2016.gada 29.marta domes sēde Nr.3
Domes sēdē skatīti šādi darba kārtības jautājumi:
1.Par nekustamo īpašumu atsavināšanas procesa uzsākšanu.
2.Par nekustamo īpašumu uzņemšanu bilancē.
3.Par pasažieru autobusa Renault Master izsoles rezultātu apstiprināšanu.
4.Par zemes nomu.
5.Par zemes nomu.
6.Par zemes piešķiršanu nomā Ziedu ielā 2, Baldonē.
7.Par parkiem un skvēriem Baldones pilsētā.
8.Par pašvaldībai piederošo un piekrītošo zemi.
9.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā “Mazennes-1”.
10.Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Plasa”.
11.Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Reiskatas”.
12.Par zemes ierīcības projektu īpašumā “Sīgas”.
13.Par zemes gabalu apvienošanu.
14.Par saistošajiem noteikumiem Nr. 6 “Par Baldones novada teritoriālās iedalījuma
vienības Baldones pilsēta un Baldones pagasts robežas grozīšanu”.
15.Par uzņēmējdarbības attīstības biznesa ideju konkursu jauniešiem 2016.
16.Par iestāšanos nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā.
17.Par Baldones novada pašvaldības Jauniešu centra nolikuma apstiprināšanu.
18. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda atmaksu.
19. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda atmaksu.
20. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda atmaksu.
21. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda atmaksu.
22. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda atmaksu.
23. Par lēmuma “ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda atmaksu” atcelšanu.
24. Par lēmuma “ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda atmaksu” atcelšanu.
25.Par lēmuma “Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīdus kārtībā” atcelšanu.
26.Par lēmuma “Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīdus kārtībā” atcelšanu.
27. Par lēmuma “Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīdus kārtībā” atcelšanu.
28.Par lēmuma ““Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīdus kārtībā” atcelšanu.
29.Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīdus kārtībā (5 personas).
30.Par atteikumu piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu.
31.Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma termiņa pagarināšanu.
32.Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu.
33.Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu.
34 Par atteikumu iekļaut Pašvaldības palīdzības reģistrā.
35.Par finansiālu atbalstu motokrosa sportistam.
36.Par finansiālu atbalstu motokrosa sportistam.
37.Par finansiālu atbalstu senioru deju kolektīvam „Degļi”.
38.Par finansiālu atbalstu kokļu ansamblim „Dzītari”.
39.Par finansiālu atbalstu J.Dūmiņa Baldones mūzikas skolas akordeonistu ansamblim.
40.Par sadarbību publiskā pasākuma “Kāzu festivāls” organizēšanā.
41.Par karatē un tuvcīņas nodarbību un vieglatlētika nodarbību organizēšanu bērniem.
42.Par saistošajiem noteikumiem Nr.7 “Par Baldones novada pašvaldības līdzfinansējumu
bērnam uzraudzības pakalpojuma saņemšanai”.
43.Par saistošajiem noteikumiem Nr. 8“Grozījums Baldones novada domes saistošajos
noteikumos Nr. 13 “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Baldones novadā””.
44.Par saistošajiem noteikumiem Nr.9 “Grozījums Baldones novada domes saistošajos
noteikumos Nr. 7 “Ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku un būvju numuru vai
nosaukumu plākšņu un karogu turētāju pie nekustamiem īpašumiem Baldones novadā
izvietošana un noformēšana””.
45.Par lēmuma un saistošo noteikumu atcelšanu.
46.Par lēmuma un saistošo noteikumu atcelšanu.
47.Par noteikumu “Par Baldones novada pašvaldības medību tiesību nomas tiesību
piešķiršanas kārtību” apstiprināšanu.
48.Par kreditora tiesību neizmantošanu.
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49.Par dienesta dzīvokli.
50.Par “Pavasara spodrības mēneša” izsludināšanu.
51.Par administratīvās komisijas locekļa atbrīvošanu no pienākumu pildīšanas un jauna
iecelšanu.
52.Par lēmuma grozīšanu.
53.Par lēmuma grozīšanu.
54.Par komisijas lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā
locekļa atbrīvošanu no pienākumu pildīšanas un jauna iecelšanu.
55.Par izmaiņām domes komitejas sastāvā.
56.Par Baldones novada domes dzīvokļu komisijas pieņemto lēmumu un komisijas
priekšsēdētājas K.Putniņas rīcības izvērtēšanu.
57.Par saistošajiem noteikumiem Nr.10“Grozījums Baldones novada domes 2013.gada
31.jūlija saistošajos noteikumos Nr.15 “Baldones novada pašvaldības nolikums”.
58.Par domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu.
1.§
Par nekustamo īpašumu atsavināšanas procesa uzsākšanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās – K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers, A.Puriņš,
A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa/
ZIŅO: T.Tihoņenko
SAGATAVOJA: T.Tihoņenko – nekustamo īpašumu pārzine
Noklausījusies pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistes Tatjanas Tihoņenko ziņojumu par pašvaldībai
piederošajiem nekustamajiem īpašumiem Baldonē, Baldones novadā, A.Saulieša ielā 2, A.Saulieša ielā 4A,
Rīgas ielā 32, Rīgas ielā 22 un iespēju tos atsavināt, Baldones novada dome konstatē:
1.Nekustamais īpašums A.Saulieša ielā 2, Baldone, Baldones novadā, kadastra numurs 8005 001 0157,
kadastra apzīmējums 8005 001 0156, īpašums sastāv no zemes vienības 1088 m² platībā, ir reģistrēts
Rīgas rajona zemesgrāmatas nodaļā uz Baldones pašvaldības vārda, nodalījuma Nr. 100000553001;
2. Nekustamais īpašums A.Saulieša ielā 4A, Baldone, Baldones novadā, kadastra numurs 8005 001
0159, kadastra apzīmējums 8005 001 5016, īpašums sastāv no zemes vienības 1243 m² platībā, , ir
reģistrēts Rīgas rajona zemesgrāmatas nodaļā uz Baldones pašvaldības vārda, nodalījuma Nr.
100000553138.
3.Nekustamais īpašums Rīgas ielā 32, Baldonē, Baldones novadā, kadastra numurs 8005 001 0404,
kadastra apzīmējums 8005 001 0404, īpašums sastāv no zemes vienības 953 m² platībā, ir reģistrēts
Rīgas rajona zemesgrāmatas nodaļā uz Baldones pašvaldības vārda, nodalījuma Nr. 100000548592.
4.Nekustamais īpašums Rīgas ielā 22, Baldonē, Baldones novadā, kadastra numurs 8005 001 0165,
kadastra apzīmējums 80050010149, īpašums sastāv no zemes vienības 1175 m² platībā, ir reģistrēts
Rīgas rajona zemesgrāmatas nodaļā uz Baldones pašvaldības vārda, nodalījuma Nr. 100000551656.
Baldones novada dome pamatojas uz sekojošām tiesību normām:
1.likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 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;
2. likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 3.panta 2.daļu, kas noteic, ka publisku
personu mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē, 4.panta 2.daļu, kas paredz, ka
publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija
(amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta, kā arī 8.panta 2. un
3.daļu, kas nosaka, ka atsavināšanai paredzētā publiskas personas nekustamā īpašuma novērtēšanu
organizē attiecīgā dome, kā arī novērtēšanas komisijas sastāva un mantas nosacītās cenas
apstiprināšanu.
Baldones novada dome, ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta
2.punktu, "Publiskas personas mantas atsavināšanas likums " 4.panta 2.daļu, 8.panta 2. un 3.daļu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš,
A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers, A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa); PRETnav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
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1.Uzsākt sekojošo nekustamo īpašumu atsavināšanas procesu:
1.1. A.Saulieša ielā 2, Baldone, Baldones novadā,
1.2. A.Saulieša ielā 4A, Baldone, Baldones novadā,
1.3. Rīgas ielā 32, Baldonē, Baldones novadā,
1.4. Rīgas ielā 22, Baldonē, Baldones novadā.
2. Pasūtīt pie nekustāmā īpašuma sertificēta vērtētāja augstāk minēto nekustamo īpašumu novērtējumus.
2.§
Par nekustamo īpašumu uzņemšanu bilancē
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās – K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers, A.Puriņš,
A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: T.Tihoņenko
SAGATAVOJA: T.Tihoņenko – nekustamo īpašumu pārzine
Noklausījusies pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistes Tatjanas Tihoņenko ziņojumu par nekustamo
īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā un VZD Lielrīgas reģionālās nodaļas noteikto zemes kadastrālo
vērtību, Baldones novada dome konstatē:
1.Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļā uz Baldones pašvaldības vārda nostiprināti nekustamie īpašumi:
1) A.Saulieša iela 2, Baldone, Baldones novadā, kadastra numurs 8005 001 0157, kadastra apzīmējums
8005 001 0156, īpašums sastāv no zemes vienības 1088 m² platībā; 2) A.Saulieša iela 4A, Baldone,
Baldones novadā, kadastra numurs 8005 001 0159, kadastra apzīmējums 8005 001 5016, īpašums
sastāv no zemes vienības 1243 m² platībā; 3) A.Saulieša iela 6, Baldone, Baldones novadā, kadastra
numurs 8005 001 5013, kadastra apzīmējums 8005 001 5013, īpašums sastāv no zemes vienības 1202
m² platībā; 4) Pilskalna iela 6, Baldonē, Baldones novadā, sporta komplekss un divu grupu telpu korpuss,
ar kadastra apzīmējumu 80050011539001.
2.Valsts zemes dienests veicis augstāk minēto nekustamo īpašumu kadastrālo novērtējumu;
Baldones novada dome pamatojas uz likuma “Par budžetu un finanšu vadību” 29.panta 2.daļu, par
uzskaiti, kas paredz budžeta iestādēs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā kārtot grāmatvedības uzskaiti,
ievērojot Ministru kabineta apstiprinātās pamatlīdzekļu nolietojuma normas un pielietošanas nosacījumus
Ņemot vērā Valsts zemes dienesta īpašumu noteiktās kadastrālās vērtības, zemesgrāmatu apliecības un
vadoties no likuma “Par budžetu un finanšu vadību”, 29.panta 2.daļas,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš,
A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers, A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa); PRETnav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Uzņemt bilancē zemes vienību A.Saulieša ielā 2, Baldone, Baldones novadā, kadastra numurs
8005 001 0157, kadastra apzīmējums 8005 001 0156, īpašums sastāv no zemes vienības 1088 m²
platībā, zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000553001, ar kadastrālo vērtību EUR 152,- (viens simts
piecdesmit divi euro).
2.Uzņemt bilancē zemes vienību A.Saulieša ielā 4A, Baldone, Baldones novadā, kadastra numurs
8005 001 0159, kadastra apzīmējums 8005 001 5016, īpašums sastāv no zemes vienības 1243 m²
platībā, zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000553138, ar kadastrālo vērtību EUR 162,- (viens
simts sešdesmit divi euro).
3.Uzņemt bilancē zemes vienību A.Saulieša ielā 6, Baldone, Baldones novadā, kadastra numurs
8005 001 5013, kadastra apzīmējums 8005 001 5013, īpašums sastāv no zemes vienības 1202 m²
platībā, zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000553169, ar kadastrālo vērtību EUR 5133,- (pieci
tūkstoši trīsdesmit trīs euro).
4.Uzņemt bilancē nekustamo īpašumu Pilskalna ielā 6, Baldonē, Baldones novadā, sporta
komplekss un divu grupu telpu korpuss, ar kadastra apzīmējumu 80050011539001, ar
kadastrālo vērtību EUR 29 403,- (divdesmit deviņi tūkstoši četri simti trīs), zemesgrāmatas
nodalījuma Nr. 852.
3.§
Par pasažieru autobusa Renault Master izsoles rezultātu apstiprināšanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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/izsakās – K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš,
A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers,
A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: T.Tihoņenko
SAGATAVOJA: T.Tihoņenko – nekustamo īpašumu pārzine
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš,
A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers, A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa); PRETnav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Slēgt pirkuma – pārdevuma līgumu ar [vārds, uzvārds], personas kods [..], par – pasažieru autobusa
RENAULT MASTER, šasijas Nr.VF1FDCGL524266741, reģ.Nr.EJ7763, izlaiduma gads – 2001. par pirkuma
summu EUR 1600,- (viens tūkstotis seši simti euro).
2. Pilnvarot [vārds, uzvārds] noņemt pasažieru autobusu Baldones pašvaldības vārdā CSDD no uzskaites
atsavināšanai.
3. Pēc darījuma noslēgšanas uzdot Baldones domes grāmatvedībai noņemt pasažieru autobusu Renault
Master no pašvaldības bilances.
4.§
Par zemes nomu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers, A.Puriņš,
A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš,
A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers, A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa); PRETnav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Samazināt [vārds, uzvārds], personas kods [..], deklarētā dzīvesvieta [adrese], nomā piešķirtās zemes
platību par 0,5ha pašvaldības īpašumā “Meži”, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8025 009 0179.
2.Noslēgt vienošanos ar [vārds, uzvārds], personas kods [..], par izmaiņām noslēgtajā zemes nomas
līgumā Nr.363 par nomātās platības samazināšanu par 0,5ha, tā lai [vārds, uzvārds] būtu iznomāti 5 ha
zemes.
5.§
Par zemes nomu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, J.Dūmiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers,
A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Plkst.16.20 sēžu zālē ienāk deputāts J.Dūmiņš
Domes sēdē lēmumu nepieņēma.
6.§
Par zemes piešķiršanu nomā Ziedu ielā 2, Baldonē
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, J.Dūmiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers,
A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
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Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš,
A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa);
PRET-nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Piešķirt [vārds, uzvārds], personas kods [..], deklarētā dzīvesvieta [adrese], zemi nomā pašvaldības
īpašumā esošā zemes gabalā Baldones novads, Baldones pagasts, Ziedu iela 2 1224 m² platībā uz 10
gadiem ar mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve.
2. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes Baldones novads, Baldones pagasts, Ziedu iela 2
kadastrālās vērtības, bet ne mazāku par 28 eiro/gadā.
3. Noslēgt nomas līgumu ar [vārds, uzvārds], personas kods [..], pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 62.panta 4.punktu.
7.§
Par parkiem un skvēriem Baldones pilsētā
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, J.Dūmiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers,
A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Izskatījusi Baldones pilsētas un ceļu uzturēšanas dienesta priekšlikumu noteikt parku un skvēru statusu
Baldones pilsētas atbilstošām teritorijām, Baldones novada dome konstatē:
1.Pašvaldības teritorija ap Balto pili sastāv no diviem pašvaldības īpašumiem.
1.1. viens no tiem ar adresi Baldone Daugavas iela 23, zemes vienības kadastra apzīmējums 8005 001
4003, tautā tiek saukts par Baltās pils parku. Galvenais uzmanību piesaistošais objekts šajā teritorijā
noteikti ir Baldones Baltā pils – savu nosaukumu iemantojusi, jo vienmēr bijusi krāsota baltā krāsā. Pils
celtniecība šajā parkā pabeigta 1901. gadā, bet būvniecība uzsākta 1890. gadā. Arī parka izveide
saistāma ar šo gadu. Parkā atrodami vairāki reti koki – lapegles, dižegles, ciedru priedes, Mandžūrijas
korķa koki, sudrabegles, kā arī sarkanie ozoli. Sākotnēji ēka kalpojusi kā pana Mickeviča medību pils, bet
laikiem mainoties tā pildījusi kara hospitāļa, sanatorijas un pat kolhoza kopmītņu funkcijas. Šobrīd ēkas
nodotas Baldones mūzikas pamatskolas rīcībā. (avots -http://www.daba.gov.lv/). Tikai zemes vienībai
Daugavas ielā 23, Baldonē ir aizsargājamo dendroloģisko stādījumu statuss. Zemes vienība Daugavas
ielā 23, Baldonē atrodas publiskas apbūves teritorijā;
1.2.blakus esošā teritorijā Baldonē Daugavas ielā 21, kadastra apzīmējums 8005 001 4004 ir uzsākta
labiekārtotu apstādījumu veidošana, tā būtu iekļaujama parka teritorijā. Zemes vienība Daugavas ielā 21,
Baldonē atrodas blīvas apbūves teritorijā.
2.Teritorija, kuras centrā ir sanatorija un kurai noteikts aizsargājamo dendroloģisko stādījumu statuss ir
sadalāma divos objektos:
2.1.Ceriņu parks, kam adrese Baldone, Rīgas iela 54, ar kadastra apzīmējumu 8005 001 1802, uz kura
atrodas avots – „Ķirzaciņa” un vairāki tēlnieku veidoti darbi - piemiņas akmens Baldones sēravotiem,
skulptūras “Māra”, „Putns” un „ Putns-2”. Parka labiekārtošana tā mūsdienu izskatā sākās 1985. gadā,
ierīkojot celiņus, veidojot ceriņu un puķu stādījumus. Pēc teritorijas plānojuma tas atrodas dabas un
apstādījumu teritorijā.
2.2. Baldones sanatorijas parks – privāta teritorija, kas ieskauj sanatorijas drupas ar adresi Baldone,
Rīgas iela 52, ar kadastra apzīmējumu 8005 001 3503 pēc teritorijas plānojuma atrodas jauktas centra
apbūves teritorijā;
3.Centra skvērs ir daļa no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8005 001 1714. Skvērā atrodas
Baldones kinoteātris, iela, piemiņas akmens politiski represētajiem - 1941. un 1949.gadā izsūtītajiem un
vides objekts – pulkstenis. Pēc teritorijas plānojuma teritorija ap pulksteni atrodas dabas un apstādījumu
teritorijā, bet teritorija ap kinoteātri atrodas jauktas centra apbūves teritorijā.
4.Teritorijā ar adresi Baldone, Rīgas iela 16 un zemes vienības kadastra apzīmējumu 8005 001 0150 ir
paredzēts izveidot Baldones vizītkarti- atpūtas vietu tūristiem un informācijas stendu. Pēc teritorijas
plānojuma teritorija atrodas dabas un apstādījumu teritorijā.
Baldones novada dome lēmuma pieņemšanā pamatojas uz:
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1. likuma “Par pašvaldībām”15. panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībām ir šādas
autonomās funkcijas (..) gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu,
ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai
paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu
savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu
izveidošana un uzturēšana);
2.Ministru kabineta noteikumi Nr.131 “Noteikumi par aizsargājamiem dendroloģiskajiem stādījumiem”
nosaka šādus dabas pieminekļus – aizsargājamos dendroloģiskos stādījumos Baldonē – 62.pnktā Baldones Baltās pils parks, 64.punktā - Baldones sanatorijas parks, kam pievienotas shēmas.
3. 2015.gada 27.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2 “Par Baldones novada teritorijas uzturēšanu un
kopšanu”, kuru 2.3. punktā formulēts, kas ir parks- estētiska apzaļumota dabas teritorija tās dabiskā vai
cilvēka pārveidotā formā, un 2.6.punktā, noteikts, kas ir svērs - publiski pieejama ārtelpa, ko veido
laukums, ar vai bez apstādījumiem, kas paredzēts galvenokārt gājējiem un to īslaicīgai atpūtai un to
neizmanto brauktuvēm.
4.Baldones novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības un investīciju plānu, kurā
paredzēts Baltās pils parka labiekārtošana, Baltās pils parka rekonstrukcija, Strūklaku ceriņu parkā Ķirzaciņa un Vāverīte atjaunošana pie Sēravota un sērūdens pievadīšana, Ceriņu parka teritorijas
apgaismojuma uzstādīšana, Ceriņu parka tehniskā projekta izstrāde, Brīvdabas aktīvās atpūtas trenažieri
un spēļu laukums Baltās pils parkā, Centra skvēra labiekārtošanu.
5.Baldones novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam 90.punkts paredz dabas un apstādījumu
teritorijas Baldones pilsētā zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 8005 001 1802, 8005 001 1714,
8005 001 0150.
Pamatojoties uz 1994.gada 24.maija likuma “Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru
kabineta noteikumi Nr.131 “Noteikumi par aizsargājamiem dendroloģiskajiem stādījumiem” 62. un
64.puntu, 2015.gada 27.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2 “Par Baldones novada teritorijas
uzturēšanu un kopšanu” 2.3. punktu, Baldones novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības
un investīciju plānu Baldones novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam 90.punktu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš,
A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa);
PRET-nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Noteikt parka statusu zemes vienībām ar adresēm Baldone Daugavas iela 23 (kadastra apzīmējums
8005 001 4003) un Baldone, Daugavas iela 21 (kadastra apzīmējums 8005 001 4004) piešķirt parkam
nosaukumu Baltās pils parks.
2.Noteikt parka statusu zemes vienībai ar adresi Baldone, Rīgas iela 54 un kadastra apzīmējumu 8005
001 1802 un piešķirt parkam nosaukumu Ceriņu parks.
3.Noteikt skvēra statusu zemes vienībai ar adresi Baldone, Daugavas iela 2 un kadastra apzīmējumu
8005 001 1714 un piešķirt skvēram nosaukumu Centra skvērs.
4.Noteikt parka statusu zemes vienībai ar adresi Baldone, Rīgas iela 16 un kadastra apzīmējumu 8005
001 0150 un piešķirt parkam nosaukumu Saules parks.
8.§
Par pašvaldībai piederošo un piekrītošo zemi

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, J.Dūmiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers,
A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome izskatījusi Medību biedrības [nosaukums], reģistrācijas numurs [..], juridiskā
adrese [adrese], valdes priekšsēdētāja [vārds, uzvārds] 25.02.2016. iesniegumu, saņemtu domē
25.02.2016.ar reģistrācijas numuru 1-4/329 ar lūgumu iznomāt nekustamo “Kakti”, kadastra numurs
8025 002 0145, uz 30 gadiem ar apbūves tiesībām – medību mājas un šautuves celtniecībai.
Baldones novada dome pamatojas uz:
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1. likumu “Par pašvaldībām” 15.panta, kurā noteiktas pašvaldības autonomās funkcijas 13.punktu,
saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību,
2. Ministru kabineta noteikumi Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”:
2.1. 15.punktu, kas nosaka, ka Valsts institūcijas informāciju par iznomājamiem to valdījumā vai
turējumā esošiem neapbūvētiem zemesgabaliem ievieto attiecīgās valsts institūcijas oficiālajā mājaslapā
internetā, bet pašvaldība informāciju par iznomājamiem tās valdījumā vai turējumā esošiem
neapbūvētiem zemes¬gabaliem izliek redzamā vietā pašvaldības domes ēkā.
2.2. 16.punktu, kas nosaka, ka šo noteikumu 15.punktā minētās informācijas publiskošana nav obligāta,
ja tiek iznomāti šādi neapbūvēti valsts vai pašvaldības zemesgabali bez apbūves tiesībām: 16.1.
zemesgabali, kuri ir starpgabali; 16.2. zemesgabali, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību
vajadzībām atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 7.pantam; 16.3.
zemesgabali, kuri pilsētās nodoti pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanai.
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš,
A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa);
PRET-nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Turpināt publiskot informāciju par iznomājamiem zemes gabaliem lauksaimniecībai, dārzam:
1.1. “Miltenes”, kadastra apzīmējums 8025 004 0128, platība 0,07ha;
1.2. Baldone, Vecupes iela 5, kadastra apzīmējums 8005 001 5915, platība 2600m2;
1.3.Baldone, Vecupes iela 7, kadastra apzīmējums 8005 001 5926, platība 7000m2.
2. Nosakot pieteikšanās termiņu 2016.gada 19.aprīlis, izsludināt pieteikšanos nomāt šādas zemes
vienības ar tiesībām uz zemes būvēt ēkas un būves un reģistrēt tās zemesgrāmatā kā pastāvīgus
īpašuma objektus:
2.1. “Druvaldi”, kadastra apzīmējumi 8025 008 0086, 8025 008 0151, 8025 008 0215;
2.2. “Kakti”, kadastra apzīmējums 8025 002 0145 – degradētu teritoriju.
9.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā “Mazennes-1”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, J.Dūmiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers,
A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš,
A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa);
PRET-nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Baldones novadā, Baldones pagastā,
“Mazennes-1” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu [..].
2. Saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko daļu, zemes vienībai „1”– 28.01 ha platībā, saglabāt
nosaukumu “Mazennes -1”, Baldones pagasts, Baldones novads un noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (0201).
3. Saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko daļu, zemes vienībai „2”– 1,16 ha platībā piešķirt
nosaukumu “Purpuri” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101).
4. Saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko daļu, zemes vienībai „3”– 1,0 ha platībā piešķirt
nosaukumu “Lodes” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101).
5. Saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko daļu, zemes vienībai „4”– 1,08 ha platībā piešķirt
nosaukumu “Atzari” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101).
10.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Plasa”
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/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, J.Dūmiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers,
A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš,
A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa);
PRET-nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Piekrist zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanai Baldones pagasta nekustamajā īpašumā „Plasa”,
kas pieder [vārds, uzvārds], personas kods [..], deklarētā dzīvesvieta [adrese], no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu [..] atdalot vienu zemes vienības ne mazāku par 1ha, saskaņā ar grafisko
pielikumu.
2.Zemes ierīcības projektu saskaņot ar:
2.1. akciju sabiedrību “Latvenergo”;
2.2. akciju sabiedrību “Latvijas Gāze”;
2.3. Valsts SIA „Zemkopības ministrijas Nekustamie īpašumi” Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas Rīgas sektoru;
2.4. Baldones domes Attīstības nodaļu;
2.5. Baldones domes pilsētas un ceļu uzturēšanas dienestu.
3.Zemes ierīcības projekta gaitā paredzēt piekļuvi atdalāmajai un visām iepriekš atdalītajām zemes
vienībām “Rācenāji”, “Spēlmaņi”, “Salnāji”, “Sienāži”, “Eži”, “Mežciems”, “Riekas”, “Rutki”, “Pļavciems”,
“Mežpļavas”, “Lazdāji”, noslēdzot servitūta līgumus ar zemju īpašniekiem.
4.Būvvaldei sagatavot materiālus zemes ierīcības projekta izstrādei.
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.
11.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Reiskatas”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, J.Dūmiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers,
A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš,
A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa);
PRET-nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Piekrist zemes ierīcības projekta izstrādei Baldones pagasta nekustamajā īpašumā „Reiskatas”, kas
pieder [vārds, uzvārds], personas kods [..], deklarētā dzīvesvieta [adrese], [vārds, uzvārds], personas
kods [..], deklarētā dzīvesvieta [adrese], divās līdzīgās daļās, no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
[..] atdalot trīs zemes vienības katru 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 visām atdalītajām zemes vienībām, noslēdzot servitūta
līgumus ar pierobežnieku zemju īpašniekiem.
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4.Būvvaldei

sagatavot

materiālus

zemes

ierīcības projekta izstrādei.

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.
12.§
Par zemes ierīcības projektu īpašumā “Sīgas”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, J.Dūmiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers,
A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš,
A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa);
PRET-nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Precizēt 24.02.2015. domes lēmumu “Par labojumiem 30.09.2014. domes lēmumā “Par zemes
ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Sīgas””” (prot. Nr.2, 3.§) izsakot tā
lemjošās daļas pirmo punktu šādā redakcijā:
“1.Piekrist zemes ierīcības projektu izstrādes uzsākšanai Baldones pagasta nekustamajā īpašumā
„Sīgas” zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem [..] un [..], kas pieder sabiedrībai ar ierobežotu
atbildību [nosaukums], reģistrācijas numurs [..], juridiskā adrese [adrese], 646/846 domājamās daļas un
[vārds, uzvārds], personas kods [..], deklarētā dzīvesvieta [adrese], 100/423 domājamās daļas, sadalot
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..] divās daļās, un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
četrās daļās, tā, lai neviena no daļām nebūtu mazāka par 1ha, saskaņā ar grafisko pielikumu.”.
Lēmuma skaidrojošā daļa pievienota sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
13.§
Par zemes gabalu apvienošanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, J.Dūmiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers,
A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš,
A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa);
PRET-nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Apvienot Iesniedzējai piederošus nekustamos īpašumus “Kalnspieti”, kadastra numurs
“Vecspieti”, kadastra numurs [..] , saskaņā ar grafisko pielikumu.

[..] un

2. Apvienotajam īpašumam piešķirt vienu kopīgu nosaukumu “Vecspieti” un piešķirt vienu kopīgu
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība lauksaimniecība”
(kods 0101).
3. Zemesgrāmatā dzēst servitūta ierakstu “atzīme- ceļa servitūta teritorija 0,03ha”.
14.§
Par saistošajiem noteikumiem Nr. 6 “Par Baldones novada teritoriālās iedalījuma
vienības Baldones pilsēta un Baldones pagasts robežas grozīšanu”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš,
J.Dūmiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa,
R.Audzers, A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: A.Ciseļonoka, P.Grants
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
P.Grants, attīstības nodaļas vadītājs
M.Dadze, juridiskā dienesta vadītāja
Ņemot vērā, ka Baldones novada teritoriālās iedalījuma vienības Baldones pilsēta un Baldones
pagasts robežas grozītas ar Baldones novada teritorijas plānojumu 2013. – 2014.gadam, kas
apstiprināts ar 2013.gada 9.janvāra domes sēdes lēmumu (protokols Nr.1, 1.§), saskaņā ar kuru
Baldones pilsētas robežu veido, pievienojot klāt Avotu ciemu, Mežvidus, teritoriju aiz Vanagkalna, kā
arī teritoriju no Zīļu ielas uz dienvidiem iekļaujot Morisona kalnu, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 8.
panta ceturto daļu un Ministru kabineta 27.03.2012. noteikumu Nr.216 “Administratīvo teritoriju un to
teritoriālā iedalījuma vienību robežu noteikšanas, kā arī aprakstu sagatavošanas un aktualizēšanas
kārtība” 8.punktu, kā arī ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 22.03.2016. sēdes atzinumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš,
A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa);
PRET-nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Grozīt Baldones novada teritoriālās iedalījuma vienības Baldones pilsēta un līdz ar to arī Baldones
pagasts robežas, apstiprinot Baldones novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.6 “Par Baldones
novada teritoriālās iedalījuma vienības Baldones pilsēta un Baldones pagasts robežas grozīšanu”.
2.Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniski nosūtīt
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
3.Saistošos noteikumus pēc to spēkā stāšanās nosūtīt Valsts zemes dienestam un Centrālajai
statistikas pārvaldei.
15.§
Par uzņēmējdarbības attīstības biznesa ideju konkursu jauniešiem 2016

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, J.Dūmiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers,
A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: P.Grants
SAGATAVOJA: L.Dāboliņa, projektu vadītāja
Uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai novadā, Dome 2015. gada 30.jūnijā apstiprināja nolikumu
konkursam “Uzņēmējdarbības attīstības biznesa ideju konkurss jauniešiem’’ ( lēmums Nr.7 13.§.)
Nolikums nosaka kārtību kādā tiek piešķirts Baldones novada pašvaldības līdzfinansējums Baldones
novadā reģistrēto fizisko personu biznesa ideju projektiem saimnieciskās darbības uzsākšanai un mazo
un vidējo komercsabiedrību biznesa idejas projektiem uzņēmējdarbības attīstībai Baldones novadā.
Konkursa mērķis ir sniegt Pašvaldības atbalstu jauniešu idejām, veicināt uzņēmējdarbības attīstību
Baldones novadā un popularizēt jaunu uzņēmēju rašanos.
1.Par konkursa īstenošanu atbildīga ir Baldones novada domes Attīstības nodaļa.
2.Konkursa ietvaros līdzfinansējumu finansē no Baldones novada pašvaldības Attīstības nodaļas 2016.
gada budžeta līdzekļiem. Kopējais Pašvaldības piešķirtais finansējums ir EUR 2 000.
3.Konkursa nolikumu apstiprina Baldones novada dome.
4.Iesniegumus izvērtē un lēmumu pieņem Baldones novada domes apstiprināta vērtēšanas pastāvīgā
komisija 6 locekļu sastāvā.
Baldones novada dome lēmuma pieņemšanā pamatojas uz sekojošiem normatīvajiem tiesību aktiem:
1.likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka: “Pašvaldība attiecīgās administratīvās teritorijas
iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas,
Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī
ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu”.
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2.likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 10.punktu, kas nosaka šādu autonomo funkciju: “Sekmēt
saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu”.
3.likuma par “Attīstības plānošanas sistēmu likuma’’ 13. panta 3.punktu, kas nosaka, ka “Valsts un
pašvaldību institūcijas, pildot tām normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus, ievēro attīstības plānošanas
dokumentus”.
4.Baldones novada Attīstības programmas 2014.-2020. gada aktualizētā Rīcību plānā ietverošo
Investīciju plānu 2015.-2017. gadam (28.10.2014.lēmums Nr.12 1.§), kurā noteikts finansējums rīcības
virzienam 13-1-2 – Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai.
Ievērojot visu iepriekšminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 12.panta, 15.panta 10.punktu, un
“Attīstības plānošanas sistēmu likuma’’ 13. panta 3.punktu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš,
A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa);
PRET-nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Apstiprināt aktualizētu konkursa nolikumu ar pielikumiem konkursam “Uzņēmējdarbības attīstības
biznesa ideju konkurss jauniešiem” 2016.gadam.
2. Apstiprināt vērtēšanas pastāvīgu komisiju 6 locekļu sastāvā:
2.1.Pauls Grants 09.09.82.
2.2. Diāna Eglīte 06.01.73.
2.3. Dana Damlamajana 07.12.97.
2.4.Māris Rudzinskis 01.12.75.
2.5.Zane Ulmane 04.06.64.
2.6. Kristīne Papāne 04.03.85.
3. Saskaņā ar nolikumu norīkot Baldones novada pašvaldības projektu vadītāju Līgu Dāboliņu vērtēt
iesniegumu atbilstību administratīvajiem kritērijiem un iesniedzēja atbilstību nolikuma prasībām. Sniegt
atzinumu vērtēšanas komisijai.
4. Par kontaktpersonu Līguma izpildes laikā norīkot Baldones novada pašvaldības projektu vadītāju Līgu
Dāboliņu.
16.§
Par iestāšanos nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, J.Dūmiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers,
A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: P.Grants
SAGATAVOJA: L.Dāboliņa, projektu vadītāja
1.Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla mērķis ir sekmēt labās prakses piemēru, pieredzes un ideju
apmaiņu starp pašvaldībām, atbalstīt pašvaldības un sniegt tām metodoloģisku atbalstu dažādu
sabiedrības veselības un veselības veicināšanas jautājumu risināšanā lokālā līmenī un paaugstināt
pašvaldību darbinieku izglītotību sabiedrības veselības un veselības veicināšanas jautājumos, tādējādi
atbalstot veselības, labklājības un vienlīdzīgu iespēju attīstību reģionālajā līmenī.
Dalība Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā ir brīvprātīga un bezmaksas. Tā ir kustība, kurā var
iesaistīties visas pašvaldības, kas vēlas darboties veselības veicināšanas jomā, izpilda noteiktus kritērijus
saistībā ar veselības veicināšanu un aizpilda pieteikuma dokumentus.
2.Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Sociālā iekļaušana un
nabadzības apkarošana" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un
slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem
iedzīvotājiem" (turpmāk – specifiskais atbalsta mērķis) 9.2.4.2.pasākumu „Pasākumi vietējās sabiedrības
veselības veicināšanai un slimību profilaksei”, projekta iesniedzējs 9.2.4.2.pasākuma ietvaros ir
atvasināta publisko tiesību juridiskā persona (publisks nodibinājums), kuras mērķis ir finansiāli atbalstīt
un veicināt sabiedrības integrāciju un kas atbalsta publiskā un nevalstiskā sektora attīstības programmu
un projektu īstenošanu –
Sabiedrības integrācijas fonds. 9.2.4.2.pasākuma ietvaros projekta
iesniedzējs sadarbības partneru statusā piesaista: 1) pašvaldības, kas ir Nacionālā veselīgo pašvaldību
tīkla dalībnieces; 2) veselības nozares valsts pārvaldes iestādes; 3) biedrības un nodibinājumus.
3.Baldones novada dome lēmuma pieņemšanā, pamatojas uz sekojošiem normatīvajiem tiesību aktiem:
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3.1. likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, kas noteic, ka „(…) pašvaldības attiecīgās administratīvās
teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav
Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību
kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu”;
3.2. 15.panta 6.punktu, kas nosaka “Nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt
iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu”.
4. Ievērojot visu iepriekšminēto, Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 12 balsis (H.Nezinis,
A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis,
J.Kupčs); PRET-nav, ATTURAS – 2 balsis (K.Putniņa, V.Āboltiņa),
NOLEMJ:
par Baldones novada atbildīgo politisko amatpersonu ievēlēt deputāti Violu Āboltiņu.
17.§
Par Baldones novada pašvaldības Jauniešu centra nolikuma apstiprināšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, J.Dūmiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers,
A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Papāne
SAGATAVOJA: K.Papāne, jauniešu speciāliste
Ar Baldones novada domes 16.02.2016 lēmumu (prot.Nr.2,13§) tika izveidota jauna Baldones novada
pašvaldības struktūrvienība - Baldones novada pašvaldības Jauniešu centrs un uzdots izstrādāt tā
nolikumu.
Izskatījusi Baldones novada pašvaldības Jauniešu centra nolikuma projektu un pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmo daļu, 73.panta
pirmās daļas 1.punktu, kā arī ņemot vērā Baldones novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas
07.03.2016 sēdes un Finanšu un attīstības komitejas 22.03.2016 sēdes atzinumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš,
A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa);
PRET-nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Apstiprināt Baldones novada pašvaldības Jauniešu centra nolikumu.
18.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda atmaksu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, J.Dūmiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers,
A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: L.Rosoha, nekustamo īpašumu nodokļu speciāliste
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš,
A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa);
PRET-nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1 Atļaut [vārds, uzvārds], personas kods [..], veikt labprātīgu nekustamo īpašumu nodokļa parāda
un nokavējuma naudas par zemi [adrese], kadastra Nr. [..], par ēkām [adrese], kadastra Nr. [..],
kopsummā EUR 92,78 samaksu parādu maksājot 3 daļās, saskaņā ar šādu grafiku:
1) līdz 30.04.2016. nomaksāt EUR 30,92
2) līdz 31.05.2016. nomaksāt EUR 30,92
3) līdz 30.06.2016 nomaksāt EUR 30,94, pēdējam maksājumam pierēķinot nokavējuma naudas
pieaugumu.
2. Noteikt, ka, ja nodokļa maksātājs neveic nekustamā īpašuma nodokļa parāda labprātīgu samaksu
kaut vienā no šajā lēmumā noteiktajiem termiņiem un/vai neveic pilnā apmērā kārtējos nodokļu
maksājumus nodokļu likumos noteiktajos termiņos, Baldones novada domei ir tiesības šo lēmumu atcelt
un nodokļu parādu piedzīt bezstrīdus kārtībā.
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3. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 24.panta astoto daļu, nokavēto nodokļu samaksas
termiņu pagarinājums (atlikšana, sadalīšana) neatbrīvo maksātāju no pienākuma veikt kārtējos nodokļu
maksājumus pilnā apmērā un nodokļu likumos noteiktajos termiņos.
4.Par lēmuma izpildi atbildīga Nekustamo īpašumu un zemes ierīcības nodaļa.
19.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda atmaksu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, J.Dūmiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers,
A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: L.Rosoha, nekustamo īpašumu nodokļu speciāliste
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš,
A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa);
PRET-nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1 Atļaut [vārds, uzvārds], personas kods: [..], adrese: [adrese], veikt labprātīgu nekustamo īpašumu
nodokļa parāda un nokavējuma naudas par zemi [adrese], kadastra Nr.[..], par ēkām [adrese], kadastra
Nr.[..], kopsummā EUR 101,58 samaksu parādu maksājot 4 daļās, saskaņā ar šādu grafiku:
1) līdz 30.04.2016. nomaksāt EUR 25.00
2) līdz 31.05.2016. nomaksāt EUR 25.00
3) līdz 30.06.2016 nomaksāt EUR 25.00
4) līdz 31.07.2016. nomaksāt EUR 26.58 pēdējam maksājumam pierēķinot nokavējuma naudas
pieaugumu.
2. Noteikt, ka, ja nodokļa maksātājs neveic nekustamā īpašuma nodokļa parāda labprātīgu samaksu
kaut vienā no šajā lēmumā noteiktajiem termiņiem un/vai neveic pilnā apmērā kārtējos nodokļu
maksājumus nodokļu likumos noteiktajos termiņos, Baldones novada domei ir tiesības šo lēmumu atcelt
un nodokļu parādu piedzīt bezstrīdus kārtībā.
3. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 24.panta astoto daļu, nokavēto nodokļu samaksas
termiņu pagarinājums (atlikšana, sadalīšana) neatbrīvo maksātāju no pienākuma veikt kārtējos nodokļu
maksājumus pilnā apmērā un nodokļu likumos noteiktajos termiņos.
4.Par lēmuma izpildi atbildīga Nekustamo īpašumu un zemes ierīcības nodaļa.
20.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda atmaksu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, J.Dūmiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers,
A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: L.Rosoha, nekustamo īpašumu nodokļu speciāliste
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš,
A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa);
PRET-nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1 Atļaut [vārds, uzvārds] (personas kods [..]), veikt labprātīgu nekustamo īpašumu nodokļa
parāda un nokavējuma naudas par zemi [adrese], kadastra Nr. [..], par ēkām [adrese], kadastra
Nr. [..], kopsummā EUR 110,24 samaksu, parādu maksājot katru mēnesi sākot ar aprīli EUR 10.00
apmērā, līdz 2017. gada 15. februārim, saskaņā ar šādu grafiku:
1) līdz 15.04.2016. nomaksāt EUR 10.00
2) līdz 15.05.2016. nomaksāt EUR 10.00
3) līdz 15.06.2016 nomaksāt EUR 10.00
4) līdz 15.07.2016 nomaksāt EUR 10.00
5) līdz 15.08.2016 nomaksāt EUR 10.00
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6) līdz 15.09.2016 nomaksāt EUR 10.00
7) līdz 15.10.2016 nomaksāt EUR 10.00
8) līdz 15.11.2016 nomaksāt EUR 10.00
9) līdz 15.12.2016 nomaksāt EUR 10.00
10) līdz 15.01.2017 nomaksāt EUR 10.00
11) līdz 15.02.2017 nomaksāt EUR 10.24, pēdējam maksājumam pierēķinot nokavējuma naudas
pieaugumu.
2. Noteikt, ka, ja nodokļa maksātājs neveic nekustamā īpašuma nodokļa parāda labprātīgu samaksu
kaut vienā no šajā lēmumā noteiktajiem termiņiem un/vai neveic pilnā apmērā kārtējos nodokļu
maksājumus nodokļu likumos noteiktajos termiņos, Baldones novada domei ir tiesības šo lēmumu atcelt
un nodokļu parādu piedzīt bezstrīdus kārtībā.
3. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 24.panta astoto daļu, nokavēto nodokļu samaksas
termiņu pagarinājums (atlikšana, sadalīšana) neatbrīvo maksātāju no pienākuma veikt kārtējos nodokļu
maksājumus pilnā apmērā un nodokļu likumos noteiktajos termiņos.
4.Par lēmuma izpildi atbildīga Nekustamo īpašumu un zemes ierīcības nodaļa.
21.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda atmaksu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, J.Dūmiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers,
A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: L.Rosoha, nekustamo īpašumu nodokļu speciāliste
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš,
A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa);
PRET-nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Atļaut [vārds, uzvārds], personas kods [..], veikt labprātīgu nekustamo īpašumu nodokļa parāda
un nokavējuma naudas par zemi [adrese], kadastra Nr. [..], par ēkām [adrese], kadastra Nr. [..],
kopsummā 327,17 EUR (trīs simti divdesmit septiņi euro 17 centi) samaksu maksājot pa daļām līdz
2016.gada 31. decembrim saskaņā ar šādu parāda atmaksas grafiku:
1) līdz 30.04.2016. nomaksāt EUR 36.36;
2) līdz 31.05.2016. nomaksāt EUR 36.36;
3) līdz 30.06.2016 nomaksāt EUR 36.36;
4) līdz 31.07.2016 nomaksāt EUR 36.36;
5) līdz 31.08.2016 nomaksāt EUR 36.36;
6) līdz 30.09.2016 nomaksāt EUR 36.36;
7) līdz 31.10.2016 nomaksāt EUR 36.36;
8) līdz 30.11.2016 nomaksāt EUR 36.36;
9) līdz 31.12.2016 nomaksāt EUR 36,29, pēdējam maksājumam pierēķinot nokavējuma naudas
pieaugumu.
2. Noteikt, ka, ja nodokļa maksātājs neveic nekustamā īpašuma nodokļa parāda labprātīgu samaksu
kaut vienā no šajā lēmumā noteiktajiem termiņiem un/vai neveic pilnā apmērā kārtējos nodokļu
maksājumus nodokļu likumos noteiktajos termiņos, Baldones novada domei ir tiesības šo lēmumu atcelt
un nodokļu parādu piedzīt bezstrīdus kārtībā.
3. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 24.panta astoto daļu, nokavēto nodokļu samaksas
termiņu pagarinājums (atlikšana, sadalīšana) neatbrīvo maksātāju no pienākuma veikt kārtējos nodokļu
maksājumus pilnā apmērā un nodokļu likumos noteiktajos termiņos.
4.Par lēmuma izpildi atbildīga Nekustamo īpašumu un zemes ierīcības nodaļa.
22.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda atmaksu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, J.Dūmiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers,
A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa /
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ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: L.Rosoha, nekustamo īpašumu nodokļu speciāliste
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš,
A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa);
PRET-nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Atļaut [vārds, uzvārds] (personas kods[..]), adrese:[adrese] veikt labprātīgu nekustamo īpašumu
nodokļa parāda un nokavējuma naudas, kopsummā EUR 112,87 (viens simts divpadsmit
euro 87 centi ) par zemi [adrese], kadastra Nr. [..], par ēkām[adrese], kadastra Nr. [..] , samaksu,
maksājot pa daļām katru mēnesi līdz 2016.gada 1.septembrim, saskaņā ar šādu parāda atmaksas grafiku:
1) līdz 30.04.2016. nomaksāt EUR 22.50
2) līdz 31.05.2016. nomaksāt EUR 22.50
3) līdz 30.06.2016 nomaksāt EUR 22.50
4) līdz 31.07.2016 nomaksāt EUR 22.50
5) līdz 31.08.2016 nomaksāt EUR 22.87, pēdējam maksājumam pierēķinot nokavējuma naudas
pieaugumu.
2. Noteikt, ka, ja nodokļa maksātājs neveic nekustamā īpašuma nodokļa parāda labprātīgu samaksu
kaut vienā no šajā lēmumā noteiktajiem termiņiem un/vai neveic pilnā apmērā kārtējos nodokļu
maksājumus nodokļu likumos noteiktajos termiņos, Baldones novada domei ir tiesības šo lēmumu atcelt
un nodokļu parādu piedzīt bezstrīdus kārtībā.
3. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 24.panta astoto daļu, nokavēto nodokļu samaksas
termiņu pagarinājums (atlikšana, sadalīšana) neatbrīvo maksātāju no pienākuma veikt kārtējos nodokļu
maksājumus pilnā apmērā un nodokļu likumos noteiktajos termiņos.
4.Par lēmuma izpildi atbildīga Nekustamo īpašumu un zemes ierīcības nodaļa.
23.§
Par lēmuma “ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda atmaksu” atcelšanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, J.Dūmiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers,
A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: L.Rosoha, nekustamo īpašumu nodokļu speciāliste
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš,
A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa);
PRET-nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Atcelt Baldones novada domes 24.11.2015. lēmuma (prot.Nr. 15,24.§) “Par nekustamā īpašuma
nodokļa parāda atmaksu”.
24.§
Par lēmuma “ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda atmaksu” atcelšanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, J.Dūmiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers,
A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: L.Rosoha, nekustamo īpašumu nodokļu speciāliste
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš,
A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa);
PRET-nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Atcelt Baldones novada domes 27.10.2015. lēmuma (prot.Nr. 13,20.§) “Par nekustamā īpašuma
nodokļa parāda atmaksu”.
25.§
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Par lēmuma “Par nokavēto nodokļu maksājumu

piedziņu bezstrīdus kārtībā” atcelšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, J.Dūmiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers,
A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: L.Rosoha, nekustamo īpašumu nodokļu speciāliste
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš,
A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa);
PRET-nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Atcelt Baldones novada domes 26.01.2016. lēmumu (prot.Nr. 1, 13.25.§) “Par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu bezstrīdus kārtībā”.
26.§
Par lēmuma “Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīdus kārtībā” atcelšanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, J.Dūmiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers,
A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: L.Rosoha, nekustamo īpašumu nodokļu speciāliste
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš,
A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa);
PRET-nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Atcelt Baldones novada domes 16.02.2016. lēmumu (prot.Nr. 1, 11.11.§) “Par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu bezstrīdus kārtībā”.
27.§
Par lēmuma “Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīdus kārtībā” atcelšanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, J.Dūmiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers,
A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: L.Rosoha, nekustamo īpašumu nodokļu speciāliste
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš,
A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa);
PRET-nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Atcelt Baldones novada domes 26.01.2016. lēmumu (prot.Nr. 1, 13.14.§) “Par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu bezstrīdus kārtībā”.
28.§
Par lēmuma “Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīdus kārtībā” atcelšanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, J.Dūmiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers,
A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: L.Rosoha, nekustamo īpašumu nodokļu speciāliste
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš,
A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa);
PRET-nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Atcelt Baldones novada domes 26.01.2016. lēmumu (prot.Nr. 1, 13.18.§) “Par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu bezstrīdus kārtībā”.
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29.§
Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
29.1.§
Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, J.Dūmiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers,
A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: L.Rosoha, nekustamo īpašumu nodokļu speciāliste
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš,
A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa); PRET-nav,
ATTURAS – 1 balss (R.Audzers),
NOLEMJ:
1.Piedzīt no [vārds, uzvārds] (personas kods [..]) nokavēto nodokļu maksājumu:
1)nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu 1026,16 EUR, nokavējuma naudu 687,14 EUR, kopā
1713,30 EUR,- pavisam kopā 1713,30 EUR (viens tūkstotis septiņi simti trīspadsmit euro 30 centi)
bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un
nekustamo mantu.
2.Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363.pantu par izpildiestādes darbībām, kas vērstas uz
administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst izpildes vispārējiem noteikumiem, kas noteikti
Administratīvā procesa likuma 40.nodaļā, privātpersonai ir tiesības septiņu dienu laikā no dienas, kad
privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes darbību, iesniegt sūdzību Administratīvā rajona tiesā
(Baldones ielā 1A, Rīgā, LV- 1007). Sūdzības iesniegšana neaptur lēmuma– izpildrīkojuma darbību.
29.2.§
Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, J.Dūmiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers,
A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: L.Rosoha, nekustamo īpašumu nodokļu speciāliste
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš,
A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa);
PRET-nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Piedzīt no [vārds, uzvārds] (personas kods [..]) nokavēto nodokļu maksājumu:
1)nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu 300,78 EUR, nokavējuma naudu 174,03 EUR, kopā
474,81 EUR, - pavisam kopā 474,81 EUR (četri simti septiņdesmit četri euro 81 cents) bezstrīda kārtībā,
vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
2.Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363.pantu par izpildiestādes darbībām, kas vērstas uz
administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst izpildes vispārējiem noteikumiem, kas noteikti
Administratīvā procesa likuma 40.nodaļā, privātpersonai ir tiesības septiņu dienu laikā no dienas, kad
privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes darbību, iesniegt sūdzību Administratīvā rajona tiesā
(Baldones ielā 1A, Rīgā, LV- 1007). Sūdzības iesniegšana neaptur lēmuma– izpildrīkojuma darbību.
29.3.§
Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, J.Dūmiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers,
A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: L.Rosoha, nekustamo īpašumu nodokļu speciāliste
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Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš,
A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa);
PRET-nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Piedzīt no [vārds, uzvārds] (personas kods[..]) nokavēto nodokļu maksājumu :
1) nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu 120,60 EUR, nokavējuma naudu 26,55 EUR, kopā
147,15 EUR, - pavisam kopā 147,15 EUR (viens simts četrdesmit septiņi euro 15 centi) bezstrīda kārtībā,
vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
2.Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363.pantu par izpildiestādes darbībām, kas vērstas uz
administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst izpildes vispārējiem noteikumiem, kas noteikti
Administratīvā procesa likuma 40.nodaļā, privātpersonai ir tiesības septiņu dienu laikā no dienas, kad
privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes darbību, iesniegt sūdzību Administratīvā rajona tiesā
(Baldones ielā 1A, Rīgā, LV- 1007). Sūdzības iesniegšana neaptur lēmuma– izpildrīkojuma darbību.
29.4.§
Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, J.Dūmiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers,
A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: L.Rosoha, nekustamo īpašumu nodokļu speciāliste
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš,
A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, A.Puriņš, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa); PRETnav, ATTURAS – 1 balss (A.Mačs),
NOLEMJ:
1.Piedzīt no [vārds, uzvārds] (personas kods[..]) nokavēto nodokļu maksājumu:
1) nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu 192,71 EUR, nokavējuma naudu 25,10 EUR, kopā
217,81 EUR; 2) nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādu 10,20 EUR, nokavējuma naudu 1,34 EUR,
kopā 11,54 EUR, - pavisam kopā 229,35 EUR (divi simti divdesmit deviņi euro 35 centi) bezstrīda kārtībā,
vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
2.Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363.pantu par izpildiestādes darbībām, kas vērstas uz
administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst izpildes vispārējiem noteikumiem, kas noteikti
Administratīvā procesa likuma 40.nodaļā, privātpersonai ir tiesības septiņu dienu laikā no dienas, kad
privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes darbību, iesniegt sūdzību Administratīvā rajona tiesā
(Baldones ielā 1A, Rīgā, LV- 1007). Sūdzības iesniegšana neaptur lēmuma– izpildrīkojuma darbību.
29.5.§
Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, J.Dūmiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers,
A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: L.Rosoha, nekustamo īpašumu nodokļu speciāliste
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš,
A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa);
PRET-nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Piedzīt no [vārds, uzvārds] (personas kods [..]) nokavēto nodokļu maksājumu:
1) nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu 188,30 EUR, nokavējuma naudu 33,46 EUR, kopā
221,76 EUR, - pavisam kopā 221,76 EUR (divi simti divdesmit viens euro 76 centi) bezstrīda kārtībā,
vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
2.Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363.pantu par izpildiestādes darbībām, kas vērstas uz
administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst izpildes vispārējiem noteikumiem, kas noteikti
Administratīvā procesa likuma 40.nodaļā, privātpersonai ir tiesības septiņu dienu laikā no dienas, kad
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privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes darbību, iesniegt sūdzību Administratīvā rajona tiesā
(Baldones ielā 1A, Rīgā, LV- 1007). Sūdzības iesniegšana neaptur lēmuma– izpildrīkojuma darbību.

30.§
Par atteikumu piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, J.Dūmiņš, A.Viča, I.Lagzdiņa, R.Audzers, A.Puriņš,
A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: K.Putniņa, domes priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš,
A.Viča, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa); PRET-nav,
ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Atteikt piemērot [vārds, uzvārds], personas kods [..], deklarētā dzīvesvieta [adrese], nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu par īpašuma [adrese], zemi, jo viņš neatbilst pašvaldības saistošajos
noteikumos Nr.17 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu” minētajām nekustamā
īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām, kurām pašvaldība var piemērot nekustamā īpašuma nodokļa
atlaidi.
16.§
Par iestāšanos nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, J.Dūmiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers,
A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa /
Domes priekšsēdētāja informē deputātus, ka, iepriekš skatot jautājumu “Par iestāšanos nacionālajā
veselīgo pašvaldību tīklā”, netika nobalsot par iestāšanos šajā tīklā, tādēļ lūdz deputātus atkārtoti
atgriezties pie šī jautājuma un nobalsot par iestāšanos nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš,
A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa);
PRET-nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt pašvaldības iestāšanos nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā.
2. Nozīmēt atbildīgo darbinieku (tīkla koordinatori) no pašvaldības sociāla dienesta darbinieci Lindu Lūsi.
31.§
Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma termiņa pagarināšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, J.Dūmiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers,
A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: V.Āboltiņa
SAGATAVOJA: V.Āboltiņa, Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš,
A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa);
PRET-nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Pagarināt pašvaldības dzīvokļa [adrese] īres līguma termiņu ar [vārds, uzvārds] uz diviem gadiem.
32.§
Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš,
J.Dūmiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa,
R.Audzers, A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: V.Āboltiņa
SAGATAVOJA: V.Āboltiņa, Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš,
A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa);
PRET-nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Atjaunot sociālā dzīvokļa [adrese] īres līgumu ar [vārds, uzvārds] uz sešiem mēnešiem.
33.§
Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, J.Dūmiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers,
A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: V.Āboltiņa
SAGATAVOJA: V.Āboltiņa, Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš,
A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa);
PRET-nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Atjaunot sociālā dzīvokļa [adrese], īres līgumu ar [vārds, uzvārds] uz sešiem mēnešiem.
34.§
Par atteikumu iekļaut Pašvaldības palīdzības reģistrā

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, J.Dūmiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers,
A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: V.Āboltiņa
SAGATAVOJA: V.Āboltiņa, Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš,
A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa);
PRET-nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Atteikt [vārds, uzvārds] iekļaušanu Pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā.
35.§
Par finansiālu atbalstu motokrosa sportistam

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, J.Dūmiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers,
A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: S.Freiberga
SAGATAVOJA: S.Freiberga, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš,
A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa);
PRET-nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Atbalstīt motosportista [vārds, uzvārds] veselības apdrošināšanas polises iegādes izmaksas EUR
300,00 apmērā, no EKK 6423 – izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei, saskaņā ar nolikuma „Par atbalsta
piešķiršanu juridiskām un fiziskām personām sporta un veselīga dzīvesveida veicināšanai Baldones
novadā” 6.1.2.punktu.
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36.§
Par finansiālu atbalstu motokrosa sportistam
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, J.Dūmiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers,
A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: S.Freiberga
SAGATAVOJA: S.Freiberga, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš,
A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa);
PRET-nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Finansiāli atbalstīt motosportistu [vārds, uzvārds], personas kods [..], deklarētā dzīvesvieta [adrese],
daļēji sedzot sporta ekipējuma un sporta uztura iegādes izmaksas EUR 200.00 apmērā, no EKK 6423 –
izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei, saskaņā ar nolikuma „Par atbalsta piešķiršanu juridiskām un
fiziskām personām sporta un veselīga dzīvesveida veicināšanai Baldones novadā” 6.1.2.punktu.
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 uztic domes
deputātam Helmutam Nezinim.
37.§
Par finansiālu atbalstu senioru deju kolektīvam „Degļi”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - H.Nezinis, I.Pundiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers, A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis,
J.Kupčs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: S.Freiberga
SAGATAVOJA: S.Freiberga, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 9 balsis (H.Nezinis, I.Pundiņš, A.Viča, S.Freiberga,
I.Lagzdiņa, R.Audzers, A.Mačs, G.Tamanis, V.Āboltiņa); PRET-nav, ATTURAS – 2 balsis (A.Puriņš,
J.Kupčs), saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta
1.daļu, nepiedalās lēmuma pieņemšanā –3 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, J.Dūmiņš)
NOLEMJ:
1. Finansiāli atbalstīt senioru deju kolektīva „Degļi” piedalīšanos Starptautiskajā folkloras festivālā “Zem
Spānijas debesīm” Costa Brava (Spānija), no š.g. 25. līdz 30.jūnijam, daļēji apmaksājot transporta
pakalpojumus EUR 40.00 apmērā katram cilvēkam (17 dalībniekiem un kolektīva vadītājai),
kopā – EUR 720.00, no EKK 6423 – izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei, saskaņā ar nolikuma „Par
Baldones
novada
amatiermākslas
kolektīvu
darbības
finansēšanas
kārtību”
11.punkta
11.1.3.apakšpunktu.
Sēdi atsāk vadīt domes priekšsēdētāja K.Putniņa.
38.§
Par finansiālu atbalstu kokļu ansamblim „Dzītari”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, J.Dūmiņš, A.Viča, I.Lagzdiņa, R.Audzers, A.Puriņš,
A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: S.Freiberga, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja
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Baldones novada dome, atklāti balsojot PAR– 13 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš,
A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, 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 (S.Freiberga),
NOLEMJ:
1.Finansiāli atbalstīt koklētāju ansambļa „Dzītari” piedalīšanos Starptautiskajā tautas mūzikas festivālā
“Skan cimbalas un ermoņikas” (“Звіняць цымбалы і гармонік”) Postavi (Baltkrievija), šī gada 3.un
4.jūnijā, daļēji apmaksājot brauciena transporta pakalpojumus, katram ansambļa dalībniekam (8
cilvēki) EUR 40.00 apmērā, no EKK 6423 – izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei, saskaņā ar
nolikuma „Par Baldones novada amatiermākslas kolektīvu darbības finansēšanas kārtību” 11.punktu.
39.§
Par finansiālu atbalstu J.Dūmiņa Baldones mūzikas skolas akordeonistu ansamblim

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, J.Dūmiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers,
A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: S.Freiberga
SAGATAVOJA: S.Freiberga, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš,
A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa);
PRET-nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Finansiāli atbalstīt J.Dūmiņa Baldones Mūzikas skolas akordeonistu ansambļa piedalīšanos
Starptautiskajā tautas mūzikas festivālā “Skan cimbalas un ermoņikas” (“Звіняць цымбалы і гармонік”)
Postavi (Baltkrievija), šī gada 3.un 4.jūnijā, daļēji apmaksājot brauciena transporta pakalpojumus,
katram ansambļa dalībniekam (8 cilvēki) EUR 40.00 apmērā, no EKK 6423 – izdevumi brīvprātīgo
iniciatīvu izpildei.
40.§
Par sadarbību publiskā pasākuma “Kāzu festivāls” organizēšanā

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, J.Dūmiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers,
A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: S.Freiberga
SAGATAVOJA: S.Freiberga, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Izskatījusi Rūtas Treijas 2015.gada 27.novembra iesniegumu, domē saņemtu 27.11.2015, ar reģistrācijas
Nr.1-7/51033, ar lūgumu atļaut 2016.gada 5.jūnijā Mercendarbes muižā organizēt pasākumu “Kāzu
festivāls”, kā arī daļēji atbalstīt skatuves un skatuves tehniskā nodrošinājuma īres iespēju 700 EUR
apmērā, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja konstatē:
1. Pasākuma mērķis ir popularizēt Baldones vārda atpazīstamību, piesaistot jaunus apmeklētājus
Mercendarbes muižai kā kāzu rīkošanas vietai, kā arī iepazīstināt Latvijas iedzīvotājus ar kāzu
pakalpojumu sniedzējiem, kāzu tradīcijām.
2. Festivāls Baldonē Mercendarbes muižā noticis 2014.gadā un 2015.gadā. Festivāla ietvaros notiek
lekcijas, paraugdemonstrējumi, koncerti, meistarklases, degustācijas un ir iespēja iepazīt Latvijā
pieejamus kāzu pakalpojumu sniedzējus.
3.Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka, lai izpildītu savas funkcijas,
pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības
kustamo un nekustamo mantu un 15.panta pirmās daļas 5.punkts nosaka, ka pašvaldībām ir šādas
autonomās funkcijas- “(..) 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.).
4. Kultūras darba organizatores I.Vidžes 01.03.2016. atzinumā norādīts, ka atbildot uz “Kāzu festivāla”
rīkotājas R.Treijas lūgumu rīkot pasākumu Mercendarbes muižā 5.jūnijā, ir panākta savstarpēja
vienošanās, ka pasākums notiks 29.maijā, jo jūnija sākumā Mercendarbes muižā notiek cits pasākums.
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Lai sekmētu kultūras pasākumu organizēšanu un jaunrades attīstību Baldones novada teritorijā un
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu,
21.panta pirmo daļu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš,
A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa);
PRET-nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Piedalīties publiskā pasākuma “Kāzu festivāls” organizēšanā, nodrošinot ar nepieciešamajām telpām
un āra teritoriju Mercendarbes muižā, Baldones pagastā, Baldones novadā, 2016.gada 29.maijā.
41.§
Par karatē un tuvcīņas nodarbību un vieglatlētika nodarbību organizēšanu bērniem

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, J.Dūmiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers,
A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: S.Freiberga
SAGATAVOJA: S.Freiberga, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Izskatījusi Sporta kompleksa vadītāja E.Brigmaņa 2016.gada 29.janvāra iesniegumu, domē saņemtu
29.01.2015, reģistrācijas Nr.1-7/54, ar lūgumu samazināt Sporta kompleksa telpu īres maksu karatē un
tuvcīņas nodarbībās izmantotajai aerobikas zālei un vieglatlētikas nodarbībām izmantotajai vieglatlētikas
zālei, Baldones novada dome konstatē:
1.Baldones novada Sporta kompleksā jau vairākus gadus notiek karatē un tuvcīņas bērnu kluba “ SENE” nodarbības, kas notiek pirmdienās un ceturtdienās pa 3 stundām katru dienu, un kuras apmeklē pāri
pa 10 Baldones bērnu. Tās vada treneris Jevgēnijs Ivanovs. Aerobikas zāles īre stundā ir EUR 12,00.
Mēnesī īres maksa sastāda EUR 288,00.
2. Sākot ar 2015.gada septembri, sporta kompleksā pirmdienās un trešdienās pa 2 stundām, notiek
vieglatlētikas nodarbības bērniem. Tās vada Marika Zālīte. Vieglatlētikas zāles īre stundā EUR 8,00, kopā
mēnesī – EUR – 128,00.
3.Sporta kompleksa vadītājs E.Brigmanis savā iesniegumā izsaka piedāvājumu aerobikas zāles īres
maksu karatē un tuvcīņas nodarbībām bērniem un vieglatlētikas nodarbībām izmantotajai vieglatlētikas
zālei īres maksu samazināt uz EUR 30,00 mēnesī, jo nodarbības notiek bērniem.
4. Juriste M.Dadze savā iesniegumā piedāvā. Tā kā maksa par Baldones sporta kompleksa telpu
izmantošanu noteikta Baldones novada domes 25.02.2014. februāra lēmumā (prt.Nr. 3,3§) (turpmāk –
Lēmums), kurā maksa par Aerobikas zāles izmantošanu (grupām pēc saskaņota grafika, ieskaitot dušas
un ģērbtuves izmantošanu) noteikta: baldoniešiem 1h-12 euro, viesiem 1 h-22 euro, bet par
Vieglatlētikas zāles izmantošanu (grupām pēc saskaņota grafika, ieskaitot dušas un ģērbtuves
izmantošanu) noteikta: baldoniešiem 1h – 8 euro, viesiem 1h- 22 euro.
Lai katru gadu nebūtu jālemj par nomas maksas samazināšanu iesniegumā minētajās situācijās, man
ir priekšlikums grozīt Lēmumu, papildinot tā nolemjošo daļu ar 9.punktu šādā redakcijā:
“9. Šajā Lēmumā noteiktā cena par aerobikas un/vai vieglatlētikas zāles izmantošanu tiek samazināta par
50% (cik deputāti nolemj), ja tās tiek izmantotas sporta nodarbību organizēšanai bērniem, slēdzot
līgumu par telpu lietošanu uz termiņu ne mazāku par pus gadu.”
Tas arī radītu vienlīdzīgas iespējas citiem bērnu sporta nodarbību organizatoriem, nevis tikai iesniegumā
minētajām personām. Līguma termiņš, manuprāt, nodrošinās to, ka šādām sporta nodarbībām būs
regularitāte un kāda nozīme bērniem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 6. daļu, kas nosaka, ka viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām ir – „(..) nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju
veselīgu dzīvesveidu un sportu (..)”,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš,
A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa);
PRET-nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Grozīt 2014.gada 25.februāra domes lēmumu “Par Sporta kompleksā sniegto pakalpojumu maksu”
(prot.Nr.3, 3.§), papildinot to ar 9.punktu šādā redakcijā:
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“ 9. Šajā Lēmumā noteiktā cena par aerobikas un/vai vieglatlētikas zāles izmantošanu tiek
samazināta par 70%, ja tās tiek izmantotas sporta nodarbību organizēšanai bērniem, slēdzot līgumu
par telpu lietošanu uz termiņu ne mazāku par pusgadu.”
42.§
Par saistošajiem noteikumiem Nr.7 “Par Baldones novada pašvaldības līdzfinansējumu
bērnam uzraudzības pakalpojuma saņemšanai”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, J.Dūmiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers,
A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: S.Freiberga
SAGATAVOJA: S.Freiberga, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Izskatījusi saistošo noteikumu “Par Baldones novada pašvaldības līdzfinansējumu bērnam
uzraudzības pakalpojuma saņemšanai” projektu un paskaidrojuma rakstu, un pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 43.panta trešo daļu, kā arī ņemot vērā Izglītības,
kultūras un sporta komitejas 07.03.2106 un Finanšu un attīstības komitejas 22.03.2016 sēdes
atzinumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš,
A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa);
PRET-nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Apstiprināt Baldones novada domes saistošos noteikumus Nr.7 “Par Baldones novada pašvaldības
līdzfinansējumu bērnam uzraudzības pakalpojuma saņemšanai”.
2.Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniski nosūtīt
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
43.§
Par saistošajiem noteikumiem Nr. 8“Grozījums Baldones novada domes saistošajos
noteikumos Nr. 13 “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Baldones novadā””
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, J.Dūmiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers,
A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: M.Dadze
SAGATAVOJA: M.Dadze, Juridiskā dienesta vadītāja
Izskatījusi saistošo noteikumu “Grozījumi Baldones novada domes saistošajos noteikumos Nr. 13
“Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Baldones novadā”” projektu un paskaidrojuma rakstu, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 43.panta pirmās daļas
10.punktu, kā arī ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 22.03.2016 sēdes atzinumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa); PRETnav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Apstiprināt Baldones novada domes saistošos noteikumus Nr.8 “Grozījumi Baldones novada domes
saistošajos noteikumos Nr. 13 “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Baldones novadā””.
2.Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniski nosūtīt
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
44.§
Par saistošajiem noteikumiem Nr.9 “Grozījums Baldones novada domes saistošajos
noteikumos Nr. 7 “Ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku un būvju numuru vai
nosaukumu plākšņu un karogu turētāju pie nekustamiem īpašumiem Baldones novadā
izvietošana un noformēšana””
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, J.Dūmiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers,
A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa /
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ZIŅO: M.Dadze
SAGATAVOJA: M.Dadze, Juridiskā dienesta vadītāja
Izskatījusi saistošo noteikumu “Grozījums Baldones novada domes saistošajos noteikumos Nr.7 “Ielu
un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku un būvju numuru vai nosaukumu plākšņu un karogu turētāju
pie nekustamiem īpašumiem Baldones novadā izvietošana un noformēšana”” projektu un paskaidrojuma
rakstu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 43.panta pirmās
daļas 5.punktu, kā arī ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 22.03.2016 sēdes atzinumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš,
A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs,
V.Āboltiņa); PRET-nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Apstiprināt Baldones novada domes saistošos noteikumus Nr.9 “Grozījums Baldones novada domes
saistošajos noteikumos Nr. 7 “Ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku un būvju numuru vai
nosaukumu plākšņu un karogu turētāju pie nekustamiem īpašumiem Baldones novadā izvietošana un
noformēšana””.
2.Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniski nosūtīt
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
45.§
Par lēmuma un saistošo noteikumu atcelšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, J.Dūmiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers,
A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: M.Dadze
SAGATAVOJA: M.Dadze, Juridiskā dienesta vadītāja
Baldones novada dome 24.03.2015 pieņēma lēmumu (prot.Nr.3,17§) “Par saistošajiem noteikumiem “Par
Baldones novada centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas inženiertīklu lietošanu, ekspluatāciju un
aizsardzību””
Baldones novada domes 24.03.2015 saistošie noteikumi Nr.5 “Par Baldones novada centralizēto
ūdensapgādes un kanalizācijas inženiertīklu lietošanu, ekspluatāciju un aizsardzību” (turpmāk – Saistošie
noteikumi Nr.5) nosaka:
1. kārtību, kādā
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus pievieno centralizētajiem ūdensvada un
kanalizācijas tīkliem;
2.kārtību, kādā ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli tiek nodoti valdījumā un īpašumā Pakalpojuma
sniedzējam;
3.kārtību, kādā uzstādāmi un izmantojami ūdens patēriņa skaitītāji;
4.saņemto ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu uzskaites kārtību;
5.norēķinu kārtību par saņemtajiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem;
6.līguma par centralizēto ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumiem noslēgšanas kārtību;
7.kārtību, kādā tiek pārtraukta ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšana;
8.ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācijas un aizsardzības prasības.
08.04.2015 Saistošie noteikumi Nr.5 tika nosūtīti atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai (turpmāk tekstā – VARAM).
17.05.2015 Baldones novada domē saņemta VARAM 17.05.2015 vēstule Nr. 18-6/4024
“Par
saistošajiem noteikumiem”, kurā lūdzam pārskatīt Saistošos noteikumus Nr.5. Norādīts, ka atbilstoši
likumam „Par pašvaldībām” dome nav pilnvarota izdot saistošos noteikumus, nosakot prasības
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai un lietošanai (tai skaitā decentralizēto kanalizācijas
pakalpojumu sniegšanai, uzskaitei un lietošanai) pašvaldības administratīvajā teritorijā, bet ir tiesīga izdot
saistošos noteikumus par pašvaldības inženierkomunikāciju aizsardzību, paredzot administratīvo atbildību
par to pārkāpšanu. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 11.punktu saistošajos
noteikumos nevar noteikt aprobežojumus ūdensvadu un kanalizācijas tīklu ekspluatācijas aizsargjoslās.
Ārējie normatīvie akti pašvaldību nepilnvaro saistošajos noteikumos noteikt personām pienākumu
pieslēgties pie centralizētās ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas sistēmas.
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Ņemot vērā VARAM izteiktos iebildumus, kā arī to, ka Saistošie noteikumi Nr.5 nav stājušies spēkā
un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, kā arī ņemot vērā Finanšu
un attīstības komitejas 22.03.2016 sēdes atzinumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa); PRETnav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Atcelt Baldones novada domes 24.03.2015 lēmumu (prot.Nr.3,17§) un ar to apstiprinātos Baldones
novada domes saistošos noteikumus Nr.5 “Par Baldones novada centralizēto ūdensapgādes un
kanalizācijas inženiertīklu lietošanu, ekspluatāciju un aizsardzību”.
46.§
Par lēmuma un saistošo noteikumu atcelšanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, J.Dūmiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers,
A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: M.Dadze
SAGATAVOJA: M.Dadze, Juridiskā dienesta vadītāja
Baldones novada dome 27.01.2016 pieņēma lēmumu (prot.Nr.1,16§) “Par Baldones novada domes
saistošo noteikumu Nr.1 “Grozījums Baldones novada domes 2012.gada 19.septembra saistošajos
noteikumos Nr.16 “Par atkritumu apsaimniekošanu Baldones novadā”” (turpmāk – Saistošie noteikumi
Nr.1) apstiprināšanu”.
Saistošo noteikumu Nr.1 1.punkts paredz noteikumu 26.2. apakšpunktu izteikšanu šādā redakcijā:
“26.2. dedzināt atkritumus, tai skaitā atkritumu konteineros, urnās, ugunskuros, dārza kamīnos, krāsnīs
u.c., izņemot bioloģiskos atkritumus (bioloģiski noārdāmi dārzu vai parku atkritumi), pašvaldības lēmumā
noteiktajā laikā, ja nav iespējams nodrošināt to kompostēšanu, atkritumi ir savākti dedzināšanai
paredzētā vietā un tiek nodrošināta ugunsdrošības prasību ievērošana, kā arī netiek apdraudēti vai
būtiski traucēti citi sabiedrības locekļi (piemēram: aizliegts ierīkot atkritumu dedzināšanas vietu kaimiņu
īpašuma ēku logu tuvumā vai vietā, kur dedzināšanas radītie dūmi var samazināt redzamību, apdraudot
satiksmes drošību (pie ielu krustojumiem, gājēju pārejām u.tml.).”
03.02.2016 Saistošie noteikumi Nr.1 tika nosūtīti atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai (turpmāk tekstā – VARAM).
17.02.2016 Baldones novada domē saņemta VARAM 17.02.2016 vēstule Nr. 2.18-1e/1224 “Par
Baldones novada saistošajiem noteikumiem Nr.1”, kurā lūdz precizēt saistošos noteikumus un nodrošināt
to atbilstību normatīvo aktu prasībām, svītrojot no 1.punkta normu par bioloģisko dārza un parka
atkritumu dedzināšanu. Norādīts, ka spēkā esošie normatīvie akti atkritumu apsaimniekošanas jomā
nenosaka atsevišķu regulējumu bioloģiski noārdāmo atkritumu, t.sk. parku un dārzu atkritumu
dedzināšanai. Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma normām, atkritumu dedzināšana ir
pieļaujama tikai speciālās dedzināšanas iekārtās, kuru darbībai Valsts vides dienests ir izsniedzis
atbilstošu piesārņojošās darbības atļauju, nevis, piemēram, apkures krāsnīs, plītīs, kamīnos vai
ugunskuros, un pamats tam ir gaisa piesārņojums ar bīstamiem ķīmiskajiem savienojumiem, kuri nodara
kaitējumu cilvēku veselībai.
Ņemot vērā VARAM izteiktos iebildumus, kā arī to, ka Saistošie noteikumi Nr.1 nav stājušies spēkā un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, Atkritumu
apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, kā arī ņemot vērā Finanšu un attīstības
komitejas 22.03.2016 sēdes atzinumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš,
A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, V.Āboltiņa); PRETnav, ATTURAS – 1 balss (J.Kupčs),
NOLEMJ:
1.Atcelt Baldones novada domes 26.01.2016 lēmumu (prot.Nr.1,16§) un ar to apstiprinātos Baldones
novada domes saistošos noteikumus Nr.1 “Grozījums Baldones novada domes 2012.gada 19.septembra
saistošajos noteikumos Nr.16 “Par atkritumu apsaimniekošanu Baldones novadā””.
47.§
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Par noteikumu “Par Baldones novada pašvaldības medību tiesību nomas tiesību
piešķiršanas kārtību” apstiprināšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, J.Dūmiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers,
A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: M.Dadze
SAGATAVOJA: M.Dadze, Juridiskā dienesta vadītāja
Likuma “Par pašvaldībām” (turpmāk – Likums) 77.panta pirmā, otrā un ceturtā daļa nosaka, ka
pašvaldības īpašums ir nodalīts no valsts īpašuma un citu tiesību subjektu īpašuma. Pašvaldības pārvalda,
lieto savu īpašumu un rīkojas ar to likumā noteiktajā kārtībā. Pašvaldības īpašums izmantojams
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, gan nododot to publiskā
lietošanā (ceļi, ielas, laukumi, parki), gan veidojot iestādes un pašvaldības kapitālsabiedrības, kas
nodrošina iedzīvotāju tiesības un sniedz tiem nepieciešamos pakalpojumus (pārvaldes iestādes, sociālās
un veselības aprūpes, izglītības, kultūras, sporta un citas iestādes). To īpašuma daļu, kas nav
nepieciešama iepriekšminētajiem nolūkiem, pašvaldība var izmantot, lai saimnieciskā kārtā gūtu
ienākumus iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai vai arī lai likumā noteiktajā kārtībā to privatizētu vai
atsavinātu.
Likuma 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā
noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo
mantu.
Lai nodrošinātu Baldones novada pašvaldībai piederošo medību tiesību tās nekustamajos īpašumos
lietderīgu un racionālu izmantošanu, gūstot no tā arī ienākumus pašvaldības budžetā, kā arī, lai
nodrošinātu nekustamā īpašumu aizsardzību pret medījamo dzīvnieku postījumiem, un pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās
daļas 14.punkta a)apakšpunktu, kā arī ņemot vērā Baldones novada domes Finanšu un attīstības
jautājumu komitejas 20.10.2015 sēdes atzinumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa); PRETnav, ATTURAS – nav, nepiedalās lēmuma pieņemšanā - 1 balss (H.Nezinis),
NOLEMJ:
1.Apstiprināt noteikumus “Par Baldones novada pašvaldības medību tiesību nomas tiesību piešķiršanas
kārtību” (pielikumā).
2.Uzdot Nekustamā īpašuma un zemes ierīcības nodaļai līdz 15.04.2016 sagatavot un iesniegt
izskatīšanai Finanšu un attīstības jautājumu komitejas sēdē saraktu ar Baldones novada pašvaldības
nekustamajiem īpašumiem, kuros medību tiesības iznomājamas citām personām un lēmuma projektu
par tā apstiprināšanu un komisijas izveidi.
48.§
Par kreditora tiesību neizmantošanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, J.Dūmiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers,
A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: K.Putniņa, domes priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa); PRETnav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Neizmantot tiesības paturēt izsolei nodoto, [vārds, uzvārds], personas kods [..], deklarētā dzīvesvieta
[adrese], piederošo īpašumu [adrese], kadastra numuru [..], platība 0,5085, par otrās izsoles
sākumcenu.
49.§
Par dienesta dzīvokli
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

28

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš,
J.Dūmiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa,
R.Audzers, A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: K.Putniņa, domes priekšsēdētāja
1.Izskatījusi Baldones vidusskolas direktores Dzintras Knohenfeldes 16.03.2016 iesniegumu Nr.1-11-28, domē
saņemtu 16.03.2016, reģistrācijas Nr.1-4/457, ar lūgumu, sakarā ar nepieciešamību pēc vairākiem mācību
priekšmetu pedagogiem, piešķirt dienesta dzīvokli m.”Noras” Baldones vidusskolas vajadzībām, Baldones novada
dome konstatē:
1.1. likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktā noteikta pašvaldības autonomā funkcija – “(..) gādāt par
iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā;
pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un
finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.);
1.2.Saskaņā ar Baldones pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 963 14 ierakstiem, pašvaldībai pieder dzīvokļa
īpašums "Noras" - 14, Baldones pag., Baldones nov., 55,5 m² platībā.
1.3. Dzīvoklim tika noteikts dienesta dzīvokļa status un 2003.gada 15.decembrī izīrēts Valsts policijas Baložu
iecirkņa inspektoram [vārds, uzvārds].
2016.gada 9.martā Baldones novada domē ir saņemts [vārds, uzvārds] 09.03.2016.iesniegums, ar lūgumu
izbeigt 2003.gada 15.decembrī noslēgto dzīvojamās telpas – m.”Noras”, 14.dzīvokļa īres līgumu, un informāciju, ka
dzīvojamās telpas tiks atbrīvotas 31.03.2016.
Informācija par atbrīvojušos pašvaldības dzīvokļa īpašumu nodota pašvaldības nekustamo īpašumu apsaimniekotājam SIA
“BŪKS”.
2.Baldones novada dome, lēmuma pieņemšanā, pamatojas uz šādām tiesību normām:
2.1. likuma “ Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka” Pašvaldībām ir šādas autonomas
funkcijas: (..)gādāt par iedzīvotāju izglītību (..) ”.
2.2. likuma “Par dzīvojamo telpu īri”:
2.2.1. 23. pantu- (..) Dienesta dzīvojamās telpas (telpas dienesta viesnīcā vai dienesta dzīvoklī) nodod lietošanā uz
dienesta dzīvojamo telpu īres līguma pamata vienīgi sakarā ar darba attiecībām vai uz mācību laiku (..)”,
2.2.2. 26.panta otro daļu un ceturto daļu - “(..) Valsts vai pašvaldības dienesta dzīvokļa īres līgumu uz termiņu, ne
ilgāku par trim gadiem, noslēdz dienesta dzīvokļa izīrētājs ar personu, kurai uz darba vai mācību laiku nodod
lietošanā dienesta dzīvokli.(..) Valsts vai pašvaldības dienesta dzīvokļa īres līgums izbeidzas vienlaikus ar darba
attiecību izbeigšanos vai mācību pabeigšanu.(..)”
2.2.3. 26.panta pirmā daļa nosaka, ka “Valsts un pašvaldību dienesta dzīvokļu īres tiesiskās attiecības regulē šis
likums, izņemot tā VI un VII nodaļu”.
2.3.Pašvaldības saistošo noteikumu Nr.6 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 4.punktu “(..) Pašvaldība līdz 10%
no novada rīcībā esošā brīvā dzīvojamā fonda var rezervēt pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai nepieciešamo
nozaru speciālistu vajadzībām, ar kuriem tiek noslēgts īres līgums uz laiku ne ilgāku par pieciem gadiem “(..)”.
3.Ņemot vērā visu augstāk minēto un pamatojoties likuma “ Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu,
likuma “ Par dzīvojamo telpu īri” 23., 26.pantu, pašvaldības saistošo noteikumu Nr.6 “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 4.punktu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa); PRETnav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
3.1. Rezervēt pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašums "Noras" - 14, Baldones pag., Baldones nov.,
kadastra numurs 8025 900 0108, 55,5 m² platībā, pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai.
50.§
Par “Pavasara spodrības mēneša” izsludināšanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, J.Dūmiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers,
A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa, M.Dadze
SAGATAVOJA: M.Dadze, Juridiskā dienesta vadītāja
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Lai sekmētu Baldones novada administratīvās teritorijas sakoptību un pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa); PRETnav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Izsludināt “Pavasara spodrības mēnesi” Baldones novada administratīvajā teritorijā 2016.gadā no
1.aprīļa līdz 30.aprīlim, kura laikā Baldones novada teritorijā esošo nekustamo īpašumu īpašnieki un
lietotāji tiek aicināti sakopt savā īpašumā/lietošanā esošos īpašumus.
51.§
Par administratīvās komisijas locekļa atbrīvošanu no pienākumu pildīšanas un jauna
iecelšanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, J.Dūmiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers,
A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa, M.Dadze
SAGATAVOJA: M.Dadze, Juridiskā dienesta vadītāja
1.Tika izskatīts Baldones novada domē 24.02.2016 saņemtais Jāņa Eglīša iesniegums, kurā lūdz atbrīvot
no Administratīvās komisijas locekļa amata pienākumiem un jauna komisijas locekļa ievēlēšanu.
2.Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts:
2.1.Jānis Eglītis Baldones novada Administratīvās komisijas locekļa amatā tika ievēlēts ar Baldones
novada domes 27.08.2013. lēmumu (prot.Nr. 4.23§).
2.2.Pamatojoties uz 30.06.2015 darba līgumu Nr.11-7/12 Andris Graudiņš no 01.07.2015 pilda
Baldones novada pašvaldības policijas vecākā inspektora pienākumus, kura pienākumos ietilpst
sabiedriskās kārtības nodrošināšana Baldones novada administratīvajā teritorijā, kā arī administratīvo
pārkāpumu protokolu sastādīšana, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos arī
izskatīt
administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus.
2.3.Ievēlot A.Graudiņu par Baldones novada Administratīvās komisijas locekli, viņš kļūst par valsts
amatpersonu saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
(turpmāk – Likums) 4.panta otro daļu.
2.4.Baldones novada Administratīvās komisija citu starpā arī izskata Baldones novada pašvaldības
policijas sastādītos administratīvo pārkāpumu protokolus Administratīvā pārkāpumu kodeksā noteiktajos
gadījumos.
3.Likuma 7.panta sestā daļa nosaka, ka (..) šā likuma 4.panta otrajā un 2.1 daļā minētās amatpersonas,
kurām šajā pantā nav noteikti īpaši amata savienošanas nosacījumi, var savienot valsts amatpersonas
amatu tikai ar: (..) 3) citu amatu, uzņēmuma līguma vai šā panta vienpadsmitajā daļā neminēta
pilnvarojuma izpildi, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās publiskas
personas iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja.
Likuma 8.1 panta 4.1 daļa nosaka, ka, ja amatpersona (institūcija), kas ieceļ, ievēlē vai apstiprina
personu valsts amatpersonas amatā, ir tā pati, kura saskaņā ar šā likuma 7.panta attiecīgās daļas
noteikumiem lemj par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu ar citiem amatiem, pamatojoties uz
personas sniegto informāciju, jautājumu par atļauju savienot amatus izlemj, arī ieceļot, ievēlot vai
apstiprinot personu attiecīgajā amatā.
Likuma 8.1 panta piektā daļa nosaka, ka šajā likumā noteiktajos gadījumos valsts amatpersonai
(institūcijai), (..) ir pienākums: izvērtēt, vai amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs
pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo
pienākumu pildīšanai.
Atbilstoši Likuma 1.panta pirmās daļas 5.punktam, interešu konflikts ir situācija, kurā valsts
amatpersonai, pildot valsts amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma
pieņemšanā, vai jāveic citas ar valsts amatpersonas amatu saistītas darbības, kas ietekmē vai var
ietekmēt šīs valsts amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās
intereses.
4.Izvērtējot Baldones novada Administratīvās komisijas locekļa un Baldones novada pašvaldības policijas
vecākā inspektora pienākumus, konstatēts, ka darba savienošana neradīs interešu konfliktu un nebūs
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pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo
pienākumu veikšanai Komisijā, nosakot, ka A.Graudiņš nevar piedalīties lēmumu pieņemšanā, kas
pamatota ar viņa sastādīto administratīvo pārkāpuma protokolu un savāktajiem pierādījumiem. Ņemot
vērā A.Graudiņa līdzšinējo pieredzi sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, tad tā varētu uzlabotu Baldones
novada Administratīvās komisijas darbības efektivitāti.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
10.punktu, likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.1 panta 4.1 daļu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa); PRETnav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Atbrīvot Jāni Eglīti no Baldones novada Administratīvās komisijas locekļa pienākumu pildīšanas;
2.Ievēlēt Andri Graudiņu, personas kods [..], par Baldones novada Administratīvās komisijas locekli.
3.Atļaut Andrim Graudiņam savienot Baldones novada Administratīvās komisijas locekļa amatu ar
Baldones novada pašvaldības policijas vecākā inspektore amatu, ievērojot, ka A.Graudiņš nevar
piedalīties lēmumu pieņemšanā, kas pamatota ar viņa sastādīto administratīvo pārkāpuma protokolu un
savāktajiem pierādījumiem.
52.§
Par lēmuma grozīšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, J.Dūmiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers,
A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa, M.Dadze
SAGATAVOJA: M.Dadze, Juridiskā dienesta vadītāja
Tika izskatīts Jāņa Eglīša 29.03.2016 iesniegums, kurā viņš informē Baldones novada domi, ka noliek
Baldones novada domes deputāta pilnvaras. Norāda, ka Centrālā vēlēšanu komisija ir paudusi viedokli, ka
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāra un Baldones novada domes
deputāta amati nav savienojami.
Ar Baldones novada domes 16.02.2016 sēdes lēmumu (prot.Nr.2,15.§) ir piekrists uz laiku apturēt
Baldones novada domes deputāta Jāņa Eglīša deputāta pilnvaras.
Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3.panta pirmās daļas 1.punkts
nosaka, ka deputāta pilnvaras izbeidzas pirms termiņa: ar brīdi, kad dome ir pieņēmusi lēmumu par
deputāta pilnvaru izbeigšanos sakarā ar deputāta personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru
nolikšanu; (..) un ceturtā daļa, ka lēmums par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa sakarā ar viņa
iesniegumu ir jāpieņem nākamajā domes sēdē, tiklīdz domes priekšsēdētājs ir saņēmis deputāta
personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu. Ja šādu lēmumu dome nepieņem, attiecīgā
deputāta pilnvaras izbeidzas ar dienu, kas seko attiecīgajai domes sēdes dienai.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta
statusa likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu un ceturto daļu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa); PRETnav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Grozīt Baldones novada domes 16.02.2016 lēmumu (prot.Nr.2,15.§), aizstājot nolemjošās daļas
1.punktā vārdus “piekrist uz laiku apturēt” ar vārdiem “izbeigt”.
53.§
Par lēmuma grozīšanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, J.Dūmiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers,
A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa, M.Dadze
SAGATAVOJA: M.Dadze, Juridiskā dienesta vadītāja
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Ar Baldones novada domes 29.09.2015 lēmumu (prot.Nr 12,24.§) tika nolemts kļūt par
biedrības “Pierīgas pašvaldību apvienība” dibinātāju un biedru (1.punkts) un noteikt par Baldones novada
pašvaldības pārstāvi biedrībā “Pierīgas pašvaldību apvienība” domes priekšsēdētājas vietnieku Jāni Eglīti
(2.punkts).
Baldones novada domē 15.02.2016 saņemts Jāņa Eglīša iesniegums, kurā lūdz apturēt Baldones
novada domes deputāta pilnvaras uz laiku, kamēr pildīs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas parlamentārā sekretāra pienākumus. Minētais iesniegums tika izskatīts Baldones novada
domes 16.02.2016 sēdē un tika pieņemts lēmums (prot. Nr. 2.15.§) apturēt uz laiku Baldones novada
domes deputāta J.Eglīša pilnvaras.
Baldones novada domē 29.03.2016 saņemts Jāņa Eglīša iesniegums, kurā informē Baldones novada
domi, ka noliek Baldones novada domes deputāta pilnvaras. Norāda, ka Centrālā vēlēšanu komisija ir
paudusi viedokli, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāra un
Baldones novada domes deputāta amati nav savienojami. Ar Baldones novada domes 29.03.2016
lēmumu (prot.Nr.3, 52.§) grozīts Baldones novada domes 16.02.2016 lēmums (prot. Nr. 2.15.§),
aizstājot nolemjošās daļas 1.punktā vārdus “piekrist uz laiku apturēt” ar vārdiem “izbeigt”.
Likuma “Par pašvaldībām” 20.panta pirmā daļa nosaka, ka pēc domes priekšsēdētāja ievēlēšanas no
attiecīgās domes deputātiem ievēlē priekšsēdētāja vietnieku (..).
Likuma “Par pašvaldībām” 95.panta piektā daļa nosaka, ka pašvaldības to dibinātajās biedrībās pārstāv
attiecīgās domes priekšsēdētājs vai viņa pilnvarota persona.
Ņemot vērā iepriekšminēto, kā arī to, ka Jānim Eglītim Baldones novada domes deputāta pilnvaras ir
izbeigušās, līdz ar to viņš vairs nevar pildīt arī Baldones novada domes priekšsēdētāja vietnieka amata
pienākumus, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, 95.panta piekto daļu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa); PRETnav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Izslēgt no Baldones novada domes 29.09.2015 lēmuma (prot.Nr 12,24.§) nolemjošās daļas 2.punktu.
54.§
Par komisijas lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā
locekļa atbrīvošanu no pienākumu pildīšanas un jauna iecelšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, J.Dūmiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers,
A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: M.Dadze
SAGATAVOJA: M.Dadze, Juridiskā dienesta vadītāja
Tika izskatīts Baldones novada domē 24.02.2016 saņemtais Jāņa Eglīša iesniegums, kurā lūdz atbrīvot
no komisijas lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā locekļa amata
pienākumiem.
Ar Baldones novada domes 24.11.2014 lēmumu (prot.Nr. 13,16.§) par Baldones novada pašvaldības
komisijas lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā locekļiem tika ievēlēti
I.Lagzdiņa, P.Grants, I.Pundiņš, J.Eglīts un A.Ciseļonoka.
Ministru kabineta 02.12.2014. noteikumu Nr.748 “Noteikumi par darījumiem ar lauksaimniecības
zemi” 16.punkts nosaka, ka novada pašvaldība no pašvaldības pārstāvjiem izveido komisiju vismaz piecu
locekļu sastāvā lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
10.punktu, komisijas lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā nolikuma
9.punktu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa); PRETnav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Atbrīvot Jāni Eglīti no Baldones novada pašvaldības komisijas
lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā locekļa pienākumu pildīšanas.

lēmumu

pieņemšanai

par
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2.Ievēlēt Tatjanu Tihoņenko, personas kods [..], par Baldones novada pašvaldības komisijas lēmumu
pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā locekli.
55.§
Par izmaiņām domes komitejas sastāvā

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, J.Dūmiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers,
A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: K.Putniņa, domes priekšsēdētāja
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 10.punktu - Domes kompetencē ir ievēlēt vai atlaist
(atbrīvot no pienākumiem) domes priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku, pastāvīgo komiteju locekļus
un revīzijas komisijas locekļus, un 55.panta pirmo daļu - “(..) katram deputātam jābūt vismaz vienas
domes komitejas loceklim (..)”, kā arī deputāta no Nacionālās apvienības „Visu Latvijai!” un „Tēvzemei un
Brīvībai/LNNK” Gunta Tamaņa piekrišanu kļūt par Finanšu un attīstības komitejas un Izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas locekli,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, A.Puriņš, A.Mačs, J.Kupčs, V.Āboltiņa); PRET-nav,
ATTURAS – 1 balss (G.Tamanis),
NOLEMJ:
1.Ievēlēt Baldones novada domes deputātu Gunti Tamani par Finanšu un attīstības komitejas un
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas locekli.
Domes priekšsēdētāja K.Putniņa nākamā lēmuma izskatīšanā sēdes vadību uztic domes
deputātam H.Nezinim
56.§
Par Baldones novada domes dzīvokļu komisijas pieņemto lēmumu un komisijas
priekšsēdētājas K.Putniņas rīcības izvērtēšanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, J.Dūmiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers, A.Puriņš,
A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: H.Nezinis, M.Dadze
SAGATAVOJA: M.Dadze, Juridiskā dienesta vadītāja
1. Tika izskatīts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – ministrija) 08.03.2016 pieprasījums Nr.
18-1e/1930 (domē saņemta 09.03.2016 un reģistrēta ar Nr. 1-3/414) (turpmāk – pieprasījums), kurā lūdz izvērtēt
komisijas tiesības pieņemt lēmumus 2015.gada 18.maija un 2016.gada 4.februāra sēdē un izvērtēt pieņemto lēmumu
tiesiskumu un izvērtēt komisijas priekšsēdētājas Karinas Putniņas rīcību, vadot lēmumu pieņemšanu komisijas 2015.gada
18.maija un 2016.gada 4.februāra sēdēs, un atbilstību ieņemamajam amatam. Pieprasījumā norādīts, ka ministrija ir
saņēmusi informāciju, ka Baldones novada domes (turpmāk – dome) priekšsēdētāja Karina Putniņa veic arī Baldones
novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas (turpmāk – komisija) priekšsēdētājas amata pienākumus un, iespējams, savā
darbībā neievēro komisijas nolikuma 4.5.punktā noteikto, proti, komisija darbu veic koleģiāli, tā ir tiesīga pieņemt lēmumus,
ja komisijas sēdē piedalās ne mazāk kā trīs komisijas locekļi. Saskaņā ar ministrijas rīcībā esošo informāciju gan komisijas
2015.gada 18.maija, gan 2016.gada 4.februāra sēdē piedalījās tikai divi komisijas locekļi, taču sēdēs ika pieņemti lēmumi
un parakstīts attiecīgs sēdes protokols. Ministrija ir konstatējusi, ka attiecībā par 2016.gada 4.februāra komisijas sēdi nav
ievērots arī komisijas nolikuma 4.8.punkts, proti, sēdes protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs, visi sēdē piedalījušies
komisijas locekļi un sekretāre – sēdes protokolu nav parakstījusi Inese Lagzdiņa, kaut arī sēdes protokolā norādīts, ka viņa
ir piedalījusies sēdē. Abas minētās komisijas sēdes saskaņā ar sēdes protokolu vadīja Karina Putniņa. Ministrija vērš
uzmanību, ka saskaņā ar likuma ”Par pašvaldībām” 61.panta trešo daļu komisijas darbojas saskaņā ar domes
apstiprinātajiem nolikumiem. Komisijas nolikums ir apstiprināts ar domes 2009.gada 7.janvāra lēmumu (protokols Nr.1, §
16), līdz ar to komisijai savā darbībā ir pienākums ievērot nolikumā noteikto kārtību, kādā tiek pieņemti lēmumi. Kā paredz
komisijas nolikuma 4.3.1.apakšpunkts, komisijas priekšsēdētājs sasauc un vada komisijas sēdes, ir atbildīgs par komisijas
uzdevumu un lēmumu izpildi, savukārt atbilstoši komisijas nolikuma 4.1.punktam komisijas skaitlisko, vārdisko
personālsastāvu un komisijas sekretāri apstiprina, kā arī izmaiņas tajā izdara dome. Tādējādi dome ir tiesīga izvērtēt
komisijas priekšsēdētājas rīcību un atbilstību ieņemamajam amatam.
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2.Izvērtējot Baldones novada domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts:
2.1.Ar domes 27.08.2013. lēmumu (prot.Nr.4.24,§) tika apstiprināts komisijas sastāvs: Karina Putniņa, Sandijs
Stangults, Ilga Deņisenoka.
2.2.Ar domes 24.02.2015 lēmumu (prot.Nr. 2.25§) komisijas loceklis Sandijs Stanguts tika atbrīvots no komisijas
locekļa amata.
2.3.Ar domes 26.05.2015 lēmumu (prot.Nr.6.22,§) komisijas locekļa amatā apstiprināta Inesa Lagzdiņa, jo laikā no
24.02.2015 lēmuma (prot.Nr. 2.25§), par S.Stanguta atbrīvošanu no komisijas locekļa amata, pieņemšanas komisija
darbojas nepilnā sastāvā, t.i., 2 komisijas locekļi.
2.4.No komisijas 18.05.2015 sēdes protokola (turpmāk - 18.05.2015 protokols) redzams, ka sēdē piedalījušies
divi komisijas locekļi – K.Putniņa un I.Deņisenoka un tika izskatīti 4 jautājumi: par sociālā dzīvokļa īres līguma
termiņa pagarināšanu A. Dumpim, par M.Sandu iekļaušanu pašvaldības palīdzības dzīvokļu jautājumu risināšanā
reģistrā, pašvaldības dzīvokļa izīrēšanu M.Auziņam un J.Labanovskim.
2.5. 25.05.2015 domē saņemts Baldones novada domes sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājas V.Āboltiņas
iesniegums, kurā lūdz atcelt 18.05.2015 protokolu, jo atbilstoši nolikuma 4.5.punktam sēdē jāpiedalās vismaz trīs
locekļiem, nevis diviem, līdz ar to ir pārkāptas nolikuma prasības.
2.6.No komisijas 15.06.2015 sēdes (no plkst.10.45 – 11.00) protokola Nr.4 (turpmāk – 15.06.2015 protokols) ir
redzams, ka 18.05.2015 protokols ir atcelts un 18.05.2015 protokola darba kārtībā ietvertie jautājumi izskatīti atkārtoti.
Sēdē piedalījušies 3 komisijas locekļi, bet protokolu parakstījuši 2 locekļi – K.Putniņa un I.Deņisenko.
2.7.No Baldones novada domes Sociālo jautājumu komitejas (turpmāk – komiteja) 15.06.2015 sēdes Nr.4
protokola redzams, ka komiteja ir izskatījusi 18.05.2015 protokolā un 15.06.2015 protokolā izskatītos jautājumus: par
sociālā
dzīvokļa īres līguma termiņa pagarināšanu A. Dumpim, par M.Sandu iekļaušanu pašvaldības palīdzības dzīvokļu
jautājumu risināšanā reģistrā, pašvaldības dzīvokļa izīrēšanu M.Auziņam un J.Labanovskim.
2.8. No domes 30.06.2015 sēdes protokola Nr.7 redzams, ka komisijas 18.05.2015 un 15.06.2016 sēdē un
komitejas 15.06.2015 sēdē skatītie jautājumi: par sociālā dzīvokļa īres līguma termiņa pagarināšanu A. Dumpim, par
M.Sandu iekļaušanu pašvaldības palīdzības dzīvokļu jautājumu risināšanā reģistrā, pašvaldības dzīvokļa izīrēšanu
M.Auziņam un J.Labanovskim, tika izskatīti un gala lēmums (administratīvais akts) pieņemts domes 30.06.2015 sēdē
(25, 26, 27, 29, paragrāfs).
2.9.No komisijas 04.02.2016 sēdes Nr.1 protokola (turpmāk – 04.02.3016 protokols) redzams, ka sēdē
piedalījušies visi trīs komisijas locekļi: K.Putniņa, I.Lagzdiņa un I.Deņisenko, izskatīts viens jautājums: par A.I.Sālzirņa
iekļaušanu pašvaldības palīdzības dzīvokļu jautājumu risināšanā reģistrā. Protokolu parakstījuši divi komisijas locekļi:
K.Putniņa un I.Deņisenko.
2.10.No komitejas 14.03.2016 sēdes Nr.2 protokola redzams, ka komiteja ir izskatījusi komisijas 04.02.2016 sēdē
Nr.1 skatīto jautājumu: A.I.Sālzirņa iekļaušanu pašvaldības palīdzības dzīvokļu jautājumu risināšanā reģistrā.
2.11.Jautājums par A.I.Sālzirņa iekļaušanu pašvaldības palīdzības dzīvokļu jautājumu risināšanā reģistrā un galējais
lēmums (administratīvais akts) pieņemts domes 29.03.2016 sēdē.
2.12.Komisija 21.03.2016 paskaidrojumā norāda, ka 18.05. 2015. komisija patiešām nevarēja darboties pilnā sastāvā,
jo komisijas loceklis S.Stanguts bija nolicis deputāta pilnvaras un jauns komisijas loceklis nebija ievēlēts, taču jautājumu
izskatīšana nebija atliekama. Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja V.Āboltiņa neiekļāva minētos jautājumus
komitejas 2015. gada maija sēdes darba kārtībā, norādot dzīvokļu komisijai uz tās nolikuma 4.5. punkta pārkāpumu, t.i.,
ka komisija nebija pilnā sastāvā un nebija tiesīga pieņemt lēmumu. 26.05. 2015. domes sēdē par komisijas locekli tika
ievēlēta I.Lagzdiņa un komisija jau pilnā sastāvā visus jautājumus izskatīja atkārtoti. Sēdes protokols tika iesniegts sociālo
jautājumu komitejai, izskatīšanai jūnija sēdē. 15. 06. 2015. sociālo jautājumu komitejā visi jautājumi tika izskatīti bez
iebildumiem, taču pamatojoties uz dzīvokļu komisijas 18.05.2015. protokolu , kas bija izsūtīts komitejas locekļiem
08.06.2015 un kuru sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja bija atzinusi par nelikumīgu. 04.02.2016 Baldones novada
domes Dzīvokļu komisijas protokolā minētā sēde faktiski notika 28. 01. 2016., kurā piedalījās visi tās locekļi un tika izskatīti
protokolā norādītie jautājumi, bet attiecīgā protokolā ir ieviesusies pārrakstīšanās kļūda. Kļūdas rašanās skaidrojama ar to,
ka protokols datordrukā tika sastādīts un iesniegts parakstīšanai 04.02.2016, kad komisijas locekle I.Lazdiņa jau atradās
atvaļinājumā ( atvaļinājums bija no 01.02.2016 -07.02.2016). Tā kā sociālo jautājumu komitejas sēde 2016.gada februāra
mēnesī notika 05.02.2016, par ko komisija tika informēta dienu iepriekš, tad protokols komitejai tika iesniegts bez
I.Lazdiņas paraksta. Dzīvokļu komisija nekad netiek informēta, kad notiks sociālo jautājumu komitejas sēde. Sakarā ar lielo
darba apjomu, gatavojot pašvaldības 2016. gada budžeta projektu, komisijas priekšsēdētāja K.Putniņa nepamanīja
minētajā protokolā pārrakstīšanas kļūdu un nenodrošināja laicīgāku protokola sagatavošanu datordrukā. Komisija lūdz
domei pieņemt lēmumu par dzīvokļu komisijas likvidāciju un izdarīt attiecīgus grozījumus saistošajos noteikumos
“Baldones novada pašvaldības nolikums” un domes sociālo jautājumu komitejas nolikumā.

34

3.

Ar domes 07.01.2009. lēmumu (prot.Nr. 1.16§) tika apstiprināts

komisijas

nolikums), kura 2.punktā ar apakšpunktiem un 4.punktā ar apakšpunktiem noteikts, ka:

nolikums

(turpmāk

–

2.1. Komisijas galvenie uzdevumi:
2.1.1.izskatīt iedzīvotāju iesniegumus un tiem pievienotos dokumentus par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā;
2.1.2.pieņemt lēmumus par to, vai persona ir tiesīga saņemt palīdzību un ir iekļaujama palīdzības reģistrā atbilstoši
palīdzības veidam, kāds norādīts personas iesniegumā, kā arī lēmumu par personas izslēgšanu no palīdzības reģistra;
2.1.3.izskatīt iesniegumus un pieņemt lēmumus par brīvo pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanu, sociālo
dzīvokļu, sociālo dzīvojamo telpu un pagaidu dzīvojamo telpu izīrēšanu, kā arī par līgumu pārtraukšanu;
2.1.4.izskatīt iesniegumus un pieņemt lēmumus par īres līguma pārformēšanu un citus ar dzīvojamās telpas īres
līgumiem saistītos iesniegumus, jautājumus par terminēto īres līguma termiņu pagarināšanu vai atteikumu pagarināt; (..).
2.2.5. komisijas pienākums ir sagatavot lēmumprojektus par komisijas kompetencē esošiem jautājumiem kopā ar
domes sociālo jautājumu komiteju.
4.1. komisijas skaitlisko, vārdisko personālsastāvu un komisijas sekretāri apstiprina, kā arī izmaiņas tajā izdara
Baldones novada Dome.
4.5.Komisija darbu veic koleģiāli. Tā ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja Komisijas sēdē piedalās ne mazāk kā trīs
Komisijas locekļi.
4.8.Komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta Komisijas priekšsēdētājs, visi sēdē piedalījušies Komisijas
locekļi un sekretāre.
4.3. Komisijas priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā- Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: 4.3.1.sasauc un vada
Komisijas sēdes, ir atbildīgs par Komisijas uzdevumu un lēmumu izpildi; 4.3.2.pārstāv Komisiju citās institūcijās un
iestādēs; 4.3.3.paraksta komisijas lēmumus; 4.3.4. nosaka komisijas locekļu pienākumus.
4.Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pants nosaka, ka lēmumu par palīdzības sniegšanu
dzīvokļa jautājumu risināšanā pieņem attiecīgās pašvaldības dome vai tās deleģēta institūcija, ievērojot šā likuma
noteikumus un pašvaldības domes saistošos noteikumus.
5.Baldones novada domes 07.04.2010 saistošo noteikumu Nr. 6 “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā”
(turpmāk - SN Nr.6) 2.2.punkts nosaka, ka lēmumu administratīvā akta veidā par personas reģistrēšanu vai
izslēgšanu no dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra, dzīvojamās telpas izīrēšanu, īres līguma termiņa pagarināšanu
un īres līguma pārformēšanu- pieņem pašvaldība. SN Nr.6 10.punkts nosaka, ka pēc rakstveida iesnieguma un visu
šo saistošo noteikumu 8. un 9. punktā minēto dokumentu saņemšanas, Dzīvokļu komisija ne vēlāk, kā viena mēneša
laikā izskata un virza lēmuma pieņemšanai Domē jautājumu par personas atzīšanu vai atteikšanu par tiesīgu saņemt
palīdzību un iekļaušanu dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
6.Likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 6.pants nosaka, ka kārtību, kādā personu
(ģimeni) atzīst par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, nosaka attiecīgās pašvaldības dome un 7.panta pirmā daļa nosaka, ka
šajā likumā reglamentēto pašvaldības kompetencē esošo jautājumu risināšanai pašvaldības dome var izveidot īpašu
pašvaldības institūciju un apstiprināt tās nolikumu.
7.Baldones novada domes 07.04.2010 saistošo noteikumu Nr. 5 “Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Baldones novadā”
(turpmāk - SN Nr.5) 4.punkts nosaka, ka personu (ģimeni) par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli atzīst Dzīvokļu komisija,
pieņemot lēmumu. SN Nr.5 9.punkts nosaka, ka Dzīvokļu komisija izskata personu iesniegumus, ja nepieciešams,
pieaicinot iesnieguma adresātu paskaidrojumu sniegšanai, un sagatavo lēmumprojektu par personas (ģimenes) atzīšanu
par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, ko iesniedz Sociālo jautājumu komitejai, un 11.punkts, ka personu (ģimeni) atzīst par
tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli ar Baldones novada domes lēmumu, ja ir saņemts personai labvēlīgs sociālo jautājumu
komitejas lēmums. SN Nr. 5 13.punkts nosaka, ka lēmumprojektu par sociālā dzīvokļa izīrēšanu vai sociālā dzīvokļa
statusa piešķiršanu sagatavo Dzīvokļu komisija un iesniedz Sociālo lietu komitejai. Sociālo lietu komiteja izvērtē pamatotību
dzīvokļa statusa noteikšanai un sociālā dzīvokļa izīrēšanai konkrētai personai, 14.punkts, ka sociālo jautājumu komiteja
pēc 5.2. punktā minēto darbību veikšanas, izsniedz atzinumu par personas( ģimenes) tiesībām īrēt sociālo dzīvokli, 15.
punkts, ka lēmumu, pamatojoties uz labvēlīgu sociālo jautājumu komitejas atzinumu, pieņem Baldones novada dome un
18.punkts, ka (..)Lēmumu par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu pieņem pašvaldības dome.
8.Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta pirmā daļa nosaka, ka valsts pārvalde ir pakļauta likumam un tiesībām.
Tā darbojas normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros. Valsts pārvalde savas pilnvaras var izmantot tikai
atbilstoši pilnvarojuma jēgai un mērķim.
9.Likuma “Par pašvaldībām” 61.panta trešā daļa nosaka, ka valdes, komisijas un darba grupas darbojas saskaņā
ar domes apstiprinātajiem nolikumiem.
10.Administratīvā procesa likuma 84.pants nosaka, ka administratīvais akts ir tiesisks, ja tas atbilst tiesību normām,
bet prettiesisks — ja neatbilst tiesību normām.
11.No iepriekš minētā secināms, ka komisijas pieņemtie lēmumi jautājumos par palīdzības sniegšanu dzīvokļa
jautājumu risināšanā nav gala lēmumi – administratīvie akti, kas rada tiesiskas sekas gan domei gan privātpersonai. Gala
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lēmumu (administratīvo aktu) jautājumos par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā pieņem dome,
kas secināms ne tikai no iepriekš minētajām tiesību normām, bet arī pašvaldības prakses. Komisijas pieņemtie lēmumi
atkārtoti pēc būtības tika skatīti komitejas un pēc tam vēl domes sēdē, un tie ir balstīti un konkrētiem faktiskiem un
tiesiskiem apstākļiem, nevis tikai uz komisijas lēmumu. Apstāklis, ka komisijas 15.06.2015 un 04.02.2016 sēdes protokoli
nav noformēti nolikumā noteiktajām prasībām, nevar būt par pamatu to atcelšanai un atzīšanai par prettiesiskiem, jo
minētajās komisijas sēdēs ir piedalījušies visi trīs komisijas locekļi, ko apliecina arī komisijas locekļu iesniegtie paskaidrojumi.
12.Tomēr ņemot vērā iepriekš minēto, t.i., ka komisija:
12.1. 15.06.2015 un 04.02.2016 sēdes protokola noformēšanā (to parakstījuši tikai 2 komisijas locekļi) ir
pārkāpusi nolikuma 4.8.punkta prasības;
12.2. 18.05.2015 sēdē, pieņemot lēmumus sēdē, kurā piedalījās tikai 2 komisijas locekļi, ir pārkāpusi nolikuma
4.5.prasības, komisijas priekšsēdētājai Karinai Putniņai ir izsakām aizrādījums par to, ka netika nodrošināta komisijas
sēžu protokolu noformēšana atbilstoši komisijas nolikuma prasībām.
PRIEKŠLIKUMI

Deputāte V.Āboltiņa izsaka priekšlikumu 1. Grozīt lēmumprojekta lemjošās daļas 1.punktu, izsakot šādā redakcijā:
1.Atcelt K.Putniņu no Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājas amata.
2. Svītrot lēmumprojekta 2.un 3.punktu

BALSOJUMS
Vispirms balsot par no lēmumprojekta atšķirīgāko priekšlikumu.
1) par deputātes V.Āboltiņas priekšlikuma 1.punktu - atcelt K.Putniņu no Dzīvokļu komisijas
priekšsēdētājas amata:
Baldones novada dome, atklāti balso:
„ par ”- 6 balsis (R.Audzers, A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa), „ pret ” – 3 balsis
(H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča), „ atturas ” – 4 balsis (I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš),
nepiedalās lēmuma pieņemšanā – 1 balss (K.Putniņa),
priekšlikums nav iebalsots, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 34.punkta pirmo daļu “(..) Lēmums ir
pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem deputātiem (..).
2) par deputātes V.Āboltiņas priekšlikuma 2.punktu - svītrot lēmumprojekta 2.un 3.punktu
Baldones novada dome, atklāti balso:
„ par ”- 8 balsis (I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa),
„ pret ” – nav, „ atturas ” – 5 balsis (H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča, S.Freiberga), nepiedalās
lēmuma pieņemšanā – 1 balss (K.Putniņa),
nolemj:
svītrot lēmumprojekta 2.un 3.punktu
3) Balsot par sagatavotā lēmumprojekta 1.punktu- izteikt Baldones novada Dzīvokļu komisijas
priekšsēdētājai Karinai Putniņai aizrādījumu par to, ka netika nodrošināta komisijas sēžu protokolu
noformēšana atbilstoši komisijas nolikuma prasībām.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 10.panta pirmo daļu un komisijas nolikuma 4.1.punktu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 balsis (H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča,
I.Lagzdiņa, J.Kupčs, A.Mačs, G.Tamanis, V.Āboltiņa), „pret”- 1 balss (J.Dūmiņš), „atturas”- 3 balsis
(R.Audzers, A.Puriņš, S.Freiberga), nepiedalās lēmuma pieņemšanā – 1 balss (K.Putniņa),
nolemj:
1.Izteikt Baldones novada Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājai Karinai Putniņai aizrādījumu par to, ka
netika nodrošināta komisijas sēžu protokolu noformēšana atbilstoši komisijas nolikuma prasībām.
57.§
Par saistošajiem noteikumiem Nr.10“Grozījums Baldones novada domes 2013.gada
31.jūlija saistošajos noteikumos Nr.15 “Baldones novada pašvaldības nolikums””

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, J.Dūmiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers,
A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa /
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ZIŅO: M.Dadze
SAGATAVOJA: M.Dadze, Juridiskā dienesta vadītāja
Izskatījusi saistošo noteikumu “Grozījums Baldones novada domes 2013.gada 31.jūlija saistošajos
noteikumos Nr.15 “Baldones novada pašvaldības nolikums”” projektu, tam pievienoto paskaidrojuma
rakstu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu, kā
arī ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 22.03.2016 sēdes atzinumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš,
A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa);
PRET-nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Apstiprināt Baldones novada domes saistošos noteikumus Nr.10 “Grozījums Baldones novada domes
2013.gada 31.jūlija saistošajos noteikumos Nr.15 “Baldones novada pašvaldības nolikums””.
2.Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniski nosūtīt
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
58.§
Par domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, J.Kupčs, A.Puriņš/

Novada domes priekšsēdētāja K.Putniņa ierosina izvirzīt kandidātus novada domes priekšsēdētāja
vietnieka amatam.
Nacionālās apvienības „Visu Latvijai!” un „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” deputātu
lēmumprojektā par priekšsēdētājas vietnieka kandidātu izvirzīts deputāts Andris Mačs.

iesniegtajā

Deputāts H.Nezinis par kandidātu domes priekšsēdētajas vietnieka amatam izvirza deputāti Inesi
Lagzdiņu.
Domes priekšsēdētāja K.Putniņa informē, ka saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 40.panta trešo daļu
par pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka amatam izvirzītajām kandidatūrām balso ar vēlēšanu
zīmēm, vienlaikus par katru amata amatam izvirzīto kandidātu, tādēļ vispirms, atklāti balsojot jāievēl
balsu skaitīšanas komisija 3 cilvēku sastāvā.
Novada domes priekšsēdētāja K.Putniņa ierosina izvirzīt kandidātus balsu skaitīšanas komisijas sastāvam.
Deputāts A.Vidžis izvirza deputāta I.Pundiņa kandidatūru.
Deputāts I.Pundiņš piekrīt.
Deputāts J.Kupčs izvirza deputāta G.Tamaņa kandidatūru.
Deputāts G.Tamanis piekrīt.
Deputāts A.Puriņš izvirza juridiskā dienesta vadītājas M.Dadzes kandidatūru.
Juridiskā dienesta vadītāja M.Dadze piekrīt.
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš,
A.Viča, S.Freiberga, J.Dūmiņš, I.Lagzdiņa, R.Audzers, A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs, V.Āboltiņa);
PRET-nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
izveidot balsu skaitīšanas komisiju šādā sastāvā: I.Pundiņš, G.Tamanis, M.Dadze
Novada domes priekšsēdētāja K.Putniņa lūdz ievēlētajai balsu skaitīšanas komisijai organizēt balsošanu
ar vēlēšanu zīmēm novada domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanās.
Tiek paziņots pārtraukums, lai balsu skaitīšanas komisija varētu sagatavot vēlēšanu zīmes.
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Balsu skaitīšanas komisija atgriežas ar vēlēšanu zīmēm un izdala tās domes deputātiem. Vēlēšanu
zīmes saņem un balsošanas gaitas protokolā parakstās klātesošie deputāti:
Karina PUTNIŅA
Andris VIDŽIS
Helmuts NEZINIS
Aina VIČA
Ivars PUNDIŅŠ
Solvita FREIBERGA
Jānis DŪMIŅŠ
Inese LAGZDIŅA
Raimonds AUDZERS
Artis PURIŅŠ
Jānis KUPČS
Guntis TAMANIS
Andris MAČS
Viola ĀBOLTIŅA
Deputāti izdara izvēli, aizpildot vēlēšanu zīmes.
Balsu skaitīšanas komisija, saņēmusi numurētās vēlēšanu zīmes, apkopo vēlēšanu rezultātus un
komisijas locekle Maija Dadze informē, ka visas vēlēšanu zīmes uzskatītas par derīgām, un nolasa
balsošanas rezultātu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 20.panta otro daļu, 21.panta pirmās daļas 10.punktu un
40.panta trešo daļu, kā arī ņemot vērā balsu skaitīšanas rezultātus,
balsojot ar vēlēšanu zīmēm : PAR – 8 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča,
S.Freiberga, J.Dūmiņš, I.Lagzdiņa), PRET – 6 balsis (R.Audzers, A.Puriņš, A.Mačs, G.Tamanis, J.Kupčs,
V.Āboltiņa), ATTURAS – nav,
Baldones novada dome
NOLEMJ:
ievēlēt deputāti Inesi Lagzdiņu par Baldones novada domes priekšsēdētājas vietnieci.

