Baldones novada domes 2016.gada 20.decembra sēde Nr.12
Domes sēdē skatīti šādi darba kārtības jautājumi:
1.Par Baldones Kultūras centra rekonstrukcijas meta apstiprināšanu.
2. Par augošu koku izsoles rezultātu apstiprināšana Baldones novada pašvaldības
nekustamajā
īpašumā “Bērzupes”, Baldones pagastā, Baldones novadā.
3.Par pašvaldības telpas Pilskalna ielā 6, Baldonē iznomāšanu.
4. Par pašvaldības telpas Iecavas ielā 2, Baldonē iznomāšanu.
5.Par adrešu piešķiršanu.
6.Par nekustamā īpašuma sadali un nosaukumu piešķiršanu īpašuma „Vecozoliņi” zemes
vienībām.
7.Par Baldones novada Baldones pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanu.
8.Par izmaiņām lēmumā “Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā
īpašumā “Pakalni”.
9.Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Mežmaļi”.
10. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Ķepaiņi”, Baldonē,
Baldones novadā.
11.Par energoefektivitātes paaugstināšanu un dienas centra izveidi sociālajā aprūpes centrā
“Baldone”.
12.Par saistošajiem noteikumiem Nr.27 “Grozījumi Baldones novada domes saistošajos
noteikumos Nr.5 „Baldones novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžets un speciālais
13.Par izdevumu atlīdzināšanu ēku numuru plākšņu iegādei.
14.Par līdzekļiem Mālpils internātpamatskolas uzturēšanai.
15.Par ziedojumu grāmatas izdošanai.
16.Par pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbinieku amatalgu sarakstu apstiprināšanu:
16.1. administrācija;
16.2. bāriņtiesa
16.3. bērnu pēcpusdienas centrs;
16.4. bibliotēka;
16.5. Jauniešu centrs;
16.6. kultūras centrs;
16.7. kultūras darbinieki;
16.8. mākslas skola;
16.9. muzejs;
16.10.mūzikas skola
16.11. pašvaldības policija;
16.12. PII Vāverīte;
16.13. pilsētas un ceļu uzturēšanas dienests;
16.14. SAC Baldone;
16.15.sociālais dienests;
16.16.sporta komplekss;
16.17.sporta interešu izglītība;
16.18. vidusskola.
17.Par Baldones novada domes priekšsēdētājas amatalgu.
18.Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu.
19.Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu.
1.§
Par Baldones Kultūras centra rekonstrukcijas meta apstiprināšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās – K.Putniņa, H.Nezinis, A.Viča, I.Lagzdiņa, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Puriņš, V.Āboltiņa/

ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: I.Vidže, darba grupas vadītāja
Piedalās darba grupas locekļi - I.Vidže, O.Kleins, I.Pētersone
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Ņemot vērā, ka Baldones kultūras pasākumiem izmantotais bijušais kinoteātris “Baldone” ir platības
ziņā neatbilstošs, lai to varētu izmantot visi pašvaldības amatiermākslas kolektīvi un izglītības iestādes,
un, lai tajā varētu notikt lieli kultūras pasākumi, Baldones novada attīstības programmas rīcību un
investīciju plāna uzdevumā RV8-2 tika paredzēts pasākums RV8-2-1 “Kultūras centra rekonstrukcija”.
Lai izstrādātu pamatojumu arhitektūras plānošanas uzdevumam, bija nepieciešams izvērtēt visas
iespējamās rekonstrukcijas pozitīvās un negatīvās puses, kā arī iespēju būvēt jaunu kultūras centru citā
pašvaldībai piederošā īpašumā. Lai šo izvērtējumu īstenotu, bija nepieciešams izveidot kompetentu
darba grupu.
Ar Baldones novada domes 26.04.2016 lēmumu (prot.Nr.4,31.§) tika izveidota darba grupa Baldones
Kultūras centra rekonstrukcijas variantu izvērtēšanai un noteikts, ka līdz 2016.gada jūnija sēdei par
darba grupas izvērtējuma rezultātiem jāinformē dome.
Pirmajā darba grupas sēdē, tās locekļi vienojās par bijušā kinoteātra “Baldone” (tagad- Kultūras centrs)
rekonstrukciju, nevis jauna kultūras centra būvniecību, un piedāvāja vairākiem arhitektūras birojiem
izstrādāt pārbūves metus, kuru galvenais uzdevums – pašvaldības nekustamajā īpašumā Daugavas ielā
2, kas ietver gan Centra skvēru, gan abas ēkas (kinoteātri un Mākslas skolu), īstenot Kultūras centra
izbūvi – optimālu esošā būvapjoma izmantošanu, jaunu telpu izveidi un skvēra pārplānošanu, paredzot
vietas automašīnu novietošanai.
Darba grupa ir izskatījusi un izvērtējusi divu arhitektūras sabiedrību – SIA “ SKIZO” un SIA “Uģis
Šēnbergs, arhitekts” iesniegtos rekonstrukcijas metus. Grupas 2016.gada 30.novembra sēdē pieņēma
lēmumu uz domes sēdi apstiprināšanai iesniegt SIA “Uģis Šēnbergs, arhitekts” Baldones Kultūras centra
pārbūves programmu, jo: 1) Uģis Šēnbergs ir kinoteātra “Baldone” arhitekts, tādējādi vispilnīgāk
pārzina esošo situāciju, un maksimāli saudzīgi izturēsies pret esošo būvapjomu; 2) viņa pārbūves
programma nodrošina integritāti un vienota stila ievērošana, ņemot vērā ēkas atrašanās vietu; 3) tā
sakārtotu pilsētas centrālo kultūras iestādi un skvēru, padarot to pievilcīgu un inovatīvu ēku arhitektūrā.
Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punkts nosaka pašvaldības autonomo funkciju “ (..) rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades
attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras
pieminekļu saglabāšanai u.c.) (..)”.
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 23.punkts nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: lemt par kārtību, kādā
izpildāmas šā likuma 15.pantā minētās funkcijas un nosakāmas par to izpildi atbildīgās amatpersonas,
kā arī sniedzami pārskati par šo funkciju izpildi.
Ņemot vērā iepriekš minēto un Baldones novada domes izveidotās darba grupas Baldones Kultūras
centra rekonstrukcijas variantu izvērtēšanai 30.11.2016 sēdes lēmumu un iesniegto SIA “Uģis Šēnbergs,
arhitekts” Baldones Kultūras centra pārbūves programmas metu, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 9 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Viča, I.Lagzdiņa,
J.Dūmiņš, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Puriņš, V.Āboltiņa); PRET - nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Apstiprināt SIA “Uģis Šēnbergs, arhitekts”, reģistrācijas Nr. 40103087040, juridiskā adrese: Jūrmala,
18. līnija 5, LV-2010, izstrādāto Baldones Kultūras centra pārbūves programmas metu centra
rekonstrukcijai (1.-6. pielikums).
2. Ar SIA “Uģis Šēnbergs, arhitekts”, reģistrācijas Nr. 40103087040, organizēt sarunu procedūra par
Baldones Kultūras centra ēkas pārbūves būvprojekta izstrādi un izstrādātā būvprojekta īstenošanas
autoruzraudzību.
3. 2017.gada budžetā paredzēt līdzekļus ēkas pārbūves būvprojekta izstrādei.
4. Noteikt, ka atbildīgā persona par šī lēmuma izpildi ir Baldones novada pašvaldības galvenais
speciālists celtniecības jautājumos un Būvvaldes vadītājs.
5.Izveidot projekta ieviešanas darba grupu šādā sastāvā:
5.1.I.Vidže, kultūras darba organizatore;
5.2.O.Kleins, galvenais speciālists celtniecības jautājumos;
5.3. Nacionālās apvienības „Visu Latvijai!” un „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” pārstāvis;
5.4.J. Dūmiņs, domes deputāts;
5.5.K.Putniņa, domes priekšsēdētāja;
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5.6.A.Puriņš, domes deputāts;
5.7.I.Pētersone, būvvaldes vadītāja.
2.§
Par augošu koku izsoles rezultātu apstiprināšana Baldones novada pašvaldības
nekustamajā īpašumā “Bērzupes”, Baldones pagastā, Baldones novadā

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās – K.Putniņa, H.Nezinis, A.Viča, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Puriņš, V.Āboltiņa /

ZIŅO: T.Tihoņenko
SAGATAVOJA:T.Tihoņenko, nekustamo īpašumu pārzine
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 9 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Viča, I.Lagzdiņa,
J.Dūmiņš, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Puriņš, V.Āboltiņa); PRET - nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Apstiprināt par 1405 augošu koku Baldones novada pašvaldības īpašumā “Bērzupes” 2016.gada
5.decembrī notikušās izsoles uzvarētāju SIA Billerudkorsnas Latvia, reģistrācijas Nr. 50003121261 un
nosolīto augstāko summu EUR 20 500,- (divdesmit tūkstoši pieci simti euro).
2.Slēgt pirkuma-pārdevuma līgumu ar SIA Billerudkorsnas Latvia, reģ.Nr.50003121261, adrese Meža
iela 4, Jaunjelgava, Jaunjelgavas novads, LV 5134.
3.Uzdot Baldones pašvaldības mežu apsaimniekotājam Valdim Skadiņam veikt kokmateriālu izstrādes
kontroli.
3.§
Par pašvaldības telpas Pilskalna ielā 6, Baldonē iznomāšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās – K.Putniņa, H.Nezinis, A.Viča, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Puriņš, V.Āboltiņa /
ZIŅO: T.Tihoņenko
SAGATAVOJA:T.Tihoņenko, nekustamo īpašumu pārzine
Tika izskatīts Rīgas 1.valodu skolas iesniegums (domē saņemts 16.11.2016. ar reģ.Nr. 1-4/1762) ar lūgumu
izskatīt iespēju iznomāt Baldones pašvaldībai piederošo telpu (zāli 73 kv.m. plātībā) Pilskalna ielā 6, Baldonē
(PII “Vāverīte”) angļu valodas nodarbībām bērnudārza audzēkņiem, kā arī 2016.gada 22.novembrī ir saņemts
Baldones pirmskolas izglītības iestādes “Vāverīte” vadītājas V.Kaufmanes iesniegums par Baldones pirmskolas
izglītības iestādes “Vāverīte” izglītojamo vecāku lūgumu, lai bērniem tiek nodrošināta interešu izglītība.
Izvērtējot Baldones novada domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka:
1. Saskaņā ar Baldones pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 852 ierakstiem, Baldones novada pašvaldībai
pieder nekustamais īpašums Pilskalna ielā 6, Baldonē, Baldones novadā, kadastra Nr. 8005 001 1539
(turpmāk – Īpašums), kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 8005 001 1539 16242 m2 platībā
un bērnudārza ēkas, ar kadastra apzīmējumu 80050011539001.
2. Saskaņā ar Ēkas inventarizācijas lietu, telpas, kas inventarizācijas lietā apzīmēta ar Nr.121, platība ir 73
m2 (turpmāk – Telpa).
3.Telpa tiek nodrošināta ar šādiem komunāliem pakalpojumiem – elektrība, apkure. Lai lietotu Telpu, tās
nomniekam būs jāizmanto koplietošanas gaiteņi nokļūšanai līdz telpai un atpakaļ, kā arī tualetes telpa.
4.Baldones novada pašvaldības Nekustamā īpašuma speciālists, sadarbībā ar Grāmatvedības nodaļas vadītāju,
ir veicis nomas maksas aprēķinu Telpām saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515
„Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un
nomas līguma tipveida nosacījumiem” 3.nodaļu (aprēķins pielikumā).
5.Papildus nomas maksas aprēķinam ir jāveic maksājumi par apkuri un par patērēto elektroenerģiju.
Baldones novada dome pamatojas uz sekojošām tiesību normām:
1. Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu, kas 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; 15.panta
pirmās daļas 4.punktu - pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: 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
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palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.); 21. panta pirmās
daļas 14.punkta a. apakšpunktu - dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā,
turklāt tikai dome var: 14) noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta
noteikumiem, maksu par: pašvaldības zemes, cita nekustamā un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu).
2. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta pirmo daļu, kas
nosaka, ka, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, kustamās mantas nomas līgumu
slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, zemes nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 30
gadiem, bet cita nekustamā īpašuma nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 12 gadiem un trešo daļu publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un to izņēmumus, kā arī
atsevišķus nomas līgumā ietveramos tipveida nosacījumus noteic Ministru kabinets.
3. Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”
(turpmāk – MK Nr.515) , kas nosaka valsts, pašvaldību un citu atvasinātu publisku personu mantas
iznomāšanas kārtību;
MK Nr.515 4.2.apakšpunktu - šo noteikumu 2.nodaļas normas nepiemēro, izņemot šo noteikumu 7.punktu, ja:
tiek slēgts nomas līgums par nomas objektu sociālās aizsardzības, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta vai
veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai un: nomas līguma termiņš vai vairākas reizes pēc kārtas ar vienu
personu noslēgto līgumu kopējais termiņš piecu gadu laikā nepārsniedz vienu gadu, un nomas maksa nav
noteikta Ministru kabineta, pašvaldību domes vai citas atvasinātas publiskas personas apstiprinātā maksas
pakalpojumu cenrādī.
MK Nr.515 7.punktu - lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs. Pašvaldības
dome var noteikt citu institūciju vai amatpersonu, kura pieņem lēmumu par nomas objekta nodošanu
iznomāšanai, kā arī citus šajos noteikumos minētos lēmumus, kas jāpieņem iznomātājam.
MK Nr.515 65.punktu - ja nomas objekts ir nekustama manta (turpmāk – nekustama manta), nosacītās
nomas maksas noteikšanai iznomātājs organizē nomas objekta apsekošanu un faktiskā stāvokļa novērtēšanu
un nosacīto nomas maksu nosaka, ievērojot nekustamā īpašuma tehnisko stāvokli, atrašanās vietu,
izmantošanas iespējas un citus apstākļus. (..)
MK Nr.515 67.punktu - ja nekustamu mantu iznomā privāto tiesību subjektam, nosacīto nomas maksu
nosaka augstāku par nomas maksu, kas noteikta saskaņā ar šo noteikumu 3.nodaļu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu,
15.panta pirmās daļas 6.punktu, 21. panta pirmās daļas 14.punkta a. apakšpunktu, Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta pirmo un trešo daļu, MK 2010.gada 8.jūnija
noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas
noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 4.2.apakšpunktu, 7., 65., 67.punktu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 9 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Viča, I.Lagzdiņa,
J.Dūmiņš, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Puriņš, V.Āboltiņa); PRET - nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Iznomāt Rīgas 1.valodu skolai, reģ.Nr.40103176090, juridiskā adrese Zemitāna iela 2b, Rīga, LV-1012,
pašvaldībai piederošu telpu 73 m² platībā, kas atrodas Pilskalna ielā 6, Baldonē, Baldones novadā un ēkas
inventarizācijas lietā apzīmēta ar Nr.121, angļu valodas nodarbību pasniegšanai PII “Vāverīte” bērniem katras
nedēļas pirmdienā un piektdienā no plkst. 15.00-18.00.
2.Noteikt nomas maksu par iepriekš minētās telpas lietošanu EUR 15,00 (piecpadsmit euro) mēnesī, nomas
maksā ir iekļauti maksājumi par apkuri un patērēto elektroenerģiju.
3.Noteikt telpu nomas līguma termiņu – līdz 2017.gada 31.maijam.
4.Uzdot Juridiskajam dienestam sagatavot iepriekš minēto telpu nomas līguma projektu 2 nedēļu laikā no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
4.§
Par pašvaldības telpas Iecavas ielā 2, Baldonē iznomāšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Viča, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Puriņš, V.Āboltiņa /
ZIŅO: T.Tihoņenko
SAGATAVOJA:T.Tihoņenko, nekustamo īpašumu pārzine
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Tika izskatīts SIA “Dr.Martas zobārstniecība” iesniegums (domē saņemts 07.11.2016 un reģ. ar Nr. 1-7/1076) ar
lūgumu izskatīt iespēju noslēgt īres līgumu ar Baldones pašvaldību par telpas Iecavas ielā 2, Baldonē
izmantošanu zobārstniecības pakalpojumu sniegšanai, kā arī 2016.gada 7.novembrī ir saņemts SIA “GPdenta”
valdes locekles Gunitas Priedītes iesniegums par esošā nedzīvojamās telpas nomas līguma par nedzīvojamās
telpas Iecavas ielā 2, Baldonē – zobārstniecības kabineta, pārtraukšanu.
Izvērtējot Baldones novada domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka:
1.Saskaņā ar Baldones pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 837 ierakstiem, Baldones novada pašvaldībai
pieder nekustamais īpašums Iecavas ielā 2, Baldonē, Baldones novadā, kadastra Nr. 80050010501 (turpmāk –
Īpašums), kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 8005 001 0501 24 148 m2 platībā un 5 ēkām.
2.Saskaņā ar Ēkas inventarizācijas lietu, zobārstniecības kabineta, kas inventarizācijas lietā apzīmēts ar Nr. 11,
platība ir 20,8 m2 (turpmāk – Telpa).
3.Telpa tiek nodrošināta ar šādiem komunāliem pakalpojumiem – elektrība, apkure, ūdens. Lai lietotu Telpu,
tās nomniekam būs jāizmanto koplietošanas gaiteņi nokļūšanai līdz telpai un atpakaļ, kā arī tualetes telpa.
4.Telpas nomnieks SIA “GPdenta”, reģNr.40003998811, ar kuru 10.01.2008. tika noslēgts nedzīvojamās telpas
nomas līgums Nr.85-05-25/1 iesniegumā lūdz pārtraukt līgumu.
5.Baldones novada pašvaldības Nekustamā īpašuma speciālists, sadarbībā ar Grāmatvedības nodaļas vadītāju,
ir veicis nomas maksas aprēķinu Telpām saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515
„Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un
nomas līguma tipveida nosacījumiem” 3.nodaļu (aprēķins pielikumā).
6.Papildus nomas maksas aprēķinam ir jāveic maksājumi par apkūri EUR 14,67 ,- mēnesī (laika periodā no
oktobra mēneša līdz aprīļa mēnesim), maksa par patērēto elektrību (pēc elektrības skaitītāju rādītājiem) un
maksa par patērēto ūdeni un kanalizāciju (pēc ūdens skaitītāju rādītājiem).
Baldones novada dome pamatojas uz sekojošām tiesību normām:
1.Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu, kas 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; 15.panta pirmās
daļas 6.punktu - pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī
veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu; 21. panta pirmās daļas 14.punkta a. apakšpunktu - dome
var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: 14) noteikt, ja tas nav
aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par: pašvaldības zemes, cita
nekustamā un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu).
2.Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta pirmo daļu, kas
nosaka, ka, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, kustamās mantas nomas līgumu
slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, zemes nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 30
gadiem, bet cita nekustamā īpašuma nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 12 gadiem un trešo daļu publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un to izņēmumus, kā arī
atsevišķus nomas līgumā ietveramos tipveida nosacījumus noteic Ministru kabinets.
3.Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”
(turpmāk – MK Nr.515) , kas nosaka valsts, pašvaldību un citu atvasinātu publisku personu mantas iznomāšanas
kārtību;
MK Nr.515 4.2.apakšpunktu - šo noteikumu 2.nodaļas normas nepiemēro, izņemot šo noteikumu 7.punktu, ja:
tiek slēgts nomas līgums par nomas objektu sociālās aizsardzības, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta vai
veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai un: nomas līguma termiņš vai vairākas reizes pēc kārtas ar vienu
personu noslēgto līgumu kopējais termiņš piecu gadu laikā nepārsniedz vienu gadu, un nomas maksa nav
noteikta Ministru kabineta, pašvaldību domes vai citas atvasinātas publiskas personas apstiprinātā maksas
pakalpojumu cenrādī.
MK Nr.515 7.punktu - lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs. Pašvaldības
dome var noteikt citu institūciju vai amatpersonu, kura pieņem lēmumu par nomas objekta nodošanu
iznomāšanai, kā arī citus šajos noteikumos minētos lēmumus, kas jāpieņem iznomātājam.
MK Nr.515 65.punktu - ja nomas objekts ir nekustama manta (turpmāk – nekustama manta), nosacītās
nomas maksas noteikšanai iznomātājs organizē nomas objekta apsekošanu un faktiskā stāvokļa novērtēšanu un
nosacīto nomas maksu nosaka, ievērojot nekustamā īpašuma tehnisko stāvokli, atrašanās vietu, izmantošanas
iespējas un citus apstākļus. (..)
MK Nr.515 67.punktu - ja nekustamu mantu iznomā privāto tiesību subjektam, nosacīto nomas maksu nosaka
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augstāku par nomas maksu, kas noteikta saskaņā ar šo noteikumu 3.nodaļu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu,
15.panta pirmās daļas 6.punktu, 21. panta pirmās daļas 14.punkta a. apakšpunktu, Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta pirmo un trešo daļu, MK 2010.gada 8.jūnija
noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas
metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 4.2.apakšpunktu, 7., 65., 67.punktu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 8 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Viča, I.Lagzdiņa,
J.Dūmiņš, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Puriņš); PRET - nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Pārtraukt nedzīvojamās telpas nomas līgumu Nr.85-05-25/1 ar SIA “GPdenta”, reģ.Nr.40003998811.
2.Iznomāt SIA “Dr.Martas zobārstniecība”, reģ.Nr.40203027423, juridiskā adrese Lugažu iela 16-37, Rīgā, LV1045, pašvaldībai piederošu telpu 20,8 m² platībā, kas atrodas Iecavas ielā 2, Baldonē, Baldones novadā un
ēkas inventarizācijas lietā apzīmēta ar Nr.11, zobārstniecības pakalpojumu sniegšanai katras nedēļas pirmdienā,
ceturtdienā un piektdienā no plkst. 09.00-16.00.
3.Noteikt nomas maksu par iepriekš minētās telpas lietošanu EUR 21,52 (divdesmit viens euro 52 centi) mēnesī.
Papildus nomas maksai Nomniekam jāveic maksājumi par apkuri EUR 14,67 ,- mēnesī (laika periodā no oktobra
mēneša līdz aprīļa mēnesim), maksa par patērēto elektrību (pēc elektrības skaitītāju rādītājiem) un maksa par
patērēto ūdeni un kanalizāciju (pēc ūdens skaitītāju rādītājiem)
4.Noteikt telpu nomas līguma termiņu – līdz 2023.gada 1.janvārim.
5.Uzdot Juridiskajam dienestam sagatavot iepriekš minēto telpu nomas līguma projektu 2 nedēļu laikā no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
5.§
Par adrešu piešķiršanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Viča, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Puriņš/

ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Uzklausījusi Baldones novada domes Zemes ierīcības un nekustamā īpašuma nodaļas zemes ierīkotājas Aijas
Ciseļonokas priekšlikumu piešķirt adreses zemes gabaliem un jaunbūvēm, Baldones novada dome konstatē, ka
nepieciešams piešķirt adreses šādiem īpašumiem: “Vecupmaļi” (būvatļauja izsniegta 04.08.2016.), “Telfas”
(būvatļauja izsniegta 17.03.2008.), “Kakti” (būvatļauja izsniegta 24.11.2016.).
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 noteikumu“:
2.1. 2. punktu, kas nosaka, ka adresācijas objekts ir (..) viensēta, dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai
publiskai darbībai paredzēta ēka (turpmāk – ēka), zemes vienība, uz kuras ir atļauts būvēt šo noteikumu 2.7.
un
2.8. apakšpunktā minētos objektus (turpmāk – apbūvei paredzēta zemes vienība);
2.2. 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.;
2.3. 15.punktu, kas nosaka, ka novadu un novadu pagastu apvidos, kas atrodas ārpus ciemiem, apbūvei
paredzētai zemes vienībai, viensētai vai ēkai piešķir nosaukumu, neizmantojot ciparus.
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.un 15.punktu un iepazinusies ar izskatījusi Baldones novada domes Zemes ierīcības un
nekustamā īpašuma nodaļas zemes ierīkotājas Aijas Ciseļonokas priekšlikumu piešķirt adreses zemes gabaliem
un jaunbūvēm,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 8 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Viča, I.Lagzdiņa,
J.Dūmiņš, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Puriņš); PRET - nav, ATTURAS – nav,
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NOLEMJ:
1. Nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru [..], kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
[..], un uz tās plānotajām ēkām, piešķirt adresi „Vecupmaļi”, Baldones pagasts, Baldones novads.
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8025 009 0082, un uz tās plānotajām ēkām, piešķirt adresi Ramatu
iela 3, Baldone, Baldones novads.
3.Nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru [..], kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..],
un uz tās plānotajām ēkām, piešķirt adresi „Kakti”, Baldones pagasts, Baldones novads.
6.§
Par nekustamā īpašuma sadali un nosaukumu piešķiršanu īpašuma „Vecozoliņi” zemes
vienībām
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Viča, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Puriņš /

ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 8 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Viča, I.Lagzdiņa,
J.Dūmiņš, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Puriņš); PRET - nav, ATTURAS – 1 balss (V.Āboltiņa),
NOLEMJ:
1. Sadalīt nekustamo īpašumu “Vecozoliņi” divos atsevišķos īpašumos.
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] - 10,36 ha, kopā ar ēkām ar kadastra apzīmējumiem [..],
[..], [..], [..], [..],[..] piešķirt adresi „Vecozoliņi”, Baldones pagasts, Baldones novads.
3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
[..] -3,33ha platībā, piešķirt jaunu nosaukumu
“Lejasavoti” un mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no “zeme uz kura galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”, kods 0101 uz “zemi, kur galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība”, kods 0201.
7.§
Par Baldones novada Baldones pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Viča, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Puriņš, V.Āboltiņa /
ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome ir iepazinusies ar 30.11.2016. Centrālās Zemes komisijas vēstuli Nr.27 D/d-16-4 par
Centrālās zemes komisijas lēmumu Nr.10246, izdotu 28.11.2016. “Par saskaņojumu Baldones novada Baldones
pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanai”.
Baldones novada dome lēmumu pieņem pamatojoties uz:
1. likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 34.pantu, kas nosaka, ka lēmumu par zemes
reformas pabeigšanu attiecīgās pašvaldības teritorijā vai novada pašvaldības teritoriālajā vienībā (pilsētā) pieņem
Ministru kabinets, izdodot rīkojumu uz attiecīgās pašvaldības iesnieguma pamata;
2. Baldones novada dome 2015.gada 24.februārī pieņem lēmumu “Par zemes reformas pabeigšanu Baldones
novada Baldones pilsētā” (prot. Nr. 2, 4.§);
3. Ministru kabinets 2016.gada 28.janvārī izdod rīkojumu Nr. 75 (prot. Nr. 4, 38.§) “Par zemes reformas
pabeigšanu Baldones novada Baldones pilsētā”;
4 .Valsts Zemes dienests informējis Centrālo Zemes komisiju, ka Baldones novada Baldones pilsētas zemes
komisija ar zemes reformas saistīto dokumentāciju 2016.gada 20.jūnijā ar aktu 17-05.4-R/22 “Par Baldones
pilsētas zemes komisijas dokumentu nodošanu un pieņemšanu” nodevusi Valsts Zemes dienesta Rīgas
reģionālās nodaļas arhīvā;
5. Likuma “Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 5.panta otro daļu, pilsētu zemes komisijas izbeidz savu
darbību pēc tam, kad veikti likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" 6.panta 4.punktā un
8.panta 1.punktā, kā arī šā likuma 2.pantā noteiktie pasākumi. Lēmumu par zemes komisijas darbības
izbeigšanu pieņem pilsētas vai novada dome pēc Valsts zemes dienesta ierosinājuma un pēc saskaņošanas ar
Centrālo zemes komisiju;

8

6. Baldones novada Baldones pilsētas zemes komisija ir izpildījusi likuma “Par zemes reformu Latvijas
Republikas pilsētās” 6.panta 4.punkta un 8.panta 1.punktā, kā arī šā likuma 2.pantā noteiktos pienākumus.
7. Likums “Par pašvaldībām” 61.panta pirmo daļu, atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai vai pašvaldības
administratīvās teritorijas pārvaldīšanai domes no domes deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem var
izveidot valdes, komisijas vai darba grupas;
8. Likums “Par pašvaldībām” 61.panta trešo daļu, kas nosaka, ka valdes, komisijas un darba grupas darbojas
saskaņā ar domes apstiprinātajiem nolikumiem;
9. Baldones pilsētas zemes komisijas nolikuma 20.punktu, kas nosaka, ka komisija izbeidz savu darbību divu
mēnešu laikā pēc tam, kad tiek izsludināta zemes reformas pabeigšana Baldones pilsētā vai visa valstī.
Pamatojoties uz likuma “Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 2.pantu un 5.panta otro daļu, likuma “Par
zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" 6.panta 4.punktu un 8.panta 1.punktu, likuma “Par pašvaldībām”
61.panta trešo daļu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 9 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Viča, I.Lagzdiņa,
J.Dūmiņš, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Puriņš, V.Āboltiņa); PRET - nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Ar 2016.gada 21.decembri izbeigt Baldones pilsētas zemes komisijas darbību.
2.Komisijas locekļus - K.Putniņu, A.Lapiņu, A.Ciseļonoku, I.Pētersoni, T.Tihoņenko iepazīstināt ar
pieņemto lēmumu.
8.§
Par izmaiņām lēmumā “Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā
īpašumā “Pakalni”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Viča, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Puriņš, V.Āboltiņa /
ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 9 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Viča, I.Lagzdiņa,
J.Dūmiņš, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Puriņš, V.Āboltiņa); PRET - nav, ATTURAS – 1 balss (A.Mačs),
NOLEMJ:
1. Izslēgt no 2016.gada 31.maija dome lēmuma “Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu
nekustamajā īpašumā „Pakalni”” (prot. Nr.5, 12.§) lemjošās daļas 7.punktu.
9.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Mežmaļi”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Viča, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, A.Puriņš,
V.Āboltiņa /
ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 10 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Viča, I.Lagzdiņa,
J.Dūmiņš, G.Tamanis, A.Mačs, J.Kupčs, A.Puriņš, V.Āboltiņa); PRET - nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Piekrist zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanai Baldones pagasta nekustamajā īpašumā
„Mežmaļi”, kas pieder [vārds, uzvārds], personas kods [..], deklarētā dzīvesvieta [adrese] no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu [..] atdalot vienu zemes vienību ne mazāku par 1ha, saskaņā ar
grafisko pielikumu.
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;
2.3. Baldones domes Attīstības nodaļu;
2.4. Baldones domes pilsētas un ceļu uzturēšanas dienestu.
3.Zemes ierīcības projekta gaitā paredzēt piekļuvi paliekošajai zemes vienībai.
4.Būvvaldei sagatavot materiālus zemes ierīcības projekta izstrādei.
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5.Zemes ierīcības projekta skici saskaņot Baldones būvvaldē.
6.Zemes ierīcības projekta izstrādes izstrādātājam iesniegt pašvaldībā projekta grafisko daļu digitālā veidā
vektordatu formā.
7. Pēc zemes ierīcības projekta saskaņošanas ar visām nepieciešamajām institūcijām, to iesniegt
apstiprināšanai domē.
10.§
Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Ķepaiņi”, Baldonē,
Baldones novadā
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Viča, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, A.Puriņš,
V.Āboltiņa /
ZIŅO: P.Grants
SAGATAVOJA: P.Grants, Attīstības nodaļas vadītājs
Tika izskatīts [vārds, uzvārds] 01.12.2016. iesniegums, ar lūgumu atļaut izstrādāt lokālplānojumu
nekustamajam īpašumam “Ķepaiņi”, Baldonē, Baldones novadā, ar kadastra Nr. [..] (turpmāk tekstā –
Īpašums), ar mērķi mainīt funkcionālo zonējumu uz savrupmājas apbūves teritoriju.
Izvērtējot Baldones novada domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts:
1. Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmu nekustamā īpašuma lietošanas
mērķis ir Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (3,4 ha; NĪLM 0101);
2. Zemes robežas plāna eksplikācijā Meži aizņem 2,5 ha no īpašuma, Lauksaimniecībā izmantojamā
zeme 0,6 ha un 0,3 ha Pārējās zemes.
3. Īpašums atrodas Baldones pilsētas administratīvajā teritorijā;
4. Piebraukšana īpašumam ir no Zeltkalnu ielas;
5. Saskaņā ar spēkā esošo Baldones novada teritorijas plānojumu, īpašumā nav atļauts veidot
savrupmāju apbūvi, jo funkcionālais zonējums ir Mežu teritorijas (M) un Transporta un tehniskās
infrastruktūras teritorija (T). Tai skaitā:
5.1. Mežu teritorijā (M) izmantošana ir Mežsaimniecība, palīgizmantošana noteikta Sabiedrisko objektu
apbūve, Tehniskā infrastruktūra un kapsēta. Jaunveidojamās zemes vienības minimālā plātība 5000m2,
apbūves blīvums 5%, maksimālais ēku augstums 9 metri.
5.2. Transporta un tehniskās infrastruktūras teritorijā (T) ir daļa no Zeltkalnu ielas un tās izmantošanā
noteikta Satiksmes infrastruktūra un Tehniskā infrastruktūra.
6. Iesniegumā norādītā iecere nav pretrunā ar Baldones novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju. Turklāt,
arī apkārt īpašumam esošās teritorijās saskaņā ar spēkā esošo teritorijas plānojumu ir savrupmāju
apbūves teritorijas.
Baldones novada dome savā lēmumā pamatojas uz:
1. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 1.panta 9.punktu, kas nosaka, ka lokālplānojums ir vietējās
pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kuru vietējā pašvaldība izstrādā savas
administratīvās teritorijas daļai (piemēram, pilsētas, ciema vai lauku teritorijas daļai) kāda plānošanas
uzdevuma risināšanai vai teritorijas plānojuma detalizēšanai vai grozīšanai.
2. Ministru kabineta noteikumi Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” 75.punktu, kas nosaka, ka Pašvaldības dome pieņem lēmumu par teritorijas plānojuma vai
lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, apstiprina darba uzdevumu un izstrādes vadītāju.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 1. panta 9.
punktu un MK noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” 75. punktu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 10 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Viča, I.Lagzdiņa,
J.Dūmiņš, G.Tamanis, A.Mačs, J.Kupčs, A.Puriņš, V.Āboltiņa); PRET - nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Uzsākt lokālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam “Ķepaiņi” Baldonē, Baldones novadā.
2. Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Paulu Grantu.
3. Apstiprināt lokālplānojuma darba uzdevumu (1.pielikums).
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4. Slēgt līgumu ar nekustamā īpašuma “Ķepaiņi” īpašnieku par lokālplānojuma izstrādes finansēšanu (2.
pielikums).
11.§
Par energoefektivitātes paaugstināšanu un dienas centra izveidi sociālajā aprūpes centrā
“Baldone”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Viča, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, A.Puriņš,
R.Audzers, V.Āboltiņa /
ZIŅO: L.Dāboliņa
SAGATAVOJA: L.Dāboliņa, projektu vadītāja
1. Pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas organizēto projektu ideju konceptu
priekšatlasi specifiskā atbalsta darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Pāreja uz
ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības
integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu
izmantošanu pašvaldību ēkās”, Attīstības nodaļa, saskaņā ar Baldones novada Attīstības programmā 2014-2020
gadam noteiktajiem energoefektivitātes mērķiem, sagatavoja un iesniedza ministrijā projektu ideju konceptus.
2. Reģionālās attīstības koordinācijas padomes (2016.gada 12.oktobra sēdē tika izskatīti SAM 4.2.2. projektu
ideju konceptu priekšatlases rezultāti) lēmums par projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana sociālajā
aprūpes centrā ''Baldone''” koncepta apstiprināšanu.
3. Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana sociālajā aprūpes centrā ''Baldone''” mērķis ir sekmēt
energoefektivitātes paaugstināšanu sociālā aprūpes centra "Baldone'' ēkā, tādējādi samazinot izdevumus par
siltumapgādi. Ēka nodota ekspluatācijā 1956.gadā, atjaunota 1990. gadā. Sociālais aprūpes centrs nodrošina
vientuļo pensionāru izmitināšanu un aprūpi, tiem, kuri paši par sevi vairs nespēj parūpēties. Projekta kopējās
izmaksas ar pievienotās vērtības nodokli sastāda EUR 185 294,00. Publiskais finansējums EUR 157 500,00.
Izmaksas veido būvdarbi ēkas norobežojošās konstrukcijās, kas nodrošina ēkas energoefektivitātes
paaugstināšanu un kas ir paredzēti ēkas energosertifikātā: fasādes un gala sienu siltināšana ar cieto izolācijas
kārtu; bēniņu siltināšana; pagraba griestu siltināšana; koka logu un ārdurvju nomaiņa; projekta pamatojošās
dokumentācijas izstrāde.
4. Ņemot vērā projektu ideju konceptu priekšatlasi, projekts paredz demarkāciju, kas ir dienas centra izveide
sociālajā aprūpes centrā “Baldone’’, saskaņā ar Baldones Novada Attīstības programmu 2014-2020 gadam.
5.Projektu “Dienas centra izveide sociālajā aprūpes centrā “Baldone’’ paredzēts īstenot, piesaistot LEADER
finansējumu. Projekta kopējās izmaksas ar pievienotās vērtības nodokli sastāda EUR 49 400,00. Publiskais
finansējums EUR 38 000,00. Pašvaldības līdzfinansējums EUR 11 400,00 apmērā. Projekts paredz telpu kapitālo
remontu un labiekārtošanu.
6.Baldones novada dome lēmuma pieņemšanā, pamatojas uz sekojošiem normatīvajiem tiesību aktiem:
6.1. Likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, kas nosaka, ka pašvaldībai ir tiesības „(..) izstrādāt pašvaldības
teritorijas attīstības programmu un teritorijas plānojumu, nodrošināt teritorijas attīstības programmas realizāciju
un teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību;”. 15.panta 2.punktu, kas nosaka “Gādāt par savas
administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (..)” un 15.panta 7.punktu, kas nosaka “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.
6.2. Baldones novada Attīstības programmu 2014-2020 gadam.
Ievērojot visu iepriekšminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām”,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 10 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Viča, I.Lagzdiņa,
J.Dūmiņš, G.Tamanis, A.Mačs, J.Kupčs, R.Audzers, V.Āboltiņa); PRET – 1 balss (A.Puriņš) ,
ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana sociālajā aprūpes centrā ''Baldone''”
iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu Centrālajā un finanšu līgumu aģentūrā.
2. Apstiprināt projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana sociālajā aprūpes centrā ''Baldone''”
īstenošanai pašvaldības līdzfinansējumu EUR 43 544,00 apmērā* 2017/2018 gada budžeta ietvarā, no
kuriem EUR 27 794,00 ir pašvaldības tiešais līdzfinansējums.
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3. Apstiprināt projekta “Dienas centra izveide sociālajā aprūpes centrā Baldone’’ projekta iesnieguma
sagatavošanu un iesniegšanu PPP Zied zeme, LEADER finansējuma piesaistei.
4. Apstiprināt projekta “Dienas centra izveide sociālajā aprūpes centrā Baldone’’ īstenošanai
pašvaldības līdzfinansējumu EUR 15 200,00 apmērā* 2017. gada budžeta ietvarā, no kuriem EUR 11
400,00 ir pašvaldības tiešais līdzfinansējums.

12.§
Par saistošajiem noteikumiem Nr.27 “Grozījumi Baldones novada domes saistošajos
noteikumos Nr.5 „Baldones novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžets un speciālais
budžets”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Viča, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, 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:
1.1. Valsts budžeta transferti:
1.1.1. Finansējums asistenta pakalpojumu nodrošināšanai pašvaldībā 2016.gada novembrim (Labklājības ministrija) - EUR
1416.00
1.1.2.Mērķdotācija pašvaldības izglītības iestādēm - pedagogu darba samaksas reformas ieviešanai (Izglītības un
zinātnes ministrija) - EUR 3962.00
1.1.3. Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (izglītība) - EUR 7500.00
2.Izdevumi:
2.1.(1.)Dome:
1)Samazināt: EKK 2242 (transportlīdzekļu uzturēšana un remonts)- EUR 400.00
Palielināt: EKK 2322 (degvielas izdevumi) – EUR 270.00
EKK 2352 (saimnieciskie materiāli) – EUR 130.00
2)Samazināt: EKK 5238 (datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika) - EUR 1400.00
Palielināt: EKK 231200 (inventārs) – EUR 700.00
3) Samazināt: EKK 2120 (komandējuma dienas nauda) - EUR 84.00
2.2. (4.)Bibliotēka:
1)Samazināt: EKK 2241 (ēku, būvju un telpu kārtējais remonts) – EUR 370.00
Palielināt: EKK 2355 (remontmateriāli) – EUR 370.00
2)Palielināt: EKK 2234 (darba devēja izdevumi darba ņēmējam) – EUR 135.00
2.3. (5).Kultūras centrs “Baldone”:
1)Samazināt: EKK 2355 (remontmateriāli) – EUR 2450.00
Palielināt: EKK 22393 (pārējie administratīvie izdevumi) - EUR 2450.00
2)Palielināt: EKK 22393 (pārējie administratīvie izdevumi) – EUR 4840.00
2.4. (6.) Kultūra:
1)Samazināt: EKK 2314 (izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai)- EUR 700.00
Palielināt: EKK 22792 (dažādu kultūras un sporta pasākumu organizēšanas izdevumi) – EUR 700.00
2.5. (7.) Teritoriju attīstība:
1) Palielināt: EKK 2120 (komandējuma dienas nauda) - EUR 84.00
2) Palielināt: EKK 5238 (datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika) - EUR 700.00
3) Samazināt: EKK 3263 (dotācija biedrībām) – EUR 450.00
Palielināt: EKK 6422 (naudas balvas) EUR 450.00
4) Samazināt: EKK 2351 (elektromateriāli) – EUR 4600.00
EKK 2355 (remontmateriāli) – EUR 11490.00
Palielināt: EKK 2241 (ēku, būvju un telpu kārtējais remonts) – EUR 16090.00
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5) Samazināt: EKK 22393 (pārējie administratīvie izdevumi) – EUR 4975.00
2.6. (8.) Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienests:
1) Samazināt: EKK 22393 (pārējie administratīvie izdevumi) – EUR 1000.00
Palielināt: EKK 2354 (rezerves daļas)- EUR 1000.00
2.7. (10.) PII „Vāverīte:
1) Samazināt: EKK 1100 (atalgojums) - EUR 2500.00
EKK 1210 (darba devēja VSAOI) - EUR 600.00
2.8. (11.)Vidusskola-pedagogi:
1) Palielināt: EKK 1100 (atalgojums) - EUR 2400.00
EKK 1210 (darba devēja VSAOI) - EUR 566.00
2.9. (12.) Vidusskola:
1)Palielināt: EKK 2241 (ēku, būvju un telpu kārtējais remonts) – EUR 14150.00
EKK 5240 (pamatlīdzekļu izveidošana) - EUR 1820.00
EKK 5250 (kapitālais remonts) – EUR 3600.00
2) Palielināt: EKK 5232 ( saimniecības pamatlīdzekļi) - EUR 2300.00
2.10 (14.)Mūzikas pamatskola-pedagogi:
1) Palielināt: EKK 1100 (atalgojums) - EUR 806.00
EKK 1210 (darba devēja VSAOI) - EUR 190.00
2.11. (17.)Mākslas skola:
1) Palielināt: EKK 1100 (atalgojums) - EUR 2500.00
EKK 1210 (darba devēja VSAOI) - EUR 600.00
2) Samazināt: EKK 5240 (pamatlīdzekļu izveidošana) - EUR 19570.00
2.12. (20.) Sociālais dienests:
1)Palielināt: EKK 1148 (prēmijas, naudas balvas) - EUR 117.00
EKK 1150 (atalgojums fiziskām personām uz uzņēmuma līguma pamata) - EUR 837.00
EKK 1210 (darba devēja VSAOI) - EUR 194.00
EKK 22791 (asistenta pakalpojumu apmaksa) - EUR 237.00
EKK 232201 (degvielas izdevumi asistenta pakalpojumu nodrošināšanai) - EUR 31.00
2) Samazināt: EKK 231200 (inventārs) – EUR 10.00
Palielināt: EKK 5121 (licence) EUR 10.00
2.13. (22.)Savstarpējie norēķini:
1) Palielināt: EKK 72101 ( transferti izglītības funkciju nodrošināšanai) – EUR 7500.00
2.14. (32.)Sporta komplekss:
1) Samazināt: EKK 22393 (pārējie administratīvie izdevumi) – EUR 3000.00
Palielināt: EKK 2355 (remontmateriāli) – EUR 3000.00
2.15. (38.) Sociālās aprūpes centrs “ Baldone’’:
1) Samazināt: EKK 22493 (veļas mazgāšanas pakalpojumi) – EUR 400.00
Palielināt: EKK 2341 ( medikamenti) - EUR 400.00
2) Samazināt: EKK 2321 (kurināmais) – EUR 5000.00
Palielināt: EKK 2221 (apkure) – EUR 5000.00
3) Samazināt: EKK 2355 (remontmateriāli) – EUR 4350.00
Palielināt: EKK 2241 (ēku, būvju un telpu kārtējais remonts) – EUR 4350.00
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka pašvaldības autonomās
tiesības „ (..) apstiprināt pašvaldības budžetu un budžeta grozījums (..)”, 46. pantu par pašvaldības budžetu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 10 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Viča, I.Lagzdiņa,
J.Dūmiņš, G.Tamanis, A.Mačs, J.Kupčs, R.Audzers, V.Āboltiņa); PRET – nav, ATTURAS – 1 balss
(A.Puriņš),
NOLEMJ:
1. Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu Nr.27 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.
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13.§
Par izdevumu atlīdzināšanu ēku numuru plākšņu iegādei
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Viča, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, A.Puriņš,
R.Audzers, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: S.Bērziņa, juridiskā dienesta vadītāja
1.Tika izskatīts jautājums par izdevumu atlīdzināšanu no Baldones novada pašvaldības budžeta ēku numuru
plākšņu iegādei vai nodrošināšanai ar ēku numura plāksnēm pensijas vecuma personas, personas ar invaliditāti,
trūcīgas un maznodrošinātas personas (ģimenes), daudzbērnu ģimenes un politiski represētās personas, kuru
piederošajiem nekustamajiem īpašumiem ar Baldones novada domes (turpmāk – dome) 25.10.2016 lēmumu
(prot. Nr.10, 7§) ir mainīta adrese.
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. Ar Baldones novada domes 29.11.2016 lēmumu (prot. Nr.11, 13§) (turpmāk – lēmums) tika konceptuāli
atbalstīts variants par izdevumu segšanu no Baldones novada pašvaldības budžeta ēku numura plākšņu iegādei
vai nodrošināšanu ar ēku numuru plāksnēm noteiktas kategorijas personas, vienlaicīgi, tika uzdots Juridiskajam
dienestam sadarbībā ar Nekustamā īpašuma un zemes ierīcības nodaļu un Sociālo dienestu sagatavot lēmuma
projektu par izdevumu segšanu no Baldones novada pašvaldības budžeta ēku numuru plākšņu iegādei vai
minēto personu nodrošināšanu ar ēku numura plāksnēm.
2.4. Saskaņā ar Nekustamā īpašuma un zemes ierīcības nodaļas zemes ierīkotājas un Sociālā dienesta
vadītājas sniegto informāciju, ar lēmumu adrese mainīta aptuveni 110 nekustamajiem īpašumiem, uz kuriem
atrodas ēkas un kuri pieder pensijas vecuma personām, personām ar invaliditāti, trūcīgām un maznodrošinātām
personām (ģimenēm), daudzbērnu ģimenēm un politiski represētām personām.
2.5. 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.

14

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 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 pensijas vecuma personām, personām ar invaliditāti, trūcīgām un maznodrošinātām personām (ģimenēm),
daudzbērnu ģimenēm un politiski represētām personām šādi izdevumi rada papildus finansiālas grūtības, līdz ar to
ir pamats lemt par izdevumu segšanu iepriekš norādīto personu kategorijām no pašvaldības budžeta ēku numuru
plākšņu iegādei, kuru piederošajiem nekustama jiem īpašumiem ar lēmumu ir mainīta adrese 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,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Viča, I.Lagzdiņa,
J.Dūmiņš, G.Tamanis, A.Mačs, J.Kupčs, A.Puriņš, R.Audzers,V.Āboltiņa); PRET - nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Konceptuāli atbalstīt ēku numuru plākšņu iegādi 120 pensijas vecuma personām, personām ar
invaliditāti, trūcīgām un maznodrošinātām personām (ģimenēm), daudzbērnu ģimenēm un politiski
represētām personām, kuru piederošajiem nekustamajiem īpašumiem ar Baldones novada domes
25.10.2016 lēmumu (prot. Nr.10, 7§) tika mainīta adrese, un kuriem nav nekustamā īpašuma nodokļa
parāda.
2. Paredzēt līdzekļus Baldones novada pašvaldības 2017.gada budžetā 120 ēku numuru plākšņu iegādei
par viszemāko iespējamo cenu un uzdot Iepirkumu speciālistam centralizēti iegādāties ēku numura
plāksnes sadarbojoties ar Nekustamā īpašuma un zemes ierīcības nodaļu un Sociālo dienestu.
3. Uzaicinājumu par iespēju saņemt ēku numura plāksnes pensijas vecuma personām, personām ar
invaliditāti, trūcīgām un maznodrošinātas personām (ģimenēm), daudzbērnu ģimenēm un politiski
represētām personām publicēt laikrakstā “Baldones Ziņas”, un izvietot interneta vietnēs.
14.§
Par līdzekļiem Mālpils internātpamatskolas uzturēšanai

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Viča, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, A.Puriņš,
R.Audzers, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: S.Freiberga, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja
1.Baldones novada domes ir izskatījusi Mālpils novada domes priekšsēdētāja Aleksandra Lielmeža 2016.gada
31.oktobra iesniegumu Nr.3-07/1583 “ Par finansiāla atbalsta sniegšanu Mālpils internātpamatskolas uzturēšanai”,
domē saņemtu 02.11.2016., reģistrācijas Nr.1-4/1655, ar lūgumu atbalstīt Mālpils internātpamatskolas
uzturēšanas izdevumu finansēšanu.
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2.Atbilstoši 2016.gada finansēšanas plānam valsts piešķirtais finansējums Mālpils internātpamatskolas
uzturēšanai janvāra-augusta mēnešiem bija EUR 31 740.00 mēnesī, turpretim septembra-decembra mēnešiem –
EUR 21 5523.00 mēnesī, līdz ar to valsts piešķirtais finansējums sedz 84% jeb EUR 222,19 vienam
internātpamatskolas izglītojamajam.
3.Mālpils internātpamatskolā 2016./2017.mācību gadā no Baldones pašvaldības mācās 3 izglītojamie, tādēļ
Mālpils domes priekšsēdētājs lūdz sniegt finansiālu atbalstu internātpamatskolas uzturēšanai, piešķirot
finansējumu EUR 41,04 mēnesī par vienu izglītojamo, kas kopumā ir EUR 123, 12.
4. Baldones novada Sociālais dienests savā 16.11.2016. atzinumā Nr.1.01.-11/268 “Par finansiāla atbalsts
sniegšanu Mālpils internātpamatskolas uzturēšanai” norāda, ka no minētajām Mālpils internātpamatskolā
izglītojamo ģimenēm, tikai viena ir Sociālā dienesta redzeslokā, bet uz patreizējo brīdi arī šai ģimenei nav piešķirts
trūcīgas ģimenes statuss. Vecāki patstāvīgi ir izvēlējušies Mālpils internātpamatskolu par piemērotāko izglītības
iestādi saviem bērniem.
5.Baldones novada domes Juridiskā dienesta vadītāja 20.11.2016 atzinumā “Par finansiāla atbalsts sniegšanu
Mālpils internātpamatskolas uzturēšanai” norāda:
5.1. Ministru kabineta noteikumu Nr. 477 "Speciālās izglītības iestāžu, internātskolu un vispārējās izglītības
iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtību" 2. punktā ir noteikts, ka no valsts budžeta
mērķdotācijas finansē pašvaldību padotībā esošo speciālo internātskolu un Izglītības iestāžu reģistrā reģistrēto
attīstības un rehabilitācijas centru uzturēšanas izdevumus, pedagogu darba samaksu un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī pašvaldību padotībā esošo internātskolu, speciālās pirmsskolas
izglītības iestāžu, speciālo skolu, vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu un speciālās izglītības
pirmskolas grupu pedagogu darba samaksu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Savukārt
minēto noteikumu 6. un 7. punktā ir noteikts, ka izglītības iestādes uzturēšanas izdevumus pašvaldību padotībā
esošajām internātskolām, speciālās pirmsskolas izglītības iestādēm, speciālajām skolām, vispārējās izglītības
iestāžu speciālās izglītības klasēm un speciālās izglītības pirmsskolām sedz no pašvaldības budžeta finanšu
līdzekļiem, kā arī pašvaldība nodrošina izglītojamo ēdināšanu.
Tas faktiski nozīmē to, ka internātskolas, uz šo brīdi, finansē no valsts budžeta līdzekļiem, kā arī no tās
pašvaldības budžeta līdzekļiem, kuras administratīvajā teritorijā ir reģistrēta konkrētā internātskola.
5.2. Ministru kabineta noteikumi Nr. 418 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem" ir piemērojami gadījumos, kad vienas pašvaldības administratīvajā teritorijā
deklarētie iedzīvotāji izmanto citas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes, sākumskolas, pamatskolas,
vidusskolas vai vakara un neklātienes (maiņu) vispārējās izglītības iestādes sniegtos pakalpojumus. Savstarpējie
norēķini neattiecas uz internātskolām un citām specializētajām izglītības iestādēm uz kurām attiecas cits
normatīvais regulējums.
Juridiska dienesta juriste uzskata, ka līdz brīdim, kamēr Ministru kabinets neizdos normatīvo regulējumu par
savstarpējiem norēķiniem saistībā ar internātskolām un citām specializētajām izglītības iestādēm, tikmēr Baldones
novada pašvaldībai nav pienākuma segt un finansēt Baldones novadā deklarēto bērnu uzturēšanās izmaksas
Mālpils internātpamatskolā.
5.3. Ministru kabineta noteikumu Nr. 477 "Speciālās izglītības iestāžu, internātskolu un vispārējās izglītības
iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtību" 19. punktā ir noteikts, ka uzturēšanās izdevumus
līdz 2017. gada 31. decembrim pašvaldību internātskolās sedz:
1) no valsts budžeta mērķdotācijas (..) par internātskolā uzņemtiem izglītojamiem, kuri ir bāreņi vai bez vecāku
gādības palikuši bērni, kā arī izglītojamiem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm;
2) pašvaldība, ja pašvaldība nevar nodrošināt tās administratīvajā teritorijā deklarētam izglītojamam vai
izglītojamam, kas izmanto ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumus, iespēju
apgūt pamatizglītību vai vispārējās vidējās izglītības programmu izglītības iestādē, kas atrodas attiecīgās
pašvaldības administratīvajā teritorijā;
3) izglītojamā vecāki, ja netiek izmantota pašvaldības piedāvātā iespēja apgūt pamatizglītības vai vispārējās
vidējās izglītības programmu izglītības iestādē, kas atrodas attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Ņemot vērā apstākli, ka Baldones novadā deklarētie bērni nav bāreņi vai bez vecāku gādības palikuši bērni, uz šo
brīdi nav no trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm, neizmanto ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūcijas pakalpojumus, kā arī apmeklēt Mālpils internātpamatskolu ir bijusi izglītojamo bērnu
vecāku brīva griba, ir uzskatāms, ka uzturēšanas līdzfinansējums ir maksājams bērnu vecākiem, nevis Baldones
novada domei.
Minēto noteikumu 21. punktā ir noteikts, ka (..) līgumu par izglītojamā aprūpi internātskolā slēdz izglītības
iestāde ar vecākiem vai pašvaldību un maksājumus veic saskaņā ar līgumu par izglītojamā aprūpi internātskolā.
Ņemot vērā to, ka Baldones novada dome nav slēgusi 21. punktā norādīto līgumu ar Mālpils internātpamatskolu,
tad maksājumus saskaņā ar līgumu par izglītojamā aprūpi internātskolā ir jāsedz tam tiesību subjektam, kurš
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šādu līgumu ir slēdzis, visticamāk, izglītojamā vecākiem.
Juridiskā dienesta juriste uzskata, ka Baldones novada domei nav pienākums finansēt Baldones novada
pašvaldības teritorijā deklarēto bērnu uzturēšanās izdevumus Mālpils internātpamatskolā. Finansēšanas
pienākums saskaņā ar pašreizējo normatīvo regulējumu gulstas uz bērnu vecākiem.
Ņemot vērā visu iepriekš norādīto, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos Nr. 477 "Speciālās izglītības iestāžu,
internātskolu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtību",
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Viča, I.Lagzdiņa,
J.Dūmiņš, G.Tamanis, A.Mačs, J.Kupčs, A.Puriņš, R.Audzers, V.Āboltiņa); PRET - nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Atteikt finansējuma piešķiršanu Mālpils internātpamatskolas uzturēšanas izdevumu finansēšanai par Baldones
novada administratīvajā teritorijā deklarētajiem 3 (trīs) izglītojamiem EUR 123,12 apmērā mēnesī.
15 .§
Par ziedojumu grāmatas izdošanai

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Viča, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, A.Puriņš,
R.Audzers, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: S.Freiberga, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Viča, I.Lagzdiņa,
J.Dūmiņš, G.Tamanis, A.Mačs, J.Kupčs, A.Puriņš, R.Audzers, V.Āboltiņa); PRET - nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Atteikt [vārds, uzvārds], personas kods [..], deklarētā dzīvesvieta [adrese], piešķirt Baldones novada
pašvaldības finanšu līdzekļus grāmatas par mākslinieka V.Purvīša daiļradi izdošanai, jo normatīvie akti
neparedz pašvaldības tiesības ziedot finanšu līdzekļus fiziskai personai.
16.§
Par pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbinieku amatalgu sarakstu apstiprināšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

16.1.§
Par Baldones novada pašvaldības administrācijas darbinieku amatalgu saraksta
apstiprināšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, J.Dūmiņš, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, A.Puriņš,
R.Audzers, V.Āboltiņa /

Saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta 1.daļu,
lēmuma pieņemšanā nepiedalās deputāti I.Lagzdiņa
ZIŅO: K.Putniņa, domes priekšsēdētāja
SAGATAVOJA: S.Ezera, personāla speciāliste
Baldones novada dome izskatījusi izpilddirektores Ilzes Simsones ziņojumu par Baldones novada
pašvaldības administrācijas darbinieku amatalgu noteikšanu, izvērtējot administrācijas darbinieku darba
apjoma palielināšanos un lai nodrošinātu vienlīdzīgu un konkurētspējīgu speciālistu atalgojumu pašvaldībā,
kā arī iepazinusies ar nekustamā īpašuma un zemes ierīcības nodaļas vadītājas Anitas Lapiņas iesniegumu,
domē saņemtu 29.11.2016., reģ.Nr.11-1163, ar lūgumu noteikt nekustamā īpašuma nodokļa speciālistam
normālu darba laiku 40 stundas nedēļā, kancelejas vadītājas Lienes Veinbergas iesniegumu, domē
saņemtu 24.11.2016., reģ.Nr.11-1148 ar lūgumu kancelejā izveidot vēl vienu amata vietu ar normālu
darba laiku 40 stundas nedēļā, attīstības nodaļas vadītāja Paula Granta iesniegumu, domē saņemtu
29.11.2016., reģ.Nr. 11-1171, par jaunas amata vietas – teritorijas plānotājs ar nepilnu darba laiku 20
stundas nedēļā iekļaušanu amatalgu sarakstā un saskaņā ar 28.06.2016. domes lēmumu Nr.6, 17§ “Par
izmaiņām Baldones novada Mākslas skolas un Baldones novada domes administrācijas darbinieku
amatalgu sarakstos”, kas paredz Mākslas skolas apkopēja amata vietu iekļaut domes administrācijas
amatalgu sarakstā un 26.07.2016. domes lēmumu Nr.7, 15§ “Par Baldones Kultūras centra
struktūrvienības “Kultūras centra filiāle “Mercendarbe”” nolikuma apstiprināšanu, kas paredz Mercendarbes
muižas darbinieku amata vietu pārcelšanu no administrācijas darbinieku amatalgu saraksta uz Baldones
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Kultūras centra amatalgu sarakstu, ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likuma 42 pantu un 3.pielikumu, 30.11.2010. MK noteikumus Nr.1075 “Valsts un pašvaldību
institūciju amatu katalogs”, 25.10.2016. MK noteikumus Nr.683 “Grozījums Ministru kabineta 2015.gada
24.novembra noteikumos Nr.656 “Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba
laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu”, pamatojoties uz Baldones novada
pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma, kas apstiprināts ar domes 31.07.2013. lēmumu,
prot.Nr.3, 15.§, 1.5.p., ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 13.12.2016. sēdes atzinumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 9 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, J.Dūmiņš,
G.Tamanis, A.Mačs, J.Kupčs, V.Āboltiņa); PRET – 1 balss (A.Puriņš), ATTURAS – 1 balss (R.Audzers),
saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta 1.daļu,
nepiedalās lēmuma pieņemšanā – 1 balss (I.Lagzdiņa),
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Baldones novada pašvaldības administrācijas darbinieku amatu sarakstu un amatalgas
(pielikumā).
2. Lēmums stājas spēkā ar 2017.gada 1.janvāri.
16.2.§
Par Baldones novada Bāriņtiesas darbinieku amatalgu saraksta apstiprināšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs,
A.Puriņš, R.Audzers, V.Āboltiņa /

ZIŅO: K.Putniņa, domes priekšsēdētāja
SAGATAVOJA: S.Ezera, personāla speciāliste
Baldones novada dome izskatījusi izpilddirektores Ilzes Simsones ziņojumu par Baldones novada
Bāriņtiesas darbinieku amatalgu noteikšanu, izvērtējot darbinieku darba apjoma palielināšanos un lai
nodrošinātu vienlīdzīgu un konkurētspējīgu speciālistu atalgojumu pašvaldībā, ievērojot Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 42.pantu un 3.pielikumu, 30.11.2010.
MK noteikumus Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, pamatojoties uz Baldones
novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma, kas apstiprināts ar domes 31.07.2013.
lēmumu, prot.Nr.3, 15.§, 1.5.p., ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 13.12.2016. sēdes atzinumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 8 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča,
I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET - nav, ATTURAS – 4 balsis (G.Tamanis, J.Kupčs,
A.Puriņš, R.Audzers),
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Baldones novada Bāriņtiesas darbinieku amatalgas (pielikumā).
2. Lēmums stājas spēkā ar 2017.gada 1.janvāri.
16.3.§
Par Baldones novada pašvaldības bērnu pēcpusdienas centra “Baltais ērglis” darbinieku
amatalgu saraksta apstiprināšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs,
A.Puriņš, R.Audzers, V.Āboltiņa /

ZIŅO: K.Putniņa, domes priekšsēdētāja
SAGATAVOJA: S.Ezera, personāla speciāliste
Baldones novada dome izskatījusi izpilddirektores Ilzes Simsones ziņojumu par Baldones novada
pašvaldības bērnu pēcpusdienas centra “Baltais ērglis” darbinieku amatalgu noteikšanu un iepazinusies ar
bērnu pēcpusdienas centra “Baltais ērglis” vadītājas Ilutas Aizupietes iesniegumu, domē saņemtu
29.11.2016., reģ.Nr.11-1166 ar lūgumu noteikt amatalgas bērnu centra darbiniekiem un Baldones
vidusskolas direktores Dzintras Knohenfeldes iesniegumu, domē saņemtu 07.11.2016., reģ.Nr.11-1686, ar
lūgumu viena apkopēja amata vietu pārcelt no Baldones vidusskolas uz bērnu pēcpusdienas centru
“Baltais ērglis”, izvērtējot darbinieku darba apjoma palielināšanos un lai nodrošinātu vienlīdzīgu un
konkurētspējīgu speciālistu atalgojumu pašvaldībā, ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu
un darbinieku atlīdzības likuma 42.pantu un 3.pielikumu, 30.11.2010. MK noteikumus Nr.1075 “Valsts un
pašvaldību institūciju amatu katalogs”, pamatojoties uz Baldones novada pašvaldības darba samaksas un
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sociālo garantiju nolikuma, kas apstiprināts ar domes 31.07.2013. lēmumu, prot.Nr.3, 15.§, 1.5.p., ņemot
vērā Finanšu un attīstības komitejas 13.12.2016. sēdes atzinumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 8 balsis (A.Viča, I.Lagzdiņa, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Puriņš,
R.Audzers, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET – 1 balss (H.Nezinis), ATTURAS – 3 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis,
J.Dūmiņš),
NOLEMJ:
1.Iekļaut apkopēja amata vietu Baldones novada pašvaldības bērnu pēcpusdienas centra “Baltais ērglis”
darbinieku amatalgu sarakstā.
2.Apstiprināt Baldones novada pašvaldības bērnu pēcpusdienas centra “Baltais ērglis” darbinieku
amatalgas (pielikumā).
3.Lēmums stājas spēkā ar 2017.gada 1.janvāri.
16.4.§
Par Baldones novada Bibliotēkas darbinieku amatalgu saraksta apstiprināšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs,
A.Puriņš, R.Audzers, V.Āboltiņa /

ZIŅO: K.Putniņa, domes priekšsēdētāja
SAGATAVOJA: S.Ezera, personāla speciāliste
Baldones novada dome izskatījusi izpilddirektores Ilzes Simsones ziņojumu par Baldones novada
Bibliotēkas darbinieku amatalgu noteikšanu, ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma 42.pantu un 3.pielikumu, 30.11.2010. MK noteikumus Nr.1075 “Valsts un
pašvaldību institūciju amatu katalogs”, 25.10.2016. MK noteikumus Nr.683 “Grozījums Ministru kabineta
2015.gada 24.novembra noteikumos Nr.656 “Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru
normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu”, pamatojoties uz
Baldones novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma, kas apstiprināts ar domes
31.07.2013. lēmumu, prot.Nr.3, 15.§, 1.5.p., ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 13.12.2016.
sēdes atzinumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 10 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča,
I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, G.Tamanis, A.Mačs, J.Kupčs, V.Āboltiņa); PRET - nav, ATTURAS – 2 balsis
(A.Puriņš, R.Audzers),
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Baldones novada Bibliotēkas darbinieku amatalgas (pielikumā).
2. Lēmums stājas spēkā ar 2017.gada 1.janvāri.
16.5.§
Par Baldones novada jauniešu centra darbinieku amatalgu saraksta apstiprināšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs,
A.Puriņš, R.Audzers, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa, domes priekšsēdētāja
SAGATAVOJA: S.Ezera, personāla speciāliste
Baldones novada dome izskatījusi izpilddirektores Ilzes Simsones ziņojumu par Baldones novada jauniešu
centra darbinieku amatalgu noteikšanu, saskaņā ar 16.02.2016.domes lēmumu Nr.2, 13§ “Par jauniešu
centra dibināšanu Baldones novada domē” un lai nodrošinātu vienlīdzīgu un konkurētspējīgu speciālistu
atalgojumu pašvaldībā, ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma 42.pantu un 3.pielikumu, 30.11.2010. MK noteikumus Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju
amatu katalogs”, pamatojoties uz Baldones novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju
nolikuma, kas apstiprināts ar domes 31.07.2013. lēmumu, prot.Nr.3, 15.§, 1.5.p., ņemot vērā Izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas 2016.gada 12.decembra sēdes lēmumu “Par Baldones novada
jauniešu centra darbinieku amatalgu saraksta apstiprināšanu (prot.Nr.10, 10.§) un Finanšu un attīstības
komitejas 13.12.2016. sēdes atzinumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča,
I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, G.Tamanis, A.Mačs, J.Kupčs, R.Audzers, V.Āboltiņa); PRET - nav, ATTURAS – 1
balss (A.Puriņš),
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NOLEMJ:
1. Apstiprināt Baldones novada jauniešu centra darbinieku amatu sarakstu un amatalgas (pielikumā).
2. Lēmums stājas spēkā ar 2017.gada 1.janvāri.

16.6.§

Par Baldones novada Kultūras centra un filiāles “Mercendarbe” darbinieku amatalgu
saraksta apstiprināšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās – K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs,
A.Puriņš, R.Audzers, V.Āboltiņa/

ZIŅO: K.Putniņa, domes priekšsēdētāja
SAGATAVOJA: S.Ezera, personāla speciāliste
Baldones novada dome izskatījusi izpilddirektores Ilzes Simsones ziņojumu par Baldones novada
Kultūras centra darbinieku amatalgu noteikšanu, saskaņā ar 26.07.2016.domes lēmumu Nr.7, 15§ “Par
Baldones Kultūras centra struktūrvienības “Kultūras centra filiāle “Mercendarbe”” nolikuma
apstiprināšanu”, kas paredz nekustamā īpašuma “Mercendarbe” darbinieku amata vietu pārcelšanu no
Baldones novada domes administrācijas amatalgu saraksta uz Baldones Kultūras centra darbinieku
amatalgu sarakstu, kā arī izvērtējot darbinieku darba apjoma palielināšanos un lai nodrošinātu vienlīdzīgu
un konkurētspējīgu speciālistu atalgojumu pašvaldībā, ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 42.pantu un 3.pielikumu, 30.11.2010. MK noteikumus
Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, 25.10.2016. MK noteikumus Nr.683 “Grozījums
Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumos Nr.656 “Noteikumi par minimālās mēneša darba
algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu”,
pamatojoties uz Baldones novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma, kas
apstiprināts ar domes 31.07.2013. lēmumu, prot.Nr.3, 15.§, 1.5.p., ņemot vērā Finanšu un attīstības
komitejas 13.12.2016. sēdes atzinumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 12 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča,
I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, G.Tamanis, A.Mačs, J.Kupčs, R.Audzers, A.Puriņš, V.Āboltiņa); PRET - nav,
ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Baldones novada Kultūras centra darbinieku un Baldones Kultūras centra filiāles
“Mercendarbe” amatu sarakstu un amatalgas (pielikumā).
2. Lēmums stājas spēkā ar 2017.gada 1.janvāri.

16.7.§

Par Baldones novada pašvaldības kultūras darbinieku amatalgu saraksta apstiprināšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Viča, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, A.Puriņš,
R.Audzers, V.Āboltiņa /

Saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta 1.daļu,
lēmuma pieņemšanā nepiedalās deputāts A.Vidžis
ZIŅO: K.Putniņa, domes priekšsēdētāja
SAGATAVOJA: S.Ezera, personāla speciāliste
Baldones novada dome izskatījusi izpilddirektores Ilzes Simsones ziņojumu par Baldones novada
kultūras darbinieku amatalgu noteikšanu un izskatījusi senioru ansambļa “Dziedātprieks” vadītājas
Lāsmas Mercas iesniegumu, domē saņemtu 01.12.2016., reģ.Nr.1-7/1187 par ansambļa darbības
paplašināšanos un kolektīva vadītāja darba likmes palielināšanu un koklētāju ansambļa “Dzītari” vadītājas
Daces Cerbules iesniegumu, domē saņemtu 01.12.2016., reģ.Nr.1-7/1188, par vokālā pedagoga
nodrošināšanu, lai celtu kolektīva vokālās prasmes un sagatavotu 2018.gada Vispārējiem Latviešu
dziesmu un deju svētkiem, ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma 42.pantu un 3.pielikumu, 30.11.2010. MK noteikumus Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju
amatu katalogs”, 25.10.2016. MK noteikumus Nr.683 “Grozījums Ministru kabineta 2015.gada
24.novembra noteikumos Nr.656 “Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba
laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu”, 05.12.2012. nolikumu “Par Baldones
novada amatiermākslas kolektīvu darbības finansēšanas kārtību”, pamatojoties uz nolikumu “Par
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Baldones novada amatiermākslas kolektīvu darbības finansēšanas kārtību”, kas apstiprināts ar domes
05.12.2012. lēmumu, prot.Nr.22, 10.§ un Baldones novada pašvaldības darba samaksas un sociālo
garantiju nolikuma, kas apstiprināts ar domes 31.07.2013. lēmumu, prot.Nr.3, 15.§, 1.5.p., ņemot vērā
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2016.gada 12.decembra sēdes lēmumu “Par Par
Baldones novada pašvaldības kultūras darbinieku amatalgu saraksta apstiprināšanu” (prot.Nr.10, 1.§) un
Finanšu un attīstības komitejas 13.12.2016. sēdes atzinumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Viča, I.Lagzdiņa,
J.Dūmiņš, G.Tamanis, A.Mačs, J.Kupčs, R.Audzers, A.Puriņš, V.Āboltiņa); PRET - nav, ATTURAS – nav,
saskaņā ar LR likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta 1.daļu,
nepiedalās lēmuma pieņemšanā – 1 balss (A.Vidžis),
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Baldones novada pašvaldības kultūras darbinieku amatu sarakstu un amatalgas (pielikumā).
2. Lēmums stājas spēkā ar 2017.gada 1.janvāri.
16.8.§
Par Baldones mākslas skolas darbinieku amatalgu saraksta apstiprināšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs,
A.Puriņš, R.Audzers, V.Āboltiņa /

ZIŅO: K.Putniņa, domes priekšsēdētāja
SAGATAVOJA: S.Ezera, personāla speciāliste
Baldones novada dome izskatījusi izpilddirektores Ilzes Simsones ziņojumu par Baldones novada Mākslas
skolas darbinieku amatalgu noteikšanu un iepazinusies ar Mākslas skolas direktora Tālivalža Muzikanta
iesniegumu, domē saņemtu 24.10.2016., reģ.Nr.1-4/1604, ar lūgumu piešķirt 0.5 amata likmi – direktora
vietnieks mācību darbā, dežuranta, apkopēja un sētnieka amata vietas samazināšanu uz 30 stundām
nedēļā un apkopēja/dežuranta amata vietā noteikt atsevišķi apkopēja un dežuranta amata vietas, katru ar
normālu darba laiku 40 stundas nedēļā, ņemot vērā 28.06.2016. domes lēmumu Nr.6, 17§ “Par izmaiņām
Baldones novada Mākslas skolas un Baldones novada domes administrācijas darbinieku amatalgu
sarakstos”, kas paredz ar Mākslas skolas pārcelšanos uz Baldones vidusskolas telpām, apkopēja amata
vietu pārcelt uz domes administrācijas amatalgu sarakstu un 30.08.2016. domes lēmumu Nr.8, 22§ “Par
grozījumiem Baldones novada Mākslas skolas darbinieku amatalgu sarakstā”, kas paredz ar 01.09.2016.
iekļaut Mākslas skolas amatalgu sarakstā amata vietu dežurants/apkopējs, ievērojot Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 42.pantu un 3.pielikumu, 30.11.2010. MK
noteikumus Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, 25.10.2016. MK noteikumus Nr.683
“Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumos Nr.656 “Noteikumi par minimālās
mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu”,
pamatojoties uz Baldones novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma, kas
apstiprināts ar domes 31.07.2013. lēmumu, prot.Nr.3, 15.§, 1.5.p., ņemot vērā Izglītība, kultūras un sporta
jautājumu komitejas 2016.gada 12.decembra sēdes lēmumu (prot.Nr.10, 6.§) un Finanšu un attīstības
komitejas 13.12.2016. sēdes atzinumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 8 balsis (K.Putniņa, A.Viča, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš,
G.Tamanis, R.Audzers, A.Puriņš, V.Āboltiņa); PRET – 2 balsis (H.Nezinis, A.Vidžis), ATTURAS – 2
balsis (A.Mačs, J.Kupčs),
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Baldones novada Mākslas skolas darbinieku amatu sarakstu un amatalgas (pielikumā).
2. Lēmums stājas spēkā ar 2017.gada 1.janvāri.
16.9.§
Par Baldones novada muzeja darbinieku amatalgu saraksta apstiprināšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs,
A.Puriņš, R.Audzers, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa, domes priekšsēdētāja
SAGATAVOJA: S.Ezera, personāla speciāliste
Baldones novada dome izskatījusi izpilddirektores Ilzes Simsones ziņojumu par Baldones novada muzeja
darbinieku amatalgu noteikšanu, kā arī izvērtējot darbinieku darba apjoma palielināšanos un lai
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nodrošinātu vienlīdzīgu un konkurētspējīgu speciālistu atalgojumu pašvaldībā, ievērojot Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 42.pantu un 3.pielikumu, 30.11.2010.
MK noteikumus Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, pamatojoties uz Baldones
novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma, kas apstiprināts ar domes 31.07.2013.
lēmumu, prot.Nr.3, 15.§, 1.5.p., ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 13.12.2016. sēdes atzinumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 12 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča,
I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, G.Tamanis, A.Mačs, J.Kupčs, R.Audzers, A.Puriņš, V.Āboltiņa); PRET - nav,
ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Baldones novada muzeja darbinieku amatu sarakstu un amatalgas (pielikumā).
2. Lēmums stājas spēkā ar 2017.gada 1.janvāri.
16.10.§
Par Baldones mūzikas pamatskolas un J.Dūmiņa Baldones mūzikas skolas darbinieku
amatalgu saraksta apstiprināšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs,
A.Puriņš, R.Audzers, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa, domes priekšsēdētāja
SAGATAVOJA: S.Ezera, personāla speciāliste
Baldones novada dome izskatījusi izpilddirektores Ilzes Simsones ziņojumu par Baldones novada
Mūzikas pamatskolas un J.Dūmiņa Baldones mūzikas skolas darbinieku amatalgu noteikšanu, un skolas
direktore D.E.Slokas 13.12.2016. iesniegumiem, reģistrācijas Nr.1-4/1919 un Nr.1-4/1920 par papildus
amata 0,5 slodzi un algas paaugstināšanu skolas direktora vietniecei administratīvi saimnieciskajā darbā
Solvitai Freibergai, ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
42.pantu un 3.pielikumu, 30.11.2010. MK noteikumus Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu
katalogs”, 25.10.2016. MK noteikumus Nr.683 “Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra
noteikumos Nr.656 “Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros
un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu”, pamatojoties uz Baldones novada pašvaldības darba
samaksas un sociālo garantiju nolikuma, kas apstiprināts ar domes 31.07.2013. lēmumu, prot.Nr.3, 15.§,
1.5.p., ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 13.12.2016. sēdes atzinumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča,
I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, G.Tamanis, A.Mačs, J.Kupčs, R.Audzers, V.Āboltiņa); PRET - nav, ATTURAS – 1
balss (A.Puriņš),
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Baldones mūzikas pamatskolas un J.Dūmiņa Baldones mūzikas skolas darbinieku amatu
sarakstu un amatalgas (pielikumā).
2. Lēmums stājas spēkā ar 2017.gada 1.janvāri.
16.11.§
Par Baldones novada Pašvaldības policijas darbinieku amatalgu saraksta apstiprināšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs,
A.Puriņš, R.Audzers, V.Āboltiņa /

ZIŅO: K.Putniņa, domes priekšsēdētāja
SAGATAVOJA: S.Ezera, personāla speciāliste
Baldones novada dome izskatījusi izpilddirektores Ilzes Simsones ziņojumu par Baldones novada
Pašvaldības policijas darbinieku amatalgu apstiprināšanu bez izmaiņām, pamatojoties uz Baldones
novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma, kas apstiprināts ar domes 31.07.2013.
lēmumu, prot.Nr.3, 15.§, 1.5.p., ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 15.12.2015. sēdes atzinumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 12 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča,
I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, G.Tamanis, A.Mačs, J.Kupčs, R.Audzers, A.Puriņš, V.Āboltiņa); PRET - nav,
ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
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1. Apstiprināt bez izmaiņām Baldones novada Pašvaldības policijas darbinieku amatalgas (pielikumā).
2. Lēmums stājas spēkā ar 2017.gada 1.janvāri.
16.12.§
Par Baldones novada Pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” darbinieku amatalgu
saraksta apstiprināšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs,
A.Puriņš, R.Audzers, V.Āboltiņa /

ZIŅO: K.Putniņa, domes priekšsēdētāja
SAGATAVOJA: S.Ezera, personāla speciāliste
Baldones novada dome izskatījusi izpilddirektores Ilzes Simsones ziņojumu par Baldones novada
Pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” (turpmāk – PII “Vāverīte”) darbinieku amatalgu noteikšanu un
iepazinusies ar PII “Vāverīte” vadītājas Valdas Kaufmanes iesniegumu ar lūgumu ritmikas skolotāju
amatu vietā noteikt sporta skolotāju amatu vietas un deju skolotāja amatu sadalīt, nosakot 0.75 likmes
deju skolotājs un 0.25 likmes ritmikas skolotājs, kā arī par lietveža, medmāsu amatalgu noteikšanu un
papildus sētnieka 20h nedēļā amata vietas noteikšanu, lai nodrošinātu vienlīdzīgu un konkurētspējīgu
speciālistu atalgojumu pašvaldībā ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likuma 42.pantu un 3.pielikumu, 30.11.2010. MK noteikumus Nr.1075 “Valsts un pašvaldību
institūciju amatu katalogs”, 25.10.2016. MK noteikumus Nr.683 “Grozījums Ministru kabineta 2015.gada
24.novembra noteikumos Nr.656 “Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba
laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu”, 05.07.2016. MK noteikumus Nr.445
“Pedagogu darba samaksas noteikumi”, pamatojoties uz Baldones novada pašvaldības darba samaksas
un sociālo garantiju nolikuma, kas apstiprināts ar domes 31.07.2013. lēmumu, prot.Nr.3, 15.§, 1.5.p.,
ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2016.gada 12.decembra sēdes lēmumu
“Par Baldones novada Pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” darbinieku amatalgu saraksta
apstiprināšanu (prot.Nr.10, 4.§) un Finanšu un attīstības komitejas 13.12.2016. sēdes atzinumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 12 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča,
I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, G.Tamanis, A.Mačs, J.Kupčs, R.Audzers, A.Puriņš, V.Āboltiņa); PRET - nav,
ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Baldones novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” darbinieku amatu
sarakstu un amatalgas (pielikumā).
2. Lēmums stājas spēkā ar 2017.gada 1.janvāri.
16.13.§
Par Baldones novada pašvaldības Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienesta darbinieku amatalgu
saraksta apstiprināšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, A.Viča, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, A.Puriņš,
R.Audzers, V.Āboltiņa /

Saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta 1.daļu,
lēmuma pieņemšanā nepiedalās deputāts H.Nezinis
ZIŅO: K.Putniņa, domes priekšsēdētāja
SAGATAVOJA: S.Ezera, personāla speciāliste
Baldones novada dome izskatījusi izpilddirektores Ilzes Simsones ziņojumu par Baldones novada domes
Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienesta (turpmāk – PCUD) darbinieku amatalgu noteikšanu un PCUD
vadītāja Helmuta Neziņa iesniegumu, domē saņemtu 08.12.2016., reģ.Nr.11-1228, ar lūgumu par jaunas
amata vietas – lietvedis iekļaušanu PCUD amatalgu sarakstā, nosakot nepilnu darba laiku 20 stundas
nedēļā un vienas dārznieka palīga amata vietas noteikšanu par sētnieka amata vietu, kā arī izvērtējot
darbinieku darba apjoma palielināšanos un lai nodrošinātu vienlīdzīgu un konkurētspējīgu speciālistu
atalgojumu pašvaldībā, ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma 42.pantu un 3.pielikumu, 30.11.2010. MK noteikumus Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju
amatu katalogs”, pamatojoties uz Baldones novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju
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nolikuma, kas apstiprināts ar domes 31.07.2013. lēmumu, prot.Nr.3, 15.§, 1.5.p., ņemot vērā Finanšu un
attīstības komitejas 13.12.2016. sēdes atzinumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, A.Viča, I.Lagzdiņa,
J.Dūmiņš, G.Tamanis, A.Mačs, J.Kupčs, R.Audzers, A.Puriņš, V.Āboltiņa); PRET - nav, ATTURAS – nav,
saskaņā ar LR likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta 1.daļu,
nepiedalās lēmuma pieņemšanā- 1 balss (H.Nezinis),
NOLEMJ:
1.Apstiprināt Baldones novada pašvaldības Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienesta amatu sarakstu un
amatalgas (pielikumā).
2.Lēmums stājas spēkā ar 2017.gada 1.janvāri.
16.14.§
Par Baldones novada pašvaldības Sociālās aprūpes centra “Baldone” darbinieku amatalgu
saraksta apstiprināšanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs,
A.Puriņš, R.Audzers, V.Āboltiņa /

ZIŅO: K.Putniņa, domes priekšsēdētāja
SAGATAVOJA: S.Ezera, personāla speciāliste
Baldones novada dome izskatījusi izpilddirektores Ilzes Simsones ziņojumu par Baldones novada
sociālās aprūpes centra “Baldone” (turpmāk – SAC Baldone) darbinieku amatalgu noteikšanu, izskatot
SAC Baldone direktora Gunāra Lazdas iesniegumu, domē saņemtu 30.11.2016., reģ.Nr.11-1822, par
remontstrādnieka amata vietas darba laika un darba algas noteikšanu, kā arī izvērtējot darbinieku darba
apjoma palielināšanos un lai nodrošinātu vienlīdzīgu un konkurētspējīgu speciālistu atalgojumu
pašvaldībā, ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 42.
pantu un 3.pielikumu, 30.11.2010. MK noteikumus Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu
katalogs” un 25.10.2016. MK noteikumus Nr.683 “Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra
noteikumos Nr.656 “Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros
un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu”, pamatojoties uz Baldones novada pašvaldības darba
samaksas un sociālo garantiju nolikuma, kas apstiprināts ar domes 31.07.2013. lēmumu, prot.Nr.3, 15.§,
1.5.p., ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 13.12.2016. sēdes atzinumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča,
I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, G.Tamanis, A.Mačs, J.Kupčs, R.Audzers, A.Puriņš); PRET - nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Apstiprināt Baldones novada pašvaldības Sociālās aprūpes centra “Baldone” amatu sarakstu un
amatalgas (pielikumā).
2.Lēmums stājas spēkā ar 2017.gada 1.janvāri.
16.15.§
Par Baldones novada pašvaldības Sociālā dienesta darbinieku amatalgu saraksta
apstiprināšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs,
A.Puriņš, R.Audzers, V.Āboltiņa /

ZIŅO: K.Putniņa, domes priekšsēdētāja
SAGATAVOJA: S.Ezera, personāla speciāliste
Baldones novada domes izskatījusi izpilddirektores Ilzes Simsones ziņojumu par Baldones novada
Sociālā dienesta darbinieku amatalgu noteikšanu, izvērtējot darbinieku darba apjoma palielināšanos un
lai nodrošinātu vienlīdzīgu un konkurētspējīgu speciālistu atalgojumu pašvaldībā, iepazīstoties ar Sociālā
dienesta vadītājas Ingunas Smildziņas iesniegumu, domē saņemtu 08.12.2016., reģ.Nr. 11-1236,
ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 42 pantu un
3.pielikumu, 30.11.2010. MK noteikumus Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”,
pamatojoties uz Baldones novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma, kas
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apstiprināts ar domes 31.07.2013. lēmumu, prot.Nr.3, 15.§, 1.5.p., ņemot vērā Finanšu un attīstības
komitejas 13.12.2016. sēdes atzinumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča,
I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, G.Tamanis, A.Mačs, J.Kupčs, R.Audzers, A.Puriņš); PRET - nav, ATTURAS – 1
balss (V.Āboltiņa),
NOLEMJ:
1.Apstiprināt Baldones novada Sociālā dienesta darbinieku amatalgas (pielikumā).
2.Lēmums stājas spēkā ar 2017.gada 1.janvāri.

16.16.§
Par Baldones novada Sporta kompleksa darbinieku amatalgu saraksta apstiprināšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs,
A.Puriņš, R.Audzers, V.Āboltiņa /

ZIŅO: K.Putniņa, domes priekšsēdētāja
SAGATAVOJA: S.Ezera, personāla speciāliste
Baldones novada dome izskatījusi izpilddirektores Ilzes Simsones ziņojumu par Baldones novada sporta
kompleksa darbinieku amatalgu noteikšanu, izvērtējot darbinieku darba apjoma palielināšanos un lai
nodrošinātu vienlīdzīgu un konkurētspējīgu speciālistu atalgojumu pašvaldībā, kā arī iepazinusies ar
izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 12.12.2016. atzinumu un Baldones vidusskolas
direktores Dzintras Knohenfeldes iesniegumu, domē saņemtu 07.11.2016., reģ.Nr.11-1686, ar lūgumu
pārcelt sporta kompleksa treneru amatus uz Baldones novada domes amatalgu sarakstu, ievērojot Valsts
un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 42 pantu un 3.pielikumu,
30.11.2010. MK noteikumus Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, 25.10.2016. MK
noteikumus Nr.683 “Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumos Nr.656 “Noteikumi
par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa
likmes aprēķināšanu”, pamatojoties uz Baldones novada pašvaldības darba samaksas un sociālo
garantiju nolikuma, kas apstiprināts ar domes 31.07.2013. lēmumu, prot.Nr.3, 15.§, 1.5.p., ņemot vērā
Finanšu un attīstības komitejas 13.12.2016. sēdes atzinumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 12 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča,
I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, G.Tamanis, A.Mačs, J.Kupčs, R.Audzers, A.Puriņš, V.Āboltiņa); PRET - nav,
ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Baldones novada Sporta kompleksa darbinieku amatu sarakstu un amatalgas (pielikumā).
2. Lēmums stājas spēkā ar 2017.gada 1.janvāri.
16.17.§
Par Baldones novada sporta treneru amatalgu saraksta apstiprināšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs,
A.Puriņš, R.Audzers, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa, domes priekšsēdētāja
SAGATAVOJA: S.Ezera, personāla speciāliste
Baldones novada dome izskatījusi izpilddirektores Ilzes Simsones ziņojumu par Baldones novada sporta
treneru amatalgu noteikšanu un Baldones vidusskolas direktores Dzintras Knohenfeldes iesniegumu,
domē saņemtu 07.11.2016., reģ.Nr.11-1686, par izmaiņām Baldones vidusskolas amatalgu sarakstā,
pārceļot sporta kompleksa treneru amatus uz Baldones novada domes amatalgu sarakstu, ievērojot Valsts
un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 42 pantu un 3.pielikumu,
30.11.2010. MK noteikumus Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, 25.10.2016. MK
noteikumus Nr.683 “Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumos Nr.656 “Noteikumi
par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa
likmes aprēķināšanu”, nolikumu “Par atbalstu Baldones novada sporta organizācijām un individuālajiem
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sportistiem”, apstiprinātu ar 03.03.2010. domes lēmumu, prot.Nr.6, 9§, pamatojoties uz Baldones novada
pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma, kas apstiprināts ar domes 31.07.2013.
lēmumu, prot.Nr.3, 15.§, 1.5.p., ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2016.gada
12.decembra sēdes lēmumu “Par papildus amata vietām Sporta kompleksā” (prot.Nr.10, 12.§), un
Finanšu un attīstības komitejas 13.12.2016. sēdes atzinumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 12 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča,
I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, G.Tamanis, A.Mačs, J.Kupčs, R.Audzers, A.Puriņš, V.Āboltiņa); PRET - nav,
ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Pārcelt no Baldones novada sporta kompleksa sporta treneru amata vietas uz Baldones novada domi,
izveidojot Baldones novada sporta treneru amatalgu sarakstu.
2. Apstiprināt Baldones novada sporta treneru amatu sarakstu un amatalgas (pielikumā).
3. Baldones vidusskolas lietvedības sekretārei Lolitai Levdanskai nodot un domes personāla vadītājai
Sandijai Ezerai pieņemt sporta treneru personu lietas, sastādot nodošanas – pieņemšanas aktu.
4. Lēmums stājas spēkā ar 2017.gada 1.janvāri.
Pielikumā: Baldones novada sporta treneru amatalgu saraksts 2017.gadam, uz 1 lapas.
16.18.§
Par Baldones vidusskolas darbinieku amatalgu saraksta apstiprināšanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs,
A.Puriņš, R.Audzers, V.Āboltiņa /

ZIŅO: K.Putniņa, domes priekšsēdētāja
SAGATAVOJA: S.Ezera, personāla speciāliste
Baldones novada dome izskatījusi izpilddirektores Ilzes Simsones ziņojumu, par Baldones vidusskolas
darbinieku amatalgu noteikšanu, izvērtējot darbinieku darba apjoma palielināšanos un lai nodrošinātu
vienlīdzīgu un konkurētspējīgu speciālistu atalgojumu pašvaldībā un iepazīstoties ar Baldones vidusskolas
direktores Dzintras Knohenfeldes iesniegumu, domē saņemtu 07.11.2016., reģ.Nr.11-1686, ar lūgumu
pārcelt sporta kompleksa treneru amatus uz domes amatalgu sarakstu un vienu apkopēja amata vietu
pārcelt uz bērnu pēcpusdienas centra “Baltais ērglis” amatalgu sarakstu, ievērojot Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 42 pantu un 3.pielikumu, 30.11.2010. MK
noteikumus Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, 25.10.2016. MK noteikumus
Nr.683 “Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumos Nr.656 “Noteikumi par
minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes
aprēķināšanu”, pamatojoties uz Baldones novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju
nolikuma, kas apstiprināts ar domes 31.07.2013. lēmumu, prot.Nr.3, 15.§, 1.5.p., ņemot vērā Finanšu un
attīstības komitejas 13.12.2016. sēdes atzinumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 12 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča,
I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, G.Tamanis, A.Mačs, J.Kupčs, R.Audzers, A.Puriņš, V.Āboltiņa); PRET - nav,
ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Baldones vidusskolas amatu sarakstu un amatalgas (pielikumā).
2. Lēmums stājas spēkā ar 2017.gada 1.janvāri.
Saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta
1.daļu, kurā noteikts, ka valsts amatpersonai ir aizliegts, pildot valsts amatpersonas pienākumus,
sagatavot vai izdot administratīvos aktus, veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas,
slēgt līgumus vai veikt citas darbības, kurās šī valsts amatpersona, tās radinieki vai darījumu partneri ir
personiski vai mantiski ieinteresēti, skatot nākamo jautājumu, sēdes vadību pārņem Baldones
novada domes priekšsēdētājas vietniece Inese Lagzdiņa.
17.§
Par Baldones novada domes priekšsēdētājas amatalgu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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/izsakās - H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, A.Puriņš,
R.Audzers, V.Āboltiņa /
ZIŅO: I.Lagzdiņa
SAGATAVOJA: S.Ezera, personāla speciāliste
Izskatījusi deputāta Helmuta Neziņa 2016.gada 14.decembra iesniegumu, reģistrācijas Nr.1-7/1265, ar
lūgumu no 2017.gada 1.janvāra domes priekšsēdētājas amatalgu noteikt EUR 1525.00 mēnesī, Baldones
novada dome konstatē, ka domes priekšsēdētājas amatalga nav mainīta no 2014.gada, un 2015. un
2016.gadā tai nav piemērots 5% algas paaugstinājums, kā tas bija attiecībā uz pārējām pašvaldības
darbinieku darba algām.
Pamatojoties uz “Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma” 42.
pantu un 3.pielikumu, 30.11.2010. MK noteikumiem Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu
katalogs”, Baldones novada pašvaldības “Darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma”, kas apstiprināts
ar domes 31.07.2013. lēmumu, prot.Nr.3, 15.§, 1.5.punktu -“ (..) Pamatojums algas likmes izmaiņām
var būt izmaiņas normatīvajos aktos, minimālās algas izmaiņas valstī (..)”,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis (H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš,
G.Tamanis, A.Mačs, J.Kupčs, R.Audzers, A.Puriņš, V.Āboltiņa); PRET - nav, ATTURAS – nav, saskaņā ar
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta 1.daļu, nepiedalās
lēmuma pieņemšanā –1 balss (K.Putniņa),
NOLEMJ:
1.Paaugstināt Baldones novada priekšsēdētājas amatalgu par 10 %, un ar 2017.gada 1.janvāri,
noteikt EUR 1525.00 mēnesī.

to

Sēdes vadību atsāk K.Putniņa
18.§
Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu
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/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs,
A.Puriņš, R.Audzers, 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, J.Dūmiņš, G.Tamanis, A.Mačs, J.Kupčs, R.Audzers, A.Puriņš, V.Āboltiņa); PRET - nav,
ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Atjaunot sociālā dzīvokļa Strēlnieku ielā 1-5, Baldonē īres līgumu ar [vārds, uzvārds], personas kods
[..], uz sešiem mēnešiem.
19.§
Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu
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/izsakās – K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs,
A.Puriņš, R.Audzers, 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, J.Dūmiņš, G.Tamanis, A.Mačs, J.Kupčs, R.Audzers, A.Puriņš, V.Āboltiņa); PRET - nav,
ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Atjaunot sociālā dzīvokļa “Dunduros” 2, Baldones novadā īres līgumu ar [vārds, uzvārds], personas
kods [..], uz sešiem mēnešiem.

