2016.gada 29.novembra domes sēde Nr.11
Domes sēdē skatīti šādi darba kārtības jautājumi:
1.Par atteikumu nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņai nekustamajiem īpašumiem
“ Dākas-2” un “Stigas”.
2.Par atteikumu izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajos īpašumos “Pūcītes” un
“Vanagkalni - 1”.
3.Par adreses maiņu zemes vienībā.
4.Par adreses Zaļā iela 2, Baldone piešķiršanu.
5.Par adreses maiņu zemes vienībām.
6.Par izmaiņām lēmumā “Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā
īpašumā „Zīlītes””.
7.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā “Laukakmeņi”.
8.Par nekustamā īpašuma Parka ielā 10A, Baldonē, Baldones novadā atsavināšanu.
9.Par pašvaldības kustamas mantas atsavināšanu.
10.Par nekustamo īpašumu uzņemšanu bilancē.
11.Par Baldones novada Attīstības programmas 2014-2020 gadam Ietekmes ziņojumu 2015
12.Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.25 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.5
„Baldones novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžets un speciālais budžets”
13.Par izdevumu atlīdzināšanu ēku numuru plākšņu iegādei.
14.Par dalību projekta „PROTI un DARI!” īstenošanā.
15.Par Baldones novada Jauniešu domes nolikuma apstiprināšanu.
16.Par Baldones muzeja dibināšanu, nolikuma apstiprināšanu un muzeja vadītāja iecelšanu.
17.Par Baldones muzeja Krājuma komisijas nolikuma apstiprināšanu un komisijas izveidi.
18.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda atmaksu.
19.Par līdzfinansējumu biedrības “Degsme 99” projektam.
20.Par grozījumiem Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikumā.
21.Par atbalstu kalnu divriteņu sacensībām Vivus.lv.
22.Par atbalstu kalnu divriteņu XCO sacensībām “ Gruzis acīs”.
23.Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu.
24.Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu.
25.Par sociālo dzīvokļu īres līgumu atjaunošanu.
26.Par atteikumu iekļaušanai Pašvaldības palīdzības reģistrā.
27.Par atteikumu sociālā dzīvokļa statusa atcelšanai un iekļaušanai Pašvaldības palīdzības
reģistrā.
28. Par saistošajiem noteikumiem Nr.26 “Par Baldones novada pašvaldības palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā”.
29.Par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāva.
30.Par pilnvarojumu uzsākt lietvedību administratīvo pārkāpumu lietās un sastādīt
administratīvo pārkāpumu protokolus.
31.Par saistošajiem noteikumiem Nr. 23 “Grozījumi Baldones novada domes 2014. gada 22.
decembra saistošajos noteikumos Nr. 18 “Par sabiedrisko kārtību Baldones novadā””.
1.§
Par atteikumu nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņai nekustamajiem īpašumiem
“ Dākas-2” un “Stigas”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās – K.Putniņa, A.Vidžis, A.Viča, I.Pundiņš, J.Dūmiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Kupčs, G.Tamanis,
A.Puriņš, V.Āboltiņa /
ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 10 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, A.Viča, I.Pundiņš,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Kupčs, G.Tamanis, A.Puriņš, V.Āboltiņa); PRET-nav, ATTURAS – 1 balss
(J.Dūmiņš),
NOLEMJ:
1. Atteikt mainīt [vārds, uzvārds], dzīvojošam [adrese], piederošajam “Dākas-2”, kas sastāv no divām
zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem [..] un [..] nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.
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Sēdes vadītāja K.Putniņa lūdz kā nākamo jautājumu skatīt 3.darba kārtības jautājumu, jo uz sēdi nav
ieradusies aicinātā persona.
2.§
Par adreses maiņu zemes vienībā

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās – K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, I.Pundiņš, J.Dūmiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, A.Mačs
J.Kupčs, G.Tamanis, A.Puriņš, V.Āboltiņa /
ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, A.Viča, I.Pundiņš,
S.Freiberga, J.Dūmiņš, I.Lagzdiņa, J.Kupčs, G.Tamanis, A.Puriņš, V.Āboltiņa); PRET-nav, ATTURAS – 2
balsis (H.Nezinis, A.Mačs),
NOLEMJ:
1. Atcelt 2016.gada 25.oktobra lēmuma (prot. Nr. 10, 7.§) “Par adrešu maiņu Baldones pilsētai
pievienotajā teritorijā” 1.pielikuma ierakstu par to, ka zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8025 006
0146 kopā ar ēkām maina adresi no “Kokles”, Baldones pagasts, Baldones novads uz Saulgriežu iela 1A,
Baldone, Baldones novads.
2. Nekustamā īpašuma „Kokles” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8025 006 0146, un ēkām ar
kadastra apzīmējumiem 8025 006 0146 001, 8025 006 0146 002, 8025 006 0146 003, 8025 006 0146
004, 8025 006 0146 005, mainīt adresi no „Kokles”, Baldones pagasts, Baldones novads uz Zīļu iela 22,
Baldone, Baldones novads.
3.§
Par atteikumu izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajos īpašumos “Pūcītes” un
“Vanagkalni - 1”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās – K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, I.Pundiņš, J.Dūmiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, A.Mačs
J.Kupčs, G.Tamanis, A.Puriņš, R.Audzers, V.Āboltiņa /
ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, I.Pundiņš,
S.Freiberga, J.Dūmiņš, I.Lagzdiņa, A.Mačs J.Kupčs, G.Tamanis, A.Puriņš, V.Āboltiņa); PRET-nav,
ATTURAS – 1 balss (R.Audzers),
NOLEMJ:
1.Atteikt zemes ierīcības projektu izstrādes uzsākšanu Baldones pilsētas nekustamajos īpašumos “Pūcītes”
un “Vanagkalni - 1” zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem [..], kas pieder [vārds, uzvārds], personas
kods [..], un [..], kas pieder [vārds, uzvārds], personas kods [..], un [vārds, uzvārds], personas kods [..],
divās līdzīgās daļās pārvietojot zemes vienību apmēram 2000 m2 platībā no nekustamā īpašuma
“Vanagkalni-1” uz “Pūcītes”, jo neatbilst teritorijas plānojumam.
4.§
Par adreses Zaļā iela 2, Baldone piešķiršanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, I.Pundiņš, J.Dūmiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, A.Mačs
J.Kupčs, G.Tamanis, A.Puriņš, R.Audzers, V.Āboltiņa /
ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Uzklausījusi Baldones novada domes Nekustamā īpašuma un zemes ierīcības nodaļas priekšlikumu par
adreses piešķiršanu ēkai- malkas šķūnim pie Baldones Mūzikas skolas, Baldones novada dome konstatē:
1.Nekustamā īpašuma Zaļā iela 2, Baldone kadastra numurs 8005 001 4006, īpašniece ir Baldones
novada pašvaldība, pamatojoties uz Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatas nodaļas atvērto nodalījumu Nr.
1000 0014 8938
2. 01.10.2015. izsniegta būvatļauja Nr.34 malkas šķūņa būvniecībai.
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Baldones novada dome lēmuma pieņemšanā pamatojas uz:
1. 2008.gada 18.decembra Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma:
8.panta pirmo daļu, novada teritoriju iedala šādās vienībās: novada pilsētās; novada pagastos;
14.panta otrā daļu, nosaukumus viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām apstiprina, bet
numurus ēkām un telpu grupām, nosaukumus ielām, laukumiem pilsētās un ciemos piešķir, kā arī ielas un
laukumus pārdēvē attiecīgās pašvaldības dome.
2. 2015.gada 8.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 698 "Adresācijas noteikumu“:
2. punktu, kas nosaka, ka adresācijas objekts ir (..) dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai
publiskai darbībai paredzēta ēka (turpmāk – ēka);
11.punktu, kas nosaka, ka apbūvei paredzētai zemes vienībai adresi piešķir līdz būvprojekta
saskaņošanai. Ja nepieciešams, adresi apbūvei paredzētai zemes vienībai var piešķirt, jau veidojot jaunu
zemes vienību.;
12.1.apakšpunktu, kas nosaka, ja apbūvei paredzētai zemes vienībai adrese ir piešķirta pirmajai ēkai,
kas tiek būvēta vai ir uzbūvēta uz apbūvei paredzētas zemes vienības, un ar to funkcionāli saistītajām
ēkām saglabā zemes vienībai piešķirto adresi;
Pamatojoties uz 2008.gada 18.decembra Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 8.panta
pirmo daļu un 14.panta otrā daļu, kā arī 2015.gada 8.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 698
"Adresācijas noteikumu“ 2., 11.punktu un 12.1.apakšpunktu un Baldones novada domes Nekustamā
īpašuma un zemes ierīcības nodaļas priekšlikumu par adreses piešķiršanu ēkai- malkas šķūnim pie
Baldones Mūzikas skolas,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, I.Pundiņš,
S.Freiberga, J.Dūmiņš, I.Lagzdiņa, A.Mačs J.Kupčs, G.Tamanis, A.Puriņš, R.Audzers, V.Āboltiņa); PRETnav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 8005 001 4006, kas sastāv no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 8005 001 4006, un ēkas ar kadastra apzīmējumu 8005 001 4006 001 piešķirt
adresi Zaļā iela 2, Baldone, Baldones novads.
5.§
Par adreses maiņu zemes vienībām

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, I.Pundiņš, J.Dūmiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, A.Mačs
J.Kupčs, G.Tamanis, A.Puriņš, R.Audzers, V.Āboltiņa /
ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Izskatījusi Nekustamā īpašuma un zemes ierīcības nodaļas priekšlikumu par adrešu maiņu piecām zemes
vienībām, Baldones novada dome konstatē:
1. Ar 2016.gada 25.oktobra lēmumu (prot. Nr. 10, 7.§) “Par adrešu maiņu Baldones pilsētai pievienotajā
teritorijā” mainīja adreses Baldones pilsētai pievienotajā daļā.
2. 2016.gada 25.oktobra lēmuma (prot. Nr. 10, 7.§) “Par adrešu maiņu Baldones pilsētai pievienotajā teritorijā”
1.pielikumā (saraksts ar adresācijas objektiem, kuriem maina adresi) nav iekļautas zemes vienības ar adresi
“Krutceles”, “Niedras”, “Asari”, “Jurjāņi”, “Jaunauizupes”, Baldones pagasts, Baldones novads.
Baldones novada dome lēmuma pieņemšanā pamatojas uz:
1. 2008.gada 18.decembra Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma:
1.1. 8.panta pirmo daļu, novada teritoriju iedala šādās vienībās: novada pilsētās; novada pagastos;
1.2. 14.panta otrā daļu, nosaukumus viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām apstiprina, bet
numurus ēkām un telpu grupām, nosaukumus ielām, laukumiem pilsētās un ciemos piešķir, kā arī ielas un
laukumus pārdēvē attiecīgās pašvaldības dome.
2. 2015.gada 8.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 698 "Adresācijas noteikumi":
2.1. 14.punktu, kas nosaka, ka pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētai zemes vienībai
vai ēkai piešķir numuru ar piesaisti ielas nosaukumam.
Saskaņā ar 2008.gada 18.decembra Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 8.panta pirmo daļu un
14.panta otrā daļu, 2015.gada 8.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 698 "Adresācijas
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noteikumi"14.punktu, kā arī izskatot Nekustamā īpašuma un zemes ierīcības nodaļas priekšlikumu par adrešu
maiņu piecām zemes vienībām,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, I.Pundiņš,
S.Freiberga, J.Dūmiņš, I.Lagzdiņa, A.Mačs J.Kupčs, G.Tamanis, A.Puriņš, R.Audzers, V.Āboltiņa); PRETnav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Mainīt adreses šādiem īpašumiem:
N.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.

Esošā adrese
“Krustceles”, Baldones pagasts,
Baldones novads
“Niedras”, Baldones pagasts,
Baldones novads
“Asari”, Baldones pagasts,
Baldones novads
“Jurjāņi”, Baldones pagasts,
Baldones novads
“Jaunaizupes”, Baldones
pagasts, Baldones novads

Jaunā adrese

Kadastra apzīmējums

Vanagkalnu iela 59, Baldone, Baldones
novads
Dīķu iela 24, Baldone, Baldones novads

8025 009 0090

Līvānu iela 28, Baldone, Baldones novads

8025 006 0102

Līvānu iela 12, Baldone, Baldones novads

8025 006 0045

Pārupes iela 12, Baldone, Baldones
novads

8025 006 0315

8025 009 0186

2.Lēmumu nosūtīt mainīto adresācijas objektu īpašniekiem, Valsts zemes dienesta Adrešu reģistram un
Uzņēmumu reģistram.
6.§
Par izmaiņām lēmumā “Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā
īpašumā „Zīlītes””
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, I.Pundiņš, J.Dūmiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, A.Mačs
J.Kupčs, G.Tamanis, A.Puriņš, R.Audzers, V.Āboltiņa /
ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, I.Pundiņš,
S.Freiberga, J.Dūmiņš, I.Lagzdiņa, A.Mačs J.Kupčs, G.Tamanis, A.Puriņš, R.Audzers, V.Āboltiņa); PRETnav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Izteikt 2016.gada 27.septembra Domes lēmuma “Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu
nekustamajā īpašumā „Zīlītes”” (prot. Nr.9, 6.§) lemjošās daļas pirmo punktu šādā redakcijā:
“1. Piekrist zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanai Baldones pagasta nekustamajā īpašuma „Zīlītes”
zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu [..], kas pieder [vārds, uzvārds], personas kods [..], deklarētā
dzīvesvieta [adrese], sadalot to četrās zemes vienībās šādi:
1.1.zemes vienība, uz kuras ir ēkas un būves, ne mazāku kā 2400m2 platībā;
1.2. zemes vienība ceļam otrā pusē, uz kura nav ēkas un būves, ne mazāku kā 2400m2 platībā;
1.3. Teiku ielai, Baldonē paredzētā zemes vienība, ielas platums atbilstoši teritorijas plānojumā
paredzēto sarkano līniju platumā;
1.4. Dīķu ielai, Baldonē paredzētā zemes vienība, ielas platums vienā ielas pusē atbilstoši teritorijas
plānojumā paredzēto sarkano līniju platumā.”
2.Papildināt 2016.gada 27.septembra Domes lēmuma “Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu
nekustamajā īpašumā „Zīlītes”” (prot. Nr.9, 6.§) lemjošās daļas otro punktu ar 2.6. apakšpunktu:
“zemes ierīcības projektu saskaņot ar VAS “Latvijas Valsts ceļi”.
7.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā “Laukakmeņi”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, I.Pundiņš, J.Dūmiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, A.Mačs
J.Kupčs, G.Tamanis, A.Puriņš, R.Audzers, V.Āboltiņa /
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ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, I.Pundiņš,
S.Freiberga, J.Dūmiņš, I.Lagzdiņa, A.Mačs J.Kupčs, G.Tamanis, A.Puriņš, R.Audzers, V.Āboltiņa); PRETnav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Baldones novadā, Baldones pagastā,
“Laukakmeņi” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu [..].
2. Saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko daļu, zemes vienībai „1”– 4,15 ha platībā, saglabāt
nosaukumu “Laukakmeņi” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101).
3. Saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko daļu, zemes vienībai „2”– 4,04 ha platībā piešķirt
jaunu nosaukumu “Zemesrūķi” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101).
4. Saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko daļu, zemes vienībai „3”– 1,24 ha platībā piešķirt
nosaukumu “Rītavas” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101).
8.§
Par nekustamā īpašuma Parka ielā 10A, Baldonē, Baldones novadā atsavināšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, I.Pundiņš, J.Dūmiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, A.Mačs
J.Kupčs, G.Tamanis, A.Puriņš, R.Audzers, V.Āboltiņa /
ZIŅO: T.Tihoņenko
SAGATAVOJA: T.Tihoņenko, nekustamo īpašumu pārzine
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, I.Pundiņš,
S.Freiberga, J.Dūmiņš, I.Lagzdiņa, A.Mačs J.Kupčs, G.Tamanis, A.Puriņš, R.Audzers, V.Āboltiņa); PRETnav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Atsavināt [vārds, uzvārds], personas kods [..], pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Parka ielā
10A, Baldonē platība ir 1163 m² platībā, kadastra numurs 8005 001 5740, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.
100000306772.
2. Pašvaldības zemes īpašuma Parka ielā 10A, Baldonē nosacīto cenu noteikt EUR 5500,- (pieci tūkstoši
pieci simti euro).
3.Noteikt, ka pēc līguma noslēgšanas, pirkuma summa jāsamaksā 1 (viena) mēneša laikā.
9.§
Par pašvaldības kustamas mantas atsavināšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, I.Pundiņš, J.Dūmiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, A.Mačs
J.Kupčs, G.Tamanis, A.Puriņš, R.Audzers, V.Āboltiņa /
ZIŅO: T.Tihoņenko
SAGATAVOJA: T.Tihoņenko, nekustamo īpašumu pārzine
1.Tika izskatīts Baldones novada pašvaldības Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienesta vadītāja Helmuta
Neziņa 24.11.2016. iesniegums ar reģNr.1-4/1779, kurā lūdz domi pieņemt lēmumu par Baldones
novada pašvaldībai piederošā traktora T40AM, valsts reģ. Nr.T336LD, atsavināšanu. Norāda, ka
2016.gada tika iegādāts jauns traktors MTZ952. Apsaimniekošanas funkcijas, ko veica traktors T40M ir
morāli un fiziski nolietojies, to nav ekonomiski izdevīgi uzturēt.
2.Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts:
2.1. Saskaņā ar Baldones novada pašvaldības pamatlīdzekļu uzskaites kartiņu Nr. 2515, Baldones
novada pašvaldības bilancē ir Traktors T40AM, valsts reģ. Nr. T336LD (turpmāk tekstā – traktors).
Iegādāts 21.11.2000 par summu EUR 872,22. Atlikušā bilances vērtība uz 01.11.2016 ir EUR 00,00.
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2.2. Saskaņā ar 28.10.2016. transportlīdzekļa vērtības noteikšanas aktu Nr. 205, sertificēts vērtētājs
(sertifikāta Nr. AA 183, derīgs līdz 08.10.2019) Edgars Vucins noteicis traktora tirgus vērtību EUR 800,00.
3.Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punkts nosaka, ka, pildot savas funkcijas, pašvaldībām
likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības: (..)iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību
īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības.
4.Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punkts nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu,
kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: (..) noteikt kārtību, kādā veicami darījumi ar
pašvaldības kustamo mantu, kā arī kārtību, kādā notiek dāvinājumu un novēlējumu pieņemšana un pārzināšana,
aizdevumu, aizņēmumu un citu ekonomisko saistību uzņemšanās pašvaldības vārdā.
5.Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk tekstā – Likums) 3.panta pirmā daļa nosaka, ka
publiskas personas nekustamo un kustamo mantu var atsavināt:1) pārdodot izsolē, tai skaitā izsolē ar
pretendentu atlasi;2) pārdodot par brīvu cenu;3) apmainot pret citu mantu;4) ieguldot kapitālsabiedrības
pamatkapitālā;5) nododot piegādātājam un izdarot ieskaitu (ja manta ir iepirkta);6) nododot bez atlīdzības.
6.Minētā likuma 3. panta otrā daļa nosaka, ka publisku personu mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas
pārdošana izsolē.
7.Likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, ka (..)Atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja
tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Tā paša
panta otrā daļa nosaka, ka publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā
arī cita institūcija (amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta.
8.Likuma 6.panta otrā daļa nosaka, ka atļauju atsavināt atvasinātas publiskas personas kustamo mantu dod
attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija vai tās noteikta institūcija un trešā daļa, ka lēmumā par
atsavināšanu norāda atsavināšanas veidu.
9.Likuma 8.panta ceturtā daļa nosaka, ka atsavināšanai paredzētās kustamās mantas novērtēšanu organizē
publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība, kuras valdījumā vai turējumā atrodas attiecīgā manta. Tā paša
panta piektā daļa nosaka, ka kustamās mantas novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu
apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā likuma 6.panta nosacījumiem ir tiesīga atļaut attiecīgās
mantas atsavināšanu un sestā daļa, ka mantas novērtēšanas komisija novērtēšanai pieaicina vienu vai vairākus
sertificētus vērtētājus.
10.Likuma 9.panta trešā daļa nosaka, ka kustamās mantas atsavināšanu organizē publiska persona, tās iestāde
vai kapitālsabiedrība, kuras valdījumā vai turējumā atrodas attiecīgā manta.
11.Likuma 1.panta pirmās daļas 6.punkts, nosaka, ka nosacītā cena ir (..) kustamās mantas vērtība, kas noteikta,
ņemot vērā tās atlikušo bilances vērtību pēc grāmatvedības uzskaites datiem.
Ņemot vērā Baldones novada pašvaldības Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienesta vadītāja Helmuta Neziņa
14.10.2015 iesniegumā minēto, kā arī traktora bilances vērtību un sertificēta vērtētāja vērtējumu un pamatojoties
uz Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 19.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta pirmās daļas 6.punktu, 3.panta pirmo daļu, 3. panta otro daļu,
4.panta pirmo daļu, 4. panta otro daļu, 6.panta otro daļu, 6.panta trešo daļu, 8.panta ceturto daļu, 8. panta
piekto daļu, 8. panta sesto daļu, 9.panta trešo daļu, Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis
(K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, I.Pundiņš, S.Freiberga, J.Dūmiņš, I.Lagzdiņa, A.Mačs J.Kupčs,
G.Tamanis, A.Puriņš, R.Audzers, V.Āboltiņa); PRET-nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Atsavināt Baldones novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu - traktoru T40AM, valsts reģ. Nr.
T336 LD, pārdodot to izsolē.
2.Apstiprināt kustamās mantas - traktora T40AM, valsts reģ. Nr. T336 LD, nosacīto cenu EUR 800,(astoņi simti euro) un noteikt, ka tā ir izsoles sākumcena.
3.Apstiprināt traktora T40AM, valsts reģ. Nr. T336 LD izsoles noteikumus.
4.Apstiprināt traktora T40AM, valsts reģ. Nr. T336 LD izsoles komisiju šādā sastāvā:
4.1.Komisijas priekšsēdētāja – Tatjana Tihoņenko – nekustāmo īpašumu speciāliste;
4.2.Komisijas locekļi: Ilze Simsone, Aija Vilde.
5.Sludinājumu par traktora T40AM, valsts reģ. Nr. T336 LD izsoli publicēt laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”,
Baldones novada pašvaldības izdevumā “Baldones ziņas” un Baldones pašvaldības interneta mājaslapā.
6.Izsoles komisijai rīkot izsoli sludinājumā norādītajā laikā un vietā.
7.Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir nekustamā īpašuma speciāliste Tatjana Tihoņenko.
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8.Noteikt, ka kustamās mantas izsoles kontaktpersona ir Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienesta vadītājs
Helmuts Nezinis.
10.§
Par nekustamo īpašumu uzņemšanu bilancē

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, I.Pundiņš, J.Dūmiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, A.Mačs
J.Kupčs, G.Tamanis, A.Puriņš, R.Audzers, V.Āboltiņa /
ZIŅO: T.Tihoņenko
SAGATAVOJA: T.Tihoņenko, nekustamo īpašumu pārzine
Noklausījusies pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistes Tatjanas Tihoņenko ziņojumu par nekustamo īpašumu
nostiprināšanu zemesgrāmatā un VZD Lielrīgas reģionālās nodaļas noteikto zemes kadastrālo vērtību, Baldones
novada dome konstatē:
1.Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļā uz Baldones pašvaldības vārda nostiprināti 8 nekustamie īpašumi;
2.Valsts zemes dienests veicis augstāk minēto nekustamo īpašumu kadastrālo novērtējumu.
Pamatojoties uz likuma “Par budžetu un finanšu vadību” 29.panta 2.daļu, par uzskaiti, kas paredz budžeta
iestādēs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā kārtot grāmatvedības uzskaiti, ievērojot Ministru kabineta apstiprinātās
pamatlīdzekļu nolietojuma normas un pielietošanas nosacījumus, un ņemot vērā Valsts zemes dienesta īpašumu
noteiktās kadastrālās vērtības, zemesgrāmatu apliecības un vadoties no likuma “Par budžetu un finanšu vadību”,
29.panta 2.daļas,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, I.Pundiņš,
S.Freiberga, J.Dūmiņš, I.Lagzdiņa, A.Mačs J.Kupčs, G.Tamanis, A.Puriņš, R.Audzers, V.Āboltiņa); PRETnav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Uzņemt bilancē zemes vienību Senču iela 2B, Baldonē, Baldones novadā, kadastra numurs
8005 001 0425, kadastra apzīmējums 8005 001 0425, īpašums sastāv no zemes vienības 849 m²
platībā, zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000560834 , ar kadastrālo vērtību EUR 1994,- (viens
tūkstotis deviņi simti deviņdesmit četri euro).
2.Uzņemt bilancē zemes vienību A.Saulieša 14, Baldone, Baldones novadā, kadastra numurs
8005 001 5124, kadastra apzīmējums 8005 001 5124, īpašums sastāv no zemes vienības 1938 m²
platībā., zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000560834, ar kadastrālo vērtību EUR 7696,- (septiņi
tūkstoši seši simti deviņdesmit seši euro).
3.Uzņemt bilancē zemes vienību “Vārpu ceļš” Baldones pagastā, Baldones novadā, kadastra
numurs 8025 007 0185, kadastra apzīmējums 8025 012 0129, īpašums sastāv no zemes vienības
1.64 ha platībā, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000551481, ar kadastrālo vērtību EUR 631,(seši simti trīsdesmit viens euro).
4.Uzņemt bilancē zemes vienību “Jumīši” Baldones pagastā, Baldones novadā, kadastra numurs
8025 009 0264, kadastra apzīmējums 80250090218, īpašums sastāv no zemes vienības 6279 m²
platībā, zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000560640, ar kadastrālo vērtību EUR 555,- (pieci simti
piecdesmit pieci euro).
5.Uzņemt bilancē zemes vienību Draudzības ielā 3-2, Baldone, Baldones novadā, kadastra
numurs 8005 900 0357, īpašums sastāv no dzīvokļa 29,2 m² platībā un 292/1294 kopīpašuma
domājamām daļām no būvēm un zemes, zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000054373 2, ar dzīvokļa
īpašuma kadastrālo vērtību EUR 1256,- (viens tūkstotis divi simti piecdesmit seši euro) un zemes
domājamās daļas kadastrālo vērtību EUR 1089,25,- (viens tūkstotis astoņdesmit deviņi euro 25
centi).
6.Uzņemt bilancē zemes vienību Priežu ielā 8A-1, Baldone, Baldones novadā, kadastra numurs
8005 900 0358, īpašums sastāv no dzīvokļa 55,2 m² platībā un 552/1316 kopīpašuma
domājamām daļām no būvēm un zemes, zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000065344 1, ar dzīvokļa
īpašuma kadastrālo vērtību EUR 2545,00,- (divi tūkstoši pieci simti četrdesmit pieci euro) un zemes
domājamās daļas kadastrālo vērtību EUR 2301,96,- (divi tūkstoši trīs simti viens euro 96 centi).
7.Uzņemt bilancē zemes vienību Priežu ielā 8A-2, Baldone, Baldones novadā, kadastra numurs
8005 900 0359, īpašums sastāv no dzīvokļa 35,9 m² platībā un 359/1316 kopīpašuma
domājamām daļām no būvēm un zemes, zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000065344 2, ar dzīvokļa
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īpašuma kadastrālo vērtību EUR 993,- (deviņi simti deviņdesmit trīs euro) un zemes domājamās
daļas kadastrālo vērtību EUR 1497,11- (viens tūkstotis četri simti deviņdesmit septiņi euro 11 centi).
8.Uzņemt bilancē zemes vienību Priežu ielā 8A-3, Baldone, Baldones novadā, kadastra numurs
8005 900 0360, īpašums sastāv no dzīvokļa 40,5 m² platībā un 405/1316 kopīpašuma
domājamām daļām no būvēm un zemes, zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000065344 3, ar dzīvokļa
īpašuma kadastrālo vērtību EUR 1120,- (viens tūkstotis viens simts divdesmit euro) un zemes
domājamās daļas kadastrālo vērtību EUR 1688,94- (viens tūkstotis seši simti astoņdesmit astoņi euro
94 centi).
11.§
Par Baldones novada Attīstības programmas 2014-2020 gadam Ietekmes ziņojumu 2015
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, I.Pundiņš, J.Dūmiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, A.Mačs
J.Kupčs, G.Tamanis, A.Puriņš, R.Audzers, V.Āboltiņa /
ZIŅO: P.Grants
SAGATAVOJA: L.Dāboliņa, projektu vadītāja
1.Baldones novada attīstības programma 2014.-2020.gadam ir pašvaldības apstiprināts vidēja termiņa attīstības
plānošanas dokuments ( 19.09.2012. Lēmums Nr.17, 1§), kurā definēta Baldones novada attīstības vīzija,
ilgtermiņā sasniedzamie mērķi un prioritātes, kā arī noteiktas vidēja termiņa prioritātes, rīcības virzieni un
uzdevumi 7 gadu periodam. Saskaņā ar programmā noteikto, lai sekotu programmas īstenošanas progresam,
tiek veikta ietekmes novērtēšana, sagatavojot ietekmes ziņojumu. Baldones novada attīstības programmas
2014.-2020.gadam 7.2.apakšnodaļas 1-5.punkts nosaka, ka ietekmes ziņojumā izvērtē, kā tiek īstenota
pašvaldības politika posmā līdz 2020.gadam. Ietekmes izvērtēšanu veic vismaz divas reizes programmas
īstenošanas laikā, bet ne retāk kā pirms pašvaldību vēlēšanām. Ietekmes ziņojumā apkopo stratēģisko mērķu
izpildes rādītājus (2.tabula) un vidēja termiņa mērķu izpildes rādītājus katrā rīcības virzienā. Ietekmes ziņojumu
sagatavo pašvaldības vai pašvaldības iestāžu speciālisti, kas norādīti kā atbildīgās personas rīcību plānā.
Atbildīgie speciālisti sešus mēnešus pirms pašvaldību vēlēšanām iesniedz informāciju Baldones novada domes
projektu vadītājam. Ziņojumu sagatavo Baldones novada domes projektu vadītājs un nodrošina ziņojuma
publicēšanu mājas lapā un vismaz 30 dienu apspriešanu. Sabiedrības viedokli pievieno ziņojumam.
2. Ietekmes ziņojumā apkopti stratēģisko mērķu izpildes rādītāji un vidējā termiņa mērķu izpildes rādītāji
katrā rīcības virzienā (1.pielikums), kas izstrādāts par attīstības programmas 2 gadu periodu - no 2014.2015.gadam (ieskaitot). Ziņojumam ir analītisks un informatīvs raksturs ar mērķi konstatēt noteikto pasākumu
un rādītāju izpildes progresu un novirzes no plānotā, kā arī izdarīt secinājumus un izteikt priekšlikumus
turpmākai darbības uzlabošanai.
3. Baldones novada Attīstības programmas 2014-2020 gadam Ietekmes ziņojuma 2015 apspriešana notika
2016.gada 3.oktobra līdz 2016.gada 4.novemrim. Sabiedriskās apspriešanas laikā tika nodrošināta Ietekmes
ziņojuma pieejamība novada mājas lapā www.baldone.lv
http://www.baldone.lv/lv/lidzdaliba/sabiedriska_apspriesana/

Minētajā periodā pašvaldība nav saņēmusi no sabiedrības vai sabiedrības pārstāvjiem priekšlikumus vai
iebildumus.
4. Baldones novada dome lēmuma pieņemšanā, pamatojas uz sekojošiem normatīvajiem tiesību aktiem:
4.1. Ministru kabineta noteikumu Nr. 628. (14.10.2014.) “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem’’ 22.3. apakšpunktu, kas nosaka, ka Attīstības programmā ietilpst attīstības
programmas īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība, kurā noteikti rezultatīvie rādītāji un uzraudzības
pārskata sniegšanas biežums un saturs.
4.2. Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka, lai izpildītu savas funkcijas,
pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums (..) izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības programmu un
teritorijas plānojumu, nodrošināt teritorijas attīstības programmas realizāciju un teritorijas plānojuma
administratīvo pārraudzību.
Ievērojot visu iepriekšminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Ministru
kabineta noteikumu Nr. 628. (14.10.2014.) “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem’’ 22.3. apakšpunktu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, I.Pundiņš,
S.Freiberga, J.Dūmiņš, I.Lagzdiņa, A.Mačs J.Kupčs, G.Tamanis, A.Puriņš, R.Audzers, V.Āboltiņa); PRETnav, ATTURAS – nav,
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NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai Baldones novada Attīstības programmas 2014-2020 gadam Ietekmes ziņojumu 2015 saturu
un sniegtos priekšlikumus.
12.§
Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.25 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.5
„Baldones novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžets un speciālais budžets”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, I.Pundiņš, J.Dūmiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, A.Mačs
J.Kupčs, G.Tamanis, A.Puriņš, R.Audzers, V.Āboltiņa /
ZIŅO: E.Arāja,
SAGATAVOJA: E.Arāja, grāmatvedības vadītāja
Izskatījusi pašvaldības grāmatvedības vadītājas E.Arājas sagatavotos priekšlikumus grozījumiem apstiprinātajā
Baldones novada pašvaldības 2016.gada budžetā, kas saskaņoti ar domes struktūrvienību vadītājiem,
I.Pamatbudžetā
1. Ieņēmumi:
1.Ieņēmumi:
1.1. Valsts budžeta transferti:
1.1.1. Finansējums asistenta pakalpojumu nodrošināšanai pašvaldībā 2016.gada oktobrim (Labklājības
ministrija)- EUR 1131.00
1.1.2. Dotācija profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un deju programmu pedagogu darba samaksai un
VSAOI (Latvijas nacionālais kultūras centrs)- EUR 1233.00
1.1.3. Finansējums izdevumu segšanai par mežacūku līķu savākšanu un likvidēšanu (Pārtikas veterinārais
dienests)- EUR 50.00
2.Izdevumi:
2.1. (6.) Kultūra:
1)Samazināt: EKK 2262 (transporta noma)- EUR 1020.00
Palielināt: EKK 1170 (darba devēja piešķirtie labumi un maksājumi) - EUR 150.00
EKK 231200 (inventārs) – EUR 420.00
EKK 2314 (izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai)- EUR 450.00
2.2. (7.) Teritoriju attīstība:
1) Palielināt: EKK 1119 (pārējo darbinieku darba samaksa) - EUR 40.00
EKK 1210 (darba devēja VSAOI) - EUR 10.00
2) Samazināt: EKK 22393 (pārējie administratīvie izdevumi) - EUR 5256.00
2.3 (10.) PII „Vāverīte:
1) Samazināt: EKK 2352 (saimnieciskie materiāli) – EUR 45.00
Palielināt: EKK 5269 (pārējo bioloģiskie aktīvi) - EUR 45.00
2.4. (12.) Vidusskola:
1)Samazināt: EKK 2370 ( mācību līdzekļi un materiāli) – EUR 165.00
Palielināt: EKK 5232 (saimniecības pamatlīdzekļi) - EUR 165.00
2.5. (13.) J.Dūmiņa Baldones mūzikas skola -pedagogi:
1) Palielināt: EKK 1119 (pārējo darbinieku darba samaksa) - EUR 607.00
EKK 1210 (darba devēja VSAOI) - EUR 143.00
2.6. (16.) Baldones mākslas skola -pedagogi:
1) Palielināt: EKK 1119 (pārējo darbinieku darba samaksa) - EUR 391.00
EKK 1210 (darba devēja VSAOI) - EUR 92.00
2.7. (17.)Mākslas skola:
1) Samazināt: EKK 5232 (saimniecības pamatlīdzekļi) - EUR 6665.00
Palielināt: EKK 1150 (atalgojums fiziskām personām uz uzņēmuma līguma pamata) - EUR 2020.00
EKK 2243 (iekārtu, inventāra remonts) EUR 300.00
EKK 231200 (inventārs) – EUR 2800.00
EKK 2314 (izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai)- EUR 100.00
EKK 2341 (medikamenti) – EUR 45.00
EKK 2352 (saimnieciskie materiāli) – EUR 400.00
EKK 2355 (remontmateriāli) – EUR 600.00
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EKK 2370 ( mācību līdzekļi un materiāli) – EUR 400.00
2.8. (19.) Bāriņtiesa:
1) Samazināt: EKK 231200 (inventārs) – EUR 15.00
Palielināt: EKK 5121 (datorprogrammas) – EUR 15.00
2.9. (20.) Sociālais dienests:
1)Palielināt: EKK 1148 (prēmijas, naudas balvas) - EUR 93.00
EKK 1150 (atalgojums fiziskām personām uz uzņēmuma līguma pamata) - EUR 705.00
EKK 1210 (darba devēja VSAOI) - EUR 164.00
EKK 22791 (asistenta pakalpojumu apmaksa) - EUR 165.00
EKK 232201 (degvielas izdevumi asistenta pakalpojumu nodrošināšanai) - EUR 4.00
2.10. (24.) Bērnu pēcpusdienas centrs “ Baltais ērglis”:
1) Samazināt: EKK 2231 (administratīvie izdevumi) – EUR 170.00
Palielināt: EKK 2112 (ceļa izdevumi) – EUR 15.00
EKK 2400 ( periodikas iegāde) – 80.00
EKK 2351 (elektromateriāli) – EUR 50.00
EKK 2355 (remontmateriāli) – EUR 25.00
2) Samazināt: EKK 2241 (ēku, būvju un telpu kārtējais remonts) – EUR 200.00
Palielināt: EKK 2314 (izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai)- EUR 150.00
EKK 2352 (saimnieciskie materiāli) – EUR 50.00
3) Samazināt: EKK 5232 (saimniecības pamatlīdzekļi) – EUR 145.00
Palielināt: EKK 231200 (inventārs) – EUR 145.00
2.11. (28.) Pašvaldības policija:
1) Samazināt: EKK 2234 ( darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējam) – EUR 255.00
Palielināt: EKK 1227 (darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai) – EUR
255.00
2) Samazināt: EKK 231100 (biroja preces) - EUR 390.00
Palielināt: EKK 2242 (transportlīdzekļu uzturēšana un remonts)- EUR 390.00
3) Samazināt: EKK 232200 (degviela) - EUR 425.00
Palielināt: EKK 2242 (transportlīdzekļu uzturēšana un remonts)- EUR 310.00
EKK 2247 (apdrošināšanas izdevumi) – EUR 115.00
2.12. (51.) Projekts “Baldones novada jauniešu centra telpu labiekārtošana un aprīkojuma iegāde
īstenošana”:
1)Palielināt: EKK 5232 (saimniecības pamatlīdzekļi) – EUR 5256.00
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka pašvaldības autonomās
tiesības „ (..) apstiprināt pašvaldības budžetu un budžeta grozījums (..)”, 46. pantu par pašvaldības budžetu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, I.Pundiņš,
S.Freiberga, J.Dūmiņš, I.Lagzdiņa, A.Mačs J.Kupčs, G.Tamanis, A.Puriņš, R.Audzers, V.Āboltiņa); PRETnav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu Nr.25 projektu „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.5„Baldones
novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžets un speciālais budžets””. (Pielikumā).
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to parakstīšanas un tie ir brīvi pieejami Baldones
novada domes ēkā.
13.§
Par izdevumu atlīdzināšanu ēku numuru plākšņu iegādei

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, I.Pundiņš, J.Dūmiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, A.Mačs
J.Kupčs, G.Tamanis, A.Puriņš, R.Audzers, V.Āboltiņa /
ZIŅO: M.Dadze
SAGATAVOJA: M.Dadze, Juridiskās daļas vadītāja
1.Tika izskatīts jautājums par izdevumu atlīdzināšanu ēku numuru plākšņu iegādei personām, kuru
piederošajiem nekustamajiem īpašumiem ar Baldones novada domes (turpmāk – dome) 25.10.2016
lēmumu (prot. Nr.10, 7§) ir mainīta adrese.
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2.Izvērtējot Baldones novada domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka:
2.1. Ar Baldones novada domes 25.10.2016 lēmumu (prot. Nr.10, 7§) (turpmāk – lēmums) Baldones
novada teritorijā, kura ar domes 09.01.2013 saistošajiem noteikumiem Nr.1 “Baldones novada teritorijas
plānojums 2013.-2024.gadam” apstiprināto Baldones novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam
un domes 31.05.2016 saistošajiem noteikumiem Nr. 11 “Par Baldones novada teritoriālo iedalījumu
vienību – Baldones pilsēta un Baldones pagasts – robežu noteikšanu” no Baldones novada pagasta
teritorijas tika iekļauta Baldones pilsētas teritorijā, ir mainītas nekustamā īpašuma adreses no māju
vārda uz piesaisti ielas nosaukumam.
2.2. 23.08.2014 spēkā stājās domes 30.06.2014 saistošie noteikumi Nr. 7 “Ielu un nekustamo
īpašumu nosaukumu, ēku
un būvju numuru vai nosaukumu plākšņu un karoga turētāju pie
nekustamiem īpašumiem Baldones novadā izvietošana un noformēšana” (turpmāk – noteikumi Nr.7),
kuru 2.punkts nosaka, ka nekustamo īpašumu nosaukumu vai numerācijas plāksnes jāizvieto pie visiem
nekustamajiem īpašumiem uz kuriem atrodas ēkas (neatkarīgi no tā vai ēkas ir nodotas ekspluatācijā vai
nav). Noteikumu Nr. 7 III. nodaļa nosaka prasības ēku numuru plāksnēm. Noteikumu Nr. 13.punkts
nosaka, ka plāksnes un staba izgatavošanu un izvietošanu apmaksā nekustamā īpašuma īpašnieks un
17.punkts, ka ēkām, kurām uz saistošo noteikumu spēkā stāšanos brīdi ir nosaukuma plāksnes, bet tās
neatbilst noteiktai krāsai vai izmēram, nomaiņa nav nepieciešama, plāksnes maiņa paredzēta
rekonstruējot ēku vai citā gadījumā, kas saistīta ar nosaukuma maiņu, vai īpašnieka maiņu.
2.3. Saskaņā ar Nekustamā īpašuma un zemes ierīcības nodaļas zemes ierīkotājas sniegto informāciju,
ar lēmumu adrese mainīta aptuveni 270 nekustamajiem īpašumiem, uz kuriem atrodas ēkas.
2.4. Saskaņā ar veikto cenu aptauju, vienas ēku numura plāksnes izgatavošana vidēji maksā 15,23
EUR un zemākā iespējamā cena ir EUR 9,90.
3. Likuma “Par pašvaldībām” 3. pants nosaka, ka vietējā pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu
vēlētas pārstāvniecības — domes — un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina
likumos noteikto funkciju, kā arī šajā likumā paredzētajā kārtībā Ministru kabineta doto uzdevumu un
pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas
iedzīvotāju intereses.
4. Likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7.punkts nosaka, ka pašvaldībām ir šādas
autonomās funkcijas: nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība
maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām
pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un
audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.).
5. Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16. un 19.punkts nosaka, ka dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: apstiprināt saistošus
noteikumus un noteikt administratīvo atbildību par to pārkāpšanu; noteikt kārtību, kādā veicami darījumi
ar pašvaldības kustamo mantu, kā arī kārtību, kādā notiek dāvinājumu un novēlējumu pieņemšana un
pārzināšana, aizdevumu, aizņēmumu un citu ekonomisko saistību uzņemšanās pašvaldības vārdā.
6. Likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 5.punkts nosaka, ka dome ir tiesīga izdot saistošus
noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos, šādos
jautājumos: par namu un to teritoriju un būvju uzturēšanu.
7. Administratīvā procesa likuma 5.pants nosaka, ka administratīvajā procesā, it īpaši pieņemot lēmumu
pēc būtības, iestāde un tiesa piemērojamo tiesību normu ietvaros veicina privātpersonas tiesību un
tiesisko interešu aizsardzību.
8.Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta trešā daļa nosaka, ka valsts pārvalde darbojas sabiedrības
interesēs.
Pie sabiedrības interesēm pieder arī samērīga privātpersonas tiesību un tiesisko interešu ievērošana. Tā
paša panta piektā daļa nosaka, ka valsts pārvalde savā darbībā ievēro labas pārvaldības principu. Tas
ietver atklātību pret privātpersonu un sabiedrību, datu aizsardzību, taisnīgu procedūru īstenošanu
saprātīgā laikā un citus noteikumus, kuru mērķis ir panākt, lai valsts pārvalde ievērotu privātpersonas
tiesības un tiesiskās intereses.
9. Domes pieņemtais lēmums pēc savas būtības ir nekustamā īpašuma īpašniekiem, kuru nekustamajiem
īpašumiem ar to mainīta adrese, nelabvēlīgs, t.i., nekustamo īpašumu adreses ir mainītas pēc domes
iniciatīvas, nevis pēc šo persona vēlēšanās. Šāds lēmums rada nepieciešamību veikt darbības, kuras
nekustamo īpašumu īpašniekiem nebūtu jāveic, ja šāds lēmums netiktu pieņemts. Tomēr, izstrādājot
Baldones novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam, šo nekustamo īpašumu īpašniekiem bija
iespēja apspriest (izteikt savu viedokli) par attiecīgo īpašumu iekļaušanu pilsētas teritorijā un viņiem bija
jārēķinās, ka tuvākajā nākotnē būs jāmaina īpašuma nosaukuma plāksnīte un ēkas numura plāksnīti. Ar
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lēmuma pieņemšanu, kā rezultātā mainījās nekustamā īpašuma adrese, nekustamā īpašuma īpašniekiem
radās pienākums uz ēkām izvietot ēkas numura plāksnes ar jauno adresi un attiecīgi rodas izdevumi
sakarā ar ēkas numura plāksnes izgatavošanu atbilstoši jaunajai adresei. Ņemot vērā, ka sociāli
mazaizsargātām personām šādi izdevumi rada papildus finansiālas grūtības, līdz ar to ir pamats lemt par
izdevumu segšanu sociāli mazaizsargātām personām no pašvaldības budžeta ēku numuru plākšņu
iegādei vai minēto personu nodrošināšanu ar ēku numuru plāksnēm, kuru piederošajiem nekustamajiem
īpašumiem ar lēmumu ir mainīta adrese, kuri bija nodrošinājuši ēku nosaukumu plākšņu izgatavošanu
atbilstoši noteikumiem Nr.7 un kuriem nav nekustamā īpašuma nodokļa parāda par nekustamo īpašumu,
kuram mainīta adrese.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 3. pantu, 21.panta pirmās
daļas 16. un 19.punktu, 43. panta pirmās daļas 5.punktu, Administratīvā procesa likuma 5.pantu, Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 10.panta trešo un piekto daļu, kā arī ņemot vērā domes Finanšu un attīstības
komitejas 22.11.2016 sēdes atzinumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, A.Viča, I.Pundiņš,
S.Freiberga, J.Dūmiņš, I.Lagzdiņa, A.Mačs J.Kupčs, G.Tamanis, A.Puriņš, R.Audzers, V.Āboltiņa); PRETnav, ATTURAS – 1 balss (H.Nezinis),
NOLEMJ:
1. Konceptuāli atbalstīt izdevumu segšanu no Baldones novada pašvaldības budžeta ēku numuru plākšņu
iegādei vai nodrošināšanu ar ēku numuru plāksnēm pensijas vecuma personas, personas ar invaliditāti,
trūcīgas un maznodrošinātas personas (ģimenes), daudzbērnu ģimenes un politiski represētas personas,
kuru piederošajiem nekustamajiem īpašumiem ar Baldones novada domes 25.10.2016 lēmumu (prot.
Nr.10, 7§) tika mainīta adrese, kuras bija nodrošinājušas ēku nosaukumu plākšņu izgatavošanu atbilstoši
domes saistošajiem noteikumiem un kuriem nav nekustamā īpašuma nodokļa parāda par nekustamo
īpašumu, kuram ar minēto lēmumu mainīta adrese.
2. Uzdot Juridiskajam dienestam sadarbībā ar Nekustamā īpašuma un zemes ierīcības nodaļu un Sociālo
dienestu uz Finanšu un attīstības komitejas sēdi 13.12.2016 sagatavot lēmuma projektu par izdevumu
segšanu no Baldones novada pašvaldības budžeta ēku numuru plākšņu iegādei vai minēto personu
nodrošināšanu ar ēku numuru plāksnēm.
3. Paredzēt līdzekļus Baldones novada pašvaldības 2017.gada budžetā iepriekš minēto ēku numuru
plākšņu iegādei.
Sēdes vadītāja K.Putniņa lūdz kā nākamos divus jautājumus skatīt 16. un 17.jautājumu, jo Jaunatnes
lietu speciālists ir izgājis.
14.§
Par Baldones muzeja dibināšanu, nolikuma apstiprināšanu un muzeja vadītāja iecelšanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, I.Pundiņš, J.Dūmiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, A.Mačs
J.Kupčs, G.Tamanis, A.Puriņš, R.Audzers, V.Āboltiņa /
ZIŅO: E.Rasnace
SAGATAVOJA: E.Rasnace, galvenā muzeja fondu glabātāja
S.Bērziņa, juriste
1.Tika izskatīts jautājums par Baldones muzeja dibināšanu, Baldones muzeja nolikuma apstiprināšanu
un Baldones muzeja vadītājas iecelšanu.
2. Izvērtējot Baldones novada domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka
2.1. Likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktā ir noteikts, ka pašvaldības autonomā
funkcija ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades
attīstību;
2.2. Likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktā ir noteikts, ka dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var izveidot, reorganizēt un
likvidēt pašvaldības iestādes;
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2.3. Likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktā ir noteikts, ka dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var iecelt amatā un atbrīvot
no amata pašvaldības iestāžu vadītājus.
2.4. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73. panta pirmās daļas 1. punktā ir noteikts, ka publiskas
personas orgāns un amatpersona savas kompetences ietvaros var izdot iekšējos normatīvos aktus par
iestādes, iestādes izveidotās koleģiālās institūcijas vai struktūrvienības uzbūvi un darba organizāciju
(nolikums, reglaments);
2.5. Muzeja likuma 1. panta pirmās daļas 7. punktā ir noteikts, ka pašvaldības muzejs ir pašvaldības
izveidota iestāde.
2.6. Muzeju likuma 8. panta otrā daļā ir noteikts, ka pašvaldības muzejus un to filiāles dibina,
reorganizē un likvidē attiecīgā pašvaldība.
2.7. Likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktā ir noteikts, ka pašvaldības dome
pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumus, nolikumus, instrukcijas);
2.8. Likuma “ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punkts noteic, ka dome var izskatīt jebkuru
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var iecelt amatā un atbrīvot no amata
pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas likuma un pašvaldības nolikumā paredzētajos
gadījumos.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5.
punktu, 21. panta pirmās daļas 8. punktu, 21. panta pirmās daļas 8.un 9. punktu, 41. panta pirmās
daļas 2. punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73. panta pirmās daļas 1. punktu, Muzeju likuma 1.
panta pirmās daļas 7. punktu, 8. panta otro daļu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, I.Pundiņš,
S.Freiberga, J.Dūmiņš, I.Lagzdiņa, A.Mačs J.Kupčs, G.Tamanis, A.Puriņš, R.Audzers, V.Āboltiņa); PRETnav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Dibināt Baldones novada pašvaldības iestādi – Baldones muzejs, sākot ar 2017. gada 1. janvāri.
2. Apstiprināt Baldones muzeja nolikumu (pielikumā).
3. Iecelt amatā galveno muzeja fondu glabātāju Elīnu Rasnaci, dzimusi [..]., par Baldones muzeja
vadītāju, sākot ar 2017. gada 1. janvāri.
15.§
Par Baldones muzeja Krājuma komisijas nolikuma apstiprināšanu un komisijas izveidi
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, I.Pundiņš, J.Dūmiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, A.Mačs
J.Kupčs, G.Tamanis, A.Puriņš, R.Audzers, V.Āboltiņa /
ZIŅO: E.Rasnace
SAGATAVOJA: E.Rasnace, galvenā muzeja fondu glabātāja
S.Bērziņa, juriste
1.Tika izskatīts jautājums par Baldones muzeja Krājuma komisijas izveidi, tās sastāvu un nolikuma
apstiprināšanu.
2.Izvērtējot Baldones novada domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka
2.1. Muzeju likuma 1. panta pirmās daļas 3. punktā ir noteikts, ka muzeja krājums ir vēsturiski
izveidojies, zinātniski pamatots muzeja priekšmetu kopums (..);
2.2. Baldones novada domes 31.07.2013 saistošo noteikumu Nr.15 “Baldones novada pašvaldības
nolikums” 9.punkts nosaka, ka dome ir tiesīga izveidot arī citas komisijas, valdes un darba grupas
atsevišķu uzdevumu veikšanai vai pasākumu organizēšanai un 10.punkts, ka komisijas, darba grupas,
valdes darbu reglamentē domes apstiprināts nolikums un nolikumā norāda (..);
2.3. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73. panta pirmās daļas 1. punktā ir noteikts, ka publiskas
personas orgāns un amatpersona savas kompetences ietvaros var izdot iekšējos normatīvos aktus par
iestādes, iestādes izveidotās koleģiālās institūcijas vai struktūrvienības uzbūvi un darba organizāciju
(nolikums, reglaments);
2.4. Likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktā ir noteikts, ka pašvaldības dome
pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumus, nolikumus, instrukcijas);
2.5. Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.1 panta 4.1 daļa nosaka,
ka, ja amatpersona (institūcija), kas ieceļ, ievēlē vai apstiprina personu valsts amatpersonas amatā, ir tā
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pati, kura saskaņā ar šā likuma 7.panta attiecīgās daļas noteikumiem lemj par atļauju savienot valsts
amatpersonas amatu ar citiem amatiem, pamatojoties uz personas sniegto informāciju, jautājumu par
atļauju savienot amatus izlemj, arī ieceļot, ievēlot vai apstiprinot personu attiecīgajā amatā;
2.6. Diāna Straume, Inga Pipare un Pauls Grants ar iecelšanu Baldones muzeja Krājumu komisijas
locekļu amatā kļūst par valsts amatpersonām likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 4. panta otrās daļas izpratnē;
2.7. Saskaņā ar 10.04.1997. darba līgumu Nr. 12 Diāna Straume pilda Baldones novada bibliotēkas
vadītājas amata pienākumus. Saskaņā ar 08.04.2013. darba līgumu Nr. 166.13-6/7 Inga Pipare pilda
Baldones novada bibliotēkas bibliotekāres amata pienākumus. Saskaņā ar 10.01.2011. darba līgumu Nr.
23-01-23/4 Pauls Grants pilda Baldones novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja amata
pienākumus, kā arī atbilstoši domes pieņemtajam lēmumam pilda arī Baldones novada domes Lauku
attīstības komisijas locekļa pienākumus;
2.8. Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7. panta sestā daļa nosaka,
ka (..) šā likuma 4. panta otrajā daļā (..) minētās amatpersonas, kurām šajā pantā nav noteikti īpaši
amata savienošanas nosacījumi, var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar: 1) amatu, kuru tās
ieņem saskaņā ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem; 2) pedagoga, zinātnieka,
profesionāla sportista un radošo darbu; 21) amatu arodbiedrībā; 3) citu amatu, uzņēmuma līguma vai šā
panta vienpadsmitajā daļā neminēta pilnvarojuma izpildi, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un
ir saņemta attiecīgās publiskas personas iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida
atļauja; 4) saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu
dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākumu nodokli”, ja šī
savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās publiskas personas iestādes vadītāja vai
viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja.
2.9. Izvērtējot Diānas Straumes, Ingas Pipares un Paula Granta kā Baldones muzeja Krājumu komisijas
locekļu pienākumus un viņu papildus ieņemamajos amatos pildāmos pienākumus, tika konstatēts, ka
amatu savienošana neradīs interešu konfliktu un nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām
ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu veikšanai Baldones muzeja krājumu komisijā
un otrādi.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Muzeja likuma 1. panta pirmās daļas 3.punktu,
Baldones novada domes 31.07.2013 saistošo noteikumu Nr.15 “Baldones novada pašvaldības nolikums”
9.punktu un 10. punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likums 73. panta pirmās daļas 1. punktu un likuma
“Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu, likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 4. panta otro daļu, 7. panta sesto daļu, 8.1 panta 4.1 daļu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, I.Pundiņš,
S.Freiberga, J.Dūmiņš, I.Lagzdiņa, A.Mačs J.Kupčs, G.Tamanis, A.Puriņš, R.Audzers, V.Āboltiņa); PRETnav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Baldones muzeja Krājuma komisijas nolikumu (pielikumā).
2. Izveidot Baldones muzeja Krājuma komisiju, sākot ar 2017. gada 1. janvāri, šādā sastāvā:
2.1.Komisijas priekšsēdētājs - Diāna Straume, Baldones novada bibliotēkas vadītāja;
2.2. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Inga Pipare, Baldones novada bibliotēkas bibliotekāre;
2.3. Komisijas loceklis – Pauls Grants, Baldones novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītājs.
3.Atļaut Diānai Straumei, dzimušai[ ..]., savienot Baldones muzeja Krājumu komisijas priekšsēdētājas
amatu ar Baldones novada bibliotēkas vadītājas amatu.
4.Atļaut Ingai Piparei, dzimušai [..]., savienot Baldones muzeja Krājumu komisijas priekšsēdētājas
vietnieces amatu ar Baldone novada bibliotēkas bibliotekāres amatu.
5.Atļaut Paulam Grantam, dzimušam [..]., savienot Baldones muzeja Krājumu komisijas locekļa amatu ar
Baldones novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja amatu un Baldones novada domes
Lauku attīstības komisijas locekļa amatu.
16.§
Par dalību projekta „PROTI un DARI!” īstenošanā

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, I.Pundiņš, J.Dūmiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, A.Mačs
J.Kupčs, G.Tamanis, A.Puriņš, R.Audzers, V.Āboltiņa /
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ZIŅO: R.Manuiolovs
SAGATAVOJA: R.Manuilovs, Jaunatnes lietu speciālists
1. Baldones novada pašvaldība ir saņēmusi Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 2016. gada
26. oktobra vēstuli Nr.6-1/137 „Par dalību projektā „PROTI un DARI!”. Projekta mērķis ir attīstīt mērķa
grupas jauniešu, vecumā no 15 līdz 29 gadiem, prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā
aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) vai Valsts izglītības attīstības
aģentūras (VIAA) īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts
aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā
arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā. Baldones novada pašvaldībai projekta „PROTI un
DARI!” (turpmāk – projekts) īstenošanai pieejamais finansējuma apmērs ir 20334,60 EUR un
sasniedzamais mērķa grupas jauniešu skaits 13 jaunieši līdz 2018. gada 31. oktobrim. Projekts tiek
finansēts Eiropas Savienības fondu 2014.- 2020.gada plānošanas perioda darbības programmas
„Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu
prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un
nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” ietvaros. Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas
jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara,
Nodarbinātības valsts aģentūras vai Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajos Jauniešu garantijas
projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai
preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru
darbībā.
2. Ministru kabineta 07.07.2015 noteikumu Nr. 385
“Darbības programmas "Izaugsme un
nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un
veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko
organizāciju vai jauniešu centru darbībā" īstenošanas noteikumi” 17.punkts nosaka, ka Sadarbības
partneris var tikt iesaistīts projekta īstenošanā, ja atbilst šādām prasībām: 17.1. tas ir apzinājis un
raksturojis esošo situāciju mērķa grupas jauniešu atbalsta jomā. Situācijas apraksts ietver: 17.1.1.
attiecīgās pašvaldības vai pašvaldību apvienības mērķa grupas jauniešu kopējo skaitu (atbilstoši valstī
pieejamiem statistikas datiem, pašvaldību sociālo dienestu vai stratēģisko partneru informācijai); 17.1.2.
mērķa grupas jauniešu raksturojumu; 17.1.3. mērķa grupas jauniešiem pašvaldībā vai pašvaldību
apvienībā pieejamo atbalsta pasākumu īsu aprakstu; 17.1.4. projekta īstenošanā iesaistāmo esošo un
nepieciešamo cilvēkresursu raksturojumu; 17.1.5. stratēģisko partneru aprakstu, kuri varētu tikt iesaistīti
projektā plānoto darbību īstenošanai; 17.2. pašvaldības dome ir aizpildījusi šo noteikumu 17.1.
apakšpunktā minēto situācijas aprakstu un ir pieņēmusi lēmumu piedalīties projektā un nodrošināt
nepieciešamos cilvēkresursus šo noteikumu 23.1. un 23.2. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību
īstenošanai attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī sniegt ieguldījumu šo noteikumu 5.
punktā minēto iznākuma un rezultāta rādītāju sasniegšanā; 17.3. pašvaldība vai pašvaldību apvienība ir
iesniegusi finansējuma saņēmējam šo noteikumu 17.2. apakšpunktā minēto lēmumu uzaicinājumā
norādītajā termiņā.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. un
7. punktu, 21.panta pirmās daļas 19.punktu, Ministru kabineta 07.07.2015 noteikumu Nr. 385 “Darbības
programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA nereģistrēto
NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas
ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" īstenošanas noteikumi”
17.2.apakšpunktu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, I.Pundiņš,
S.Freiberga, J.Dūmiņš, I.Lagzdiņa, A.Mačs J.Kupčs, G.Tamanis, A.Puriņš, R.Audzers, V.Āboltiņa); PRETnav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Īstenot projektu „PROTI un DARI!” Baldones novada pašvaldības administratīvajā teritorijā sākot ar
2017. gada 2. janvāri.
2.Apstiprināt lēmuma pielikumu „Esošās situācijas apraksts pašvaldībā projekta “PROTI un DARI” mērķa
grupas jauniešu atbalsta jomā”.
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3.Nodrošināt no pašvaldības budžeta līdzekļiem projekta administratīvo ieviešanu, mērķa grupas jauniešu
sasniegšanas un uzrunāšanas aktivitātes, informēšanas pasākumus, iesaistot pašvaldības stratēģiskos
partnerus.
4. Nodrošināt no ESF projekta budžeta līdzekļiem nepieciešamos cilvēkresursus mērķa grupas jauniešu
iesaistei projektā un atbalsta pasākumu sniegšanai mērķa grupas jauniešiem saskaņā ar mērķa grupas
jauniešu individuālajām pasākumu programmām, kā arī sniegt ieguldījumu MK noteikumu nr. 385
“Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA
nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu
garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" īstenošanas noteikumi” 5.
punktā minēto iznākuma un rezultāta rādītāju sasniegšanā.
5. Projekta īstenošanā iesaistīt stratēģiskos partnerus: Baldones novada pašvaldības iestādi „Baldones
novada Sociālais dienests”, Baldones novada pašvaldības struktūrvienību “Baldones novada jauniešu
centrs”.
6. Nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo Baldones novada pašvaldības priekšfinansējumu no
Baldones novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
7.Par projekta vadītāju noteikt Baldones novada pašvaldības Jauniešu centra vadītāju Renāru Manuilovu
(tālr.28663569, e-pasts: renars.manuilovs@baldone.lv).
8. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Baldones novada pašvaldības izpilddirektoram.
17.§
Par Baldones novada Jauniešu domes nolikuma apstiprināšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, I.Pundiņš, J.Dūmiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, A.Mačs
J.Kupčs, G.Tamanis, A.Puriņš, R.Audzers, V.Āboltiņa /
ZIŅO: R.Manuiolovs
SAGATAVOJA: R.Manuilovs, Jaunatnes lietu speciālists
1.Tika izskatīts jautājums par Baldones novada Jauniešu domes izveidi un nolikuma apstiprināšanu.
2.Izvērtējot Baldones novada domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka
2.1.Jaunatnes likuma 5. panta otrās daļas 5. punktā ir noteikts, ka pašvaldība, izveidojot institucionālu
sistēmu darbam ar jaunatni, ir tiesīga izveidot jauniešu domi, kas sekmē pašvaldības jauniešu sadarbību,
pieredzes apmaiņu un iniciatīvas darbā ar jaunatni;
2.2.Likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktā ir noteikts, ka pašvaldības dome
pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumus, nolikumus, instrukcijas);
2.3.Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73. panta pirmās daļas 1. punktā ir noteikts, ka publiskas
personas orgāns un amatpersona savas kompetences ietvaros var izdot iekšējos normatīvos aktus par
iestādes, iestādes izveidotās koleģiālās institūcijas vai struktūrvienības uzbūvi un darba organizāciju
(nolikums, reglaments).
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Jaunatnes likuma 5. panta otrās daļas 5. punktu,
likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu un Valsts pārvaldes iekārtas likums 73.
panta pirmās daļas 1. punktu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, I.Pundiņš,
S.Freiberga, J.Dūmiņš, I.Lagzdiņa, A.Mačs J.Kupčs, G.Tamanis, A.Puriņš, R.Audzers, V.Āboltiņa); PRETnav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Apstiprināt Baldones novada Jauniešu domes nolikumu (pielikumā).
18.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda atmaksu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, I.Pundiņš, J.Dūmiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, A.Mačs
J.Kupčs, G.Tamanis, A.Puriņš, R.Audzers, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa
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SAGATAVOJA: K.Putniņa, domes priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, I.Pundiņš,
S.Freiberga, J.Dūmiņš, I.Lagzdiņa, A.Mačs J.Kupčs, G.Tamanis, A.Puriņš, R.Audzers, V.Āboltiņa); PRETnav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Atļaut [vārds, uzvārds], personas kods [..], dzīvesvieta [adrese], veikt labprātīgu viņam piederošā
nekustamā īpašuma [adrese], kadastra numurs [..], nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma
naudas, kopsummā EUR 1285.09 samaksu, maksājot pa daļām – katru mēnesi proporcionāli 1/12 daļu
no parāda, līdz 2017.gada 31.novembrim, pēdējam maksājumam pierēķinot nokavējuma naudas
pieaugumu.
2. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” divpadsmito daļu, ja nodokļu maksātājs neievēro
lēmuma 1.punktā noteikto samaksas termiņa datumu, Baldones novada dome vēršas pie tiesu izpildītāja
un uzsāk nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā.
3. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 24.panta astoto daļu, nokavēto nodokļu samaksas
termiņa noteikšana (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.
19.§
Par līdzfinansējumu biedrības “Degsme 99” projektam

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, I.Pundiņš, J.Dūmiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, A.Mačs
J.Kupčs, G.Tamanis, A.Puriņš, R.Audzers, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: K.Putniņa, domes priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Viča, I.Pundiņš,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, A.Mačs, G.Tamanis, A.Puriņš, R.Audzers, V.Āboltiņa); PRET-nav, ATTURAS –
nav, saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta 1.daļu,
nepiedalās lēmuma pieņemšanā – 3 balsis (A.Vidžis, J.Dūmiņš, J.Kupčs),
NOLEMJ:
1. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu EUR 677.36 apmērā biedrības “Degsme 99”, reģistrācijas
Nr.40008193762, juridiskā adrese Priežu iela 2-3, Baldone, Baldones novads, projekta “Skatuves ietērpa
un konstrukciju iegāde un piegāde biedrībai “Degsme 99” Baldonē” īstenošanai.
2. Finansējumu paredzēt Baldones novada domes 2017.gada budžetā.
20.§
Par grozījumiem Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikumā

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, I.Pundiņš, J.Dūmiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, A.Mačs
J.Kupčs, G.Tamanis, A.Puriņš, R.Audzers, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: K.Putniņa, domes priekšsēdētāja
Izskatījusi Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes (turpmāk tekstā - Pārvalde) Uzraudzības padomes
07.10.2016 sēdes lēmumu Nr.3 „Par izmaiņām pārvaldes dibinātājpašvaldību līdzmaksājumu tarifos”, ko
parakstījusi priekšsēdētāja
L.Kadiģes, domē saņemtu 24.10.2016., reģistrācijas Nr.1-4/1603, ar lūgumu
pārvaldes dibinātājpašvaldību domēm izskatīt jautājumu par līdzfinansējuma palielināšanu Pierīgas izglītības,
kultūras un sporta pārvaldei ar 01.01.2017., veicot izmaiņas pārvaldes nolikuma 5.sadaļas 2.punktā, Baldones
novada dome konstatē:
1.Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Uzraudzības padomes 07.10.2016 sēdes lēmumā Nr.3 „Par
izmaiņām pārvaldes dibinātājpašvaldību līdzmaksājumu tarifos”, par pamatu dibinātājpašvaldību līdzmaksājumu
tarifu paaugstināšanai tiek nosaukts - 01.09.2016 jaunā pedagogu atalgojuma modeļa ieviešana valstī – kā
rezultātā minimālais pedagogu atalgojums skolās par likmi sastāda EUR 680.00. Paaugstinot līdzmaksājuma
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tarifus tiks nodrošināts konkurētspējīgs atalgojums Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes darbiniekiem,
kā arī, lai palielināts finansējums Pierīgas pedagoģiski medicīniskās komisijas darba apmaksai un pamatlīdzekļu
iegādei.
2. Pārvaldes darbinieku atalgojums tika mainīts 2015.gadā.
3.Baldones novada pašvaldībai 2017.gadā pieaugums līdzmaksājuma tarifos, salīdzinot ar 2016.gadu, ir EUR
1021.76.
4. Saskaņā ar pašvaldību iestādes Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikuma 5.sadaļas 1.punktu –
“(..) Pārvalde funkciju realizēšanai un patstāvīgās darbības nodrošināšanai tiek finansēta no pašvaldību –
dibinātāju finanšu līdzekļiem. Pārvaldes budžeta projekts tiek iesniegts Uzraudzības padomei līdz 15.novembrim.
Pārvaldes budžetā tiek iekļauti izdevumi pārvaldes iestādes uzturēšanai, darbinieku darba atlīdzībai, pārvaldes
funkciju nodrošināšanai saskaņā ar Uzraudzības padomes apstiprināto darba plānu un komunālo pakalpojumu
apmaksai.
2.punktā noteikta kārtība, ka dibinātāju līdzdalības maksājumu daļa tiek aprēķināta no pašvaldībā deklarēto
iedzīvotāju skaita pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegtajiem datiem uz esošā kalendārā gada
01.novembri.
Ņemot vērā visu augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 99.punktu, kurā noteiks,
ka “(..) Kopīgu uzdevumu risināšanai pašvaldības, savstarpēji vienojoties, var izveidot kopīgas iestādes.
Šādas iestādes darbojas uz attiecīgo domju apstiprināta nolikuma pamata. Nolikums nosaka pašvaldību
kopīgās iestādes (turpmāk — kopīgā iestāde) kompetenci, tās finansēšanas, uzraudzības, likvidēšanas
kārtību, kā arī kārtību, kādā notiek izstāšanās no kopīgās iestādes, un citus pašvaldību kopīgās iestādes
darbības jautājumu (..)”, kā arī 21.panta pirmās daļas 8.punktu, kas noteic, ka „(..) tikai dome var
izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes, pašvaldības kapitālsabiedrības, biedrības un
nodibinājumus, apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus (..),
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, I.Pundiņš,
S.Freiberga, J.Dūmiņš, I.Lagzdiņa, A.Mačs J.Kupčs, G.Tamanis, A.Puriņš, R.Audzers, V.Āboltiņa); PRETnav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus Baldones novada domes 2009.gada 2.decembra sēdē apstiprinātā (prot. Nr.12, 4.§) Pierīgas
izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikuma 5.sadaļas 2.punktā, izsakot to šādā redakcijā:
“2. Dibinātāju līdzdalības maksājuma daļa tiek aprēķināta no pašvaldībā deklarēto iedzīvotāju skaita pēc Pilsonības
un migrācijas lietu pārvaldes sniegtajiem datiem uz esošā kalendārā gada 01.jūliju, pēc principa :
2.1. ja pašvaldībā ir no 1000 līdz 5000 deklarēto iedzīvotāju maksājums ir 1.85 EURO ( viens EURO un 85 centi )
par deklarēto personu;
2.2. par katru nākamo iedzīvotāju, sākot no 5001 , maksājuma apmērs ir 1.56 EURO ( viens EURO un 56 centi )
par deklarēto personu. ”.
21.§
Par atbalstu kalnu divriteņu sacensībām Vivus.lv
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, I.Pundiņš, J.Dūmiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, A.Mačs
J.Kupčs, G.Tamanis, A.Puriņš, R.Audzers, V.Āboltiņa /
ZIŅO: S.Freiberga,
SAGATAVOJA: S.Freiberga, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, I.Pundiņš,
S.Freiberga, J.Dūmiņš, I.Lagzdiņa, A.Mačs J.Kupčs, G.Tamanis, A.Puriņš, R.Audzers, V.Āboltiņa); PRETnav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Atbalstīt biedrības “Latvijas Kalnu Riteņbraukšanas Attīstības Centrs”, reģistrācijas Nr. 40008175057,
2017.gada 28.maijā Riekstukalnā rīkotās kalnu divriteņu MTB sacensību VIVUS.lv 2.posmu, EUR 145.00
apmērā, saskaņā ar nolikuma 4.5.punktu, līdzekļus paredzot 2017.gada budžetā.
22.§
Par atbalstu kalnu divriteņu XCO sacensībām “ Gruzis acīs”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, I.Pundiņš, J.Dūmiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, A.Mačs
J.Kupčs, G.Tamanis, A.Puriņš, R.Audzers, V.Āboltiņa /
ZIŅO: S.Freiberga,
SAGATAVOJA: S.Freiberga, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, I.Pundiņš,
S.Freiberga, J.Dūmiņš, I.Lagzdiņa, A.Mačs J.Kupčs, G.Tamanis, A.Puriņš, R.Audzers, V.Āboltiņa); PRETnav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Atbalstīt biedrības “Briedis bedrē brikšķināja”, reģistrācijas Nr. 40008235182, 2017.gadā Riekstukalnā
rīkotās kalnu divriteņu XCO sacensības “Gruzis acī“ 3.posmu, EUR 145.00 apmērā, saskaņā ar nolikuma
4.5.punktu, līdzekļus paredzot 2017.gada budžetā.
23.§
Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, I.Pundiņš, J.Dūmiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, A.Mačs
J.Kupčs, G.Tamanis, A.Puriņš, R.Audzers, V.Āboltiņa /
ZIŅO: V.Āboltiņa
SAGATAVOJA: V.Āboltiņa, Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, I.Pundiņš,
S.Freiberga, J.Dūmiņš, I.Lagzdiņa, A.Mačs J.Kupčs, G.Tamanis, A.Puriņš, R.Audzers, V.Āboltiņa); PRETnav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Atjaunot sociālā dzīvokļa Tilta ielā 2-4, Baldonē, īres līgumu ar [vārds, uzvārds] uz sešiem mēnešiem.
24.§
Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, I.Pundiņš, J.Dūmiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, A.Mačs
J.Kupčs, G.Tamanis, A.Puriņš, R.Audzers, V.Āboltiņa /
ZIŅO: V.Āboltiņa
SAGATAVOJA: V.Āboltiņa, Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, I.Pundiņš,
S.Freiberga, J.Dūmiņš, I.Lagzdiņa, A.Mačs J.Kupčs, G.Tamanis, A.Puriņš, R.Audzers, V.Āboltiņa); PRETnav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Atjaunot sociālā dzīvokļa Krasta ielā 17-5, Baldonē īres līgumu ar [vārds, uzvārds] uz sešiem
mēnešiem.
25.§
Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, I.Pundiņš, J.Dūmiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, A.Mačs
J.Kupčs, G.Tamanis, A.Puriņš, R.Audzers, V.Āboltiņa /
ZIŅO: V.Āboltiņa
SAGATAVOJA: V.Āboltiņa, Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, I.Pundiņš,
S.Freiberga, J.Dūmiņš, I.Lagzdiņa, A.Mačs J.Kupčs, G.Tamanis, A.Puriņš, R.Audzers, V.Āboltiņa); PRETnav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Atjaunot sociālā dzīvokļa “Liepalejās” 10, Baldones novadā īres līgumu ar [vārds, uzvārds] uz sešiem
mēnešiem.
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2. Atjaunot sociālā dzīvokļa “Liepalejās” 14, Baldones novadā īres līgumu ar [vārds, uzvārds] uz sešiem
mēnešiem.
26.§
Par atteikumu iekļaušanai Pašvaldības palīdzības reģistrā

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, I.Pundiņš, J.Dūmiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, A.Mačs
J.Kupčs, G.Tamanis, A.Puriņš, R.Audzers, V.Āboltiņa /
ZIŅO: V.Āboltiņa
SAGATAVOJA: V.Āboltiņa, Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, I.Pundiņš,
S.Freiberga, J.Dūmiņš, I.Lagzdiņa, A.Mačs J.Kupčs, G.Tamanis, A.Puriņš, R.Audzers, V.Āboltiņa); PRETnav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Atteikt [vārds, uzvārds] iekļaušanu Pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā.
27.§
Par atteikumu sociālā dzīvokļa statusa atcelšanai un iekļaušanai Pašvaldības palīdzības
reģistrā
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, I.Pundiņš, J.Dūmiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, A.Mačs
J.Kupčs, G.Tamanis, A.Puriņš, R.Audzers, V.Āboltiņa /
ZIŅO: V.Āboltiņa
SAGATAVOJA: V.Āboltiņa, Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, I.Pundiņš,
S.Freiberga, J.Dūmiņš, I.Lagzdiņa, A.Mačs J.Kupčs, G.Tamanis, A.Puriņš, R.Audzers, V.Āboltiņa); PRETnav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Atteikt [vārds, uzvārds] atcelt sociālā dzīvokļa "Amoliņos 1"- 3, Baldones novadā, statusu un iekļaušanu
Pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā.
28.§
Par saistošajiem noteikumiem Nr.26 “Par Baldones novada pašvaldības palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, I.Pundiņš, J.Dūmiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, A.Mačs
J.Kupčs, G.Tamanis, A.Puriņš, R.Audzers, V.Āboltiņa /
ZIŅO: M.Dadze, V.Āboltiņa
SAGATAVOJA: V.Āboltiņa, Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja
M.Dadze, Juridiskā dienesta vadītāja
Izskatījusi saistošo noteikumu “Par Baldones novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” projektu un paskaidrojuma rakstu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 16.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 36.1panta
trešo daļu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6.panta otro daļu, 7.panta sesto daļu,
14.panta pirmās daļas 1.punkta “c” apakšpunktu, 14.panta pirmās daļas 6.punktu, 14.panta septīto
daļu, 14.panta astoto daļu, 15.pantu, 17.panta pirmo daļu, 21.1panta otro daļu, 21.2pantaotro daļu
un 24.panta pirmo daļu, likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
5.panta ceturto daļu, 6.pantu, 8.pantu, 9.panta ceturto daļu, 10.panta otro daļu, 12.pantu, kā arī
ņemot vērā Sociālo jautājumu komitejas 21.11.2016 sēdes atzinumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, I.Pundiņš,
S.Freiberga, J.Dūmiņš, I.Lagzdiņa, A.Mačs J.Kupčs, G.Tamanis, A.Puriņš, R.Audzers, V.Āboltiņa); PRETnav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
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1.Apstiprināt Baldones novada domes saistošos noteikumus Nr.26 “Par Baldones novada pašvaldības
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”.
2.Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniski nosūtīt
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
29.§
Par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāva

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, I.Pundiņš, J.Dūmiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, A.Mačs
J.Kupčs, G.Tamanis, A.Puriņš, R.Audzers, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: K.Putniņa, domes priekšsēdētāja
Tika izskatīts Juridiskā dienesta vadītājas un Administratīvās komisijas locekles Maijas Dadzes 2016.gada
15.novembra iesniegums, domē saņemts 16.11.2016., reģistrācijas Nr.1-7/1120, ar lūgumu atbrīvot no Baldones
novada pašvaldības Administratīvās komisijas locekļa amata, sakarā ar došanos grūtniecības, dzemdību un bērna
kopšanas atvaļinājumā. Kā arī tika izskatīts 2016. gada 29. novembrī saņemtais Juridiskā dienesta juristes Sigitas
Bērziņas iesniegums, domē saņemts 29.11.2016., reģistrācijas Nr. 1173, ar lūgumu iecelt Baldones novada
pašvaldības Administratīvās komisijas locekļa amatā.
Izvērtējot Baldones novada domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts:
1. Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 24.punktā ir noteikts, ka „(..)dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir
attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var (..) ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības
vai valsts komitejās, komisijās, valdēs un darba grupās (..)”.
2. Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.1 panta 4.1 daļa nosaka, ka, ja
amatpersona (institūcija), kas ieceļ, ievēlē vai apstiprina personu valsts amatpersonas amatā, ir tā pati, kura
saskaņā ar šā likuma 7.panta attiecīgās daļas noteikumiem lemj par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu
ar citiem amatiem, pamatojoties uz personas sniegto informāciju, jautājumu par atļauju savienot amatus izlemj,
arī ieceļot, ievēlot vai apstiprinot personu attiecīgajā amatā;
3. Sigita Bērziņa ar iecelšanu Baldones novada pašvaldības Administratīvās komisijas locekļa amatā kļūst par
valsts amatpersonu likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4. panta otrās daļas
izpratnē;
4. Saskaņā ar 01.06.2016. darba līgumu Nr. 1-7/36, Sigita Bērziņa pilda Juridiskā dienesta juristes amata
pienākumus, kā arī atbilstoši domes pieņemtajam lēmumam pilda arī Nekustamā īpašuma nodokļa parādu un
nokavējuma naudas piedziņas komisijas priekšsēdētājas amata pienākumus;
5. Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7. panta sestā daļa nosaka, ka (..) šā
likuma 4. panta otrajā (..) minētās amatpersonas, kurām šajā pantā nav noteikti īpaši amata savienošanas
nosacījumi, var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar: 1) amatu, kuru tās ieņem saskaņā ar likumu,
Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem; 2) pedagoga, zinātnieka, profesionāla sportista un radošo darbu;
21) amatu arodbiedrībā; 3) citu amatu, uzņēmuma līguma vai šā panta vienpadsmitajā daļā neminēta
pilnvarojuma izpildi, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās publiskas personas
iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja; 4) saimniecisko darbību individuālā
komersanta statusā vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar
likumu “Par iedzīvotāju ienākumu nodokli”, ja šī savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās
publiskas personas iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja.
6. Izvērtējot Sigitas Bērziņas, kā Baldones novada pašvaldības Administratīvās komisijas locekļa pienākumus un
viņas papildus ieņemamajos amatos pildāmos pienākumus, tika konstatēts, ka amatu savienošana neradīs
interešu konfliktu un nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas
tiešo pienākumu veikšanai Baldones novada pašvaldības Administratīvajā komisijā un otrādi.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 24. punktu, likuma “Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7. panta sesto daļu, 8.1 panta 4.1 daļu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, I.Pundiņš,
S.Freiberga, J.Dūmiņš, I.Lagzdiņa, A.Mačs J.Kupčs, G.Tamanis, A.Puriņš, R.Audzers, V.Āboltiņa); PRETnav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Ar 2016.gada 30.novembri atbrīvot pašvaldības Juridiskā dienesta vadītāju Maiju Dadzi no Baldones novada
Administratīvās komisijas locekles amata pienākumu pildīšanas.
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2. Ar 2016. gada 1. decembri iecelt pašvaldības Juridiskā dienesta juristi Sigitu Bērziņu Baldones novada
Administratīvās komisijas locekļa amatā.
3.Atļaut Sigitai Bērziņai, dzimušai [..], savienot Baldones novada Administratīvās komisijas locekļa amatu
ar Baldones novada Juridiskā dienesta juristes amatu un Baldones novada domes Nekustamā īpašuma
nodokļa parādu un nokavējuma naudas piedziņas komisijas priekšsēdētājas amatu.
30.§
Par grozījumiem 2015. gada 28. aprīļa nolikumā “Baldones novada pašvaldības policijas
nolikums”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, I.Pundiņš, J.Dūmiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, A.Mačs
J.Kupčs, G.Tamanis, A.Puriņš, R.Audzers, V.Āboltiņa /
ZIŅO: M.Dadze
SAGATAVOJA: A.Virsis, pašvaldības policijas priekšnieks
Izskatot Baldones novada pašvaldība policijas 2016.gada 11.novembra iesniegumu, domē reģistrētu
17.11.2016., Nr. 1123, konstatēts, ka, lai Baldones novada pašvaldības policijas amatpersonas būtu
tiesīgas uzsākt lietvedību administratīvo pārkāpumu lietās un sastādīt administratīvo pārkāpumu
protokolus par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk – LAPK) pantiem, kurus izskata
Baldones novada pašvaldības Administratīvā komisija saskaņā ar LAPK 210.panta pirmo daļu, ir
nepieciešams noteikt Baldones novada pašvaldības policijas amatpersonām atbilstošu pilnvarojumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 12.punktu un 21.panta pirmās daļas
23.punktu, Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodeksa 247.panta otro daļu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, I.Pundiņš,
S.Freiberga, J.Dūmiņš, I.Lagzdiņa, A.Mačs J.Kupčs, G.Tamanis, A.Puriņš, R.Audzers, V.Āboltiņa); PRETnav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Izdarīt grozījumus Baldones novada domes 2015.gada 28.aprīļa sēdē apstiprinātajā (prot.Nr.4, 1.§)
Baldones novada pašvaldības policijas nolikumā, papildinot to ar 2.2.15.punktu šādā redakcijā:
“2.2.15. uzsāk lietvedību administratīvo pārkāpumu lietās un sastāda administratīvā pārkāpuma
protokolus par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa pantiem, kurus saskaņā ar Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksa 210. panta pirmo daļu izskata Baldones novada pašvaldības
Administratīvā komisija.”
Domes Juridiskā dienesta vadītāja lūdz mainīt lēma nosaukumu, jo izmaiņas tiek veiktas Pašvaldības policijas
nolikumā.
31.§
Par saistošajiem noteikumiem Nr. 23 “Grozījumi Baldones novada domes 2014. gada 22.
decembra saistošajos noteikumos Nr. 18 “Par sabiedrisko kārtību Baldones novadā””
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/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, I.Pundiņš, J.Dūmiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, A.Mačs
J.Kupčs, G.Tamanis, A.Puriņš, R.Audzers, V.Āboltiņa /
ZIŅO: S.Bērziņa
SAGATAVOJA: S.Bērziņa, juriste
1. Baldones novada dome 25.10.2016. pieņēma lēmumu (prot. Nr. 10,15.§) “Par saistošajiem
noteikumiem Nr. 23 “Grozījumi Baldones novada domes 2014. gada 22. decembra saistošajos
noteikumos Nr. 18 “Par sabiedrisko kārtību Baldones novadā”” (turpmāk tekstā – Saistošie noteikumi).
2. Baldones novada dome nolēma papildināt noteikumus ar 5.6.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
“5.6.1 atrasties uz ledus Baldones novada pašvaldībai valdījumā esošajos ūdensobjektos Baldones
novada izpilddirektora noteiktajā paaugstinātas ledus bīstamības periodā.” Kā arī papildināt noteikumus
ar 7.1 apakšpunktu šādā redakcijā: “7.1 Par Noteikumu 5.6.1 apakšpunktā
noteikto prasību
neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz septiņdesmit euro.”
3. 07.11.2016. Saistošie noteikumi tika nosūtīti atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai (turpmāk tekstā – VARAM).
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4. 16.11.2016. Baldones novada domē saņemts VARAM 16.11.2016. atzinums Nr. 18-6/8501, kurā tika
norādīts, ka nav nepieciešams izdot saistošos noteikumus ar attiecīgo normu (saistošo noteikumu 5.6.1
apakšpunkts), jo ātrāk un efektīvāk konkrētajā situācijā būtu pieņemt lēmumu, par kuru pašvaldība var
paziņot, to publicējot arī savā mājas lapā. Savukārt, Saistošo noteikumu 7.1 apakšpunkts tādējādi nav
nepieciešams, un atbildība par pārkāpumu ir noregulēta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa
179.4 pantā.
Ņemot vērā VARAM izteiktos iebildumus, kā arī to ka Saistošie noteikumi nav stājušies spēkā un
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 16. punktu, Zemes pārvaldības likuma
15. panta astoto daļu, un Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 “Normatīvo aktu
projektu sagatavošanas noteikumi” 3.2. apakšpunktu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, I.Pundiņš,
S.Freiberga, J.Dūmiņš, I.Lagzdiņa, A.Mačs J.Kupčs, G.Tamanis, A.Puriņš, R.Audzers, V.Āboltiņa); PRETnav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Atcelt Baldones novada domes 25.10.2016. lēmumu (prot. Nr. 10,15.§) un ar to apstiprinātos
Baldones novada domes saistošos noteikumus Nr. 23 “Grozījumi Baldones novada domes 2014. gada 22.
decembra saistošajos noteikumos Nr. 18 “Par sabiedrisko kārtību Baldones novadā””.
2.Lēmumu triju darba dienu laikā pēc tā parakstīšanas rakstviedā un elektroniski nosūtīt zināšanai Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

