvaldības budžetam, racionāli un lietderīgi izmantot pašvaldības finanšu
līdzekļus (..)”,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 8 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, I.Lagzdiņa, J.Eglīts,
S.Stanguts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET - nav, ATTURAS – 1 balss (R.Audzers),
NOLEMJ:
1.Pārtraukt no pašvaldības budžeta apmaksāt 1 pedagoga likmi, svītrojot domes 2013.gada 17.decembra lēmuma “Par amata vietām
Baldones mākslas skolā un J.Dūmiņa Baldones mūzikas skolā”(prot.Nr.8, 21.§) 1.2.punktu.
2.Uzdot mākslas skolas direktoram sakārtot jautājuma par pedagogu materiālās stimulēšanas piemaksu aprēķināšanu,
apstiprinot materiālās stimulēšanas kārtību vai kritērijus .
3. Uzdot pašvaldības izpilddirektorei izveidot komisiju Baldones Mākslas skolas darbības auditam.
30.§
Par grozījumiem Mākslas skolas nolikumā
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja, I.Lagzdiņa, R.Audzers, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, V.Āboltiņa/
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA:S.Freiberga, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja
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Izskatījusi: 1) Baldones mākslas skolas direktora T.Muzikanta 2014.gada 22.septembra iesniegumu Nr.1-19/12 “Par
izmaiņām mākslas skolas nolikumā”, domē saņemtu 22.09.2014., reģistrācijas Nr.4-01-4/1112, 2) Baldones novada
mākslinieku -amatieru iniciatīvas grupas, ko parakstījuši Juris Morics un Tālivaldis Muzikants 21.09.2014., iesniegumu,
domē saņemtu 23.09.2014., reģistrācijas Nr.7-01-7/456, ar pielikumu, ko parakstījušas 19 personas, Baldones novada
dome konstatē:
1. Baldones novada mākslinieku-amatieru iniciatīvas grupas un Baldones mākslas skolas pasniedzēji lūdz domes
atbalstu gleznošanas, veidošanas, grafikas, keramikas un citu ar šiem mākslinieciskās jaunrades veidiem saistīto lietišķās
mākslas virzienu amatieru studijas izveidošanai uz Baldones Mākslas skolas esošās bāzes, kā arī lūdz atļaut amatieru
studijai darboties Baldones mākslas skolas telpās; 2) apmaksāt mākslas pedagogu T.Muzikanta un I.Muzikantes darbu
šīs mākslas studijas ietvaros. Iesniegumā norādīts, ka studijas dalībnieki pasi finansēs katram individuāli nepieciešamos
mākslas darbu radīšanai nepieciešamos materiālus, izņemot īpašus gadījumus, kad tiks lūgts domes atbalsts.
2. Mākslas skolas direktors T.Muzikants lūdz mainīt mākslas skolas nolikumu, pamatojoties uz pedagoģiskās padomes
02.09.lēmumu, grozot 1.1., 3.2. un 3.3. punktus, tādējādi paredzot Mākslas skolā 2 papildus grupu pirmsskolas vecuma
bērnu un iedzīvotāju mūžizglītības grupas darbību.
3.Pašvaldību kompetenci vispārējās izglītības īstenošanā nosaka Izglītības likums. “Izglītības likumā” sastopami
termini “neformālā izglītība” — ārpus formālās izglītības organizēta interesēm un pieprasījumam atbilstoša izglītojoša
darbība un “pieaugušo izglītība” — personu daudzveidīgs izglītošanas process, kas cilvēka mūža garumā nodrošina
personības attīstību un konkurētspēju darba tirgū. “Baldones novada ilgtspējas attīstības stratēģijā 2030” minētā
iedzīvotāju mūžizglītība, varētu būt analoģiska Izglītības likumā augstāk minētajiem terminiem.
4.”Izglītības likuma” 46.panta sestās daļas 3.punktā noteikts - “(..) Pieaugušo izglītību var finansēt no:1) valsts un
pašvaldību budžeta; 2) darba devēju līdzekļiem; 3) izglītojamo līdzekļiem; 4) ziedojumiem un dāvinājumiem; 5) citiem
līdzekļiem.(..)”. Savukārt, likuma 59.panta ceturtā daļa paredz - Izglītības iestādes var saņemt papildu finanšu līdzekļus:
1) ziedojumu un dāvinājumu veidā; 2) sniedzot maksas pakalpojumus iestādes nolikumā vai satversmē noteiktajos
gadījumos; 3) no citiem ieņēmumiem.
Ņemot vērā visu iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kurā
paredzēta pašvaldības autonomā funkcija “(..) gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību
nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu
nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un
audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.);(..)”, 21.panta pirmās daļas 14.panta g)apakšpunktu - dome
var “(..) noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par:(..) g) citiem
pakalpojumiem;(..)”, “Izglītības likuma” 59.panta ceturtās daļas 2.punktu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 9 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja, I.Lagzdiņa,
J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET - nav, ATTURAS – 1 balss (R.Audzers),
NOLEMJ:
1.Veikt grozījumus Baldones mākslas skolas nolikumā:
1.1. papildināt nolikumu ar 3.2.punktu šādā redakcijā: “3.2.Skolā darbojas sagatavošanas grupa pirmsskolas vecuma
bērniem.”
1.2.papildināt nolikuma 10.3.punktu ar teikumu: “(..) Maksu par nodarbībām sagatavošanas grupā nosaka ar domes
lēmumu.”
2.Konceptuāli atbalstīt pieaugušo studijas izveidi Mākslas skolas telpās, noslēdzot nomas līgumu ar studijas vadītāju par
mākslas skolas telpu nomu.
3.Uzdot Mākslas skolas direktoram līdz 10.novembrim iesniegt nomas maksas aprēķinus.
31.§
Par mākslas sagatavošanās nodarbību pirmsskolas vecuma audzēkņiem organizēšanu un
apmaksu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās -K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja, I.Lagzdiņa, R.Audzers, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: M.Dadze, juridiskā dienesta vadītāja
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību ((..) organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas
mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.), un 21.panta pirmās daļas 14.punktu, kas nosaka,
ka tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par
citiem pakalpojumiem, ko sniedz pašvaldības iestādes, Baldones mākslas skolas nolikuma 10.3. apakšpunktu, kas
nosaka, ka skolas finansēšanas avoti un kārtība ir sniedzot maksas pakalpojumus interešu izglītības grupām
likumdošanā noteiktajā kārtībā, Baldones novada domes Finanšu un attīstības komitejas 21.10.2014. atzinumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 10 balsis (K.Putniņa,
A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja,
I.Lagzdiņa,R.Audzers, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET - nav, ATTURAS – nav
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NOLEMJ:
1.Organizēt mākslas sagatavošanās nodarbības pirmsskolas vecuma audzēkņiem (5 – 6 gadu vecumam) divās grupās
vienu reizi nedēļā pa vienai kontaktstundai Baldones mākslas skolas ietvaros.
2.Noteikt maksu par mākslas sagatavošanās nodarbību apmeklējumu (četras kontaktstundas) – EUR 10,00 (desmit euro)
mēnesī vienam audzēknim. Maksa ietver nodarbību pedagoga darba algas un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas, kas noteiktas atbilstoši pedagoga darba algas likmei pēc nostrādāto stundu skaita, telpu izmantošanas un
audzēkņiem nodarbībā nepieciešamo materiālu un aprīkojuma izmaksas.
3.Noteikt, ka samaksa par mākslas sagatavošanās nodarbībā veicama pirms nodarbību apmeklēšanas uzsākšanas šādā
kārtībā:
3.1. iemaksājot to Baldones novada pašvaldības kasē (“Pārupes”, Baldones pagasts, Baldones novads), pretī saņemot
stingrās uzskaites darījuma kvīti, vai
3.2. ieskaitot to Baldones novada pašvaldības norēķinu kontā, ar norādi – mēneša maksa par Mākslas skolas mākslas
sagatavošanās nodarbībām audzēknim: vārds, uzvārds.
4.Maksa par mākslas sagatavošanās nodarbībām ieskaitāma Baldones novada pašvaldības budžetā.
5.Noteikt, ka, ja audzēknis neapmeklē kādu mākslas sagatavošanās nodarbību, samaksātā maksa netiek atmaksāta un
nepārceļas uz nākošo mēnesi.
6.Noteikt, ka dalība mākslas sagatavošanās nodarbībā pieļaujama tikai pēc to apmaksas, nodarbību pasniedzējam
uzrādot maksājumu apliecinošu dokumentu.
7.Atbildīgā persona par mākslas sagatavošanās nodarbību organizēšanu un rīkošanu ir Baldones mākslas skolas
direktors Tālivaldis Muzikants.

32.§
Par Sociālās aprūpes centra "Baldone" publisko pakalpojumu izcenojumu maiņu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja, I.Lagzdiņa, R.Audzers, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: V.Āboltiņa
SAGATAVOJA: V.Āboltiņa, Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Baldones novada dome konstatē:
1. 2014.gada 15.septembrī Baldones novada domē ar № 1067 reģistrēts Sociālās aprūpes centra "Baldone" direktora
Gunāra Lazdas iesniegums ar pielikumu par publisko pakalpojumu izcenojumu maiņu.
2. 2014.gada 10.oktobrī Baldones novada domē ar Nr. 1188 reģistrēts Baldones novada Sociālā dienesta vadītājas
Ingunas Smildziņas iesniegums ar konceptuālu atbalstu Sociālās aprūpes centra "Baldone" publisko pakalpojumu
izcenojumu maiņai.
Ievērojot visu augstāk minēto un vadoties pēc likuma "Par pašvaldībām" 15.panta 7.daļas,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 10 balsis (K.Putniņa,
A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja,
I.Lagzdiņa,R.Audzers, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET - nav, ATTURAS – nav
NOLEMJ:
1. Ar 2015.gada 1.janvāri noteikt maksu par Sociālās aprūpes centrā “Baldone” sniegtajiem pakalpojumiem:
1.1. Sociālās aprūpes pakalpojumi ilgstošās Sociālās aprūpes institūcijā klientiem bez papildus higiēnas preču un
medikamentu izmaksām 1-2-3 vietīgās klientu istabiņās 1 klientam pakalpojumā ietilpst sociālā un daļēja medicīniskā
aprūpe, ēdināšana (diennaktī) - EUR 16.00
1.2. Ar ēdināšanu, daļēju medikamentu izmantošanu, smagi kopjamiem guļošajiem ar papildus higiēnas kopšanas
līdzekļu izlietošanu 1-2-3 vietīgās klientu istabiņās 1 klientam (diennaktī) - EUR 17.50
1.3. Gultas vietas iznomāšana bez gultas piederumiem (diennaktī) - EUR 4.98
1.4. Gultas vietas iznomāšana ar gultas piederumiem (diennaktī) - EUR 7.11
1.5. Specializētā autotransporta pakalpojumi guļošu klientu un invalīdu pārvadāšanai darba dienās darba laikā no
plkst.8.00- 16.30 - EUR 0,71 par 1 kilometru.
1.6. Specializētā autotransporta maksa par gaidīšanu - EUR 4.98 stundā.
1.7. Veļas mazgāšanas un žāvēšanas izmantošanas pakalpojumi - EUR 0.85 par 1 kg veļas.
1.8. Dušas izmantošana (vienreizēja) - EUR 0.70
1.9. Vannas izmantošana (vienreizēja) - EUR 1.40
2. Ar 2015.gada 1.janvāri spēku zaudē Baldones novada domes 2013.gada 24.septembra lēmums “Par Sociālās aprūpes
centrā „Baldone” sniegto pakalpojumu maksām EUR”(prot.Nr.5, 26.§).
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33.§
Par jaunas amata vienības ieviešanu Sociālās aprūpes centrā "Baldone"
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja, I.Lagzdiņa, R.Audzers, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: V.Āboltiņa
SAGATAVOJA: V.Āboltiņa, Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Baldones novada dome konstatē:
1. 2014.gada 22.septembrī Baldones novada domē ar № 1109 reģistrēts Sociālās aprūpes centra "Baldone" direktora
Gunāra Lazdas iesniegums par jaunas štata vienības - fizioterapeita ieviešanu.
2. Konsultējoties ar sertificētu fizioterapeitu Ainu Rinkeviču, tika apzināts iespējamais pakalpojumu apjoms SAC
"Baldone" klientiem:
2.1. Kakla spondilozes grupas;
2.2. Muguras jostas daļas spondilozes grupas;
2.3. Locītavu vingruma grupas;
2.4. Individuālas vingrošanas nodarbības SAC "Baldone" klientiem, pašaprūpes uzlabošanai.
Ievērojot visu augstāk minēto un vadoties pēc likuma "Par pašvaldībām" 15.panta 6.daļas un 15.panta 7.daļas,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 10 balsis (K.Putniņa,
A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja,
I.Lagzdiņa,R.Audzers, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET - nav, ATTURAS – nav
NOLEMJ:
1.Ar 2015.gada 1.janvāri apstiprināt jaunu amata vienību Sociālās aprūpes centrā "Baldone" - ”fizioterapeits”.
2. Noteikt fizioterapeita atlīdzību vadoties pēc Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma noteikumiem.
34.§
Par atteikumu iekļaut Pašvaldības palīdzības reģistrā
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja, I.Lagzdiņa, R.Audzers, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: V.Āboltiņa
SAGATAVOJA: V.Āboltiņa, Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 9 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja, I.Lagzdiņa,
R.Audzers, S.Stanguts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET - 1 balss (J.Eglīts), ATTURAS – nav
NOLEMJ:
atteikt [vārds, uzvārds] iekļaušanu Pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanai.
35.§
Par atteikumu iekļaut Pašvaldības palīdzības reģistrā
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja, I.Lagzdiņa, R.Audzers, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: V.Āboltiņa
SAGATAVOJA: V.Āboltiņa, Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 10 balsis (K.Putniņa,
A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja,
I.Lagzdiņa,R.Audzers, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET - nav, ATTURAS – nav
NOLEMJ:
atteikt [vārds, uzvārds] iekļaušanu Pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanai.
36.§
Par iekļaušanu Pašvaldības palīdzības reģistrā
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja, I.Lagzdiņa, R.Audzers, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: V.Āboltiņa
SAGATAVOJA: V.Āboltiņa, Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 10 balsis (K.Putniņa,
A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja,
I.Lagzdiņa,R.Audzers, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET - nav, ATTURAS – nav
NOLEMJ:
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iekļaut [vārds, uzvārds] Pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājuma risināšanā, nodrošinot ar dzīvojamo telpu
pirmām kārtām, pēc pilngadības sasniegšanas.
37.§
Par izslēgšanu no Pašvaldības palīdzības reģistra
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja, I.Lagzdiņa, R.Audzers, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: V.Āboltiņa
SAGATAVOJA: V.Āboltiņa, Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 10 balsis (K.Putniņa,
A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja,
I.Lagzdiņa,R.Audzers, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET - nav, ATTURAS – nav
NOLEMJ:
izslēgt [vārds, uzvārds] no Pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļa jautājumu risināšanai.
38.§
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja, I.Lagzdiņa, R.Audzers, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: T.Tihoņenko, Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisijas priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 10 balsis (K.Putniņa,
A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja,
I.Lagzdiņa,R.Audzers, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET - nav, ATTURAS – nav
NOLEMJ:
1. Anulēt dzīvesvietas deklarāciju [adrese], šādām personām:
1.1. [vārds, uzvārds], personas kods [..],
1.2. [vārds, uzvārds], personas kods [..],
1.3. [vārds, uzvārds], personas kods [..],
1.4. [vārds, uzvārds], personas kods [..],
1.5. [vārds, uzvārds], personas kods [..],
1.6. [vārds, uzvārds], personas kods [..],
1.7. [vārds, uzvārds], personas kods [..],
1.8. [vārds, uzvārds], personas kods [..].
2.Paziņot Baldones novada domes bāriņtiesai par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu [adrese],
nepilngadīgām personām:
2.1.[vārds, uzvārds] , personas kods [..],
2.2. [vārds, uzvārds], personas kods [..],
2.3. [vārds, uzvārds], personas kods [..],
2.4. [vārds, uzvārds], personas kods [..],
2.5. [vārds, uzvārds], personas kods [..].

šādām

39.§
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja, I.Lagzdiņa, R.Audzers, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: T.Tihoņenko, Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisijas priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 10 balsis (K.Putniņa,
A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja,
I.Lagzdiņa,R.Audzers, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET - nav, ATTURAS – nav
NOLEMJ:
anulēt dzīvesvietas deklarāciju [vārds, uzvārds], personas kods [..], deklarētā dzīvesvietā [adrese].
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40.§
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja, I.Lagzdiņa, R.Audzers, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: T.Tihoņenko, Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisijas priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 10 balsis (K.Putniņa,
A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja,
I.Lagzdiņa,R.Audzers, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET - nav, ATTURAS – nav
NOLEMJ:
1. Anulēt dzīvesvietas deklarāciju šādām personām:
1.1. [vārds, uzvārds], personas kods [..], deklarētā dzīvesvietā [adrese];
1.2. [vārds, uzvārds], personas kods [..], deklarētā dzīvesvietā [adrese];
1.3. [vārds, uzvārds], personas kods [..], deklarētā dzīvesvietā [adrese].
41.§
Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja, I.Lagzdiņa, R.Audzers, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: K.Putniņa, domes priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 9 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja, I.Lagzdiņa,
J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET - nav, ATTURAS – 1 balss ( R.Audzers),
NOLEMJ:
1.Izmantot pirmpirkuma tiesības uz ēku (būvju) nekustamo īpašumu - Ciršu iela 1, Baldone, Baldones nov., kad. Nr.
8005 501 2408, kas sastāv no divām ēkām - sūkņu mājas ar urbumu Nr. 50241 (kadastra apzīmējums 8005 001 2408
004) un urbuma Nr. 50242 (kadastra apzīmējums 8005 001 2408 005) un ierakstīts Baldones pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumā Nr. 100000218787, par pirkuma cenu EUR 2000.00 (divi tūkstoši eiro).
2.Nosūtīt MSIA “Eiropas minerāls” administratorei Tatjanai Poņatovskai un Neļai Lejasmeijerei paziņojumu par
pirmpirkuma tiesību izmantošanu un šo lēmumu.
3.Veikt 14.08.2014. pirkuma līgumā Nr.2 noteiktās ēku (būvju) nekustamā īpašuma - Ciršu iela 1, Baldone, Baldones
nov., kad. Nr. 8005 501 2408, pirkuma cenas EUR 2000.00 (divi tūkstoši eiro) samaksu pārdevējam (MSIA “Eiropas
minerāls”) piecu dienu laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanu nosūtīšanas dienas, ieskaitot to
pirkuma līgumā norādītajā bankas norēķinu kontā: LV93RIKO0002930166962, AS “DnB banka”.
4.Pilnvarot Baldones novada domes priekšsēdētāju Karinu Putniņu parakstīt 14.08.2014. pirkuma līguma Nr.2
pārjaunojuma līgumu, iestājoties ēku (būvju) nekustamo īpašumu - Ciršu iela 1, Baldone, Baldones nov., kad. Nr.
8005 501 2408, pircēja vietā.
42.§
Par saistošajiem noteikumiem Nr.16 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 „Baldones
novada pašvaldības 2014.gada pamatbudžets un speciālais budžets””
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja, I.Lagzdiņa, R.Audzers, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: E.Arāja, grāmatvedības vadītāja
Izskatījusi pašvaldības grāmatvedības vadītājas E.Arājas sagatavotos priekšlikumus grozījumiem apstiprinātajā
Baldones novada pašvaldības 2014.gada budžetā:
I.Pamatbudžetā:
1.Izdevumi:
1.1. (7.) Teritoriju attīstība:
1) Palielināt: EKK 5218 (celtnes un būves ) - EUR 2000.00
1.2. (8.) Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienests:
1) Samazināt: EKK 2241 (ēku, būvju un telpu remonts ) - EUR 2000.00
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka pašvaldības autonomās tiesības „ (..) apstiprināt
pašvaldības budžetu un budžeta grozījums (..)”, 46. pantu par pašvaldības budžetu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 10 balsis (K.Putniņa,
A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja,
I.Lagzdiņa,R.Audzers, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET - nav, ATTURAS – nav
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NOLEMJ:
1. Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu Nr.16 projektu „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1„Baldones novada pašvaldības
2014.gada pamatbudžets un speciālais budžets””. (Pielikumā).
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to parakstīšanas un tie ir brīvi pieejami Baldones novada domes ēkā.
43.§
Par ētikas komisijas apstiprināšanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja, I.Lagzdiņa, R.Audzers, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: J.Eglīts
SAGATAVOJA: I.Eglīts, domes priekšsēdētājas vietnieks
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 (..), saskaņā ar Baldones novada domes
deputātu ētikas kodeksa 11.punktu, un saņemot
komisijas locekļu kandidātu piekrišanu, Baldones novada dome, lemj par Baldones novada ētikas, komisijas
sastāvu, nobalsojot par katru izvirzīto kandidātu atsevišķi.
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 8 balsis (K.Putniņa,
A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja,
I.Lagzdiņa,R.Audzers, J.Eglīts, V.Āboltiņa); PRET - nav, ATTURAS – 1 balss ( S.Stanguts), nepiedalās lēmuma
pieņemšanā - 1 balss (A.Mačs),
NOLEMJ:
par Baldones novada ētikas komisijas locekli apstiprināt Andri Maču.
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 10 balsis (K.Putniņa,
A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja,
I.Lagzdiņa,R.Audzers, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET - nav, ATTURAS – nav
NOLEMJ:
par Baldones novada ētikas komisijas locekli apstiprināt Haraldu Rihardu Ozolu.
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 9 balsis (K.Putniņa,
A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja,
I.Lagzdiņa,R.Audzers, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, ); PRET - nav, ATTURAS – nav, nepiedalās lēmuma
pieņemšanā - 1 balss (V.Āboltiņa),
NOLEMJ:
par Baldones novada ētikas komisijas locekli apstiprināt Violu Āboltiņu.
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 9 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja, R.Audzers,
J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET - nav, ATTURAS – nav, nepiedalās lēmuma pieņemšanā - 1
balss (I.Lagzdiņa),
NOLEMJ:
par Baldones novada ētikas komisijas locekli apstiprināt Inesi Lagzdiņu.
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 9 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, Ž.Gauja, I.Lagzdiņa, R.Audzers,
J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET - nav, ATTURAS – nav, nepiedalās lēmuma pieņemšanā - 1
balss (I.Pundiņš)
NOLEMJ:
par Baldones novada ētikas komisijas locekli apstiprināt Ivaru Pundiņu.

44.§
Par izmaiņām administratīvās komisijas sastāvā
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, Ž.Gauja, I.Lagzdiņa, R.Audzers, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: K.Putniņa, domes priekšsēdētāja
Sakarā ar komisijas locekles Sandras Kušneres darbnespēju, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
24.punktu, kurā paredzēts, ka „(..)dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt
tikai dome var (..) ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās, komisijās, valdēs un
darba grupās (..)”,
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Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 9 balsis (K.Putniņa,
A.Vidžis, I.Pundiņš,
I.Lagzdiņa,R.Audzers, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET - nav, ATTURAS – 1 balss ( S.Stanguts),
NOLEMJ:

Ž.Gauja,

1.Ar 2014.gada 28.oktobri atbrīvot Sandru Kušneri no Baldones novada administratīvās komisijas locekļa pienākumu
pildīšanas.
2.Ar 2014.gada 28.oktobri par Baldones novada administratīvās komisijas locekli apstiprināt pašvaldības Juridiskā
dienesta vadītāju Maiju Dadzi, personas kods [..].

