2017.gada 31.oktobra domes sēde Nr.14 (20)
Domes sēdē skatīti šādi darba kārtības jautājumi:
1.Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Telfas”, Baldonē,
Baldones novadā.
2.Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.19 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.4
„Baldones novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžets un speciālais budžets”.
3.Par nekustamā īpašuma atsavināšanas procesa uzsākšanu.
4.Par nekustamā īpašuma novērtējumu.
5.Par pašvaldības kustamas mantas atsavināšanu.
6.Par nekustamā īpašuma Baldones novadā, Baldonē, Senču ielā 2A izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
7.Par nekustamā īpašuma Baldones novadā, Baldonē, Tilta ielā 4 izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
8.Par vieglā pasažieru transporta līdzekļa VW Passat Variant izsoles rezultātu apstiprināšanu.
9.Par nekustamo īpašumu uzņemšanu bilancē.
10.Par grozījumiem domes 29.08.2017. lēmumā Nr.9(15) §6 “Par telpu nomas pārslēgšanu”.
11.Par adreses „Ķirsīši” piešķiršanu.
12.Par adrešu piešķiršanu.
13.Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
14.Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
15.Par nekustamā īpašuma sadali un nosaukumu piešķiršanu īpašumam “Iesalnieki-1”.
16.Par valsts rezerves zemes fondā ieskaitītu zemes vienību izvērtēšanu.
17.Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Astras”, Baldones pagastā, Baldones novadā
izstrādes uzsākšanu.
18.Par Baldones novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.20 “ Lokālplānojums
nekustamajiem īpašumiem Daugavas ielā 2, 2A, Baldonē”.
19.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā “Mazennes -1”.
20.Par saistošo noteikumu “Grozījumi Baldones novada domes 2017.gada 29.augusta
saistošajos noteikumos Nr. 12 “Grozījumi Baldones novada domes 2009. gada 8.aprīļa
saistošajos noteikumos Nr. 9 “Par Baldones pašvaldības nodevām”” precizēšanu.
21.Par saistošajiem noteikumiem Nr.21 “Grozījumi Baldones novada domes saistošajos
noteikumos Nr. 12 “Par reklāmas un reklāmas objektu izvietošanu publiskās vietās vai
vietās, kas vērstas pret publisku vietu Baldones novadā””.
22.Par „Baldones Goda pilsoņa” nosaukuma piešķiršanu.
23.Par līdzfinansējumu 2018.gada LOK projektam.
24.Par degvielas limita piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniekam.
25.Par daudzfunkcionāla centra izbūvi.
26.Par Sadarbības grupas izveidi un Sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzībā nolikuma
apstiprināšanu.
27.Par grozījumiem Baldones novada domes 29.03.2016 sēdes lēmumā “Par iestāšanos
nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā”.
28.Par īres tiesību piešķiršanu un izslēgšanu no Pašvaldības palīdzības reģistra.
29.Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.
30.Par atteikumu iekļaušanai Pašvaldības palīdzības reģistrā.
31.Par sociālo dzīvokļu īres līgumu atjaunošanu.
32.Par Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu.
33.Par lietojumprogrammas Microsoft Office nodošanu patapinājumā.
34.Par Baldones novada komercpārvadājumu licencēšanas komisijas sastāva izmaiņām.
35.Par Baldones novada labiekārtošanas komisijas sastāva izmaiņām.
36.Par Nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudas piedziņas komisijas
sastāva izmaiņām.
37. Par amatu savienošanas atļauju.
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1.§
Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Telfas”, Baldonē,
Baldones novadā
/IZSAKĀS – I.Paegle, V.Āboltiņa/
Sēdē piedalās O.Šellere, SIA “ Telfas” pārstāve
ZIŅO: P.Grants
SAGATAVOJA: P.Grants, teritorijas plānotājs
Izskatījusi Olgas Šelleres 21.09.2017. iesniegumu, saņemtu domē 11.09.2017. reģistrētu ar Nr. 21/2524, ar lūgumu atļaut izstrādāt lokālplānojumu nekustamajam īpašumam “Telfas” Baldonē,
Baldones novadā, lai grozītu Baldones novada teritorijas plānojumu, nosakot atbilstošu funkcionālo
zonējumu zirgu manēžas būvniecībai, Baldones novada dome konstatē:
1.Nekustamais īpašums “Telfas” ar kadastra numuru [..] sastāv no divām zemes vienībām: 1) ar
kadastra apzīmējumu [..] - 2,92ha platībā; 2) kadastra apzīmējumu [..] -5,16ha platībā.
2.Saskaņā ar Baldones pagasta zemesgrāmatas nodalījumu nr. 1179 nekustamais īpašums “Telfas” ar
kadastra numuru 80250090081 pieder Olgai Šellerei;
3.Zemes vienībām ir noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis - “Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (0101);
4.Piekļūšana zemes vienībām ir no valsts vietējā autoceļa V9 Iecava-Baldone-Daugmale.
5.Saskaņā ar Baldones novada teritorijas plānojumu 2013. - 2024. gadam:
5.1. zemes vienība atrodas Baldones pilsētas administratīvajā teritorijā;
5.2.zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] funkcionālais zonējums ir Savrupmāju apbūves
teritorijas (DzS2);
5.3.zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80250090082 funkcionālais zonējums ir Savrupmāju
apbūves teritorijas (DzS4), Mežu teritorijas (M) un Transporta un tehniskās infrastruktūras teritorijas
(T), ko veido Ramatas iela un daļa no Iecavas ielas.
5.4.Savrupmāju apbūves teritorijās (DzS2)
ir atļauts būvēt savrupmāju vai rindu māju,
palīgizmantošanā atļauta sabiedrisko un komercdarbības objektu apbūve, kas neatbilst iecerei par
zirgu manēžas būvniecību.
5.5.Savrupmāju apbūves teritorijās (DzS4) ir atļauts būvēt savrupmāju un viensētu, palīgizmantošanā
atļauta sabiedrisko un komercdarbības objektu apbūve, kas neatbilst iecerei par zirgu manēžas
būvniecību.
5.6.Mežu teritorijās (M) galvenais izmantošanas veids ir mežsaimniecība, savukārt palīgizmantošanā
atļauta sabiedrisko objektu apbūve un tehniskās infrastruktūras izbūve, kas neatbilst iecerei par zirgu
manēžas būvniecību.
6.Iesniegumā norādītā iecere nav pretrunā ar Baldones novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju.
Baldones novada dome, pamatojas uz:
1.Teritorijas attīstības plānošanas likuma 1.panta 9.punktu, kas nosaka, ka lokālplānojums ir vietējās
pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kuru vietējā pašvaldība izstrādā
savas administratīvās teritorijas daļai (piemēram, pilsētas, ciema vai lauku teritorijas daļai) kāda
plānošanas uzdevuma risināšanai vai teritorijas plānojuma detalizēšanai vai grozīšanai.
2.Ministru kabineta noteikumi Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” 75.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem lēmumu par teritorijas plānojuma
vai lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, apstiprina darba uzdevumu un izstrādes vadītāju.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 1. panta 9.
punktu un MK noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” 75. punktu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 9 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, E.Brigmanis,
S.Freiberga, H.Nezinis, I.Paegle, A.Požarnovs, I.Romanovska, M.Rucis); PRET- nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Uzsākt lokālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam “Telfas”, Baldonē, Baldones novadā.
2.Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Paulu Grantu.
3.Apstiprināt lokālplānojuma darba uzdevumu (1.pielikums).
4.Slēgt līgumu ar nekustamā īpašuma “Telfas” īpašnieku par lokālplānojuma izstrādes finansēšanu (2.
pielikums).
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2.§
Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.19 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.4
„Baldones novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžets un speciālais budžets”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZIŅO: E.Arāja
SAGATAVOJA: E.Arāja, grāmatvedības vadītāja
Izskatījusi pašvaldības grāmatvedības vadītājas E.Arājas sagatavotos priekšlikumus grozījumiem apstiprinātajā
Baldones novada pašvaldības 2017.gada budžetā, kas saskaņoti ar domes struktūrvienību vadītājiem,

I. Pamatbudžetā:
1.Ieņēmumi:
1.1.1.Valsts budžeta transferti:
1.1.1.1.Finansējums asistenta pakalpojumu nodrošināšanai pašvaldībā par 2017.gada sept. (Labklājības ministrija) – EUR1044.00
1.1.1.2.Finansējums asistenta pakalpojumu nodrošināšanai personām ar invaliditāti 2017.gada sept.-dec.(Izglītības un
zinātnes ministrija) - EUR 5903.00
1.1.1.3.Dotācija profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un deju programmu pedagogu darba samaksai un VSAOI
septembrim- decembrim (Latvijas nacionālais kultūras centrs)- EUR 48179.00
1.1.1.4.Mērķdotācija pašvaldības izglītības iestādēm no 2017.gada sept.-dec. (Izglītības un zinātnes ministrija)- EUR 446408.00
1.1.1.5.Finansējums par atbalsta komplektu uzglabāšanu un izdalīšanas administrēšanu 2017.gada 3.cet. (Sabiedrības
integrācijas fonds)- EUR 107.00
1.1.2.Pārējie pašu ieņēmumi (ieņēmumi par biļešu realizāciju)- EUR 1000.00
1.1.3.Ieņēmumi no pašvaldības kustamā īpašuma realizācijas – EUR 500.00
1.1.4.Valsts kases aizdevums stadiona būvniecībai – EUR 195378.00
2.Izdevumi:
2.1. (5.) Kultūras centrs “Baldone”:
1) Palielināt: EKK 226900 (filmu noma) – EUR 1000.00
2) Samazināt:EKK 2351 (elektropreces) – EUR 650.00
Palielināt:EKK 5232 (saimniecības pamatlīdzekļi) - EUR 650.00
2.2. (6.)Kultūra:
1) Palielināt: EKK 5232 (saimniecības pamatlīdzekļi) - EUR 5997.00
2.3. (7.) Teritorijas attīstība:
1) Samazināt: EKK 22393 (pārējie iestādes administratīvie izdevumi) – EUR 77773.00
2) Samazināt: EKK 22393 (pārējie iestādes administratīvie izdevumi) – EUR 50.00
Palielināt:EKK 6422 ( naudas balvas)- EUR 50.00
2.4.(8.)Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienests:
1) Samazināt: EKK 2241 (ēku, būvju un telpu kārtējais remonts) – EUR 11850.00
Palielināt:EKK 2355 (remontmateriāli) – EUR 11850.00
2.5. (9.) PII „Vāverīte”-pedagogi:
1) Palielināt: EKK 115002 (pārējo darbinieku darba samaksa) - EUR 4776.00
EKK 121002 (darba devēja VSAOI) - EUR 1127.00
2) Palielināt: EKK 1119 (atalgojums) - EUR 36567.00
EKK 1149 (citas piemaksas) – EUR 1120.00
EKK 1210 (darba devēja VSAOI) - EUR 8985.00
EKK 1220 (darba devēja pabalsti) – EUR 400.00
2.6. (10.) PII “Vāverīte”:
1) Samazināt: EKK 2231 (administratīvie izdevumi) – EUR 65.00
Palielināt: EKK 2262 (transportlīdzekļu noma)- EUR 30.00
EKK 22795 (dalības maksas) – EUR 35.00
2) Samazināt: EKK 231100 (biroja preces) - EUR 400.00
Palielināt: EKK 2244 (nekustamā īpašuma uzturēšana) – EUR 400.00
3) Samazināt: EKK 5232 (saimniecības pamatlīdzekļi) - EUR 1900.00
Palielināt: EKK 2244 (nekustamā īpašuma uzturēšana) – EUR 300.00
EKK 5238 (datortehnika un cita biroja tehnika) – EUR 1600.00
4) Palielināt: EKK 22796 (pašnodarbinātas personas) – EUR 23000.00
2.7. (11.) Vidusskola-pedagogi:
1) Palielināt: EKK 1100 (atalgojums) - EUR 236227.00
EKK 1210 (darba devēja VSAOI) - EUR 56717.00
EKK 1220 (darba devēja pabalsti) – EUR 4200.00
2.8. (13.) J.Dūmiņa Baldones mūzikas skola -pedagogi:
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1) Palielināt: EKK 1119 (pārējo darbinieku darba samaksa) - EUR 25916.00
EKK 1149 (citas piemaksas) – EUR 2992.00
EKK 1210 (darba devēja VSAOI) - EUR 6984.00
EKK 1220 (darba devēja pabalsti) – EUR 700.00
2.9. (14.) Mūzikas pamatskola-pedagogi:
1) Palielināt: EKK 1119 (atalgojums) - EUR 81886.00
EKK 1149 (citas piemaksas) – EUR 300.00
EKK 1210 (darba devēja VSAOI) - EUR 19506.00
EKK 1220 (darba devēja pabalsti) – EUR 500.00
2.10. (15.) Mūzikas pamatskola:
1) Palielināt: EKK 5232 (saimniecības pamatlīdzekļi) - EUR 10505.00
2.11. (16.) Baldones mākslas skola -pedagogi:
1) Palielināt: EKK 1119 (pārējo darbinieku darba samaksa) - EUR 9275.00
EKK 1210 (darba devēja VSAOI) - EUR 2212.00
EKK 1220 (darba devēja pabalsti) – EUR 100.00
2.12. (20.) Sociālais dienests:
1)Palielināt: EKK 1148 (prēmijas, naudas balvas) - EUR 86.00
EKK 1150 (atalgojums fiziskām personām uz uzņēmuma līguma pamata) - EUR 522.00
EKK 1210 (darba devēja VSAOI) - EUR 121.00
EKK 22791 (asistenta pakalpojumu apmaksa) - EUR 280.00
EKK 232201 (degvielas izdevumi asistenta pakalpojumu nodrošināšanai) - EUR 35.00
2) Palielināt: EKK 5231 (transportlīdzekļi)- EUR 500.00
3) Palielināt: EKK 1147 ( piemaksa par papildu darbu) - EUR 87.00
EKK 1210 (darba devēja VSAOI) - EUR 20.00
2.13. (24.) Bērnu pēcpusdienas centrs “ Baltais ērglis”:
1) Palielināt: EKK 5238 (datortehnika un cita biroja tehnika) – EUR 4185.00
2.14. (32.) Sporta komplekss:
1) Palielināt: EKK 5240 ( pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība) – 195378.00
2.15. (34.) Projekts “Teritorijas Klapukrogā publiskās infrastruktūras attīstība”:
1) Palielināt: EKK 22393 (pārējie iestādes administratīvie izdevumi) – EUR 878.00
EKK 2519 ( nodokļi un nodevas) – EUR 356.00
EKK 5240 ( pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība) – 16154.00
2.16. (53.) Projekts “ Vārpu ceļš”:
1) Palielināt: EKK 5240 ( pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība) – 16698.00
II.Speciālais budžets:
41. Autoceļi:
1) Samazināt: EKK 2244 (nekustamā īpašuma uzturēšana) – EUR 2000.00
Palielināt: EKK 2246 ( ceļu un ielu remonts) - EUR 2000.00

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka pašvaldības
autonomās tiesības „ (..) apstiprināt pašvaldības budžetu un budžeta grozījums (..)”, 46. pantu par
pašvaldības budžetu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 9 balsis (R.Audzers, E.Brigmanis, S.Freiberga,
H.Nezinis, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, I.Romanovska, M.Rucis); PRET- nav, ATTURAS – 1 balss
(J.Dūmiņš),
NOLEMJ:
1. Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu Nr.19 projektu „Grozījumi saistošajos noteikumos
Nr.4„Baldones novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžets un speciālais budžets””. (Pielikumā).
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to parakstīšanas un tie ir brīvi pieejami Baldones
novada domes ēkā.
3.§
Par nekustamā īpašuma atsavināšanas procesa uzsākšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZIŅO: T.Tihoņenko
SAGATAVOJA: T.Tihoņenko, nekustamo īpašumu pārzine
Domes priekšsēdētājs A.Požarnovs lūdz atlikt jautājuma izskatīšanu līdz priekšsēdētāja vietnieka A.Mača
atnākšanai.
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4.§
Par nekustamā īpašuma novērtējumu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZIŅO: T.Tihoņenko
SAGATAVOJA: T.Tihoņenko, nekustamo īpašumu pārzine
Izskatījusi pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistes Tatjanas Tihoņenko ziņojumu par pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu Baldones novadā, Baldonē, “Jumīši”, Baldones novada dome konstatē:
1. Nekustamais īpašums “Jumīši”, Baldonē Baldones novadā, kadastra numurs 8025 009 0264,
kadastra apzīmējums 8025 009 0218, sastāv no zemes vienības 6279 m² platībā, ir reģistrēts Rīgas
rajona zemesgrāmatas nodaļā uz Baldones pašvaldības vārda, nodalījuma Nr. 100000560640.
2. 02.02.2017. pie sertificēta vērtētāja ir veikta nekustamā īpašuma “Jumīši”, Baldone, Baldones
novadā novērtēšana, kas ir spēkā.
3. 2017.gada 28.septembrī Baldones novada domē tika saņemts nekustamā īpašuma “Jumīši”,
Baldone, Baldones novadā nomnieka iesniegums, kurā tiek lūgts atkārtoti novērtēt nekustamo
īpašumu un nodot šo zemesgabalu atsavināšanai.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļu, 2017.gada 2.februārī veikto nekustamā
īpašuma novērtējumu, Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa,
E.Brigmanis, J.Dūmiņš, S.Freiberga, H.Nezinis, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, I.Romanovska,
M.Rucis); PRET- nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Atteikt atkārtoti veikt nekustamā īpašuma “Jumīši”, Baldone, Baldones novadā novērtējumu.
5.§
Par pašvaldības kustamas mantas atsavināšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZIŅO: T.Tihoņenko
SAGATAVOJA: T.Tihoņenko, nekustamo īpašumu pārzine
Tika izskatīts Baldones novada pašvaldības Baldones vidusskolas direktora pienākuma izpildītāja Ģirta
Kurmja iesniegums, kurā lūdz veikt domi Baldones novada domes kustamās mantas-trauku
mazgājamās mašīnas Metos Master HOOD 110 atsavināšanas procesu.
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts:
1.Saskaņā ar Baldones novada pašvaldības pamatlīdzekļu uzskaites kartiņu Nr. 3826, Baldones novada
pašvaldības bilancē ir trauku mazgājamā mašīna Metos Master HOOD 110 (turpmāk tekstā – trauku
mazgājamā mašīna). Iegādāta 30.11.2011. par summu EUR 2613,09 Atlikušā bilances vērtība uz
01.09.2017. ir EUR 1111.94.
2.Saskaņā ar 25.09.2017. kustamās mantas vērtējuma atskaiti Nr.1.17-2017, sertificēts vērtētājs
(sertifikāta Nr. 18, derīgs līdz 31.12.2019.) Gunārs Gailāns noteicis trauku mazgājamās mašīnas tirgus
vērtību EUR 1300,00.
3.Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punkts nosaka, ka, pildot savas funkcijas,
pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības: (..)iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu,
privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura
darbības.
4.Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punkts nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: (..) noteikt kārtību, kādā
veicami darījumi ar pašvaldības kustamo mantu, kā arī kārtību, kādā notiek dāvinājumu un novēlējumu
pieņemšana un pārzināšana, aizdevumu, aizņēmumu un citu ekonomisko saistību uzņemšanās
pašvaldības vārdā.
5.Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk tekstā – Likums) 3.panta pirmā daļa
nosaka, ka publiskas personas nekustamo un kustamo mantu var atsavināt: 1) pārdodot izsolē, tai
skaitā izsolē ar pretendentu atlasi;2) pārdodot par brīvu cenu;3) apmainot pret citu mantu;4) ieguldot
kapitālsabiedrības pamatkapitālā;5) nododot piegādātājam un izdarot ieskaitu (ja manta ir iepirkta); 6)
nododot bez atlīdzības.
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Minētā likuma 3. panta otrā daļa nosaka, ka publisku personu mantas atsavināšanas pamatveids ir
mantas pārdošana izsolē.
Likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, ka (..)Atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var
ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju
nodrošināšanai. Tā paša panta otrā daļa nosaka, ka publiskas personas mantas atsavināšanu var
ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā
atrodas publiskas personas manta.
Likuma 6.panta otrā daļa nosaka, ka atļauju atsavināt atvasinātas publiskas personas kustamo mantu
dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija vai tās noteikta institūcija un trešā daļa,
ka lēmumā par atsavināšanu norāda atsavināšanas veidu.
Likuma 8.panta ceturtā daļa nosaka, ka atsavināšanai paredzētās kustamās mantas novērtēšanu
organizē publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība, kuras valdījumā vai turējumā atrodas
attiecīgā manta. Tā paša panta piektā daļa nosaka, ka kustamās mantas novērtēšanas komisijas
sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā likuma
6.panta nosacījumiem ir tiesīga atļaut attiecīgās mantas atsavināšanu un sestā daļa, ka mantas
novērtēšanas komisija novērtēšanai pieaicina vienu vai vairākus sertificētus vērtētājus.
Likuma 9.panta trešā daļa nosaka, ka kustamās mantas atsavināšanu organizē publiska persona, tās
iestāde vai kapitālsabiedrība, kuras valdījumā vai turējumā atrodas attiecīgā manta.
Likuma 1.panta pirmās daļas 6.punkts, nosaka, ka nosacītā cena ir (..) kustamās mantas vērtība, kas
noteikta, ņemot vērā tās atlikušo bilances vērtību pēc grāmatvedības uzskaites datiem.
Ņemot vērā Baldones novada pašvaldības Baldones vidusskolas direktora pienākuma izpildītāja Ģirta
Kurmja iesniegumā minēto, kā arī trauku mazgājamās mašīnas bilances vērtību un sertificēta vērtētāja
vērtējumu un pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 19.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta pirmās daļas
6.punktu, 3.panta pirmo daļu, 3. panta otro daļu, 4.panta pirmo daļu, 4. panta otro daļu, 6.panta otro
daļu, 6.panta trešo daļu, 8.panta ceturto daļu, 8. panta piekto daļu, 8. panta sesto daļu, 9.panta trešo
daļu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 10 balsis (R.Audzers, E.Brigmanis, J.Dūmiņš,
S.Freiberga, H.Nezinis, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, I.Romanovska, M.Rucis); PRET- nav,
ATTURAS – 1 balss ( V.Āboltiņa)
NOLEMJ:
1.Atsavināt Baldones novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu - trauku mazgājamo mašīnu
Metos Master HOOD 110, pārdodot to izsolē.
2.Pašvaldības kustamās mantas - trauku mazgājamās mašīnas Metos Master HOOD 110, izsoles
sākumcenu noteikt EUR 1300,- (viens tūkstotis trīs simti euro).
3.Apstiprināt trauku mazgājamās mašīnas Metos Master HOOD 110 izsoles noteikumus.
4.Apstiprināt trauku mazgājamās mašīnas Metos Master HOOD 110 izsoles komisiju šādā sastāvā:
4.1.Komisijas priekšsēdētāja – Tatjana Tihoņenko – nekustāmo īpašumu speciāliste;
4.2.Komisijas locekļi: Viola Āboltiņa, Aija Vilde.
5.Sludinājumu par trauku mazgājamās mašīnas Metos Master HOOD 110 izsoli publicēt Baldones
novada pašvaldības izdevumā “Baldones ziņas”, Baldones pašvaldības interneta mājaslapā un
sludinājumu portālā www.ss.com.
6.Izsoles komisijai rīkot izsoli sludinājumā norādītajā laikā un vietā.
7.Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir nekustamā īpašuma speciāliste Tatjana Tihoņenko.
6.§
Par nekustamā īpašuma Baldones novadā, Baldonē, Senču ielā 2A izsoles rezultātu
apstiprināšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZIŅO: T.Tihoņenko
SAGATAVOJA: T.Tihoņenko, nekustamo īpašumu pārzine

Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 10 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, E.Brigmanis, J.Dūmiņš,
S.Freiberga, H.Nezinis, A.Požarnovs, K.Putniņa, I.Romanovska, M.Rucis); PRET- nav, ATTURAS – 1
balss (I.Paegle),
NOLEMJ:
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1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Senču ielā 2A, Baldonē, Baldones novadā, kadastra numurs 8005 001
0159, kadastra apzīmējums 8005 001 0424 ar kopējo zemes platību 961 m2, zemesgrāmatas
nodalījuma Nr. 100000289038– 2017.gada 9.oktobra izsoles rezultātus.
2.Slēgt pirkuma-pārdevuma līgumu ar [vārds, uzvārds], [..], dzīvojošu[..], par nekustamā īpašuma
Senču ielā 2A, Baldonē, Baldones novadā, kadastra numurs 8005 001 0159, kadastra apzīmējums 8005
001 0424 ar kopējo zemes platību 961 m2, zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000289038, iegādi par
cenu EUR 10 500,- (desmit tūkstoši pieci simti euro).
3.Pēc pirkuma līguma noslēgšanas nekustamais īpašums Senču ielā 2A, Baldonē, Baldones novadā,
pāriet pircēja īpašumā.
4.Pēc darījuma noslēgšanas uzdot Baldones domes grāmatvedībai noņemt nekustamā īpašuma Senču
ielā 2A, Baldonē, Baldones novadā, kadastra numurs 8005 001 0159, kadastra apzīmējums 8005 001
0424 ar kopējo zemes platību 961 m2, zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000289038 no pašvaldības
bilances.
7.§
Par nekustamā īpašuma Baldones novadā, Baldonē, Tilta ielā 4 izsoles rezultātu
apstiprināšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/IZSAKĀS – H.Nezinis/

ZIŅO: T.Tihoņenko
SAGATAVOJA: T.Tihoņenko, nekustamo īpašumu pārzine
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, E.Brigmanis, J.Dūmiņš,
S.Freiberga, H.Nezinis, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, I.Romanovska, M.Rucis); PRET- nav,
ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Tilta ielā 4 , Baldonē, Baldones novadā, kadastra numurs 8005 001 3414,
kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8005 001 3414, ar kopējo zemes platību 2499m2,
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 8005 001 3414 001 un divām palīgēkām ar kadastra apzīmējumiem
8005 001 3414 002, 8005 001 3414 006, nodalījuma Nr. 1000 0000 7050 – 2017.gada 9.oktobra izsoles
rezultātus.
2. Slēgt pirkuma-pārdevuma līgumu ar [vārds, uzvārds], personas kods [..], dzīvojošu [..], par
nekustamā Tilta ielā 4 , Baldonē, Baldones novadā, kadastra numurs 8005 001 3414, kas sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8005 001 3414, ar kopējo zemes platību 2499m2, dzīvojamās mājas ar
kadastra apzīmējumu 8005 001 3414 001 un divām palīgēkām ar kadastra apzīmējumiem 8005 001 3414 002,
8005 001 3414 006, nodalījuma Nr. 1000 0000 7050 pārdošanu uz nomaksu par cenu EUR 20 100,(divdesmit tūkstoši viens simts euro), paredzot, ka:
2.1.Nekustamo īpašumu pārdod uz nomaksu uz 3 gadiem;
2.2.Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas
daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem – nokavējuma procentus 0,1
procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu;
2.3. Pirkuma maksa un procenti maksājami reizi mēnesī, līdz katra mēneša 15.datumam;
2.4.Pircēja īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu tiek nostiprinātas zemesgrāmatā tikai pēc visu
pirkuma līgumā noteikto maksājumu veikšanas.
3.Uzdot Juridiskajam dienestam sagatavot pirkuma-pārdevuma līgumu 2 nedēļu laikā no lēmuma
spēkā stāšanās dienas.
8.§
Par vieglā pasažieru transporta līdzekļa VW Passat Variant izsoles rezultātu apstiprināšanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZIŅO: T.Tihoņenko
SAGATAVOJA: T.Tihoņenko, nekustamo īpašumu pārzine
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, E.Brigmanis, J.Dūmiņš,
S.Freiberga, H.Nezinis, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, I.Romanovska, M.Rucis); PRET- nav,
ATTURAS – nav,
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NOLEMJ:
1.Slēgt pirkuma – pārdevuma līgumu ar SIA STRAL TT, reģ.Nr.40103342310, juridiskā adrese
“Ķūderi”, Baldones pagasts, Baldones novads, par vieglā pasažieru transporta līdzekļa VW
Passat Variant ar valsts numuru GE 5970, šasijas Nr.WVWZZZ3BZXE226997, izlaiduma gads – 1998.,
par pirkuma summu EUR 720,- (septiņi simti divdesmit euro).
2. Pēc darījuma noslēgšanas uzdot Baldones domes grāmatvedībai noņemt vieglo pasažieru
transporta līdzekli VW Passat Variant no pašvaldības bilances.
9.§
Par nekustamo īpašumu uzņemšanu bilancē

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

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
5 nekustamie īpašumi;
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– 11 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, E.Brigmanis, J.Dūmiņš,
S.Freiberga, H.Nezinis, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, I.Romanovska, M.Rucis); PRET- nav,
ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Uzņemt bilancē nekustamo īpašumu Saules ielā 10, Baldonē, Baldones novadā, kadastra
numurs 80050010174, īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80050010172,
650 m2 platībā, zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000571837, ar kadastrālo vērtību EUR 2776,(divi tūkstoši septiņi simti septiņdesmit seši euro).
2.Uzņemt bilancē nekustamo īpašumu Saules ielā 10A, Baldonē, Baldones novadā, kadastra
numurs 80050010091, īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80050010170,
604 m2 platībā, zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000571745, ar kadastrālo vērtību EUR 2579,(divi tūkstoši pieci simti septiņdesmit deviņi euro).
3.Uzņemt bilancē nekustamo īpašumu Krasta ielā 15-1, Baldone, Baldones novadā, kadastra
numurs 8005 900 0363, īpašums sastāv no dzīvokļa 27,2 m² platībā un 272/1442 kopīpašuma
domājamām daļām no būvēm un zemes, zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 1107 1, ar kadastrālo
vērtību EUR 752,- (septiņi simti piecdesmit divi euro).
4.Uzņemt bilancē nekustamo īpašumu Krasta ielā 15-3, Baldone, Baldones novadā, kadastra
numurs 8005 900 0364, īpašums sastāv no dzīvokļa 26,6 m² platībā un 266/1442 kopīpašuma
domājamām daļām no būvēm un zemes, zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 1107 3, ar kadastrālo
vērtību EUR 736,- (septiņi simti trīsdesmit seši euro).
5.Uzņemt bilancē nekustamo īpašumu Krasta ielā 15-6, Baldone, Baldones novadā, kadastra
numurs 8005 900 0365, īpašums sastāv no dzīvokļa 13,9 m² platībā un 139/1442 kopīpašuma
domājamām daļām no būvēm un zemes, zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 1107 6, ar kadastrālo
vērtību EUR 427,- (četri simti divdesmit septiņi euro).
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10.§
Par grozījumiem domes 29.08.2017. lēmumā Nr.9(15) §6 “Par telpu nomas pārslēgšanu”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/IZSAKĀS – V.Āboltiņa/

ZIŅO: T.Tihoņenko
SAGATAVOJA: T.Tihoņenko, nekustamo īpašumu pārzine
Izskatījusi Baldones novada pašvaldības ziņojumu par nepieciešamību pārskatīt telpu nomas līgumus
Baldones novada pašvaldības iestādē “Sociālās aprūpes centrs ”“Baldone””, Baldones novada dome
konstatē:
1.Baldones pašvaldībai piederošajā nekustāmajā īpašumā Iecavas ielā 4, Baldonē ir iznomātas telpas:
1)2005.gada 25.oktobrī noslēgts telpas nomas līgums Nr.1 ar ģimenes ārsti Daci Ročāni;2) 2005.gada
25.oktobrī noslēgts telpas nomas līgums Nr.2 ar ģimenes ārsti Ināru Celmiņu;3)2005.gada 25.oktobrī
noslēgts telpas nomas līgums Nr.3 ar ģimenes ārsti Inesi Iļjenkovu;4) 2017.gada 6.aprīlī noslēgts
nomas līgums Nr.1-24/11 ar SIA “Dr.Martas zobārstniecība” – zobārstniecības pakalpojumu sniegšanai.
2.2017.gada 29.augustā Baldones novada domes sēdē ir pieņemts lēmums Nr.9 (15) §6 “Par telpu
nomas pārslēgšanu” ar ģimenes ārstiem – D. Ročāni, I.Celmiņu un I.Iļjenkovu.
3.No 2017.gada Baldones novada pašvaldības iestādē “Sociālās aprūpes centrs ”“Baldone”” (SACnetiek
izmantota malkas apkure un apkure ir centralizēta, jo SAC ir pievienots pie Baldones vidusskolas
centrālās apkures un katru mēnesi rēķins par apkuri tiek sagatavots atsevišķi un nav iekļaujams
nomas maksas summā. Pārskatot Baldones novada pašvaldības iestādē “Sociālās aprūpes
centrs ”“Baldone”” iznomāto telpu nomas līgumus tika konstatēts, ka nomas maksas aprēķinā tika
izmantoti 2016.gada dati, kur tiešajās izmaksās ir iekļauti EUR 12 000 (kurināmais (malkas apkure), tā
kā šobrīd SAC ir pievienots pie Baldones vidusskolas centrālās apkures, ir nepieciešams veikt nomas
aprēķinu un nomas maksas pārskatīšanu un izņemt no nomas aprēķina izmaksas par apkuri, jo rēķins
par apkuri turpmāk tiek sagatavots atsevišķi.
4.Saskaņā ar Ministru kabineta 08.06.2010 noteikumu Nr.515 "Noteikumi par valsts un pašvaldību
mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem" (turpmāk - MK not. Nr.515) 56., 57., 59., 66., 67.punktiem, 69.1.apakšpunktu, nomas
maksa tiek aprēķināta pēc šo noteikumu augstākminēto punktu noteikumiem.
5.Augstāk minētajos līgumos nomas maksa neatbilsts šī brīža spēkā esošām apkures izmaksām.
Baldones novada dome pamatojas uz sekojošām tiesību normām:
1.Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka, pildot savas funkcijas,
pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu,
privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura
darbības;
15.panta pirmās daļas 6.punktu - pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: nodrošināt veselības
aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu;
21. panta pirmās daļas 14.punkta a. apakšpunktu - dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir
attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: 14) noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar
likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par: pašvaldības zemes, cita nekustamā un
kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu).
2.Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta pirmo
daļu, kas nosaka, ka, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, kustamās
mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, zemes nomas līgumu — uz
laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem, bet cita nekustamā īpašuma nomas līgumu — uz laiku, kas nav
ilgāks par 12 gadiem un trešo daļu - publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas
noteikšanas metodiku un to izņēmumus, kā arī atsevišķus nomas līgumā ietveramos tipveida
nosacījumus noteic Ministru kabinets.
3.Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”
(turpmāk – MK Nr.515) , kas nosaka valsts, pašvaldību un citu atvasinātu publisku personu mantas
iznomāšanas kārtību.
MK Nr.515 4.2.apakšpunktu - šo noteikumu 2.nodaļas normas nepiemēro, izņemot šo noteikumu
7.punktu, ja: tiek slēgts nomas līgums par nomas objektu sociālās aizsardzības, kultūras, izglītības,
zinātnes, sporta vai veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai un: nomas līguma termiņš vai vairākas
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reizes pēc kārtas ar vienu personu noslēgto līgumu kopējais termiņš piecu gadu laikā nepārsniedz
vienu gadu, un nomas maksa nav noteikta Ministru kabineta, pašvaldību domes vai citas atvasinātas
publiskas personas apstiprinātā maksas pakalpojumu cenrādī.
MK Nr.515 7.punktu - lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs.
Pašvaldības dome var noteikt citu institūciju vai amatpersonu, kura pieņem lēmumu par nomas
objekta nodošanu iznomāšanai, kā arī citus šajos noteikumos minētos lēmumus, kas jāpieņem
iznomātājam.
MK Nr.515 65.punktu - ja nomas objekts ir nekustama manta (turpmāk – nekustama manta),
nosacītās nomas maksas noteikšanai iznomātājs organizē nomas objekta apsekošanu un faktiskā
stāvokļa novērtēšanu un nosacīto nomas maksu nosaka, ievērojot nekustamā īpašuma tehnisko
stāvokli, atrašanās vietu, izmantošanas iespējas un citus apstākļus. (..)
MK Nr.515 67.punktu - ja nekustamu mantu iznomā privāto tiesību subjektam, nosacīto nomas
maksu nosaka augstāku par nomas maksu, kas noteikta saskaņā ar šo noteikumu 3.nodaļu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta
pirmās daļas 6.punktu, 21. panta pirmās daļas 14.punkta a. apakšpunktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta pirmo un trešo daļu, MK 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515
„Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas
līguma tipveida nosacījumiem” 4.2.apakšpunktu, 7., 65., 67.punktu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, E.Brigmanis, J.Dūmiņš,
S.Freiberga, H.Nezinis, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, I.Romanovska, M.Rucis); PRET- nav,
ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Veikt grozījumus Baldones novada domes 29.08.2017. lēmuma Nr.9(15) §6 “Par telpu nomas
pārslēgšanu” lemjošās daļas 1.1.,1.2., 1.3., apakšpunktos, izsakot tos šādā reakcijā:
“ 1.1. 2005.gada 25.oktobrī noslēgto telpu nomas līgumu Nr.1 ar ģimenes ārsti Daci Ročāni, vienotais
reģ. Nr.8006-00007, nosakot nomas maksu par Iecavas ielā 4, Baldonē telpu Nr.55,56,52,51, 49 un
koplietošanas gaiteņu iznomāšanu, ar kopējo platību 61,2 m2, EUR 111,00 (viens simts vienpadsmit
euro,00 centi).
1.2. 2005.gada 25.oktobrī noslēgto telpu nomas līgumu Nr.2 ar ģimenes ārsti Ināru Celmiņu,
vienotais reģ. Nr.8006-00005, nosakot nomas maksu par Iecavas ielā 4, Baldonē telpu
Nr.55,50,49,42,41 un koplietošanas gaiteņu iznomāšanu, ar kopējo platību 69,4 m2, EUR 125,87
(viens simts divdesmit pieci euro, 87 centi).
1.3. 2005.gada 25.oktobrī noslēgto telpu nomas līgumu Nr.3 ar ģimenes ārstu Inesi Iļjenkovu,
vienotais reģ. Nr.8006-75404, nosakot nomas maksu par Iecavas ielā 4, Baldonē telpu Nr.46,68 un
koplietošanas gaiteņu iznomāšanu, ar kopējo platību 53,08 m2, EUR 97,58 (deviņdesmit septiņi euro,
58 centi).”.
2.Veikt grozījumus Baldones novada domes 29.08.2017. lēmuma Nr.9(15) §6 “Par telpu nomas
pārslēgšanu” lemjošās daļas 2. punktā, izsakot to šādā reakcijā:
“2. Nomas maksas aprēķina un maksas tiešajās izmaksās ir iekļauts apkopējas darbs un izmaksas par
ūdeni un kanalizāciju. Papildus nomas maksai nomniekam ir jāveic maksa par patērēto elektroenerģiju
un apkuri, saskaņa ar piestādīto rēķinu.”.
3.Uzdot Juridiskajam dienestam divu nedēļu laikā no šī lēmuma stāšanās spēkā noslēgt Vienošanos par
nomas maksas cenu izmaiņām ar ģimenes ārsti D. Ročāni, I.Celmiņu un I.Iļjenkovu.
4.Veikt grozījumus Baldones novada domes 04.04.2017. lēmuma Nr.2§4 “Par pašvaldības telpas
Iecavas ielā 4, Baldonē iznomāšanu” nolēmuma daļas 2. punktā, izsakot to šādā reakcijā:
“ 2.Iznomāt SIA “Dr.Martas zobārstniecība”, reģ.Nr.40203027423, – zobārstniecības pakalpojumu
sniegšanai, telpas kas atrodas Iecavas ielā 4, Baldonē, Baldones novadā, kas ēkas inventarizācijas lietā
apzīmētas ar Nr.48, 40, 39 un koplietošanas gaiteņus, ar kopējo platību 46,2 m2, EUR 83,80
(astoņdesmit trīs euro 80 centi).”.
5.Veikt grozījumus Baldones novada domes 04.04.2017. lēmumā Nr.2§4 “Par pašvaldības telpas
Iecavas ielā 4, Baldonē iznomāšanu” un svītrot lemjošās daļas 3. punktu.
6.Veikt grozījumus Baldones novada domes 04.04.2017. lēmuma Nr.2§4 “Par pašvaldības telpas
Iecavas ielā 4, Baldonē iznomāšanu” nolēmuma daļas 4. punktā, izsakot to šādā reakcijā:

11

“4. Nomas maksas aprēķina un maksas tiešajās izmaksās ir iekļauts apkopējas darbs un izmaksas
par ūdeni un kanalizāciju. Papildus nomas maksai nomniekam ir jāveic maksa par patērēto
elektroenerģiju un apkuri, saskaņa ar piestādīto rēķinu.”.
7.Uzdot Juridiskajam dienestam divu nedēļu laikā no šī lēmuma stāšanās spēkā noslēgt Vienošanos par
nomas maksas cenu izmaiņām ar SIA “Dr.Martas zobārstniecība”.
11.§
Par adreses „Ķirsīši” piešķiršanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja

Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, E.Brigmanis, J.Dūmiņš,
S.Freiberga, H.Nezinis, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, I.Romanovska, M.Rucis); PRET- nav,
ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Nekustamā īpašuma ar kadastra numuru [..], zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] un uz tās
plānotajām ēkām piešķirt adresi “Ķirsīši”, Baldones pagasts, Baldones novads.
12.§
Par adrešu piešķiršanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, E.Brigmanis, J.Dūmiņš,
S.Freiberga, H.Nezinis, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, I.Romanovska, M.Rucis); PRET- nav,
ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru [..], kas sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu [..], un uz tās plānotajām ēkām, piešķirt adresi „Vidmanti”, Baldones pagasts,
Baldones novads.
2.Nekustamā īpašuma “Melnjauktuves -2” ar kadastra numuru [..] zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu [..] un uz tās plānotājām ēkām piešķirt adresi “Melnjauktuves”, Baldones pagasts,
Baldones novads.
3.Nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru [..], kas sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu [..], un uz tās plānotajām ēkām, piešķirt adresi „Sapņu parks”, Baldones pagasts,
Baldones novads.
4.Nekustamā īpašumā Stadiona iela 4, Baldone piešķirt adreses telpu grupām:
4.1. Stadiona iela 4-1, Baldone, Baldones novads – telpu grupa Nr. 002, telpas 1, 2, 3, 4, 5,
5, 6, 7, 8, 9, 10;
4.2. Stadiona iela 4-2, Baldone, Baldones novads – telpu grupa Nr. 003, telpas 1, 2, 3, 4, 5,
5, 6, 7.
13.§
Par zemes nomas līguma izbeigšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/ IZSAKĀS – H.Nezinis, I.Paegle/

ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja

Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 12 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, E.Brigmanis, J.Dūmiņš,
S.Freiberga, A.Mačs, H.Nezinis, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, I.Romanovska, M.Rucis); PRET- nav,
ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Pārtraukt zemes nomas līgumu Nr. 72-04-12/765, noslēgtu ar [vārds, uzvārds], personas kods [..], par
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zemes “Jaunvidiņi”, Baldones pagasts, Baldones novads 4,29 ha platībā iznomāšanu, ar 2018.gada
1.janvāri.
14.§
Par zemes nomas līguma izbeigšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/IZSAKĀS – V.Āboltiņa, A.Požarnovs/
ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja

Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, E.Brigmanis, J.Dūmiņš,
S.Freiberga, A.Mačs, H.Nezinis, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, I.Romanovska, M.Rucis, E.Valantis);
PRET- nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Pārtraukt zemes nomas līgumu Nr. 72-04-12/772, noslēgtu ar [vārds, uzvārds], personas kods [..],
par zemes “Strazdi”, Baldones pagasts, Baldones novads 0,3828 ha platībā iznomāšanu, ar 2018.gada
1.janvāri.
15.§
Par nekustamā īpašuma sadali un nosaukumu piešķiršanu īpašumam “Iesalnieki-1”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, E.Brigmanis, J.Dūmiņš,
S.Freiberga, A.Mačs, H.Nezinis, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, I.Romanovska, M.Rucis, E.Valantis);
PRET- nav, ATTURAS – nav, nepiedalās balsojumā – 1 balss (I.Lagzdiņa)
NOLEMJ:
1.Sadalīt nekustamo īpašumu ar kadastra numuru [..] un nosaukumu “ Iesalnieki-1” divos atsevišķos
īpašumos:
1.1. zemes vienībai 6,5ha platībā ar kadastra apzīmējumu [..] piešķirt nosaukumu “Kalna Bērzi”;
1.2. zemes vienībai 2,4ha platībā ar kadastra apzīmējumu [..] piešķirt nosaukumu “Saulrīti”.
2. Nosaukumu “Iesalnieki-1” dzēst no Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmas.
16.§
Par valsts rezerves zemes fondā ieskaitītu zemes vienību izvērtēšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/IZSAKĀS – H.Nezinis, K.Putniņa, I.Lagzdiņa, A.Požarnovs/

ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Izskatījusi Valsts zemes dienesta 13.06.2017. vēstuli Nr.2-04/182 par pašvaldībai piekritīgās zemes datu
aktualizāciju kadastrā pēc zemes reformas pabeigšanas, saņemtu domē 15.06.2017., reģistrētu ar Nr.14e/1619, Baldones novada dome konstatē:
1. Beidzot zemes reformu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ir izveidojušās 88
zemes vienības, kurās ieskaitītas valsts rezerves zemes fondā.
2. Zemes reforma Baldones administratīvajā teritorijā pabeigta 28.01.2016. Līdz 28.06.2017. ministrijas
vērtē zemes vienību piekritību valstij un nosūta informāciju pašvaldībām. Līdz 28.08.2017. pašvaldības
vērtē zemes vienības, par kurām ministrijas nav izdarījušas atzīmi par piekritību sev un gatavo
lēmumprojektus par piederību/piekritību pašvaldībai, līdz 29.11.2017. pašvaldības pieņem
lēmumu par piekritību pašvaldībai.
3. 13.06.2017. ir saņemts viens priekšlikums no valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi”
iegūt īpašumā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8005 001 5123 no valsts rezerves zemes fondā
ieskaitītajām zemes vienībām.
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu, kas nosaka, ka atsevišķu pašvaldības funkciju
pildīšanai vai pašvaldības administratīvās teritorijas pārvaldīšanai, dome no domes deputātiem un
attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem var izveidot valdes, komisijas vai darba grupas (..),
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 15 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, E.Brigmanis, J.Dūmiņš,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, A.Mačs, H.Nezinis, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, I.Romanovska, M.Rucis,
E.Valantis, G.Tamanis); PRET- nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Izveidot darba grupu piecu cilvēku sastāvā rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma
tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederības vai piekritības izvērtēšanai:
1.1.Andris Mačs;
1.2.Karina Putniņa;
1.3.Inese Lagzdiņa;
1.4.Māris Rucis;
1.5.Aija Ciseļonoka.
2.Uzdot darba grupai līdz 2017.gada 15.novembrim veikt zemes gabalu izvērtēšanu un iesniegt
priekšlikumus novembra Attīstības komitejas sēdē.
Domes priekšsēdētājs A.Požarnovs lūdz atgriezties pie 3.darba kārtības jautājuma, jo
sēdē piedalās domes priekšsēdētāja vietnieks A.Mačs.
3.§
Par nekustamā īpašuma atsavināšanas procesa uzsākšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZIŅO: A.Mačs
SAGATAVOJA: T.Tihoņenko, nekustamo īpašumu pārzine

Izskatījusi pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistes Tatjanas Tihoņenko ziņojumu par pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu Baldones novadā, Baldonē Saules ielā 10A un iespēju to atsavināt, Baldones novada dome
konstatē:
1. Nekustamais īpašums Saules ielā 10A, Baldonē, Baldones novadā, kadastra numurs 8005 001 0091,
kadastra apzīmējums 8005 001 0170, īpašums sastāv no zemes vienības 604 m² platībā, ir reģistrēts Rīgas
rajona zemesgrāmatas nodaļā uz Baldones pašvaldības vārda, nodalījuma Nr. 100000571745;
2. Nekustamā īpašuma Saules ielā 10A, Baldonē, Baldones novadā atsavināšanas ierosinātājs ir zemes
īpašnieks, kurš vēlas nopirkt zemes starpgabalu, kas pieguļ viņa zemei.
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 4.daļas 1.punktu, kas paredz, ka
publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt zemes īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt
zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvi), kas atrodas uz īpašumā esošās zemes, vai zemes starpgabalu, kas pieguļ
viņu zemei, kā arī 8.panta 2. un 3.daļu, kas nosaka, ka atsavināšanai paredzētā atvasinātas publiskas personas
nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcijas noteiktajā
kārtībā. Nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija
(amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.
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– 14 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, E.Brigmanis, J.Dūmiņš,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, A.Mačs, H.Nezinis, I.Paegle, K.Putniņa, I.Romanovska, M.Rucis, E.Valantis,
G.Tamanis); PRET- nav, ATTURAS – nav, nepiedalās lēmuma pieņemšanā – 1 balss (A.Požarnovs)
NOLEMJ:
1. Uzsākt nekustamā īpašuma Saules ielā 10A, Baldone, Baldones novadā atsavināšanas procesu.
2.
Pasūtīt pie nekustamā īpašuma sertificēta vērtētāja augstāk minēto nekustamo īpašumu
novērtējumus.
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17.§
Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Astras”, Baldones pagastā, Baldones novadā
izstrādes uzsākšanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/ IZSAKĀS – H.Nezinis/
ZIŅO: P.Grants
SAGATAVOJA: P.Grants, teritorijas plānotājs

Izskatījusi 28.09.2017. [vārds, uzvārds] [..] un [vārds, uzvārds] [..] iesniegumu, saņemtu domē
28.09.2017. reģistrētu ar Nr. 1-7/2601, kurā lūgts uzsākt detālplānojuma izstrādi, lai pamatotu jauna ceļa
pievienojumu valsts vietējam autoceļam V9 Iecava - Baldone – Daugmale, Baldones novada dome konstatē:
1.Nekustamais īpašums “Astras” ar kadastra numuru [..] (turpmāk – zemes vienība) sastāv no vienas zemes
vienības, 1,4 ha platībā.
2. Saskaņā ar Baldones pagasta zemesgrāmatas nodalījumu nr. [..], nekustamais īpašums pieder [vārds,
uzvārds].
3.Zemes vienībai reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – “Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība” (0101).
4. Zemes vienībai nav pievienojuma valsts vietējam autoceļam V9 Iecava - Baldone - Daugmale.
5.Nekustamais īpašums “Astras” robežojas ar nekustamo īpašumu “Žubītes”.
6.Saskaņā ar Baldones novada teritorijas plānojumu 2013. - 2024. gadam:
6.1.zemes vienības funkcionālais zonējums ir Savrupmāju apbūves teritorijas (DzS4);
6.2.Funkcionālajā zonā atļauts būvēt savrupmāju vai viensētu, papildizmantošanā atļauta Sabiedrisko un
komercdarbības objektu apbūve;
6.3.zemes vienību apgrūtina: 1) aizsargjosla gar valsts vietējo autoceļu; 2) aizsargjosla gar elektrisko tīklu kabeļļīniju.
Baldones novada dome, pamatojas uz:
1. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.pantu, 1 daļu Vietējā pašvaldība izstrādā un apstiprina vietējās
pašvaldības attīstības stratēģiju, attīstības programmu, teritorijas plānojumu, lokālplānojumus,
detālplānojumus un tematiskos plānojumus.
2. 07.07.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr.505 “Noteikumi par pašvaldību, komersantu un māju ceļu
pievienošanu valsts autoceļiem” 1. punktu, kas nosaka kārtību, kādā pašvaldību, komersantu un māju ceļus
pievieno valsts autoceļiem; 2. punktu, kas nosaka, ka šo noteikumu 1.punktā minēto ceļu pievienojumi valsts
autoceļiem tiek veidoti atbilstoši detālplānojumiem.
3. 14.10.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” 98.punktu, pašvaldība pieņem lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu,
apstiprina darba uzdevumu un izstrādes vadītāju vai noraida iesniegumu, sniedzot atbilstošu pamatojumu.
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 15 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, E.Brigmanis, J.Dūmiņš,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, A.Mačs, H.Nezinis, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, I.Romanovska, M.Rucis,
E.Valantis, G.Tamanis); PRET- nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamajā īpašumā “Astras”, ar kadastra numuru [..].
2.Apstiprināt detālplānojuma nekustamajā īpašumā “Astras” darba uzdevumu saskaņā ar 1.pielikumu.
3.Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt teritorijas plānotāju Paulu Grantu.
4.Divu mēnešu laikā noslēgt līgumu par detālplānojuma izstrādi un finansēšanu saskaņā ar 2.pielikumu.
18.§
Par Baldones novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.20 “ Lokālplānojums
nekustamajiem īpašumiem Daugavas ielā 2, 2A, Baldonē”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/ IZSAKĀS – E.Valantis/
ZIŅO: P.Grants
SAGATAVOJA: P.Grants, teritorijas plānotājs

Izskatot lokālplānojuma nekustamajiem īpašumiem Daugavas ielā 2, 2A, Baldonē ziņojumu par
publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem, Baldones novada
dome secina, ka lokālplānojums ir izstrādāts ievērojot 14.10.2014. Ministru kabineta noteikumus
Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”.
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Pamatojoties uz 14.10.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem” 91.punktu “Pašvaldības dome ar saistošajiem noteikumiem apstiprina
teritorijas plānojuma vai lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus un grafisko daļu –
funkcionālo zonējumu, teritorijas ar īpašiem noteikumiem un aizsargjoslas, kas noteiktas pašvaldības
kompetencē esošajām apgrūtinātajām teritorijām un objektiem. Paziņojumu par saistošo noteikumu
pieņemšanu publicē sistēmā, oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un pašvaldības tīmekļa vietnē”,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, E.Brigmanis, J.Dūmiņš,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, A.Mačs, H.Nezinis, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, I.Romanovska, M.Rucis,
G.Tamanis); PRET- nav, ATTURAS – 1 balss (E.Valantis),
NOLEMJ:
1.Apstiprināt lokālplānojumu “Lokālplānojums nekustamajiem īpašumiem Daugavas ielā 2, 2A, Baldonē”,
un kā pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 20 pieņemt Baldones novada lokālplānojuma nodaļas
“Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un “Grafiskā daļa”.
2.Publicēt paziņojumu par lokālplānojuma apstiprināšanu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un Baldones
novada interneta vietnē www.baldone.lv.
19.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā “Mazennes -1”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/ IZSAKĀS – H.Nezinis/
ZIŅO: P.Grants
SAGATAVOJA: P.Grants, teritorijas plānotājs

Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 15 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, E.Brigmanis, J.Dūmiņš,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, A.Mačs, H.Nezinis, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, I.Romanovska, M.Rucis,
E.Valantis, G.Tamanis); PRET- nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Baldones novadā, Baldones pagastā,
“Mazennes-1” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu [..].
2.Zemes ierīcības projekta zemes vienībai „1” ar kadastra apzīmējumu [..], 27.00 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.Zemes ierīcības projekta zemes vienībai „2” ar kadastra apzīmējumu [..], 1,0 ha platībā, piešķirt
nosaukumu “Dižkļavas” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101).
20.§
Par saistošo noteikumu “Grozījumi Baldones novada domes 2017.gada 29.augusta
saistošajos noteikumos Nr. 12 “Grozījumi Baldones novada domes 2009. gada 8.aprīļa
saistošajos noteikumos Nr. 9 “Par Baldones pašvaldības nodevām”” precizēšanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZIŅO: K.Lāce
SAGATAVOJA: K.Lāce, juridiskā dienesta juriste

Tika izskatīta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) 29.09.2017. vēstule Nr.118/7424, pamatojoties uz kuru ir nepieciešams veikt precizējumus 2017.gada 29.augusta saistošajos
noteikumos Nr.12 “Grozījumi Baldones novada domes 2009.gada 8.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 9
“Par Baldones pašvaldības nodevām””.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 15. punktu
un likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 2.punktu
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 15 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, E.Brigmanis, J.Dūmiņš,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, A.Mačs, H.Nezinis, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, I.Romanovska, M.Rucis,
E.Valantis, G.Tamanis); PRET- nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Precizēt Baldones novada domes 2017.gada 29.augusta saistošos noteikumus Nr.12 “Grozījumi
Baldones novada domes 2009. gada 8.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 9 “Par Baldones pašvaldības
nodevām””:
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1.1. Izteikt noteikumu 1.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
“ 1.1.Papildināt noteikumus ar 32.1.punktu šādā redakcijā:
“32.1.Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kas rīko izklaidējoša rakstura
pasākumus publiskās vietās Baldones novada administratīvajā teritorijā”. ”.
1.2. Svītrot noteikumu 1.2.apakšpunktu.
1.3. Svītrot noteikumu 1.4.apakšpunktu.
1.4. Papildināt noteikumu ar 1.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
“1.5. Papildināt noteikumus ar 36.punktu šādā redakcijā:
“ 36. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē 1998.gada 10.marta saistošie noteikumi Nr.5
“Par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās Baldones novadā”.”.
2.Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniski nosūtīt
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
21.§
Par saistošajiem noteikumiem Nr.21 “Grozījumi Baldones novada domes saistošajos
noteikumos Nr. 12 “Par reklāmas un reklāmas objektu izvietošanu publiskās vietās vai
vietās, kas vērstas pret publisku vietu Baldones novadā”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZIŅO: S.Bērziņa
SAGATAVOJA: S.Bērziņa, juridiskā dienesta vadītāja

Ņemot vērā, ka 2014.gada 1.janvārī Latvijas Republika ir pievienojusies Eirozonas dalībvalstīm, kas
nosaka, ka valstī tiek mainīta valūta no latiem uz euro, bet 22.05.2013. saistošie noteikumi Nr. 12 “Par
reklāmas un reklāmas objektu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu
Baldones novadā” paredz, ka par saistošo noteikumu 2., 3. punktu, 2.nodaļas visu punktu, 30., 31., 32.,
33.punktu pārkāpšanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 10,- LVL līdz 50,- LVL. Kā arī
izskatījusi saistošo noteikumu “Grozījumi Baldones novada domes saistošajos noteikumos Nr. 12 “Par
reklāmas un reklāmas objektu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu
Baldones novadā”” projektu un paskaidrojuma rakstu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 16.punktu, 43.panta pirmās daļas 7.punktu, Reklāmas likuma 7.panta trešo daļu,
Ministru kabineta 2012.gada 30.oktobra noteikumu Nr.732 "Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas
izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu" 45.punktu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 15 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, E.Brigmanis, J.Dūmiņš,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, A.Mačs, H.Nezinis, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, I.Romanovska, M.Rucis,
E.Valantis, G.Tamanis); PRET- nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Apstiprināt Baldones novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 21 “Grozījumi Baldones novada
domes saistošajos noteikumos Nr. 12 “Par reklāmas un reklāmas objektu izvietošanu publiskās vietās
vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Baldones novadā””.
2.Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniski nosūtīt
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
22.§
Par „Baldones Goda pilsoņa” nosaukuma piešķiršanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/ IZSAKĀS – A.Požarnovs, K.Putniņa/
ZIŅO: A.Požarnovs
SAGATAVOJA: A.Požarnovs, domes priekšsēdētājs

Izskatījusi [vārds, uzvārds], personas kods [..], deklarētā dzīvesvieta [..], Baldone, un Baldones
novada iedzīvotāju (19 personas) parakstītu 2017.gada 14.septembra iesniegumu, domē saņemtu
21.09.2017., reģistrācijas Nr.2-6/2523, ar ierosinājumu Baldones Goda pilsoņa nosaukumu piešķirt
Ilonai Ķimenai par sevišķiem nopelniem Baldones labā, kas izpaudusies viņas 20 gadu darbā par sporta
skolotāju un deju kolektīvu vadītāju (1958-1978), aizraujot skolēnus ar dejošanas prieku, un 10 gadus
kā vidējās paaudzes deju kolektīva “Degsme” un deju kopas “Luste” vadītāju (1998-2008), Baldones
novada dome konstatē:
1. Ilona Ķimena dzimusi 1934.gadā. Ilgus gadus dzīvojusi Baldonē, šobrīd Rīgā.
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2. 20 gadus ir nostrādājusi Baldones vidusskolā par sporta skolotāju un deju kolektīvu vadītāju
(1958.g.-1978.g). Šai laikā viņa izveidoja skolā vairākus deju kolektīvus dažādās vecuma grupās,
ieinteresējot un aizraujot skolēnus ar dejošanas prieku. Viņas vadībā Baldones vidusskolas deju
kolektīvi daudzus gadus bija laureāti Rīgas rajona deju skatēs, kā arī labāko skaitā Latvijā, regulāri
guva arī panākumus Skolēnu dziesmu un deju svētku skatēs republikā. Skolotāja I. Ķimena izveidoja arī
Baldones kultūras nama jauniešu deju kolektīvu, kas viņas vadībā aktīvi darbojās, sniedza koncertus, ar
panākumiem piedalījās Rīgas rajona un republikas deju skatēs, Dziesmu un deju svētkos.
3.Pēc aiziešanas no Baldones, skolotāja I.Ķimena saites ar Baldoni saglabāja un, pateicoties viņas
neatlaidībai, dejas mīlestībai un entuziasmam, dejas prieks Baldonē sāka atjaunoties 1998. gadā, kad
skolotāja I.Ķimena aicināja kopā savus bijušos dejotājus, lai izveidotu kolektīvu, kas 1999.gada
pavasarī kopā ar „ Ķimenīti" piedalītos viņas 40 gadu darba jubilejas koncertā VEF kultūras pilī.
Iesaistot bijušos dejotājus, tika izveidots vidējās paaudzes deju kolektīvs „ Degsme", kas šogad
svinēs 18 gadu jubileju un senioru deju kopa „ Luste" . I.Ķimena šos kolektīvus vadīja 10 gadus. Šobrīd
daļa bijušo„ Degsmes" dejotāju veido pamatu senioru deju kolektīvam „Degļi".
4. Ilonas Ķimenas nozīmīgākie darbi un nopelni:
4.1.Izveidoti un ar panākumiem ilgus gadus vadīti skolēnu deju kolektīvi Baldones vidusskolā, kuri
darbojas joprojām. Izveidots un vadīts jauniešu deju kolektīvs Baldonē;
4.2.Pēc ilgiem klusuma gadiem Baldonē atjaunoti deju kolektīvi, kas aktīvi piedalās koncertos, skatēs,
gūstot panākumus un nesot slavu Baldonei.
5.Saskaņā ar grāmatvedības vadītājas sniegto informāciju 2017.gada budžetā EKK-6422 paredzēti
līdzekļi naudas balvai Goda pilsonim EUR 380.00, un EKK-2314 līdzekļi Goda pilsoņa zelta nozīmītei.
Pamatojoties uz 2012.gada 7.marta sēdē apstiprinātā nolikuma „Par apbalvojumu „Baldones Goda
pilsonis”, „Atzinības raksts” un „Dāvinājuma vai naudas balvas” piešķiršanu” 4.punktu, kurā noteikts
„(..)Apbalvojumu „Baldones Goda pilsonis” piešķir fiziskām personām par sevišķiem nopelniem
Baldones labā, kas var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes vai
saimnieciskajā un citā darbā, vairojot iedzīvotāju pašapziņu un lepnumu un veicinot Baldones novada
pozitīva tēla veidošanu.
Par nopelniem uzskatāms gan izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un
panākumiem bagāta darbība. Kopā ar apbalvojuma „Baldones Goda pilsonis” piešķiršanu tiek izsniegta
arī naudas balva, kas ir valstī noteiktās minimālās algas apmērā, pēc nodokļu nomaksas.(..)”, un
likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, kas paredz „(..) atbilstoši apstiprinātajam
pašvaldības budžetam, racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu līdzekļus (..)”,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 15 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, E.Brigmanis, J.Dūmiņš,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, A.Mačs, H.Nezinis, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, I.Romanovska, M.Rucis,
E.Valantis, G.Tamanis); PRET- nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Par sevišķiem nopelniem Baldones labā, veicot ilgstošu, priekšzīmīgu un panākumiem bagātu darbību,
„Baldones Goda pilsoņa” nosaukumu piešķirt Ilonai Ķimenai, apbalvojot ar zelta nozīmi un naudas
balvu, minimālās algas apmērā, no Teritorijas attīstībai paredzētajiem līdzekļiem, EKK – 6422 (naudas
balva).
23.§
Par līdzfinansējumu 2018.gada LOK projektam

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/ IZSAKĀS – I.Lagzdiņa, K.Putniņa, I.Paegle, E.Brigmanis, V.Āboltiņa, A.Požarnovs/

ZIŅO: E.Brigmanis
SAGATAVOJA: A.Požarnovs, domes priekšsēdētājs
Izskatījusi Latvijas Olimpiskās komitejas (turpmāk tekstā – LOK) prezidenta Aldona Vrubļevska
2017.gada 4.oktobra iesniegumu, domē saņemtu 04.10.2017., reģistrācijas Nr.2-5/2663, “Par
līdzfinansējumu 2018.g. LOK projektiem “Olimpiskā diena” un “Sporto visa klase””, Baldones novada
dome konstatē:
1. Projekta “Olimpiskā diena” norises vietās valstī, pasākums sākās ar Olimpisko rīta vingrošanu,
kuras mērķis bija dalībniekus pamodināt un sagatavot turpmākās dienas aktivitātēm, kā arī atgādināt
par pareizi veiktu rīta vingrošanu kā svarīgu ikdienas sastāvdaļu. Izglītības iestāžu audzēkņi var
piedalīsies stafetēs un citās sporta sacensībās, kā arī radošajos foto, zīmējumu un eseju konkursos.
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“Olimpiskās dienas” norises vietās programmā tiek popularizēti Olimpiskie sporta veidi, Olimpiskās
idejas un vērtības. “Olimpiskās dienas” dalībniekiem tiek pasniegti SOK sertifikāti, bet viena labākā
komanda pašvaldībā saņēma LOK speciālbalvas.
2. Projekts “Sporto visa klase” tā dalībniekiem ir bezmaksas un tas paredz iesaistīto skolu 3., 4. 5. un
6.klašu skolēniem katru nedēļu nodrošināt papildus trīs fakultatīvās sporta nodarbības, kas notiek un
notiks saskaņā ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) izstrādātu metodisko materiālu.
Projekta mērķis ir palielināt projektā iesaistīto izglītības iestāžu, klašu un audzēkņu skaitu, izstrādājot
projekta metodiskās programmas 3. – 6.klašu grupai un četru mācību gadu laikā mērķtiecīgi uzlabot
visu klases skolēnu fizisko sagatavotību, stāju, dodot motivāciju nodarboties ar sportu.
Projekts “Sporto visa klase” paredz 3 fakultatīvās sporta nodarbības nedēļā:1)stājas uzlabošana un
vispārējā fiziskā sagatavotība;2)futbola iemaņu apguve;3) peldēšana vai sporta nodarbība svaigā gaisā.
Projektu organizē LOK sadarbībā ar “Olimpisko Solidaritāti”, pašvaldībām un Latvijas Futbola federāciju,
to atbalsta Izglītības un zinātnes ministrija, LOK ģenerālsponsors “Latvijas Mobilais Telefons”, LOK
partneris “LDz Cargo” un sporta preču veikals tīkls SIA” Sportland”.
3. Baldones vidusskola 2017./2018 māc.gadā plāno iesaistīties projektā “Sporto visa klase”.
Nepieciešami finanšu līdzekļi mīkstā sporta inventāra (vienādu treniņtērpu) iegādei (summa precīzi būs
zināma uz 2018.gada budžeta sagatavošanu).
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– 15 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, E.Brigmanis, J.Dūmiņš,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, A.Mačs, H.Nezinis, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, I.Romanovska, M.Rucis,
E.Valantis, G.Tamanis); PRET- nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Konceptuāli atbalstīt LOK projektu “Sporto visa klase”
iestādēs un līdzfinansējuma piešķiršanu 2018.gada budžetā.

Baldones novada pašvaldības izglītības

24.§
Par degvielas limita piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniekam

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZIŅO: A.Požarnovs
SAGATAVOJA: S.Rasnace, domes lietvede

Baldones novada dome ir izskatījusi pašvaldības izpilddirektores p.i. E.Arājas 18.10.2017. iesniegumu,
domē saņemts 20.10.2017., reģistrācijas Nr.2-5/2812, ar lūgumu, amata pienākumu nodrošināšanai,
veicot pašvaldības interešu pārstāvību, piešķirt domes priekšsēdētāja vietniekam A.Mačam apmaksātu
degvielas patēriņa limitu – 60 litri mēnesī, noslēdzot patapinājuma līgumu par personīgā
transportlīdzekļa izmantošanu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, kas noteic, ka dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, kā arī ievērojot Baldones novada domes
22.12.2010. apstiprinātos noteikumus “Par kārtību, kādā Baldones novada domes amatpersonas
(darbinieki) izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus” 3.2.punktu
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, E.Brigmanis, J.Dūmiņš,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, H.Nezinis, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, I.Romanovska, M.Rucis,
E.Valantis, G.Tamanis); PRET- nav, ATTURAS – nav, nepiedalās lēmuma pieņemšanā – 1 balss
(A.Mačs),
NOLEMJ:
1.Ar 2017.gada 1.novembri apstiprināt Baldones domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības
jautājumos pašvaldības apmaksātu degvielas patēriņa limitu – 60 litri mēnesī.

25.§
Par daudzfunkcionāla centra izbūvi

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/ IZSAKĀS – H.Nezinis, E.Valantis, K.Putniņa, V.Āboltiņa, A.Požarnovs, S.Freiberga, I.Romanovska/
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ZIŅO: V.Āboltiņa
SAGATAVOJA: V.Āboltiņa,
priekšsēdētāja

Sociālo

jautājumu

un

veselības

aizsardzības

jautājumu

komitejas

1.Deinstitucionalizācijas politika. Deinstitucionalizācija (turpmāk – DI) ir vērsta uz neatkarīgas dzīves veicināšanu
un sabiedrības radīto šķēršļu mazināšanu cilvēku ar invaliditāti pašnoteikšanās, līdzdalības un iekļaušanas
iespējām. Līdz ar to personām ar invaliditāti ir jānodrošina iespēja vadīt un izvēlēties savu dzīvesveidu un
dzīvesvietu, piekļuve pakalpojumiem, ko izmanto pārējā sabiedrība, un individuāls atbalsts, ja tāds ir
nepieciešams. Savukārt bērniem ir jānodrošina iespēja izaugt ģimenē.
Periodā līdz 2020. gadam Latvijā DI mērķa grupas ir: 1) pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem;
2) ārpusģimenes aprūpē esošie bērni; 3) bērni ar funkcionāliem traucējumiem.
ESF un ERAF pasākumos plānotās darbības izriet no Latvijas uzņemtajām saistībām, ratificējot iepriekšminētās
konvencijas, ANO Bērnu tiesības komitejas rekomendācijām un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem sociālo
pakalpojumu jomā.
2. Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumu Nr.871 “Darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē
un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1.pasākuma “Pakalpojumu
infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases
kārtas īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.871),
3. Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumi Nr.313 “Darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo
pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un
bērniem” 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.313).
Minētie MK noteikumi arī paredz savstarpēju sinerģiju starp ESF un ERAF pasākumu, kas nozīmē ne tikai abu
pasākumu ietvaros īstenoto darbību ciešu mijiedarbību, bet arī papildināmību DI mērķa grupas personām
atbilstošu pakalpojumu izveidē un no tā izrietoši – pakalpojumu sniegšanā. To pamato arī tas, ka gan ESF, gan
ERAF pasākuma mērķa grupa ir identiska.
4. Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.313, Rīgas plānošanas reģions un Baldones novada dome 2016.gada
26.februārī noslēdza sadarbības līgumu par ES struktūrfondu projekta ,,Deinstitucionalizācija un sociālie
pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem" īstenošanu. Līgums paredz mērķa grupu apzināšanu,
pakalpojumu pieejamību, DI plāna izstrādi.
5. Saskaņā ar DI plāna izstrādi, Baldones novada pašvaldībai ir tiesības attīstīt infrastruktūru.
ERAF pasākumā tiks atbalstīti šādi ieguldījumi pakalpojumu un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu
infrastruktūrā DI mērķa grupas personām:
1) jaunu būvju būvniecība, esošu būvju pārbūve vai atjaunošana. Ja ERAF ieguldījumu objektu izmantos arī
citas personas, kas nav DI mērķa grupa, tad ir proporcionāli jānodala izmaksas, kas tiek finansētas no
pašvaldības budžeta un ir uzskatāmas par pašvaldības līdzfinansējumu;
2) pakalpojuma sniegšanas telpu aprīkošanai nepieciešamā materiāltehniskā nodrošinājuma (tai skaitā mēbeļu,
datoru, datorprogrammatūras, tehnisko palīglīdzekļu un citu nepieciešamo ierīču un materiālu) iegāde;
3) teritorijas labiekārtošana, vides un informācijas pieejamības nodrošināšana.
Jaunu būvju būvniecības, esošu būvju pārbūves vai atjaunošanas, teritorijas labiekārtošanas ietvaros ir
jānodrošina vides un informācijas pieejamība, t.i., jāievēro būvniecības jomas normatīvajos aktos un LM
metodiskajā materiālā par horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” ieviešanas uzraudzībunoteikto.
5.1.Baldones novada pašvaldībā nav attīstīta sociālo pakalpojumu infrastruktūra. Nav pieejami tādi
pakalpojumi kā dienas aprūpes centrs vai dienas centrs pieaugušām personām, nav grupu dzīvokļu
pakalpojuma, nav pansijas vai tml. pakalpojumi. Apzinot DI projekta mērķī ietverto mazaizsargāto grupu
iedzīvotājus, secināms, ka, izveidojot daudzfunkcionālu centru, viņu interesēs ir attīstīt pašvaldībā iepriekšminēto
infrastruktūru. Tādējādi sasniedzot projekta mērķī noteikto: “Izveidot un attīstīt iedzīvotāju vajadzībām
atbilstošus alternatīvus sociālos pakalpojumus,
lai veicinātu sociāli mazaizsargāto grupu spējas patstāvīgi sociāli funkcionēt un rūpēties par savas dzīves kvalitāti,
un palielinātu to nodarbinātību un integrāciju sabiedrībā”.
DI projekta ietvaros Baldones novada Sociālajā dienestā ir saņemti 14 pilngadīgo klientu individuālie
atbalsta plāni. Papildus Rīgas plānošanas reģionālās attīstības daļai izvērtēšanas uzsākšanai iesniegti vēl 6
novada iedzīvotāju iesniegumi. Dienas aprūpes centrs ietverts 8 individuālajos atbalsta plānos. Pēdējiem
iesniegtajiem 6 Baldones novada iedzīvotājiem arī plānojam, ka atbalsta pasākumu plānā būs ietverts Dienas
aprūpes centra pakalpojums. Divi klienti, kas šobrīd ir izvērtēti kā bērni ar smagiem garīga rakstura
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traucējumiem, līdz dienas aprūpes pakalpojuma nodrošināšanas iespējām būs kļuvuši pilngadīgi, un viņi
viennozīmīgi būs centra apmeklētāji.
DI mērķa grupa

Izvērtētās personas
pašvaldībā (skaits)

Bērni BSAC
Bērni ar FT
Personas ar GRT

xxx
14
6

Prognoze
(skaits)

No VSAC
(skaits)

xxx
17
12

1
xxx
8

ERAF indikatīvai
finansējums
uz
personu EUR
21 300
2 517
14 902

*Kopā bērni ar FT un Pieaugušas personas GRT – EUR 221 613,00

ERAF
finansējums
KOPĀ EUR
42 789
178 824
221 613,00*

5.2. ERAF pieejamais indikatīvais finansējums 221 613,00 (100%). ERAF pieejamais indikatīvais
finansējums 188 371,05 (85%). Pašvaldības/valsts indikatīvais finansējums 33 241,95 (15%).
5.3. Pēc DI darba grupas situācijas izpētes, pašvaldībai iespējams būvēt infrastruktūru Iecavas ielā 4,
sociālā aprūpes centra teritorijā vai pašvaldības īpašumā Lauku ielā 4a.
6. Baldones novada Sociālo lietu un Veselības aizsardzības jautājumu komiteja sniedz atzinumu,
pamatojas uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 7.punktu, kas nosaka “(..) Nodrošināt iedzīvotājiem
sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli
mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku
gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku
nodrošināšana ar naktsmītni u.c.(..)”.
Ievērojot visu iepriekšminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām”, 15.panta 7.punkta,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, E.Brigmanis, J.Dūmiņš,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, A.Mačs, H.Nezinis, I.Paegle, A.Požarnovs, I.Romanovska, M.Rucis, E.Valantis,
G.Tamanis); PRET- nav, ATTURAS – 1 balss (K.Putniņa)
NOLEMJ:
1. Konceptuāli atbalstīt projekta daudzfunkcionālā centra izbūvi Baldones novadā ideju.
26.§
Par Sadarbības grupas izveidi un Sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzībā nolikuma
apstiprināšanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZIŅO: V.Āboltiņa
SAGATAVOJA: V.Āboltiņa,
priekšsēdētāja

/ IZSAKĀS – K.Putniņa, A.Požarnovs/

Sociālo

jautājumu

un

veselības

aizsardzības

jautājumu

komitejas

Tika izskatīts jautājums par Sadarbības grupas izveidi un Sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzībā
nolikuma apstiprināšanu.
Izvērtējot Baldones novada domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts:
1. 12.09.2017. MK noteikumu Nr. 545 “Noteikumi par institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā” 4.
punktā ir noteikts, ka sadarbības grupa ir konsultatīva koleģiāla institūcija, kuru izveido pašvaldība, un
tās darbības teritorija ir attiecīgā novada vai republikas pilsētas administratīvā teritorija.
2. 12.09.2017. MK noteikumu Nr. 545 “Noteikumi par institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā”
14. punktā ir noteikts, ka sadarbības grupa darbojas saskaņā ar pašvaldības domes izstrādāto sadarbības
grupas nolikumu.
3. Likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktā ir noteikts, ka pašvaldības dome pieņem
iekšējos normatīvos aktus (noteikumus, nolikumus, instrukcijas);
4.Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73. panta pirmās daļas 1. punktā ir noteikts, ka publiskas personas
orgāns un amatpersona savas kompetences ietvaros var izdot iekšējos normatīvos aktus par iestādes,
iestādes izveidotās koleģiālās institūcijas vai struktūrvienības uzbūvi un darba organizāciju (nolikums,
reglaments).
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz 12.09.2017. MK noteikumu Nr. 545 “Noteikumi par
institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā” 4. un 14. punktu, likuma “Par pašvaldībām” 41. panta
pirmās daļas 2. punktu un Valsts pārvaldes iekārtas likums 73. panta pirmās daļas 1. punktu
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Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 15 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, E.Brigmanis, J.Dūmiņš,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, A.Mačs, H.Nezinis, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, I.Romanovska, M.Rucis,
E.Valantis, G.Tamanis); PRET- nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Izveidot Baldones novada Sadarbības grupu bērnu tiesību aizsardzībā šādā sastāvā:
1.1. Ilga Deņisenoka (Baldones novada sociālais dienests);
1.2. Linda Lūse (Baldones novada sociālais dienests);
1.3. Aija Ozoliņa (Baldones novada bāriņtiesa);
1.4. Armands Virsis (Baldones novada Pašvaldības policija);
1.5. Ilona Bēmere (Baldones novada izglītības iestādes, Baldones novada Administratīvā komisija).
2.Apstiprināt Baldones novada domes Sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzībā nolikumu (pielikumā).
27.§
Par grozījumiem Baldones novada domes 29.03.2016 sēdes lēmumā “Par iestāšanos
nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZIŅO: V.Āboltiņa
SAGATAVOJA: V.Āboltiņa,
priekšsēdētāja

Sociālo

jautājumu

un

veselības

aizsardzības

jautājumu

komitejas

Izvērtējot Baldones novada domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts:
1. 2016.gada 29.martā ar Baldones novada domes lēmumu 16.§ tika apstiprināta pašvaldības
iestāšanās Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā (turpmāk tekstā - NVPT);
2. Viens no nosacījumiem pašvaldības dalībai NVPT bija tas apstāklis, ka pašvaldībā ir izveidota
starpsektoru (starpnozaru) vadības komisija, kas nodrošinās NVPT kritēriju īstenošanas uzraudzību;
3. Pieteikumā dalībai NVPT tika norādīts, ka: “Baldones pašvaldībā darbojas Sociālo jautājumu komiteja,
kas turpmāk veiks arī Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla kritēriju īstenošanas uzraudzību”.
4. 2017.gada 25.jūlijā ar Baldones novada domes lēmumu 35.§ tika apstiprināti Baldones novada
pašvaldības saistošie noteikumi Nr.10 “Baldones novada pašvaldības nolikums”. Nolikumā tai skaitā tika
grozīts Sociālo jautājumu komitejas nosaukums.
Ievērojot visu augstākminēto un vadoties pēc likuma “Par pašvaldībām” 12.panta: “(…) 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” un 15.panta 6.punkta:
“Nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu”,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 15 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, E.Brigmanis, J.Dūmiņš,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, A.Mačs, H.Nezinis, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, I.Romanovska, M.Rucis,
E.Valantis, G.Tamanis); PRET- nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Grozīt 2016.gada 29.marta Baldones novada domes lēmumu “Par iestāšanos nacionālajā veselīgo
pašvaldību tīklā” (prot.Nr.3, 16.§), papildinot ar 4.4.punktu šādā redakcijā:
“4.4. Noteikt, ka Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla kritēriju īstenošanas uzraudzību veic Sociālo lietu
un veselības aizsardzības jautājumu komiteja.
28.§
Par īres tiesību piešķiršanu un izslēgšanu no Pašvaldības palīdzības reģistra

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZIŅO: V.Āboltiņa
SAGATAVOJA: V.Āboltiņa,
priekšsēdētāja

Sociālo

jautājumu

un

veselības

aizsardzības

jautājumu

komitejas

Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 15 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, E.Brigmanis, J.Dūmiņš,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, A.Mačs, H.Nezinis, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, I.Romanovska, M.Rucis,
E.Valantis, G.Tamanis); PRET- nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt [vārds, uzvārds] īres tiesības uz pašvaldības dzīvokli “Salmiņos” – 1, Baldones novadā.
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2. Noslēgt pašvaldības dzīvokļa “Salmiņos” – 1, Baldones novadā, īres līgumu ar [vārds, uzvārds] uz
diviem gadiem.
3. Izslēgt [vārds, uzvārds] no Pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļa jautājumu risināšanā.
29.§
Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma pagarināšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZIŅO: V.Āboltiņa
SAGATAVOJA: V.Āboltiņa,
priekšsēdētāja

Sociālo

jautājumu

un

veselības

aizsardzības

jautājumu

komitejas

Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 15 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, E.Brigmanis, J.Dūmiņš,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, A.Mačs, H.Nezinis, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, I.Romanovska, M.Rucis,
E.Valantis, G.Tamanis); PRET- nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Pagarināt pašvaldības dzīvokļa Tilta ielā 2-5, Baldonē īres līgumu ar [vārds, uzvārds] uz diviem
gadiem.
30.§
Par atteikumu iekļaušanai Pašvaldības palīdzības reģistrā

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/ IZSAKĀS – H.Nezinis, V.Āboltiņa, K.Putniņa, I.Paegle, S.Freiberga/

ZIŅO: V.Āboltiņa
SAGATAVOJA: V.Āboltiņa,
priekšsēdētāja

Sociālo

jautājumu

un

veselības

aizsardzības

jautājumu

komitejas

Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 5 balsis; PRET- 5 balsis, ATTURAS – 4 balsis,
nepiedalās lēmuma pieņemšanā – 1 balss,
NOLEMJ:
neatbalstīt lēmumprojektu, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 34.punkta pirmo daļu “(..) Lēmums ir
pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem deputātiem (..),
31.§
Par sociālo dzīvokļu īres līgumu atjaunošanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZIŅO: V.Āboltiņa
SAGATAVOJA: V.Āboltiņa,
priekšsēdētāja

Sociālo

jautājumu

un

veselības

aizsardzības

jautājumu

komitejas

Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 15 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, E.Brigmanis, J.Dūmiņš,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, A.Mačs, H.Nezinis, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, I.Romanovska, M.Rucis,
E.Valantis, G.Tamanis); PRET- nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Atjaunot sociālā dzīvokļa “Liepalejās” 10, Baldones novadā, īres līgumu ar [vārds, uzvārds] uz sešiem
mēnešiem.
2. Atjaunot sociālā dzīvokļa “Liepalejās” 14, Baldones novadā, īres līgumu ar [vārds, uzvārds] uz sešiem
mēnešiem.
32.§
Par Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/ IZSAKĀS – V.Āboltiņa, A.Požarnovs, E.Valantis, K.Putniņa/
ZIŅO: K.Lāce
SAGATAVOJA: K.Lāce, juridiskā dienesta juriste

Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņa komisiju likuma 9.pants nosaka,
ka Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu nosaka attiecīgā dome /../ novada dome
to izliek redzamā vietā pie domes un pilsētas vai pagasta pārvaldes ēkām. Likuma “Par pašvaldībām”
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21.panta pirmās daļas 24.punkts nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās
pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var /../ ievēlēt pašvaldību pārstāvjus un locekļus pašvaldības
vai valsts komitejās, komisijās, valdēs un darba grupās. Likuma “Par pašvaldībām” 61.pants nosaka,
ka atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai vai pašvaldības administratīvās teritorijas pārvaldīšanai,
dome no domes deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem var izveidot valdes, komisijas vai
darba grupas (..).
Pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņa komisiju likuma
9.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 15 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, E.Brigmanis, J.Dūmiņš,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, A.Mačs, H.Nezinis, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, I.Romanovska, M.Rucis,
E.Valantis, G.Tamanis); PRET- nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu noteikt līdz 15.novembrim.
2.Uzlikt par pienākumu Juridiskajam dienestam izlikt redzamā vietā pie domes ēkas paziņojumu par
vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanos.
33.§
Par lietojumprogrammas Microsoft Office nodošanu patapinājumā

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/ IZSAKĀS – K.Putniņa/
ZIŅO: K.Lāce
SAGATAVOJA: K.Lāce, juridiskā dienesta juriste

Ņemot vērā, ka priekšsēdētāja vietnieks A.Mačs darba pienākumu pildīšanai lieto savu personīgo
klēpjdatoru Acer Aspire E 15 ar Nr. E5-575-338C, P/N: NX.GE6EL.014, RMN: N16Q2, S/N:
NXGE6EL014714027AF7600 (turpmāk – klēpjdators). Darba pienākumu pildīšanai nepieciešams
klēpjdatoru aprīkot ar Microsoft Office lietojumprogrammu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu dome var izskatīt jebkuru
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: /../ pieņemt lēmumus citos
likumā paredzētos gadījumos.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, E.Brigmanis, J.Dūmiņš,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, H.Nezinis, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, I.Romanovska, M.Rucis,
E.Valantis, G.Tamanis); PRET- nav, ATTURAS – nav, nepiedalās lēmuma pieņemšanā – 1 balss
(A.Mačs)
NOLEMJ:
1.Nodot
domes priekšsēdētāja vietniekam A.Mačam bezatlīdzības lietošanā lietojumprogrammu
Microsoft Office Home & Business 2016 ar Nr. 001AC64911X102526, T5D-02826 uz darba attiecību
laiku.
2.Uzdot Juridiskajam dienestam sagatavot patapinājuma līgumu 2 nedēļu laikā pēc lēmuma
pieņemšanas.
34.§
Par Baldones novada komercpārvadājumu licencēšanas komisijas sastāva izmaiņām

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZIŅO: S.Bērziņa
SAGATAVOJA: S.Bērziņa, juridiskā dienesta vadītāja

2017.gada 17.oktobrī saņemts komercpārvadājumu licencēšanas komisijas locekļa Andra Vidža,
personas kods [..], iesniegums (reģ.Nr.2782) ar lūgumu personu atbrīvot no Baldones novada
komercpārvadājumu licencēšanas komisijas locekļa pienākumiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas cita starpā nosaka, ka
dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt
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pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības komisijās, un 61.pantu, kas nosaka, ka atsevišķu
pašvaldības funkciju pildīšanai vai pašvaldības administratīvās teritorijas pārvaldīšanai, dome no domes
deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem var izveidot valdes, komisijas vai darba grupas (..),
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 15 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, E.Brigmanis, J.Dūmiņš,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, A.Mačs, H.Nezinis, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, I.Romanovska, M.Rucis,
E.Valantis, G.Tamanis); PRET- nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Atbrīvot Andri Vidži, personas kods [..], no Baldones novada komercpārvadājumu licencēšanas
komisijas locekļa pienākumu pildīšanas.
2.Apstiprināt Sigitu Bērziņu, personas kods [..], Baldones novada komercpārvadājumu licencēšanas
komisijā.

35.§
Par Baldones novada labiekārtošanas komisijas sastāva izmaiņām

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZIŅO: S.Bērziņa
SAGATAVOJA: S.Bērziņa, juridiskā dienesta vadītāja

2017.gada 29.septembrī saņemts Labiekārtošanas komisijas locekļa Mārtiņa Šternberga, personas
kods [..], iesniegums (reģ.Nr.2608) ar lūgumu personu atbrīvot no Baldones novada labiekārtošanas
komisijas locekļa pienākumiem.
2017.gada 20.oktobrī saņemts Diānas Vaideres, personas kods [..], iesniegums (reģ.Nr.2810) ar
lūgumu personu iekļaut Baldones novada labiekārtošanas komisijas sastāvā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas cita starpā nosaka,
ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var
ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības komisijās, un 61.pantu, kas nosaka, ka
atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai vai pašvaldības administratīvās teritorijas pārvaldīšanai,
dome no domes deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem var izveidot valdes, komisijas vai
darba grupas (..),
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 15 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, E.Brigmanis, J.Dūmiņš,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, A.Mačs, H.Nezinis, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, I.Romanovska, M.Rucis,
E.Valantis, G.Tamanis); PRET- nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Atbrīvot Mārtiņu Šternbergu, personas kods [..], no Baldones novada labiekārtošanas komisijas
locekļa pienākumu pildīšanas.
2.Apstiprināt Diānu Vaideri, personas kods [..], Baldones novada labiekārtošanas komisijā.
36.§
Par Nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudas piedziņas komisijas
sastāva izmaiņām

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/ IZSAKĀS – K.Putniņa/

ZIŅO: S.Bērziņa
SAGATAVOJA: S.Bērziņa, juridiskā dienesta vadītāja

Tika izskatīts jautājums par Nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudas piedziņas
komisijas locekļa apstiprināšanu.
Baldones novada dome konstatē:
1.Baldones novada dome konstatē, ka 2016. gada 25. oktobrī, Baldones novada domē tika pieņemts
lēmums (prot.Nr. 10,13§), saskaņā ar kuru tika nolemts izveidot patstāvīgu komisiju – Nekustamā
īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudas piedziņas komisiju šādā sastāvā: komisijas
priekšsēdētāja S. Bērziņa, komisijas priekšsēdētāja vietniece T.Tihoņenko un komisijas locekle L.
Rosoha.
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2. 2017. gada 5.oktobrī Baldones novada pašvaldībā ar Nr.2-1/2675 ir reģistrēts komisijas locekles L.
Rosohas iesniegums, ar lūgumu atbrīvot viņu no Nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma
naudas piedziņas komisijas locekļa amata pildīšanas.
Baldones novada dome lēmuma pieņemšanā pamatojas uz šādiem normatīvajiem aktiem:
1.Likuma “Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas cita starpā nosaka, ka dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt
pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības komisijās;
2.Nekustamā īpašuma nodokļu parādu un nokavējuma naudas piedziņas komisijas nolikuma 9. punktu,
kas nosaka, ka komisijas sastāvu vismaz trīs locekļu sastāvā (..) apstiprina dome.
Ņemot vērā visu iepriekš norādīto, Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 15 balsis (R.Audzers,
V.Āboltiņa, E.Brigmanis, J.Dūmiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, A.Mačs, H.Nezinis, I.Paegle, A.Požarnovs,
K.Putniņa, I.Romanovska, M.Rucis, E.Valantis, G.Tamanis); PRET- nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Ar 2017. gada 31. oktobri apstiprināt par Nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma
naudas piedziņas komisijas locekli Elīnu Kaliksoni, nekustamā īpašuma nodokļu speciālisti.
37.§
Par amatu savienošanas atļauju

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/ IZSAKĀS – A.Požarnovs, K.Putniņa/
ZIŅO: S.Bērziņa
SAGATAVOJA: S.Bērziņa, juridiskā dienesta vadītāja

Tika izskatīts Baldones novada domes deputāta H.Neziņa 16.10.2017. iesniegums (reģistrēts domē ar
Nr.2760) par lūgumu atļaut savienot Baldones novada domes deputāta amatu ar Mednieku biedrības
“Lapsēni” valdes locekļa amatu.
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītus apstākļus tika konstatēts, ka ar
2017.gada 3.jūniju H. Nezinis ir ievēlēts par Baldones novada domes deputātu. Ieņemot šo amatu H.
Nezinis kļuva par valsts amatpersonu likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 4.panta pirmās daļas 15. punkta izpratnē;
Dome lēmuma pieņemšanā pamatojas uz šādiem normatīvajiem aktiem:
1.likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas
15.punkts nosaka, ka valsts amatpersona ir pašvaldības domes deputāts.
2.likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6. panta pirmajā daļa ir
noteikts, ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu (..), ja
šajā likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas
ierobežojumi.
3.likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6. panta otrajā daļa ir
noteikts, ka (..) valsts amatpersonai (..) ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ne vairāk kā ar
diviem citiem algotiem vai citādi atlīdzinātiem valsts amatpersonas amatiem vai amatiem citās
publiskās personas institūcijās.
4.Izvērtējot Baldones novada domes deputāta pienākumus ar valdes locekļa pienākumiem mednieku
biedrībā “Lapsēni” konstatēts, ka darba savienošana neradīs interešu konfliktu un nebūs pretrunā ar
valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu veikšanai.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsta
amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 15. punktu, 6.panta pirmo un otro daļu 8.¹panta trešo,
piekto, septīto daļu,Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa,
E.Brigmanis, J.Dūmiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, A.Mačs, H.Nezinis, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa,
I.Romanovska, M.Rucis, E.Valantis, G.Tamanis); PRET- nav, ATTURAS – nav, nepiedalās lēmuma
pieņemšanā -1 balss (H.Nezinis);
NOLEMJ:
1.Atļaut Helmutam Nezinim savienot Baldones novada domes deputāta amatu ar valdes locekļa amatu
mednieku biedrībā “Lapsēni”.
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Plkst. 18.00 sēdē tiek izsludināts pārtraukums
Plkst.18.10 sēde atsākas
Domes priekšsēdētājs lūdz iekļaut sēdes darba kārtībā jautājumu “Par Sociālo lietu un
Veselības aizsardzības jautājumu komitejas locekļa ievēlēšanu”.
Atklāti balsojot „ par ”- 15 balsis, „ pret ” – nav , „ atturas ” – nav,
nolemj:
iekļaut šo jautājumu domes sēdes darba kārtībā.
38.§
Par Sociālo lietu un Veselības aizsardzības jautājumu komitejas locekļa ievēlēšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/ IZSAKĀS – S.Freiberga, V.Āboltiņa/
ZIŅO: S.Bērziņa
SAGATAVOJA: S.Bērziņa, juridiskā dienesta vadītāja

Baldones novada domes 31.10.2017. sēdē, pēc Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas I. Šembeles
ziņojuma, deputāta amata pienākumu pildīšanu uzsāka Solvita Freiberga.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 10.punktu, kas noteic, ka “(..) tikai
dome var ievēlēt vai atlaist (atbrīvot no pienākumiem) (..) pastāvīgo komiteju locekļus (..)”, kā arī
saskaņā ar pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 “Baldones novada pašvaldības nolikums” 8.punktu –
“(..) Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no pašvaldības
deputātiem ievēl: 8.3. 8.3. Sociālo lietu un Veselības aizsardzības jautājumu komiteju 5 locekļu
sastāvā.(..)”,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, E.Brigmanis, J.Dūmiņš,
I.Lagzdiņa, A.Mačs, H.Nezinis, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, I.Romanovska, M.Rucis, E.Valantis,
G.Tamanis); PRET- nav, ATTURAS – 1 balss (S.Freiberga),
NOLEMJ:

1. Ievēlēt deputāti Solvitu Freibergu

aizsardzības jautājumu komitejas locekli.

par Baldones novada domes Sociālo lietu un Veselības

