2018.gada 30.janvāra
sēdes Nr.1 darba kārtība
1. Par Baldones novada bibliotēkas vadītāja apstiprināšanu.
Plkst. 17.00 uz sēdi uzaicināta – I.Pipare
Teritorijas plānošanas jautājumi
2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā “Caurumi”.
Ziņo – P.Grants, teritorijas plānotājs
Nekustamā īpašuma un zemes ierīcības nodaļas jautājumi
3. Ziņojums par nekustāmā īpašuma nodokļa parādniekiem.
Ziņo - E.Kaliksone, Nekustamā īpašuma nodokļa speciāliste
4. Par nekustamā īpašuma noņemšanu no pašvaldības bilances.
5. Par SIA BŪKS apsaimniekošanas pakalpojumiem.
6. Par pašvaldības telpas Pilskalna ielā 6, Baldonē iznomāšanu.
7. Par pašvaldības telpas Iecavas ielā 4, Baldonē iznomāšanu.
Ziņo – T.Tihoņenko, nekustamo īpašumu pārzine
8. Par adreses “Žeberi” piešķiršanu.
9. Par zemes nomu, “Bērzkalni”.
10. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībām.
11. Par pašvaldības zemes Ķeguma prospekts 32, Baldone nomu.
12. Par adreses piešķiršanu Saulgriežu iela 11.
13. Par pašvaldības zemes “Nogāzes” daļas nomu.
14. Par zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu.
Ziņo -A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
15. Par Baldones sporta kompleksa reorganizāciju un amata savienošanu.
Ziņo – E.Brigmanis, Sporta kompleksa vadītājs
16. Par Baldones novada Sporta kompleksa vadītāja amatalgu.
Sociālo jautājumu komitejas jautājums
17. Par atteikumu iekļaušanai Pašvaldības palīdzības reģistrā.
Ziņo – V.Āboltiņa, komitejas priekšsēdētāja
Finanšu komitejas jautājumi
18. Par Baldones novada Pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” speciālā pedagoga mēnešalgas noteikšanu.
19. Par karatē trenera iekļaušanu Baldones novada sporta treneru amatalgu sarakstā .
Ziņo – E.Brigmanis, Sporta kompleksa vadītājs
20. Par Baldones novada Pašvaldības policijas vecāko inspektoru un inspektoru stundas tarifa likmes
apstiprināšanu.
21. Par saistošajiem noteikumiem Nr.32 “Par sabiedrisko kārtību Baldones novadā” precizēšanu.
Ziņo - K.Lāce, Juridiskā dienesta juriste
22. Par nolikuma “Kārtība, kādā Baldones novada pašvaldība sedz transporta izdevumus
izglītojamajiem uz Baldones novada pašvaldības izglītības iestādēm” apstiprināšanu.
23. Par saistošajiem noteikumiem “Grozījumi Baldones novada domes 2014. gada 30.jūnija saistošajos
noteikumos Nr. 7 “Ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku un būvju numuru vai nosaukumu plākšņu
un karoga turētāju pie nekustamiem īpašumiem Baldones novadā izvietošanu un noformēšanu”.
24. Par degvielas limita piešķiršanu R.Manuilovam.
25. Par degvielas limita piešķiršanu A.Braufmanei.
26. Par grozījumiem saistošajos noteikumos “Par Baldones novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu”.
Ziņo – S.Bērziņa, Juridiskā dienesta vadītāja
27. Par Baldones novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.4 “Baldones novada pašvaldības
2018.gada pamatbudžets un speciālais budžets”.
Ziņo – N.Sniedze, Izpilddirektore
E.Arāja, Grāmatvedības vadītāja
Domes kompetences jautājumi
28. Par Baldones novada iepirkumu komisijas locekļa apstiprināšanu.
29. Par Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu.

Sociālo lietu un veselības aizsardzības jautājumu komitejas jautājumi
30. Par Konkursa nolikuma apstiprināšanu Baldones novada pašvaldības finansējuma saņemšanai nevalstisko
organizāciju, kuru darbība saistīta ar sociālo jomu, atbalstam 2018.gadā.
31. Par 2017.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.23 “Par pabalstiem audžuģimenei” precizēšanu.
32. Par saistošo noteikumu Nr. 24 “Par pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam
bērnam pēc pilngadības sasniegšanas” precizēšanu.
33. Par 2017.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.25 “Par Baldones novada pašvaldības noteikto
kustamo un nekustamo īpašumu, kas netiek ņemts vērā atzīstot ģimeni (personu) par trūcīgu vai
maznodrošinātu” precizēšanu.
34. Par 2017.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.26 “Par Baldones novada pašvaldības noteikto
ienākumu līmeni, kad ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu” precizēšanu.
35. Par 2017.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.27 “Par ģimenes sociālās palīdzības pabalstiem
Baldones novadā” precizēšanu.
Ziņo – V.Āboltiņa, Sociālo lietu un veselības aizsardzības jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Pēdējā brīža jautājumi

