2015.gada 30.jūnija sēdē Nr.7
skatītie darba kārtības jautājumi:
1.Par zemes nomu.
2.Par zemes nomu.
3.Par zemes nomu.
4.Par zemes nomu.
5.Par zemes nomu.
6.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņas precizēšana.
7.Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Cirtas”.
8.Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos Baldonē,
Daugavas ielā 4A, Rīgas ielā 79A un Rīgas ielā 79/3.
9.Par adreses piešķiršanu.
10.Par pašvaldības 2014.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
11.Par kustamas mantas uzņemšanu bilancē.
12.Par degvielas limitu noteikšanu Baldones pašvaldības policijas priekšniekam un
priekšnieka
vietniekam.
13.Par uzņēmējdarbības attīstības biznesa ideju konkursu jauniešiem.
14.Par amata vietām Baldones vidusskolā.
15. Par Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta sestajā daļā noteiktā pārvaldes uzdevuma
deleģēšanu.
16. Par bērnu uzraudzības pakalpojuma apmaksu PII “Vāverīte” slēgšanas laikā.
17.Par saistošajiem noteikumiem Nr.10 “Grozījums Baldones novada domes 2013.gada
31.jūlija saistošajos noteikumos Nr.15 “Baldones novada pašvaldības nolikums”.
18.Par saistošajiem noteikumiem Nr.11 “ Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu
audzēšanai Baldones novadā”.
19.Par humānās palīdzības sniegšanu projekta “Pašvaldību palīdzība Ukrainai” ietvaros.
20.Par pasākumu “Kāzu festivāls”.
21.Par grozījumiem Baldones novada domes Deklarēto dzīvesvietu ziņu anulēšanas komisijas
nolikumā.
22.Par finansiālu atbalstu Latvijas Downhill asociācijas biedram.
23.Par saistošajiem noteikumiem Nr.12 “Grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.15 “Par
Baldones novada pašvaldības stipendiju piešķiršanu””.
24.Par atteikumu iekļaut Pašvaldības palīdzības reģistrā.
25.Par atteikumu iekļaut Pašvaldības palīdzības reģistrā.
26.Par atteikumu iekļaut Pašvaldības palīdzības reģistrā
27.Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu.
28.Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu un īres tiesību piešķiršanu.
29.Par īres tiesību piešķiršanu.
30.Par dienesta dzīvokli.
1.§
Par zemes nomu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās – K.Putniņa, H.Nezinis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, Ž.Gauja, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers,
J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa/
Uz sēdi uzaicināts [vārds, uzvārds]
ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš,
Ž.Gauja, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET- nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Piešķirt nomā [vārds, uzvārds], personas kods [..], deklarētā dzīvesvieta [adrese] 2857m² zemes
pašvaldības īpašumā Baldonē, Meža ielā 2A līdz 2025.gada 1.jūlijam ar tiesībām celt uz iznomātās zemes
ēkas (būves) kā patstāvīgus īpašuma objektus un reģistrēt tos zemesgrāmatā.
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2.Noslēgt zemes nomas līgumu ar [vārds, uzvārds], personas kods [..] par zemes nomu īpašumā
Baldonē, Meža ielā 2A.
2.§
Par zemes nomu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās – K.Putniņa, H.Nezinis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, Ž.Gauja, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers,
J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš,
Ž.Gauja, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET- nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Piešķirt nomā [vārds, uzvārds], personas kods [..], deklarētā dzīvesvieta deklarētā dzīvesvieta [adrese],
1238m2 zemes pašvaldības īpašumā Baldonē, Smilšu ielā 4 līdz 2035.gada 1.jūlijam ar tiesībām celt uz
iznomātās zemes ēkas (būves) kā patstāvīgus īpašuma objektus un reģistrēt tos zemesgrāmatā.
2.Noslēgt zemes nomas līgumu ar [vārds, uzvārds], personas kods [..], par zemes nomu īpašumā Baldonē,
Smilšu ielā 4.
3.§
Par zemes nomu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās – K.Putniņa, H.Nezinis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, Ž.Gauja, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers,
J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš,
Ž.Gauja, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET- nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Piešķirt nomā [vārds, uzvārds], personas kods [..], deklarētā dzīvesvieta [adrese], 1559m2 zemes
pašvaldības īpašumā Baldonē, Lauku ielā 19 līdz 2044.gada 1.jūlijam ar tiesībām celt uz iznomātās zemes
ēkas (būves) kā patstāvīgus īpašuma objektus un reģistrēt tos zemesgrāmatā.
2.Noslēgt zemes nomas līgumu ar
Baldonē, Lauku ielā 19.

[vārds, uzvārds], personas kods [..], par zemes nomu īpašumā

4.§
Par zemes nomu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, Ž.Gauja, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers,
J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš,
Ž.Gauja, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET- nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Piešķirt nomā [vārds, uzvārds], personas kods [..], deklarētā dzīvesvieta [adrese] 1,4374ha zemes
pašvaldības īpašumā “Oļi”, līdz 2045.gada 1.jūlijam (t.i. uz 30 gadiem) ar tiesībām celt uz iznomātās zemes
ēkas (būves) kā patstāvīgus īpašuma objektus un reģistrēt tos zemesgrāmatā.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar [vārds, uzvārds], personas kods [..], par zemes nomu īpašumā “Oļi”.
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5.§
Par zemes nomu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, Ž.Gauja, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers,
J.Eglīts, V.Āboltiņa /
ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 10 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš,
Ž.Gauja, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers, J.Eglīts, V.Āboltiņa); PRET- nav, ATTURAS – nav,
nepiedalās lēmuma pieņemšanā – 1 balss (A.Mačs),
NOLEMJ:
1. Piešķirt nomā [vārds, uzvārds], personas kods [..], deklarētā dzīvesvieta [adrese], 4,69ha zemes
pašvaldības īpašumā Baldones pagastā, “Dzintarpļavas” līdz 2045.gada 1.jūlijam ar tiesībām celt uz
iznomātās zemes ēkas (būves) kā patstāvīgus īpašuma objektus un reģistrēt tos zemesgrāmatā.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar [vārds, uzvārds], personas kods [..], par zemes nomu īpašumā
Baldones pagastā, “Dzintarpļavas”.
6.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņas precizēšana
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, Ž.Gauja, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers,
J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš,
Ž.Gauja, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET- nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Piedzīt no [vārds, uzvārds], personas kods [..], deklarētā dzīvesvieta [adrese], nekustamā īpašuma
nodokļa parādu par nekustamo īpašumu – ēku [nosaukums], starpību starp iepriekš tiesu izpildītājam
nosūtīto summu piedziņai un šobrīd izveidojušos nekustamā īpašuma parādu - EUR 71,22 (septiņdesmit
viens eiro un 22 centi), bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieka kustamo mantu, tai skaitā mantu,
kas atrodas pie citām personām, un bezķermeniskām lietām, tās pārdodot; uz naudu, kas parādniekam
pienākas no citām personām (darba samaksu, tai pielīdzinātiem maksājumiem, citiem parādnieka
ienākumiem, noguldījumiem kredītiestādēs), uz parādnieka nekustamo īpašumu, to pārdodot.
2.Lēmumu nosūtīt [vārds, uzvārds] uz adresi [adrese].
3.Atgūtos līdzekļus ieskaitīt Baldones novada domes kontā LV30UNLA0003011130719.
4.Saskaņā ar Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 7.punktu un 34.panta sesto daļu, iesniedzot izpildu
rakstu vai citu izpildu dokumentu izpildei, maksājama valsts nodeva — 2,85 euro. Domes grāmatvedībai
veikt valsts nodevas samaksu naudas piedziņas uzsākšanai, rekvizīti:
Saņēmējs: Valsts kase
Reģistrācijas nr. 90000050138
Konta nr. LV71TREL1060190911300
Saņēmēja iestāde: Valsts kase
Saņēmēja BIC: TRELLV22
5.Lēmumu var pārsūdzēt septiņu dienu laikā no tā spēkā stāšanas dienas, iesniedzot sūdzību
Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Baldones iela 1A, Rīga, LV-1007).
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7.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Cirtas”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, Ž.Gauja, S.Freiberga, R.Audzers, J.Eglīts, A.Mačs,
V.Āboltiņa /
ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 10 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš,
Ž.Gauja, S.Freiberga, R.Audzers, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET- nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Piekrist zemes ierīcības projekta izstrādei Baldones pagasta nekustamajā īpašumā „Cirtas”, kas pieder
[vārds, uzvārds], personas kods [..], dzīvojošai [adrese], atdalot 3 zemes vienības, katru ne mazāk kā
1ha platībā, un vienu zemes vienību gar Ziemeļu piebraucamo ceļu, no ceļa ass 8,75m, saskaņā ar grafisko
pielikumu.
2.Zemes ierīcības projektu saskaņot ar:
2.1. akciju sabiedrību “Latvenergo”, norādot perspektīvo elektroenerģijas patērētāju elektrisko slodzi
kilovatos,
2.2. Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas
Rīgas sektoru;
2.3. Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālo nodaļu;
2.4. Baldones domes Attīstības nodaļu;
2.5. Baldones domes pilsētas un ceļu uzturēšanas dienestu.
3.Būvvaldei sagatavot materiālus zemes ierīcības projekta izstrādei.
4. Zemes vienībās daļai, ko aizņem zeme zem ēkām un pagalmiem, izstrādāt topogrāfisko plānu.
5. Būvvaldē saskaņot topogrāfiskajā plānā iezīmēto dalījuma robežu.
6. Zemes ierīcības projekta skici saskaņot Baldones būvvaldē.
7. Zemes ierīcības projekta izstrādes izstrādātājam iesniegt pašvaldībā projekta grafisko daļu digitālā veidā
vektordatu formā.
8. Pēc zemes ierīcības projekta saskaņošanas ar visām nepieciešamajām institūcijām, to iesniegt
apstiprināšanai domē.
8.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos Baldonē,
Daugavas ielā 4A, Rīgas ielā 79A un Rīgas ielā 79/3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, Ž.Gauja, S.Freiberga, R.Audzers, J.Eglīts, A.Mačs,
V.Āboltiņa /
ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 10 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš,
Ž.Gauja, S.Freiberga, R.Audzers, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET- nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
atlikt jautājuma izskatīšanu līdz š.g.jūlija domes sēdei.
9.§
Par adreses piešķiršanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, Ž.Gauja, S.Freiberga, R.Audzers, J.Eglīts, A.Mačs,
V.Āboltiņa /
ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
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Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš,
Ž.Gauja, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET- nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Īpašumam “Sarma koplietošanas aka”, kadastra numurs 8025 011 0466, kas sastāv no zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 8025 011 0466 un būvēm – ūdenstornis, kadastra apzīmējums 8025 011 0466
001 un artēziskā urbuma, kadastra apzīmējums 8025 011 0466 002 piešķirt adresi “Sarma 157”, Baldones
pagasts, Baldones novads.
2.Mainīt īpašuma “Sarma koplietošanas aka”, kadastra numurs 8025 011 0466, nosaukumu uz “Sarma
157”.
10.§
Par pašvaldības 2014.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, Ž.Gauja, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers,
J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: K.Putniņa, domes priekšsēdētāja
Noklausījusies Baldones novada domes priekšsēdētājas Karinas Putniņas ziņojumu par pašvaldības
saimniecisko
darbību
2014.gadā
un
auditorfirmas
SIA
„Auditorfirma
Inspekcija”,
reģistrācijas.Nr.40003373598, neatkarīgu revidentu ziņojumu Nr.17/P, ko parakstījis atbildīgais
zvērinātais revidents, valdes priekšsēdētājs Māris Biernis (zvērinātu revidentu sertifikāts Nr.148),
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, kas noteic, ka „(..) tikai dome
var (..) apstiprināt pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu (..)”,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš,
Ž.Gauja, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET- nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Apstiprināt publisko pārskatu par Baldones pašvaldības saimniecisko darbību 2014.gadā.
2.Baldones novada pašvaldības publisko pārskatu pēc apstiprināšanas nosūtīt Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai zināšanai, nopublicēt Baldones novada mājas lapā ( www.baldone.lv ).
11.§
Par kustamas mantas uzņemšanu bilancē
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, Ž.Gauja, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers,
J.Eglīts, V.Āboltiņa /
ZIŅO: M.Dadze
SAGATAVOJA: M.Dadze, juridiskā dienesta vadītāja
Ar Baldones novada domes 28.04.2015. lēmumu (prot.Nr.4.1.§) tika nolemts ar 01.07.2015. izveidot
Baldones novada pašvaldības struktūrvienību – Baldones novada pašvaldības policija (turpmāk –
pašvaldības policija) un Baldones novada pašvaldības budžetā paredzēto finanšu līdzekļu pārpalikumu
23.12.2014. pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līguma izpildei novirzīt struktūrvienības - Baldones novada
pašvaldības policijas izveidošanai un uzturēšanai.
Salaspils novada dome, pamatojoties uz Baldones novada domes priekšsēdētājas iesnieguma pamata,
10.06.2015. pieņēma lēmumu (prot.nr. 12.5.§) nodot bez atlīdzības Baldones novada domes īpašumā
kustamo mantu – automašīnu VW Caddy, valsts reģistrācijas numurs GO 6559, parakstot līgumu, kā arī
noteikts, ka Salaspils novada domei ir tiesības kustamo mantu saņemt atpakaļ īpašumā, kad tā vairs nav
nepieciešama Baldones novada domei autonomās funkcijas (likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 12.punkts) izpildei – piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, žūpības apkarošanā. Lēmumā
norādīts, ka automašīnu VW Caddy, valsts reģistrācijas numurs GO 6559, ir speciāli aprīkota pašvaldības
policijas vajadzībām, trafarēta atbilstoši standartam un pašlaik, sakarā ar jauna transportlīdzekļa iegādi
Salaspils novada pašvaldības policijas vajadzībām, netiek izmantota un kuras atlikusī bilances vērtība pēc
grāmatvedības uzskaites datiem ir EUR 3612,24.
Saskaņā ar Lursoft datu bāzes CSDD datu bāzē esošo informāciju, transportlīdzeklis VW Caddy, valsts
reģistrācijas numurs GO 6559, izlaiduma gads 2007., tips: vieglais speciālais izolators, pēdējā tehniskā
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apskate 24.11.2014., pēdējais tehniskās
nobraukums uz 24.11.2014. ir 241940 km.

apskates novērtējums

–

teicamā

tehniskā

stāvoklī,

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, 15.panta pirmās daļas 12.punktu, 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma “Par policiju” 19.,
37. pantu., kā arī ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 18.06.2015. sēdes atzinumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 10 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš,
Ž.Gauja, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers, J.Eglīts, V.Āboltiņa); PRET- nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Piekrist, ka Baldones novada pašvaldības īpašumā tiek pieņemta bez atlīdzības un uzņemta bilancē no
Salaspils novada domes automašīna VW Caddy, valsts reģistrācijas numurs GO 6559, ar atlikušo bilances
vērtību EUR 3612,24, kā arī gadījumā, ja to pieprasa Salaspils novada dome, nodot automašīnu atpakaļ
īpašumā Salaspils novada domei pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
42.panta trešo daļu.
2.Noteikt, ka atbildīgā persona par lēmuma izpildi ir izpilddirektore.
12.§
Par degvielas limitu noteikšanu Baldones pašvaldības policijas priekšniekam un priekšnieka
vietniekam
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, Ž.Gauja, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers,
J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: M.Dadze
SAGATAVOJA: M.Dadze, juridiskā dienesta vadītāja
Ņemot vērā, ka ar 01.07.2015. darbu uzsākts Baldones novada pašvaldības policija un tās priekšniekam
un priekšnieka vietniekam būs nepieciešams izmantot personīgos transportlīdzekļus darba vajadzībām,
tad ir nepieciešams noteikt pašvaldības apmaksātos degvielas patēriņa limitus.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz noteikumu “Par kārtību, kādā Baldones novada domes
amatpersonas (darbinieki) izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus” 3.2.punktu, kā arī ņemot
vērā Finanšu un attīstības komitejas 18.06.2015. sēdes atzinumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš,
Ž.Gauja, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET- nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Apstiprināt šādus Baldones novada pašvaldības apmaksātus degvielas patēriņa limitus:
1.1. Baldones novada policijas priekšniekam – 40 litri mēnesī;
1.2. Baldones novada policijas priekšnieka vietniekam - 20 litri mēnesī.
2.Lēmums stājas spēkā 01.07.2015.
13.§
Par uzņēmējdarbības attīstības biznesa ideju konkursu jauniešiem
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, Ž.Gauja, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers,
J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa/
ZIŅO: P.Grants
SAGATAVOJA: L.Dāboliņa, projektu vadītāja
1.Uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai novadā, Baldones novada domes Attīstības nodaļa ir izstrādājusi
nolikumu konkursam “Uzņēmējdarbības attīstības biznesa ideju konkurss jauniešiem’’. Konkursa mērķis ir sniegt
Pašvaldības atbalstu jauniešu idejām, veicināt uzņēmējdarbības attīstību Baldones novadā un popularizēt jaunu
uzņēmēju rašanos. Nolikums nosaka kārtību kādā tiek piešķirts Baldones novada pašvaldības līdzfinansējums
Baldones novadā reģistrēto fizisko personu biznesa ideju projektiem saimnieciskās darbības uzsākšanai un mazo
un vidējo komercsabiedrību biznesa idejas projektiem uzņēmējdarbības attīstībai Baldones novadā:
1.1.Par konkursa īstenošanu atbildīga ir Baldones novada domes Attīstības nodaļa;
1.2.Konkursa ietvaros līdzfinansējumu finansē no Baldones novada pašvaldības Attīstības nodaļas 2015. gada
budžeta līdzekļiem. Kopējais Pašvaldības piešķirtais finansējums ir EUR 2 000;
1.3.Konkursa nolikumu apstiprina Baldones novada dome;
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1.4.Iesniegumus izvērtē un lēmumu pieņem Baldones novada domes apstiprināta vērtēšanas pastāvīgā
komisija 5 locekļu sastāvā.
2.Baldones novada dome lēmuma pieņemšanā pamatojas uz sekojošiem normatīvajiem tiesību aktiem:
2.1.likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka: “Pašvaldība attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju
interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta,
ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta
ar likumu”.
2.2.likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 10.punktu, kas nosaka šādu autonomo funkciju: “Sekmēt saimniecisko
darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu”.
2.3.likuma par “Attīstības plānošanas sistēmu likuma’’ 13. panta 3.punktu, kas nosaka, ka “Valsts un pašvaldību
institūcijas, pildot tām normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus, ievēro attīstības plānošanas dokumentus”.
2.3.1.Baldones novada Attīstības programmas 2014.-2020. gada aktualizētā Rīcību plānā ietverošo
Investīciju plānu 2015.-2017. gadam (28.10.2014.Lēmums Nr.12 1.§), kurā noteikts finansējums rīcības virzienam
13-1-2 – Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai.
3.Ievērojot visu iepriekšminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 12.panta, 15.panta 10.punktu, un
“Attīstības plānošanas sistēmu likuma’’ 13. panta 3.punktu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš,
Ž.Gauja, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET- nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
3.1.Apstiprināt nolikumu ar pielikumiem konkursam “Uzņēmējdarbības attīstības biznesa ideju konkurss
jauniešiem”.
3.2. Apstiprināt vērtēšanas pastāvīgu komisiju 5 locekļu sastāvā:
3.2.1. Pauls Grants (..);
3.2.2. Diāna Eglīte (..);
3.2.3. Dana Damlamajana (..);
3.2.4. Māris Rudzinskis (..);
3.2.5. Zane Ulmane (..).
3.3. Par kontaktpersonu Līguma izpildes laikā norīkot Baldones novada pašvaldības projektu vadītāju Līgu
Dāboliņu.
14.§
Par amata vietām Baldones vidusskolā
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - H.Nezinis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers, J.Eglīts, A.Mačs,
V.Āboltiņa/

ZIŅO: J.Eglīts
SAGATAVOJA: S.Ezera, personāla speciāliste
Baldones novada pašvaldībā grāmatvedība tiek kārtota centralizēti visos uzskaites blokos. Baldones
vidusskolas grāmatveža amats faktiski dublē vecākā (algu) grāmatveža amata pienākumus.
Lai nodrošinātu vienotu Baldones novada pašvaldības darbinieku un pedagoģiskā personāla atalgojuma
aprēķināšanu domes centralizētajā grāmatvedībā, kā arī lai nodrošinātu pāreju uz jaunu algu sistēmu,
ievērojot likuma Par pašvaldībām 21.pantu “Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās
pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ” (..) 13) noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās
pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un
darbinieku atlīdzību (..)”, kā arī Baldones novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju
nolikuma 1.4. punktu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 9 balsis (H.Nezinis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga,
I.Lagzdiņa, R.Audzers, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET- nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Ar 31.07.2015. izslēgt no Baldones novada vidusskolas amatalgu saraksta amata vietu - grāmatvede.
2. Ar 01.08.2015. iekļaut Baldones vidusskolas amatalgu sarakstā amata vietu – lietvedības pārzinis (kods
pēc profesiju klasifikatora 3343 11), amatu saime -18.3, II līmenis, nosakot darba laiku 28 stundas nedēļā
un darba samaksu EUR 360.00 (trīs simti sešdesmit) mēnesī.
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3. Baldones vidusskolas direktorei Dz.Knohenfeldei sagatavot lietvedības pārziņa amata aprakstu un
piedāvāt grāmatvedei [vārds, uzvārds] turpināt darbu Baldones vidusskolas lietvedības pārziņa amatā,
sagatavojot grozījumus [vārds, uzvārds] darba līgumā.
4. Ievērojot Darba likuma 98.panta 2.daļu, Baldones vidusskolas grāmatvedei [vārds, uzvārds] vienu
mēnesi pēc darba līguma grozīšanas dienas, izmaksāt iepriekš noteikto darba samaksu.
5. Dz.Knohenfeldei ar 01.08.2015. nodrošināt darba samaksas attaisnojuma dokumentu iesniegšanu
domes grāmatvedībā.
6. Ar 01.08.2015. Baldones novada pašvaldības administrācijas amatalgu sarakstā vecākajam
grāmatvedim (algu) noteikt mēnešalgu EUR 850.00 (astoņi simti piecdesmit euro) mēnesī.
7. Personāla speciālistei Sandijai Ezerai sagatavot vienošanos par grozījumiem vecākās grāmatvedes
[vārds, uzvārds] Darba līgumā.
15.§
Par Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta sestajā daļā noteiktā pārvaldes uzdevuma
deleģēšanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - H.Nezinis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers, J.Eglīts, A.Mačs,
V.Āboltiņa/
ZIŅO: J.Eglīts, M.Dadze
SAGATAVOJA: M.Dadze, juridiskā dienesta vadītāja

1.Tika izskatīts jautājums par Baldones novada pašvaldības Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta
sestajā daļā noteiktā pārvaldes uzdevuma - izveidot un uzturēt augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas datubāzi par Baldones novada administratīvo teritoriju un veikt iesniegtās informācijas
pārbaudi un nodrošināt datubāzes sadarbspēju ar centrālo datubāzi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā,
deleģēšanu SIA “Teilors”.
2. Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta sestā daļa nosaka, ka vietējā pašvaldība, lai nodrošinātu savu
funkciju un uzdevumu izpildi, par savu administratīvo teritoriju izveido un uztur augstas detalizācijas
topogrāfiskās informācijas datubāzi atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai augstas detalizācijas
topogrāfiskās informācijas specifikācijai, veic iesniegtās informācijas pārbaudi un nodrošina datubāzes
sadarbspēju ar centrālo datubāzi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.(..).
Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta septītā daļa nosaka, ka vietējai pašvaldībai ir tiesības deleģēt šā
panta sestajā daļā minēto uzdevumu, slēdzot deleģējuma līgumu Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā
kārtībā.(..).
3. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmā un otrā 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 privātpersonai pārvaldes uzdevumu deleģē ar ārēju
normatīvo aktu vai līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā, ievērojot šā likuma 41.panta trešās
daļas noteikumus.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 42.panta pirmā daļa nosaka, ka privātpersonai jābūt tiesīgai veikt attiecīgo
pārvaldes uzdevumu. Lemjot par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu privātpersonai, ņem vērā tās pieredzi,
reputāciju, resursus, personāla kvalifikāciju, kā arī citus kritērijus.
4. Ministru kabineta 24.04.2012. noteikumu Nr. 281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un
tās centrālās datubāzes noteikumi” 77.punkts nosaka, ka topogrāfiskās informācijas pārbaudi un
reģistrēšanu vietējās pašvaldības datubāzē var veikt persona, kuras kvalifikācija atbilst Ģeotelpiskās
informācijas likuma 10.panta trešajā daļā minētajai kvalifikācijai.
Ģeotelpiskās informācijas likuma 10.panta trešā daļa nosaka, ka ģeodēzisko darbību veic valsts un
pašvaldību institūciju darbinieki, kuriem šādi uzdevumi ir noteikti speciālajos normatīvajos aktos, ja attiecīgo
darbinieku kvalifikācija ir atbilstoša profesiju klasifikatorā iekļautajam profesijas standartam, vai sertificētas
personas, kuras var būt darba tiesiskajās vai citās civiltiesiskajās attiecībās ar komersantu.
5. SIA „Teilors” (turpmāk tekstā – SIA) reģistrēts LR Uzņēmuma reģistrā 27.04.2006. ar reģistrācijas
Nr.40003821552. Saskaņā ar Valsts ieņēmuma dienesta informāciju (aplūkots 09.03.2015) SIA nav VID
administrēto nodokļu (nodevu) parāda, vai nodokļu (nodevu) parāda summa ir mazāka par EUR 150,00.
SIA šādu pakalpojumu ir sniegusi Baldones novada pašvaldībai kopš 2012.gada 2.aprīļa. SIA strādā
darbinieks, kurš ir saņēmis sertifikātu ģeodēzisko darbu veikšanā, kā arī SIA rīcībā ir nepieciešamie tehniskie
resursi pārvaldes uzdevuma pildīšanai.
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Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 3.pantu, Ģeotelpiskās
informācijas likuma 10.panta trešo daļu, 13.panta sesto un septīto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma
40., 41., 42., 43.1 , 45. pantu, Ministru kabineta 24.04.2012. noteikumu Nr. 281 “Augstas detalizācijas
topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” 77.punktu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 9 balsis (H.Nezinis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga,
I.Lagzdiņa, R.Audzers, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET- nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Slēgt deleģēšanas līgumu uz vienu gadu ar SIA ”Teilors” (reģistrācijas Nr. 40003821552, juridiskā adrese:
Mālkalnes prospekts 6-55, Ogre, Ogres nov., LV-5001) par ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta
sestajā daļā noteikto pašvaldības pārvaldes uzdevumu - uzturēt augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas datubāzi par Baldones novada administratīvo teritoriju, atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai
augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas specifikācijai, veikt iesniegtās informācijas pārbaudi un
nodrošināt datubāzes sadarbspēju ar centrālo datubāzi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
2. Apstiprināt deleģēšanas līguma projektu saskaņā ar pielikumu Nr.1.
3. Pilnvarot Baldones novada domes priekšsēdētāju noslēgt lēmumā noteikto deleģēšanas līgumu.
4. Noslēgto deleģēšanas līgumu piecu darba dienu laikā publicēt Baldones novada pašvaldības mājas lapā
internetā.
5. Noteikts, ka atbildīgā persona par lēmuma izpildi ir izpilddirektore.
16.§
Par bērnu uzraudzības pakalpojuma apmaksu PII “Vāverīte” slēgšanas laikā

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - H.Nezinis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers, J.Eglīts, A.Mačs,
V.Āboltiņa/

ZIŅO: J.Eglīts
SAGATAVOJA: M.Dadze, juridiskā dienesta vadītāja
Tika izskatīts jautājums par bērnu, kuri uzturas Baldones novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē
“Vāverīte” (turpmāk – PII “Vāverīte”), uzraudzības pakalpojumu apmaksu laika periodā, kad PII “Vāverīte” ir
slēgta.
Baldones novada dome 22.12.2014. pieņēma lēmumu (prot. Nr. 14. 3§), ar kuru nolēma slēgt Baldones
pirmsskolas izglītības iestādi „Vāverīte” no 2015.gada 25.jūnija līdz 25.augustam, ievērojot tiesību normu
noteiktās prasības un uzdot par pienākumu iestādes vadītājai līdz 2015.gada 15.janvārim informēt vecākus.
Lēmums pamatots ar izglītības iestādē notiekošajiem remontdarbiem minētajā laika posmā.
Saskaņā ar PII “Vāverīte” vadītājas V.Kaufmanes sniegto informāciju, bērnu uzraudzības pakalpojums no
2015.gada 25.jūnija līdz 25.augustam būs nepieciešams 17 PII “Vāverīte” bērniem.
Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka pašvaldībām ir šādas autonomās
funkcijas: gādāt par iedzīvotāju izglītību ((..) pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām
mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas
iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.);
Izglītības likuma 17.panta pirmā daļa nosaka, ka katras pašvaldības pienākums ir nodrošināt bērniem, kuru
dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, iespēju iegūt pirmsskolas izglītību un pamatizglītību
bērna dzīvesvietai tuvākajā izglītības iestādē vai tuvākajā izglītības iestādē, kas īsteno izglītības programmu valsts
valodā (..), savukārt 12.panta pirmā daļa, ka maksu par pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās
izglītības ieguvi valsts vai pašvaldību dibinātā izglītības iestādē sedz no valsts budžeta vai pašvaldību budžetiem
Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. (..)
Bērnu tiesību aizsardzības likuma 88.panta otrā daļa nosaka, ka pašvaldība atbilstoši likumam: sniedz palīdzību
un atbalstu ģimenēm, kurās ir bērni, garantējot ikvienam pašvaldības teritorijā dzīvojošam bērnam pajumti,
siltumu, apģērbu un vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu uzturu; (..) gādā par pirmsskolas un ārpusskolas
bērnu iestādēm, tautas bibliotēkām, bērnu atpūtas organizēšanu (..).
Bērnu tiesību aizsardzības likuma pirmā panta pirmās daļas 17.punkta izpratnē bērnu uzraudzības
pakalpojums ir kvalificēts uzraudzības un aprūpes pakalpojums, kura mērķis ir nodrošināt bērna atrašanos
pieaugušā klātbūtnē un drošu, saturīgu un lietderīgu dienas organizēšanu bērnam, sekmējot bērna vispusīgu
attīstību.
Bērnu tiesību aizsardzības likuma 50.3 panta pirmā daļa nosaka, ka, ja vecāki vai persona, kuras aprūpē bērns
nodots, nevar nodrošināt, ka bērns līdz septiņu gadu vecumam viņu prombūtnes laikā atrodas uzticamas
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personas klātbūtnē, viņiem ir pienākums nodrošināt bērna uzraudzību pie bērnu uzraudzības pakalpojumu
sniedzēja bērna dzīvesvietā vai citā bērna uzraudzībai paredzētā vietā, vai pie bērnu uzraudzības pakalpojumu
sniedzēja, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu vai bērnu interešu izglītības programmu, un ceturtā daļa,
ka bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējs tiek reģistrēts Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistrā.
Prasības bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem, to reģistrēšanas noteikumus, Bērnu uzraudzības
pakalpojumu sniedzēju reģistra pārzini un reģistrā iekļaujamo informāciju nosaka Ministru kabinets.
Saskaņā ar Ministru kabineta 16.07.2013. noteikumu Nr.404 “Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma
sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība” 2.punktu pakalpojumu sniedz
valsts vai pašvaldības iestāde, juridiska vai fiziska persona, kas šajos noteikumos noteiktajā kārtībā reģistrēta
reģistrā kā pakalpojuma sniedzējs, un 12.punktu pakalpojuma sniegšanai starp pakalpojuma sniedzēju vai tā
pilnvarotu personu un pakalpojuma saņēmēju tiek noslēgts rakstisks līgums. Līgumā norāda: (..).
Ministru kabineta 23.12.2014. noteikumu Nr.843 “Kārtība, kādā tiek piešķirts un aprēķināts valsts atbalsts par
bērnu no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai, ja bērns saņem pakalpojumu pie privātā
bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja” 5.punkts nosaka, ka pašvaldība atbilstoši budžeta iespējām var
nodrošināt līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam un 6.punkts, ka pašvaldības
līdzfinansējums šo noteikumu izpratnē ir pašvaldības saistošajos noteikumos, domes lēmumā vai līgumā noteikts
pašvaldības līdzfinansējums bērnam pirmsskolas izglītības programmas apgūšanai ģimenē pie bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniedzēja, savukārt 14.punkts nosaka, ka valsts atbalsta izmaksa tiek pārtraukta pēc 30 dienām
no brīža, kad bērnam rakstiski tiek piedāvāta vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, kuras rindā bērns
ir reģistrēts. Ja bērns tiek uzņemts pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, valsts atbalstu Izglītības un zinātnes
ministrija aprēķina proporcionāli dienu skaitam, kad bērns ir saņēmis bērnu uzraudzības pakalpojumu vai bijis
attaisnotā prombūtnē šo noteikumu 13. punkta izpratnē.
Baldones novada domes 20.02.2013. saistošo noteikumu Nr.5 “Sociālā atbalsta veidi Baldones novada
iedzīvotājiem” 12.punkts paredz vecāku maksas atlaidi par ēdināšanas pakalpojuma pirmsskolas izglītības
iestādē, nosakot, ka tiesības saņemt vecāku maksas atlaides Baldones novada pirmsskolas izglītības iestādēs, ir
bērniem no daudzbērnu ģimenēm līdz 50% apmērā (ieskaitot pašvaldības līdzfinansējumu); Vecāku maksām
piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam saskaņā ar tās iesniegto rēķinu.
Vēlmi sniegt bērnu uzraudzības pakalpojumu 17 PII “Vāverīte” bērniem pieteikušās piecas bērnu
uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā reģistrētas personas.
Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī to, ka nav iespējams nodrošināt 17 PII “Vāverīte” bērnu uzturēšanos
privātajās un citu pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs laika posmā no 2015.gada 25.jūnija līdz
25.augustam, kā arī atbilstoši normatīvajiem aktiem par šo bērnu uzraudzīšanu nav iespējams saņemt valsts
līdzfinansējumu un lai nodrošinātu šo bērnu uzraudzību minētajā laika posmā, kad vecāki nevar paši nodrošināt
to uzraudzību, un to vecāki varētu strādāt, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
4.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu, Bērnu tiesību aizsardzības
likuma 88.panta otro daļu, 50.3 panta pirmo daļu, Ministru kabineta 16.07.2013. noteikumu Nr.404 “Prasības
bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība”
2.punktu, Ministru kabineta 23.12.2014. noteikumu Nr.843 “Kārtība, kādā tiek piešķirts un aprēķināts valsts
atbalsts par bērnu no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai, ja bērns saņem pakalpojumu
pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja” 5., 6.punktu, kā arī ņemot vērā Finanšu un attīstības
komitejas 18.06.2015. sēdes atzinumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 9 balsis (H.Nezinis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga,
I.Lagzdiņa, R.Audzers, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET- nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Piekrist, ka Baldones novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” bērni tiek nodrošināti ar
Baldones novada pašvaldības apmaksātu bērnu uzraudzības pakalpojumu, izņemot ēdināšanu, laikā no
2015.gada 25.jūnija līdz 25.augustam, noslēdzot ar bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem līgumu.
2. Noteikt, ka maksa par viena bērna uzraudzīšanu, izņemot ēdināšanu, nepārsniedz EUR 142,00 (viens simts
četrdesmit divi euro) mēnesī, ja uzraudzības pakalpojumu sniedzējs ir reģistrējies VID kā saimnieciskās darbības
veicējs, vai par līdz 5 bērnu uzraudzību EUR 360,00 (trīs simti sešdesmit euro) mēnesī, ja uzraudzības
pakalpojumu sniedzējs nav reģistrējies VID kā saimnieciskās darbības veicējs un tiek slēgts uzņēmuma līgums.
3. Noteikt, ka Baldones novada domes 20.02.2013. saistošo noteikumu Nr.5 “Sociālā atbalsta veidi Baldones
novada iedzīvotājiem” 12.punktā paredzētā vecāku maksas atlaide par ēdināšanas pakalpojuma pirmsskolas
izglītības iestādē tiek piemērota arī ēdināšanas pakalpojumiem, ko nodrošina bērnu uzraudzības pakalpojuma
sniedzējs, sniedzot šī lēmuma nolemjošās daļas 1.punktā noteikto pakalpojumu.
4. Noteikt, ka atbildīgā persona par lēmuma izpildi ir domes priekšsēdētāja.
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17.§
Par saistošajiem noteikumiem Nr.10 “Grozījums Baldones novada domes 2013.gada
31.jūlija saistošajos noteikumos Nr.15 “Baldones novada pašvaldības nolikums”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - H.Nezinis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers, J.Eglīts, A.Mačs,
V.Āboltiņa/

ZIŅO: M.Dadze
SAGATAVOJA: M.Dadze, juridiskā dienesta vadītāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 9 balsis (H.Nezinis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga,
I.Lagzdiņa, R.Audzers, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET- nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz š.g. septembra domes sēdei.
2.Par grozījumu sagatavošana atbildīga juridiskā dienesta vadītāja M.Dadze.
18.§
Par saistošajiem noteikumiem Nr.11 “ Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu
audzēšanai Baldones novadā”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās – A.Vidžis, H.Nezinis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers, J.Eglīts, A.Mačs,
J.Kupčs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: M.Dadze
SAGATAVOJA: M.Dadze, juridiskā dienesta vadītāja
Tika izskatīts jautājums par saistošo noteikumu “Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai
Baldones novadā” apstiprināšanu.
Baldones novada dome 21.04.2010. apstiprināja saistošos noteikumus Nr.7 “Par aizliegumu ģenētiski
modificēto kultūraugu audzēšanai Baldones novadā”, kas paredz, ka no 2010.gada 1.maija Baldones novada
teritorijā ir aizliegts audzēt jebkādus ģenētiski modificētus kultūraugus un ka aizliegums Baldones novada
teritorijā audzēt jebkādus ģenētiski modificētos kultūraugus ir noteikts uz 5 (pieciem) gadiem. Saistošie noteikumi
stājās spēkā 19.06.2010.
Baldones novada dome 24.03.2015. pieņēma lēmumu (prot. Nr. 3,18§) ar kuru nolēma atbalstīt nodomu
pagarināt Baldones novada domes 21.04.2010. saistošajos noteikumos Nr.7 “Par aizliegumu ģenētiski modificēto
kultūraugu audzēšanai Baldones novadā” noteikto termiņu aizliegumam ģenētiski modificēto kultūraugu
audzēšanai Baldones novadā līdz 10 gadiem.
Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22.panta otrā daļa nosaka, ka pašvaldība, ievērojot
sociālekonomiskos, klimatiskos vai vides apstākļus vai izvērtējot lauksaimnieciskās darbības metodes, pēc savas
iniciatīvas vai uz personas priekšlikuma pamata ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem var noteikt aizliegumu
ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai attiecīgajā administratīvajā teritorijā vai tās daļā. Tā paša panta trešā
daļa nosaka, ka šā panta otrajā daļā minēto aizliegumu nosaka uz laiku, kas nav īsāks par pieciem gadiem, un
ceturtā daļa, ka pirms šā panta otrajā daļā minēto noteikumu pieņemšanas pašvaldība informē sabiedrību un
publicē paziņojumu par nodomu noteikt aizliegumu pašvaldības izdotajā laikrakstā, bet, ja tāda nav, — citā
vietējā laikrakstā, kā arī ievieto minēto paziņojumu savā mājaslapā internetā un nosūta informāciju par
paziņojumu Zemkopības ministrijai un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, kas šo informāciju
ievieto savās mājaslapās internetā. Paziņojumā norāda teritoriju, kurā paredzēts noteikt aizliegumu ģenētiski
modificēto kultūraugu audzēšanai, kā arī sabiedrības viedokļu, priekšlikumu un iebildumu sniegšanas vietu un
termiņu. Priekšlikumu un iebildumu sniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 30 dienām no paziņojuma
publicēšanas dienas. Iebildumu neiesniegšana pašvaldības noteiktajā termiņā uzskatāma par piekrišanu
aizlieguma noteikšanai.
Baldones novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Baldones ziņas” 2015.gada 28.aprīlī tika publicēts
paziņojums (turpmāk – Paziņojums) par nodomu pagarināt Baldones novada domes 21.04.2010. saistošajos
noteikumos Nr.7 “Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Baldones novadā” noteikto termiņu
aizliegumam ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai visā Baldones novada administratīvajā teritorijā līdz 10
gadiem, nosakot, ka priekšlikumus un iebildumus par to personas var iesniegt Baldones novada pašvaldībā līdz
29.05.2015.
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07.04.2015. Paziņojums tika ievietots Baldones novada pašvaldības mājas lapā internetā.
07.04.2015. Paziņojums tika nosūtīts Zemkopības ministrijai un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai ievietošanai ministriju mājas lapās internetā.
Paziņojumā noteiktajā termiņā nav saņemti iedzīvotāju priekšlikumi un iebildumi par nodomu pagarināt
Baldones novada domes 21.04.2010. saistošajos noteikumos Nr.7 “Par aizliegumu ģenētiski modificēto
kultūraugu audzēšanai Baldones novadā” noteikto termiņu aizliegumam ģenētiski modificēto kultūraugu
audzēšanai visā Baldones novada administratīvajā teritorijā līdz 10 gadiem.
Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka Baldones novada domes 21.04.2010. saistošie noteikumi Nr.7 “Par
aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Baldones novadā” spēku zaudēja 01.05.2015., tad
attiecīgi aizliegums Baldones novada teritorijā audzēt jebkādus ģenētiski modificētus kultūraugus nosakāms
izdodot jaunus saistošos noteikumus, nosakot termiņu 5 gadi, kas kopā ar 21.04.2010. saistošo noteikumu Nr.7
termiņu veidos 10 gadus, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu,
Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22.panta otrā, trešo un ceturto daļu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 8 balsis (J.Dūmiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers,
J.Eglīts, A.Mačs, J.Kupčs, V.Āboltiņa); PRET- nav, ATTURAS – 2 balsis (H.Nezinis, I.Pundiņš),
nepiedalās lēmuma pieņemšanā – 1 balss (A.Vidžis),
NOLEMJ:
1..Apstiprināt Baldones novada domes saistošos noteikumus Nr. 10 “Par aizliegumu ģenētiski
modificēto kultūraugu audzēšanai Baldones novadā”.
2.Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniski nosūtīt
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
19.§
Par humānās palīdzības sniegšanu projekta “Pašvaldību palīdzība Ukrainai” ietvaros

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - A.Vidžis, H.Nezinis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers, J.Eglīts, A.Mačs,
J.Kupčs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: J.Eglīts
SAGATAVOJA: K.Putniņa, domes priekšsēdētāja
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu un ņemot vērā Ukrainas rajonu un apgabalu
asociācijas Latvijas Pašvaldību savienībai adresētajā 2015. gada 12. maija vēstulē Nr.C03-07/148 izteikto
lūgumu sniegt palīdzību medikamentu un aprīkojuma iegādei Ukrainas Čerņigovas apgabala kara
hospitālim un ārstniecības iestādēm,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis (A.Vidžis, H.Nezinis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers, J.Eglīts, A.Mačs, J.Kupčs, V.Āboltiņa); PRET- nav, ATTURAS –
nav,
NOLEMJ:
1.Piešķirt līdzekļus 1000,00 euro apmērā no pašvaldības sociālā budžeta līdzekļiem, EKK- 642321,
biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts” humānās palīdzības sniegšanai Ukrainas Čerņigovas apgabala kara
hospitālim un ārstniecības iestādēm, pārskaitot tos uz Latvijas Sarkanā Krusta ziedojumu kontu.
2. Pilnvarot Latvijas Pašvaldību savienību tās priekšsēža Andra Jaunsleiņa personā noslēgt humānās
palīdzības sniegšanas līgumu ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts”.
3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība sadarbībā ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts”
koordinēs medikamentu un preču iegādi un piegādi Ukrainas Čerņigovas apgabala kara hospitālim un
ārstniecības iestādēm.
20.§
Par pasākumu “Kāzu festivāls”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - A.Vidžis, H.Nezinis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers, J.Eglīts, A.Mačs,
J.Kupčs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: J.Eglīts
SAGATAVOJA: K.Putniņa, domes priekšsēdētāja
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Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 6 balsis (I.Pundiņš, S.Freiberga, R.Audzers, J.Eglīts,
A.Mačs, J.Kupčs); PRET- 1 balss (I.Lagzdiņa), ATTURAS – 4 balsis (J.Dūmiņš, H.Nezinis, A.Vidžis
V.Āboltiņa),
NOLEMJ:
atlikt jautājuma izskatīšanu.
21.§
Par grozījumiem Baldones novada domes Deklarēto dzīvesvietu ziņu anulēšanas komisijas
nolikumā
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - A.Vidžis, H.Nezinis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers, J.Eglīts, A.Mačs,
J.Kupčs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: M.Dadze
SAGATAVOJA: M.Dadze, juridiskā dienesta vadītāja
Izvērtējot Baldones novada domes Deklarēto dzīvesvietu ziņu anulēšanas komisijas nolikumu, kas apstiprināts
ar Baldones novada domes 02.12.2009. lēmumu (prot. Nr.12,7.§), un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, Baldones novada pašvaldības nolikuma 10.punktu, Baldones novada
dome,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis (A.Vidžis, H.Nezinis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers, J.Eglīts, A.Mačs, J.Kupčs, V.Āboltiņa); PRET- nav, ATTURAS –
nav,
NOLEMJ:
1.Izdarīt Baldones novada domes Deklarēto dzīvesvietu ziņu anulēšanas komisijas nolikumā, kas
apstiprināts ar Baldones novada domes 02.12.2009. lēmumu (prot. Nr.12,7.§) (turpmāk – Nolikums),
šādus grozījumus:
1.1.Izteikt Nolikuma 1.1. punktu šādā redakcijā:
“1.1. Deklarēto dzīvesvietu ziņu anulēšanas komisija ir Baldones novada domes izveidota institūcija,
kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā izskata Baldones novada pašvaldībā saņemtos
personu iesniegumus par ziņu par fizisko personu deklarētās dzīvesvietas anulēšanu, pieņem motivētus
lēmumus par ziņu par fizisko personu deklarētās dzīvesvietas anulēšanu vai atteikumus anulēt ziņas par
fizisko personu deklarēto dzīvesvietu.”
1.2. Papildināt Nolikumu ar 1.1.1 punktu šādā redakcijā:
“1.1.1 Komisijai ir noteikta parauga veidlapa ar pilnu Komisijas nosaukumu.”
1.3. Izteikt Nolikuma 1.2.punktu šādā redakcijā:
“1.2. Komisija darbojas Baldones novada domes padotībā.”
1.4. Izslēgt no Nolikuma 1.4. un 1.5.punktu.
1.5. Izteikt Nolikuma 2.4. punktu šādā redakcijā:
“2.4. pieņemt lēmumus par ziņu par fizisko personu deklarētās dzīvesvietas anulēšanu vai atteikumus
anulēt ziņas par fizisko personu deklarēto dzīvesvietu;”
1.6. Izteikt Nolikuma 3.1.punktu šādā redakcijā:
“3.1. Komisijas locekļu skaitu un personālsastāvu apstiprina Baldones novada dome.”
1.7. Papildināt Nolikumu ar 3.1.1 punktu šādā redakcijā:
“3.1.1 Komisijas priekšsēdētāju un sekretāru Komisijas locekļi ar Komisijas locekļu balsu vairākumu
ievēl no sava vidus.”
1.8. Papildināt Nolikumu ar 3.2.5. punktu šādā redakcijā:
“ 3.2.5. nodrošina nepieciešamās informācijas, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešama,
lai pieņemtu attiecīgu lēmumu, iegūšanu.”
1.9. Papildināt Nolikumu ar 3.2.1 punktu šādā redakcijā:
“3.2.1 Komisijas sekretārs nodrošina personu uzaicināšanu uz Komisijas sēdi, Komisijas sēžu
protokolēšanu, paraksta protokolus un iesniedz Baldones novada pašvaldības amatpersonai, kura ir
atbildīga par dzīvesvietas deklarēšanu, lēmumus trīs darba dienu laikā no to pieņemšanas ziņu
aktualizēšanai Iedzīvotāju reģistrā un personu informēšanai.”
1.10. Izteikt Nolikuma 4.1.punktu šādā redakcijā:
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“4.1. Komisija savu darbu organizē sēdēs. Komisijas sēdes
nepieciešamības.”

tiek

sasauktas

un

notiek

pēc

1.11.
Izteikt Nolikuma 4.8.punkta otro teikumu šādā redakcijā:
“4.8. (..) Komisijas protokolus reģistrē un uzglabā Baldones novada pašvaldības kanceleja atbilstoši
normatīvo aktu prasībām.”
1.12. Izslēgt Nolikuma 7.nodaļu.
2. Lēmums stājas spēkā 2015.gada 1.jūlijā

22.§

Par finansiālu atbalstu Latvijas Downhill asociācijas biedram
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - A.Vidžis, H.Nezinis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers, J.Eglīts, A.Mačs,
J.Kupčs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: S.Freiberga
SAGATAVOJA: S.Freiberga, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis (A.Vidžis, H.Nezinis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers, J.Eglīts, A.Mačs, J.Kupčs, V.Āboltiņa); PRET- nav, ATTURAS –
nav,
NOLEMJ:
1. Finansiāli atbalstīt Latvijas Downhill asociācijas biedru, sportistu [vārds, uzvārds], personas kods [..],
EUR 170.00 apmērā, dalības maksu segšanai sacensībām Latvijā, no EKK 22392 – atbalsts sportistiem,
saskaņā ar nolikuma „Par atbalsta piešķiršanu juridiskām un fiziskām personām sporta un veselīga
dzīvesveida veicināšanai Baldones novadā” .
23.§
Par saistošajiem noteikumiem Nr.12 “Grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.15 “Par
Baldones novada pašvaldības stipendiju piešķiršanu””
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - A.Vidžis, H.Nezinis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers, J.Eglīts, A.Mačs,
J.Kupčs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: S.Freiberga
SAGATAVOJA: S.Freiberga, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Izskatījusi Baldones vidusskolas Vecāku padomes priekšsēdētājas Violas Āboltiņas 2015.gada 12.februāra
iesniegumu, domē saņemtu 17.02.2015., reģistrācijas Nr.1-7/107, ar lūgumu grozīt saistošo noteikumu Nr.15
“Par Baldones novada pašvaldības stipendiju piešķiršanu” 6.2.punktu un 7.1.punktu, lai pazeminātu noteikumu
6.2.punkta prasības, paredzot iespēju pretendēt uz stipendijām arī izglītojamiem, kuru iepriekšējā semestra
vērtējums nevienā mācību priekšmetā nav zemāks par 6 ballēm, Baldones novada dome konstatē,
1. 2014.gada 28.oktobrī dome apstiprināja pašvaldības saistošos noteikumus Nr.15 “Par Baldones novada
pašvaldības stipendiju piešķiršanu”, kuru 4.punktā paredzēts, ka “(..) Vienā mācību semestrī pašvaldība piešķir
stipendijas ne vairāk kā desmit pašvaldības izglītības iestādes 10.-12.klašu izglītojamiem (..)”, un II.nodaļā
paredzēts:
“(..) II. Stipendiju piešķiršanas nosacījumi
6. Stipendiju noteikumos noteiktajā apmērā ir tiesīgs saņemt pašvaldības izglītības iestāžu 10. – 12. klašu
izglītojamais, kurš atbilst šādiem kritērijiem:
6.1. otro semestri pēc kārtas iegūst izglītību pašvaldības izglītības iestāžu 10. – 12. klasē;
6.2. iepriekšējā semestra vērtējums nevienā priekšmetā nav zemāks par 7 ballēm un vidējais vērtējums
iepriekšējā semestrī nav zemāks par 8 ballēm;
6.3. iepriekšējā semestrī nav neattaisnoti stundu kavējumi;
6.4. nav pārkāpis izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumus;
6.5. nav administratīvi sodīts;
6.6. piedalās kādā no interešu izglītības pulciņiem, amatiermākslas kolektīvos vai sporta organizācijās (klubos).
7. Ja pašvaldības izglītības iestādē ir vairāk kā desmit izglītojamie, kuri atbilst noteikumu 6.punktā noteiktajiem
kritērijiem, tad stipendiju ir tiesīgi saņemt tie desmit izglītojamie, kuriem ir augstākais vidējais vērtējums
iepriekšējā semestrī. (..) .
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2. Baldones vidusskolas direktores Dz.Knohenfeldes saņemtais statistiskais pārskats liecina, ka
noteikumu II.nodaļas 6.punkta kritērijiem atbilst tikai 3 vidusskolas izglītojamie. Baldones vidusskolas vadība
rekomendē pazemināt noteikumu II.daļas 6.2.punkta prasības, paredzot iespēju pretendēt uz stipendijām arī
izglītojamiem, kuru iepriekšējā semestra vērtējums nevienā mācību priekšmetā nav zemāks par 6 ballēm. Tādā
gadījumā pēc 2015.gada I.semestra rezultātiem, stipendijas tiktu izmaksātas 9 vidusskolas izglītojamajiem.
3. Prognozējot, ka pie jaunajiem nosacījumiem pretendentu skaits varētu pieaugt, bet stipendiju skaits ir
ierobežots (10 stipendijas), tas veicinātu veselīgu konkurenci izglītojamo vidū, kā rezultātā tiktu sasniegts
noteikumu mērķis - motivēt vidējās izglītības programmas izglītojamos paaugstināt mācību sasniegumus.
4. Jautājums tika skatīts 2015.gada 9.marta Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē, kurā
pieņēma lēmumu: 1) atlikt jautājuma izskatīšanu līdz šī mācību gada beigām un informēt par to vidusskolas
vecāku padomes priekšsēdētāju V.Āboltiņu; 2) lūgt vidusskolas direktorei pēc mācību gada noslēguma, iesniegt
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejai pārskatu par audzēkņu sekmēm un iespējamajiem stipendiju
saņēmējiem.
5.Atkārtoti jautājums skatīts 2015.gada 1.jūnija sēdē. Uz sēdi tika uzaicināta Baldones vidusskolas direktore
Dz.Knohenfelde. Viņa informēja, ka, saskaņā ar apkopotajiem datiem uz 01.06.2015., grozot saistošos
noteikumus par stipendiju piešķiršanu, tajos paredzot iespēju stipendiju saņemt arī izglītojamiem, kuriem kādā
no priekšmetiem ir atzīme “6” balles, bet nemainot noteikto vidējo atzīmi “8” balles, papildus būs izmaksājamas
3-4 stipendijas. Vēl būtu nepieciešams grozīt 6.3.punktu, nosakot, ka var būt neattaisnoti kavētas 2 stundas, kā
arī dot iespēju stipendiju saņemt arī 10.klasē izglītojamiem I.semestrī, pamatojoties uz iepriekšējās mācību
iestādes iesniegto sekmju izrakstu.
Komiteja nolēma atbalstīt grozījumu veikšanu saistošo noteikumu Nr.15 “Par Baldones novada pašvaldības
stipendiju piešķiršanu”, mainot 6.1., 6.2., 6.3.,13.2. punktus, un papildinot ar 7.1.punktu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka - pašvaldību autonoma
funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un
audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un
izglītības atbalsta iestādēm u.c.), un 43.panta trešo daļu, kurā norādīts, ka dome var pieņemt saistošos
noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 7 balsis (H.Nezinis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga,
I.Lagzdiņa, R.Audzers, V.Āboltiņa); PRET- 2 balsis (J.Eglīts, A.Mačs), ATTURAS – 2 balsis (A.Vidžis,
J.Kupčs),
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Baldones novada saistošo noteikumu Nr.11 (projektu) „Grozījumi 28.10.2014. saistošajos
noteikumos Nr.15 „Par Baldones novada pašvaldības stipendiju piešķiršanu”” (pielikumā).
2.Saistošos noteikumus Nr.11 „Grozījumi 28.10.2014. saistošajos noteikumos Nr.15 „Par Baldones novada
pašvaldības stipendiju piešķiršanu”” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā
nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
24.§
Par atteikumu iekļaut Pašvaldības palīdzības reģistrā
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - A.Vidžis, H.Nezinis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers, J.Eglīts, A.Mačs,
J.Kupčs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: V.Āboltiņa
SAGATAVOJA: V.Āboltiņa, Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis (A.Vidžis, H.Nezinis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers, J.Eglīts, A.Mačs, J.Kupčs, V.Āboltiņa); PRET- nav, ATTURAS –
nav,
NOLEMJ:
atteikt [vārds, uzvārds] iekļaušanu Pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu
risināšanā.
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25.§
Par atteikumu iekļaut Pašvaldības palīdzības reģistrā

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - A.Vidžis, H.Nezinis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers, J.Eglīts, A.Mačs,
J.Kupčs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: V.Āboltiņa
SAGATAVOJA: V.Āboltiņa, Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis (A.Vidžis, H.Nezinis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers, J.Eglīts, A.Mačs, J.Kupčs, V.Āboltiņa); PRET- nav, ATTURAS –
nav,
NOLEMJ:
atteikt [vārds, uzvārds] iekļaušanu Pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu
risināšanā.
26.§
Par atteikumu iekļaut Pašvaldības palīdzības reģistrā
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - A.Vidžis, H.Nezinis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers, J.Eglīts, A.Mačs,
J.Kupčs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: V.Āboltiņa
SAGATAVOJA: V.Āboltiņa, Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 9 balsis (A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga,
I.Lagzdiņa, R.Audzers, A.Mačs, J.Kupčs, V.Āboltiņa); PRET- nav, ATTURAS – 2 balsis (H.Nezinis,
J.Eglīts),
NOLEMJ:
atteikt [vārds, uzvārds] iekļaušanu Pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā.
27.§
Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - A.Vidžis, H.Nezinis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers, J.Eglīts, A.Mačs,
J.Kupčs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: V.Āboltiņa
SAGATAVOJA: V.Āboltiņa, Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis (A.Vidžis, H.Nezinis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers, J.Eglīts, A.Mačs, J.Kupčs, V.Āboltiņa); PRET- nav, ATTURAS –
nav,
NOLEMJ:
atjaunot sociālā dzīvokļa Krasta ielā 17-5, Baldonē, īres līgumu ar [vārds, uzvārds] uz sešiem mēnešiem.
28.§
Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu un īres tiesību piešķiršanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - A.Vidžis, H.Nezinis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers, J.Eglīts, A.Mačs,
J.Kupčs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: V.Āboltiņa
SAGATAVOJA: V.Āboltiņa, Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis (A.Vidžis, H.Nezinis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga,
I.Lagzdiņa, R.Audzers, J.Eglīts, A.Mačs, J.Kupčs, V.Āboltiņa); PRET- nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
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1. Noteikt sociālā
ielā 1-5, Baldonē;

dzīvokļa

statusu

pašvaldības nekustamajam īpašumam - dzīvoklim Strēlnieku

2. Piešķirt [vārds, uzvārds], personas kods [..], īres tiesības uz pašvaldības sociālo dzīvokli Strēlnieku ielā
1-5, Baldonē.
3. Noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar [..] uz sešiem mēnešiem.
29.§
Par īres tiesību piešķiršanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - A.Vidžis, H.Nezinis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers, J.Eglīts, A.Mačs,
J.Kupčs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: V.Āboltiņa
SAGATAVOJA: V.Āboltiņa, Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis (A.Vidžis, H.Nezinis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga,
I.Lagzdiņa, R.Audzers, J.Eglīts, A.Mačs, J.Kupčs, V.Āboltiņa); PRET- nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt [vārds, uzvārds] īres tiesības uz pašvaldības dzīvokli Tilta ielā 2-2, Baldonē.
2. Noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar [vārds, uzvārds] uz vienu gadu.
30.§
Par dienesta dzīvokli
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - A.Vidžis, H.Nezinis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers, J.Eglīts, A.Mačs,
J.Kupčs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: J.Eglīts
SAGATAVOJA: K.Putniņa, domes priekšsēdētāja
1.Izskatījusi Baldones vidusskolas direktores Dzintras Knohenfeldes 16.06.2015 iesniegumu Nr.1-11-162, domē
saņemtu 16.06.2015, reģistrācijas Nr.1-4/790, ar lūgumu piešķirt dienesta dzīvokli Rīgas ielā 46 Baldones
vidusskolas vēstures skolotājai [vārds, uzvārds], Baldones novada dome konstatē:
1.1.Baldones novada dome 2014.gada 26.augusta sēdē pieņēma lēmumu “Par dienesta dzīvokli”(prot.Nr.9,
29.§), kurā 1.punktā noteica: 1) rezervēt pašvaldībai piederošo dzīvokli Baldonē, Rīgas ielā 46-9, pašvaldības
autonomo funkciju nodrošināšanai nepieciešamo nozaru speciālistu vajadzībām;
1.2. likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktā noteikta pašvaldības autonomā funkcija – “(..)
gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas
iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības
atbalsta iestādēm u.c.);
1.3.Saskaņā ar Baldones pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.11829 ierakstiem, pašvaldībai pieder dzīvokļa
īpašums - Baldonē, Rīgas ielā 46-9, 35,1 m² platībā. Saskaņā ar pašvaldības nekustamo īpašumu
apsaimniekotāja SIA “BŪKS” namu pārziņa B.Luntes sniegto informāciju, dzīvoklī ir veikts kapitālais remonts, lai
tas būtu dzīvošanai derīgs.
1.4. Lai nodrošinātu Baldones vidusskolas mācību procesu, ar 2015.gada 1.septembri par vēstures skolotāju
sāk strādāt [vārds, uzvārds]. Viņas dzīvesvieta ir Ventspils novadā, kas ir 215 km attālumā no Baldones pilsētas
(ceļā ~3 stundas).
2.Baldones novada dome, lēmuma pieņemšanā, pamatojas uz šādām tiesību normām:
2.1. likuma “ Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka” Pašvaldībām ir šādas
autonomas funkcijas: (..)gādāt par iedzīvotāju izglītību (..) ”.
2.2. likuma “Par dzīvojamo telpu īri”:
2.2.1. 23. pantu- (..) Dienesta dzīvojamās telpas (telpas dienesta viesnīcā vai dienesta dzīvoklī) nodod
lietošanā uz dienesta dzīvojamo telpu īres līguma pamata vienīgi sakarā ar darba attiecībām vai uz mācību laiku
(..)”,
2.2.2. 26.panta otro daļu un ceturto daļu - “(..) Valsts vai pašvaldības dienesta dzīvokļa īres līgumu uz
termiņu, ne ilgāku par trim gadiem, noslēdz dienesta dzīvokļa izīrētājs ar personu, kurai uz darba vai mācību
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laiku nodod lietošanā dienesta dzīvokli.(..) Valsts vai pašvaldības dienesta dzīvokļa īres līgums izbeidzas
vienlaikus ar darba attiecību izbeigšanos vai mācību pabeigšanu.(..)”
2.2.3. 26.panta pirmā daļa nosaka, ka “Valsts un pašvaldību dienesta dzīvokļu īres tiesiskās attiecības regulē
šis likums, izņemot tā VI un VII nodaļu”.
2.2.4. 11. panta pirmā daļa, kas nosaka, ka “slēdzot dzīvojamās telpas īres līgumu, īres maksu nosaka, pusēm
rakstveidā vienojoties, izņemot šā likuma 11.1 un 11.2 pantā noteiktos gadījumus.” Tā paša panta otrā daļa, ka
“Dzīvojamās telpas īres maksu veido:1) dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izdevumu daļa, kas ir
proporcionāla attiecīgās izīrētās dzīvojamās telpas platībai, un 2) peļņa.
2.2.5. 11.1panta pirmo un otro daļu, kas nosaka, ka “ Pašvaldībām piederošo dzīvojamo telpu īres maksu
nosaka attiecīgās pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija pašvaldības domes noteiktajā kārtībā, ievērojot
šā panta otrās daļas noteikumus. Ja dzīvojamā telpa tiek izīrēta personai, kurai pašvaldības pienākums ir sniegt
likumā noteiktajā kārtībā palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, attiecīgās pašvaldības dome var noteikt
zemāku īres maksu, samazinot dzīvojamās telpas apsaimniekošanas izdevumus un neiekļaujot tajā peļņu.”
2.3.Pašvaldības saistošo noteikumu Nr.6 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 4.punktu “(..) Pašvaldība
līdz 10% no novada rīcībā esošā brīvā dzīvojamā fonda var rezervēt pašvaldības autonomo funkciju
nodrošināšanai nepieciešamo nozaru speciālistu vajadzībām, ar kuriem tiek noslēgts īres līgums uz laiku ne
ilgāku par pieciem gadiem “(..)”.
3.Ņemot vērā visu augstāk minēto un pamatojoties likuma “ Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
4.punktu, likuma “ Par dzīvojamo telpu īri” 11., 11.1, 23., 26.pantu, pašvaldības saistošo noteikumu Nr.6
“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 4.punktu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis (A.Vidžis, H.Nezinis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga,
I.Lagzdiņa, R.Audzers, J.Eglīts, A.Mačs, J.Kupčs, V.Āboltiņa); PRET- nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
3.1.Izīrēt Baldones novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu, kas atrodas Rīgas ielā 46-9, Baldonē,
Baldones vidusskolas vēstures skolotājai [vārds, uzvārds], uz laiku, kamēr viņa pilda Baldones vidusskolas
pedagoga pienākumus, un noslēgt dienesta dzīvojamās telpas īres līgumu.
3.2. Noteikt dienesta dzīvokļa īres maksu atbilstoši domes 29.10.2013. apstiprinātajiem noteikumiem
“Baldones novada pašvaldības daudzdzīvokļu māju dzīvokļu/māju klasifikācija pēc labiekārtotības, īres
maksas aprēķināšanas formulas un dzīvokļu/māju sadalījums pēc labiekārtotības. Papildus īres maksai
īrnieks veic maksājumus par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu.
3.4.Noteikt Dienesta dzīvojamās telpas īres līguma termiņu uz 3 gadiem no līguma spēkā stāšanās, ar
nosacījumu, ka dzīvokļa īrnieks savu dzīvesvietu deklarē Baldones novadā.
3.5.Uzdot Juridiskā dienesta vadītājai pēc 1.punktā noteikto apstākļu iestāšanās sagatavot Dienesta
dzīvojamās telpas īres līguma projektu.

