Domes 2017.gada 28.marta sēde Nr.3
Domes sēdē skatīti šādi darba kārtības jautājumi:
1.Par SIA „BŪKS” 2016.gada pārskatu.
2.Par pašvaldībai piederošo zemi Vanagkalnu ielā 17.
3.Par augošu koku izsoles rezultātu apstiprināšanu Baldones novada pašvaldības nekustamajā īpašumā
Spaļenieku ceļa nodalījumā 500m posmā.
4.Par pašvaldības telpas Daugavas ielā 2, Baldonē iznomāšanu.
5.Par labojumiem 31.01.2017. domes lēmumā „Par nekustamo īpašumu atsavināšanas procesa uzsākšanu”.
6.Par adreses maiņu īpašumam “Cīrulīši”.
7.Par dāvinājumu pieņemšanu.
8.Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam „Lielspieti”.
9.Par zemes nomu.
10.Par zemes nomu.
11.Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Mežvidu ielā 12, Baldonē.
12.Par zemes ierīcības projekta “Stari” apstiprināšanu.
13.Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Murauski”.
14.Par zemes ierīcības projekta “Pakalni” apstiprināšanu.
15.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā “Mežmaļi”.
16.Par nekustamā īpašuma sadali un nosaukumu piešķiršanu īpašuma „Klāvi” zemes vienībām.
17.Par nolikuma ''Par informācijas uzturēšanu Baldones novada mājas lapā'' apstiprināšanu.
18.Par „Baldones novada tūrisma nozares attīstības plāna 2017-2020” dokumenta 1.redakciju
19.Par projektu "Publiska sporta aktivitāšu laukuma izveide jauniešiem".
20.Par projektu "Pārvietojamas skatuves iegāde pašdarbības kolektīviem".
21.Par projektu "Airēšanas sporta attīstības veicināšana".
22.Par projektu "Publiska multifunkcionāla laukuma izbūve''.
23.Par ēdināšanas pakalpojumu maksu.
24.Par Baldones novada domes būvinspektora amata darba laika un amatalgas apstiprināšanu.
25.Par Baldones novada domes izpilddirektora atbrīvošanu.
26.Par finansiālu atbalstu “Baldones novada pensionāru biedrība "Sābri".
27. Par 31.01.2017 saistošo noteikumu Nr.3 “Grozījumus Baldones novada domes 2015. gada 22.
decembra saistošajos noteikumos Nr. 18 “Par kārtību, kādā Baldones novada pašvaldība nodrošina
izmaksu segšanu bērniem pirmskolas izglītības programmu apguvei privātā izglītības iestādē”
precizēšanu.
28.Par Baldones Kultūras centra pārbūves būvniecības procesu.
29.Par grozījumiem Baldones novada bibliotēkas nolikumā.
30.Par sadarbību publiskā pasākuma “Zvirbuļu taka” organizēšanā.
31.Par finansiālu atbalstu senioru deju kolektīvam “Degļi”.
32.Par īres tiesību piešķiršanu un izslēgšanu no Pašvaldības palīdzības reģistra.
33.Par īres tiesību piešķiršanu un izslēgšanu no Pašvaldības palīdzības reģistra.
34.Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu.
35.Par atteikumu iekļaušanai Pašvaldības palīdzības reģistrā.
36.Par priekšvēlēšanu aģitāciju.
37.Par “Pavasara spodrības mēneša” izsludināšanu.
38.Par izmaiņām Baldones novada vēlēšanu komisijas sastāvā.
1.§
Par SIA „BŪKS” 2016.gada pārskatu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās – K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, G.Tamanis,
J.Kupčs, A.Mačs, R.Audzers, A.Puriņš, V.Āboltiņa/
Uz sēdi uzaicināti SIA “BŪKS” pārstāvji S.Kirilovs un V.Imanta
ZIŅO: S.Kirilovs
SAGATAVOJA: K.Putniņa, domes priekšsēdētāja
Izskatījusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību „BŪKS”, reģistrācijas Nr.40003295397, juridiskā adrese:
Rīgas iela 67, Baldone, valdes locekļa Sergeja Kirilova 2017.gada 24.marta iesniegumu “Par SIA
“BŪKS”2016.g.Gada pārskatu”, domē saņemtu 27.03.2017., reģistrācijas Nr.2-1/908, ar lūgumu
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apstiprināt SIA “BŪKS” 2016.gada pārskatu, noklausījusies SIA „BŪKS” valdes locekļa S.Kirilova ziņojumu
par SIA „BŪKS” saimniecisko darbību 2016. gadā, pamatojoties uz „Komerclikuma” 47.panta pirmo daļu,
kurā noteikts, ka „(..) sabiedrību pārvalda dalībnieks, dalībnieku sapulce un valde, kā arī padome ( ja
tāda ir ) (..)”, 48.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka – „(..) tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības
pieņemt lēmumus par sabiedrības gada pārskatu (..)”,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš,
A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, R.Audzers, A.Puriņš, V.Āboltiņa); PRET nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „BŪKS”, reģistrācijas Nr.40003295397, juridiskā
adrese: Rīgas iela 67, Baldone, 2016.gada pārskatu.
2.§
Par pašvaldībai piederošo zemi Vanagkalnu ielā 17, Baldonē

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās – K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, G.Tamanis, J.Kupčs,
A.Mačs, R.Audzers, A.Puriņš, V.Āboltiņa/
ZIŅO: T.Tihoņenko
SAGATAVOJA:T.Tihoņenko, nekustamo īpašumu pārzine
Izskatījusi Rūtas Tomas [adrese], daudzīvokļu mājas Vanagkalnu iela 15, Baldone mājas vecākās, 28.02.2017.
iesniegumu, saņemtu domē 02.03.2017. ar reģistrācijas numuru 1-7/694, kurā lūgts piešķirt nomā daļu no zemes
gabala īpašumā Vanagkalnu ielā 17, Baldone (bijusī adrese “Vardītes”) 360m2 platībā, lai reorganizētu automašīnu
stāvlaukumu, uz iesnieguma pašvaldības kapitālsabiedrības –sabiedrības ar ierobežotu atbildību “BŪKS” valdes
locekļa saskaņojums, Baldones novada dome konstatē:
1. 06.06.2012. Dome pieņēma lēmumu “Par pašvaldības zemi “Vardītes”” (prot. Nr. 11,3.§), saskaņā ar kuru,
atdala nekustamo īpašumu “Vardītes”, zemes vienības kadastra apzīmējums 8025 006 0221 no nekustamā īpašuma
“Starpgabals” un izveido kā atsevišķu pašvaldībai piekrītošu īpašumu.
2. Nekustamais īpašums Vanagkalnu iela 17, Baldone, (bijusī adrese “Vardītes”) kadastra numurs 8025 006 0386,
14.01.2015. reģistrēts Rīgas rajona tiesas Baldones pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0054 0586
(turpmāk –Īpašums).
3. Īpašums sastāv no vienas zemes vienības 1,11ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8025 006 0221.
4. Uz Īpašuma zemes vienības atrodas dīķis, apstādījumi, piebraucamie ceļi daudzīvokļu mājām, automašīnu
stāvvietas, bērnu rotaļu laukums.
5. Īpašums uzņemts pašvaldības bilancē, tā vērtība 9960,10 eiro, lietošanā nododamās zemes vērtība ir apmēram
323,03 eiro.
6. Saskaņā ar teritorijas plānojumu Īpašums atrodas daļēji daudzīvokļu dzīvojamās mājas apbūves teritorijā un
daļēji transporta un tehniskās apbūves teritorijā.
7. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BŪKS” ir uzņēmusies veikt iekšpagalmu ceļu, kas atrodas Īpašuma sastāvā,
seguma atjaunošanu, tāpēc lietderīgi reizē izstrādāt projektu un rekonstruēt līdzās ceļiem atrodošās stāvvietas.
8. Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “BŪKS” Baldones novada pašvaldības līdzdalības apmērs: visu (100%)
kapitāla daļu īpašnieks;
9. Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “BŪKS” vispārējie stratēģiskie mērķi: 1) Baldones novada iedzīvotāju
nodrošināšana ar kvalitatīviem dzeramā ūdens apgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumiem
atbilstoši normatīvo aktu prasībām; 2) Baldones pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana, lai
palielinātu iedzīvotāju skaitu Baldones pilsētā, kuriem pieejami kvalitatīvi dzeramā ūdens pakalpojumi un notekūdeņu
savākšanas pakalpojumi; 3) videi draudzīgas un energoefektīvas Baldones novada centralizētās un lokālās
siltumapgādes sistēmas izveide; 4) modernizēt Baldones pilsētas siltumsaimniecību un nodrošināt apkures
pakalpojumus pašvaldības objektos; 5) kvalitatīva un augsta līmeņa namu apsaimniekošanas pakalpojumu
sniegšana Baldones novadā; 6) Baldones novada pašvaldības nekustamā īpašuma lietderīga un racionāla
apsaimniekošana.
Lēmuma pieņemšanā Baldones novada dome pamatojas uz:
1. 1994.gada 19.maija likuma “Par pašvaldībām”:
1.1. 15.panta pirmās daļas, kurā noteiktas pašvaldības autonomās funkcijas 2.punktu, gādāt par savas
administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un
uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo
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zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un
beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana) un 13.punktu, saskaņā ar attiecīgās pašvaldības
teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību,
1.2. 5.panta trešo daļu, kas nosaka, ka deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildē
pašvaldība pārstāv Latvijas Republiku un ir Ministru kabineta padotībā;
1.3. 14. panta pirmās daļas pirmo un otro punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā
noteiktajā kārtībā ir tiesības: veidot pašvaldību iestādes, dibināt biedrības vai nodibinājumus, kapitālsabiedrības, kā
arī ieguldīt savus līdzekļus kapitālsabiedrībās; iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt
pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības;
2. 1995.gada 19.jūlija “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma” :
2.1. 5.panta otrās daļas 5.punktu, kas nosaka, ka publiska persona savu mantu nodod privātpersonai vai
kapitālsabiedrībai tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu pildīšanai, arī publiskas personas pakalpojumu
sniegšanai;
2.2. 5.panta trešo daļu, kas nosaka, ja publiskas personas mantu nodod bezatlīdzības lietošanā, par to pieņem
lēmumu. Lēmumā norāda vismaz šādu informāciju: 1) bezatlīdzības lietošanā nododamā manta, tās apjoms,
bilances vērtība, stāvoklis un apraksts; 2) nodošanas nepieciešamība un lietderība; 3) nododamās mantas
lietošanas vai izmantošanas mērķis un termiņš; 4) gadījumi, kad nodotā manta atdodama atpakaļ; 5) citi
nepieciešamie noteikumi, tai skaitā noteikumi, lai nodrošinātu attiecīgās mantas saglabāšanu un atbilstošu
izmantošanu.
Ņemot vērā iepriekš minēto,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš,
A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, R.Audzers, A.Puriņš, V.Āboltiņa); PRET nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt pašvaldības kapitālsabiedrībai - sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “BŪKS”, reģistrācijas
numurs 40003295397, juridiskā adrese Rīgas iela 67, Baldone, Baldones novads, LV-2125, bezatlīdzības
lietošanā daļu no zemes gabala īpašumā Vanagkalnu ielā 17, Baldone (bijusī adrese “Vardītes”) 360m2
platībā (vairāk vai mazāk kā izrādīsies dabā projektējot), līdz 2027.gada 31.decembrim teritorijas
labiekārtošanu, lai rekonstruētu un paplašinātu automašīnu stāvlaukumu.
2. Sagatavot un noslēgt patapinājuma līgumu ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību “BŪKS”, paredzot
nosacījumu, ja stāvlaukums netiek izveidots, tad zemes bezatlīdzības lietošanas tiesības nav spēkā.
3.§
Par augošu koku izsoles rezultātu apstiprināšanu Baldones novada pašvaldības
nekustamajā īpašumā Spaļenieku ceļa nodalījumā 500m posmā

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās – K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, G.Tamanis, J.Kupčs,
A.Mačs, R.Audzers, A.Puriņš, V.Āboltiņa /
ZIŅO: T.Tihoņenko
SAGATAVOJA:T.Tihoņenko, nekustamo īpašumu pārzine
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš,
A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, R.Audzers, A.Puriņš, V.Āboltiņa); PRET nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt 185 augošu koku Baldones novada pašvaldības īpašumā Spaļenieku ceļa nodalījumā
500m posmā 2017.gada 7.martā notikušās izsoles uzvarētāju SIA ZKG, reģistrācijas Nr.45403008967,
juridiskā adrese “Balodēni 92”, Vietalvas pagasts, Pļaviņu novads un nosolīto augstāko summu EUR
3150,- (trīs tūkstoši viens simts piecdesmit euro).
2.Slēgt pirkuma-pārdevuma līgumu ar SIA ZKG, reģistrācijas Nr.45403008967, juridiskā adrese
“Balodēni 92”, Vietalvas pagasts, Pļaviņu novads.
3.Uzdot Baldones pašvaldības mežu apsaimniekotājam Valdim Skadiņam veikt kokmateriālu izstrādes
kontroli.
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4.§
Par pašvaldības telpas Daugavas ielā 2, Baldonē iznomāšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, G.Tamanis, J.Kupčs,
A.Mačs, R.Audzers, A.Puriņš, V.Āboltiņa/
ZIŅO: T.Tihoņenko
SAGATAVOJA:T.Tihoņenko, nekustamo īpašumu pārzine
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš,
A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, R.Audzers, A.Puriņš, V.Āboltiņa); PRET nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Atteikt iznomāt telpas nekustamajā īpašumā Daugavas ielā 2, Baldonē, Baldones novadā.
2. Neiznomāt telpas pašvaldības nekustamajā īpašumā Daugavas ielā 2, Baldonē, Baldones novadā, kas
sastāv no zemes gabala 5996 m2 platībā un kinoteātra ēkas, ilgtermiņa dažādu nodarbību
organizēšanai.
5.§
Par labojumiem 31.01.2017. domes lēmumā „Par nekustamo īpašumu atsavināšanas
procesa uzsākšanu”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, G.Tamanis, J.Kupčs,
A.Mačs, R.Audzers, A.Puriņš, V.Āboltiņa/
ZIŅO: T.Tihoņenko
SAGATAVOJA:T.Tihoņenko, nekustamo īpašumu pārzine
1.Baldones novada dome ir saņēmusi [vārds, uzvārds] 13.03.2017. iesniegumu, reģ.nr.1-8/774, ar
lūgumu piešķirt nomā lauksaimniecībai zemes gabalu “Jumīši”, Baldones pagastā, Baldones novadā, ar
kadastra Nr.8025 009 0264, kadastra apzīmējums 8025 009 0218, 0,6279 platībā.
2. Baldones novada dome lēmuma pieņemšanā pamatojas uz:
2.1. 2001.gada 25.oktobra Administratīvā procesa likuma 85.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka
adresātam nelabvēlīgu tiesisku administratīvo aktu var atcelt jebkurā brīdī, izņemot gadījumu, kad
saskaņā ar tiesību normām šāda pat satura administratīvais akts tūlīt būtu jāizdod no jauna.
3. Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 85.panta pirmo daļu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš,
A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, R.Audzers, A.Puriņš, V.Āboltiņa); PRET nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Atcelt 2017.gada 31.janvārī domes lēmuma (prot. Nr. 1, 4.§) „Par nekustamo īpašumu atsavināšanas
procesa uzsākšanu” lemjošās daļas 1.6.apakšpunktu, kurā minēts īpašums „Jumīši”.
6.§
Par adreses maiņu īpašumam “Cīrulīši”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča, I.Lagzdiņa, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs,
R.Audzers, A.Puriņš, V.Āboltiņa /
Plkst.16.40 no sēžu zāles iziet deputāte S.Freiberga
ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Izskatījusi Nekustamā īpašuma un zemes ierīcības nodaļas priekšlikumu par adrešu maiņu īpašumam
“Cīrulīši”, Baldones novada dome konstatē:
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1. Ar 2016.gada 25.oktobra lēmumu (prot. Nr. 10, 7.§) “Par adrešu maiņu Baldones pilsētā pievienotajā
teritorijā” mainīja adreses Baldones pilsētai pievienotajā daļā.
2. 2016.gada 25.oktobra lēmuma (prot. Nr. 10, 7.§) “Par adrešu maiņu Baldones pilsētā pievienotajā
teritorijā” 1.pielikumā (saraksts ar adresācijas objektiem, kuriem maina adresi) nav iekļautas zemes
vienība ar adresi “Cīrulīši, Baldones pagasts, Baldones novads.
Baldones novada dome lēmuma pieņemšanā pamatojas uz:
1. 2008.gada 18.decembra Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma:
1.1. 8.panta pirmo daļu, novada teritoriju iedala šādās vienībās: novada pilsētās; novada pagastos ;
1.2. 14.panta otrā daļu, nosaukumus viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām apstiprina,
bet numurus ēkām un telpu grupām, nosaukumus ielām, laukumiem pilsētās un ciemos piešķir, kā arī
ielas un laukumus pārdēvē attiecīgās pašvaldības dome.
2. 2015.gada 8.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 698 "Adresācijas noteikumi" 14.punktu, kas
nosaka, ka pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai piešķir
numuru ar piesaisti ielas nosaukumam.
Saskaņā ar 2008.gada 18.decembra Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 8.panta pirmo daļu
un 14.panta otrā daļu, 2015.gada 8.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 698 "Adresācijas
noteikumi"14.punktu, kā arī izskatot Nekustamā īpašuma un zemes ierīcības nodaļas priekšlikumu par
adrešu maiņu īpašumam “Cīrulīši”,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 12 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš,
A.Viča, I.Lagzdiņa, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, R.Audzers, A.Puriņš, V.Āboltiņa); PRET - nav,
ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Mainīt adreses:
Esošā adrese

Jaunā adrese

Kadastra apzīmējums

“Cīrulīši”, Baldones pagasts, Baldones
Cīrulīšu iela 4, Baldone, Baldones novads
8025 006 0029
novads
2. Lēmumu nosūtīt mainīto adresācijas objektu īpašniekiem, Valsts zemes dienesta Adrešu reģistram un
Uzņēmumu reģistram.
7.§
Par dāvinājumu pieņemšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča, I.Lagzdiņa, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, R.Audzers,
A.Puriņš, V.Āboltiņa /
ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Izskatījusi 2017.gada 27.martā Baldones novada domē reģistrētos iesniegumus no [vārds, uzvārds],
personas kods [..], (reģistrēta Nr.897), [vārds, uzvārds], SIA “Agro Industry” valdes locekļa (reģistra
Nr.898), [vārds, uzvārds] Z/S “Velna purvs” direktora (reģistra Nr.899), [vārds, uzvārds], SIA “Baldones
lauki” valdes priekšsēdētāja (reģistra Nr. 900) un [vārds, uzvārds], SIA “Reitings” valdes locekles (reģistra
Nr.910) un 2017.gada 28.martā reģistrēto iesniegumu no [vārds, uzvārds], personas kods [..], (reģistra
Nr.933) par domājamo daļu dāvināšanu Baldones novada domei, pamatojoties uz 2015.gada
16.novembra Nodomu protokolu, saskaņā ar 2017.gada 24.februāra Zemes robežu plānu, Baldones
novada dome konstatē:
1. 2015.gada 16.novembrī noslēgts nodomu protokols Nr. 1-28/43, kurā Iesniedzēji vienojas par
sadarbību ar Baldones novada domi Eiropas Savienības Darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicinot
ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju
ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” projekta “Teritorijas Klapu
krogā publiskās infrastruktūras attīstība” īstenošanā, kas ir ceļa izbūve (turpmāk – Projekts).
2. 2015.gada 25.augusta Baldones novada domes sēdē pieņemts lēmums “Par projekta “Teritorijas
Klapkrogā publiskās infrastruktūras attīstība” idejas konceptu” prot. Nr. 10, 8.§.
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3. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Baldones Lauki” pieder nekustamais īpašums „Ozolāji”, kadastra
numurs [..], sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..], kas reģistrēta Baldones
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.[..];
4. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AGRO INDUSTRY” pieder nekustamais īpašums „Klapu pagrabs”,
kadastra numurs [..], sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..], kas reģistrēta
Baldones pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. [..];
5. Rīgas rajona Ķekavas pagasta zemnieku saimniecībai "VELNA PURVS" pieder nekustamais īpašums
„Mežkalēji”, kadastra numurs [..], sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..], kas
reģistrēta Baldones pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. [..];
6. Mārim Ozolam pieder nekustamais īpašums „Zīļi”, kadastra numurs [..], sastāvošs no četrām zemes
vienībām, projektā iesaistītās zemes vienības kadastra apzīmējums [..], kas reģistrēta Baldones pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. [..];
7. Dailei Naudžunei pieder nekustamais īpašums „Kalnāji”, kadastra numurs [..], sastāvošs no trim
zemes vienībām, projektā iesaistītās zemes vienības kadastra apzīmējums [..], kas reģistrēta Baldones
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. [..].
8. Baldones novada dome 2016.gada 30. augusta domes sēdē pieņēma lēmumu ”Par Baldones novada
pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 16 “Baldones novada lokālplānojums teritorijai Klapu krogā”
(prot.Nr.8,17.§).
9. Lokālplānojums grozīja Baldones novada teritorijas plānojumu nekustamajiem īpašumiem: 1) “Kāpas”
ar kadastra numuru 80250090217, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
80250090217, 2)“Ozolāji” ar kadastra numuru 80250090168, sastāvošs no vienas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 80250090168, 3)“Mārupītes” ar kadastra numuru 80250090214, sastāvošs no
vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80250090214, 4)“Klapu pagrabs” ar kadastra numuru
80250090171, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80250090171, 5)“Mežkalēji”
ar kadastra numuru 80250090212, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
80250090212, 6)“Zīļi” ar kadastra numuru 80250090089, sastāvošs no četrām zemes vienībām, projektā
iesaistītā daļa (2,91 ha) no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80250090089, 7)”Kalnāji” ar
kadastra numuru 80250010064, sastāvošs no trīs zemes vienībām, projektā iesaistītā zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 80250090152, nosakot Transporta infrastruktūras teritoriju no valsts
reģionālā autoceļa P89 līdz valsts vietējā autoceļa V9, lai veidotu pašvaldības autoceļu.
10.Pašvaldības autoceļš plānots izbūvēt izmantojot Eiropas Savienības Darbības programmas “Izaugsme
un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķi “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicinot
ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju
ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”, projektā “Teritorijas Klapu
krogā publiskās infrastruktūras attīstība“.
11. 2017.gada 31.janvāra domes sēdē pieņemts lēmums “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
teritorijai Klapu krogā” (prot. Nr. 1,16.§).
12. Uzsākta zemes robežu plānu izgatavošana, ir zināmas precīzas atsavināmo zemes vienību platības.
Baldones novad dome lēmumu pieņem saskaņā ar:
1. likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu, kurā noteikts, 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 10.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas (..) sekmēt
saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā (..). 15.panta pirmās daļas 2.punktu, kas
nosaka, ka pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas (..) gādāt par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana (..).
21.panta pirmās daļas 19.punktu, kas nosaka, ka (..)tikai dome var (..) noteikt kārtību, kādā
veicami darījumi ar pašvaldības kustamo mantu, kā arī kārtību, kādā notiek dāvinājumu un novēlējumu
pieņemšana un pārzināšana (..).
2. Dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Baldones novada pašvaldības budžeta iestādēs
regulē 2010.gada 24.novembra (prot. Nr.23, 12 §) Nolikums par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu
(ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Baldones novada pašvaldības budžeta iestādēs, kas nosaka
brīvprātīgo finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) saņemšanas, uzskaites un izlietošanas
kārtību, kā arī dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēja saistības pret dāvinātājiem (ziedotājiem).
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Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu un 15.panta pirmās daļas 2.
un 10.punktu, 21.panta pirmās daļas 19.punktu un 2010.gada 24.novembra (prot. Nr.23, 12 §)
Nolikumu par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Baldones
novada pašvaldības budžeta iestādēs,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, A.Viča,
I.Lagzdiņa, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, R.Audzers, A.Puriņš, V.Āboltiņa); PRET - nav, ATTURAS –
nav, saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta 1.daļu,
nepiedalās lēmuma pieņemšanā – 1 balss (I.Pundiņš),
NOLEMJ:
1.Pieņemt dāvinājumus par īpašumu platībām un noslēgt dāvinājuma līgumus
N.p.k. Īpašums,
atsavina
1.
2.
3.
4.
5.
6.

no

“Ozolāji”
“Mārupītes”
“Klapu pagrabs”
“Mežkalēji”
“Zīļi”
“Kalnāji”

kura Īpašuma
numurs
[..]
[..]
[..]
[..]
[..]
[..]

kadastra Īpašuma,
no
kura Īpašuma,
kas Atsavināmā
atsavina,
sadalāmās izveidojas
zemes platība, ha
zemes
vienības vienības
kadastra
kadastra apzīmējums apzīmējums
[..]
[..]
0,2141
[..]
0,0147
[..]
0,0067
[..]
0,3094
[..]
0,0823
[..]
0,1209

2. Piekrist, ka no pašvaldībai piederoša īpašuma “Kāpas” ar kadastra numuru 8025 009 0217, zemes
vienības kadastra apzīmējums 8025 009 0217, 0,1076 ha tiek atdalīti un pievienoti pie īpašuma “Klapu
ceļš” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8025 009 0282, un, no Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu
nodaļas Baldones pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000310111 III daļas 1.iedaļas - Lietu
tiesības, kas apgrūtina nekustamo īpašumu, dzēst atzīmi – servitūts – tiesība uz braucamo ceļu, 0,02ha
platībā.
3.Dāvinājuma līgumos noteikt, ka servitūtu, ko aizvieto jaunveidojamais Klapu ceļš, dzēst.
8.§
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam „Lielspieti”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča, I.Lagzdiņa, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs,
R.Audzers, A.Puriņš, V.Āboltiņa /
ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 12 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš,
A.Viča, I.Lagzdiņa, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, R.Audzers, A.Puriņš, V.Āboltiņa); PRET - nav,
ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Mainīt [vārds, uzvārds], personas kods [..], un [vārds, uzvārds], personas kods [..], piederošajai
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] zemes lietošanas mērķi no „individuālo dzīvojamo māju
apbūves zeme”, kods 0601, uz „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”, kods
0101.
9.§
Par zemes nomu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča, I.Lagzdiņa, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs,
R.Audzers, A.Puriņš, V.Āboltiņa /
ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 12 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš,
A.Viča, I.Lagzdiņa, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, R.Audzers, A.Puriņš, V.Āboltiņa); PRET - nav,
ATTURAS – nav,
NOLEMJ:

8

1. Pagarināt termiņu līdz 2021.gada 31.decembrim (5 gadi) zemes nomas līgumam, kas noslēgts starp
[vārds, uzvārds], personas kods [..], deklarētā dzīvesvieta [adrese], un pašvaldību par nomā piešķirtās
zemes platību 5 ha pašvaldības īpašumā “Meži”, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8025 009 0179.
2. Noslēgt vienošanos ar [vārds, uzvārds], personas kods [..], par izmaiņām noslēgtajā zemes nomas
līgumā Nr.363.
10.§
Par zemes nomu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča, I.Lagzdiņa, S.Freiberga, G.Tamanis, J.Kupčs,
A.Mačs, R.Audzers, A.Puriņš, V.Āboltiņa /
Plkst.16.45 sēžu zālē atgriežas deputāte S.Freiberga
ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš,
A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, R.Audzers, A.Puriņš, V.Āboltiņa); PRET nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Piešķirt nomā zemi līdz 2021.gada 31. decembrim sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “PRO-FARMS”,
reģistrācijas numurs [..], juridiskā adrese [adrese]:
1.1. 10,2ha īpašumā “Druvaldi”, kadastra numurs 8025 008 0066, kadastra apzīmējumi 8025 008
0086, 8025 008 0151, 8025 008 0215;
1.2. 10,23ha īpašumā “Kūdra”, kadastra numurs 8025 009 0166, kadastra apzīmējums 8025 009
0166,
1.3. 6,98ha īpašumā “Dzeguzes”, kadastra numurs 8025 002 0160, kadastra apzīmējums 8025 002
0160,
1.4. 2,4ha īpašumā “Bērzkalni”, kadastra numurs 8025 008 0191, zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu 8025 008 0191;
1.5. 4,25ha “Bērzkalni”, kadastra numurs 8025 008 0191, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu
8025 012 0098, lauksaimniecībai.
2.Noslēgt zemes nomas līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “PRO-FARMS”, reģistrācijas numurs
40103964718, juridiskā adrese Pilskalna iela 26, Baldone, Baldones novads, par zemes nomu.
11.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Mežvidu ielā 12,
Baldonē
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča, I.Lagzdiņa, S.Freiberga, G.Tamanis, J.Kupčs,
A.Mačs, R.Audzers, A.Puriņš, V.Āboltiņa /
ZIŅO: P.Grants
SAGATAVOJA: P.Grants, Teritorijas plānotājs
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš,
A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, R.Audzers, A.Puriņš, V.Āboltiņa); PRET nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Piekrist zemes ierīcības projektu izstrādes uzsākšanai nekustamajā īpašumā Mežvidu ielā 12, Baldonē
ar kadastra numuru [..], zemes vienībā kadastra apzīmējumu [..], kas pieder [vārds, uzvārds],
dzīvojošam [adrese], un ir 0,77 ha platībā, atdalot vienu zemes vienību, saskaņā ar grafisko pielikumu, tā
lai savrupmājai paredzētā zemes vienība nebūtu mazākas par 2400m2.
2.Zemes ierīcības projektu saskaņot ar:
2.1. akciju sabiedrību “Sadales tīkls”;
2.2. sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Lattelecom”;
2.3. Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas Rīgas sektoru;
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2.4. Baldones būvvaldi;
2.5. Baldones domes pilsētas un ceļu uzturēšanas dienestu.
3.Zemes ierīcības projektu izstrādātājam pašvaldībā iesniegt papīra un digitālā veidā (dgn, pdf formātos).

12.§
Par zemes ierīcības projekta “Stari” apstiprināšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča, I.Lagzdiņa, S.Freiberga, G.Tamanis, J.Kupčs,
A.Mačs, R.Audzers, A.Puriņš, V.Āboltiņa /
ZIŅO: P.Grants
SAGATAVOJA: P.Grants, Teritorijas plānotājs
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš,
A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET - nav, ATTURAS – 2
balsis (R.Audzers, A.Puriņš),
NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā “Stari”, Baldones pag., Baldones nov., ar
kadastra apzīmējums [..].
2. Zemes ierīcības projekta zemes vienībai „1”, ar kadastra apzīmējumu[..], 4,7 ha platībā saglabāt
adresi: “Stari”, Baldones pagasts, Baldones novads, kā arī noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
– “Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (0101);
3. Zemes ierīcības projekta zemes vienībai „2”, ar kadastra apzīmējumu [..], 1 ha platībā piešķirt
nosaukumu “Saticības”, Baldones pagasts, Baldones novads, un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – “Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (0101).
13.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Murauski”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča, I.Lagzdiņa, S.Freiberga, G.Tamanis, J.Kupčs,
A.Mačs, R.Audzers, A.Puriņš, V.Āboltiņa /
ZIŅO: P.Grants
SAGATAVOJA: P.Grants, Teritorijas plānotājs
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš,
A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, R.Audzers, A.Puriņš, V.Āboltiņa); PRET nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajā īpašumā „Murauski” ar kadastra numuru [..].
2.Zemes ierīcības projektu saskaņot ar:
2.1. AS “Sadales tīkls”;
2.2. VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas Rīgas
sektoru;
2.3. VAS “Latvijas valsts ceļi”;
2.4. Baldones būvvaldi;
2.5.Baldones novada domes Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienestu.
3.Zemes ierīcības projektu izstrādātājam pašvaldībā iesniegt papīra un digitālā veidā (dgn, pdf
formātos).
14.§
Par zemes ierīcības projekta “Pakalni” apstiprināšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča, I.Lagzdiņa, S.Freiberga, G.Tamanis, J.Kupčs,
A.Mačs, R.Audzers, A.Puriņš, V.Āboltiņa /
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ZIŅO: P.Grants
SAGATAVOJA: P.Grants, Teritorijas plānotājs
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš,
A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, R.Audzers, A.Puriņš, V.Āboltiņa); PRET nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā “Pakalni”, Baldones pagastā, Baldones
novadā, ar kadastra numuru [..].
2.Zemes ierīcības projekta zemes vienībai „1”, ar kadastra apzīmējumu [..], 2,51 ha platībā piešķirt
nosaukumu “Apsītes”, Baldones pagasts, Baldones novads, un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – “Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (0101).
3.Zemes ierīcības projekta zemes vienībai „2”, ar kadastra apzīmējumu [..], 7,81 ha platībā saglabāt
nosaukumu „Pakalni”, Baldones pagasts, Baldones novads, un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – “Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (0101).
15 .§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā “Mežmaļi”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča, I.Lagzdiņa, S.Freiberga, G.Tamanis, J.Kupčs,
A.Mačs, R.Audzers, A.Puriņš, V.Āboltiņa /
ZIŅO: P.Grants
SAGATAVOJA: P.Grants, Teritorijas plānotājs
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš,
A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, R.Audzers, A.Puriņš, V.Āboltiņa); PRET nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Apstiprināt zemes ierīcības projektu Baldones novadā, Baldones pagastā nekustamajā īpašumā
“Mežmaļi” ar kadastra numuru [..].
2.Zemes ierīcības projekta zemes vienībai „1” ar kadastra apzīmējumu [..] 2,58 ha platībā piešķirt
nosaukumu “Ieviņas” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – “Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (0101).
3.Zemes ierīcības projekta zemes vienībai „2” ar kadastra apzīmējumu [..] 11,29 ha platībā saglabāt
nosaukumu „Mežmaļi” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – “Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (0101).
16.§
Par nekustamā īpašuma sadali un nosaukumu piešķiršanu īpašuma „Klāvi” zemes vienībām

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča, I.Lagzdiņa, S.Freiberga, G.Tamanis, J.Kupčs,
A.Mačs, R.Audzers, A.Puriņš, V.Āboltiņa /
ZIŅO: P.Grants
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš,
A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, R.Audzers, A.Puriņš, V.Āboltiņa); PRET nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Sadalīt nekustamo īpašumu “Klāvi” divos atsevišķos īpašumos.
2.Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] - 0,7 ha, piešķirt nosaukumu “Jeņči” un saglabāt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība lauksaimniecība”
(kods 0101).
3.Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] - 9,2ha platībā, saglabāt nosaukumu “Klāvi” un mainīt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība lauksaimniecība”
uz mērķi “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” (kods 0201).
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17.§
Par nolikuma ''Par informācijas uzturēšanu Baldones novada mājas lapā'' apstiprināšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča, I.Lagzdiņa, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs,
R.Audzers, A.Puriņš, V.Āboltiņa /
ZIŅO: L.Dāboliņa
SAGATAVOJA: L.Dāboliņa, Attīstības nodaļas vadītāja
1.Attīstības nodaļa sagatavojusi nolikumu “Par informācijas uzturēšanu Baldones novada pašvaldības mājas
lapā’’ (1.pielikums), saskaņā ar Ministru kabineta (06.03.2007) noteikumiem Nr.171 „Kārtība, kādā
iestādes ievieto informāciju internetā”.
2. Noteikumi nosaka informācijas ievietošanas, uzturēšanas un aktualizācijas kārtību Baldones novada
pašvaldības mājas lapā www.baldone.lv.
3. Pašvaldības mājas lapa paredzēta publiskās informācijas pieejamībai un uzglabāšanai, nodrošinot
iespēju tās apmeklētājiem iepazīties ar informāciju par novadu un Pašvaldības darbību digitālā veidā
interneta vidē, kā arī nodrošina iedzīvotājiem elektroniskās saziņas iespēju ar pašvaldību un epakalpojumu pieejamību.
4. Baldones novada dome lēmuma pieņemšanā, pamatojas uz sekojošiem normatīvajiem tiesību aktiem:
4.1. likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu, kas nosaka: “Pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas
iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas,
Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja
šāda darbība nav aizliegta ar likumu”.
4.2.MK noteikumu Nr.171 „Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” 3. punktu, kas nosaka:
”Informācijas ievietošanai internetā katra iestāde izveido mājaslapu. Tiešās pārvaldes iestādes nodrošina,
lai tiešās pārvaldes iestāžu datu bāzē iekļautā informācija par iestādi neatšķiras no iestādes mājaslapā
norādītās informācijas”.
Ievērojot visu iepriekšminēto un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, un 15.panta 2. punktu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 12 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, I.Pundiņš,
A.Viča, I.Lagzdiņa, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, R.Audzers, A.Puriņš, V.Āboltiņa); PRET - nav,
ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nolikumu “Par informācijas uzturēšanu Baldones novada pašvaldības mājas lapā’’.
18.§
Par „Baldones novada tūrisma nozares attīstības plāna 2017-2020” dokumenta 1.redakciju

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča, I.Lagzdiņa, S.Freiberga, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs,
R.Audzers, A.Puriņš, V.Āboltiņa /
ZIŅO: I.Sietiņa, L.Dāboliņa
SAGATAVOJA: I.Sietiņa, tūrisma speciāliste
1.Tūrisms tiek akcentēts kā nozīmīga darbības joma Eiropas reģionu attīstībā. Tūrisma mērķiem izveidotā
infrastruktūra veicina vietējo attīstību, bet radītās vai saglabātās darbavietas palīdzēt novērst rūpniecības un lauku
reģionu pagrimumu. Ilgtspējīgs tūrisms ietver kultūras un dabas mantojuma saglabāšanu - no mākslas līdz vietējās
kulinārijas vai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai.
Saskaņā ar Pasaules Tūrisma organizācijas prognozēm, tūrisma apjoms pasaulē dažādu faktoru rezultātā turpinās
pieaugt, divdesmit gadu laikā dubultojot pašreizējo apjomu. Dažādojoties tūrisma produkta pieprasījumam, par
lielāko pasaules tūrisma galamērķi kļūs Eiropa, kurā jūtami pieaugs ekonomiski īpaši aktīvā Baltijas jūras reģiona, tai
skaitā arī Latvijas, nozīme. Tūrisma attīstība Latvijā atzīta kā viena no tautsaimniecības un vides attīstības prioritātēm.
Ņemot vērā potenciālo pieprasījumu, pārdomātas, saliedētas un mērķtiecīgas rīcības rezultātā ir iespējams attīstīt
arī tūrisma nozari Baldones novadā.
„Baldones novada tūrisma nozares attīstības plāns 2017-2020” ir dokuments ar mērķi informēt par rīcībām, iepriekš
noteiktu nozares politikas īstenošanā līdz 2020. gadam, Baldones novada tūrisma nozares uzņēmumus, kas tiešā vai
netiešā veidā saistīti ar tūrisma nozari, arī amatniekus, mājražotājus.
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„Baldones novada tūrisma nozares attīstības plāna 2017-2020” dokumenta 1.redakcijā definēta Baldones tūrisma
nozares attīstība, pamatojoties uz tūrisma nozares tiesisko regulējumu, SVID analīzi, kurā strukturēti apkopota
informācija par tūrisma attīstību ietekmējošiem iekšējiem faktoriem novadā – stiprās un vājās puses, kā arī ārējiem
faktoriem – iespējām un draudiem. Definēti galvenie stratēģiskie attīstības virzieni Baldones tūrisma attīstībā, kas
izriet no tūrisma nozares tiesiskā regulējuma un esošās situācijas analīzes. Lai sasniegtu Baldones novada tūrisma
attīstības mērķus, jāveic konkrētas rīcības, kas tiks sniegtas Rīcību plānā 2017 – 2020.gadam.
2. Baldones novada dome lēmuma pieņemšanā, pamatojas uz sekojošiem normatīvajiem tiesību aktiem:
2.1. likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu, kas nosaka: “Pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju
interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju,
citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu”.
2.2.”Tūrisma likuma” 8. panta 2. punktu, kas nosaka: ”Saskaņā ar teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem
nodrošina pasākumus tūrisma, tai skaitā kūrortu, attīstībai, kā arī vispusīgas un precīzas informācijas sniegšanu
Latvijā un ārvalstīs par tūrisma iespējām, dabas dziednieciskajiem resursiem un kūrortu pakalpojumiem savā
teritorijā”.
Ievērojot visu iepriekšminēto un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, un Tūrisma likuma
8.panta 2. punktu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 12 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, R.Audzers, A.Puriņš, V.Āboltiņa); PRET - nav,
ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt „Baldones novada tūrisma nozares attīstības plāna 2017-2020” 1.redakciju.
19.§
Par projektu "Publiska sporta aktivitāšu laukuma izveide jauniešiem"

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča, I.Lagzdiņa, S.Freiberga, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs,
R.Audzers, A.Puriņš, V.Āboltiņa /
ZIŅO: I.Done
SAGATAVOJA: I.Done, projektu vadītāja
1.Baldones dome piedalās atklāta projektu iesniegumu konkursā Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–
2020.gadam ietvarā 19.2. apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcībā 2.2. “Atbalsts
sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” ietvaros. Publisko un privāto partnerattiecību
(turpmāk – PPP) biedrība “Zied zeme” ir izsludinājusi projektu pieteikumu 4 (ceturto) kārtu. Projektu
iesniegumu pieņemšana notiek no š.g. 3. aprīļa līdz 3.maijam.
2.Attīstības nodaļa ir sagatavojusi projektu “Publiska sporta aktivitāšu laukuma izveide
jauniešiem”.
Projekta mērķis ir Baltās pils parka teritorijā izveidot sporta aktivitāšu laukumu.
Projekta rezultātā parkā paredzēts uzstādīt basketbola un volejbola laukumu, velo novietnes un ielu
vingrošanas laukumu ar 6 dažādiem elementiem: 1) pievilkšanās stienis trīs augstumos; 2) līdztekas; 3)
zviedru siena ar divām sekcijām; 4) pumpēšanās stienis trīs augstumos; 5) vēderpreses soliņš; 6)
horizontālās trepes.
Tiešā projekta mērķa grupa ir mūzikas skolas audzēkņi, un novadā dzīvojošie jaunieši, kā arī visu
vecumu sportot gribētāji.
2.1. Projektu paredzēts īstenot līdz 2018. gada 3 (trešajam) ceturksnim.
2.2. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 10 505,22 (desmit tūkstoši pieci simti pieci, 22 euro) no kurām
90% EUR 9454,70 (deviņi tūkstoši četri simti piecdesmit četri, 70 euro) veido ELFLA finansējums un
10% EUR 1050,52 (viens tūkstotis piecdesmit, 52 euro) ir Baldones novada pašvaldības līdzfinansējums.
2.3. Līdzfinansējums paredzēts no Baldones novada domes Attīstības nodaļas 2017. gada budžeta.
3. Baldones novada dome lēmuma pieņemšanā, pamatojas uz sekojošiem normatīvajiem tiesību aktiem:
3.1. likuma „Par pašvaldībām”:
3.1.1. 12. pantu, kas nosaka: “Pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs
var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta,
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ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība
nav aizliegta ar likumu”.
3.1.2. 15.panta 2. punktu, kas nosaka: „gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un
sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu
publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un
uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto
dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana”.
4. Ievērojot visu iepriekš minēto un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, un 15.panta 2.
punktu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 12 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, R.Audzers, A.Puriņš, V.Āboltiņa); PRET - nav,
ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
4.1. Apstiprināt projekta "Publiska sporta aktivitāšu laukuma izveide jauniešiem" iesniegšanu PPP “Zied
zeme” 4 projektu atlases kārtā.
4.2.Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu EUR 1050,52 (viens tūkstotis piecdesmit, 52 euro) apmērā projekta
"Publiska sporta aktivitāšu laukuma izveide jauniešiem" īstenošanai.
20.§
Par projektu "Pārvietojamas skatuves iegāde pašdarbības kolektīviem"

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča, I.Lagzdiņa, S.Freiberga, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs,
R.Audzers, A.Puriņš, V.Āboltiņa /
ZIŅO: I.Done
SAGATAVOJA: I.Done, projektu vadītāja
1.Baldones novada dome piedalās atklāta projektu iesniegumu konkursā Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–
2020.gadam. 19.2. apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcībā 2.2. “Atbalsts
sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” ietvaros publisko un privāto partnerattiecību
biedrība “Zied zeme” ir izsludinājusi projektu pieteikumu 4 (ceturto) kārtu. Projektu iesniegumu
pieņemšana notiek no š.g. 3. aprīļa līdz 3.maijam.
2. Attīstības nodaļa ir sagatavojusi projektu “Pārvietojamas skatuves iegāde pašdarbības
kolektīviem”.
Projekta mērķis ir pārvietojamas skatuves iegāde, lai nodrošinātu Baldones novada pašdarbības
kolektīviem un viesmāksliniekiem atbilstošas uzstāšanās iespējas dažādās pasākumu norises vietās, kur
nav atbilstoša skatuves aprīkojuma: piemēram: sporta zālē, hallē, aktu zālē utt.
Pārvietojama skatuve sastāv no: skatuves fona aizkara ar stiprinājuma komplektu pie griestiem, skatuves
kulisēm ar stiprinājuma komplektiem pie griestiem un pārvietojamiem aizslietņiem, kas ir brīvi stāvoši uz
grīdas, un podestūras.
2.1. Projektu paredzēts īstenot 2017.gada 4. (ceturtajā) ceturksnī.
2.2. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 9455,06 (deviņi tūkstoši četri simti piecdesmit pieci, 06 euro) no
kurām 90% EUR 8509,55 (astoņi tūkstoši pieci simti deviņi, 55 euro) veido ELFLA finansējums un 10%
EUR 945,51 (deviņi simti četrdesmit pieci, 51 euro ) ir Baldones novada pašvaldības līdzfinansējums.
2.3. Līdzfinansējums paredzēts no Baldones novada domes Attīstības nodaļas 2017. gada budžeta.
3. Baldones novada dome lēmuma pieņemšanā, pamatojas uz sekojošiem normatīvajiem tiesību aktiem:
3.1. likuma „Par pašvaldībām”:
3.1.1. 12. pantu, kas nosaka: “Pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs
var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta,
ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav
aizliegta ar likumu ”.
3.1.2. 15. panta 5. punktu, kas nosaka: “rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību
saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un
pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.)”;
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4. Ievērojot visu iepriekšminēto un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, un 15.panta 5.
punktu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 12 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, R.Audzers, A.Puriņš, V.Āboltiņa); PRET - nav,
ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
4.1. Apstiprināt projekta "Pārvietojamas skatuves iegāde pašdarbības kolektīviem" iesniegšanu PPP
“Zied zeme” 4 projektu atlases kārtā.
4.2. Apstiprināt pašvaldības līdzfinansējumu EUR 945,51 (deviņi simti četrdesmit pieci, 51 euro ) apmērā
projekta "Pārvietojamas skatuves iegāde pašdarbības kolektīviem" īstenošanai.
21.§
Par projektu "Airēšanas sporta attīstības veicināšana"

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča, I.Lagzdiņa, S.Freiberga, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs,
R.Audzers, A.Puriņš, V.Āboltiņa /
ZIŅO: I.Done
SAGATAVOJA: I.Done, projektu vadītāja
1. Baldones dome piedalās atklāta projektu iesniegumu konkursā Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–
2020.gadam. 19.2. apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcībā 2.2. “Atbalsts
sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” ietvaros publisko un privāto partnerattiecību
biedrība “Zied zeme” ir izsludinājusi projektu pieteikumu 4 (ceturto) kārtu. Projektu iesniegumu
pieņemšana notiek no š.g. 3. aprīļa līdz 3.maijam.
2. Attīstības nodaļa ir sagatavojusi projektu "Airēšanas sporta attīstības veicināšana".
Lai nodrošinātu airēšanas sporta interesentiem pilnvērtīgus treniņus un attiecīgajā klasē varētu startēt
sacensībās, Eiropas un Pasaules čempionātos ar mūsdienīgām laivām un aprīkojumu, projekta mērķis ir
iegādāties 5 (piecas) airēšanas laivas K1 un 4 (četras) airēšanas laivas C1 airēšanas slaloma
sacensībām ar kājbalstiem un sēdekli, komplektā ar airi, laivas priekšautu, peldvesti un ķiveri. Laivas
atbilst starptautiskās kanoe federācijas (ICF) noteikumiem.
Mērķa grupa ir novada sportisti airēšanā un ikviens interesents, kurš grib iepazīties un uzzināt vairāk
par laivu sporta praktisko pusi.
2.1. Projektu paredzēts īstenot 2017.gada 4. (ceturtajā) ceturksnī.
2.2. Projekta kopējās izmaksas ar PVN ir EUR 9946,20 (deviņi tūkstoši deviņi simti četrdesmit seši, 20
euro) no kurām 90% EUR 8141,58 (astoņi tūkstoši viens simti četrdesmit viens, 58 euro) veido ELFLA
finansējums un 10% EUR 904,62 (deviņi simti četri, 62 euro ) ir Baldones novada pašvaldības
līdzfinansējums.
2.3. Līdzfinansējums paredzēts no Baldones novada domes Attīstības nodaļas 2017. gada budžeta.
3. Baldones novada dome lēmuma pieņemšanā, pamatojas uz sekojošiem normatīvajiem tiesību
aktiem:
3.1. likuma „Par pašvaldībām”:
3.1.1. 12. pantu, kas nosaka: “Pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs
var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta,
ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība
nav aizliegta ar likumu”.
3.1.2. 15. panta 2. punktu, kas nosaka: „gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu
un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un
citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un
uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto
dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana”.
4. Ievērojot visu iepriekšminēto un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, un 15.panta 2.
punktu,
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Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 12 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, R.Audzers, A.Puriņš, V.Āboltiņa); PRET - nav,
ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
4.1. Apstiprināt projekta " Airēšanas sporta attīstības veicināšana" iesniegšanu PPP “Zied zeme” 4
projektu atlases kārtā.
4.2. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu EUR 904,62 (deviņi simti četri, 62 euro) apmērā projekta
“Airēšanas sporta attīstības veicināšana " īstenošanai.
22.§
Par projektu "Publiska multifunkcionāla laukuma izbūve”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās – K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča, I.Lagzdiņa, S.Freiberga, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs,
R.Audzers, A.Puriņš, V.Āboltiņa /
ZIŅO: I.Done
SAGATAVOJA: I.Done, projektu vadītāja
1.Baldones dome piedalās atklāta projektu iesniegumu konkursā Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam. 19.2. apakšpasākuma
„Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas
potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcībā 2.1. “Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu,
sakārtošanai, pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” ietvaros publisko un privāto
partnerattiecību biedrība “Zied zeme” ir izsludinājusi projektu pieteikumu 4 (ceturto) kārtu. Projektu iesniegumu
pieņemšana notiek no š.g. 3. aprīļa līdz 3.maijam.
2. Attīstības nodaļa ir sagatavojusi projektu “Publiska multifunkcionāla laukuma izbūve”.
Projekta mērķis ir cietā segumu izbūve un daļēja aprīkošana. Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt laukuma cieto
(asfaltbetona) segumu, uzstādīt 4 (četrus) basketbola grozus un veikt basketbola laukuma līniju/sektoru
krāsošanu. Tā pat laukumā būs iespējams spēlēt florbolu un braukt ar skrituļslidām, kā arī ziemā to izmantot
slidošanai.
Mērķa auditorija ir ikviens novada iedzīvotājs neatkarīgi no vecuma un dzimuma.
2.1. Projektu paredzēts īstenot 2017.gada 4. (ceturtajā) ceturksnī.
2.2. Projekta kopējās indikatīvās izmaksas ar PVN ir plānotas EUR 40 000,00 (četrdesmit tūkstoši, 00 euro) no
kurām 70% EUR 28000 (divdesmit astoņi tūkstoši, 00 euro) veido ELFLA finansējums un 30% EUR 12000
(divpadsmit tūkstoši, 00 euro) ir Baldones novada pašvaldības līdzfinansējums.
2.3. Līdzfinansējuma finansējums ir ieplānots no Baldones novada domes Attīstības nodaļas 2017. gada budžeta.
3. Baldones novada dome lēmuma pieņemšanā, pamatojas uz sekojošiem normatīvajiem tiesību aktiem:
3.1. likuma „Par pašvaldībām”:
3.1.1. 12. pantu, kas nosaka: “Pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var
brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu
valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu”.
3.1.2. 15.panta 2. punktu, kas nosaka: „gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro
tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai
lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu
savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu
izveidošana un uzturēšana”.

4. Ievērojot visu iepriekšminēto un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, un 15.panta 2.
punktu,

Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 12 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, R.Audzers, A.Puriņš, V.Āboltiņa); PRET - nav,
ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
4.1. Apstiprināt projekta "Publiska multifunkcionāla laukuma izbūve." iesniegšanu PPP “Zied zeme” 4
projektu atlases kārtā.
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4.2. Apstiprināt pašvaldības līdzfinansējumu EUR 12000 (divpadsmit tūkstoši, 00 euro) apmērā projekta
"Publiska multifunkcionāla laukuma izbūve" īstenošanai.
23.§
Par ēdināšanas pakalpojumu maksu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča, I.Lagzdiņa, S.Freiberga, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs,
R.Audzers, A.Puriņš, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: K.Putniņa, domes priekšsēdētāja
Izskatījusi SIA „Krīga”, reģistrācijas Nr.40003262269, juridiskā adrese: „Saulstari- 56”, Ķekava, Ķekavas
novads, valdes locekles I.Krejānes 10.03.2017. iesniegumu un pievienotajiem izkopējumiem no
Centrālās statistikas pārvaldes mājas lapā ievietotā informatīvā apraksta uz 5 lapām, domē saņemtu
10.03.2017., reģistrācijas Nr.1-4/761.1, ar lūgumu paaugstināt ēdināšanas maksu 5.-12.klašu
izglītojamiem Baldones vidusskolā un Baldones mūzikas skolā līdz EUR 1,55, bet Sociālās aprūpes
centrā līdz EUR 3.56 par pusdienām, un 20.03.2017.iesniegumu, reģistrācijas Nr.2-5/839, ar precizētu
pārtikas produktu cenu pieaugumu no 2015.gada, Baldones novada dome konstatē:
1. Pamatojoties uz Baldones novada pašvaldības iepirkuma „Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana
Baldones novada domes izglītības iestādēs un sociālās aprūpes centrā “Baldone” ar telpu nomas tiesību
piešķiršanu” (Identifikācijas Nr. BND 2015/11) rezultātiem, Baldones novada pašvaldība ar SIA “Krīga”
05.10.2015 noslēdza iepirkuma līgumu Nr. 1-22/12 par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu (turpmāk
tekstā – Līgums). Saskaņā ar Līgumu SIA “Krīga” sākot ar 06.10.2015 sniedz ēdināšanas pakalpojumus
Baldones vidusskolā, Baldones mūzikas pamatskolā, Pirmsskolas izglītības iestādē “Vāverīte” un Sociālās
aprūpes centrā “Baldone” par šādu cenu (ar PVN):
1) Baldones vidusskolā un Baldones mūzikas skolā - 1- 4. klases izglītojamam vienas pusdienas cena ir
EUR 1.21 un viena launaga EUR 0.46;
2) Baldones vidusskolā un Baldones mūzikas skolā - 5-12. klases izglītojamam vienas pusdienas cena ir
EUR 1.30;
3) PII “Vāverīte” 1-2 gadīgam (vienas brokastis, pusdienas, launags) EUR 1.70.
4) PII “Vāverīte” 3-6 gadīgam (vienas brokastis, pusdienas, launags) EUR 2.13.
5) Sociālās aprūpes centrā “Baldone” (pieaugušais no 19 gadu vecuma) (vienas brokastis, pusdienas,
vakariņas) EUR 3.50.
2. Saskaņā ar Līguma 3.4.punktu Pašvaldība veic samaksu SIA “Krīga” par Pakalpojuma sniegšanu
izglītojamiem, kuri iegūst izglītību klasēs, par kurām saskaņā ar Ministru kabineta 28.12.2010.
noteikumiem Nr.1206 “Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus
pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai” (turpmāk – MK noteikumi Nr.1206) pašvaldība
saņem valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai MK
noteikumos Nr.1206 noteiktajā apmērā. (..). Savukārt 3.4.1 punkts nosaka, ka. ja Līguma 3.1.punktā
noteiktā ēdināšanas maksa par viena 1. - 4.klases skolēna ēdināšanu (pusdienām) ir mazāka par MK
noteikumos Nr.1206 noteikto, tad Uzņēmums nodrošina 1.- 4.klašu skolēnu ēdināšanu (pusdienām)
atbilstoši MK noteikumos Nr.1206 noteiktajai summai, attiecīgi nodrošinot izglītojamo ēdināšanu virs
Ministru kabineta 13.03.2012. noteikumos Nr.172 "Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu
izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu
pacientiem" noteiktajām uztura normām.
Līguma 3.2. punkts noteic, ka Valstī būtiski mainoties izmaksām, saistītām ar iepirkumu (saskaņā ar
Centrālās Statistikas pārvaldes apliecinātu informāciju), cena var tikt pārskatīta, pusēm vienojoties un
pamatojoties uz Uzņēmuma ne vēlāk kā 2 mēnešus pirms jauna semestra uzsākšanas iesniegtiem
pamatotiem aprēķiniem, bet ne biežāk kā divas reizes kalendārā gada laikā. Pirmā cenu pārskatīšanas
var tikt veikta ne agrāk kā sešus mēnešus no līguma spēkā stāšanās dienas.
3. Ministru kabineta 28.12.2010. noteikumu Nr.1206 “Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto
valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai” 3. punkts
nosaka, valsts budžeta līdzekļus, paredzot 1,42 euro dienā vienam izglītojamam, plāno, pamatojoties uz
izglītojamo skaitu 1., 2., 3. un 4. klasē pašvaldības teritorijā esošajās izglītības iestādēs attiecīgā mācību
gada 1.septembrī, un tos piešķir neatkarīgi no izglītības iestādes dibinātāja statusa.
4. 2015.gada 27.oktobra sēdē domes pieņēma lēmumu “Par ēdināšanas maksas noteikšanu Baldones
vidusskolas un Baldones mūzikas pamatskolas 5-12.klašu izglītojamiem un SAC “Baldone” klientiem”
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(prot.13, 13.§), kurā: 1) noteica ēdināšanas maksu Baldones vidusskolā un Baldones mūzikas skolā par
viena 5-12. klases izglītojamā ēdināšanu (vienas pusdienas) dienā EUR 1.30 (viens euro 30 centi), t.sk.
PVN, apmērā; 2) noteikt ēdināšanas maksu Sociālās aprūpes centrā “Baldone” par viena klienta
(pieaugušais no 19 gadu vecuma) ēdināšanu (vienas brokastis, pusdienas, vakariņas) dienā EUR 3.50
(trīs euro 50 centi), t.sk. PVN, apmērā; 3) piekrita, ka lēmumā noteiktā ēdināšanas maksa tiek
piemērota sākot ar 06.10.2015.
5. SIA “Krīga” lūdz paaugstināt ēdināšanas maksu, jo:
1) salīdzinot 2015.gada cenas ar 2017.gada cenām, tās kopumā ir pieaugušas par 2%, bet atsevišķos
sektoros pat vairāk – pārtikai 4,8%, transportam 3%, sakariem 5,3 %;
2) pieaugušas cenas elektrībai un apkurei;
3) pakalpojumu sniedzējiem
skolēnu ēdināšanā jāievēro virkne prasību pusdienu ēdienkartes
sagatavošanā: 1) ēdienkartē jāiekļauj pārtikas produkti, kas bagāti ar saliktajiem ogļhidrātiem, dārzeņi,
augļi, piens, piena vai skābpiena produkti;
Ņemot vērā iepriekš minēto, Baldones novada dome secina:
1) Līguma 3.2.punkts paredz, ka iesniegumu par ēdināšanas maksas palielināšanu jāiesniedz ne vēlāk
kā 2 mēnešus pirms jauna semestra uzsākšanas iesniegtiem pamatotiem aprēķiniem, taču šobrīd 2016./
2017.mācību gada II.semestris jau ir sācies, bet 2017./2018.gada mācību semestris sāksies ar
2017.gada 1.septembri, līdz ar to, jaunas ēdināšanas cenas varēs noteikt tikai ar š.g. 1.septembri;
2) SIA “Krīga” nevar būt palielinājusies maksa par apkuri, kā iesniegumā norādīts, jo Uzņēmums no
pašvaldības telpas nomā un, saskaņā ar domes 27.05.2014 lēmumu (prot.Nr.6, 19.§), un Līguma
3.5.punktu, nomas maksa par Līgumā noteikto telpu un tajā esošo iekārtu lietošanu (tajā ir iekļauts arī
maksājums par siltumenerģiju) ir fiksēta un nav paaugstināta, t.i., nomas maksa Baldones vidusskolā –
EUR 465,00, bet PII “Vāverīte” – EUR 10.00 mēnesī;
3) ēdināšanas maksas palielināšanai SIA “Krīga” atsaucas uz Centrālās statistikas pārvaldes datiem
par cenu palielināšanos pārtikas precēm par 4,8 %, transportam 3%, sakariem 5,3 %, kopumā valstī –
par 2 %, taču piedāvājot palielināt maksu no EUR 1.30 uz EUR 1,55 pieaugums ir 20 %, kas nav
paskaidrots ar pamatotiem aprēķiniem, kā to paredz Līguma 3.2.punkts;
4) ņemot vērā to, ka Baldones novada pašvaldība, saskaņā ar domes 22.12.2015. lēmumu “Par
brīvpusdienām vispārizglītojošo izglītības iestāžu 5. - 12. klašu skolēniem Baldones novadā”, ar
01.02.2016. nodrošināt Baldones novada pašvaldības finansētas brīvpusdienas visiem 5. - 12. klašu
skolēniem, kuri apmeklē Baldones novada vispārizglītojošās izglītības iestādes, šim mērķim paredzētie
finanšu līdzekļi tiek paredzēti attiecīgā gada pašvaldības budžetā.
Saskaņā ar grāmatvedības sniegto informāciju 2017.gada budžetā EKK 64211 sadaļā - Domes
līdzmaksājums ēdināšanai vidusskola, mūzikas skola - ir paredzēti EUR 42 000.00. Šīs summas apmēra
aprēķināšanai par pamatu ņemta Līgumā noteiktā ēdināšanas maksas un 2016.gada budžeta izpilde. SIA
“Krīga” iesniegums par ēdināšanas maksas paaugstināšanu ir saņemts pēc 2017.gada budžeta
apstiprināšanas, līdz ar to summa, kas papildus būs nepieciešama, budžetā nav ierēķināta.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, kurā paredzēts, ka „(..)
Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā (..)”; 14.punka g)apakšpunkts
nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome
var (..)noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu
par (..) citiem pakalpojumiem,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 12 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, R.Audzers, A.Puriņš, V.Āboltiņa); PRET - nav,
ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Konceptuāli atbalstīt ēdināšanas maksu paaugstināšanu no š.g. 1.septembra Baldones vidusskolā,
Baldones mūzikas pamatskolā un Sociālās aprūpes centrā “Baldone”.
2.Atgriezties pie šī jautājuma š.g. jūlija domes sēdē.
24.§
Par Baldones novada domes būvinspektora amata darba laika un amatalgas apstiprināšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča, I.Lagzdiņa, S.Freiberga, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs,
R.Audzers, A.Puriņš, V.Āboltiņa /
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ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: S.Ezera, personāla speciāliste
Baldones novada dome noklausījusies izpilddirektores I.Simsones ziņojumu un izskatījusi būvinspektora
J.Fricsona iesniegumu, ar lūgumu no 01.04.2017. būvinspektora amatam noteikt darba laiku 26 darba
stundas nedēļā un amatalgu EUR 1066.00 (viens tūkstotis sešdesmit seši) mēnesī.
Saskaņā ar Baldones novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma, kas
apstiprināts ar domes 31.07.2013. lēmumu, prot.Nr.3, 15.§, 1.2.p., kurā noteikts, ka amatalgu domes
priekšsēdētājam, izpilddirektoram, administrācijas darbiniekiem, iestāžu vadītājiem nosaka ar domes
lēmumu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 21.03.2017. sēdes atzinumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, R.Audzers, V.Āboltiņa); PRET - nav, ATTURAS –
1 balss (A.Puriņš),
NOLEMJ:
1.Apstiprināt Baldones novada domes būvinspektora amatam darba laiku 26 darba stundas nedēļā un
amatalgu 1066.00 (viens tūkstotis sešdesmit seši) euro mēnesī.
2.Lēmums stājas spēkā ar 2017.gada 1.aprīli.
25.§
Par Baldones novada domes izpilddirektora atbrīvošanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča, I.Lagzdiņa, S.Freiberga, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs,
R.Audzers, A.Puriņš, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: S.Ezera, personāla speciāliste
Baldones novada dome 09.03.2017. saņēmusi Baldones novada domes izpilddirektores Ilzes Simsones
iesniegumu ar lūgumu izbeigt darba tiesiskās attiecības ar 26.06.2017. (pēdējā darba diena).
Pamatojoties uz likuma par pašvaldībām 21.pantu Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās
pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: “(..) 11) iecelt amatā un atbrīvot no amata izpilddirektoru (..)”
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 12 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, R.Audzers, A.Puriņš, V.Āboltiņa); PRET - nav,
ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Atbrīvot Ilzi Simsoni no Baldones novada domes izpilddirektora amata pienākumu pildīšanas un ar
2017.gada 26. jūniju (pēdējā darba diena) izbeigt darba tiesiskās attiecības, saskaņā ar Darba likuma
100.panta “Darbinieka uzteikums ” 1.daļu.
2. Ņemot vērā ilggadēju ieguldījumu pašvaldības mērķu sasniegšanā, izbeidzot darba tiesiskās attiecības,
izmaksāt I.Simsonei naudas balvu vienas mēnešalgas apmērā, saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta “Atlīdzība” 4.daļas 5.punktu.
3. Personāla vadītājai Sandijai Ezerai organizēt pretendentu atlasi uz izpilddirektora amata vietu.
4. Izveidot komisiju pretendentu atbilstības izvērtēšanai sekojošā sastāvā:
4.1.Komisijas priekšsēdētāja – domes priekšsēdētāja Karina Putniņa;
4.2.Komisijas loceklis – deputāts Guntis Tamanis;
4.3.Komisijas loceklis – deputāts Helmuts Nezinis;
4.4.Komisijas locekle – deputāte Viola Āboltiņa;
4.5.Komisijas locekle – domes izpilddirektore Ilze Simsone;
4.6.Komisijas locekle – Juridiskā dienesta vadītāja Sigita Bērziņa;
4.7.Komisijas locekle – Personāla vadītāja Sandija Ezera.
26.§
Par finansiālu atbalstu “Baldones novada pensionāru biedrība "Sābri"

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča, I.Lagzdiņa, S.Freiberga, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs,
R.Audzers, A.Puriņš, V.Āboltiņa /
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ZIŅO: S.Freiberga
SAGATAVOJA: S.Freiberga, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 12 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, R.Audzers, A.Puriņš, V.Āboltiņa); PRET - nav,
ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējuma EUR 900,00 apmērā pārskaitīšanu uz biedrības “Baldones
novada pensionāru biedrība "Sābri"”, reģistrācijas Nr. 40008259513, juridiskā adrese Pārupes iela 3,
Baldone, Baldones novads, bankas norēķinu kontu.
2. Par lēmuma izpildi atbildīga grāmatvedības nodaļa.
27.§
Par 31.01.2017 saistošo noteikumu Nr.3 “Grozījumus Baldones novada domes 2015. gada
22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 18 “Par kārtību, kādā Baldones novada pašvaldība
nodrošina izmaksu segšanu bērniem pirmskolas izglītības programmu apguvei privātā
izglītības iestādē” precizēšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča, I.Lagzdiņa, S.Freiberga, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs,
R.Audzers, A.Puriņš, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: S.Bērziņa, juridiskā dienesta vadītāja
Ņemot vērā apstākli, ka tika veikts neprecīzs aprēķins saskaņā ar MK 08.12.2015. noteikumiem Nr. 709
“Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām
vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei” un
pamatojoties uz Baldones novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” izmaksām 2016.
gadā, ir nepieciešams veikt precizējumu izmaksām vienam izglītojamam no pusotra līdz četru gadu
vecumam un izmaksām vienam izglītojamam obligātās sagatavošanas vecumā.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un
Izglītības likuma 17.panta 2.4 daļu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 12 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, R.Audzers, A.Puriņš, V.Āboltiņa); PRET - nav,
ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Precizēt 2017.gada 31.janvārī apstiprinātos saistošos noteikumus Nr.3 “Grozījumus Baldones novada
domes 2015. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 18 “Par kārtību, kādā Baldones novada
pašvaldība nodrošina izmaksu segšanu bērniem pirmskolas izglītības programmu apguvei privātā
izglītības iestādē”:
1.1. aizstāt 3.1. punktā skaitli “201,90” ar skaitli “207,47”;
1.2. aizstāt 3.2. punktā skaitli “143,86” ar skaitli “148,01”;
1.3. aizstāt Baldones novada domes 22.12.2015. saistošo noteikumu Nr. 18 Pielikuma 6.pozīcijā
“Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums” skaitli “9119,76” ar skaitli “27336,84”;
1.4. aizstāt Baldones novada domes 22.12.2015. saistošo noteikumu Nr. 18 Pielikuma 6.pozīcijā
“Kopējie izdevumi” skaitli “650827,34” ar skaitli “669044,42”;
1.5. aizstāt Baldones novada domes 22.12.2015. saistošo noteikumu Nr. 18 Pielikuma 6.pozīcijā
“Izmaksas vienam izglītojamam no pusotra līdz četru gadu vecumam” skaitli “201,90” ar
skaitli “207,47”;
1.6. aizstāt Baldones novada domes 22.12.2015. saistošo noteikumu Nr. 18 Pielikuma 6.pozīcijā
“Izmaksas vienam izglītojamam obligātās sagatavošanas vecumā” skaitli “143,86” ar skaitli
“148,01”.
28.§
Par Baldones Kultūras centra pārbūves būvniecības procesu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča, I.Lagzdiņa, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, R.Audzers,
A.Puriņš, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: S.Bērziņa, juridiskā dienesta vadītāja
1. Ņemot vērā, ka Baldones kultūras pasākumiem izmantotais bijušais kinoteātris “Baldone” ir platības
ziņā neatbilstošs, lai to varētu izmantot visi pašvaldības amatiermākslas kolektīvi un izglītības iestādes,
un, lai tajā varētu notikt lieli kultūras pasākumi, Baldones novada attīstības programmas rīcību un
investīciju plāna uzdevumā RV8-2 tika paredzēts pasākums RV8-2-1 “Kultūras centra rekonstrukcija”. Lai
izstrādātu pamatojumu arhitektūras plānošanas uzdevumam, bija nepieciešams izvērtēt visas iespējamās
rekonstrukcijas pozitīvās un negatīvās puses, kā arī iespēju būvēt jaunu kultūras centru citā pašvaldībai
piederošajā īpašumā. Lai šo izvērtējumu īstenotu, bija nepieciešams izveidot kompetentu darba grupu.
Ar Baldones novada domes 26.04.2016 lēmumu (prot.Nr. 4,31§) tika izveidota darba grupa Baldones
Kultūras centra rekonstrukcijas variantu izvērtēšanai un noteikts, ka līdz 2016. gada jūnija sēdei par
darba grupas izvērtējuma rezultātiem jāinformē dome.
Pirmajā darba grupas sēdē, tās locekļi vienojās par bijušā kinoteātra “Baldone” (tagad – Baldones
Kultūras centrs) rekonstrukciju, nevis jauna kultūras centra būvniecību, un piedāvāja vairākiem
arhitektūras birojiem izstrādāt pārbūves iespēju analīzes, kuru galvenais uzdevums – pašvaldības
nekustamajā īpašumā Daugavas ielā 2, kas ietver gan Centra skvēru, gan abas ēkas (kinoteātri un
Mākslas skolu), īstenot Kultūras centra izbūvi – optimālu esošā būvapjoma izmantošanu, jaunu telpu
izveidi un skvēra pārplānošanu, paredzot vietas automašīnu novietošanai.
Darba grupa ir izskatījusi un izvērtējusi vairāku arhitektu iesniegtās pārbūves iespēju analīzes. Grupas
2016. gada 30. novembra sēdē tika pieņemts lēmums uz domes sēdi, deputātu iepazīstināšanai, iesniegt
SIA “Uģis Šēnbergs, arhitekts” pārbūves iespēju analīzi, jo: 1) Uģis Šēnbergs ir kinoteātra “Baldone”
viens no arhitektiem, tādējādi vispilnīgāk pārzina esošo situāciju; 2) viņa pārbūves ieceres analīze spēj
iepazīstināt ar nepieciešamās integritātes apjoma nodrošināšanas prasībām un vienota stila ievērošanas
nepieciešamību, ņemot vērā ēkas atrašanās vietu.
Attiecīgi, 20.12.2016. Baldones novada dome pieņēma lēmumu (prot.Nr.12,1§), saskaņā ar kuru tika
konstatēts, ka tas savā būtībā nav īsti precīzs, proti, tajā ir nekorekti noformēts mērķis, kurš ir saistīts ar
Baldones Kultūras centra rekonstrukcijas procesu. Papildus ir nepieciešams ņemt vērā faktu, ka
01.03.2017. stājās spēkā jaunais Publisko iepirkumu likums. Viens no iemesliem jauna regulējuma
izstrādei bija Eiropas Parlamenta un Padomes 26.02.2014. direktīvas 2014/24/ES par publisko iepirkumu
un ar ko atceļ direktīvu 2004/18/EK prasību pārņemšana. Tādējādi jaunā iepirkumu kārtība paredz virkni
izmaiņu un jauninājumu attiecībā uz iepirkuma procedūrām un to piemērošanu, kā rezultātā, ņemot vērā
procesa ilglaicīgumu, radās nepieciešamība Baldones Kultūras centra rekonstrukciju uzsākt pēc jaunā
Publisko iepirkumu likuma regulējuma.
2. Baldones novada dome lēmuma pieņemšanā pamatojas uz šādiem normatīvajiem aktiem:
2.1. Likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktā ir noteikts, ka pašvaldības autonomā
funkcija ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades
attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras
pieminekļu saglabāšanai u.c.);
2.2. Likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 23. punktā ir noteikts, ka dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par kārtību, kādā
izpildāmas šā likuma 15. pantā minētās funkcijas un nosakāmas par to izpildi atbildīgās amatpersonas, kā
arī sniedzami pārskati par šo funkciju izpildi.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5.
punktu un 21. panta pirmās daļas 5. punktu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča,
I.Lagzdiņa, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, R.Audzers, A.Puriņš, V.Āboltiņa); PRET - nav, ATTURAS –
nav,
NOLEMJ:
1. Atcelt 20.12.2016. Baldones novada domes pieņemto lēmumu (prot.Nr.12,1§) “Par Baldones Kultūras
centra rekonstrukcijas meta apstiprināšanu”.
2. Uzsākt Baldones Kultūras centra pārbūves būvniecības procesu.
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3. Izveidot Baldones Kultūras centra pārbūves būvniecības procesa uzraudzības darba grupu šādā
sastāvā:
3.1. I.Vidže, kultūras darba organizatore;
3.2. J.Dūmiņš, domes deputāts;
3.3. K. Putniņa, domes priekšsēdētāja;
3.4. A. Puriņš, domes deputāts;
3.5. A.Mačs, Nacionālās apvienības “Visu Latvijai” un “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” pārstāvis.
29.§
Par grozījumiem Baldones novada bibliotēkas nolikumā

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča, I.Lagzdiņa, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, R.Audzers,
A.Puriņš, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: S.Freiberga, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Izskatot Baldones novada bibliotēkas vadītājas D. Straumes 15.02.2017. iesniegumu, konstatēts, ka ir
nepieciešams veikt saturiska un redakcionāla rakstura izmaiņas Baldones novada bibliotēkas nolikumā,
tādējādi novēršot laika gaitā radušās nepilnības.
Ņemot vērā iepriekš norādīto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8.
punktu, un Bibliotēkas likuma 4. pantu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča,
I.Lagzdiņa, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, R.Audzers, A.Puriņš, V.Āboltiņa); PRET - nav, ATTURAS –
nav,
NOLEMJ:
1.Izdarīt 26.11.2008. Baldones novada bibliotēkas nolikumā šādus grozījumus:
1.1. svītrot nolikuma 9. punktā vārdus “un ar Rīgas rajona galveno bibliotēku”;
1.2. papildināt nolikumu ar 9.1 punktu šādā redakcijā:
“9.1 Izstrādāt iekšējos normatīvos aktus (iekšējie noteikumi, reglamenti, kārtības) un veidlapas.”;
1.3. svītrot nolikuma 26. punkta otro apakšpunktu;
1.4. papildināt nolikuma 26. punktu ar apakšpunktiem šādā redakcijā:
“• apstiprina un izdod iekšējos normatīvos aktus un veidlapas;”
“• nosaka Bibliotēkas darba laiku, iepriekš saskaņojot to ar domes izpilddirektoru.”.
2.Nolikuma grozījumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
30.§
Par sadarbību publiskā pasākuma “Zvirbuļu taka” organizēšanā
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča, I.Lagzdiņa, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, R.Audzers,
A.Puriņš, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: S.Freiberga, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča,
I.Lagzdiņa, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, R.Audzers, A.Puriņš, V.Āboltiņa); PRET - nav, ATTURAS –
nav,
NOLEMJ:
1.Piedalīties publiskā pasākuma “Zvirbuļu taka” organizēšanā, nodrošinot ar nepieciešamajām telpām
un āra teritoriju Mercendarbes muižā, Baldones pagastā, Baldones novadā, 2017.gadā no
28.-30.aprīlim.
Saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta
1.daļu, kurā noteikts, ka valsts amatpersonai ir aizliegts, pildot valsts amatpersonas pienākumus,
sagatavot vai izdot administratīvos aktus, veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas,
slēgt līgumus vai veikt citas darbības, kurās šī valsts amatpersona, tās radinieki vai darījumu partneri ir
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personiski vai mantiski ieinteresēti, skatot nākamo jautājumu, sēdes vadību pārņem Baldones
novada domes priekšsēdētājas vietniece Inese Lagzdiņa.
31.§
Par finansiālu atbalstu senioru deju kolektīvam “Degļi”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - I.Pundiņš, A.Viča, I.Lagzdiņa, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, R.Audzers, A.Puriņš, V.Āboltiņa /
ZIŅO: I.Lagzdiņa
SAGATAVOJA: S.Freiberga, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Izskatījusi senioru deju kolektīva “Degļi” vadītājas Andas Krišānes 17.02.2017. iesniegumu, domē
saņemtu 20.02.2017., reģistrācijas Nr.1-7/568, ar lūgumu apmaksāt senioru deju kolektīva “Degļi”
dejotāju ēdināšanas un naktsmītņu pakalpojumus, un Baldones kultūras darba organizatores Intas
Vidžes 01.03.2017. atzinumu Nr.1-7/165, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja konstatē:
1.Deju kolektīvs “Degļi”, 20 cilvēku sastāvā, 2017.gadā 17.un 18.jūnijā Ventspilī piedalīsies XXI Senioru
deju dienā, kuru organizē Latvijas Nacionālais Kultūras centrs. Izmaksas vienam cilvēkam EUR 14.72.
2. Kultūras darba organizatore I.Vidže savā atzinumā norāda, ka pašvaldība nevar finansēt ēdināšanas
un naktsmītņu izdevumus kolektīvam “Degļi”, jo nolikuma “Par Baldones novada amatiermākslas
kolektīvu darbības finansēšanas kārtību” 8.punktā, kurā uzskaitīts, kādam mērķim finansējums tiek
piešķirts, nav paredzēts finansēt kolektīvu ēdināšanas un izmitināšanas pakalpojumu izdevumus
“ (..) 8. Amatiermākslas kolektīvi saskaņā ar šajā nolikumā noteikto kārtību Baldones novada domes
apstiprinātā budžeta ietvaros, kultūrai paredzētājos līdzekļos, finansējumu var saņemt:
8.1. mēģinājumu telpu nodrošinājumam;
8.2. kolektīva vadītāja un speciālistu darba atalgojumam;
8.3. mēģinājumu procesam nepieciešamā aprīkojuma, tērpu, nošu materiālu, deju aprakstu, u.c. iegādei;
8.4. transporta pakalpojumu samaksai,
8.5. koncertu, izrāžu, izstāžu organizēšanai un kultūrizglītības projektu īstenošanai;
8.6. dalības maksas kolektīvu dalībai valsts un reģionāla mēroga skatēs, Dziesmu un deju svētkos, valsts
nozīmes salidojumos, kopmēģinājumos, kā arī materiāli tehniskās bāzes iegādei kā arī ārvalstu
konkursu un festivālu izdevumu daļējai līdzfinansēšanai.(..)”.
3.Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā, skatot šo jautājumu 13.03.2017. sēdē lēmums
netika pieņemts, jo balsis dalījās uz pusi, bet Finanšu un attīstības komitejā, kvoruma trūkuma dēļ,
jautājumu neskatīja.
Priekšlikums: deputāta A.Puriņa priekšlikums:
1) atbalstīt finansējuma piešķiršanu senioru deju kolektīva “Degļi” ēdināšanas un
naktsmītņu
pakalpojumu segšanai
Balsojums: 1) par deputāta A.Puriņa priekšlikumu
Baldones novada dome, atklāti balso „ par ”- 4 balsis, „pret ” – 5 balsis „ atturas ” – nav, nepiedalās
lēmuma pieņemšanā – 2 balsis
Priekšlikums nav iebalsots, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 34.punkta pirmo daļu “(..) Lēmums ir
pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem deputātiem (..).
Priekšlikums: Balsot par sagatavoto lēmumprojektu.
Ņemot vērā visu iepriekš minēto un ievērojot nolikumu “Par Baldones novada amatiermākslas kolektīvu
darbības finansēšanas kārtību”,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 5 balsis (I.Pundiņš, A.Viča, I.Lagzdiņa, A.Mačs,
V.Āboltiņa), PRET -3 balsis (G.Tamanis, R.Audzers, A.Puriņš), ATTURAS – 1 balss (J.Kupčs), saskaņā ar
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta 1.daļu, nepiedalās
lēmuma pieņemšanā – 2 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis),
NOLEMJ:
1. Nepiešķirt finansējumu senioru deju kolektīva “Degļi” ēdināšanas un naktsmītņu pakalpojumu
segšanai pasākumā XXI Senioru deju diena, Ventspilī.
Sēdes vadību atsāk K.Putniņa
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32.§
Par īres tiesību piešķiršanu un izslēgšanu no Pašvaldības palīdzības reģistra

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča, I.Lagzdiņa, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, R.Audzers,
A.Puriņš, V.Āboltiņa /
ZIŅO: V.Āboltiņa
SAGATAVOJA: V.Āboltiņa, Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Priekšlikums: domes priekšsēdētājas K.Putniņas priekšlikums:
1) slēgt beztermiņa īres līgumu
Balsojums: 1) par domes priekšsēdētājas K.Putniņas priekšlikumu
Baldones novada dome, atklāti balso „ par ”- 5 balsis, „pret ” – 5 balsis „ atturas ” – 1 balss,
Priekšlikums nav iebalsots, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 34.punkta pirmo daļu “(..) Lēmums ir
pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem deputātiem (..).
Priekšlikums: Balsot par sagatavoto lēmumprojektu.
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 6 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, I.Lagzdiņa, G.Tamanis,
J.Kupčs, V.Āboltiņa); PRET – 2 balsis (A.Viča, A.Mačs), ATTURAS – 3 balsis (I.Pundiņš, R.Audzers,
A.Puriņš),
NOLEMJ:
1. Piešķirt [vārds, uzvārds], personas kods [..], īres tiesības uz pašvaldības dzīvokli [adrese].
2. Noslēgt pašvaldības dzīvokļa [adrese] īres līgumu ar [vārds, uzvārds] uz pieciem gadiem. Līgums var
tikt pagarināts, ja tiks izpildīti īres līguma nosacījumi pamatojoties uz likumu “Par dzīvojamo telpu īri”.
3. Izslēgt [vārds, uzvārds] no Pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļa jautājumu risināšanā.
33.§
Par īres tiesību piešķiršanu un izslēgšanu no Pašvaldības palīdzības reģistra

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča, I.Lagzdiņa, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, R.Audzers,
A.Puriņš, V.Āboltiņa /
ZIŅO: V.Āboltiņa
SAGATAVOJA: V.Āboltiņa, Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 7 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, I.Lagzdiņa, G.Tamanis,
J.Kupčs, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET – 1 balss (A.Viča), ATTURAS – 3 balsis (I.Pundiņš, R.Audzers,
A.Puriņš),
NOLEMJ:
1. Piešķirt [vārds, uzvārds], personas kods [..], īres tiesības uz pašvaldības dzīvokli [adrese].
2. Noslēgt pašvaldības [adrese] īres līgumu ar [vārds, uzvārds] uz pieciem gadiem. Līgums var tikt
pagarināts, ja tiks izpildīti īres līguma nosacījumi pamatojoties uz likumu “Par dzīvojamo telpu īri”.
3. Izslēgt [vārds, uzvārds] no Pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļa jautājumu risināšanā.
34.§
Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča, I.Lagzdiņa, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, R.Audzers,
A.Puriņš, V.Āboltiņa /
ZIŅO: V.Āboltiņa
SAGATAVOJA: V.Āboltiņa, Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča,
I.Lagzdiņa, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, R.Audzers, A.Puriņš, V.Āboltiņa); PRET - nav, ATTURAS –
nav,
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NOLEMJ:
1. Atjaunot sociālā dzīvokļa “Ebēs 1“ - 1, Baldones novadā, īres līgumu ar [vārds, uzvārds] uz sešiem
mēnešiem.
35.§
Par atteikumu iekļaušanai Pašvaldības palīdzības reģistrā

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča, I.Lagzdiņa, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, R.Audzers,
A.Puriņš, V.Āboltiņa /
ZIŅO: V.Āboltiņa
SAGATAVOJA: V.Āboltiņa, Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča,
I.Lagzdiņa, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, R.Audzers, A.Puriņš, V.Āboltiņa); PRET - nav, ATTURAS –
nav,
NOLEMJ:
1. Atteikt [vārds, uzvārds], personas kods [..], iekļaušanu Pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa
jautājumu risināšanā.
36.§
Par priekšvēlēšanu aģitāciju

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča, I.Lagzdiņa, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, R.Audzers,
A.Puriņš, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: K.Putniņa, domes priekšsēdētāja
Baldones novada dome ir noklausījusies Baldones novada domes priekšsēdētājas Karinas Putniņas
ziņojumu par gaidāmajām 2017.gada pašvaldību vēlēšanām, kurās priekšvēlēšanu aģitācijas periods ir
laika posms no 120.dienas līdz vēlēšanu dienai 3.jūnijam, bet priekšvēlēšanu aģitācijas kārtība noteikta
“Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā”.
Pamatojoties uz likuma „Priekšvēlēšanu aģitācijas likums” 25. un 26.pantu, kurā noteikts – “(,,)Valsts
un atvasinātu publisku personu institūcijas un kapitālsabiedrības, kurās valstij vai atvasinātām publiskām
personām pieder vairāk nekā 50 procenti kapitāla daļu (akciju), var piešķirt aģitācijas veicējam telpas, kur rīkot
tikšanās ar vēlētājiem, bez maksas vai par maksu, kas nepārsniedz šo telpu uzturēšanas faktiskos izdevumus.
(..) Ja valsts vai atvasinātu publisku personu institūcija vai kapitālsabiedrība, kurā valstij vai atvasinātām
publiskām personām pieder vairāk nekā 50 procenti kapitāla daļu (akciju), ir piešķīrusi telpas vai citu savu
īpašumu vai tās valdījumā nodotu mantu priekšvēlēšanu aģitācijai kādam aģitācijas veicējam, tai ir pienākums
dot iespēju izmantot šo īpašumu vai mantu ar tādiem pašiem noteikumiem arī citiem aģitācijas veicējiem, kuri
to vēlas. (..)”,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča,
I.Lagzdiņa, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, R.Audzers, A.Puriņš, V.Āboltiņa); PRET - nav, ATTURAS –
nav,
NOLEMJ:
1. Iesniegtos kandidātu sarakstus un programmas publicēt pašvaldības informatīvā laikraksta
„Baldones Ziņas” maija numurā - bez maksas.
2. Priekšvēlēšanu sapulču rīkošanai, atļaut izmantot pašvaldības īpašumā esošo iestāžu telpas (domes
sēžu zāli un Kultūras centra zāli ) – vienu reizi ( 2 stundas ) - bez maksas, par laiku virs 2 stundām –
maksa EUR 15.00 stundā.
3. Par atkārtotu pašvaldības iestāžu telpu izmantošanu noteikt maksu – EUR 45.00 stundā.
4. Priekšvēlēšanu plakātus, paziņojumus Baldones novada atļauts izvietot atbilstoši Baldones novada
22.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.12 “Par reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu
publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Baldones novadā”.
5. Plakāti un paziņojumi izvietojami bez maksas, bet uz aģitācijas materiāla norādāma persona, kas
attiecīgo priekšvēlēšanu aģitāciju apmaksājusi.
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37.§
Par “Pavasara spodrības mēneša” izsludināšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās – K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča, I.Lagzdiņa, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, R.Audzers,
A.Puriņš, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: K.Putniņa, domes priekšsēdētāja
Lai sekmētu Baldones novada administratīvās teritorijas sakoptību un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča,
I.Lagzdiņa, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, R.Audzers, A.Puriņš, V.Āboltiņa); PRET - nav, ATTURAS –
nav,
NOLEMJ:
1.Izsludināt “Pavasara spodrības mēnesi” Baldones novada administratīvajā teritorijā 2017.gadā no
1.aprīļa līdz 30.aprīlim, kura laikā Baldones novada teritorijā esošo nekustamo īpašumu īpašnieki un
lietotāji tiek aicināti sakopt savā īpašumā/lietošanā esošos īpašumus.
38.§
Par izmaiņām Baldones novada vēlēšanu komisijas sastāvā

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča, I.Lagzdiņa, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, R.Audzers,
A.Puriņš, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: K.Putniņa, domes priekšsēdētāja
Baldones novada dome ir iepazinusies ar Baldones novada vēlēšanu komisijas locekles Sandras Lapiņas
Kupčas 2017.gada 23.marta iesniegumu, domē saņemtu 23.03.2017., reģistrācijas Nr.880, ar lūgumu,
sakarā ar atrašanos bērna kopšanas atvaļinājumā, atbrīvot no darba pienākumu veikšanas Baldones
novada Vēlēšanu komisijā, domes priekšsēdētājas K.Putniņas 24.03.2017. iesniegumu, reģistrācijas
Nr.891, un Dzintara Klūgas 23.03.2017. pieteikumu vēlēšanu komisijas locekļa amatam, reģistrācijas
Nr.2-1/884.
Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, noteic, ka tikai dome var ievēlēt
pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības komisijās,
Baldones novada pašvaldības Nolikuma 8.punktā ar apakšpunktu ir noteikts - “(..) 8.Atsevišķu
pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem ir izveidojusi
šādas komisijas: (..) 8.6. vēlēšanu komisiju, kuras sastāvā ir 7 locekļi (..)”.
Likuma “Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums”,
11.pantā paredzēts - “(..) (1) Vēlēšanu komisijas loceklis var izbeigt darbību komisijā, iesniedzot par to
pieteikumu attiecīgās republikas pilsētas domei vai novada domei (..) “.
Likuma 7. pantā noteikts “(..) (1) Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus vēlēšanu komisijā ir
reģistrēto politisko partiju vai to apvienību centrālajām pastāvīgi funkcionējošām vadības institūcijām, kā
arī katram attiecīgās domes deputātam vai ne mazāk kā 10 balss-tiesīgiem Latvijas pilsoņiem (..)”, 8.
pantu - “(..) (1) Pieteikumā jānorāda vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta vārds, uzvārds, personas
kods, dzīvesvietas adrese, darbavieta un profesija (nodarbošanās), ziņas par piedalīšanos vēlēšanu
sagatavošanā un sarīkošanā agrāk. Pieteikumam pievienojams katra kandidāta rakstveida paziņojums,
ka viņš piekrīt savas kandidatūras pieteikšanai un savu personas datu apstrādei, kas veicama saskaņā ar
šā likuma prasībām
Ievērojot likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Republikas pilsētu un novadu
vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 9 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča,
I.Lagzdiņa, G.Tamanis, J.Kupčs, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET – 2 balsis (R.Audzers, A.Puriņš), ATTURAS
– nav,
NOLEMJ:
1.Veikt izmaiņas Baldones novada vēlēšanu komisijas sastāvā:
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1.1. ar 2017.gada 28.martu izslēgt no Baldones novada vēlēšanu komisijas sastāva Sandru Lapiņu
Kupču, personas kods [..].
1.2. ar 2017.gada 29.martu par Baldones novada vēlēšanu komisijas locekli apstiprināt Dzintaru
Klūgu, personas kods [..].

