2016.gada 26.aprīļa domes sēde Nr.4
Domes sēdē skatīti šādi darba kārtības jautājumi:
1.Par SIA “BŪKS” 2015.gada pārskatu.
2.Par SIA “BŪKS” vidēja termiņa darbības stratēģijas apstiprināšanu.
3.Par nekustamā īpašuma iegādi.
4.Par nekustamā īpašuma Parka iela 27-1, atsavināšanas procesa uzsākšanu.
5.Par adreses „Amariļļi” piešķiršanu.
6.Par lēmuma grozīšanu.
7.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi.
8.Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
9.Par zemes nomu.
10.Par nosaukumu piešķiršanu īpašuma „Pāni-1” zemes vienībai.
11.Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Ķeizari”.
12.Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos „Milleri” un
„Jaunmilleri”.
13. Par Baldones novada 30.09.2014. domes sēdes lēmuma „Par zemes lietošanas tiesību
pārtraukšanu” (prot.Nr.10,10.§) precizēšanu.
14.Par
papildus
nekustamā
īpašuma
nodokļa
maksājumu
par
neapstrādātu
lauksaimniecības
zemi “Veckausi”.
15.Par nekustamā īpašuma “Kakti”nomu.
16. Par pašvaldības zemes Baldonē, Senču ielā 2B, sadalīšanu.
17.Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projekta “Taku tīkla Baldone -Riekstukalns izveide’’
īstenošanai.
18.Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projekta
"Baldones jauniešu centra telpu
labiekārtošana un aprīkojuma iegāde" īstenošanai.
19.Par lokālplānojuma teritorijai Klapu krogā nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu
saņemšanai.
20.Par finansiālu atbalstu riteņbraukšanas sportistam.
21.Par atteikumu iekļaušanai Pašvaldības palīdzības reģistrā.
22.Par lēmuma atcelšanu.
23.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda atmaksu.
24.Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā.
1) I.Lipste
2) I.Požarnovs
25.Par līdzfinansējumu biedrības “Čiekurs” projektam.
Informācija par darba grupas atzinumu Mercendarbes muižas turpmākai attīstībai
26.Par amatu savienošanas atļauju.
27.Par amatu savienošanas atļauju.
28.Par darba grupas izveidi Baldones Kultūras centra rekonstrukcijai.
29.Par domes priekšsēdētājas atvaļinājumu.
30.Par atteikumu iekļaušanai Pašvaldības palīdzības reģistrā.
31.Par sociālā dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu un sociālā dzīvokļa īres līguma noslēgšanu.
32.Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma termiņa pagarināšanu.
33.Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu.
34.Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projekta "Sporta zāles pārveide par mūsdienīgu vietu
Baldones novada iedzīvotāju iniciatīvu realizēšanai" īstenošanai.
35.Par atbalstu biedrības “ Kokļu mūzikas biedrība DZĪTARI” projektam.
36.Par apbalvojuma “Atzinības raksts” piešķiršanu.
1.§
Par SIA “BŪKS” 2015.gada pārskatu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās – K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, A.Puriņš, G.Tamanis,
J.Kupčs, A.Mačs, V.Āboltiņa/
Uz jautājumiem atbild SIA “Būks” valdes loceklis S.Kirilovs
ZIŅO: K.Putniņa, S.Kirilovs
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SAGATAVOJA: K.Putniņa, domes priekšsēdētāja
Izskatījusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību „BŪKS”, reģistrācijas Nr.40003295397, juridiskā adrese:
Rīgas iela 67, Baldone, valdes locekļa Sergeja Kirilova 11.04.2016 iesniegumu Nr.01-13/137 “Par SIA
“BŪKS”2015.g.Gada pārskatu”, domē saņemtu 11.04.2016., reģistrācijas Nr.1-4/596, ar lūgumu
apstiprināt SIA “BŪKS” 2015.gada pārskatu, noklausījusies SIA „BŪKS” valdes locekļa S.Kirilova ziņojumu
par SIA „BŪKS” saimniecisko darbību 2015. gadā, pamatojoties uz „Komerclikuma” 47.panta pirmo daļu,
kurā noteikts, ka „(..) sabiedrību pārvalda dalībnieks, dalībnieku sapulce un valde, kā arī padome ( ja
tāda ir ) (..)”, 48.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka – „(..) tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības
pieņemt lēmumus par sabiedrības gada pārskatu (..)”,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 12 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, A.Puriņš, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET-nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „BŪKS”, reģistrācijas Nr.40003295397, juridiskā adrese: Rīgas iela
67, Baldone, 2015.gada pārskatu.
2.§
Par SIA “BŪKS” vidēja termiņa darbības stratēģijas apstiprināšanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās – K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, A.Puriņš, G.Tamanis,
J.Kupčs, A.Mačs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa, S.Kirilovs
SAGATAVOJA: K.Putniņa, domes priekšsēdētāja
Izskatījusi SIA “ BŪKS” valdes locekļa Sergeja Kirilova 2016.gada 30.marta iesniegumu Nr.01-13/125
“ Par SIA “BŪKS” vidēja termiņa darbības stratēģijas apstiprināšanu”, domē saņemtu 30.03.2016.,
reģistrācijas Nr.1-4/532, ar lūgumu izskatīt un apstiprināt SIA “BŪKS” izstrādāto vidēja termiņa darbības
stratēģiju 2016.-2019.gadam, Baldones novada dome konstatē:
1. Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk – Likums)
57.panta pirmā daļa nosaka, ka publiskas personas kapitālsabiedrība un publiski privātā kapitālsabiedrība
izstrādā vidēja termiņa darbības stratēģiju, ņemot vērā:
1) publiskas personas augstākās lēmējinstitūcijas noteiktos kapitālsabiedrības vispārējos stratēģiskos
mērķus;
2) nozares ministrijas vai atvasinātas publiskas personas orgāna izvirzītos nefinanšu mērķus (ja
attiecināms);
3) kapitālsabiedrības finanšu mērķus, kā arī kapitālsabiedrības darbības efektivitāti raksturojošos
rezultatīvos rādītājus (piemēram, tirgus daļa, izmaksu, procesu efektivitāte, klientu apmierinātība,
darbinieku produktivitāte).
2.Ar Baldones novada domes 24.03.2015 lēmumu (prot.Nr.3,16§) tika noteikti šādi SIA “BŪKS”
vispārējos stratēģiskos mērķi: 1) Baldones novada iedzīvotāju nodrošināšana ar kvalitatīviem dzeramā
ūdens apgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumiem atbilstoši normatīvo aktu
prasībām; 2) Baldones pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana, lai palielinātu iedzīvotāju
skaitu Baldones pilsētā, kuriem pieejami kvalitatīvi dzeramā ūdens pakalpojumi un notekūdeņu
savākšanas pakalpojumi; 3) videi draudzīgas un energoefektīvas Baldones novada centralizētās un
lokālās siltumapgādes sistēmas izveide; 4) modernizēt Baldones pilsētas siltumsaimniecību un nodrošināt
apkures pakalpojumus pašvaldības objektos;5) kvalitatīva un augsta līmeņa namu apsaimniekošanas
pakalpojumu sniegšana Baldones novadā; 6)Baldones novada pašvaldības nekustamā īpašuma lietderīga
un racionāla apsaimniekošana.
3. Baldones novada domes 29.09.2015. sēdē tika apstiprināti “Baldones novada pašvaldības sabiedrības
ar ierobežotu atbildību „BŪKS” pārvaldības noteikumi”, kuru 35.punktā noteikts” (..) 35.Vidēja termiņa
darbības stratēģiju kapitālsabiedrība izstrādā vismaz trīs gadu periodam un iesniedz to apstiprināšanai
domei. Pirmreizējo vidēja termiņa darbības stratēģiju kapitālsabiedrība izstrādā un iesniedz domei
apstiprināšanai līdz 2016.gada 1.martam. Kārtējo vidēja termiņa darbības stratēģiju kapitālsabiedrība
izstrādā un iesniedz domei saskaņošanai ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms iepriekšējās stratēģijas termiņa
beigām.(..)”.
Ņemot vērā iepriekš minēto,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 12 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, A.Puriņš, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET-nav, ATTURAS – nav,
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NOLEMJ:
1.Apstiprināt SIA “BŪKS” vidēja termiņa darbības stratēģiju 2016.-2019.gadam.
3.§
Par nekustamā īpašuma iegādi

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās – K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, A.Puriņš,
G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: T.Tihoņenko
SAGATAVOJA: T.Tihoņenko, nekustamo īpašumu pārzine
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, A.Puriņš, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET-nav, ATTURAS – 1
balss (A.Viča),
NOLEMJ:
1.Iegūt Baldones novada pašvaldības īpašumā nekustamo īpašumu - “Mežniecības ceļš”, Baldones pag.,
Baldones nov., kadastra Nr.[..], par cenu EUR 35,00, noslēdzot ar nekustamā īpašuma īpašnieci pirkuma
līgumu.
4.§
Par nekustamā īpašuma Parka iela 27-1, atsavināšanas procesa uzsākšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, A.Puriņš, G.Tamanis,
J.Kupčs, A.Mačs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: T.Tihoņenko
SAGATAVOJA: T.Tihoņenko, nekustamo īpašumu pārzine
Priekšlikums: deputātes V.Āboltiņas priekšlikums:
1) atcelt domes priekšsēdētājas K.Putniņas rīkojumu par ieskaita veikšanu;
2) atlikt lēmuma pieņemšanu līdz parāda summas nomaksai.
Balsojums: 1) par deputātes V.Āboltiņas prieksšlikumu
Baldones novada dome, atklāti balso „ par ”- 2 balsis (V.Āboltiņa, J.Kupčs), „ pret ” – 5 balsis (H.Nezinis,
I.Pundiņš, A.Viča, I.Lagzdiņa, A.Mačs), „ atturas ” – 5 balsis (K.Putniņa, S.Freiberga, A.Puriņš, G.Tamanis,
A.Vidžis)
Priekšlikums nav iebalsots, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 34.punkta pirmo daļu “(..) Lēmums ir
pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem deputātiem (..).
Priekšlikums: sēdes vadītāja K.Putniņas priekšlikums grozīt lēmumprojekt:
1) uzsākt atsavināšanas procesu
2) pasūtīt atkārtotu novērtējumu, tālāk svītrojot lēmumprojekta 4.2.- 4.5 punktus
Balsojums:
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, I.Pundiņš, A.Viča,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, A.Puriņš, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET-nav, ATTURAS – 1
balss (A.Vidžis),
NOLEMJ:
1.Uzsākt nekustamā īpašuma Parka ielā 27-1, Baldonē, Baldones novadā, atsavināšanas procesu.
2. Pasūtīt atkārtotu nekustamā īpašuma novērtējumu.
5.§
Par adreses „Amariļļi” piešķiršanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, A.Puriņš, G.Tamanis,
J.Kupčs, A.Mačs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: A.Ciseļonoka

4

SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 12 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, A.Puriņš, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET-nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru [..], kas sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu [..], un uz tās plānotajām ēkām piešķirt adresi „Amariļļi”, Baldones pagasts,
Baldones novads.
6.§
Par lēmuma grozīšanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, A.Puriņš, G.Tamanis,
J.Kupčs, A.Mačs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 12 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, A.Puriņš, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET-nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Atcelt Baldones pilsētas ar lauku teritoriju domes 2008.gada 5.marta lēmuma Nr. 5, 19.§ “Par zemes
piederību Baldones pilsētā un lauku teritorijā” 4.2.punkta 28.apakšpunktu, par starpgabala statusa
noteikšanu zemes gabalam pie nekustamajiem īpašumiem “Mazezeri”, “Jaunezeri”, “Balodīši” un
“Kalnozoliņi”3.zemes vienības /4000m2, ar kadastra apzīmējumu 8025 011 0390.
7.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, A.Puriņš, G.Tamanis,
J.Kupčs, A.Mačs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 12 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, A.Puriņš, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET-nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Atteikt piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus [vārds, uzvārds] par nekustamajiem
īpašumiem [adrese] un [adrese], Baldones pag., Baldones nov., 2016.gadā.
2.Atteikt piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus [vārds, uzvārds] par nekustamajiem
īpašumiem [adrese] un [adrese], Baldones pag., Baldones nov., 2015.gadā.
8.§
Par zemes nomas līguma izbeigšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, A.Puriņš, G.Tamanis,
J.Kupčs, A.Mačs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 12 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, A.Puriņš, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET-nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Pārtraukt zemes nomas līgumu Nr. 72-04-12/789 par zemes “Jaundzīles”, Baldones pagasts, Baldones
novads 0,1900 ha platībā iznomāšanu [vārds, uzvārds], personas kods [..], ar 2016.gada 1.maiju.
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9.§
Par zemes nomu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, A.Puriņš, G.Tamanis,
J.Kupčs, A.Mačs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 12 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, A.Puriņš, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET-nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Piešķirt nomā [vārds, uzvārds], personas kods [..], deklarētā dzīvesvieta [adrese], 4ha zemes
pašvaldības īpašumā “Meži”, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8025 009 0179, grafiskajā
pielikumā norādītajā vietā, līdz 2046.gada 26.aprīlim lauksaimniecībai, ar tiesībām uz nomātās
zemes būvēt bez pamatu ēkas un būves, pieslēgt tām elektrības padevi un bez tiesībām
reģistrēt tās zemesgrāmatā.
2.Noslēgt zemes nomas līgumu ar [vārds, uzvārds], personas kods [..], par zemes iznomāšanu īpašuma
“Meži”, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8025 009 0179 4ha platībā.
10.§
Par nosaukumu piešķiršanu īpašuma „Pāni-1” zemes vienībai
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, A.Puriņš, G.Tamanis,
J.Kupčs, A.Mačs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 12 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, A.Puriņš, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET-nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Sadalīt nekustamo īpašumu “Pāni-1” divos atsevišķos īpašumos “Pāni -1” un “Vecpāni”.
2.Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] saglabāt nosaukumi „ Pāni-1”.
3.Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] piešķirt jaunu nosaukumu “Vecpāni”.
11.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Ķeizari”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, A.Puriņš,
G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, A.Puriņš, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET-nav,
ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Piekrist zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanai Baldones pagasta nekustamajā īpašumā „
Ķeizari”, kas pieder [vārds, uzvārds], personas kods [..], deklarētā dzīvesvieta [adrese], divās zemes
vienībās šādi:
1.1.no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] atdalot vienu zemes vienības ne mazāku par 1ha,
uz kuras ir ēkas un būves, un atlikušo zemi sadalīt tā lai uz vienas zemes vienības ir lauksaimniecības
zeme, uz otras mežs, saskaņā ar grafisko pielikumu;
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1.2.no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] atdalīt
lauksaimniecības zeme, ne mazāk kā 1ha platībā.

zemes

vienību,

ko

aizņem

2.Zemes ierīcības projektu saskaņot ar:
2.1. akciju sabiedrību “Latvenergo”;
2.2.Valsts SIA „Zemkopības ministrijas Nekustamie īpašumi” Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas
Rīgas sektoru;
2.4. Baldones domes Attīstības nodaļu;
2.5. Baldones domes pilsētas un ceļu uzturēšanas dienestu.
3.Zemes ierīcības projekta gaitā paredzēt piekļuvi atdalāmajām un paliekošajām zemes vienībām,
noslēdzot servitūta līgumus ar zemju īpašniekiem.
4. Ievērot 2000.gada 7.marta domes lēmuma Nr. 39 un tā pielikumu nosacījumus attiecībā uz
pašvaldības ceļiem: Vārpu ceļa minimālais platums – 17,5m, Lapsēnu ceļu minimālais platums 17,5m,
Mežuļu ceļa minimālais platums – 14,5m.
5.Būvvaldei sagatavot materiālus zemes ierīcības projekta izstrādei.
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.
9. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem [..] (platība 1ha), [..] (platība 4,2ha), [..] (platība 6,9ha),
[..] (platība 8,6ha), [..] (platība 2,2ha), kuras nav iesaistītas zemes ierīcības projekta izstrādē, apvienot
vienā īpašumā, piešķirot tam nosaukumu “Jūras”.
12.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos „Milleri” un
„Jaunmilleri”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, A.Puriņš,
G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, A.Puriņš, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET-nav,
ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Piekrist zemes ierīcības projekta izstrādei zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem [..] un [..] , kas
pieder [vārds, uzvārds] un [vārds, uzvārds], atdalot no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..]
zemes gabalu apmēram 1500m² platībā un pievienot pie zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..],
saskaņā ar grafisko pielikumu.
2.Zemes ierīcības projektu saskaņot ar:
2.1. akciju sabiedrību “Latvenergo”,
2.2. sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Lattelecom”;
2.3. Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas Rīgas sektoru;
2.4. Baldones domes Attīstības nodaļu;
2.5. Baldones novada domes Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienestu.
3.Būvvaldei sagatavot materiālus zemes ierīcības projekta izstrādei.
4.Zemes ierīcības projekta skici saskaņot Baldones būvvaldē.
5.Zemes ierīcības projekta izstrādes izstrādātājam iesniegt pašvaldībā projekta grafisko daļu digitālā veidā
vektordatu formā.
6.Pēc zemes ierīcības projekta saskaņošanas ar visām nepieciešamajām institūcijām, to iesniegt
apstiprināšanai domē.
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13.§
Par Baldones novada 30.09.2014. domes sēdes lēmuma „Par zemes lietošanas tiesību
pārtraukšanu” (prot.Nr.10,10.§) precizēšanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, A.Puriņš,
G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, A.Puriņš, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET-nav,
ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Izteikt 30.09.2014. domes sēdes lēmuma „Par zemes lietošanas tiesību pārtraukšanu” (prot.Nr.10,10.§)
lemjošās daļas 1. un 2.punktu šādā redakcijā:
“ 1.Lietošanas tiesības izbeigušās ar 2010.gada 31.maiju šādai personai:

N.p.
k.

Vārds,
uzvārds

Personas
kods

Īpašuma
nosaukums

1.

[vārds,
uzvārds]
(½
domājamā
daļa)

[..]

Jaundāboliņi2

Īpašuma Zemes
kadastra vienības
numurs kadastra
apzīmējums
[..]
[..]

Zemes
vienības
platība (ha)

Ēku
esamība

0,07

Ir

2.Zemes vienība “Jaundāboliņi -2” 1/2 domājamā daļa ar kadastra apzīmējumu 8025 006 0163 piekrīt
pašvaldībai.”
14.§
Par papildus nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu par neapstrādātu lauksaimniecības
zemi “Veckausi”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, A.Puriņš,
G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: A.Ciseļonoka, I.Lagzdiņa
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Priekšlikums: deputāts A.Vidžis izsaka priekšlikumu atlikt jautājuma izskatīšanu līdz jauna Lauku
attīstības
komisijas lēmuma saņemšanai.
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 10 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, A.Puriņš, V.Āboltiņa); PRET- 3 balsis (G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs),
ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
atlikt jautājuma izskatīšanu
15.§
Par nekustamā īpašuma “Kakti ”nomu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, A.Puriņš, G.Tamanis,
J.Kupčs, A.Mačs, V.Āboltiņa /
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ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 10 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET-nav, ATTURAS – 2 balsis
(E.Valantis, A.Puriņš), nepiedalās lēmuma pieņemšanā – 1 balss (H.Nezinis),
NOLEMJ:
1.Piešķirt nomā medību biedrībai “Lapsēni”, reģistrācijas numurs 40008113451, juridiskā adrese [adrese],
4,16ha zemes pašvaldības īpašumā “Kakti”, līdz 2046.gada 26.aprīlim medību mājas, kā arī citu ar aktīvo
atpūtu saistītu objektu izveidei, ar tiesībām uz nomātās zemes būvēt ēkas un būves un reģistrēt tās
zemesgrāmatā.
2.Noslēgt zemes nomas līgumu ar medību biedrību “Lapsēni”, reģistrācijas numurs 40008113451, juridiskā
adrese [adrese], par zemes iznomāšanu īpašumā “Kakti”, ar kadastra numuru 8025 002 0145 4,16ha
platībā.
16.§
Par pašvaldības zemes Baldonē, Senču ielā 2B, sadalīšanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, A.Puriņš,
G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs /
ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 12 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, A.Puriņš, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs); PRET-nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Atdalīt no zemes vienības Baldonē, Senču iela 2B ar kadastra numuru 8005 001 0425 zemes vienību
0,015ha platībā (30x5m)(vairāk vai mazāk kā izrādīsies dabā precīzi uzmērot), saskaņā ar grafisko
pielikumu.
2.Atdalītai zemes vienībai apmēram 0,015ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme
dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).
3.Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu Mazā Senču iela, Baldone, Baldones novads.
Baldones novada pašvaldības domes deputāti vienojas grozīt sēdes darba kārtību, kā
nākamo izskatot darba kārtības 26.jautājumu.
17.§
Par amatu savienošanas atļauju

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, A.Puriņš,
G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: K.Putniņa, domes priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, A.Puriņš, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET-nav,
ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Atļaut [vārds, uzvārds] savienot Baldones novada Labiekārtošanas komisijas, Koku ciršanas komisijas,
komisijas lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā un pilsētas zemes
komisijas locekles amatu ar 28.10.2011. ar SIA “ TNS Latvia” noslēgtā autorlīguma Nr.I/1885 izpildi.
Baldones novada pašvaldības domes deputāti vienojas grozīt sēdes darba kārtību, kopā
skatot Attīstības nodaļas jautājumus un jautājumus par projektu līdzfinansējumu, t.i., kā
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nākamos izskatīt darba kārtības 17., 18., 19.,
darba kārtībā.

25.,34. un 35.jautājumus, bet tālāk kā

18.§
Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projekta “Taku tīkla Baldone -Riekstukalns izveide’’
īstenošanai.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, A.Puriņš, R.Audzers,
G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: P.Grants
SAGATAVOJA: L.Dāboliņa, projektu vadītāja
1.Vietējā rīcības grupa Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme” atbilstoši Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākumam "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības
virzīta vietējā attīstība)” ir sagatavojusi sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju 2015-2020, kuru
īsteno Baldones, Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes un Ogres novados. Sabiedrības virzītas vietējās attīstības
pieejas galvenie mērķi un uzdevumi ir sniegt atbalstu lauku kopienu ilgtspēju veicinošām vietējās
attīstības iniciatīvām, uzlabojot sociālo situāciju laukos, veidojot labvēlīgu vidi dzīvošanai,
uzņēmējdarbībai un lauku teritoriju attīstībai.
PPP Zied zeme ir izsludinājusi projektu pieteikumu I kārtu. Projektu iesniegumu pieņemšana notiek no
š.g. 20. aprīļa līdz 20.maijam.
2. Attīstības nodaļa ir sagatavojusi projektu “Taku tīkla Baldone-Riesktukalns izveide.
Jaunie maršruti piedāvā ne tikai alternatīvu nokļūšanu no Baldones centra līdz Riekstukalnam, bet arī
atklāj Baldones novadā esošās dabas vērtības un vēstures liecības. Piemēram, karsta kritenes, meža
avotiņu, I Pasaules kara izrakumu vietas u.c., kas, savukārt, veicina dabas un vēstures izziņas procesu.
Arī maršrutu reljefa īpatnības (līdzenumi, pacēlumi, stigas, pauguri un nogāzes) padara interesantu tā
mērošanu ne tikai vienu reizi, bet regulāri vai vismaz vairākas reizes gadā. Ar taku tīkla izveidi tiks
paplašinātas brīvā laika pavadīšanas iespējas novadā un veicināts veselīgs dzīvesveids, jo taka
piemērota gan pārgājienam, nūjošanai, skriešanai, slēpošanai un vienkārši pastaigai. Projekts tiks
iesniegts pamatojoties uz PPP Zied zeme sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģijā 2015-2020
noteikto rīcību 2.1. „Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu sakārtošanai,
pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”.
2.1. Projektu paredzēts īstenot 2016. III ceturksnī.
2.2. Budžets projekta īstenošanai paredzēts no struktūrvienības Nr.7, kas ir teritorijas attīstība.
2.3. Projekta kopējās
izmaksas ir EUR 7571,11 no kurām
EUR 5206,60 veido Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansējums un EUR 2364,50 ir Baldones novada pašvaldības
finansējums.
3. Baldones novada dome lēmuma pieņemšanā, pamatojas uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, kas
noteic, ka „(…) pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi
realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts
pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu”.
15.panta 2.punktu „(..) gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu,
ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai
paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu
savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu
izveidošana un uzturēšana”, kā arī 21.panta 23.punktu, kas noteic, ka dome var „lemt par kārtību, kādā
izpildāmas šā likuma 15.pantā minētās funkcijas un nosakāmas par to izpildi atbildīgās amatpersonas,
kā arī sniedzami pārskati par šo funkciju izpildi”.
4. Ievērojot visu iepriekšminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 12.panta, 15.panta 7.punktu,
21.panta 23.punktu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, A.Puriņš, R.Audzers, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, V.Āboltiņa);
PRET-nav, ATTURAS – nav,

10

NOLEMJ:
4.1. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu EUR 2364,50 apmērā projekta “Taku tīkla BaldoneRiesktukalns izveide” īstenošanai, no teritorijas attīstībai paredzētajiem līdzekļiem, EKK-22393.

19.§
Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projekta "Baldones jauniešu centra telpu
labiekārtošana un aprīkojuma iegāde" īstenošanai

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, A.Puriņš, R.Audzers,
G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: P.Grants
SAGATAVOJA: L.Dāboliņa, projektu vadītāja
1.Vietējā rīcības grupa Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme” atbilstoši Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākumam "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības
virzīta vietējā attīstība)” ir sagatavojusi sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju 2015-2020, kuru
īsteno Baldones, Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes un Ogres novados. Sabiedrības virzītas vietējās attīstības
pieejas galvenie mērķi un uzdevumi ir sniegt atbalstu lauku kopienu ilgtspēju veicinošām vietējās
attīstības iniciatīvām, uzlabojot sociālo situāciju laukos, veidojot labvēlīgu vidi dzīvošanai,
uzņēmējdarbībai un lauku teritoriju attīstībai.
PPP Zied zeme ir izsludinājusi projektu pieteikumu I kārtu. Projektu iesniegumu pieņemšana notiek no
š.g. 20. aprīļa līdz 20.maijam.
2.Lai uzlabotu jauniešu – personu vecumā no 13 līdz 25 gadiem – dzīves kvalitāti, veicinot viņu
iniciatīvas, darba tikumu un patriotismu, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī
atbalstot darbu ar jaunatni, 2016.gada 16.februārī Baldones novada domes sēdē tika lemts par jauniešu
centra dibināšanu Baldones novadā (Lēmums Nr.2 13§). Baldones novada jauniešu centrs (turpmāk
tekstā BNJC) tika daļēji labiekārtots par pašvaldības finansējumu, taču tas nav bijis pietiekams, lai
pilnvērtīgi realizētu iecerēto. Baldones novada jauniešu aptaujā, kas tika veikta 2016.gada pirmajā pusē,
jaunieši izteica viedokli, ka vēlas apgūt prasmes datorzinībās, piedalīties neformālās apmācībās, pavadīt
brīvo laiku lietderīgi, iesaistoties dažādos projektos un brīvprātīgajā darbā. Lai jauniešu centrs spētu
nodrošināt šīs jauniešu iniciatīvas, šobrīd BNJC trūkst materiālais un tehniskais nodrošinājums.
BNJC vadītāja Kristīne Papāne ir izvērtējusi materiālā un tehniskā nodrošinājuma iztrūkumu, nosakot,
kādi līdzekļu būtu papildus nepieciešami, lai nodrošinātu jauniešu iniciatīvu realizāciju jauniešu centrā un
pašvaldībā. Apzinot šos iztrūkstošos līdzekļus, tika veikta cenu aptauja gan biroja tehnikai, gan arī
mēbelēm, lai pieteiktos Lauku atbalsta dienesta LEADER programmas līdzfinansējumam šo līdzekļu
iegādei. Projekts tiks iesniegts pamatojoties uz PPP Zied zeme sabiedrības virzītu vietējās attīstības
stratēģijā 2015-2020 noteikto rīcību 2.2. „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem
iedzīvotājiem”.
2.1. Projektu paredzēts īstenot 2016. III ceturksnī.
2.2. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 6165,00 no kurām EUR 5495,00 veido Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums un EUR 670,00 ir Baldones novada pašvaldības
līdzfinansējums.
3. Baldones novada dome lēmuma pieņemšanā, pamatojas uz sekojošiem normatīvajiem tiesību aktiem:
3.1. likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka “(..)Pašvaldības attiecīgās administratīvās
teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav
Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību
kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu(..)”. 15.panta 4. punktu, kas nosaka
“(..)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.).
3.2. “Jaunatnes likuma” 5.panta 7.punkts paredz, ka pašvaldībās tiek veidoti jauniešu centri.
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4. Ievērojot visu iepriekšminēto un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, 15.panta
4.punkta un likuma “Jaunatnes likums’’ 5.panta 7.punkta,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, A.Puriņš, R.Audzers, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, V.Āboltiņa);
PRET-nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
4.1. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu EUR 670,00 (seši simti septiņdesmit eiro un 00 centi)
apmērā projekta "Baldones novada jauniešu centra telpu labiekārtošana un aprīkojuma iegāde"
īstenošanai, no teritorijas attīstībai paredzētajiem līdzekļiem, EKK- 22393.
20.§
Par lokālplānojuma teritorijai Klapu krogā nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu
saņemšanai
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, A.Puriņš, R.Audzers,
G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: P.Grants
SAGATAVOJA: P.Grants, Attīstības nodaļas vadītājs
Izskatot Baldones novada lokālplānojumu teritorijai Klapu krogā nekustamajiem īpašumiem “Kāpas” ar
kadastra numuru 80250090217, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
80250090217, “Ozolāji” ar kadastra numuru 80250090168, sastāvošs no vienas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 80250090168, “Mārupītes” ar kadastra numuru 80250090214, sastāvošs no vienas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80250090214, “Klapu pagrabs” ar kadastra numuru
80250090171, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80250090171, “Mežkalēji”
ar kadastra numuru 80250090212, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
80250090212, “Zīļi” ar kadastra numuru 80250090089, sastāvošs no četrām zemes vienībām, projektā
iesaistītā daļa(2,91 ha) no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80250090089, ”Kalnāji” ar kadastra
numuru 80250010064, sastāvošs no trīs zemes vienībām, projektā iesaistītā zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 80250090152 un lokālplānojuma izstrādes vadītāja, Attīstības nodaļas vadītāja Paula Granta
ziņojumu par lokālplānojuma izstrādi, Baldones novada dome konstatē, ka lokālplānojums ir izstrādāts,
ievērojot Ministru kabineta noteikumus Nr.826 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem”, kā arī ņemts vērā 2016.gada 26.janvārī apstiprinātais darba uzdevums (prot.
N.1,12§) un lokālplānojums ir saskaņā ar Baldones novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2030.
Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.826 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem” 80.punktu “Izstrādes vadītājs sagatavo ziņojumu par teritorijas
plānojuma vai lokālplānojuma izstrādi, kuru kopā ar attiecīgā plānošanas dokumenta izstrādātāja
sagatavoto redakciju iesniedz izskatīšanai pašvaldības domē” un 82. punktu “Pašvaldības dome pieņem
lēmumu par teritorijas plānojuma vai lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un
institūciju atzinumu saņemšanai. Publiskās apspriešanas termiņu nosaka ne īsāku par četrām nedēļām”,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, A.Puriņš, R.Audzers, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, V.Āboltiņa);
PRET-nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai lokālplānojumu teritorijai Klapu krogā
nekustamajiem īpašumiem: 1)“Kāpas” ar kadastra numuru 80250090217, sastāvošs no vienas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 80250090217, 2)“Ozolāji” ar kadastra numuru 80250090168,
sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80250090168, 3)“Mārupītes” ar kadastra
numuru 80250090214, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80250090214,
4)“Klapu pagrabs” ar kadastra numuru 80250090171, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 80250090171, 5)“Mežkalēji” ar kadastra numuru 80250090212, sastāvošs no vienas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 80250090212, 6)“Zīļi” ar kadastra numuru 80250090089, sastāvošs no
četrām zemes vienībām, projektā iesaistītā daļa(2,91 ha) no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
80250090089, 7)”Kalnāji” ar kadastra numuru 80250010064, sastāvošs no trīs zemes vienībām,
projektā iesaistītā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80250090152.
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2.Publiskās apspriešanas termiņu noteikt četras nedēļas, sākot ar sesto darbdienu pēc
paziņojuma par lokālplānojuma publisko apspriešanu un publiskās apspriešanas sanāksmi publicēšanas
teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) un pašvaldības tīmekļa vietnē
www.baldone.lv.
3.Lēmuma izpildi nodrošināt Attīstības nodaļas vadītājam Paulam Grantam.

21.§
Par līdzfinansējumu biedrības “Čiekurs” projektam
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, A.Puriņš, R.Audzers,
G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: K.Putniņa, domes priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, A.Puriņš, R.Audzers, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, V.Āboltiņa);
PRET-nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu EUR 995,90 apmērā biedrības “Čiekurs”, reģistrācijas
Nr.40008223821, juridiskā adrese: Andreja iela 1A, Baldone, Baldones novads, projektam "Laivu iegāde
airēšanas slaloma sacensībām", no teritorijas attīstībai paredzētajiem līdzekļiem, EKK-3263.
22.§
Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projekta "Sporta zāles pārveide par mūsdienīgu vietu
Baldones novada iedzīvotāju iniciatīvu realizēšanai" īstenošanai.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, A.Puriņš, R.Audzers,
G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: A.Puriņš
SAGATAVOJA: A.Puriņš, domes deputāts
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 12 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, A.Viča, S.Freiberga,
I.Lagzdiņa, E.Valantis, A.Puriņš, R.Audzers, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET-1 balss
(H.Nezinis), ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu EUR 15 000,00 (piecpadsmit tūkstoši eiro un 00 centi) apmērā
projekta "Sporta zāles pārveide par mūsdienīgu vietu Baldones novada iedzīvotāju iniciatīvu realizēšanai"
īstenošanai, no 2017.gada budžeta.
23.§
Par atbalstu biedrības “ Kokļu mūzikas biedrība DZĪTARI” projektam
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, A.Puriņš, R.Audzers,
G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, A.Puriņš, R.Audzers, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, V.Āboltiņa);
PRET-nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu EUR 984,50 apmērā biedrības “Kokļu mūzikas biedrība
DZĪTARI”, reģistrācijas Nr.40008249036, juridiskā adrese Gravas iela 8, Baldone, Baldones novads,
projekta “Materiālās bāzes izveide kokļu ansamblim DZĪTARI” īstenošanai.
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2. Finansējumu paredzēt Baldones novada domes 2017.gada budžetā.

24.§
Par finansiālu atbalstu riteņbraukšanas sportistam.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, A.Puriņš, R.Audzers,
G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: S.Freiberga,
SAGATAVOJA: S.Freiberga, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, A.Puriņš, R.Audzers, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, V.Āboltiņa);
PRET-nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Finansiāli atbalstīt Latvijas Nacionālās U23 izlases kandidāta, Latvijas treka riteņbraukšanas izlases
dalībnieka [vārds, uzvārds], personas kods [..], dalību treniņu procesā, lai sagatavotos 2016.gada
riteņbraukšanas sezonai, EUR 300.00 apmērā, no EKK 6423 – izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei,
saskaņā ar nolikuma „Par atbalsta piešķiršanu juridiskām un fiziskām personām sporta un veselīga
dzīvesveida veicināšanai Baldones novadā” 6.1.3.punktu.
25.§
Par atteikumu iekļaušanai Pašvaldības palīdzības reģistrā

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, I.Lagzdiņa, E.Valantis, A.Puriņš, R.Audzers, G.Tamanis,
J.Kupčs, A.Mačs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: V.Āboltiņa
SAGATAVOJA: V.Āboltiņa, Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 12 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča,
I.Lagzdiņa, E.Valantis, A.Puriņš, R.Audzers, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET-nav,
ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Atteikt [vārds, uzvārds], personas kods [..], iekļaušanu Pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa
jautājumu risināšanā.
26.§
Par lēmuma atcelšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, A.Puriņš, R.Audzers,
G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: M.Dadze
SAGATAVOJA: M.Dadze, juridiskā dienesta vadītāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 12 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča,
I.Lagzdiņa, E.Valantis, A.Puriņš, R.Audzers, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET-nav,
ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Atcelt Baldones novada domes 05.02.3014 Maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli
2014.gadam Nr.14-342, 21.01.2015 Maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli
2015.gadam Nr.15-185 un 01.02.3016 Maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli
2016.gadam Nr.16-196.
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2.Atcelt Baldones novada domes 26.01.2016 lēmumu (prot.Nr. 13.11.§).
27.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda atmaksu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, A.Puriņš, R.Audzers,
G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: L.Rosoha, nekustamo īpašumu nodokļu speciāliste
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 12 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča,
I.Lagzdiņa, E.Valantis, A.Puriņš, R.Audzers, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET-nav,
ATTURAS – 1 balss (S.Freiberga),
NOLEMJ:
1 Atļaut [vārds, uzvārds], personas kods [..], adrese: [adrese], veikt labprātīgu nekustamo īpašumu
nodokļa parāda un nokavējuma naudas, par zemi "Jaundzīles", Baldones pag., kadastra Nr. 8025-0090183, par zemi [adrese], par ēkām [adrese], kopsummā EUR 197,32 samaksu, parādu maksājot 11 daļās,
saskaņā ar šādu grafiku:
1) līdz 31.05.2016. nomaksāt EUR 17,94;
2) līdz 30.06.2016. nomaksāt EUR 17,94;
3) līdz 31.07.2016 nomaksāt EUR 17,94;
4) līdz 31.08.2016. nomaksāt EUR 17,94;
5) līdz 30.09.2016. nomaksāt EUR 17,94;
6) līdz 31.10.2016. nomaksāt EUR 17,94;
7) līdz 30.11.2016. nomaksāt EUR 17,94;
8) līdz 31.12.2016. nomaksāt EUR 17,94;
9) līdz 31.01.2017. nomaksāt EUR 17,94;
10) līdz 31.02.2017. nomaksāt EUR 17,94;
11) līdz 31.03.2017. nomaksāt EUR 17,94; pēdējam maksājumam pierēķinot nokavējuma naudas
pieaugumu.
2. Noteikt, ka, ja nodokļa maksātājs neveic nekustamā īpašuma nodokļa parāda labprātīgu samaksu kaut
vienā no šajā lēmumā noteiktajiem termiņiem un/vai neveic pilnā apmērā kārtējos nodokļu maksājumus
nodokļu likumos noteiktajos termiņos, Baldones novada domei ir tiesības šo lēmumu atcelt un nodokļu
parādu piedzīt bezstrīdus kārtībā.
3. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 24.panta astoto daļu, nokavēto nodokļu samaksas
termiņu pagarinājums (atlikšana, sadalīšana) neatbrīvo maksātāju no pienākuma veikt kārtējos nodokļu
maksājumus pilnā apmērā un nodokļu likumos noteiktajos termiņos.
4.Par lēmuma izpildi atbildīga Nekustamo īpašumu un zemes ierīcības nodaļa.
28.§
Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, A.Puriņš, R.Audzers,
G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: L.Rosoha, nekustamo īpašumu nodokļu speciāliste
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, A.Puriņš, R.Audzers, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, V.Āboltiņa);
PRET-nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Piedzīt no [vārds, uzvārds] (personas kods [..]) nokavēto nodokļu maksājumu: 1) nekustamā īpašuma
nodokļa par zemi parādu 233,11 EUR, nokavējuma naudu 47,72 EUR, kopā 280,83 EUR, 2)nekustamā
īpašuma nodokļa par ēkām parādu 22,78 EUR, nokavējuma naudu 4,82 EUR, kopā 27,60 EUR, -
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pavisam kopā 308,43 EUR (trīs simti astoņi euro 43 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz
parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
2.Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363.pantu par izpildiestādes darbībām, kas vērstas uz
administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst izpildes vispārējiem noteikumiem, kas noteikti
Administratīvā procesa likuma 40.nodaļā, privātpersonai ir tiesības septiņu dienu laikā no dienas, kad
privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes darbību, iesniegt sūdzību Administratīvā rajona tiesā
(Baldones ielā 1A, Rīgā, LV- 1007). Sūdzības iesniegšana neaptur lēmuma– izpildrīkojuma darbību.

Skatot nākamo jautājumu “Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā” ,
jāņem vērā, ka saņemts parādnieka iesniegums ar lūgumu atļaut parādu nomaksāt pa
daļām.
29.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda atmaksu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, A.Puriņš, R.Audzers,
G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: L.Rosoha, nekustamo īpašumu nodokļu speciāliste
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, A.Puriņš, R.Audzers, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, V.Āboltiņa);
PRET-nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Atļaut [vārds, uzvārds], personas kods [..], adrese: [adrese], veikt labprātīgu nekustamo
īpašumu nodokļa parāda un nokavējuma naudas samaksu: 1)par zemi [adrese]; 2) par zemi
[adrese]; 3) par ēkām [adrese], - kopsummā EUR 700.45, parādu maksājot daļām - katru mēnesi
proporcionāli 1/8 daļu no parāda – EUR 87.55 apmērā, līdz 2016.gada 30.decembrim, pēdējam
maksājumam pierēķinot nokavējuma naudas pieaugumu.
2. Noteikt, ka, ja nodokļa maksātājs neveic nekustamā īpašuma nodokļa parāda labprātīgu samaksu kaut
vienā no šajā lēmumā noteiktajiem termiņiem un/vai neveic pilnā apmērā kārtējos nodokļu maksājumus
nodokļu likumos noteiktajos termiņos, Baldones novada domei ir tiesības šo lēmumu atcelt un nodokļu
parādu piedzīt bezstrīdus kārtībā.
3. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 24.panta astoto daļu, nokavēto nodokļu samaksas
termiņu pagarinājums (atlikšana, sadalīšana) neatbrīvo maksātāju no pienākuma veikt kārtējos nodokļu
maksājumus pilnā apmērā un nodokļu likumos noteiktajos termiņos.
4.Par lēmuma izpildi atbildīga Nekustamo īpašumu un zemes ierīcības nodaļa.
30.§
Par amatu savienošanas atļauju

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, A.Puriņš, R.Audzers,
G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: K.Putniņa, domes priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča,
S.Freiberga, E.Valantis, A.Puriņš, R.Audzers, G.Tamanis, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET-nav, ATTURAS – 2
balsis (I.Lagzdiņa, J.Kupčs),
NOLEMJ:
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1.Atļaut [vārds, uzvārds] savienot Baldones novada Lauku attīstības, Dzīvokļu komisijas un komisijas
lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā locekles amatu ar SIA “Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības centrs” novada lauku attīstības speciālista amatu.
31.§
Par darba grupas izveidi Baldones Kultūras centra rekonstrukcijai
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, A.Puriņš, R.Audzers,
G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: K.Putniņa, domes priekšsēdētāja
Baldones novada attīstības programmas rīcību un investīciju plāna uzdevumā RV8-2 paredzēts pasākums
RV8-2-1 “Kultūras centra rekonstrukcija. Lai izstrādātu pamatojumu arhitektūras plānošanas uzdevumam,
nepieciešams izvērtēt visas iespējamās rekonstrukcijas pozitīvās un negatīvās puses, kā arī iespēju būvēt
jaunu kultūras centru citā pašvaldībai piederošā īpašumā. Lai šo izvērtējumu īstenotu, nepieciešams izveidot
kompetentu darba grupu.
Ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 61.panta pirmo daļu, kas noteic „(..) Atsevišķu pašvaldības funkciju
pildīšanai vai pašvaldības administratīvās teritorijas pārvaldīšanai domes no domes deputātiem un attiecīgās
pašvaldības iedzīvotājiem var izveidot valdes, komisijas vai darba grupas (..)”,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, A.Puriņš, R.Audzers, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, V.Āboltiņa);
PRET-nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Izveidot darba grupu Baldones Kultūras centra rekonstrukcijas variantu izvērtēšanai šādā sastāvā:
1.1.I.Vidže, kultūras darba organizatore;
1.2.O.Kleins, galvenais speciālists celtniecības jautājumos;
1.3.J.Eglīts, Nacionālās apvienības „Visu Latvijai!” un „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” pārstāvis;
1.4.J. Dūmiņs, domes deputāts;
1.5.K.Putniņa, domes priekšsēdētāja;
1.6.A.Puriņš, domes deputāts;
1.7.I.Pētersone, būvvaldes vadītāja.
2. Uzdot darba grupai par izvērtējuma rezultātiem informēt domi jūnija domes sēdē.
Saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmo daļu,
kur noteikts, ka valsts amatpersonai iz aizliegts, pildot valsts amatpersonas pienākumus vai izdot
administratīvus aktus, veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas, slēgt līgumus vai
veikt citas darbības, kurās valsts amatpersona, tās radinieki vai darījuma partneri ir personiski vai
mantiski ieinteresēti, skatot nākamo jautājumu, sēdes vadību pārņem Baldones novada
domes priekšsēdētājas vietniece Inese Lagzdiņa.
32.§
Par domes priekšsēdētājas atvaļinājumu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, R.Audzers, G.Tamanis,
J.Kupčs, A.Mačs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: I.Lagzdiņa
SAGATAVOJA: S.Ezera, personāla speciāliste
Izskatījusi domes priekšsēdētājas Karinas Putniņas 2016.gada 20.aprīļa iesniegumu, domē saņemtu
20.04.2016., reģistrācijas Nr.1-7/348, ar lūgumu piešķirt kārtējo atvaļinājumu divas kalendārās nedēļas,
sākot no 2016.gada 2.maija, saskaņā ar pašvaldības „Darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu”
3.3.punktu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis (H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, S.Freiberga,
I.Lagzdiņa, E.Valantis, R.Audzers, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET-nav, ATTURAS – nav,
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saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta 1.daļu,
nepiedalās lēmuma pieņemšanā –1 balss (K.Putniņa),
NOLEMJ:
1.Piešķirt Baldones novada domes priekšsēdētājai Karinai Putniņai kārtējo atvaļinājumu divu kalendāro
nedēļu apmērā, saskaņā ar pašvaldības nolikumu „Darba samaksas un sociālo garantiju nolikums”, no
2016.gada 2.maija
2. Noteikt, domes priekšsēdētājas Karinas Putniņas atvaļinājuma laikā, domes priekšsēdētāja pienākumus
pildīt domes priekšsēdētājas vietniecei Inesei Lagzdiņai.
Sēdi atsāk vadīt K.Putniņa
33.§
Par atteikumu iekļaušanai Pašvaldības palīdzības reģistrā

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, R.Audzers,
G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: V.Āboltiņa
SAGATAVOJA: V.Āboltiņa, Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 12 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, R.Audzers, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET-nav,
ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Atteikt [vārds, uzvārds], personas kods [..], iekļaušanu Pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa
jautājumu risināšanā.
34.§
Par sociālā dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu un sociālā dzīvokļa īres līguma noslēgšanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, R.Audzers,
G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, V.Āboltiņa /

ZIŅO: V.Āboltiņa
SAGATAVOJA: V.Āboltiņa, Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 12 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, R.Audzers, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET-nav,
ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt [vārds, uzvārds], personas kods [..], īres tiesības uz sociālo dzīvokli [adrese].
2. Noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar [vārds, uzvārds] uz sešiem mēnešiem.
35.§
Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma termiņa pagarināšanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, R.Audzers,
G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, V.Āboltiņa /

ZIŅO: V.Āboltiņa
SAGATAVOJA: V.Āboltiņa, Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 12 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, R.Audzers, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET-nav,
ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Pagarināt pašvaldības dzīvokļa [adrese] īres līguma termiņu ar [vārds, uzvārds], personas kods [..], uz
diviem gadiem.
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36.§
Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, R.Audzers,
G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, V.Āboltiņa /

ZIŅO: V.Āboltiņa
SAGATAVOJA: V.Āboltiņa, Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 12 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, R.Audzers, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET-nav,
ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Atjaunot sociālā dzīvokļa [adrese] novadā īres līgumu ar [vārds, uzvārds], personas kods [..], uz
sešiem mēnešiem.
37.§
Par apbalvojuma “Atzinības raksts” piešķiršanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, R.Audzers,
G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, V.Āboltiņa /

ZIŅO: K.Putniņa
Izskatījusi pašvaldības kultūras darba organizatores I.Vidžes 2016.gada 26.aprīļa iesniegumu, domē
saņemtu 26.04.2016, reģistrācijas Nr.1-8/378, ar lūgumu akceptēt novada Atzinības rakstu izsniegšanu
senioru ansamblim “Dziedātprieks” ansambļa 30.gadu jubilejā un diviem tā dalībniekiem – Oļģertam
Markevicam un Sarmai Tauvenai par ilggadēju ieguldījumu tautas mākslā, Baldones novada dome
konstatē:
1. Senioru ansamblis “Dziedātprieks” savu darbību uzsāka 1985.gadā, sākumā kā ciemata pensionāru
un koris. Diriģents – Andrejs Baumanis. O.Markevics un S.Tauvena ansamblī dzied no 1989.gada.
2. 07.03.2012. apstiprināts pašvaldības nolikums „Par apbalvojumu „Baldones Goda pilsonis”, „Atzinības
raksts” un „Dāvinājums vai naudas balva” piešķiršanu”, kura 8.punktā noteikts “(..) Apbalvojumu
„Atzinības raksts” piešķir fiziskām personām un juridiskām personām par nopelniem Baldones labā, kas
var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes vai saimnieciskajā un citā
darbā. Par nopelniem uzskatāms gan izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta
darbība.(..)” un 11.3.punktu “(..)11.3. Nozīmīgāko darbu vai nopelnu apraksts, par kuriem ierosina
apbalvojuma piešķiršanu:
11.3.1.pilsoniskā un sabiedriskā aktivitāte;
11.3.2.ieguldījums kultūras, izglītības un saimnieciskajā darbā, kā arī pilsētas attīstībā kopumā;
11.3.3.pozitīva pilsētas vai novada tēla veidošana un pilsētas vai novada vārda popularizēšana;
11.3.4.profesionālā darbība;
11.3.5.ilggadīgs un panākumiem vainagots darbs Baldones novadā vai Baldones labā;
11.3.6.citi īpaši nopelni un gadu skaits.(..)”.
Ņemot vērā visu augstāk minēto, pamatojoties uz nolikumu “Par apbalvojumu „Baldones Goda pilsonis”,
„Atzinības raksts” un „Dāvinājums vai naudas balva”,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 12 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, R.Audzers, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET-nav,
ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Par ilggadēju ieguldījumu tautas mākslā ar Baldones novada domes Atzinības rakstiem apbalvot
ansambļa “Dziedātprieks” dalībniekus Sarmu Tauvenu un Oļģertu Markevicu.
2.Par ieguldījumu Baldones novada dziedāšanas tradīciju saglabāšanā un atzīmējot 30.gadu darbības
jubileju ar Baldones novada domes Atzinības rakstu apbalvot ansambļa “Dziedātprieks” kolektīvu.

