2014.gada 22.decembra sēde Nr.14
Domes sēdē skatīt šādus darba kārtības jautājumus:
1.Par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu Ķekavas novada pašvaldībai.
2.Par priekšlikumu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai.
3.Par pirmsskolas izglītības iestādes „Vāverīte” slēgšanu vasaras periodā.
4.Par saistošajiem noteikumiem Nr.19 “ Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 „Baldones novada
pašvaldības 2014.gada pamatbudžets un speciālais budžets”.
5. Par pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbinieku amatalgu sarakstu apstiprināšanu:
5.1. administrācija ar papildus amata vietām;
5.2. bāriņtiesa;
5.3. bibliotēka;
5.4. būvvalde;
5.5. kultūras centrs;
5.6. kultūras darbinieku;
5.7. mākslas skola un papildus amata vietām Baldones Mākslas skolā;
5.8. mūzikas skola un atalgojumu J.Dūmiņa Baldones mūzikas skolas vadībai;
5.9. PII Vāverīte ar papildus amata vietām;
5.10. pilsētas un ceļu uzturēšanas dienests ar papildus amata vietām;
5.11. SAC Baldone;
5.12.sociālais dienests;
5.13. sporta komplekss;
5.14. vidusskola ar papildus amata vietām.
6. Par Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes līdzfinansējumu.
7. Par adreses „Kudjāņi” piešķiršanu.
8. Par lēmuma grozīšanu.
9. Par lietošanas tiesību pārtraukšanu uz īpašumu Baldonē, Zīļu ielā 33.
10. Par zemes lietošanas tiesību pārtraukšanu.
11. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
12. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
13. Par zemes piešķiršanu nomā .
14. Par platības precizēšanu pašvaldības zemes gabaliem.
15. Par ēku un būvju īpašuma sadali.
16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā Parka ielā 39, Baldonē.
17. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Vecozoliņi”.
18. Par sagatavošanas grupas pedagoga amata vietu Baldones mākslas skolā.
19. Par finansiālu atbalstu R.Snikus.
20. Par finansiālu atbalstu 24 un 12 stundu kalnu divriteņu sacensībām.
21. Par finansiālu atbalstu jātnieku sporta kluba “Telfas” dalībniecei.
22. Par telpu nomas līgumu.
23. Par barikāžu piemiņas pasākumu.
24. Par noteikumu “Par kārtību, kādā Baldones novada domes amatpersonas (darbinieki) izmanto
pašvaldības mantu un finanšu resursus” grozīšanu.
25. Par degvielas limitiem.
26. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavējuma naudas dzēšanu.
27. Par precizējumiem 28.10.2014. saistošajos noteikumos Nr.13 “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas
noteikumi Baldones novadā””.
28. Par saistošajiem noteikumiem Nr. 17 “Par sabiedrisko kārtību Baldones novadā”.
29. Par saistošajiem noteikumiem Nr.18 “Grozījumi Baldones novada domes saistošajos noteikumos Nr. 9
„Par Baldones pašvaldības nodevām””.
1.§
Par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu Ķekavas novada pašvaldībai
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās – K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs,
R.Audzers, H.R.Ozols, V.Āboltiņa/

ZIŅO: M.Dadze
SAGATAVOJA: M.Dadze, juridiskās daļas vadītāja
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1.Tika izskatīts jautājums par Baldones novada pašvaldības likumā “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
12.punktā paredzētās autonomās funkcijas - piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, apkarot žūpību un
netiklību, ietvaros esošo pārvaldes uzdevumu deleģēšanu Ķekavas novada pašvaldībai.
2.Izvērtējot Baldones novada domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka:
2.1. Ķekavas novada pašvaldības iestāde “Reģionālā pašvaldības policija” (turpmāk – RPP) nodrošina
sabiedriskās kārtības uzturēšanu Baldones novada pašvaldības administratīvajā teritorijā no 01.04.2009.
pamatojoties uz:
2.1.1. Baldones novada domes (turpmāk – Dome) 12.02.2009. lēmumu Nr.4.4.§ un 01.04.2009. noslēgto
deleģēšanas līgumu Nr.26-01-26/15 par laika periodu no 01.04.2009. līdz 31.12.2009. Līguma cena EUR 8252.66
(LVL 5800,-) mēnesī un vienreizēja maksa izdevumu segšanai EUR 4268.62 (LVL 3000,-);
2.1.2. Domes 25.11.2009. lēmumu Nr.11.7.§ un 23.12.2009. deleģēšanas līgumu Nr. 26-01-26/59 par laika
periodu no 01.01.2010. līdz 31.12.2010. Līguma cena EUR 8252.66 (LVL 5800,-) mēnesī, kopā par periodu EUR
99031.88 (LVL 69600,-);
2.1.3. Domes 24.11.2010. lēmumu Nr.23.11. § un 03.02.2011. papildus vienošanos par periodu no 01.01.2011.
līdz 31.12.2011.;
2.1.4. Domes 18.01.2012. lēmumu Nr. 2.25.§ un 02.01.2012. papildus vienošanos pie 23.12.2009. deleģēšanas
līguma par periodu no 01.01.2012. līdz 31.12.2012.;
2.1.5. Domes 21.11.2012.lēmumu Nr. 21.10. un 10.12.2012. pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumu Nr. 1701-17/124 par laika periodu no 01.01.2013.- 31.12.2013. Līguma cena EUR 9960.10 mēnesī, kopā par periodu EUR
119521.23 (LVL 84000,-);
2.1.6. Domes 29.10.2013. lēmumu Nr. 6.1.§ un 01.11.2013. noslēgto pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumu
Nr.101-05-29/107 par periodu no 01.01.2014. līdz 31.12.2014. Līguma cena EUR 9960.10 mēnesī, kopā par
periodu EUR 119520.-.
2.2. RPP no 2011.gada kontrolē transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanu Baldones
pašvaldības administratīvajā teritorijā.
2.3. RPP savus pienākumus, ko tiem nosaka iepriekš minētie līgumi, ir pildījuši godprātīgi un līguma un normatīvo
aktu pārkāpumi no RPP puses nav konstatēti.
2.4. No RPP Baldones nodaļas priekšnieka M. Zālīša sniegtā rakstveida pārskata par periodu no 01.01.2014. līdz
30.09.2014. un Domes sēdē 25.11.2014. sniegtajiem paskaidrojumiem secināms, ka RPP pildot Domes deleģētos
uzdevumus ir izpildījusi RPP Baldones nodaļas 2014.gada darbības plānu.
3.Likuma „Par pašvaldībām” 10.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības pēc savstarpējas vienošanās var nodot

cita citai atsevišķu to kompetencē esošo funkciju izpildi. Lēmumu par funkciju izpildes nodošanu pieņem attiecīgās
pašvaldības dome. Pamatojoties uz šo lēmumu, tiek noslēgts rakstveida līgums, kurā paredzēti funkciju izpildes
finansēšanas avoti, trešā daļa, ka citām pašvaldībām nevar deleģēt funkcijas, kas ir attiecīgās domes ekskluzīvajā
kompetencē un noteiktas šā likuma 21.pantā, kā arī šā likuma 9.pantā noteiktajā kārtībā pašvaldībām nodotās
funkcijas.
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 12.punkts nosaka, ka pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas:
piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, apkarot žūpību un netiklību, un trešā daļa, ka no katras autonomās
funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai. Pārvaldes
uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums.
Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 23.punkts nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir
attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par kārtību, kādā izpildāmas šā likuma 15.pantā minētās
funkcijas un nosakāmas par to izpildi atbildīgās amatpersonas, kā arī sniedzami pārskati par šo funkciju izpildi.
4.Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmā daļa nosaka, ka publiska persona var deleģēt privātpersonai un

citai publiskai personai (turpmāk — pilnvarotā persona) pārvaldes uzdevumu, ja pilnvarotā persona attiecīgo
uzdevumu var veikt efektīvāk, un trešā daļa, ka citai publiskai personai pārvaldes uzdevumu var deleģēt likumā
noteiktajos gadījumos. Šādā gadījumā piemērojami šīs nodaļas noteikumi, ciktāl citu likumu speciālajās tiesību
normās nav noteikts citādi. Savukārt 41.panta pirmā daļa nosaka, ka publiska persona var deleģēt pārvaldes
uzdevumus, kuru izpilde ietilpst šīs publiskās personas vai tās iestādes kompetencē (..)

5.Likuma “Par policiju” 19.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldība var izveidot pašvaldības policiju vai Valsts

pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā deleģēt šā panta otrās daļas 1., 3., 4. un 6.punktā minēto uzdevumu
izpildi citai pašvaldībai, un otrā daļa, ka Pašvaldības policijas pienākumos ietilpst:

1) likumpārkāpumu profilakse;(..)
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3) par administratīvajiem pārkāpumiem aizturētu un arestētu personu apsargāšana un konvojēšana;
4) kontrole pār to, kā tiek izpildīti pašvaldību apstiprinātie noteikumi, par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīvā
atbildība, kā arī naudas sodu uzlikšana par šo noteikumu pārkāpšanu un to piedzīšana; (..)
6) tūlītēju draudu novēršana, ja persona, kas atrodas mājoklī vai tā tuvumā, var nodarīt kaitējumu aizsargājamās
personas dzīvībai, brīvībai vai veselībai, līdz tiesa izskata jautājumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību.
6.Šobrīd veidot atsevišķu Baldones novada iestādi – pašvaldības policiju nav finansiāli izdevīgi, jo tās sākotnēji prasa
lielus finanšu ieguldījumus nepieciešamā aprīkojuma iegādei, kā arī jaunu štata vietu izveidi un jaunu darbinieku
piesaisti. RPP ir piecu gadu pieredze sabiedriskās kārtības nodrošināšanā Baldones novada administratīvajā teritorijā
un tas tiek veikts kvalitatīvi, kā arī RPP Baldones nodaļas darbinieki pārzina teritoriju, biežāk sastopamās problēmas,
Domes saistošo noteikumu regulējumu un to piemērošanu, līdz ar to RPP Baldones novada pašvaldības likumā “Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 12.punktā paredzētās autonomās funkcijas - piedalīties sabiedriskās kārtības
nodrošināšanā, apkarot žūpību un netiklību, ietvaros esošos pārvaldes uzdevumus var veikt efektīvāk.
Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī to, ka Baldones novada pašvaldības likumā “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 12.punktā paredzētās autonomās funkcijas - piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, apkarot žūpību
un netiklību, ietvaros esošo pārvaldes uzdevumu deleģēšana Ķekavas novada pašvaldībai, noslēdzot līgumu, ir
pieļaujama, un izvērtējot RPP iesniegto finanšu aprēķinu par deleģējamā uzdevuma izpildi 2015.gadā, un
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 10.panta pirmo daļu, 15.panta pirmās daļas 12.punktu, 21.panta pirmās
daļas 23.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un trešo daļu, 41.pantu, 43., 45., 46., 47.pantu,
likuma “Par policiju” 19.panta pirmo un otro daļu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis ( K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, S.Freiberga,
I.Lagzdiņa, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, R.Audzers, H.R.Ozols, V.Āboltiņa); PRET - nav, ATTURAS –
nav,
NOLEMJ:
1.Deleģēt Ķekavas novada pašvaldībai Baldones novada pašvaldības likumā “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 12.punktā paredzētās autonomās funkcijas - piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, apkarot žūpību
un netiklību, ietvaros esošos pārvaldes uzdevumus, t.sk., veikt likuma “Par policiju” 19.panta otrās daļas 1., 3., 4.
un 6.punktā noteiktos pašvaldības policijas pienākumus.
2.Noslēgt ar Ķekavas novada pašvaldību un Reģionālo pašvaldības policiju, reģ. Nr.90002707314, trīspusēju
pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumu saskaņā ar 1. pielikumu.
3.Noteikt pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma termiņu – viens gads.
4.Pilnvarot domes priekšsēdētāju K.Puntiņu noslēgt Lēmumā noteikto pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumu.
2.§
Par priekšlikumu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās – K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs,
R.Audzers, H.R.Ozols, V.Āboltiņa /

ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: K.Putniņa, domes priekšsēdētāja
Izskatījusi Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadītāja vietnieces V.Mačiņas 24.11.2014. vēstuli
Nr.04-06.2/2846, domē saņemtu 27.11.2014., reģistrācijas Nr.4-01-4/1360, ar lūgumu Baldones novada domei
sniegt domes rīcībā esošo informāciju par apkaimes attīstības iecerēm, kā arī viedokli par priekšlikumu noteikt
Baldones sanatorijai Baldonē, Rīgas ielā 52 vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa statusu, kā arī izvērtējot
Baldones novada domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka:
1.Bijušās sanatorijas “Baldone” centrālais korpuss Rīgas ielā 52, celts 1937.-1939.gadā kā galvenais vannu un dūņu
ārstniecības korpuss, pēc arhitekta Artūra Krūmiņa projekta.
1955.gadā vannu mājas priekšā izbūvēts baseins ar strūklaku (sākotnēji-divi bērni satvēruši rokās gliemežvāciņu,
un no tā izlec ūdens strūkla, kas sīkos pilienos izraso gaisā vai sakrīt baseina ūdenī).
2. 2007.gada 7.novembrī tika apstiprināti saistošie noteikumi Nr.28”Baldones sanatorijas parka teritorijas
detālplānojums”. Detālplānojuma teritoriju veido 8 īpašumi: Rīgas ielā 52, kad. Nr.[..]; Ciršu ielā 3, kad. Nr..[..];
Krasta ielā 12, kad. Nr.[..]; Ciršu ielā 1, kad. Nr.[..]; Rīgas ielā 54, kad. Nr.[..]; Krasta ielā 2, kad. Nr.[..];Ciršu ielā 2,
kad. Nr.[..] un Zīļu ielā 11, kad. Nr.[..]. Par saistošajiem noteikumiem tika apstiprināti detālplānojuma Apbūves
noteikumi un Grafiskā daļa.
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Detālplānojuma grafiskās daļas kartē “Teritorijas plānotā izmantošana”
guļamkorpusu ēka atrodas Rekonstruējamās sanatorijas teritorijā.

sanatorijas

ārstnieciskā

un

3. Baldones sanatorijas parka teritorijas detālplānojums ir saskaņā ar 2012.gada 5.decembra apstiprināto Baldones
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2030. Stratēģijas vīzija ir – Iecienīta īso brīvdienu atpūtas vieta; Kūrortpilsēta,
kas piedāvā kvalitatīvu dzīves vidi. Stratēģijas vīzijā uzsvērts - Rīgas tuvums, Baldones kūrorta vārds, bagātie dabas
resursi (dūņas, sēravoti, meži), kā arī aktīvā tūrisma piedāvājumi ir galvenās priekšrocības Baldones izaugsmei un
konkurētspējai Pierīgā.
4. 2013.gadā, pēc sanatorijas īpašnieka D.Astašenko pieprasījuma, Latvijas būvinženieru savienība SIA “LBS –
Konsultants” veica tehnisko apsekošanu ārstniecības kompleksa Baldones sanatorijā Rīgas ielā 52. Tehniskajā
apsekošanā secināts - Ārstniecības korpusa Rīgas ielā 52 (kad.Nr.[..]) ilgstošu laiku netika apsaimniekots, kā
rezultātā ēkas pašreizējais tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs un ir ieteicams to nojaukt ar sekojošu atjaunošanu,
saglabājot galvenās ieejas fasādi, kura ir jārestaurē. Jebkuri būvdarbi (renovācija, rekonstrukcija vai nojaukšana ar
sekojošu atjaunošanu), veicami saskaņā ar noteiktā kārtībā izstrādātu un akceptētu projektu.
5. No 2011. gada līdz 2013.gadam tika izstrādāti Baldones novada plānošanas dokumenti – teritorijas plānojums,
attīstības programma un ilgtspējīgas attīstības stratēģija. Sabiedriskās apspriedes procesā no iedzīvotājiem nebija
neviens ierosinājums par Baldones sanatorijas ārstniecības korpusa Rīgas ielā 52 iekļaušanu Valsts aizsargājamo
kultūras pieminekļu sarakstā.
6. Sanatorijas atjaunošana ir ļoti nozīmīga novada turpmākajai attīstībai. Pirmkārt, tās ir jaunas darba vietas, kas
nodarbinātu novada iedzīvotājus, mazinot novada bezdarba līmeni. Otrkārt, nodokļi no sanatorijas ienākumiem
palielinātu novada budžetu. Treškārt, pateicoties sanatorijas apmeklētājiem, pieaugs arī vietējo uzņēmēju ienākumi.
Ceturtkārt, tas veicinās Baldones atpazīstamību ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas mērogā.
7. Baldones sanatorijas ārstniecības korpusa Rīgas ielā 52 iekļaušana Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu
sarakstā sanatorijas attīstītājam radīs virkni ierobežojumu, kas var kavēt vai pat apturēt sanatorijas atjaunošanu.
Tāpēc to var uzskatīt par Baldones novada attīstības kavēšanu, kas ir pretrunā ar Baldones novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģiju 2030.
8. Likumos un ministru kabineta noteikumos noteiktie aprobežojumi vietējas nozīmes kultūras pieminekļiem:
8.1. Likums “Par kultūras pieminekļu aizsardzību”:
3.pants - Kultūras pieminekļus ir aizliegts iznīcināt. Nekustamos kultūras pieminekļus drīkst pārvietot vai pārveidot
tikai izņēmuma gadījumā ar Kultūras ministrijas Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (turpmāk — Valsts
kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija) atļauju. Kultūras pieminekļa pārveidošana vai tā oriģinālo daļu aizstāšana
ar jaunām daļām pieļaujama tikai tad, ja tā ir vienīgā iespēja, kā saglabāt pieminekli, vai arī tad, ja
pārveidojuma rezultātā nepazeminās pieminekļa kultūrvēsturiskā vērtība.
19. pants - Prioritāri kultūras pieminekļus izmanto zinātnes, izglītības un kultūras mērķiem. Kultūras pieminekļu
izmantošana saimnieciskajā darbībā pieļaujama vienīgi tad, ja tā nekaitē piemineklim, nemazina tā vēsturisko,
zinātnisko un māksliniecisko vērtību.
23. pants - Lai nodrošinātu kultūras pieminekļu aizsardzību, tiek noteiktas kultūras pieminekļu aizsardzības zonas. To
izveidošanai nav vajadzīga zemes lietotāja vai īpašnieka piekrišana. Zonas un to uzturēšanas režīmu nosaka Valsts
kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija. Ap kultūras pieminekļiem, kuriem nav noteiktas aizsardzības zonas, un
jaunatklātajiem kultūras pieminekļiem lauku apdzīvotajās vietās ir aizsardzības zona 500 metru attālumā, bet
pilsētās — 100 metru attālumā. Kultūras pieminekļu aizsardzības zonā darbības, kas ietekmē kultūrvēsturisko vidi
(piemēram, būvniecība, zemes reljefa mākslīga pārveidošana, mežsaimnieciska darbība, tādu iepriekš neidentificētu
priekšmetu izcelšana no zemes vai ūdens, kuriem varētu būt vēsturiska, zinātniska, mākslinieciska vai citāda kultūras
vērtība), drīkst veikt tikai ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauju.
9.2. Ministru kabineta 26.08.2003. noteikumi Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību,
izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu”:
35.punkts - Saimnieciskā darbība kultūras pieminekļu aizsardzības zonās veicama, saglabājot kultūras pieminekļa
vēsturiski nozīmīgo plānojumu un telpisko struktūru, kultūrslāni, piemineklim atbilstošo vidi, ainavu, apzaļumošanas un
labiekārtošanas raksturu, kā arī nodrošinot kultūras pieminekļa vizuālo uztveri.
36.punkts -Būvniecība un citi darbi kultūras pieminekļa aizsardzības zonā, kas var pārveidot kultūras pieminekli vai
ainavu, veicami, ievērojot Aizsargjoslu likumā noteiktos aprobežojumus, kā arī nodrošinot pasākumus kultūras
pieminekļa saglabāšanai. Minētos pasākumus iekļauj būvniecības vai citu darbu projektā un tāmē, tos finansē
būvniecības ierosinātājs vai finansētājs un pārbauda inspekcija.
44.punkts-Ja, veicot saimniecisku darbību, paredzama kultūras pieminekļa vai tā aizsardzības zonas pārveidošana
(jebkura tehniska, būvnieciska un saimnieciska darbība, kura būtiski maina kultūras pieminekļa funkciju, komplektāciju,
formu, detalizāciju, materiālu, faktūru, krāsu, kā arī kultūras pieminekļa teritoriju), kultūras pieminekļa īpašnieks
(valdītājs) iesniedz inspekcijā iesniegumu attiecīgas atļaujas (3.pielikums) saņemšanai. Būvniecības darbiem kultūras
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pieminekļa aizsardzības zonā atsevišķa atļauja (3.pielikums) nav nepieciešama, ja inspekcijā ir saskaņota atbilstoši
būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām izstrādāta būvniecības ieceres dokumentācija (piemēram,
būvprojekts skiču vai tehniskā projekta stadijā, vienkāršotās renovācijas vai vienkāršotās rekonstrukcijas apliecinājuma
karte, ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karte, vienkāršotā inženiertīklu pievadu izbūves tehniskā
shēma) vai ja būvniecības darbi neskar kultūras pieminekļa aizsardzības zonā esošu ēku (būvju) un ainavas elementu
ārējo veidolu. Ja ēkā, kas atrodas kultūras pieminekļa aizsardzības zonā, tiek nomainīti logi, neveicot citus fasādes
būvdarbus, būvniecības ieceres dokumentācija nav jāizstrādā un minētās darbības nav jāskaņo ar inspekciju, ja tiek
ievērota vispārīgajos būvnoteikumos noteiktā kārtība.
51.punkts-Kultūras pieminekļu remontā (bojāto daļu vai elementu identiskas atjaunošanas, nomaiņas un
pastiprināšanas darbi, kas būtiski nepārveido kultūras pieminekli un uzlabo tā tehnisko stāvokli), konservācijā
(pieminekļa vai tā daļas būvnieciska, fizikāla un ķīmiska nostiprināšana), restaurācijā (pieminekļa vai tā daļas zinātniski
pamatota atjaunošana sākotnējā veidolā, saglabājot vērtīgākos uzslāņojumus) un rekonstrukcijā (pieminekļa vai tā
daļas pārveidošana, mainot apjomu, telpisko struktūru un plānojumu) izvērtē dažādu laiku uzslāņojumus un saglabā:
51.1. ēkām un būvēm – oriģinālo konstruktīvo sistēmu un konstrukcijas, plānojumu, apjomu, materiālus, apdari,
vērtīgus interjera elementus, detaļas, rotājumus, vēsturiskās iekārtas un komunikācijas;
51.2. pilsētu un lauku ēku grupām – vēsturisko plānojumu, reljefa, ūdenstilpju un apzaļumojuma sistēmu, apbūves
ārējo veidolu un kultūrvēsturiski vērtīgo labiekārtojumu;
51.3. nozīmīgām vietām – vēsturisko plānojumu, telpisko izveidojumu, siluetu, reljefu, ūdenstilpju un apzaļumojuma
sistēmu, apbūves ārējo veidolu un kultūrvēsturiski vērtīgo labiekārtojumu;
51.4. arheoloģiskajiem pieminekļiem – reljefu, struktūru un ārējo veidolu.
52.punkts Kultūras pieminekļus restaurē, rekonstruē, remontē un konservē tikai pēc inspekcijas noteikta parauga
atļaujas (4.pielikums) saņemšanas un tās kontrolē. Inspekcija izsniedz atļaujas, pamatojoties uz kultūras pieminekļa
īpašnieka (valdītāja) iesniegumu, norādot paredzamo darbu vietu, apjomu un izpildīšanas veidu. Inspekcija atļauju
izsniedz 30 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.
Ņemot vērā visu augstākminēto, un ievērojot lietderības un samērīguma principu, kā arī ņemot vērā to, ka
Baldones sanatorijas ārstniecības korpusa Rīgas ielā 52 iekļaušana Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā
sanatorijas attīstītājam radīs virkni ierobežojumu, kas var kavēt vai pat apturēt sanatorijas atjaunošanu un ir
pretrunā ar Baldones novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2030, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmo daļu - “(..) dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā (..)”,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 9 balsis ( K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, S.Freiberga,
I.Lagzdiņa, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET - 2 balsis (R.Audzers, H.R.Ozols),
ATTURAS – 1 balss (J.Dūmiņš),
NOLEMJ:
1.Neatbalstīt vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa statusa piešķiršanu īpašumam – būvei, kas
atrodas Baldonē, Rīgas ielā 52, ar kadastra apzīmējumu [..].
3.§
Par pirmsskolas izglītības iestādes „Vāverīte” slēgšanu vasaras periodā

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās – K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs,
R.Audzers, H.R.Ozols, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: K.Putniņa, domes priekšsēdētāja
Izskatījusi pirmsskolas izglītības iestādes „Vāverīte” vadītājas Valdas Kaufmanes 2014.gada 19.novembra
iesniegumu Nr.1-14-86, domē saņemtu 20.11.2014., reģistrācijas Nr.4-01-4/1317, ar lūgumu slēgt
pirmsskolas izglītības iestādi „Vāverīte” (turpmāk - Iestāde) laikā no 1.jūnija līdz 15.augustam, sakarā ar
izglītības iestādē notiekošajiem remontdarbiem, Baldones novada dome konstatē:
1. 2015.gada vasarā ir plānoti divu Iestādes grupu (1. un 3.grupa) remonti. Remontēt nepieciešams
arī Iestādes koridoru pie galvenās ieejas vējtvera, kur izbūvēs telpu dežurantam un sarga, kā arī
ugunsdrošības trauksmes pults.
2. “Izglītības likuma” 55.panta 8.punktā paredzētas izglītojamo tiesības “(..) uz dzīvībai un veselībai
drošiem apstākļiem izglītības iestādē un tās organizētajos pasākumos (..).
3. Jautājums par Iestādes slēgšanu vasaras mēnešos konceptuāli saskaņots ar Iestādes padomi.
2014.gada 2.oktobra sēdē.
4.Vēlreiz saskaņojot šo jautājumu ar pirmsskolas izglītības iestādes „Vāverīte” vadītāju V. Kaufmani un
celtniekiem, PII slēgšanas termiņš tika mainīts.
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2.Pamatojoties uz likuma „Izglītības likums” 17.panta 4.daļas 5.punktu, kurā noteikta vietējās pašvaldības
kompetence izglītībā –„ uzturēt tās pārziņā esošās pirmsskolas… izglītības iestādes”, un 55.pantu, kurā
noteiktas izglītojamo tiesības,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 12 balsis ( K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, S.Freiberga,
I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, R.Audzers, H.R.Ozols, V.Āboltiņa); PRET - nav,
ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
2.1. Slēgt Baldones pirmsskolas izglītības iestādi „Vāverīte” no 2015.gada 25.jūnija līdz
25.augustam, ievērojot tiesību normu noteiktās prasības.
2.2. Uzdot par pienākumu iestādes vadītājai līdz 2015.gada 15.janvārim informēt vecākus.
4.§
Par saistošajiem noteikumiem Nr.19 “ Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 „Baldones
novada pašvaldības 2014.gada pamatbudžets un speciālais budžets”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās -K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs,
R.Audzers, H.R.Ozols, V.Āboltiņa /
ZIŅO: E.Arāja
SAGATAVOJA: E.Arāja, grāmatvedības vadītāja
Izskatījusi pašvaldības grāmatvedības vadītājas E.Arājas sagatavotos priekšlikumus grozījumiem
apstiprinātajā Baldones novada pašvaldības 2014.gada budžetā un specbudžetā, kas saskaņoti ar domes
struktūrvienību vadītājiem:
I.Pamatbudžetā
1.Ieņēmumi:
1.1. Mērķdotācijas:
1.1.1.Finansējums profesionālās ievirzes izglītības programmas nodarbināto pedagogu darba samaksai un VSAOI
(Latvijas Nacionālais kultūras centrs) - EUR 1121.00
1.1.2. Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai (Izglītības un zinātnes ministrija)- EUR 6239.00
1.1.3. Finansējums asistenta pakalpojumu nodrošināšanai personām ar invaliditāti 2014.gada septembrimdecembrim (Izglītības un zinātnes ministrija)- EUR 749.00
1.1.4. Asistenta pakalpojumu nodrošināšanai pašvaldībā no 2014.gada septembrim - novembrim ( Labklājības
ministrija) - EUR 6372.00
1.1.5. Ieņēmumu palielinājums maksājumiem par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādē- EUR 3000.00
1.1.6. Latvijas vides aizsardzības fonda līdzfinansējums projektam “ Esam atbildīgi par Ķekaviņas upes aizsardzību”EUR 2227.00.
2. Izdevumi:
2.1. (2.) Deputāti:
Palielināt: EKK 1119 (pārējo darbinieku darba samaksa) - EUR 2400.00
EKK 1210 (darba devēja VSAOI) - EUR 600.00
2.2. (4.) Bibliotēka:
1)Samazināt: EKK 2231(administratīvie izdevumi) - EUR 40.00
EKK 22795 (dalības maksas kursos, semināros, organizācijās) - EUR 260.00
EKK 231200 (inventārs) - EUR 390.00
EKK 2355 (remontmateriāli ) - EUR 260.00
Palielināt: EKK 5233 (bibliotēku krājumi) - EUR 950.00
2.3. (5.) Kultūras centrs “Baldone”:
1) Samazināt: EKK 226900 (filmu noma)- EUR 850.00
Palielināt: EKK 2355 (remontmateriāli ) - EUR 850.00
2) Samazināt: EKK 2351 (elektromateriāli) - EUR 100.00
Palielināt: EKK 5239 (pārējie pamatlīdzekļi) - EUR 100.00
2.3. (7.)Teritoriju attīstība:
1)Samazināt: EKK 2234(normatīvajos aktos noteiktie darba devēja izdevumi darba ņēmējam) - EUR
140.00
Palielināt: EKK 1228 (darba devēja pabalsti un kompensācijas no kā neaprēķina ienākuma nodokli) - EUR 140.00
2) Samazināt: EKK 22393 (pārējie administratīvie izdevumi) - EUR 1300.00
Palielināt: EKK 1228 (darba devēja pabalsti un kompensācijas no kā neaprēķina ienākuma nodokli) - EUR 1300.00
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3) Palielināt: EKK 2241 (ēku, būvju un telpu remonts ) - EUR 4600.00
4) Samazināt: EKK 5121 (datorprogrammas ) - EUR 155.00
Palielināt: EKK 5238 (datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika) - EUR 155.00
5) Samazināt:EKK 2232(izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem -projektēšana)- EUR 530.00
Palielināt: EKK 5239 (pārējie pamatlīdzekļi) - EUR 530.00
6) Samazināt: EKK 2232(izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem -projektēšana) - EUR 5400.00
2.4. (8.) Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienests:
1) Samazināt: EKK 2241 (ēku, būvju un telpu remonts ) - EUR 8850.00
Palielināt: EKK 5239 (pārējie pamatlīdzekļi) - EUR 4380.00
EKK 5240 (pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība) - EUR 4470.00
2)Samazināt: EKK 2232(izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem-projektēšana) - EUR 1000.00
2.5. (9.) PII „Vāverīte”-pedagogi:
1) Palielināt: EKK 1119 (pārējo darbinieku darba samaksa) - EUR 606.00
EKK 1210 (darba devēja VSAOI) - EUR 143.00
2.6. (10.) PII „Vāverīte”:
1) Palielināt: EKK 2370 (mācību līdzekļi) - EUR 1080.00
Samazināt: EKK 231100(biroja preces) - EUR 80.00
EKK 5233 ( bibliotēku fonds) - EUR 1000.00
2) Palielināt: EKK1110 (mēnešalga) - EUR 2500.00
EKK1210 (darba devēja VSAOI) - EUR 500.00
3) Samazināt: EKK 1150 (atalgojums fiziskām personām uz uzņēmuma līguma pamata) - EUR 10694.00
EKK 1210 (darba devēja VSAOI) - EUR 2523.00
EKK 2351 (elektropreces) - EUR 1110.00
Palielināt: EKK 5240 (nepabeigtā būvniecība) - EUR 817.00
EKK 5239 (pārējie pamatlīdzekļi) - EUR 1110.00
4) Samazināt: EKK 2355 (remontmateriāli ) - EUR 100.00
Palielināt: EKK 5239 (pārējie pamatlīdzekļi) - EUR 100.00
2.7. (12.) Vidusskola:
1) Palielināt: EKK 2363 (ēdināšanas izdevumi) - EUR 6239.00
2) Samazināt: EKK 5238 (datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika) - EUR 460.00
Palielināt; EKK 231200 (inventārs) - EUR 460.00
3)Samazināt: EKK 2243 (iekārtu un inventāra remonts, tehniskā apkalpošana) - EUR 1460.00
Palielināt: EKK 2352 (saimniecības preces)- EUR 1300.00
EKK 6292 (transporta izdevumu kompensācija) - EUR160.00
4) Palielināt: EKK 5239 (saimnieciskie pamatlīdzekļi) - EUR 2000.00
5) Palielināt: EKK 5240 (nepabeigtā būvniecība) - EUR 5800.00
2.8. (13.) J.Dūmiņa Baldones mūzikas skola (NKC finansējums):
1) Palielināt: EKK 1119 (pārējo darbinieku darba samaksa) - EUR 695.00
EKK 1210 (darba devēja VSAOI) - EUR 164.00
2.9. (15.) Mūzikas pamatskola:
1) Samazināt: EKK 2262 (transportlīdzekļu noma ) - EUR 280.00
EKK 2264 (iekārtu un inventāra īre un noma ) - EUR 1050.00
Palielināt: EKK 231200 (inventārs) - EUR 1330.00
2)Samazināt: EKK 2243 (iekārtu un inventāra remonts, tehniskā apkalpošana) - EUR 110.00
Palielināt: EKK 2351 (elektropreces) - EUR 110.00
2.10. (16.) Mākslas skola (NKC finansējums):
1) Palielināt: EKK 1119 (pārējo darbinieku darba samaksa) - EUR 212.00
EKK 1210 (darba devēja VSAOI) - EUR 50.00
2.11.(17.) Mākslas skola:
1) Samazināt: EKK 2355 (remontmateriāli ) - EUR 370.00
Palielināt: EKK 2120( Komandējuma izdevumi)- EUR 370.00
2) Samazināt: EKK 5238 (datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika) - EUR 275.00
Palielināt: EKK 231200 (inventārs) - EUR 190.00
EKK 5121 (datorprogrammas ) - EUR 85.00
2.12. (20.) Sociālais dienests:
1)Samazināt: EKK 6419 (samaksa par pārējiem sociāliem pakalpojumiem) - EUR 1500.00
Palielināt: EKK 2231(administratīvie izdevumi) - EUR 1500.00
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2)Samazināt: EKK 6412(samaksa par sociālās aprūpes pakalpojumiem) - EUR 670.00
Palielināt: EKK 7210 ( pašvaldības uzturēšanas transferti citām pašvaldībām) - EUR 670.00
3)Samazināt: EKK 5121 (datorprogrammas ) - EUR 215.00
Palielināt: EKK 231100(biroja preces) - EUR 215.00
4)Palielināt: EKK 1150 (atalgojums fiziskām personām uz uzņēmuma līguma pamata) - EUR 4810.00
EKK 1210 (darba devēja VSAOI) - EUR 1020.00
EKK 22791 (asistenta pakalpojumu apmaksa) - EUR 401.00
EKK 232201 (degvielas izdevumi asistenta pakalpojumu nodrošināšanai) - EUR 141.00
2.13. (21.) Kredīta procentu maksājumi:
1) Samazināt: EKK 4311 (Valsts kases aizņēmumu procenti par pašvaldību aizņēmumiem) - EUR 5000.00
2.14. (22.) Savstarpējie norēķini:
1) Palielināt: EKK 7210 ( pašvaldības uzturēšanas transferti citām pašvaldībām) - EUR 4600.00
2.15. (29.) Pašvaldības nekustamais īpašums „Mercendarbes muiža”:
1) Samazināt: EKK 2243 (iekārtu un inventāra remonts, tehniskā apkalpošana) - EUR 500.00
Palielināt: EKK 231200 (inventārs) - EUR 500.00
2.16. (32.) Sporta komplekss:
1) Palielināt: EKK 5239 (pārējie pamatlīdzekļi) - EUR 1000.00
2.17.(33.) Projekts “ Slidotavas infrastruktūras uzlabošana”:
1) Samazināt: EKK 5232 (saimniecības pamatlīdzekļi) - EUR 1000.00
2.19. (34.) Projekts “Tūrisma informatīvie stendi”:
1) Palielināt: EKK 5239 (pārējie pamatlīdzekļi) - EUR 1707.00
Samazināt: EKK 231200 (inventārs) - EUR 1707.00
2.20.(38.) Sociālās aprūpes centrs „Baldone”:
1) Samazināt: EKK 2341 (izdevumi par zālēm) - EUR 160.00
Palielināt: EKK 62961 (maksājumi klientiem personiskiem izdevumiem) - EUR 160.00
2) Palielināt: EKK 2363 (ēdināšanas izdevumi) - EUR 3000.00
2.21. (39.) Projekts “ Esam atbildīgi par Ķekaviņas upes aizsardzību”:
1) Palielināt: EKK 1110 (atalgojums) - EUR 1561.00
EKK 1210 (darba devēja VSAOI) - EUR 289.00
EKK 22393 (pārējie administratīvie izdevumi) - EUR 364.00
EKK 2249 (remontdarbi un telpu uzturēšana)- EUR 500.00
EKK 231100 (biroja preces) - EUR 39.00
EKK 232201 (degvielas izdevumi) - EUR 26.00
EKK 2352 (saimniecības preces)- EUR 164.00
EKK 2355 (remontmateriāli ) - EUR 84.00
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, H.Nezinis, A.Vidžis, S.Freiberga,
I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET - nav , ATTURAS – 2 balsis
(R.Audzers, H.R.Ozols),
NOLEMJ:
1. Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu Nr.17 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.
5.§
Par pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbinieku amatalgu sarakstu apstiprināšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.1.§
Par Baldones novada pašvaldības administrācijas darbinieku papildus amata vietām un
amatalgu saraksta apstiprināšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs,
R.Audzers, H.R.Ozols, V.Āboltiņa /

ZIŅO: I.Simsone, pašvaldības izpilddirektore
SAGATAVOJA: S.Ezera, personāla speciāliste

9

Noklausoties izpilddirektores Ilzes Simsones ziņojumu par Baldones novada pašvaldības administrācijas
darbinieku amatalgu noteikšanu, ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likumu, 30.11.2010. MK noteikumus Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”,
29.01.2013. MK noteikumus Nr.66 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”, 02.12.2014. MK noteikumus Nr.734 Grozījumi
Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta noteikumos Nr.665 "Noteikumi par minimālo mēneša darba algu
un minimālo stundas tarifa likmi", lai nodrošinātu vienlīdzīgu darba samaksu pašvaldībā, paaugstinot
darba algu vidēji par 5%, noapaļojot uz augšu līdz tuvākajam skaitlim (veselam euro), kas dalās ar 5,
pamatojoties uz Baldones novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma, kas
apstiprināts ar domes 31.07.2013. lēmumu, prot.Nr.3, 15.§, 1.1., 8.1.-8.2.p. ņemot vērā Finanšu un
attīstības komitejas 16.12.2014. sēdes atzinumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 10 balsis ( K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš,
J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, R.Audzers, H.R.Ozols, V.Āboltiņa); PRET - nav, ATTURAS – nav, saskaņā
ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta 1.daļu, nepiedalās
lēmuma pieņemšanā - 2 balsis (S.Freiberga, I.Lagzdiņa),
NOLEMJ:
1. Papildināt administrācijas darbinieku amatalgu sarakstu ar amata vietu - nekustamā īpašuma nodokļa
speciālists, nosakot nepilnu darba laiku 20 stundas nedēļā;
2. Grozīt šādu administrācijas darbinieku amatalgu sarakstā noteikto amatu darba laikus:
2.1. tūrisma organizatoram, nosakot normālu darba laiku 40 stundas nedēļā;
2.2. jaunatnes lietu speciālistam, nosakot normālu darba laiku 40 stundas nedēļā.
3. Apstiprināt Baldones novada pašvaldības administrācijas darbinieku amatalgas (pielikumā).
4. Lēmums stājas spēkā ar 2015.gada 1.janvāri.
5.2.§
Par Baldones novada Bāriņtiesas darbinieku amatalgu saraksta apstiprināšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs,
R.Audzers, H.R.Ozols, V.Āboltiņa /
ZIŅO: I.Simsone, pašvaldības izpilddirektore
SAGATAVOJA: S.Ezera, personāla speciāliste
Noklausoties izpilddirektores Ilzes Simsones ziņojumu par Baldones novada Bāriņtiesas darbinieku
amatalgu noteikšanu, ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likumu, 30.11.2010. MK noteikumus Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”,
29.01.2013. MK noteikumus Nr.66 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”, 02.12.2014. MK noteikumus Nr.734 Grozījumi
Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta noteikumos Nr.665 "Noteikumi par minimālo mēneša darba algu
un minimālo stundas tarifa likmi", lai nodrošinātu vienlīdzīgu darba samaksu pašvaldībā, paaugstinot
darba algu vidēji par 5%, noapaļojot uz augšu līdz tuvākajam skaitlim (veselam euro), kas dalās ar 5,
pamatojoties uz Baldones novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma, kas
apstiprināts ar domes 31.07.2013. lēmumu, prot.Nr.3, 15.§, 1.1., 1.4.-4.5.p., ņemot vērā Finanšu un
attīstības komitejas 16.12.2014. sēdes atzinumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 12 balsis ( K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, S.Freiberga,
I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, R.Audzers, H.R.Ozols, V.Āboltiņa); PRET - nav,
ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Baldones novada Bāriņtiesas darbinieku amatalgas (pielikumā).
2. Lēmums stājas spēkā ar 2015.gada 1.janvāri.
5.3.§
Par Baldones novada Bibliotēkas darbinieku amatalgu saraksta apstiprināšanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās -K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs,
R.Audzers, H.R.Ozols, V.Āboltiņa /

ZIŅO: I.Simsone, pašvaldības izpilddirektore
SAGATAVOJA: S.Ezera, personāla speciāliste
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Noklausoties izpilddirektores Ilzes Simsones ziņojumu par Baldones novada Bibliotēkas darbinieku
amatalgu noteikšanu, ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likumu, 30.11.2010. MK noteikumus Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”,
29.01.2013. MK noteikumus Nr.66 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”, 02.12.2014. MK noteikumus Nr.734 Grozījumi
Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta noteikumos Nr.665 "Noteikumi par minimālo mēneša darba algu
un minimālo stundas tarifa likmi", lai nodrošinātu vienlīdzīgu darba samaksu pašvaldībā, paaugstinot
darba algu vidēji par 5%, noapaļojot uz augšu līdz tuvākajam skaitlim (veselam euro), kas dalās ar 5,
pamatojoties uz Baldones novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma, kas
apstiprināts ar domes 31.07.2013. lēmumu, prot.Nr.3, 15.§, 1.1., 1.4.-4.5.p., ņemot vērā Finanšu un
attīstības komitejas 16.12.2014. sēdes atzinumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 12 balsis ( K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, S.Freiberga,
I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, R.Audzers, H.R.Ozols, V.Āboltiņa); PRET - nav,
ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Apstiprināt Baldones novada Bibliotēkas darbinieku amatalgas (pielikumā).
2.Lēmums stājas spēkā ar 2015.gada 1.janvāri.
5.4.§
Par Baldones novada Būvvaldes darbinieku amatalgu saraksta apstiprināšanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs,
R.Audzers, H.R.Ozols, V.Āboltiņa /

ZIŅO: I.Simsone, pašvaldības izpilddirektore
SAGATAVOJA: S.Ezera, personāla speciāliste
Noklausoties izpilddirektores Ilzes Simsones ziņojumu par Baldones novada Būvvaldes darbinieku
amatalgu noteikšanu, ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likumu, 30.11.2010. MK noteikumus Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”,
29.01.2013. MK noteikumus Nr.66 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”, 02.12.2014. MK noteikumus Nr.734 Grozījumi
Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta noteikumos Nr.665 "Noteikumi par minimālo mēneša darba algu
un minimālo stundas tarifa likmi", lai nodrošinātu vienlīdzīgu darba samaksu pašvaldībā, paaugstinot
darba algu vidēji par 5%, noapaļojot uz augšu līdz tuvākajam skaitlim (veselam euro), kas dalās ar 5,
pamatojoties uz Baldones novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma, kas
apstiprināts ar domes 31.07.2013. lēmumu, prot.Nr.3, 15.§, 1.1., 1.4.-4.5.p., ņemot vērā Finanšu un
attīstības komitejas 16.12.2014. sēdes atzinumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 12 balsis ( K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, S.Freiberga,
I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, R.Audzers, H.R.Ozols, V.Āboltiņa); PRET - nav,
ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Apstiprināt Baldones novada Būvvaldes darbinieku amatalgas (pielikumā).
2.Lēmums stājas spēkā ar 2015.gada 1.janvāri.
5.5.§
Par Baldones novada Kultūras centra darbinieku amatalgu saraksta apstiprināšanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs,
R.Audzers, H.R.Ozols, V.Āboltiņa /

ZIŅO: I.Simsone, pašvaldības izpilddirektore
SAGATAVOJA: S.Ezera, personāla speciāliste
Noklausoties izpilddirektores Ilzes Simsones ziņojumu par Baldones novada Kultūras centra darbinieku
amatalgu noteikšanu, ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likumu, 30.11.2010. MK noteikumus Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”,
29.01.2013. MK noteikumus Nr.66 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
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darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību” 02.12.2014. MK noteikumus Nr.734 Grozījumi
Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta noteikumos Nr.665 "Noteikumi par minimālo mēneša darba algu
un minimālo stundas tarifa likmi", lai nodrošinātu vienlīdzīgu darba samaksu pašvaldībā, paaugstinot
darba algu vidēji par 5%, noapaļojot uz augšu līdz tuvākajam skaitlim (veselam euro), kas dalās ar 5,
pamatojoties uz Baldones novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma, kas
apstiprināts ar domes 31.07.2013. lēmumu, prot.Nr.3, 15.§, 1.1., 1.4.-4.5.p., ņemot vērā Finanšu un
attīstības komitejas 16.12.2014. sēdes atzinumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 10 balsis ( K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, S.Freiberga,
I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET - nav, ATTURAS – 2 balsis
(R.Audzers, H.R.Ozols),
NOLEMJ:
1.Apstiprināt Baldones novada Kultūras centra darbinieku amatalgas (pielikumā).
2.Lēmums stājas spēkā ar 2015.gada 1.janvāri.
5.6.§
Par Baldones novada pašvaldības kultūras darbinieku amatalgu saraksta apstiprināšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs,
R.Audzers, H.R.Ozols, V.Āboltiņa /
ZIŅO: I.Simsone, pašvaldības izpilddirektore
SAGATAVOJA: S.Ezera, personāla speciāliste
Noklausoties izpilddirektores Ilzes Simsones ziņojumu par Baldones novada pašvaldības kultūras
darbinieku amatalgu noteikšanu, ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likumu, 30.11.2010. MK noteikumus Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”,
29.01.2013. MK noteikumus Nr.66 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”, 02.12.2014. MK noteikumus Nr.734 Grozījumi
Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta noteikumos Nr.665 "Noteikumi par minimālo mēneša darba algu
un minimālo stundas tarifa likmi", Nolikumu par Baldones novada amatiermākslas kolektīvu darbības
finansēšanas kārtību, apstiprinātu ar domes 05.12.2012.
sēdes lēmumu, prot.Nr.22, 10 §, lai
nodrošinātu vienlīdzīgu darba samaksu pašvaldībā, paaugstinot darba algu vidēji par 5%, noapaļojot uz
augšu līdz tuvākajam skaitlim (veselam euro), kas dalās ar 5, pamatojoties uz Baldones novada
pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma, kas apstiprināts ar domes 31.07.2013. sēdes
lēmumu, prot.Nr.3, 15.§, 1.1., 1.4.-1.5.p., ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 16.12.2014. sēdes
atzinumu, Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 10 balsis ( K.Putniņa, H.Nezinis, S.Freiberga,
I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, R.Audzers, V.Āboltiņa); PRET - nav, ATTURAS – 1
balss (H.R.Ozols), saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
11.panta 1.daļu, nepiedalās lēmuma pieņemšanā - 1 balss (A.Vidžis),
NOLEMJ:
1.Apstiprināt Baldones novada pašvaldības kultūras darbinieku amatalgas (pielikumā).
2.Lēmums stājas spēkā ar 2015.gada 1.janvāri.
5.7.§
Par Baldones mākslas skolas darbinieku amatalgu saraksta apstiprināšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs,
R.Audzers, H.R.Ozols, V.Āboltiņa /
ZIŅO: I.Simsone, pašvaldības izpilddirektore
SAGATAVOJA: S.Ezera, personāla speciāliste
Noklausoties izpilddirektores Ilzes Simsones ziņojumu par Baldones mākslas skolas darbinieku amatalgu
noteikšanu, ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu,
30.11.2010. MK noteikumus Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, 29.01.2013. MK
noteikumus Nr.66 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba
samaksu un tās noteikšanas kārtību”, 02.12.2014. MK noteikumus Nr.734 Grozījumi Ministru kabineta
2013.gada 27.augusta noteikumos Nr.665 "Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo
stundas tarifa likmi", lai nodrošinātu vienlīdzīgu darba samaksu pašvaldībā, paaugstinot darba algu vidēji
par 5%, noapaļojot uz augšu līdz tuvākajam skaitlim (veselam euro), kas dalās ar 5, pamatojoties uz
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Baldones novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma, kas apstiprināts ar
domes 31.07.2013. lēmumu, prot.Nr.3, 15.§, 1.1., 1.4.-1.5.p., ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas
16.12.2014. sēdes atzinumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis ( K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, S.Freiberga,
I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, R.Audzers, V.Āboltiņa); PRET - nav, ATTURAS – 1
bass ( H.R.Ozols),
NOLEMJ:
1.Apstiprināt Baldones mākslas skolas darbinieku amatalgas (pielikumā).
2.Lēmums stājas spēkā ar 2015.gada 1.janvāri.
5.8.§
Par Baldones mūzikas pamatskolas un J.Dūmiņa Baldones mūzikas skolas darbinieku
amatalgu saraksta apstiprināšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs,
R.Audzers, H.R.Ozols, V.Āboltiņa /
ZIŅO: I.Simsone, pašvaldības izpilddirektore
SAGATAVOJA: S.Ezera, personāla speciāliste
Noklausoties izpilddirektores Ilzes Simsones ziņojumu par Baldones mūzikas pamatskolas un J.Dūmiņa
Baldones mūzikas skolas darbinieku amatalgu noteikšanu, ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, 30.11.2010. MK noteikumus Nr.1075 “Valsts un
pašvaldību institūciju amatu katalogs”, 29.01.2013. MK noteikumus Nr.66 “Noteikumi par valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”,
02.12.2014. MK noteikumus Nr.734 Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta noteikumos
Nr.665 "Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi", lai nodrošinātu
vienlīdzīgu darba samaksu pašvaldībā, paaugstinot darba algu vidēji par 5%, noapaļojot uz augšu līdz
tuvākajam skaitlim (veselam euro), kas dalās ar 5, pamatojoties uz Baldones novada pašvaldības darba
samaksas un sociālo garantiju nolikuma, kas apstiprināts ar domes 31.07.2013. lēmumu, prot.Nr.3,
15.§, 1.1., 1.4.-1.5.p., ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 16.12.2014. sēdes atzinumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 9 balsis ( K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Lagzdiņa,
J.Dūmiņš, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET - nav, ATTURAS – 2 balsis (R.Audzers,
H.R.Ozols), saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta
1.daļu, nepiedalās lēmuma pieņemšanā - 1 balss (S.Freiberga),
NOLEMJ:
1.Apstiprināt Baldones mūzikas pamatskolas un J.Dūmiņa Baldones mūzikas skolas darbinieku amatalgas
(pielikumā).
2.Lēmums stājas spēkā ar 2015.gada 1.janvāri.
5.9.§
Par Baldones novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” papildus amata
vietām un amatalgu saraksta apstiprināšanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs,
R.Audzers, H.R.Ozols, V.Āboltiņa /

ZIŅO: I.Simsone, pašvaldības izpilddirektore
SAGATAVOJA: S.Ezera, personāla speciāliste
Noklausoties izpilddirektores Ilzes Simsones ziņojumu par Baldones novada pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādes “Vāverīte” darbinieku amatu saraksta papildināšanu un amatalgu noteikšanu,
ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, 30.11.2010. MK
noteikumus Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, 29.01.2013. MK noteikumus
Nr.66 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās
noteikšanas kārtību”, 02.12.2014. MK noteikumus Nr.734 Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada
27.augusta noteikumos Nr.665 "Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa
likmi", lai nodrošinātu vienlīdzīgu darba samaksu pašvaldībā, paaugstinot darba algu vidēji par 5%,
noapaļojot uz augšu līdz tuvākajam skaitlim (veselam euro), kas dalās ar 5, pamatojoties uz Baldones
novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma, kas apstiprināts ar domes
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31.07.2013. lēmumu, prot.Nr.3, 15.§, 1.1., 1.4.-1.5.p., ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas
16.12.2014. sēdes atzinumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 10 balsis ( K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, S.Freiberga,
I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET - nav, ATTURAS – 3 balsis
(R.Audzers, H.R.Ozols, E.Valantis),
NOLEMJ:
1.Papildināt Baldones novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” darbinieku amatu
sarakstu ar sekojošām amata vietām:
1.1. No 01.01.2015.:
1.1.1. Latviešu valodas skolotāju - 1 slodze;
1.1.2. Deju skolotāja - 0.5 slodzes;
1.1.3. Psihologs - 1 slodze;
1.1.4. Dežurants - ar nepilnu darba laiku 20 stundas nedēļā.
1.2. No 01.11.2015. uzsākot darbu iestādes jaunajam korpusam:
1.2.1. Skolotājs - 4 slodzes;
1.2.2. Skolotāja palīgs - 3, ar normālu darba laiku 40 stundas nedēļā;
1.2.3. Skolotāja (aizvietotāja) - 1 slodze;
1.2.4. Koncertmeistars - ar nepilnu darba laiku 20 stundas nedēļā;
1.2.5. Izglītības metodiķis - 1 slodze;
1.2.6. Apkopēja - ar normālu darba laiku 40 stundas nedēļā;
1.2.7. Veļas mazgātāja - ar nepilnu darba laiku 20 stundas nedēļā.
2.Apstiprināt Baldones novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” darbinieku
amatalgu sarakstu.
3.Lēmums stājas spēkā ar 2015.gada 1.janvāri.
5.10.§
Par Baldones novada pašvaldības Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienesta papildus amata
vietām un darbinieku amatalgu saraksta apstiprināšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs,
R.Audzers, H.R.Ozols, E.Valantis, V.Āboltiņa /
ZIŅO: I.Simsone, pašvaldības izpilddirektore
SAGATAVOJA: S.Ezera, personāla speciāliste
Noklausoties izpilddirektores Ilzes Simsones ziņojumu par Baldones novada pašvaldības Pilsētas un ceļu
uzturēšanas dienesta darbinieku amatu saraksta papildināšanu un amatalgu noteikšanu, ievērojot Valsts
un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, 30.11.2010. MK noteikumus
Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, 29.01.2013. MK noteikumus Nr.66 “Noteikumi
par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas
kārtību”, 02.12.2014. MK noteikumus Nr.734 Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta
noteikumos Nr.665 "Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi", lai
nodrošinātu vienlīdzīgu darba samaksu pašvaldībā, paaugstinot darba algu vidēji par 5%, noapaļojot uz
augšu līdz tuvākajam skaitlim (veselam euro), kas dalās ar 5, pamatojoties uz Baldones novada
pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma, kas apstiprināts ar domes 31.07.2013.
lēmumu, prot.Nr.3, 15.§, 1.1., 1.4.-1.5.p., ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 16.12.2014.
sēdes atzinumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 9 balsis ( K.Putniņa, S.Freiberga, A.Vidžis, I.Lagzdiņa,
J.Dūmiņš, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET - 1 balss (E.Valantis) , ATTURAS – 2 balsis
(R.Audzers, H.R.Ozols), saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
11.panta 1.daļu, nepiedalās lēmuma pieņemšanā - 1 balss (H.Nezinis),
NOLEMJ:
1.Papildināt Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienesta darbinieku amatalgu sarakstu ar sekojošām amata
vietām:
1.1. strādnieks darbam ar krūmgriezi, nosakot normālu darba laiku 40 stundas nedēļā;
1.2. dārznieka palīgs, nosakot normālu darba laiku 40 stundas nedēļā.
2.Apstiprināt Baldones novada pašvaldības Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienesta darbinieku amatalgu
sarakstu.

3.Lēmums stājas spēkā ar 2015.gada 1.janvāri.

14

5.11.§

Par Baldones novada pašvaldības Sociālās aprūpes centra “Baldone” darbinieku amatalgu
saraksta apstiprināšanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs,
R.Audzers, H.R.Ozols, E.Valantis, V.Āboltiņa /
ZIŅO: I.Simsone, pašvaldības izpilddirektore
SAGATAVOJA: S.Ezera, personāla speciāliste
Noklausoties izpilddirektores Ilzes Simsones ziņojumu par Baldones novada pašvaldības Sociālās
aprūpes centra “Baldone” darbinieku amatalgu noteikšanu, ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, 30.11.2010. MK noteikumus Nr.1075 “Valsts un
pašvaldību institūciju amatu katalogs”, 29.01.2013. MK noteikumus Nr.66 “Noteikumi par valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”,
02.12.2014. MK noteikumus Nr.734 Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta noteikumos
Nr.665 "Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi", lai nodrošinātu
vienlīdzīgu darba samaksu pašvaldībā, paaugstinot darba algu vidēji par 5%, noapaļojot uz augšu līdz
tuvākajam skaitlim (veselam euro), kas dalās ar 5, pamatojoties uz Baldones novada pašvaldības darba
samaksas un sociālo garantiju nolikuma, kas apstiprināts ar domes 31.07.2013. lēmumu, prot.Nr.3, 15.§,
1.1., 1.4.-4.5.p., ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 16.12.2014. sēdes atzinumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 10 balsis ( K.Putniņa, H.Nezinis, S.Freiberga, A.Vidžis,
I.Lagzdiņa,
J.Dūmiņš, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET - 1 balss (E.Valantis) ,
ATTURAS – 2 balsis (R.Audzers, H.R.Ozols),
NOLEMJ:
1.Apstiprināt Baldones novada pašvaldības Sociālās aprūpes centra “Baldone” darbinieku amatalgas
(pielikumā).
2. Lēmums stājas spēkā ar 2015.gada 1.janvāri.
5.12.§
Par Baldones novada pašvaldības Sociālā dienesta darbinieku amatalgu saraksta
apstiprināšanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

ZIŅO: I.Simsone, pašvaldības izpilddirektore
SAGATAVOJA: S.Ezera, personāla speciāliste
Noklausoties izpilddirektores Ilzes Simsones ziņojumu par Baldones novada Sociālā dienesta darbinieku
amatalgu noteikšanu, ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likumu, 30.11.2010. MK noteikumus Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”,
29.01.2013. MK noteikumus Nr.66 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”, 02.12.2014. MK noteikumus Nr.734 Grozījumi
Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta noteikumos Nr.665 "Noteikumi par minimālo mēneša darba algu
un minimālo stundas tarifa likmi", lai nodrošinātu vienlīdzīgu darba samaksu pašvaldībā, paaugstinot
darba algu vidēji par 5%, noapaļojot uz augšu līdz tuvākajam skaitlim (veselam euro), kas dalās ar 5,
pamatojoties uz Baldones novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma, kas
apstiprināts ar domes 31.07.2013. lēmumu, prot.Nr.3, 15.§, 1.1., 1.4.-4.5.p., ņemot vērā Finanšu un
attīstības komitejas 16.12.2014. sēdes atzinumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 10 balsis ( K.Putniņa, H.Nezinis, S.Freiberga, A.Vidžis,
I.Lagzdiņa,
J.Dūmiņš, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET - 1 balss (E.Valantis) ,
ATTURAS – 2 balsis (R.Audzers, H.R.Ozols),
NOLEMJ:
1.Apstiprināt Baldones novada Sociālā dienesta darbinieku amatalgas (pielikumā).
2.Lēmums stājas spēkā ar 2015.gada 1.janvāri.
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5.13.§
Par Baldones novada Sporta kompleksa darbinieku amatalgu saraksta apstiprināšanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs,
R.Audzers, H.R.Ozols, E.Valantis, V.Āboltiņa /
ZIŅO: I.Simsone, pašvaldības izpilddirektore
SAGATAVOJA: S.Ezera, personāla speciāliste
Noklausoties izpilddirektores Ilzes Simsones ziņojumu par Baldones novada Sporta kompleksa darbinieku
amatalgu noteikšanu, ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likumu, 30.11.2010. MK noteikumus Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”,
29.01.2013. MK noteikumus Nr.66 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”, 02.12.2014. MK noteikumus Nr.734 Grozījumi
Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta noteikumos Nr.665 "Noteikumi par minimālo mēneša darba algu
un minimālo stundas tarifa likmi", Nolikumu par atbalstu Baldones novada sporta organizācijām un
individuālajiem sportistiem, apstiprinātu ar domes 03.03.2010. sēdes lēmumu, prot.Nr.6, 9 §, lai
nodrošinātu vienlīdzīgu darba samaksu pašvaldībā, paaugstinot darba algu vidēji par 5%, noapaļojot uz
augšu līdz tuvākajam skaitlim (veselam euro), kas dalās ar 5, pamatojoties uz Baldones novada
pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma, kas apstiprināts ar domes 31.07.2013. sēdes
lēmumu, prot.Nr.3, 15.§, 1.1., 1.4.-1.5.p., ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 16.12.2014. sēdes
atzinumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 10 balsis ( K.Putniņa, H.Nezinis, S.Freiberga, A.Vidžis,
I.Lagzdiņa,
J.Dūmiņš, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET - 1 balss (E.Valantis) ,
ATTURAS – 2 balsis (R.Audzers, H.R.Ozols),
NOLEMJ:
1.Apstiprināt Baldones novada Sporta kompleksa darbinieku amatalgas (pielikumā).
2.Lēmums stājas spēkā ar 2015.gada 1.janvāri.
5.14.§
Par Baldones vidusskolas papildus amata vietām un darbinieku amatalgu saraksta
apstiprināšanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs,
R.Audzers, H.R.Ozols, E.Valantis, V.Āboltiņa /
ZIŅO: I.Simsone, pašvaldības izpilddirektore
SAGATAVOJA: S.Ezera, personāla speciāliste
Noklausoties izpilddirektores Ilzes Simsones ziņojumu par Baldones vidusskolas darbinieku amatu
saraksta papildināšanu un amatalgu noteikšanu, ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu
un darbinieku atlīdzības likumu, 30.11.2010. MK noteikumus Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju
amatu katalogs”, 29.01.2013. MK noteikumus Nr.66 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”, 02.12.2014. MK noteikumus
Nr.734 Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta noteikumos Nr.665 "Noteikumi par minimālo
mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi", lai nodrošinātu vienlīdzīgu darba samaksu
pašvaldībā, paaugstinot darba algu vidēji par 5%, noapaļojot uz augšu līdz tuvākajam skaitlim (veselam
euro), kas dalās ar 5, pamatojoties uz Baldones novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju
nolikuma, kas apstiprināts ar domes 31.07.2013. lēmumu, prot.Nr.3, 15.§, 1.1., 1.4.-1.5.p., ņemot vērā
Finanšu un attīstības komitejas 16.12.2014. sēdes atzinumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 10 balsis ( K.Putniņa, H.Nezinis, S.Freiberga, A.Vidžis,
I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET - 2 balss (E.Valantis,H.R.Ozols),
ATTURAS – 1 balss (R.Audzers),
NOLEMJ:
1.Ar 2015.gada 1.augustu papildināt Baldones vidusskolas darbinieku amatalgu sarakstu ar divām
amata vietām - apkopējs.
2. Apstiprināt Baldones vidusskolas amatalgu sarakstu;
3. Lēmums stājas spēkā ar 2015.gada 1.janvāri.
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6.§
Par Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes līdzfinansējumu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, R.Audzers,
H.R.Ozols, E.Valantis, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: K.Putniņa, domes priekšsēdētāja
Izskatījusi Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes (turpmāk tekstā -Pārvalde) Uzraudzības
padomes priekšsēdētājas L.Kadiģes 08.12.2014. vēstuli Nr.2-8/95 „Par Pierīgas izglītības, kultūras un
sporta pārvaldes līdzfinansējuma apjomu 2015.gadam”,domē saņemtu 10.12.2014., reģistrācijas
Nr.05/1437, ar lūgumu pārvaldes dibinātājpašvaldību domēm izskatīt jautājumu par līdzfinansējuma
palielinājumu, Baldones novada dome konstatē:
1.Aprēķinātā pārvaldes dibinātājpašvaldību līdzfinansējuma daļa salīdzinājumā ar 2014.gadu ir par
0,8%, jeb 892.00 EUR mazāka, jo samazinājies deklarēto iedzīvotāju skaits par 411 cilvēkiem.
Līdz ar to Pārvaldes budžetā 2015.gadā nebūs pietiekamu līdzekļu, lai nodrošinātu pedagogu
tālākizglītības kursu nodrošinājumu ( vēsturē - 12 akad./h, sākumskola - 36 akad./h, latviešu valoda (12
akad./h), logopēdiem (36 akad./h), kursi direktora vietniekiem (24 akad./h), kas sastāda EUR 3100.00.
2. Finanšu deficīta dēļ Pārvalde 2015.gada budžeta projektā nav iekļauts finansējums skolēnu sacensību
uzvarētāju apbalvošanai ar medaļām - EUR 550.00, kā arī - dambretes, MTB riteņbraukšanas, zemledus
makšķerēšanas un pludmales volejbola sacensību norisei - EUR 2450.00.
3. Piecu gadu Pārvaldes darbības periodā darbinieku atalgojums nav mainīts. Lai palielinātu Pārvaldes
darbinieku atalgojumu vidēji par 40.00 EUR , iekļaujot darba devēja nodokli - nepieciešami EUR 3040.00.
4. Lai pienācīgi nodrošinātu Pārvaldes nolikumā minētās pamatfunkcijas 2015.gadā, Pārvaldes
Uzraudzības padome lūdz pārvaldes dibinātājpašvaldību domēm palielināt līdzfinansējumu pašvaldībām: 1)
no 1000 līdz 5000 deklarēto iedzīvotāju - no EUR 1.57 uz EUR 1.65 par katru deklarēto personu; 2) par
katru nākamo iedzīvotāju sākot no 5001 - no EUR 1.28 uz EUR 1.36 par katru deklarēto personu.
Ņemot vērā visu augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
8.punktu, kas noteic, ka „(..) tikai dome var izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes,
pašvaldības kapitālsabiedrības, biedrības un nodibinājumus, apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus (..),
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 10 balsis ( K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Lagzdiņa,
J.Dūmiņš, J.Eglīts, S.Stanguts, R.Audzers, H.R.Ozols, V.Āboltiņa); PRET - nav, ATTURAS – 2 balsis
( A.Mačs, E.Valantis),
NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus Baldones novada domes 2009.gada 2.decembra sēdē apstiprinātā (prot. Nr.12,
4.§) Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikuma 5.sadaļas 2.punktā šādā redakcijā:
“ 2. Dibinātāju līdzdalības maksājumu daļa tiek aprēķināta no pašvaldībā deklarēto iedzīvotāju skaita
pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegtajiem datiem uz esošā kalendārā gada 01.novembri,
pēc principa:
2.1. ja pašvaldībā ir no 1000 līdz 5000 deklarēto iedzīvotāju, maksājums ir EUR 1.65 (viens euro, 65
centi) par deklarēto personu;
2.2.par katru nākamo iedzīvotāju, sākot no 5001, maksājuma apmērs ir EUR 1.36 (viens euro, 36 centi)
par deklarēto personu;
2.3. Svītrots. ”
7.§
Par adreses „Kudjāņi” piešķiršanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, R.Audzers,
H.R.Ozols, E.Valantis /
ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis ( K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Lagzdiņa,
J.Dūmiņš, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, R.Audzers, H.R.Ozols, E.Valantis); PRET - nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
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nekustamajam īpašumam “Kudjāņi”, ar kadastra numuru [..], sastāvošam no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu [..] un uz tās esošajai dzīvojamās mājas jaunbūvei, piešķirt adresi „ Kudjāņi”,
Baldones pagasts, Baldones novads.
8.§
Par lēmuma grozīšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, R.Audzers,
H.R.Ozols, E.Valantis /
ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis ( K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Lagzdiņa,
J.Dūmiņš, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, R.Audzers, H.R.Ozols, E.Valantis); PRET - nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Grozīt Baldones novada domes 2013.gada 20.marta lēmumu Nr.6, 4.§ “Par starpgabala statusa
noteikšanu zemes vienībai” un papildināt lemjošo daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:
“5. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8025 009 0218 un nosaukumu “Jumīši” ir Baldones
pašvaldībai piekrītošs starpgabals.”
9.§
Par lietošanas tiesību pārtraukšanu uz īpašumu Baldonē, Zīļu ielā 33
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, R.Audzers,
H.R.Ozols, E.Valantis /
ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis ( K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Lagzdiņa,
J.Dūmiņš, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, R.Audzers, H.R.Ozols, E.Valantis); PRET - nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Pārtraukt Latvijas Republikas pastāvīgai iedzīvotājai [vārds, uzvārds], personas kods [..], un ārzemju
pilsonim [vārds, uzvārds], katram 1/8 domājamo daļu apmērā zemes lietošanas tiesības par nekustamo
īpašumu Zīļu iela 33, Baldonē, zemes vienības kadastra apzīmējums [..], 1689m² platībā.
2. Zemi ieskaitīt pašvaldības zemju fondā.
3. [vārds, uzvārds], personas kods [..], un [vārds, uzvārds] iegūst zemes nomas pirmtiesības uz
nekustamā īpašuma Zīļu iela 33, Baldonē katrs 1/8 domājamo daļu.
4. Latvijas Republikas pastāvīgai iedzīvotājai [vārds, uzvārds], personas kods [..], un ārzemju pilsonim
[vārds, uzvārds] ierasties domē zemes nomas attiecību nodibināšanai.
5. Nosūtīt šī lēmuma izrakstu: [vārds, uzvārds] uz adresi [adrese], un [vārds, uzvārds] uz adresi [..].
10.§
Par zemes lietošanas tiesību pārtraukšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, R.Audzers,
H.R.Ozols, E.Valantis /
ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis ( K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Lagzdiņa,
J.Dūmiņš, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, R.Audzers, H.R.Ozols, E.Valantis); PRET - nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Pārtraukt [vārds, uzvārds], personas kods [..], lietošanas tiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..]
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] piešķirt adresi “Liepkalni 1”, Baldones pagasts, Baldones novads.
3. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu [..] un adresi “Liepkalni 1”, Baldones pagasts, Baldones novads piekrīt
pašvaldībai, jo uz tās ir bijušajam zemes lietotājam piederošas ēkas un būves.
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4. Lēmuma izrakstu nosūtīt [vārds, uzvārds] uz adresi [adrese].
11.§
Par zemes nomas līguma izbeigšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, R.Audzers,
H.R.Ozols, E.Valantis/
ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 10 balsis ( K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Lagzdiņa,
J.Dūmiņš, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, R.Audzers, H.R.Ozols); PRET - nav, ATTURAS – 1 balss (E.Valantis),
NOLEMJ:
1.Izbeigt 2011.gada 10.jūnijā noslēgto zemes nomas līgumu, iereģistrētu ar Nr.78-04-12/720, par zemes
961m² platībā iznomāšanu Baldones pagastā, “Rozītes 51”, noslēgtu starp [vārds, uzvārds], personas
kods[..], un Baldones novada pašvaldību ar 2015.gada 1.janvāri.
2.Noslēgt vienošanos par līguma izbeigšanu pēc nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas parāda
nomaksas.
12.§
Par zemes nomas līguma izbeigšanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis ( K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Lagzdiņa,
J.Dūmiņš, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, R.Audzers, H.R.Ozols, E.Valantis); PRET - nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Izbeigt 2009.gada 19.februārī noslēgto zemes nomas līgumu, iereģistrētu ar Nr.669A, par zemes 2,9ha
platībā iznomāšanu “Saulsardzēs”, ar [vārds, uzvārds], personas kods [..], ar 2015.gada 1.janvāri.
2. Noslēgt vienošanos par līguma izbeigšanu pēc nomas maksas parāda nomaksas.
13.§
Par zemes piešķiršanu nomā
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, R.Audzers,
H.R.Ozols, E.Valantis /
ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis ( K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Lagzdiņa,
J.Dūmiņš, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, R.Audzers, H.R.Ozols, E.Valantis); PRET - nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Pārtraukt zeme nomas līgumu ar [vārds, uzvārds], personas kods [..], par zemes nomu Baldonē,
Saules ielā 13.
2. Piešķirt [vārds, uzvārds], personas kods [..], deklarētā dzīvesvieta [adrese], zemi nomā pašvaldības
īpašumā esošā zemes gabalā Baldonē, Saules ielā 13 1666m² platībā uz 10 gadiem ar mērķi – individuālo
dzīvojamo māju apbūve.
3. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes Baldonē, Saules ielā 13 kadastrālās vērtības, bet ne
mazāku par 28 eiro/gadā.
4. Noslēgt nomas līgumu ar [vārds, uzvārds], personas kods [..], pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 62.panta 4.punktu.
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14.§

Par platības precizēšanu pašvaldības zemes gabaliem

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, R.Audzers,
H.R.Ozols, E.Valantis /
ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 10 balsis ( K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Lagzdiņa,
J.Dūmiņš, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, R.Audzers, E.Valantis); PRET - nav, ATTURAS – 1 balss (H.R.Ozols),
NOLEMJ:
1.Precizēt pašvaldībai piekrītošo zemes vienību platības Baldones pilsētā, ņemot vērā, ka mērot platības
var mainīties:
N.p.k.

Īpašuma
nosaukums

Zemes vienības
kadastra
apzīmējums

Iepriekš
norādītā
platība, ha

Precizētā platība
(ha)

1.

Meža iela

80050010116

1,0463

0,66

2.

Odu iela

80050011226

0,11

0,08

3.

Krasta iela 2

80050013706

3,3

6,80

4.

Mežvidu iela

80050010114

0,6438

0,63

5.

Rīgas iela 25

80050010119

1,135

0,95

6.

Sila iela 7

80050015415

0,6606

0,65

7.

Sila iela

80050015420

0,5702

0,60

8.

Upes iela

80050010148

-

0,33

2.Precizēt pašvaldībai piekrītošo zemes vienību platības Baldones pagastā, ņemot vērā, ka mērot platības
var mainīties un to, ka mērot tiks ievēroti pašvaldības ceļus minimālie platumi atbilstoši Autoceļu likuma
27.1pantam vai 2000.gada 7.marta domes lēmuma Nr.39 2.pielikumam:
N.p.k.

Īpašuma
nosaukums

Zemes vienības
kadastra
apzīmējums

Iepriekš
norādītā
platība, ha

Precizētā platība (ha)

1.

Lapsēnu ceļš

80250020195

3,6985

4,31

2.

Reiskatu ceļš

80250020227

0,6071

0,78

3.

Kažociņi

80250070494

0,5774

0,46

4.

2.iela, Vārpas

80250080261

0,24

0,31

5.

Ibenetes ceļš

80250120116

1,2

0,97

6.

Purmaļu ceļš

80250120130

1,2

0,46

3. Noteikt, ka nekustamais īpašums Upes iela, Baldone, kadastra numurs 8001 001 2516, sastāv no divām
zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 8005 001 2516 un 8005 001 0148, kas nepieciešamas Baldones
pašvaldībai funkciju veikšanai – ielu un ceļu uzturēšanai.
15.§
Par ēku un būvju īpašuma sadali
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis ( K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Lagzdiņa,
J.Dūmiņš, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, R.Audzers, H.R.Ozols, E.Valantis); PRET - nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
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1.Piekrist ēku īpašuma Rīgas iela 79 k-2, Baldone, kadastra numurs
īpašumos.

[..] sadalei

6

atsevišķos

2.Ēkām ar kadastra apzīmējumiem [..] un [..] piešķirt tādu pašu adresi kā zemei Biedrības iela 7, Baldone,
Baldones novads.
3. Ēkai ar kadastra apzīmējumu [..] piešķirt tādu pašu adresi kā zemei Biedrības iela 9, Baldone, Baldones
novads.
4.Ēkai ar kadastra apzīmējumu [..] piešķirt tādu pašu adresi kā zemei Biedrības iela 6, Baldone, Baldones
novads.
5.Ēkai ar kadastra apzīmējumu [..] piešķirt jaunu adresi - Biedrības iela 8, Baldone, Baldones novads.
6.Ēkai ar kadastra apzīmējumu [..] piešķirt jaunu adresi - Biedrības iela 10, Baldone, Baldones novads.
7.Ēkai ar kadastra apzīmējumu [..] piešķirt jaunu adresi - Biedrības iela 12, Baldone, Baldones novads.
16.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā Parka ielā 39, Baldonē

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis ( K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Lagzdiņa,
J.Dūmiņš, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, R.Audzers, H.R.Ozols, E.Valantis); PRET - nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Baldones novadā, Baldonē, Parka iela 39
zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu [..].
2. Saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko daļu, zemes vienībai „1”– 14,4899 ha platībā, atstāt adresi
Parka 39, Baldone, Baldones novads, 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”– 0,12 ha platībā, piešķirt adresi
Parka 43, Baldone, Baldones novads, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - valsts aizsardzības
nozīmes objektu, drošības, policijas, ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un soda izciešanas
iestāžu apbūve (0906).
17.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Vecozoliņi”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis ( K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Lagzdiņa,
J.Dūmiņš, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, R.Audzers, H.R.Ozols, E.Valantis); PRET - nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.No nekustamā īpašuma “Vecozoliņi”, kadastra numurs [..] atdalīt zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu [..], 1,2 ha platībā un piešķirt tai nosaukumu “Mazklāviņi”.
2.Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi Baldones pagasta nekustamajā īpašumā „Vecozoliņi”
zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu [..], no tās atdalot divas zemes vienības 3,2 ha un 2,00ha platībā,
vairāk vai mazāk kā izrādīsies dabā uzmērot, saskaņā ar grafisko pielikumu.
3.Zemes ierīcības projektu saskaņot ar:
3.1.akciju sabiedrību “Latvenergo”, norādot perspektīvo elektroenerģijas patērētāju elektrisko slodzi
kilovatos,
3.2. Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Zemgales
reģiona meliorācijas nodaļu;
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3.3.Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālo nodaļu;
3.4. Baldones novada domes Attīstības nodaļu;
3.5. Baldones novada domes ielu un ceļu uzturēšanas dienestu.
4. Projektā paredzēt piebraucamos ceļu paliekošajai zemes vienībai.
5. Zemes ierīcības projekta skici saskaņot Baldones būvvaldē.
6. Zemes ierīcības projekta izstrādes izstrādātājam iesniegt pašvaldībā projekta grafisko daļu digitālā
veidā vektordatu formā.
7. Pēc zemes ierīcības projekta saskaņošanas ar visām nepieciešamajām institūcijām, to iesniegt
apstiprināšanai domē.
18.§
Par sagatavošanas grupas pedagoga amata vietu Baldones mākslas skolā

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, R.Audzers,
H.R.Ozols, E.Valantis /
ZIŅO: S.Freiberga, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja
SAGATAVOJA: S.Freiberga
Izskatījusi Baldones Mākslas skolas direktora Tālivalža Muzikanta 05.11.2014. iesniegumus Nr.1-19/20,
domē saņemtus 05.11.2014., reģistrācijas Nr.05/1282, ar lūgumu mākslas skolas amatalgu sarakstā
izveidot pedagoga sagatavošanas grupai amata vietu, Baldones novada dome konstatē:
1. Ar domes 2014.gada 28.oktobra lēmumiem “Par grozījumiem Mākslas skolas nolikumā” un “Par
mākslas sagatavošanās nodarbību pirmsskolas vecuma audzēkņiem organizēšanu un apmaksu”,
Baldones novada dome atbalstīja sagatavošanas grupas pirmsskolas vecuma bērniem darbību Baldones
mākslas skolā un noteica mākslas sagatavošanās nodarbību pirmsskolas vecuma audzēkņiem
organizēšanu un apmaksu.
2. Pedagoga darba algu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas noteiktas atbilstoši
pedagoga darba algas likmei pēc nostrādāto stundu skaita, tiks finansētas no vecāku maksas par
mākslas sagatavošanās nodarbību apmeklējumu.
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– 11 balsis ( K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Lagzdiņa,
J.Dūmiņš, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, R.Audzers, E.Valantis); PRET - nav, ATTURAS – 1 balss (H.R.Ozols),
NOLEMJ:
1. Ar 2015.gada 1.janvāri Baldones mākslas skolas darbinieku amatalgu sarakstā iekļaut pedagoga
sagatavošanas grupā amata vietu, atalgojumu nosakot saskaņā ar MK noteikumiem Nr.836 “Pedagogu
darba samaksas noteikumi” un nostrādāto stundu skaita.
19.§
Par finansiālu atbalstu R.Snikus

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, R.Audzers,
H.R.Ozols, E.Valantis /
ZIŅO: S.Freiberga, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja
SAGATAVOJA: S.Freiberga
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis ( K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Lagzdiņa,
J.Dūmiņš, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, R.Audzers, H.R.Ozols, E.Valantis); PRET - nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
finansiāli atbalstīt Riharda Snikus, personas kods [..], dalību Eiropas un Pasaules čempionāta
sacensībās jāšanas sportā, kā arī gatavošanos 2016.gadā Brazīlijā notiekošajām Olimpiskajām spēlēm,
2015.gada budžetā paredzot līdzekļus EUR 700,00 apmērā, EKK- 22392 (atbalsts sportistiem).
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20.§
Par finansiālu atbalstu 24 un 12 stundu kalnu divriteņu sacensībām

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, R.Audzers,
H.R.Ozols, E.Valantis/
ZIŅO: S.Freiberga, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja
SAGATAVOJA: S.Freiberga
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis ( K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Lagzdiņa,
J.Dūmiņš, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, R.Audzers, H.R.Ozols, E.Valantis); PRET - nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Piešķirt finansiālu atbalstu SIA [nosaukums] reģistrācijas Nr.[..], juridiskā adrese: [adrese], rīkotajām
24 un 12 stundu kalnu velosipēdu sacensībām 2015.gadā no 25.-26.jūlijam, Baldonē Riekstu kalna
slēpošanas bāzē, EUR 25.00 apmērā, diplomu iegādei, no EKK 22392 – atbalsts sportistiem.
2.Informāciju par sacensību norisi ievietot Baldones māja lapā, facebook un laikrakstā „Baldones ziņas”.
21.§
Par finansiālu atbalstu jātnieku sporta kluba “Telfas” dalībniecei
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

ZIŅO: S.Freiberga, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja
SAGATAVOJA: S.Freiberga
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis ( K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Lagzdiņa,
J.Dūmiņš, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, R.Audzers, H.R.Ozols, E.Valantis); PRET - nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
piešķirt finansiālu atbalstu biedrības „Jātnieku sporta klubs „Telfas””, reģistrācijas Nr. [..], dalībniecei
Annai Šellerei, sedzot dalības maksas Latvijas Jātnieku federācijas 2015.gadā rīkotajās sacensībās EUR
290,00, no EKK - 22392.
22.§
Par telpu nomas līgumu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, R.Audzers,
H.R.Ozols, E.Valantis /
ZIŅO: M.Dadze
SAGATAVOJA: M.Dadze, juridiskā dienesta vadītāja
Izskatījusi biedrības “Baldones Māksla”, reģistrācijas Nr.40008187696, juridiskā adrese: Daugavas iela
2A, Baldone, Baldones novads, pilnvarotās personas Daces Molas 2014.gada 25.novembra iesniegumu,
domē saņemtu, 04.12.2014., reģistrācijas Nr.4-01-4/1403, ar lūgumu atvēlēt piemērotas telpas Baldones
mākslas skolā Baldonē, Daugavas ielā 2A, Pieaugušo studijas nodarbībām vienu reizi nedēļa pēc
plkst.19.00, netraucējot mākslas skolas nodarbību norisi, Baldones novada dome konstatē:
1. Saskaņā ar Baldones pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 675 ierakstiem, nekustamā īpašuma –
Daugavas ielā 2A, Baldonē, Baldones nov., kadastra Nr. 8005 001 1722, kas sastāv no zemes vienības
576 m² platībā un mākslas skolas ēkas, īpašnieks ir Baldones novada pašvaldība;
2. 2014.gada 28.oktobra sēde pieņēma lēmumu (prot.Nr.12, 30.§) konceptuāli atbalstīt pieaugušo
studijas izveidi Mākslas skolas telpās, noslēdzot nomas līgumu ar studijas vadītāju par mākslas skolas
telpu nomu.
3. 2014.gada 25.novembra sēde dome pieņēma lēmumu (prot.Nr.13, 17.§): 1) Nodot nomā Baldones
Mākslas skolas trīs mācību telpas, kas atrodas Daugavas ielā 2A, Baldonē, Baldones novadā, Pieaugušo
mākslas studijas darbībai; 2) Noteikts nomas maksu par 1.punktā noteikto telpu nomu (12 stundas
mēnesī) - EUR 20,00 mēnesī.
4. Biedrības “Baldones Māksla, reģistrācijas Nr.40008187696, juridiskā adrese: Daugavas iela 2A,
Baldone, Baldones novads, dibināta 2011.gadā.
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Biedrības mērķi:1)Sabiedriskā labuma darbība, atbalstot Baldones mākslas skolu un tās sniegto
profesionālās ievirzes izglītību; 2) mūžizglītību un citas ar neformālo izglītību saistītas programmas; 3)
interešu izglītību; 4) sabiedrisko un latviešu kultūras identitātes integrāciju, interesi par dažādām
pasaules kultūrām, sociālo, etnisko un reliģisko daudzveidību, izmantojot mākslas potenciālu; 5)
finansiālā atbalsta piesaistīšana dažādu ar biedrības mērķiem saistītu projektu un programmu īstenošanai;
6) ar mākslu saistītu labdarības akciju, izstāžu, konkursu, plenēru, festivālu organizēšana un līdzdalība.
5.Biedrība organizē un atbalsta Pieaugušo mākslas studijas darbību, piedāvājot jebkuram interesentam
atklāt un attīstīt savus radošos talantus dažādos vizuālās un lietišķās mākslas virzienos, komunicēt ar
līdzīgi domājošiem, veidot diskusijas mākslas telpā.
Baldones novada dome pamatojas uz sekojošām tiesību normām:
1.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”
(turpmāk – MK noteikumi Nr. 515) 4.2.apakšpunkts nosaka, ka šo noteikumu 2.nodaļas normas
nepiemēro, izņemot šo noteikumu 7.punktu, ja: (..) tiek slēgts nomas līgums par nomas objektu sociālās
aizsardzības, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta vai veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai un:
4.2.1. nomas līguma termiņš vai vairākas reizes pēc kārtas ar vienu personu noslēgto līgumu kopējais
termiņš piecu gadu laikā nepārsniedz vienu gadu, un nomas maksa nav noteikta Ministru kabineta,
pašvaldību domes vai citas atvasinātas publiskas personas apstiprinātā maksas pakalpojumu cenrādī;
4.2.2. nomas objekts netiek nodots nepārtrauktā nomnieka lietošanā, bet nomai ir regulārs raksturs
(piemēram, sporta zāles noma divas reizes nedēļā), un nomas maksa nav noteikta Ministru kabineta,
pašvaldību domes vai citas atvasinātas publiskas personas apstiprinātā maksas pakalpojumu cenrādī.
MK noteikumu Nr. 515 7.punkts nosaka, ka lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem
iznomātājs. Pašvaldības dome var noteikt citu institūciju vai amatpersonu, kura pieņem lēmumu par
nomas objekta nodošanu iznomāšanai, kā arī citus šajos noteikumos minētos lēmumus, kas jāpieņem
iznomātājam.
2. Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 515 65. un 69.punktu, ja nomas objekts ir nekustama manta
(turpmāk – nekustama manta), nosacītās nomas maksas noteikšanai iznomātājs organizē nomas objekta
apsekošanu un faktiskā stāvokļa novērtēšanu un nosacīto nomas maksu nosaka, ievērojot nekustamā
īpašuma tehnisko stāvokli, atrašanās vietu, izmantošanas iespējas un citus apstākļus. Ja nekustamu
mantu iznomā šo noteikumu 4.2., 4.3., 4.4., 4.8. un 4.9.apakšpunktā minētajos gadījumos, iznomātājs
nosacīto nomas maksu nosaka ne zemāku par nomas maksu, kas noteikta saskaņā ar šo noteikumu
3.nodaļu. Ja puses savstarpēji vienojas, ka nomnieks veiks darbības, kuras veido tā nekustamā īpašuma
tiešās izmaksas, kurā atrodas nomas objekts, attiecīgās izmaksas nosacītās nomas maksas aprēķinā
neiekļauj (..).
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu - “(..) iegūt un atsavināt
kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas
privāttiesiska rakstura darbības (..)”, 21.panta pirmo daļu, 77.panta otro un ceturto daļu, Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta pirmo un trešo daļu,
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”
3.punktu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis ( K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Lagzdiņa,
J.Dūmiņš, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, R.Audzers, H.R.Ozols, E.Valantis); PRET - nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Slēgt telpu nomas līgumu starp Baldones novada domi un biedrību “Baldones Māksla”, reģistrācijas
Nr.40008187696, juridiskā adrese: Daugavas iela 2A, Baldone, Baldones novads, par Baldones Mākslas
skolas trīs mācību telpu Daugavas ielā 2A, Baldone, iznomāšanu līdz 2015.gada 31.decembrim,
Pieaugušo mākslas studijas darbībai.
2.Uzdot Juridiskā dienesta vadītājai desmit darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas sagatavot telpu
nomas līgumu.
23.§
Par barikāžu piemiņas pasākumu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, R.Audzers,
H.R.Ozols, E.Valantis /
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ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: K.Putniņa, domes priekšsēdētāja

Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis ( K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Lagzdiņa,
J.Dūmiņš, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, R.Audzers, H.R.Ozols, E.Valantis); PRET - nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
iekļaut 2015.gada kultūrai paredzētajā budžetā finansējumu EUR 150.00 apmērā barikāžu piemiņas
pasākuma balvu fondam un kino biļetēm, jauniešiem, kuri iesūtījuši darbus konkursam.
24.§
Par noteikumu “Par kārtību, kādā Baldones novada domes amatpersonas (darbinieki)
izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus” grozīšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, R.Audzers,
H.R.Ozols, E.Valantis, V.Āboltiņa /
ZIŅO: M.Dadze
SAGATAVOJA: M.Dadze, juridiskā dienesta vadītāja
Izvērtējot noteikumus “Par kārtību, kādā Baldones novada domes amatpersonas (darbinieki) izmanto
pašvaldības mantu un finanšu resursus”, kas apstiprināti ar Baldones novada domes 22.12.2010.
lēmumu Nr.16, 14§, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 73.panta pirmās daļas 4.punktu, likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā" 18.panta pirmo daļu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 8 balsis ( K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš,
J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs); PRET - nav, ATTURAS – 4 balsis (R.Audzers, H.R.Ozols, E.Valantis,
V.Āboltiņa)
NOLEMJ:
1.Izdarīt noteikumos “Par kārtību, kādā Baldones novada domes amatpersonas (darbinieki) izmanto
pašvaldības mantu un finanšu resursus”, kas apstiprināti ar Baldones novada domes 22.12.2010.
lēmumu Nr.16, 14§, šādus grozījumus:
1.1. izteikt noteikumu 3.3.punktu šādā redakcijā:
“3.3. Dome atlīdzina automašīnas uzturēšanas (remonta, t.sk rezerves daļas) izdevumus EUR 0,03 (trīs
euro) par katru nobraukto kilometru, kas nobraukti darba pienākumu veikšanai, pamatojoties uz
grāmatvedībā iesniegtajiem uzskaites un norēķinu dokumentiem un šo izdevumu pierādošiem
dokumentiem. ”
1.2. izteikt noteikumu 4.3.punktu šādā redakcijā:
“4.3. Domes īpašumā esošajiem mobilajiem tālruņiem izmaksu limitus mēnesī apstiprina Domes
priekšsēdētājs vai izpilddirektors ar rīkojumu.”
Saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta
1.daļu, kurā noteikts, ka valsts amatpersonai ir aizliegts, pildot valsts amatpersonas pienākumus,
sagatavot vai izdot administratīvos aktus, veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas,
slēgt līgumus vai veikt citas darbības, kurās šī valsts amatpersona, tās radinieki vai darījumu partneri ir
personiski vai mantiski ieinteresēti, skatot nākamo jautājumu, sēdes vadību pārņem Baldones
novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Eglīts.
25.§
Par degvielas limitiem

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - H.Nezinis, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, R.Audzers, H.R.Ozols,
E.Valantis, V.Āboltiņa /
ZIŅO: I.Simsone
SAGATAVOJA: I.Simsone, pašvaldības izpilddirektore
Izskatījusi domes izpilddirektores Ilzes Simsones sagatavoto sarakstu par Baldones novada pašvaldības
iestāžu vadītāju un darbinieku darba vajadzībām nepieciešamajiem degvielas limitiem domes un tās
iestāžu vajadzībām uz līguma pamata izmantojamam personīgajam autotransportam,
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Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 7 balsis ( H.Nezinis, I.Lagzdiņa,
J.Dūmiņš, J.Eglīts,
S.Stanguts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET - 2 balsis (H.R.Ozols, E.Valantis), ATTURAS – 1 balss (R.Audzers),
saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta 1.daļu nepiedalās
lēmuma pieņemšanā – 2 balsis ( K.Putniņa, A.Vidžis),
NOLEMJ:
apstiprināt sekojošus degvielas patēriņa limitus mēnesī vai gadā:
1.Domes priekšsēdētājam
60 litri dīzeļdegviela mēnesī
2.Atbildīgajam par elektrosaimniecību
30 litri dīzeļdegviela mēnesī
3.Elektriķim
30 litri dīzeļdegviela mēnesī
4.Lauku kapu un kapličas pārzinim
600 litri dīzeļdegvielas gadā
5.Juridiskā dienesta vadītājam
40 litri E – 95 mēnesī
6.Zemes ierīkotājam
30 litri E – 95 mēnesī
7.Administratīvo pārkāpumu inspektoram
90 litri E – 95 mēnesī
kopā ar būvinspektoru
8.Pašvaldības mežu apsaimniekotājam
240 litri dīzeļdegviela gadā
9.Remontstrādniekam
20 litri E – 95 mēnesī
10.Kultūras darba organizatoram
40 litri E – 95 mēnesī
11.Dārzniekam-brigadierim
80 litri E - 95 mēnesī
12.Kultūras centra šoferim
30 litri E – 95 mēnesī
13.Pirmsskolas izglītības iestādes „Vāverīte”
vadītāja vietn. saimnieciski administratīvajā darbā 40 litri dīzeļdegviela mēnesī
14.Mūzikas pamatskolas direktoram
20 litri dīzeļdegviela mēnesī
15.Mūzikas pamatskolas direktora
vietn. saimnieciski administratīvajā darbā
20 litri dīzeļdegviela mēnesī
16.Vidusskolas direktora
vietn. saimnieciski administratīvajā darbā
40 litri E – 95 mēnesī
17.Mākslas skolas direktoram
40 litri E – 95 mēnesī
18.Sporta kompleksa vadītājam
40 litri dīzeļdegviela mēnesī
19.Sociālās aprūpes centra Baldone
direktoram
40 litri dīzeļdegviela mēnesī
20.Attīstības nodaļas vadītājam
20 litri dīzeļdegviela mēnesī
21.Tūrisma organizatoram
20 litri degviela mēnesī
22.Projektu vadītājai
20 litri E-98 mēnesī
23.Sabiedrisko attiecību speciālistam
20 litri E-95 mēnesī
24.Strādniekam darbam ar
motorzāģi un krūmgriezi
20 litri dīzeļdegviela mēnesī
25.Galvenajam enerģētiķim
40 litri dīzeļdegvielas mēnesī
Sēdes vadību atsāk K.Putniņa

26.§

Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavējuma naudas dzēšanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās -K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, R.Audzers,
H.R.Ozols, E.Valantis, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: K.Putniņa, domes priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 9 balsis ( K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš,
J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET - nav, ATTURAS – 3 balsis (R.Audzers, H.R.Ozols,
E.Valantis),
NOLEMJ:
atteikt piemērot [vārds, uzvārds], personas kods [..], nekustamā īpašuma nodokļa parāda
nokavējuma naudas dzēšanu, īpašumiem “Liepdārzi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 22, 24, 32, 33, 36, 37, 38, 40, 42”
(kopā 15 īpašumi), Baldones pagastā, Baldones novadā, jo nav juridiska pamata šāda lūguma
apmierināšanai.
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27.§
Par precizējumiem 28.10.2014. saistošajos noteikumos Nr.13 “Mājas (istabas) dzīvnieku
turēšanas noteikumi Baldones novadā””

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, R.Audzers,
H.R.Ozols, E.Valantis, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: M.Dadze, juridiskā dienesta vadītāja
Izskatījusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 10.12.2014. vēstuli Nr. 17.18-1e/10953,
Baldones novada domes 28.10.2014. saistošos noteikumus Nr.13 “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas
noteikumi Baldones novadā” un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, kurā
noteikts „ (..) ja saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinums, kurā pamatots
saistošo noteikumu vai to daļas precizēšanu, pašvaldības dome precizē saistošos noteikumus atbilstoši
atzinumā norādītajam un publicē precizētos saistošos noteikumus (..), un Latvijas Republikas Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 14.06.2012. atbildes vēstuli Nr.17-1e/9245 „Par
saistošajiem noteikumiem”, 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 43.panta pirmās daļas 10.punktu, kā arī
ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 16.12.2014. sēdes atzinumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 9 balsis ( K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš,
J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET - nav, ATTURAS – 3 balsis (R.Audzers, H.R.Ozols,
E.Valantis),
NOLEMJ:
1.Precizēt Baldones novada domes 28.10.2014. saistošajos noteikumos Nr.13 “Mājas (istabas)
dzīvnieku turēšanas noteikumi Baldones novadā”” :
1.1. izteikt noteikumu 15.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
“15.5. nepieļaut, ka Mājas dzīvnieks bojā apkārtējo vidi (apstādījumu izmīdīšana un rakšana tajos);”
1.2. Izteikt noteikumu 15.6.apakšpunktu šādā redakcijā:
“15.6. nodrošināt, lai suņiem, atrodoties ārpus dzīvnieka īpašniekam vai turētājam valdījumā vai
turējumā esošās teritorijas, būtu uzlikta kaklasiksna vai cits aksesuārs, piemēram, iemauktiņi, ar tiem
piestiprinātu Žetonu (dzīvnieka identifikācija), izņemot Noteikumu 10.punktā noteiktajā kārtībā
reģistrētiem suņiem;”
1.3. Svītrot noteikumu 20.3.apakšpunktu.
1.4. Aizstāt noteikumu VI nodaļas nosaukumā vārdu “Nobeiguma” ar vārdu “Noslēguma”.
28.§
Par saistošajiem noteikumiem Nr. 17 “Par sabiedrisko kārtību Baldones novadā”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, R.Audzers,
H.R.Ozols, V.Āboltiņa /

ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: M.Dadze, juridiskā dienesta vadītāja
Izvērtējot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 04.12.2014. vēstuli Nr. 18-6/10796,
Baldones novada domes 28.10.2014. saistošos noteikumus Nr.14 “Sabiedriskās kārtības noteikumi
Baldones novadā”, ņemot vērā Ministru kabineta 03.02.2009. noteikumu Nr.108 “Normatīvo aktu
projektu sagatavošanas noteikumi” 140.punktu, kas nosaka, ka grozījumu noteikumu projektu
nesagatavo, ja tā normu apjoms pārsniegtu pusi no spēkā esošo noteikumu normu apjoma, bet šādā
gadījumā sagatavo jaunu noteikumu projektu, 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 16.12.2014. sēdes atzinumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 9 balsis ( K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš,
J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET - nav, ATTURAS – 2 balsis (R.Audzers, H.R.Ozols),
NOLEMJ:
1.Atcelt Baldones novada domes 28.10.2014. saistošos noteikumus Nr.14 “Sabiedriskās kārtības
noteikumi Baldones novadā”.
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2.Apstiprināt Baldones novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.18 “Par sabiedrisko kārtību
Baldones novadā”.
3.Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniski nosūtīt
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
29.§
Par saistošajiem noteikumiem Nr.18 “Grozījumi Baldones novada domes saistošajos
noteikumos Nr. 9 „Par Baldones pašvaldības nodevām””
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, R.Audzers,
H.R.Ozols, V.Āboltiņa /
ZIŅO: M.Dadze
SAGATAVOJA: M.Dadze, juridiskā dienesta vadītāja
Izskatījusi saistošo noteikumu “Grozījumi Baldones novada domes saistošajos noteikumos Nr. 9 „Par
Baldones pašvaldības nodevām”” projektu un paskaidrojuma rakstu, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 10.panta pirmo
daļu, 12.panta pirmās daļas 10.punktu, kā arī ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 16.12.2014.
sēdes atzinumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 10 balsis ( K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Lagzdiņa,
J.Dūmiņš, J.Eglīts, S.Stanguts, A.Mačs, H.R.Ozols, V.Āboltiņa); PRET - 1 balss ( R.Audzers), ATTURAS –
nav ,
NOLEMJ:
1.Apstiprināt Baldones novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.19 “Grozījumi Baldones novada
domes saistošajos noteikumos Nr. 9 „Par Baldones pašvaldības nodevām””.
2.Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniski nosūtīt
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.

