2018.gada 30.janvāra sēde Nr.1
Domes sēdē skatīti šādi darba kārtības jautājumi un pieņemti lēmumi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.

Par Baldones novada bibliotēkas vadītāja apstiprināšanu.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā “Caurumi”.
Ziņojums par nekustāmā īpašuma nodokļa parādniekiem.
Par nekustamā īpašuma noņemšanu no pašvaldības bilances.
Par SIA BŪKS apsaimniekošanas pakalpojumiem.
Par pašvaldības telpas Pilskalna ielā 6, Baldonē iznomāšanu.
Par pašvaldības telpas Iecavas ielā 4, Baldonē iznomāšanu.
Par adreses “Žeberi” piešķiršanu.
Par zemes nomu, “Bērzkalni”.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībām.
Par pašvaldības zemes Ķeguma prospekts 32, Baldone nomu.
Par adreses piešķiršanu.
Par pašvaldības zemes “Nogāzes” daļas nomu.
Par zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu.
Par Baldones sporta kompleksa reorganizāciju un amata savienošanu.
Par Baldones novada Sporta kompleksa vadītāja amatalgu.
Par atteikumu iekļaušanai Pašvaldības palīdzības reģistrā.
Par Konkursa nolikuma apstiprināšanu Baldones novada pašvaldības finansējuma saņemšanai
nevalstisko organizāciju, kuru darbība saistīta ar sociālo jomu, atbalstam 2018.gadā.
Par 2017.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.23 “Par pabalstiem audžuģimenei”
precizēšanu.
Par saistošo noteikumu Nr. 24 “Par pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības
palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas” precizēšanu.
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.
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.
Par 2017.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.27 “Par ģimenes sociālās palīdzības
pabalstiem Baldones novadā” precizēšanu.
Par Baldones novada Pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” speciālā pedagoga mēnešalgas
noteikšanu.
Par karatē trenera iekļaušanu Baldones novada sporta treneru amatalgu sarakstā .
Par Baldones novada Pašvaldības policijas vecāko inspektoru un inspektoru stundas tarifa
likmes apstiprināšanu.
Par saistošajiem noteikumiem Nr.32 “Par sabiedrisko kārtību Baldones novadā” precizēšanu.
Par nolikuma “Kārtība, kādā Baldones novada pašvaldība sedz transporta izdevumus
izglītojamajiem uz Baldones novada pašvaldības izglītības iestādēm” apstiprināšanu.
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”.
Par degvielas limita piešķiršanu R.Manuilovam.
Par degvielas limita piešķiršanu A.Braufmanei.
Par grozījumiem saistošajos noteikumos “Par Baldones novada teritorijas kopšanu un būvju
uzturēšanu”.
Par Baldones novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.1 “Baldones novada
pašvaldības 2018.gada pamatbudžets un speciālais budžets”.
Par Baldones novada iepirkumu komisijas locekļa apstiprināšanu.
Par Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu.

2

1.§
Par Baldones novada bibliotēkas vadītāja apstiprināšanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/IZSAKĀS – R.Audzers, I.Pipare, I.Lagzdiņa, E.Valantis K.Putniņa, I.Romanovska/

ZIŅO: R.Audzers
SAGATAVOJA: S.Ezera
Baldones novada Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja, kā arī Finanšu komiteja izskatījusi
Baldones novada bibliotēkas vadītāja p.i. Ingas Pipares iesniegumu, domē saņemtu 17.01.2018.,
reģ.Nr.173, ar lūgumu apstiprināt bibliotēkas vadītāja amatā.
Pamatojoties uz likuma par pašvaldībām 21.pantu: “Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās
pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var” (..) 9) iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu
vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos.
Atklāti balsojot PAR- 13 (R.Audzers, V.Āboltiņa, K.Putniņa, E.Brigmanis, J.Dūmiņš, I.Lagzdiņa, H.Nezinis,
I.Paegle, A.Požarnovs, I.Romanovska, M.Rucis, E.Valantis, G.Tamanis)
balsis, PRET – nav, ATTURAS – nav,
Baldones novada dome nolemj:
1.
2.

Apstiprināt Baldones novada bibliotēkas vadītāja amatā Ingu Pipari, dzim. […].
Lēmums stājas spēkā ar 01.02.2018.

2.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā “Caurumi”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZIŅO: P.Grants
SAGATAVOJA: P.Grants, teritorijas plānotājs
Baldones novada dome, atklāti balsojot PAR – 13 (R.Audzers, V.Āboltiņa, K.Putniņa, E.Brigmanis,
J.Dūmiņš, I.Lagzdiņa, H.Nezinis, I.Paegle, A.Požarnovs, I.Romanovska, M.Rucis, E.Valantis, G.Tamanis)
balsis, PRET – nav, ATTURAS– nav,
nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā Baldones novadā, Baldones pagastā, […]
ar kadastra numuru […], kadastra apzīmējums […].
2. Zemes ierīcības projekta zemes vienībai „1” ar kadastra apzīmējumu […] 5,10 ha platībā, saglabāt
nosaukumu “Caurumi”, Baldones pagasts, Baldones novads un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (0201).
3. Zemes ierīcības projekta zemes vienībai „2” ar kadastra apzīmējumu […] 1,6 ha platībā piešķirt
nosaukumu “Jaunrobiņi” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (0201).
Lēmuma skaidrojošā daļa pievienota sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
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3.§
Ziņojums par nekustāmā īpašuma nodokļa parādniekiem
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/IZSAKĀS – I.Lagzdiņa/

ZIŅO: E.Kaliksone
SAGATAVOJA: E.Kaliksone, nekustamā īpašuma nodokļa speciāliste
Deputāti pieņem ziņojumu zināšanai.
Ziņojums pievienots sēdes protokola pielikumā.

4.§
Par nekustamā īpašuma noņemšanu no pašvaldības bilances

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

Noklausījusies Baldones pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistes Tatjanas Tihoņenko ziņojumu par
noslēgto pirkuma-pārdevuma līgumu par nekustamā īpašuma atsavināšanu, Baldones novada dome
konstatē:
Saskaņā ar 2017.gada 28.novembra lēmumu Nr.16(22)§13 un 2018.gada 9.janvārī noslēgto pirkuma
līgumu Nr.1-28/2 tika atsavināts nekustamais īpašums Lejas ielā 10, Baldonē, Baldones novadā, kadastra
numurs […], kadastra apzīmējums […], 963 kvadrātmetru platībā, kas ierakstīts Baldones pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. […]
Baldones novada dome pamatojas uz:
LR likuma “Par budžetu un finanšu vadību” 29.panta 2.daļu, par uzskaiti, kas paredz budžeta iestādēs
Ministru kabineta noteiktajā kārtībā kārtot grāmatvedības uzskaiti.
LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā
noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību
īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības;
Ņemot vērā augstāk minēto un vadoties no likuma “Par budžetu un finanšu vadību”, 29.panta 2.daļas un
LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu Baldones novada dome, atklāti balsojot PAR - 13
(R.Audzers, V.Āboltiņa, K.Putniņa, E.Brigmanis, J.Dūmiņš, I.Lagzdiņa, H.Nezinis, I.Paegle, A.Požarnovs,
I.Romanovska, M.Rucis, E.Valantis, G.Tamanis) balsis, PRET - nav , ATTURAS - nav, NOLEMJ:
1. Noņemt no bilances nekustamo īpašumu Lejas ielā 10, Baldonē, Baldones novadā, bilances vērtība
2465,- (divi tūkstoši četri simti sešdesmit pieci euro);
5.§
Par SIA BŪKS apsaimniekošanas pakalpojumiem
________________________________________________________________________
/IZSAKĀS – R.Audzers, H.Nezinis, E.Valantis, K.Putniņa /
ZIŅO: T.Tihoņenko
SAGATAVOJA: T.Tihoņenko, nekustamo īpašumu pārzine
1. Izskatījusi pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistes Tatjanas Tihoņenko ziņojumu par
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Baldones novadā, Baldonē, Parka ielā 27 dz.Nr.1.
Baldones novada dome konstatē:
1.1. Nekustamais īpašums Parka ielā 27-1, Baldonē, Baldones novadā, kadastra Nr[…],
kas sastāv no dzīvokļa 65,7 kv. platībā un 647/1037 domājamām daļām no
daudzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs […]) un palīgēkām reģistrēts Rīgas
rajona zemesgrāmatas nodaļā uz Baldones pašvaldības vārda, nodalījuma Nr. […];
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1.2. 2016.gada 19.septembrī tika noslēgts pirkuma līgums Nr.1-28/86 ar […] par
nekustamā īpašuma atsavināšanu uz nomaksu, nomaksas termiņš līdz 2019.gada
15.septembrim.
1.3. Pirkuma līguma 4.1.punkts nosaka, ka “Īpašuma tiesības uz Īpašumu Pircējam

pāriet ar brīdi, kad Pircējs veicis visas Pirkuma maksas, maksas par atlikto
maksājumu (procentu) samaksu Pārdevējam”.

1.4. 2017.gada 11.decembrī domes kancelejā tika iesniegts uzaicinājums divdzīvokļu
mājas Parka ielā 27, Baldonē, Baldones novadā, dzīvokļu īpašnieku aptaujai par
atteikšanos no SIA “BŪKS” apsaimniekošanas pakalpojumiem. Uzaicinājumu par
piedalīšanos aptaujā iesniedza dzīvokļa Nr. 2 Parka ielā 27, Baldonē īpašniece […].
1.5. […], ar kuru ir noslēgts pirkuma līgums Nr.1-28/86 par nekustamā īpašuma Parka
ielā 27-1, Baldonē atsavināšanu uz nomaksu tika nosūtīta vēstule, ar lūgumu sniegt
savu viedokli par atteikšanos no SIA “BŪKS” apsaimniekošanas pakalpojumiem.
Savā atbildē […] norāda, ka uz ziemas laiku no SIA “BŪKS” pakalpojumiem
atteikties nevēlās, bet neizslēdz iespēju atteikties no apsaimniekošanas
pakalpojumiem iestājoties siltākam laikam, protams kārtīgi to izvērtējot.
2. Baldones novada dome pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļu, atklāti balsojot
„PAR”- 13 (R.Audzers, V.Āboltiņa, K.Putniņa, E.Brigmanis, J.Dūmiņš, I.Lagzdiņa, H.Nezinis, I.Paegle,
A.Požarnovs, I.Romanovska, M.Rucis, E.Valantis, G.Tamanis) balsis, „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
2.1. Neatteikties līdz 2018.gada aprīlim (ieskaitot) no SIA “BŪKS” apsaimniekošanas
pakalpojumiem par pašvaldībai piederošo domājamo daļu nekustamajā īpašumā Parka ielā 27,
Baldonē, Baldones novadā.
2.2. Atkārtoti izskatīt šo jautājumu par divdzīvokļu mājas parka ielā 27 apsaimniekotāju aprīļa
domes sēdē.
6.§
Par pašvaldības telpas Pilskalna ielā 6, Baldonē iznomāšanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZIŅO: T.Tihoņenko
SAGATAVOJA: T.Tihoņenko, nekustamo īpašumu pārzine
1. Tika izskatīts SIA “001A’ (MC Alfa-mācību centrs) ar lūgumu izskatīt iespēju iznomāt Baldones pašvaldībai
piederošo telpu (zāli 73 kv.m. plātībā) Pilskalna ielā 6, Baldonē (PII “Vāverīte”) pašvaldības pirmskolas
izglītības iestādes “Vāverīte” izglītojamajiem, interešu izglītības programmas apguvei “Programmēšanas un
robottehnikas pamati uz Lego bāzes”, licence nr.DIKS-16-93 ail, kā arī 2018.gada 8.janvāra ir saņemts
Baldones pirmskolas izglītības iestādes “Vāverīte” vadītājas V.Kaufmanes iesniegums ar lūgumu organizēt
izglītojamiem robotehnikas skolas “ALFAROBOT.LV” interešu izglītības pulciņa nodarbības mazajā zālē.
Nodarbības notiks pirmdienās 2 stundas.
2.

Izvērtējot Baldones novada domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka:
2.1. Saskaņā ar Baldones pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 852 ierakstiem, Baldones
novada pašvaldībai pieder nekustamais īpašums Pilskalna ielā 6, Baldonē, Baldones novadā,
kadastra Nr. 8005 001 1539 (turpmāk – Īpašums), kas sastāv no zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 8005 001 1539 16242 m2 platībā un bērnudārza ēkas, ar kadastra

apzīmējumu 80050011539001.

2.2. Saskaņā ar Ēkas inventarizācijas lietu, telpas, kas inventarizācijas lietā apzīmēta ar Nr.121,
platība ir 73 m2 (turpmāk – Telpa).
2.3. Telpa tiek nodrošināta ar šādiem komunāliem pakalpojumiem – elektrība, apkure. Lai lietotu
Telpu, tās nomniekam būs jāizmanto koplietošanas gaiteņi nokļūšanai līdz telpai un atpakaļ,
kā arī tualetes telpa.
2.4. Baldones novada pašvaldības Nekustamā īpašuma speciālists, sadarbībā ar Grāmatvedības
nodaļas vadītāju, ir veicis nomas maksas aprēķinu Telpām saskaņā ar Ministru kabineta
2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas
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iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” 3.nodaļu (aprēķins pielikumā).

3.

2.5. Pēc 2018.gada ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanas tiks veikts nomas maksas
pārrēķins un, ja, saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515
„Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas
noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” (turpmāk – MK Nr.515)
55.punktu aprēķinātās nomas maksas starpība pārsniegs 2%, tiks veikts nomas maksas
pārrēķins.
Baldones novada dome pamatojas uz sekojošām tiesību normām:
3.1. Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka, pildot savas
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un
nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas
privāttiesiska rakstura darbības; 15.panta pirmās daļas 4.punktu - pašvaldībām ir šādas
autonomās funkcijas: gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību
nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas
vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska
un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta
iestādēm u.c.); 21. panta pirmās daļas 14.punkta a. apakšpunktu - dome var izskatīt jebkuru
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: 14) noteikt, ja tas nav
aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par: pašvaldības
zemes, cita nekustamā un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu).
3.2. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta
pirmo daļu, kas nosaka, ka, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi,
kustamās mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, zemes
nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem, bet cita nekustamā īpašuma nomas
līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 12 gadiem un trešo daļu - publiskas personas mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un to izņēmumus, kā arī
atsevišķus nomas līgumā ietveramos tipveida nosacījumus noteic Ministru kabinets.
3.3. Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību

mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma
tipveida nosacījumiem” (turpmāk – MK Nr.515) , kas nosaka valsts, pašvaldību un citu

atvasinātu publisku personu mantas iznomāšanas kārtību;
MK Nr.515 4.2.apakšpunktu - šo noteikumu 2.nodaļas normas nepiemēro, izņemot šo noteikumu
7.punktu, ja: tiek slēgts nomas līgums par nomas objektu sociālās aizsardzības, kultūras, izglītības, zinātnes,
sporta vai veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai un: nomas līguma termiņš vai vairākas reizes pēc
kārtas ar vienu personu noslēgto līgumu kopējais termiņš piecu gadu laikā nepārsniedz vienu gadu, un
nomas maksa nav noteikta Ministru kabineta, pašvaldību domes vai citas atvasinātas publiskas personas
apstiprinātā maksas pakalpojumu cenrādī.
MK Nr.515 7.punktu - lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs. Pašvaldības
dome var noteikt citu institūciju vai amatpersonu, kura pieņem lēmumu par nomas objekta nodošanu
iznomāšanai, kā arī citus šajos noteikumos minētos lēmumus, kas jāpieņem iznomātājam.
MK Nr.515 65.punktu - ja nomas objekts ir nekustama manta (turpmāk – nekustama manta), nosacītās
nomas maksas noteikšanai iznomātājs organizē nomas objekta apsekošanu un faktiskā stāvokļa
novērtēšanu un nosacīto nomas maksu nosaka, ievērojot nekustamā īpašuma tehnisko stāvokli, atrašanās
vietu, izmantošanas iespējas un citus apstākļus. (..)
MK Nr.515 67.punktu - ja nekustamu mantu iznomā privāto tiesību subjektam, nosacīto nomas maksu
nosaka augstāku par nomas maksu, kas noteikta saskaņā ar šo noteikumu 3.nodaļu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu,
15.panta pirmās daļas 6.punktu, 21. panta pirmās daļas 14.punkta a. apakšpunktu, Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta pirmo un trešo daļu, MK 2010.gada
8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas
maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 4.2.apakšpunktu, 7., 65.,
67.punktu, Baldones novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (R.Audzers, V.Āboltiņa, K.Putniņa,
E.Brigmanis, J.Dūmiņš, I.Lagzdiņa, H.Nezinis, I.Paegle, A.Požarnovs, I.Romanovska, M.Rucis,
E.Valantis, G.Tamanis) balsis, „PRET”- nav balsis, „ATTURAS”- nav, NOLEMJ:
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1.

2.
3.
4.

Iznomāt SIA “001A’ (MC Alfa-mācību centrs), reģ.Nr.40103929591, juridiskā adrese Raiņa bulvāris
25, Rīga, LV-1050, telpu 73 m2 platībā, kas atrodas Pilskalna ielā 6, Baldonē, Baldones novadā un
ēkas inventarizācijas lietā apzīmēta ar Nr.121, interešu izglītības programmas apguvei
“Programmēšanas un robottehnikas pamati uz Lego bāzes” PII “Vāverīte” bērniem katras nedēļas
pirmdienā 2 stundas.
Noteikt nomas maksu par iepriekš minētās telpas lietošanu par 2 stundu nodarbību EUR 5,- (pieci
euro) apmērā, nomas maksā ir iekļauti maksājumi par apkuri un patērēto elektroenerģiju.
Noteikt telpu nomas līguma termiņu – līdz 2018.gada 31.maijam.
Uzdot Juridiskajam dienestam sagatavot iepriekš minēto telpu nomas līguma projektu 2 nedēļu laikā
no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
7.§
Par pašvaldības telpas Iecavas ielā 4, Baldonē iznomāšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

1. Tika izskatīts Baldones novada pensionāru biedrības “Sābri” iesniegums (domē saņemts 15.12.2017. un
reģ. ar Nr. 1-8/3387) ar lūgumu izskatīt jautājumu par citas nedzīvojamas telpas ierādīšanu biedrības
statūtos paredzēto funkciju veikšanai, kā arī lūdz pieņemt lēmumu par pašreiz biedrības lietošanā
nodotā inventāra turpmākās izmantošanas nosacījumiem, 15.12.2017. Baldones novada pašvaldības
sociālās aprūpes centra “Baldone” (turpmāk - SAC “Baldone”) direktora iesniegums, kurā tiek norādīts,
ka izvērtējot iespēju iznomāt telpas Baldones novada pensionāru biedrībai “Sābri”, tiek piedāvāts
iznomāt telpu Iecavas ielā 4, Sociālās aprūpes centrā “Baldone” vecā korpusa pirmajā stāvā, ar
inventarizācijas numuru 24 un kopējo platību 10,6 kv.m..
2. Izvērtējot Baldones novada domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka:
2.1. Saskaņā ar Baldones pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000104731 ierakstiem, Baldones
novada pašvaldībai pieder nekustamais īpašums Iecavas ielā 4, Baldonē, Baldones novadā, kadastra
Nr. 80050010504 (turpmāk – Īpašums), kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 8005 001
0504 4218 m2 platībā, divām ēkām: slimnīcas ar kadastra apzīmējumu 8005 001 0504 001 (turpmāk
tekstā – Ēka) un palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 8005 001 0504 002.
2.2. Saskaņā ar Ēkas inventarizācijas lietu, telpa, kas inventarizācijas lietā apzīmēta ar Nr. 24, platība ir
10,6 m2 (turpmāk – Telpa).
2.3. Telpa tiek nodrošināta ar šādiem komunāliem pakalpojumiem – elektrība, apkure, ūdens.
2.4. SAC “Baldone” direktors Gunārs Lazda piekrīt Telpas iznomāšanai Baldones novada pensionāru biedrībai
“Sābri”.
2.5. Baldones novada pašvaldības Nekustamā īpašuma speciālists, sadarbībā ar Grāmatvedības nodaļas
vadītāju, ir veicis nomas maksas aprēķinu Telpām saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija
noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas
noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 3.nodaļu (aprēķins pielikumā).
2.6. Pēc 2018.gada ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanas tiks veikts nomas maksas pārrēķins un,
ja, saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un
pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma
tipveida nosacījumiem” (turpmāk – MK Nr.515) 55.punktu aprēķinātās nomas maksas starpība
pārsniegs 2%, tiks veikts nomas maksas pārrēķins.
3. Baldones novada dome pamatojas uz sekojošām tiesību normām:
3.1. Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka, pildot savas funkcijas,
pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu,
privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura
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darbības; 15.panta pirmās daļas 6.punktu - pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: nodrošināt
veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu; 21. panta
pirmās daļas 14.punkta a. apakšpunktu - dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās
pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: 14) noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai
Ministru kabineta noteikumiem, maksu par: pašvaldības zemes, cita nekustamā un kustamā īpašuma
lietošanu (iznomāšanu).
3.2. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta pirmo daļu,
kas nosaka, ka, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, kustamās mantas
nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, zemes nomas līgumu — uz laiku, kas
nav ilgāks par 30 gadiem, bet cita nekustamā īpašuma nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 12
gadiem un trešo daļu - publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas
metodiku un to izņēmumus, kā arī atsevišķus nomas līgumā ietveramos tipveida nosacījumus noteic
Ministru kabinets.
3.3. Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”
(turpmāk – MK Nr.515) , kas nosaka valsts, pašvaldību un citu atvasinātu publisku personu mantas
iznomāšanas kārtību;
MK Nr.515 4.4.apakšpunktu - šo noteikumu 2.nodaļas normas nepiemēro, izņemot šo noteikumu
7.punktu, ja: nomas objektu iznomā biedrībām, nodibinājumiem, kuru darbība sniedz nozīmīgu labumu
sabiedrībai vai kādai tās daļai, it sevišķi, ja tā vērsta uz labdarību, cilvēktiesību un indivīda tiesību
aizsardzību, pilsoniskas sabiedrības attīstību, izglītības, zinātnes, kultūras un veselības veicināšanu un
slimību profilaksi, sporta atbalstīšanu, vides aizsardzību, palīdzības sniegšanu katastrofu gadījumos un
ārkārtas situācijās, sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās
labklājības celšanu, un starptautiskajām organizācijām;.
MK Nr.515 7.punktu - lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs.
Pašvaldības dome var noteikt citu institūciju vai amatpersonu, kura pieņem lēmumu par nomas objekta
nodošanu iznomāšanai, kā arī citus šajos noteikumos minētos lēmumus, kas jāpieņem iznomātājam.
MK Nr.515 65.punktu - ja nomas objekts ir nekustama manta (turpmāk – nekustama manta), nosacītās
nomas maksas noteikšanai iznomātājs organizē nomas objekta apsekošanu un faktiskā stāvokļa
novērtēšanu un nosacīto nomas maksu nosaka, ievērojot nekustamā īpašuma tehnisko stāvokli,
atrašanās vietu, izmantošanas iespējas un citus apstākļus. (..)
MK Nr.515 67.punktu - ja nekustamu mantu iznomā privāto tiesību subjektam, nosacīto nomas maksu
nosaka augstāku par nomas maksu, kas noteikta saskaņā ar šo noteikumu 3.nodaļu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas
2.punktu, 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 21. panta pirmās daļas 14.punkta a. apakšpunktu, Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta pirmo un trešo daļu,
MK 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas
kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”
4.4.apakšpunktu, 7., 65., 67.punktu, Baldones novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (R.Audzers,
V.Āboltiņa, K.Putniņa, E.Brigmanis, J.Dūmiņš, I.Lagzdiņa, H.Nezinis, I.Paegle, A.Požarnovs,
I.Romanovska, M.Rucis, E.Valantis, G.Tamanis) balsis, „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, NOLEMJ:
1.

2.
3.
4.

Iznomāt Baldones novada pensionāru biedrībai “Sābri”, reģ.Nr.40008259513, adrese Pārupes ielā 3,
Baldonē, Baldones novadā, telpu 10,6 m2 platībā, kas atrodas Iecavas ielā 4, Baldonē, Baldones novadā
un ēkas inventarizācijas lietā apzīmēta ar Nr.24, biedrības statūtos paredzēto funkciju veikšanai.
Noteikt nomas maksu par iepriekš minētās telpas lietošanu EUR 20,00 (divdesmit euro) mēnesī. Nomas
maksā ir iekļautas izmaksas par komunāliem maksājumiem un telpā esošā inventāra lietošanu.
Noteikt telpu nomas līguma termiņu – 2 gadi no tā noslēgšanas dienas.
Uzdot Juridiskajam dienestam sagatavot iepriekš minēto telpu nomas līguma projektu 2 nedēļu laikā no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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8.§
Par adreses piešķiršanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot „ PAR ” – 13 (R.Audzers, V.Āboltiņa, K.Putniņa, E.Brigmanis,
J.Dūmiņš, I.Lagzdiņa, H.Nezinis, I.Paegle, A.Požarnovs, I.Romanovska, M.Rucis, E.Valantis, G.Tamanis)
balsis, „ PRET ” – nav, „ATTURAS ”– nav,
nolemj:
1. Nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru […], kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
[…], piešķirt adresi „Jaunžeberi”, Baldones pagasts, Baldones novads.
2. Nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru […], kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
[…], atteikt piešķirt adresi līdz ceļa un komunikāciju izbūvei.
Lēmuma skaidrojošā daļa pievienota sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

9.§
Par zemes nomu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot „ PAR ” – 13 (R.Audzers, V.Āboltiņa, K.Putniņa, E.Brigmanis,
J.Dūmiņš, I.Lagzdiņa, H.Nezinis, I.Paegle, A.Požarnovs, I.Romanovska, M.Rucis, E.Valantis, G.Tamanis)
balsis, „ PRET ” – nav, „ ATTURAS ”– nav,
NOLEMJ:
1. Atteikt piešķirt nomā ar izpirkuma tiesībām zemi sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “PRO-FARMS”,
reģistrācijas numurs 40103964718, juridiskā adrese Pilskalna iela 26, Baldone, Baldones novads 3,2ha
nekustamā īpašuma “Bērzkalni”, kadastra numurs […], zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu […], jo
nokavēts pieteikšanās termiņš.
Lēmuma skaidrojošā daļa pievienota sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
Plkst. 17.52 sēžu zālē ienāk deputāts Andris Mačs.

10.§
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībām
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
1. Izskatījusi Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas 12.12.2017.vēstuli Nr. 2-04.1-R/315, saņemtu
domē 12.12.2017.ar reģistrācijas numuru 1-5e/3368, kurā norādītas zemes vienības, kam nav uzrādīts
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lietošanas mērķis, Baldones novada dome konstatē, ka zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 8025
002 0384, 8025 004 0112, 8025 006 0378, 8025 006 0379, 8025 007 0199, 8025 007 0200, 8025 009 0207,
8025 009 0208, 8025 011 0531, 8025 011 0587, 8025 008 0362, 8025 012 0138 Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā nav uzrādīts lietošanas mērķis.
2.Baldones novada dome lēmuma pieņemšanā pamatojas uz šādiem normatīvajiem aktiem:
2.1. 2005.gada 1.decembra Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas
1.punktu, zemes vienībai un zemes vienības daļai vai plānotai zemes vienībai un zemes vienības daļai
nosaka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību. To
atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā
noteiktajai izmantošanai vai likumīgi uzsāktajai izmantošanai nosaka vietējā pašvaldība, kuras
administratīvajā teritorijā atrodas konkrētā zemes vienība un zemes vienības daļa, izņemot šīs panta
daļas 2.punktā minēto gadījumu;
2.2. 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķa klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”:
16.2.apakšpunktu, kas nosaka, ka lietošanas mērķi nosaka, ja zemes vienībai vai zemes
vienības daļai nav noteikts lietošanas mērķis;
18.punktu, kas nosaka, ka lietošanas mērķa noteikšanu (..) mēneša laikā ierosina nekustamā
īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav – tiesiskais valdītājs (..). Lietošanas mērķa noteikšanu vai
maiņu var ierosināt arī valsts un pašvaldību institūcija.
3. 2005.gada 1.decembra Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu,
2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2. apakšpunktu
un 18. punktu, pamatojoties uz Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas 12.12.2017.vēstuli Nr. 204.1-R/315, saņemtu domē 12.12.2017.ar reģistrācijas numuru 1-5e/3368, kurā norādītas zemes vienības,
kam nav uzrādīts lietošanas mērķis Baldones novada dome, atklāti balsojot „ PAR ” – 13 (R.Audzers,
V.Āboltiņa, K.Putniņa, E.Brigmanis, J.Dūmiņš, I.Lagzdiņa, H.Nezinis, I.Paegle, A.Požarnovs, I.Romanovska,
M.Rucis, E.Valantis, G.Tamanis) balsis, „ PRET ” – nav, „ ATTURAS ”– 1 (A.Mačs) balss,
NOLEMJ:
N.pk.

1.

Noteikt zemes vienībām nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
Īpašuma
Zemes vienības nosaukums,
kadastra
kura sastāvā Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis
apzīmējums
ir zemes
vienība
Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
80250020384 Ērču ceļš
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma
joslā, kods 1101

2.
80250040112
3.
4.
5.

-

80250070199

-

80250070200

-

80250110531

-

80250110587

-

6.

Piezīmes

Ērču ceļa daļa

Zemes vienība lai
piekļūtu 6 dārziem
“Rozītēs” un 0,75ha
krūmiem aizaugusi
pļava
Individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods
Grāvis Kažokos starp 2
0601
dārziem, tas nav ceļš
Individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods
Grāvis starp 10
0601
dārziem, tas nav ceļš
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība Mērīšanas kļūda pie
ir lauksaimniecība, kods 0101
Stūriem
Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru
līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas
Elektrības līnija mežā
produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens
cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas
Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma
joslā, kods 1101
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7.
80250120138

-

un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve,
kods 1201
Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru
līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas
produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens
Elektrības līnija mežā
cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas
un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve,
kods 1201

11.§
Par pašvaldības zemes Ķeguma prospekts 32, Baldone nomu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot „ PAR ” – 14 (R.Audzers, V.Āboltiņa, K.Putniņa, E.Brigmanis,
J.Dūmiņš, I.Lagzdiņa, H.Nezinis, I.Paegle, A.Požarnovs, I.Romanovska, M.Rucis, E.Valantis, G.Tamanis,
A.Mačs) balsis, „ PRET ” – nav, „ ATTURAS ”– nav,
NOLEMJ:
Nosakot pieteikšanās termiņu 2018.gada 13.marts, publiskot informāciju par iznomājamo zemes gabalu
Ķeguma prospekts 32, Baldone uz 5gadiem rekreācijas mērķiem.
Lēmuma skaidrojošā daļa pievienota sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

12.§
Par adreses piešķiršanu Saulgriežu iela 11

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot „ PAR ” – 14 (R.Audzers, V.Āboltiņa, K.Putniņa, E.Brigmanis,
J.Dūmiņš, I.Lagzdiņa, H.Nezinis, I.Paegle, A.Požarnovs, I.Romanovska, M.Rucis, E.Valantis, G.Tamanis,
A.Mačs) balsis, „ PRET ” – nav, „ ATTURAS ”– nav,
NOLEMJ:
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8025 006 0280 piešķirt adresi Saulgriežu iela 11, Baldone, Baldones
novads.
Lēmuma skaidrojošā daļa pievienota sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

13.§
Par pašvaldības zemes “Nogāzes” daļas nomu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot „ par ” – 13 (R.Audzers, V.Āboltiņa, K.Putniņa, E.Brigmanis,
I.Lagzdiņa, H.Nezinis, I.Paegle, A.Požarnovs, I.Romanovska, M.Rucis, E.Valantis, G.Tamanis, A.Mačs) balsis,
„ PRET ” – nav, „ ATTURAS ”– 1 (J.Dūmiņš) balss,
NOLEMJ:
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1. Nosakot pieteikšanās termiņu 2018.gada 1.jūnijs, publiskot informāciju par iespēju pieteikties uz 15 zemes
vienības daļu nomu nekustamā īpašuma “Nogāzes” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8025 006 0245,
ar adresi Jakaru iela 3, Baldone, garāžas novietošanai.
Lēmuma skaidrojošā daļa pievienota sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
14.§
Par zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot „ PAR ” – 14 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, K.Putniņa, E.Brigmanis,
I.Lagzdiņa, H.Nezinis, I.Paegle, A.Požarnovs, I.Romanovska, M.Rucis, E.Valantis, G.Tamanis, A.Mačs,
J.Dūmiņš) , „ PRET ” – nav, „ ATTURAS ”– nav,
NOLEMJ:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Putlāči” ar kadastra numuru […]zemes vienību 4,3ha platībā ar kadastra
apzīmējumu […] tai nosaukumu “Kaķpēdiņas”.
Lēmuma skaidrojošā daļa pievienota sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

15.§
Par Baldones sporta kompleksa reorganizāciju un amata savienošanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/IZSAKĀS – A.Mačs, K.Putniņa, N.Sniedze, H.Nezinis, A.Požarnovs, E.Valantis, R.Audzers/

ZIŅO: E.Brigmanis
SAGATAVOJA: S.Bērziņa, juridiskā dienesta vadītāja
Saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta 1.daļu,
lēmuma pieņemšanā nepiedalās deputāts E.Brigmanis.
Deputāts A.Mačs izsaka priekšlikumu atlikt šī jautājuma izskatīšanu līdz nākamai Domes sēdei.
Deputāti atklāti balsojot, PAR – 4 (K.Putniņa, H.Nezinis, J.Dūmiņš, A.Mačs) balsis, PRET – 7
(I.Romanovska, V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs, E.Valantis, R.Audzers) balsis, ATTURAS – 2
(G.Tamanis, I.Lagzdiņa) balsis.
Deputāta A.Mača priekšlikums atlikt jautājuma izskatīšanu netiek atbalstīts.
Baldones novada dome, turpmāk tekstā - Dome, ir izskatījusi jautājumu par Baldones sporta kompleksa
reorganizāciju un Baldones sporta kompleksa iestādes vadītāja Edgara Brigmaņa amata savienošanu ar
Baldones novada domes deputāta amatu.
Pēc NINO datu bāzē (Būvvaldes arhīvs) pieejamās informācijas Baldones sporta kompleksa I kārta
ekspluatācijā tika nodota 2000.gada 1. septembrī (akts Nr. 26), savukārt II kārta ekspluatācijā tika nodota
2007. gada 1. augustā (akts Nr.23). Attiecīgi, Baldones pilsētas ar lauku teritoriju dome 2008. gada 9.
aprīļa sēdē, ar lēmumu (prot.Nr. 7,21.§), apstiprināja Baldones sporta kompleksa nolikumu. Attiecīgi, līdz
šim brīdim Baldones sporta komplekss ir darbojies kā pašvaldības struktūrvienība, bez juridiskās personas
statusa, kas vispārējās un interešu izglītības programmu īstenošanā, kā arī darbinieku pieņemšanā un
atbrīvošanā no darba ir bijis pakļauts Baldones vidusskolas direktoram. Lai būtu iespējams Baldones sporta
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kompleksu pilnveidot un nodrošināt efektīvāku pakalpojumu organizēšanu, sekmīgi koordinējot Baldones
sporta kompleksa darbu, balstoties uz labas pārvaldības principu, kā arī veicot Kompleksa darba
optimizāciju nodrošinot efektīvu resursu izmantošanu, uzlabojot un pilnveidojot iedzīvotājiem sniegto
pakalpojumu kvalitāti, ir nepieciešams veikt Baldones sporta kompleksa reorganizāciju.
Baldones pilsētas ar lauku teritoriju dome 2006. gada 21.jūnija sēdē, ar lēmumu (prot.Nr. 14,31.§), par
Baldones sporta kompleksa vadītāju apstiprināja Edgaru Brigmani. Attiecīgi, 2017.gada 3.jūnijā E.
Brigmanis tika ievēlēts par Baldones novada domes deputātu. Ieņemot šo amatu E. Brigmanis kļuva par
valsts amatpersonu likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās
daļas 15. punkta izpratnē. Tādējādi, apstiprinot E. Brigmani par iestādes Baldones sporta kompleksa
vadītāju ir nepieciešams izvērtēt jautājumu par iespējamo interešu konfliktu.
Lēmuma pieņemšanā Dome pamatojas uz:
- Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta desmitajā daļā noteikto, ka valsts pārvaldi organizē pēc

-

-

-

iespējas efektīvi. Valsts pārvaldes institucionālo sistēmu pastāvīgi pārbauda un, ja nepieciešams,
pilnveido, izvērtējot arī funkciju apjomu, nepieciešamību un koncentrācijas pakāpi, normatīvā
regulējuma apjomu (..);
Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 1.punktā noteikto, ka pildot savas funkcijas,
pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības veidot pašvaldību iestādes (..);
Likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6.punktā noteikto, ka pašvaldības viena no
autonomajām funkcijām ir (..) veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu;
Likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktā noteikto, ka dome var izskatīt jebkuru
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var izveidot, reorganizēt un likvidēt
pašvaldības iestādes (..) apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus;
Likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktā noteikto, ka dome var izskatīt jebkuru
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var iecelt amatā un atbrīvot no
amata pašvaldības iestāžu vadītājus (..);
likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 15.punktu
kas nosaka, ka valsts amatpersona ir pašvaldības domes deputāts.
likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6. panta pirmo daļu, kas nosaka,
ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu (..), ja šajā likumā

vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi.
-

likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6. panta otro daļu, kas nosaka,
ka (..) valsts amatpersonai (..) ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ne vairāk kā ar diviem

citiem algotiem vai citādi atlīdzinātiem valsts amatpersonas amatiem vai amatiem citās publiskās
personas institūcijās.

Savukārt pašvaldības novada domes deputātam vienlaikus ir jāievēro likumā “Par pašvaldībām” noteiktie
amatu savienošanas ierobežojumi. Attiecīgi:
- likuma “Par pašvaldībām” 38.panta otrās daļas 4.punktā ir noteikts, ka papildus likumā “Par interešu

konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktajiem amatu savienošanas ierobežojumiem
pašvaldības domes deputāts nedrīkst ieņemt attiecīgās pašvaldības iestādes vadītāja vai viņa vietnieka
amatu, izņemot iestādē, kas realizē šā likuma 15.panta pirmās daļas 4., 5. un 6.punktā noteiktās
pašvaldības autonomās funkcijas;
- likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6.punktā ir noteikts, ka pašvaldības viena no
autonomajām funkcijām ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu
dzīvesveidu un sportu.

Izvērtējot pieejamo informāciju tika konstatēts, ka Baldones sporta kompleksa reorganizācija ir lietderīga
un nepieciešama, kā arī Edgara Brigmaņa, kā iestādes vadītāja un deputāta amats neradīs interešu
konfliktu un nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas
tiešo pienākumu veikšanai.
Ņemot vērā iepriekš norādīto, Baldones novada dome, atklāti balsojot „ PAR ” – 8 (I.Lagzdiņa,
I.Romanovska, V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs, E.Valantis, R.Audzers) balsis, „ PRET ” – 2
(K.Putniņa, H.Nezinis), „ ATTURAS” – 3 (J.Dūmiņš, A.Mačs, G.Tamanis) balsis.
NOLEMJ:
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1. Reorganizēt struktūrvienību, bez juridiskās personas statusa – “Baldones sporta komplekss”, izveidojot
iestādi – “Baldones sporta komplekss”, turpmāk tekstā – Iestāde, ar 2018. gada 1. februāri.
2. Noteikt, ka Baldones sporta kompleksa, kā iestādes, vadītāja pienākumus veic Edgars Brigmanis.
3. Atļaut Edgaram Brigmanim savienot Baldones novada domes deputāta amatu ar Baldones sporta
kompleksa iestādes vadītāja amatu.
4. Baldones vidusskolas direktorei Dzintrai Knohenfeldei līdz 2018. gada 7. februārim nodot Baldones
novada domes Personāla vadītājai Sandijai Ezerai struktūrvienības “Baldones sporta komplekss”
darbinieku lietas, t.sk. darba līgumus un amata aprakstus, sastādot nodošanas - pieņemšanas aktu.
5. Noteikt, ka atbildīgais par šī lēmuma izpildi ir Baldones sporta kompleksa vadītājs Edgars Brigmanis.
6. Noteikt, ka atbildīga par šī lēmuma kontroles izpildi ir Baldones novada domes izpilddirektore Nelda
Sniedze.

Baldones novada domes lietvedei nosūtīt lēmumu personām, uz kurām tas attiecas.
16.§
Par Baldones novada Sporta kompleksa vadītāja amatalgu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/IZSAKĀS – H.Nezinis, K.Putniņa, E.Valantis, V.Āboltiņa/

ZIŅO: R.Audzers
SAGATAVOJA: S.Ezera, personāla speciāliste
Saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta 1.daļu,
lēmuma pieņemšanā nepiedalās deputāts E.Brigmanis.
Pamatojoties uz Baldones novada sporta kompleksa reorganizāciju izveidojot iestādi – “Baldones sporta
komplekss”, turpmāk tekstā – Iestāde, ar 2018. gada 1. Februāri, saskaņā ar Baldones novada pašvaldības
darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 1.4., 1.5., 7.2.2.punktiem, ņemot vērā ņemot vērā Finanšu
komitejas 23.01.2018. sēdes atzinumu, Baldones novada dome atklāti balsojot “PAR” – 7 (I.Romanovska,
V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs, E.Valantis, R.Audzers) balsis, “PRET” – 1 (H.Nezinis) balss,
“ATTURAS” – 5 (K.Putniņa, J.Dūmiņš, I.Lagzdiņa, A.Mačs, G.Tamanis) balsis, NOLEMJ:
1. Apstiprināt Baldones sporta kompleksa vadītājam amatalgu EUR 1400.00 (viens tūkstotis četri simti
euro un 00 centi mēnesī).
2. Lēmums stājas spēkā ar 2018.gada 1.februāri.

17.§
Par atteikumu iekļaušanai Pašvaldības palīdzības reģistrā

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZIŅO: V.Āboltiņa
SAGATAVOJA: V.Āboltiņa, Sociālo lietu un Veselības aizsardzības jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot „ PAR ” – 14 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, K.Putniņa, E.Brigmanis,
I.Lagzdiņa, H.Nezinis, I.Paegle, A.Požarnovs, I.Romanovska, M.Rucis, E.Valantis, G.Tamanis, A.Mačs,
J.Dūmiņš), „ PRET ” – nav, „ ATTURAS ”– nav,
NOLEMJ:
1. Atteikt […] iekļaušanu Baldones novada Pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā.
Lēmuma skaidrojošā daļa pievienota sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

18.§
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Par Konkursa nolikuma apstiprināšanu Baldones novada pašvaldības finansējuma
saņemšanai nevalstisko organizāciju, kuru darbība saistīta ar sociālo jomu, atbalstam
2018.gadā
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/IZSAKĀS – K.Putniņa, I.Lagzdiņa, E.Valantis, A.Požarnovs/

ZIŅO: V.Āboltiņa
SAGATAVOJA: V.Āboltiņa, Sociālo lietu un Veselības aizsardzības jautājumu komitejas priekšsēdētāja
1. Izvērtējot Baldones novada domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts:
1.1. Pašvaldības atbalstu biedrībām un nodibinājumiem regulē vairāki normatīvie akti:
1.1.1. 2014.gada 29.aprīlī ar Baldones novada domes lēmumu 43.§ apstiprinātais Nolikums
“Par kārtību, kādā Baldones novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”;
1.1.2. 2012.gada 5.decembrī ar Baldones novada domes lēmumu 10.§ apstiprinātais
Nolikums “Par Baldones novada amatiermākslas kolektīvu darbības finansēšanas kārtību”;
1.1.3. 2010.gada 3.martā ar Baldones novada domes lēmumu 9.§ apstiprinātais Nolikums
“Par atbalstu Baldones novada sporta organizācijām un individuālajiem sportistiem”;
1.1.4. 2013.gada 9.janvārī ar Baldones novada domes lēmumu 7.§ apstiprinātais Nolikums
“Par atbalsta piešķiršanu juridiskām un fiziskām personām sporta un veselīga dzīvesveida
veicināšanai Baldones novadā”.
1.2. Pārsvarā pašvaldības finansiālo atbalstu saņēmušas nevalstiskās organizācijas, kas darbojas
izglītības, kultūras un sporta jomā.
1.3. Baldones novada domes Sociālo lietu un veselības aizsardzības jautājumu komiteja 2018.gada
16.janvāra sēdē sniegusi atzinumu, ka nepieciešams plašāk informēt sabiedrību par iespēju
saņemt finansējumu biedrībām un nodibinājumiem, kuru darbība saistīta ar sociālo jomu.
2. Likuma “Par pašvaldībām” (turpmāk – likums) 12.pants nosaka, ka Pašvaldības attiecīgās

administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā
jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai
citu pašvaldības kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu. Likuma 15.panta pirmās
daļas 6.un 7.punkts nosaka, ka pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas /../ nodrošināt veselības
aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, nodrošināt
iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) /../. Likuma 21.panta pirmās daļas 27.punkts nosaka,
ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var:
/../ pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos. Publiskas personas finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmā daļa nosaka, ka Publiska persona rīkojas ar
saviem finanšu līdzekļiem un mantu likumīgi, tas ir, jebkura rīcība ar publiskas personas finanšu
līdzekļiem un mantu atbilst ārējos normatīvajos aktos paredzētajiem mērķiem, kā arī normatīvajos
aktos noteiktajai kārtībai.
3. Lai savlaicīgi plānotu nepieciešamo finansējumu un veidotu 2018.gada budžetu, kā arī atbalstītu
nevalstiskās organizācijas un to darbību sociālajā jomā un sekmētu sociālo jautājumu risināšanu,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 6. un 7. punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 2.panta pirmo daļu,

Baldones novada dome, atklāti balsojot "PAR" – 10 (H.Nezinis, E.Brigmanis, I.Romanovska,
V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, E.Valantis, A.Požarnovs, G.Tamanis, R.Audzers) balsis, "PRET" – 1
(K.Putniņa) balss, "ATTURAS" – 3 (J.Dūmiņš, A.Mačs, I.Lagzdiņa) balsis, NOLEMJ:
1. Apstiprināt Konkursa nolikumu Baldones novada pašvaldības finansējuma saņemšanai biedrībām
un nodibinājumiem, kuru darbība saistīta ar sociālo jomu, atbalstam 2018.gadā (pielikumā).
2. Informāciju par konkursa nolikumu un iespēju pieteikties pašvaldības finansējumam publicēt
Baldones novada pašvaldības bezmaksas izdevumā “Baldones Ziņas”, nolikumu publicēt
pašvaldības interneta mājaslapā www.baldone.lv.
3. Noteikt, ka pieteikumus izvērtē un atzinumu par finansējuma piešķiršanu sagatavo Baldones
novada Domes Sociālo jautājumu un veselības aizsardzības komiteja.
4. Atbildīgā par lēmuma izpildi – izpilddirektore Nelda Sniedze.
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Sēdes protokola pielikumā: Konkursa nolikums Baldones novada pašvaldības finansējuma
saņemšanai nevalstisko organizāciju, kuru darbība saistīta ar sociālo jomu, atbalstam 2018.gadā, uz
2 lapām.

Deputātes K.Putniņas paustais viedoklis – “… šis nolikums nostāda pārējās nevalstiskās organizācijas
nevienlīdzīgā stāvoklī…”
19.§
Par 2017.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.23 “Par pabalstiem audžuģimenei”
precizēšanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZIŅO: V.Āboltiņa
SAGATAVOJA: K.Lāce, sadarbībā ar V.Āboltiņu un Baldones novada domes Sociālo dienestu
Tika izskatīta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) 09.01.2018.
vēstule Nr. 1-18/230 (turpmāk – vēstule) un izvērtēti Baldones novada domes 28.11.2017. saistošie
noteikumi Nr.23 “Par pabalstiem audžuģimenei” (turpmāk – noteikumi).
Vēstulē norādīts, ka nepieciešams precizēt noteikumu tiesisko pamatojumu, proti, svītrot atsauci uz likuma
“Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.un 8.punktu un 43.panta pirmās daļas 13.punktu, Bērnu tiesību
aizsardzības likuma 36.panta otro daļu un Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036
“Audžuģimenes noteikumi” 44. un 45.punktu, jo tajos nav dots deleģējums pašvaldībai konkrēto saistošo
noteikumu izdošanai.
Papildus norādīts, ka nepieciešams precizēt saistošo noteikumu 1.punktu atbilstoši 2009.gada 3.februāra
Ministru kabineta noteikumiem Nr.108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 100.punktam,
kas nosaka, ka “Noteikumu projekta pirmajā punktā secīgi raksta: vārdus “noteikumi nosaka”; likumā

noteikto pilnvarojumu Ministru kabinetam”.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, 45.pantu
un 2009.gada 3.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas
noteikumi” 100.punktu, Baldones novada dome, atklāti balsojot „ PAR ” – 14 (R.Audzers, V.Āboltiņa,
K.Putniņa, E.Brigmanis, I.Lagzdiņa, H.Nezinis, I.Paegle, A.Požarnovs, I.Romanovska, M.Rucis, E.Valantis,
G.Tamanis, A.Mačs, J.Dūmiņš) balsis„ PRET ” – nav, „ ATTURAS ” – nav,
NOLEMJ:
1. Precizēt Baldones novada domes 2017.gada 28.novembra saistošos noteikumus Nr.23 “Par
pabalstiem audžuģimenei”
1.1. Svītrot tiesiskajā pamatojumā atsauces uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 7.un 8.punktu un 43.panta pirmās daļas 13.punktu, Bērnu tiesību
aizsardzības likuma 36.panta otro daļu un Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra
noteikumu Nr.1036 “Audžuģimenes noteikumi” 44. un 45.punktu.
1.2. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:
“1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Baldones
novada(turpmāk – pašvaldība) pabalsta bērna uzturam un pabalsta
apģērba, mīkstā inventāra iegādei un individuālā atbalsta nodrošināšanas
apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību.”
1.3. Aizstāt skaitli “1.1.” ar skaitli “2”;
1.4. Aizstāt skaitli “1.2.” ar skaitli “3”;
1.5. Aizstāt skaitli “1.2.1.” ar skaitli “3.1”;
1.6. Aizstāt skaitli “1.2.2.” ar skaitli “3.2”;
1.7. Aizstāt skaitli “1.2.2.1.” ar skaitli “3.2.1”;
1.8. Aizstāt skaitli “1.2.3.” ar skaitli “3.3”;
1.9. Aizstāt skaitli “1.2.3.1.” ar skaitli “3.3.1”;
1.10. Aizstāt skaitli “1.2.3.2.” ar skaitli “3.3.2”;
1.11. Aizstāt skaitli “2” ar skaitli “4”;
1.12. Aizstāt skaitli “3” ar skaitli “5”;
1.13. Aizstāt skaitli “4” ar skaitli “6”;
1.14. Aizstāt skaitli “5” ar skaitli “7”;
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1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.

Aizstāt skaitli “6” ar skaitli “8”;
Aizstāt skaitli “7” ar skaitli “9”;
Aizstāt skaitli “8” ar skaitli “10”;
Aizstāt skaitli “9” ar skaitli “11”;
Aizstāt skaitli “10” ar skaitli “12”;
Aizstāt 4.punktā skaitli “1.2.3.1.” ar skaitli “3.3.1.”;
Aizstāt 4.punktā skaitli “1.2.3.2.” ar skaitli “3.3.2.”;
Aizstāt 5.punktā skaitli “1.2.3.1.” ar skaitli “3.3.1.”;
Aizstāt 5.punktā skaitli “1.2.3.2.” ar skaitli “3.3.2.”;
Aizstāt 7.punktā skaitli “1.2.1.” ar skaitli “3.1.”;
Aizstāt 7.punktā skaitli “1.2.2.” ar skaitli “3.2.”.

Saistošie noteikumi ar paskaidrojuma rakstu pievienoti sēdes protokola pielikumā, uz 2 lapām.
20.§
Par saistošo noteikumu Nr. 24 “Par pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku
gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas” precizēšanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZIŅO: V.Āboltiņa
SAGATAVOJA: K.Lāce, sadarbībā ar V.Āboltiņu un Baldones novada domes Sociālo dienestu
2017.gada 28.novembrī Baldones novada domes sēdē tika apstiprināti saistošie noteikumi Nr.24 “Par
pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas”.
2017.gada 20.decembrī saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM)
atzinums Nr.1-18/9907 par saistošajiem noteikumiem. Par saistošo noteikumu projektu izteikti daži
iebildumi.
VARAM atzinuma vienā punktā norādīts, ka likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2panta
piektā daļa nosaka, ka pašvaldības domes sasitošajos noteikumos paredz kārtību, kādā aprēķināms un
izmaksājams dzīvokļa pabalsts bez vecāku gādības palikušam bērnam. Dzīvokļa pabalsta apmēram jābūt
tādam, kas varētu segt vidusmēra vienistabas dzīvokļa īres un ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītos
izdevumus 100% apmērā, kā arī aprēķinot dzīvokļa pabalstu, tā summā jāierēķina visi likuma 25.2.panta
otrajā daļā minētie izdevumi. Pašvaldība var noteikt normatīvus katram izdevumu veidam atsevišķi vai
iepriekš izvērtējot, cik attiecīgās pašvaldības teritorijā izmaksā vidusmēra vienistabas dzīvokļa īre un ar
dzīvojamo telpu saistīto izdevumu un pakalpojumu segšana un šādu pabalsta apmēru norādīt saistošajos
noteikumos kā konstantu summu (nosakot konkrētu summu, saistošajiem noteikumiem būtu pievienojams
pielikums ar aprēķinu, kādā veidā šī summa veidojas). Šāda informācija tika pieprasīta no pašvaldības
kapitālsabiedrības, apsaimniekotāja SIA “BŪKS”. 2018.gada 11.janvārī no SIA “BŪKS” saņemta informācija
par veiktajiem aprēķiniem, kurā ir norādīts, ka Baldones novadā vidusmēra vienistabas dzīvokļa platība ir

30m2, tā īres un ar dzīvojamo telpu saistīto izdevumu un pakalpojumu apmērs ir līdz 5.00EUR (pieci euro
00 centi) par 1m2. Ņemot vērā SIA “BŪKS” sniegto informāciju var secināt, ka Baldones novadā vidusmēra

vienistabas dzīvokļa ar platību 30m2, tā īres un ar dzīvojamo telpu saistīto izdevumu un pakalpojumu
apmērs maksimāli ir 150,00EUR (simt piecdesmit euro 00 centi).
Pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likuma 12.panta ceturto daļu un Ministru kabineta 2005.gada
15.novembra noteikumu Nr.857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības
palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" 26., 27.,
29., 30., 31., 31.1 un 31.2punktu pašvaldībai ir jānodrošina Ministru kabineta noteiktās sociālās garantijas

pilngadīgajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas.

Atbilstoši minētajam saistošie noteikumi nosaka Baldones novada pabalstus bārenim un bez vecāku
gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas, pabalstu aprēķināšanas kārtību, kā arī ar
dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu segšanas normatīvus. Likuma "Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā" 3.panta 51.punkts un 25.2pants nosaka, ka pašvaldība domes saistošajos

noteikumos paredzētajā kārtībā maksā dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez
vecāku gādības un atrodas bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, no dienas, kad bērns
sasniedzis pilngadību, līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.
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Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likuma 12.panta ceturto daļu, Ministru
kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un
bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes
beigšanās" 26., 27., 29., 30., 31., 31.1 un 31.2punktu, Likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
3.panta 51.punktu un 25.2pantu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot “PAR” - 14 (R.Audzers, V.Āboltiņa, K.Putniņa, E.Brigmanis,
I.Lagzdiņa, H.Nezinis, I.Paegle, A.Požarnovs, I.Romanovska, M.Rucis, E.Valantis, G.Tamanis, A.Mačs,
J.Dūmiņš) balsis, “PRET” - nav , “ATTURAS” - nav
NOLEMJ:
1.
Precizēt Baldones novada domes 2017.gada 28.novembra saistošos noteikumus Nr.24 “Par
pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības
sasniegšanas”:
1.1. Svītrot tiesiskajā pamatojumā atsauci uz Bērnu tiesību aizsardzības likuma 43.panta otro
daļu un likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7., 8., 9.punktu un 43.panta
trešo daļu;
1.2. Svītrot 1.1.apakšpunktu;
1.3. Aizstāt 1.2.5.apakšapakšpunktā vārdus “līdz 30% mēnesī no valstī noteiktās attiecīgā
gadā spēkā esošās minimālās darba algas” ar vārdiem “līdz 150,00 EUR (simt
piecdesmit euro 00 centi) apmērā”;
1.4. Svītrot nodaļas virsrakstu “1.Pabalsti bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc
ārpusģimenes aprūpes beigšanās”;
1.5. Aizstāt apakšpunkta 1.2.numerāciju ar punkta numerāciju 1;
1.6. Aizstāt apakšapakšpunktu 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4., 1.2.5., numerāciju ar punktu
numerāciju attiecīgi 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5.;
1.7. Aizstāt apakšpunkta 1.3.numerāciju ar punkta numerāciju 2;
1.8. Aizstāt punkta 2.numerāciju ar punkta numerāciju 3;
1.9. Aizstāt apakšpunkta 2.1.numerāciju ar apakšpunkta numerāciju 3.1.;
1.10. Aizstāt apakšpunkta 2.2.numerāciju ar apakšpunkta numerāciju 3.2.;
1.11. Aizstāt punkta 3.numerāciju ar punkta numerāciju 4;
1.12. Aizstāt punkta 4.numerāciju ar punkta numerāciju 5;
1.13. Aizstāt punkta 5.numerāciju ar punkta numerāciju 6.
Saistošie noteikumi ar paskaidrojuma rakstu pievienoti sēdes protokola pielikumā, uz 2 lapām.
21.§
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
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZIŅO: V.Āboltiņa
SAGATAVOJA: K.Lāce, sadarbībā ar V.Āboltiņu un Baldones novada domes Sociālo dienestu
Tika izskatīta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) 09.01.2018.
vēstule Nr. 1-18/224 (turpmāk – vēstule) un izvērtēti Baldones novada domes 28.11.2017. saistošie
noteikumi Nr.25 “Par Baldones novada pašvaldības noteikto kustamo un nekustamo īpašumu, kas netiek
ņemts vērā atzīstot ģimeni (personu) par trūcīgu vai maznodrošinātu” (turpmāk – noteikumi).
Vēstulē norādīts, ka nepieciešams precizēt noteikumu tiesisko pamatojumu, proti, svītrot atsauci uz likuma
“Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu un 43.panta pirmās daļas 13.punktu un 43.panta trešo
daļu, jo tajos nav dots deleģējums pašvaldībai konkrēto saistošo noteikumu izdošanai.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un 45.pantu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot „ PAR ” – 14 (R.Audzers, V.Āboltiņa, K.Putniņa, E.Brigmanis,
I.Lagzdiņa, H.Nezinis, I.Paegle, A.Požarnovs, I.Romanovska, M.Rucis, E.Valantis, G.Tamanis, A.Mačs,
J.Dūmiņš) balsis, „ PRET ” – nav, „ATTURAS ” – nav,
NOLEMJ:
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1. Precizēt Baldones novada domes 2017.gada 28.novembra saistošos noteikumus Nr.25 “Par
Baldones novada pašvaldības noteikto kustamo un nekustamo īpašumu, kas netiek ņemts vērā
atzīstot ģimeni (personu) par trūcīgu vai maznodrošinātu ”
1.1. Svītrot tiesiskajā pamatojumā atsauces uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
7.punktu un 43.panta pirmās daļas 13.punktu un 43.panta trešo daļu.
Precizētie saistošie noteikumi ar paskaidrojuma rakstu pievienoti sēdes protokola pielikumā, uz 2
lapām.
22.§
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
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZIŅO: V.Āboltiņa
SAGATAVOJA: K.Lāce, sadarbībā ar V.Āboltiņu un Baldones novada domes Sociālo dienestu
Tika izskatīta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) 21.12.2017.
vēstule Nr. 1-18/9963 (turpmāk – vēstule) un izvērtēti Baldones novada domes 28.11.2017. saistošie
noteikumi Nr.26 “Par Baldones novada pašvaldības noteikto ienākumu līmeni, kad ģimene vai atsevišķi
dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu” (turpmāk – noteikumi).
Vēstulē norādīts, ka nepieciešams precizēt noteikumu tiesisko pamatojumu, proti, maznodrošinātas
ģimenes (personas) statusa piešķiršanu paredz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā”
14.panta sestā daļa. Minētā norma pilnvaro pašvaldības domi noteikt ienākumu un materiālā stāvokļa
līmeni, kuru nepārsniedzot ģimene (persona) var tikt atzīta par maznodrošinātu, kā arī personai, kura
atzīta par maznodrošinātu personu, tiek izsniegta šo statusu apliecinoša izziņa.
Papildus norādīts, ka nepieciešams precizēt saistošo noteikumu 6.punktu, jo nav skaidrs kas ir deklarācijas
derīguma termiņš un nav saprotams uz kādu periodu tiek piešķirts maznodrošinātās statuss. Nepieciešams
svītrot saistošo noteikumu 7.punkta norādi uz viena mēneša apstrīdēšanas termiņu, jo apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas termiņš ir atkarīgs no termiņa norādes pašā administratīvajā aktā. Atbilstoši Ministru
kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi”
111.punktam noteikumu projektu neveido no trim nodaļām, ja noteikumu projektu pirmā nodaļa satur
vispārīgos jautājumus un trešā nodaļa satur noslēguma jautājumus.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, 45.pantu,
likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 14.panta sesto daļu, Ministru kabineta 2009.gada
3.februāra noteikumu Nr.108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 111.punktu, Baldones
novada dome, atklāti balsojot „ PAR ” – 14 (R.Audzers, V.Āboltiņa, K.Putniņa, E.Brigmanis, I.Lagzdiņa,
H.Nezinis, I.Paegle, A.Požarnovs, I.Romanovska, M.Rucis, E.Valantis, G.Tamanis, A.Mačs, J.Dūmiņš)
balsis, „ PRET ” – nav, „ ATTURAS ” – nav,
NOLEMJ:
1. Precizēt Baldones novada domes 2017.gada 28.novembra saistošos noteikumus Nr.26 “Par Baldones
novada pašvaldības noteikto ienākumu līmeni, kad ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama
par maznodrošinātu”:
1.1.Papildināt Baldones novada domes 28.11.2017.saistošajos noteikumos Nr.26 Par
Baldones novada pašvaldības noteikto ienākumu līmeni, kad ģimene vai atsevišķi dzīvojoša
persona atzīstama par maznodrošinātu” tiesisko pamatojumu ar atsauci uz likuma “Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta sesto daļu.
1.2. Svītrot nodaļu virsrakstus “I. Vispārīgie jautājumi”, “II. Ienākumi un materiālā
stāvokļa līmenis, kuru nepārsniedzot ģimene (persona) atzīstama par
maznodrošinātu”, “III. Noslēguma jautājumi”.
1.3. Aizstāt 6.punktā vārdus “deklarācijas spēkā esamības periodu” ar vārdiem “laiku
no trīs līdz sešiem mēnešiem”;
1.4. Svītrot 7.punktā vārdus “mēneša laikā”.
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Precizētie saistošie noteikumi ar paskaidrojuma rakstu pievienoti sēdes protokola pielikumā, uz 2 lapām.

23.§
Par 2017.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.27 “Par ģimenes sociālās palīdzības
pabalstiem Baldones novadā” precizēšanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZIŅO: V.Āboltiņa
SAGATAVOJA: K.Lāce, sadarbībā ar V.Āboltiņu un Baldones novada domes Sociālo dienestu
2017.gada 28.novembrī Baldones novada domes sēdē tika apstiprināti saistošie noteikumi Nr.27 “Par
ģimenes sociālās palīdzības pabalstiem Baldones novadā” (turpmāk – saistošie noteikumi). 2017.gada
21.decembrī saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) atzinums
Nr.1-18/10013 par saistošajiem noteikumiem. Par saistošo noteikumu projektu izteikti vairāki iebildumi.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.un 9.punktu, kas nosaka, ka

pašvaldības autonomās funkcijas ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību /../, sniegt palīdzību
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā. Likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, kas paredz ka
dome var pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo
iniciatīvu izpildi. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33.panta otrā daļa nosaka, ka
pašvaldības saistošajos noteikumos var noteikt labvēlīgākus nosacījumus ģimenes (personas) atzīšanai par
trūcīgu. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.pants nosaka, ka Pašvaldība no
pamatbudžeta izmaksā pabalstu garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalstu.
Pašvaldība, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, var piešķirt ģimenei (personai) pabalstu krīzes
situācijā. Ja ir apmierināts pamatot pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā
ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta, pašvaldība, izvērtējot ģimenes (personas)
ienākumus, ir tiesīga no pašvaldības pamatbudžeta izmaksāt arī citus pabalstus ģimenes (personas)
pamatvajadzību apmierināšanai. Šā panta trešajā daļā minēto pabalstu veidu, apmēru, izmaksas kārtību
un personas, kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, reglamentē pašvaldības saistošajos noteikumos.
Dzīvokļa pabalsta apmēru, izmaksas kārtību un personas, kuras ir tiesīgas saņemt šo pabalstu reglamentē
pašvaldības saistošajos noteikumos. Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumi Nr.550 “Kārtība,
kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai
un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13.punkts nosaka, ka pabalstu izmaksā par kārtējo mēnesi
pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajā termiņā. Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra
noteikumi Nr.913 “Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni” 3.punkts nosaka, ka pašvaldības

dome ir tiesīga noteikt citu garantēto ienākumu līmeni dažādām iedzīvotāju grupām (piemēram, bērniem,
vecuma un invaliditātes pensiju saņēmējiem), kas nav zemāka par šo noteikumu 2.punktā minēto
ienākumu līmeni un nepārsniedz normatīvajos aktos par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu
par trūcīgu noteikto ienākumu līmeni.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7. un 9.punktu,
43.panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33.panta otro daļu un 35.pantu,
Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550 “Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams,
izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par
līdzdarbību” 13.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.913 “Noteikumi par
garantēto minimālo ienākumu līmeni” 3.punktu,

Baldones novada dome, atklāti balsojot “PAR” – 14 (R.Audzers, V.Āboltiņa, K.Putniņa, E.Brigmanis,
I.Lagzdiņa, H.Nezinis, I.Paegle, A.Požarnovs, I.Romanovska, M.Rucis, E.Valantis, G.Tamanis, A.Mačs,
J.Dūmiņš) balsis, “PRET” - nav , “ATTURAS” – nav,
NOLEMJ:
Precizēt Baldones novada domes 2017.gada 28.decembra saistošos noteikumus Nr.27 “Par
ģimenes pabalstiem Baldones novadā”:
1.1.
Svītrot nosaukumā vārdu “ģimenes”;
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1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.

1.13.
1.14.
1.15.
1.16.

1.17.
1.18.

1.19.
1.20.
1.21.
1.22.

Svītrot tiesiskajā pamatojuma norādi uz likuma “Par pašvaldībām 43.panta
pirmās daļas 13.punktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
32.pantu, 34.panta pirmo un otro daļu;
Papildināt tiesisko pamatojumu ar atsauci uz Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 35.panta otro daļu;
Svītrot 2.13.apakšpunktu;
Svītrot 3.2.apakšpunktā teikuma daļu “Atbilstoši Sociālā dienesta (turpmāk –
Dienesta) gada budžetam un, ja ir apmierināts pamatos pašvaldības
iedzīvotāju pieprasījums pēc 3.1.punktā minētajiem pabalstiem”;
Izteikt 3.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
“3.2.Sociālā Dienesta (turpmāk – Dienests) papildus izmaksājamie sociālās
palīdzības pabalsti ir:”
Svītrot 3.2.4.apakšpunktu;
Papildināt 4.1.apakšpunktu aiz vārdiem “GMI līmenim” ar vārdu “pabalsts”;
Papildināt 4.1.apakšpunktā aiz vārdiem “apgādnieku ir” ar vārdu “līdz”;
Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:
“5.GMI pabalsts tiek izmaksāts vienu reizi mēnesī līdz tekošā mēneša
25.datumam.”
Svītrot 10.4. un 11.8.apakšpunktos vārdus “un iztikas līdzekļu deklarācijas
pieņemšanu”;
Svītrot 10.5.apakšpunktā teikuma daļas “un izmaksājamas pēc līdzdarbības
pienākumu veikšanas” un “Ja ģimenē ir darbspējīgā vecumā esošs
bezdarbnieks, pabalstu piešķir pēc līdzdarbības pienākumu izpildes. Ja
ģimenē ir nepilnu darba laiku strādājošs ģimenes loceklis, tas nevar būt par
pamatu, lai atteiktos no līdzdarbības pienākumu veikšanas.”;
Svītrot 10.7.apakšpunktu;
Svītrot 11.4. apakšpunktu;
Svītrot 11.5. apakšpunktu;
Izteikt 12.punktu šādā redakcijā:
“12.Pabalstu krīzes situācijā piešķir līdz EUR 700,00 vienai ģimenei
(personai), ņemot vērā iepriekš neparedzēto apstākļu radīto zaudējumu
sekas, ja ģimenei (personai) nepienākas apdrošināšanas atlīdzība un no
ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem
nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama
psihosociālā vai materiālā palīdzība.”
Svītrot 21. punktu;
Izteikt 23.punktu šādā redakcijā:
“23. Tiesības saņemt pabalstu mācību piederumu un apģērba iegādei,
uzsākot jaunu mācību gadu ir ģimenēm, kuras Dienests ir atzinis par
trūcīgām vai maznodrošinātām, izsniedzis to apliecinošu izziņu un bērni
mācās Baldones novada pamata un vidējās izglītības iestādēs, kā arī visās
valsts teritorijās esošajās internātskolās un profesionālās izglītības
iestādēs.”
Papildināt 33. un 34.punktu aiz vārdiem “apliecinoši dokumenti” ar vārdiem
“(čeku un kvīšu kopijas, uzrādot oriģinālus)”;
Svītrot 34.punktā vārdus “ģimenes ārstu izsniegtas recepšu kopijas”;
Svītrot VIII.nodaļu;
Svītrot 40.punktā vārdus “vai atsakās veikt līdzdarbības pienākumus,”.

Precizētie saistošie noteikumi ar paskaidrojuma rakstu pievienoti sēdes protokola pielikumā,
uz 4 lapām.
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24.§
Par Baldones novada Pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” speciālā pedagoga
mēnešalgas noteikšanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

ZIŅO: R.Audzers
SAGATAVOJA: S.Ezera
Saskaņā ar Baldones novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” nolikuma 8.punktu,
iestādē tiek īstenota speciālā pirmsskolas izglītības programma ar jauktajiem attīstības traucējumiem
(01015611) un speciālā pirmsskolas izglītības programma ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai
vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (01015911). Minēto programmu īstenošanai, no Izglītības un
zinātnes ministrijas (turpmāk – IZM), tiek finansēta viena speciālā pedagoga likme EUR 680.00 (seši simti
astoņdesmit euro un 00 centi) apmērā mēnesī.
Baldones novada dome ar 19.12.2017. lēmumu Nr.18 (24), 24.12.§, par Baldones novada
Pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” darbinieku amatalgu saraksta apstiprināšanu, ir apstiprinājusi PII
“Vāverīte” pedagogu mēnešalgas likmi EUR 750.00 (septiņi simti piecdesmit euro un 00 centi) apmērā
mēnesī. Starpība starp IZM piešķirto mēnešalgas likmi un pašvaldības apstiprināto ir EUR 70.00
(septiņdesmit euro un 00 centi) mēnesī.
Lai nodrošinātu vienlīdzīgu darba algu visiem PII “Vāverīte” pedagogiem, pamatojoties uz Baldones
novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma, kas apstiprināts ar domes 19.12.2017.
lēmumu, prot.Nr.18 (24), 25.§, 1.5.p., ņemot vērā Finanšu komitejas 23.01.2018. sēdes atzinumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot “PAR” – 14 (R.Audzers, V.Āboltiņa, K.Putniņa, E.Brigmanis,
I.Lagzdiņa, H.Nezinis, I.Paegle, A.Požarnovs, I.Romanovska, M.Rucis, E.Valantis, G.Tamanis, A.Mačs,
J.Dūmiņš) balsis, “PRET” – nav, “ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Ar 2018.gada 1.janvāri speciālam pedagogam no pašvaldības budžeta apstiprināt piemaksu EUR 70.00
(septiņdesmit euro un 00 centi) apmērā mēnesī.

25.§
Par karatē trenera iekļaušanu Baldones novada sporta treneru amatalgu sarakstā

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/IZSAKĀS – A.Mačs, K.Putniņa, I.Romanovska, V.Āboltiņa/

ZIŅO: E.Brigmanis
SAGATAVOJA: S.Ezera
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja 2017.gada 11.decembra sēdē izskatījusi Sporta
kompleksa vadītāja Edgara Brigmaņa iesniegumu, ar lūgumu iekļaut sporta treneru amatu sarakstā amata
vietu – karatē treneris, nosakot amatalgu saskaņā ar nolikumu par atbalstu Baldones novada sporta
organizācijām un individuālajiem sportistiem.
Ievērojot 30.11.2010. MK noteikumus Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs” un
pamatojoties uz Baldones novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma, kas
apstiprināts ar domes 19.12.2017. lēmumu, prot.Nr.18 (24), 25.§, 1.5.p., 03.03.2010. nolikumu par
atbalstu Baldones novada sporta organizācijām un individuālajiem sportistiem, ņemot vērā Finanšu
komitejas 23.01.2018. sēdes atzinumu, Baldones novada dome, atklāti balsojot “PAR” – 13 (R.Audzers,
V.Āboltiņa, K.Putniņa, E.Brigmanis, I.Lagzdiņa, H.Nezinis, I.Paegle, A.Požarnovs, I.Romanovska, M.Rucis,
E.Valantis, A.Mačs, J.Dūmiņš) balsis, “PRET” - nav, “ATTURAS” – 1 (G.Tamanis) balss,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Baldones novada sporta treneru amatu sarakstā amata vietu karatē treneris.
2. Lēmums stājas spēkā ar 2018.gada 1.februāri.
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26.§
Par Baldones novada Pašvaldības policijas vecāko inspektoru un inspektoru stundas
tarifa likmes apstiprināšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/IZSAKĀS – A.Mačs, I.Paegle, /

ZIŅO: R.Audzers
SAGATAVOJA: S.Ezera
Deputāta A.Mača priekšlikums pacelt stundas tarifa likmi vēl par EUR 0,12.
Deputāti atklāti balsojot, “PAR” – 7 (K.Putniņa, H.Nezinis, J.Dūmiņš, E.Brigmanis, I.Lagzdiņa, G.Tamanis,
A.Mačs) balsis, “PRET”- 5 (V.Āboltiņa, I.Romanovska, I.Paegle, M.Rucis, E.Valantis) balsis, “ATTURAS” 2 (R.Audzers, A.Požarnovs) balsis. Priekšlikums netiek atbalstīts.
Baldones novada dome ar 19.12.2017. lēmumu Nr.18 (24), 24.11.§, ir apstiprinājumi Baldones novada
pašvaldības policijas darbinieku amatu sarakstu un amatalgas.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.656, “Noteikumi par minimālās mēneša darba algas
apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu”, no 01.01.2018.
ir noteikta minimālā darba alga EUR 430.00 (četri simti trīsdesmit) mēnesī, kur minimālo stundas tarifa
likmi aprēķina minimālo darba algu dalot ar apmaksājamo darba stundu skaitu mēnesī.
Labklājības ministrija ir veikusi minimālās stundas tarifa likmes aprēķinu, kurā noteikta katra kalendāra
mēneša minimālā stundas tarifa likme. Dotais aprēķins paredz minimālo stundas tarifa likmi, kurā
darbiniekam tiek apmaksātas arī tās darba stundas, kas ir svētku dienās, bet tās faktiski ir brīvdienas un
darbinieks darba pienākumus neveic.
Pašvaldības policijas darbiniekiem, kuriem ir noteikta stundas tarifa likme un summētā darba laika
uzskaite, tiek apmaksātas tikai faktiski nostrādātās darba stundas un Labklājības ministrijas aprēķinātās
minimālās stundas tarifa likmes nav piemērojamas, proti, lai nodrošinātu minimālās darba algas un
stundas tarifa likmes aprēķinu, darbiniekiem būtu jāapmaksā arī tās svētku dienas, kurās darbinieks nav
veicis darba pienākumus.
Ņemot vērā iepriekš minēto, lai nodrošinātu, ka pašvaldības policijas darbinieku darba alga atbilst
normatīvajiem aktiem, Baldones novada dome pamatojoties uz Baldones novada pašvaldības darba
samaksas un sociālo garantiju nolikuma, kas apstiprināts ar domes 19.12.2017. lēmumu, prot.Nr.18 (24),
25.§, 1.5.p., ņemot vērā Finanšu komitejas 23.01.2018. sēdes atzinumu, Baldones novada dome, atklāti
balsojot “PAR” – 12 (R.Audzers, V.Āboltiņa, K.Putniņa, E.Brigmanis, I.Lagzdiņa, H.Nezinis, I.Paegle,
A.Požarnovs, I.Romanovska, M.Rucis, E.Valantis, A.Mačs) balsis, “PRET”- 1 (G.Tamanis) balss,
“ATTURAS” - 1 (J.Dūmiņš) balss,
NOLEMJ:
1. Ar 2018.gada 1.janvāri apstiprināt Baldones novada pašvaldības policijas vecākā inspektora amatam
stundas tarifa likmi 2.66 euro/h un inspektora amatam stundas tarifa likmi 2.60 euro/h.
27.§
Par saistošajiem noteikumiem Nr.32 “Par sabiedrisko kārtību Baldones novadā”
precizēšanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZIŅO: S.Bērziņa
SAGATAVOJA: K.Lāce sadarbībā ar Baldones novada pašvaldības policijas priekšnieku A.Virsi
2017.gada 19.decembrī Baldones novada domes sēdē tika apstiprināti saistošie noteikumi Nr.32 “Par
sabiedrisko kārtību Baldones novadā”. 2018.gada 10.janvārī Baldones novada domē saņemts Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) atzinums Nr.1-18/238 (turpmāk –
atzinums), kurā VARAM savas kompetences ietvaros ir izvērtējusi Baldones novada domes 2017.gada
19.decembra saistošos noteikumus Nr.32 “Par sabiedrisko kārtību Baldones novadā” (turpmāk – saistošie
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noteikumi) un izsaka vairākus iebildumus.
Baldones novada dome nepiekrīt daļai no atzinumā norādītā, tas pamatots ar tālāk minētajiem
argumentiem:
1) Atzinuma trešajā punktā noteikts, ka riepu izspolēšana ar mehānisko transportlīdzekli vai
mehāniskā transportlīdzekļa vadīšana sānslīdē (driftējot) ir aktuāls, bet to nepieciešams
noregulēt valstiskā līmenī, nevis konkrētas pašvaldības līmenī. VARAM norāda, ka Valsts
policija, sadarbībā ar Ceļu satiksmes drošības direkciju ir sagatavojusi grozījumus Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kuros paplašināta agresīvas braukšanas definīcija.
Likuma “Par pašvaldībām” 43.pants nosaka, ka Dome ir tiesīga izdot saistošos

noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts
likumā, šādos jautājumos: /../ 4)par sabiedrisko kārtību.
Pašvaldības policijas kompetence, uzdevumi un pienākumi ir noteikti likumā “Par policiju” un Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksa 214.¹ pantā, proti, pašvaldības policijas darbinieka pienākumi ir:
kontrole pār pašvaldību apstiprinātajiem noteikumiem, par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīvā
atbildība, kā arī naudas sodu uzlikšana un to piedzīšana par šo noteikumu pārkāpšanu, kā arī tūlītēju
draudu novēršana, ja persona var nodarīt kaitējumu aizsargājamās personas dzīvībai, brīvībai vai veselībai.
Pašvaldību policijas galvenais uzdevums ir sabiedriskās kārtības nodrošināšana.
Ņemot vērā minēto, Baldones novada dome nepiekrīt atzinuma trešajā punktā norādītajam un nesvītros
saistošo noteikumu 2.3.apakšpunktu un 24.punktu.
2) Atzinuma piektajā punktā VARAM lūdz svītrot saistošo noteikumu 5.punktu, jo personas
atrašanās svešā īpašumā bez īpašnieka atļauja ir īpašuma tiesību pārkāpums. Minētā
norma ir iekļauta saistošajos noteikumos, jo Baldones pilsētas teritorijā atrodas bijusī
Baldones sanatorija, īpašums 5.9 hektāru platībā. Minētais īpašums sastāv no vairākām
pamestām ēkām, kas atrodas bīstamā stāvoklī un apdraud apkārtējo drošību. Baldones
novada domei nav iespējams sazināties ar minētā īpašuma īpašnieku vai apsaimniekotāju,
kā arī īpašums nekādā veidā nav norobežots, tas ir brīvi pieejams ikvienam. Minētais
īpašums ir bīstams cilvēka dzīvībai un veselībai, līdz ar to minētā norma nepieciešama, lai
aizsargātu personas dzīvību un veselību pirms iestājas kādas sekas.
Ņemot vērā minēto, Baldones novada dome nepiekrīt atzinuma piektajā punktā norādītajam un nesvītros
saistošo noteikumu 5.punktu.
3) Atzinuma sestajā punktā norādīts, ka Pirotehnisko izstrādājumu aprites likums
nosaka, ka pašvaldība, izdodot saistošos noteikumus, ir tiesīga ierobežot uguņošanas
ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu izmantošanas vietu un laiku. VARAM norāda,
ka Administratīvā atbildība par pirotehnisko izstrādājumu aprites noteikumu pārkāpšanu
paredzēta kodeksa 181.pantā. VARAM lūdz papildināt saistošo noteikumu tiesisko
pamatojumu ar Pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma 17.panta piekto daļu, kā arī
pārskatīt saistošo noteikumu 6.punktu.
Baldones novada dome piekrīt papildināt saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu ar Pirotehnisko
izstrādājumu aprites likuma 17.panta piekto daļu, bet nepiekrīt VARAM norādītajam par saistošo noteikumu
6.punkta pārskatīšanu.
Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodeksa 181.pants nosaka atbildību par Ieroču, munīcijas, speciālo
līdzekļu un pirotehnisko izstrādājumu aprites noteikumu pārkāpšanu, savukārt, Baldones novada
saistošajos noteikumos paredzēta atbildība par pirotehnisko izstrādājumu lietošanu.
Ieroču un specializēto līdzekļu aprites likuma 1.pantā ir skaidrots jēdziens aprite, proti, 2) aprite — ieroču,

munīcijas, speciālo līdzekļu un to sastāvdaļu izgatavošana (ražošana), remonts, iegādāšanās, realizēšana,
kolekcionēšana, eksports, imports un tranzīts, ievešana Latvijā vai izvešana no tās, minēto priekšmetu
mantošana, uzskaite, eksponēšana izstādēs vai demonstrēšana, izmantošana, pielietošana, apbalvošana
ar tiem, to glabāšana, nēsāšana, pārvadāšana, pārsūtīšana, izņemšana, atsavināšana un iznīcināšana. Kā
izriet no minētā skaidrojuma, jēdziens “aprite” neietver jēdzienu “lietošana”, līdz ar to Latvijas
Administratīvo pārkāpuma kodeksa 181.pants nav piemērojams gadījumos, kad ir pārkāpta pirotehnisko
izstrādājumu lietošana.
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Ņemot vērā minēto, Baldones novada dome nepiekrīt atzinuma sestajā punktā minētajam daļā par saistošo
noteikumu 6.punktā pārskatīšanu un nesvītros saistošo noteikumu 6. punktu.
4) Atzinuma septītajā punktā norādīts, ka dabisko vajadzību nokārtošana tam neparedzētā
vietā ir kvalificējama kā sīkais huligānisms, par ko paredzēta administratīvā atbildība
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 167.pantā. Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksa 167.pants paredz atbildību par lamāšanos ar necenzētiem vārdiem
sabiedriskās vietās, apvainojošu uzmākšanos un citām tamlīdzīgām darbībām, kas traucē
sabiedrisko mieru un kārtību. Sīkā huligānisma kā administratīvā pārkāpuma objekts ir
sabiedriskais miers un kārtība, bet objektīvā puse – darbības, kas vērstas uz sabiedriskā
miera un kārtības traucēšanu. Ar jēdzienu „huligānisms” tiek saprasta tīša sabiedriskās
kārtības pārkāpšana un necieņas izrādīšana sabiedrībai, kas izpaužas saistošu noteikumu
un vispārpieņemto ētisko normu demonstratīvā ignorēšanā, sabiedriskā miera, iestāžu,
uzņēmumu un organizāciju darbības, sabiedriskā transporta traucēšanā u.tml. darbībās
/skat. Juridisko terminu vārdnīca. Rīga, Nordik, 1998, 80.lpp./. Latvijas Republikas
Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments 2006.gada 23.oktobra
spriedumā lietā Nr.SKA-501 norāda uz vairākām “sīkā huligānisma” pazīmēm, proti,

Vēršanās pret sabiedrības locekli sabiedriskā vietā citu personu klātbūtnē pati par sevi
neliecina par sabiedriskā miera un kārtības traucēšanu. Sabiedriskais miers un kārtība
nav ticis traucēts, ja notikumu redzējuši tikai notikuma dalībnieki. Gan Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksa 167.panta formulējums, gan tā atrašanās kodeksa
13.nodaļā liecina, ka sīkā huligānisma kā administratīvā pārkāpuma objekts ir
sabiedriskais miers un kārtība, bet objektīvā puse – darbības, kas vērstas uz sabiedriskā
miera un kārtības traucēšanu. Gadījumā, ja netiek konstatēta kāda no minētajām
administratīvā pārkāpuma sastāva pazīmēm, nav pamata personu saukt pie
administratīvās atbildības. No minētā ir iespējams secināt, ka gadījumos, kad
piemērojams Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodeksa 167.pants par sīko huligānismu
ir jākonstatē vairākas pazīmes, gadījumā, ja kāda no pazīmēm nav konstatēta, šī norma
nav piemērojama un persona nav saucama pie administratīvās atbildības.
Ņemot vērā minēto, Baldones novada dome nepiekrīt atzinuma septītajā punktā minētajam un nesvītros
saistošo noteikumu 10.punktu.
5) Atzinuma astotajā punktā norādīts, ka nepieciešams svītrot saistošo noteikumu
12.punktu un precizēt saistošo noteikumu 13.punktu, jo kriminālatbildība par mantas tīšu
iznīcināšanu un bojāšanu ir noteikta Krimināllikuma 185.pantā pirmajā daļā, savukārt,
kriminālatbildība par mantas iznīcināšanu un bojāšanu aiz neuzmanības ir noteikta
Krimināllikuma 186.panta pirmajā daļā. Sods par minēto Krimināllikuma pantu
pārkāpumu ir krietni smagāks, nekā tas noteikts saistošo noteikumu 12. un 13.punktā,
proti, 185.panta pirmajā daļā soda apmērs paredzēts - soda ar brīvības atņemšanu uz

laiku līdz diviem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai
ar naudas sodu, savukārt, 186.panta pirmajā daļā - soda ar īslaicīgu brīvības atņemšanu
vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu. Baldones novada dome uzskata, ka par
zaudējumiem, kuru apmērs pat nesasniedz likuma “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un
piemērošanas kārtība” 22.pantā noteikto nelielu apmēru, Atbildība par Krimināllikumā

paredzēto noziedzīgo nodarījumu, kas izdarīts nelielā apmērā, iestājas, ja vainīgajam bijis
nodoms iegūt noziedzīga nodarījuma priekšmetu, kura vērtība nodarījuma izdarīšanas
brīdī nepārsniedz vienu tai laikā Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu, nebūtu
samērīgi piemērot tik bargus sodus, kā to paredz Krimināllikums un personai piemērot
kriminālatbildību.
Ņemot vērā minēto, Baldones novada dome nepiekrīt atzinuma astotajā punktā minētajam un nesvītros
saistošo noteikumu 12.punktu un neprecizēs saistošo noteikumu 13.punktu.
6) Atzinuma devītajā punktā norādīts, ka saskaņā ar Ministru kabineta 02.06.2015.
noteikumiem Nr.279 “Ceļu satiksmes noteikumi” 8.punktu pārvietoties pa ietvi, gājēju
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ceļu, gājēju un velosipēdu ceļu, kopīgo gājēju un velosipēdu ceļu vai nomali, izmatojot
skrituļslidas, skrituļdēļus utml. sporta vai atpūtas inventāru atļauts, ja tas netraucē
pārējos gājējus, savukārt, administratīvā atbildība paredzēta Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksa 14923.pantā.
Minētie Ministru kabineta noteikumi Nr.279 nosaka, ka pārvietošanās pa minētajiem ceļiem, izmantojot
skrituļslidas, skrituļdēļus utml. sporta vai atpūtas inventāru ir atļauta, ja tas netraucē pārējos gājējus.
Savukārt, Baldones novada dome saistošo noteikumu 19.punktā nosaka administratīvo atbildību par
pārvietošanos ar skrituļslidām, skrituļdēļiem un skrejdēļiem pa ietvju norobežojošām barjerām, sabiedrisko
ēku un būvju kāpnēm un margām, kā arī dekoratīvām sienām un būvēm, proti, par pārvietošanos pa
vietām, kuras nav paredzētas šādu darbību veikšanai. Kā arī Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa
14923.pantā paredzēta administratīvā atbildība par gājēju un pasažieru izdarītajiem pārkāpumiem.
Personas, kas pārvietojas ar skrituļdēli, skrituļslidām, skrejdēli vai citu līdzīgu sporta vai atpūtas inventāru,
nav personas, kas klasificējamas kā gājējs vai pasažieris.
Ņemot vērā minēto, Baldones novada dome nepiekrīt atzinuma devītajā punktā minētajam un nesvītros
saistošo noteikumu 19.punktu.
7) Atzinuma vienpadsmitajā punktā norādīts, ka nepieciešams svītrot saistošo noteikumu
21.punktu, jo Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 171.pants paredz
administratīvo atbildību par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu, vai

par atrašanos sabiedriskās vietās tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu.
Baldones novada dome saistošo noteikumu 21.punktā ir paredzējusi atbildību par atrašanos sabiedriskā
vietā ar atvērtu vai vaļēju alus vai citu alkoholiskā dzēriena iepakojumu jebkādā tarā. Proti, Baldones
novada dome ir paplašinājusi, precizējusi augstākstāvošo normatīvo aktu ar mērķi nodrošināt sabiedrisko
kārtību un maksimāli samazināt alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskā vietā. Latvijas Administratīvo
pārkāpuma kodeksa 171.pants piemērojams gadījumos, ja tiek konstatēts fakts, ka persona lieto
alkoholisko dzērienu vai sabiedriskā vietā atrodas tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu. Tomēr,
ja persona atrodas sabiedriskā vietā ar atvēru vai vaļēju alkoholiskā dzēriena iepakojumu, tad ir skaidrs,
ka personas mērķis ir arī šo dzērienu lietot, taču Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodeksa 171.pantu
nav iespējams piemērot, kamēr faktiski netiek fiksēta alkoholisko dzērienu lietošanu.
Ņemot vērā minēto, Baldones novada dome nepiekrīt atzinuma vienpadsmitajā punktā minētajam un
nesvītros saistošo noteikumu 21.punktu.
8) Atzinuma trīspadsmitajā punktā lūgts precizēt sasitošo noteikumu 26.punktu,
aizstājot vārdu “pārsūdzēt” ar vārdu “apstrīdēt”.
Ņemot vērā, ka par saistošo noteikumu pārkāpšanu tiek piemērota administratīvā atbildība un
administratīvais sods, tad tas būtu pielīdzināms Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksam, kur
23.nodaļā “Administratīvo pārkāpumu lietā pieņemtā lēmuma pārsūdzēšana augstākā iestādē” ir lietots
jēdziens “pārsūdzēšana”. Latvijas Administratīvā pārkāpumu kodeksa 279.pants konkrēti nosaka
pārsūdzēšanas kārtību, Administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto institūcijas (amatpersonas) lēmumu var

pārsūdzēt augstākā iestādē persona, kura saukta pie administratīvās atbildības, un cietušais, kā arī
aizskartais mantas īpašnieks — daļā par savu mantu. Ja augstākas iestādes nav, lēmumu var pārsūdzēt
rajona (pilsētas) tiesā.
Ņemot vērā minēto, Baldones novada dome nepiekrīt atzinuma trīspadsmitajā punktā minētajam un
neprecizēs saistošo noteikumu 26.punktu.
9) Papildus atzinumā norādīts, ka atbilstoši likuma “Par policiju” 19.panta trešajai daļai,
ja ir izveidota pašvaldības policija, tad Valsts policija neveic kontroli pār to, kā tiek izpildīti
pašvaldību saistošie noteikumu, par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība
(saistošo noteikumu 27.punkts).
Likuma “Par policiju” 15.pants nosaka policijas struktūru un padotību, proti, Valsts policija un Drošības

policija katra savas kompetences ietvaros izpilda savus pienākumus visā Latvijas Republikas teritorijā,
pašvaldības policija — attiecīgajā administratīvajā teritorijā un citas pašvaldības administratīvajā teritorijā,
kura deleģējusi šajā likumā noteikto pienākumu vai uzdevumu izpildi, bet ostas policija — normatīvajos
aktos noteiktajās ostas robežās. Ņemot vērā minēto, Valsts policijai ir tiesības pildīt savus pienākumus visā
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Latvijas Republikas teritorijā, tai skaitā arī jebkurā pašvaldībā. Saistošajos noteikumos ietvertā norma
neparedz Valsts policijai pienākumus kontrolēt šo saistošo noteikumu prasību izpildi, bet gan paredz
tiesības attiecīgās pašvaldības teritorijas ietvaros piemērot konkrētos noteikumus. Gadījumā, ja Valsts
policija veicot pienākumus, atrodas Baldones novada pašvaldības teritorijā, tai ir tiesības personas arī
administratīvi sodīt, piemērojot konkrētos saistošos noteikumus.
Ņemot vērā minēto, Baldones novada dome nepiekrīt atzinuma informatīvajā daļā minētajam un
neprecizēs saistošo noteikumu 27.punktu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, kas nosaka, ka dome var

izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai domes var: /../ apstiprināt
saistošos noteikumu un noteikt administratīvo atbildību par to pārkāpšanu. Likuma “Par pašvaldībām
43.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus, paredzot
administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos, šādos jautājumos: /../ par
sabiedrisko kārtību. Kā arī likuma “Par pašvaldībām” 45.pantu, kas nosaka, ka Ja saņemts Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinums, kurā pamatots saistošo noteikumu vai to daļas
prettiesiskums, pašvaldības dome precizē sasitošos noteikumus atbilstoši atzinumā norādītajam un publicē
precizētos saistošos noteikumus. Ja pašvaldības domes nepiekrīt atzinumam pilnībā vai kādā tā daļā, dome
savā lēmumā sniedz atbilstošu pamatojumu, kā arī publicē sasitošos noteikumus.
Ņemot vērā iepriekšminēto pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 16. punktu,
43.panta pirmās daļas 4.punktu un 45.pantu Baldones novada dome, atklāti balsojot “PAR” – 14
(R.Audzers, V.Āboltiņa, K.Putniņa, E.Brigmanis, I.Lagzdiņa, H.Nezinis, I.Paegle, A.Požarnovs,
I.Romanovska, M.Rucis, E.Valantis, A.Mačs, J.Dūmiņš, G.Tamanis), “PRET” - nav, “ATTURAS” – nav,
NOLEMJ:
1. Precizēt Baldones novada domes 2017.gada 19.decembra saistošos noteikumus Nr.32 “Par
sabiedrisko kārtību Baldones novadā”:
2. Papildināt tiesisko pamatojumu ar atsauci uz Pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma
17.panta piekto daļu;
3. Svītrot nodaļu nosaukumos pieturzīmi “:”;
4. Svītrot 1.punktā vārdus “un tie ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām”;
5. Svītrot 2.6.apakšpunktu;
6. Svītrot 7.punktā vārdus “uzmākšanos ar”
7. Svītrot 20.punktu;
8. Svītrot 22.punktu.
Precizētie saistošie noteikumi un paskaidrojuma raksts pievienoti sēdes protokola pielikumā, uz 3 lapām.
Plkst. 19:03 deputāte V.Āboltiņa iziet no sēžu zāles.

28.§
Par nolikuma “Kārtība, kādā Baldones novada pašvaldība sedz transporta izdevumus
izglītojamajiem uz Baldones novada pašvaldības izglītības iestādēm” apstiprināšanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZIŅO: I.Romanovska
SAGATAVOJA: I.Romanovska sadarbībā ar juridiskā dienesta vadītāju S.Bērziņu
Plkst. 19:05 deputāte V.Āboltiņa ienāk sēžu zālē.
Izskatījusi nolikuma “Kārtība, kādā Baldones novada pašvaldība sedz transporta izdevumus izglītojamajiem
uz Baldones novada pašvaldības izglītības iestādēm” projektu un pamatojoties uz:
- likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem
iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas);
- likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas
ir attiecīgās pašvaldības pārziņā (..);
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- Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 21. punktu, kas nosaka, ka republikas pilsētas pašvaldība un
novada pašvaldība nosaka pabalstu un cita veida materiālās palīdzības apmēru un piešķiršanas kārtību
izglītojamajiem tās padotībā esošās izglītības iestādēs;
- Ministru kabineta 27.06.2017. noteikumiem Nr. 371 “Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi”,
Baldones novada dome, atklāti balsojot “PAR” – 14 (R.Audzers, V.Āboltiņa, K.Putniņa, E.Brigmanis,
I.Lagzdiņa, H.Nezinis, I.Paegle, A.Požarnovs, I.Romanovska, M.Rucis, E.Valantis, A.Mačs, J.Dūmiņš,
G.Tamanis), “PRET” - nav, “ATTURAS” – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nolikumu “Kārtība, kādā Baldones novada pašvaldība sedz transporta izdevumus
izglītojamajiem uz Baldones novada pašvaldības izglītības iestādēm”.
Sēdes protokola pielikumā pievienots nolikums “Kārtība, kādā Baldones novada pašvaldība sedz
transporta izdevumus izglītojamajiem uz Baldones novada pašvaldības izglītības iestādēm”, uz 2
lapām.

29.§
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”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

1.Tika izskatīts saistošo noteikumu “Par Baldones novada teritorijas kopšanu un būvju
uzturēšanu” projekts un paskaidrojuma raksts.
Baldones novada dome lēmuma pieņemšanā pamatojas uz šādiem normatīvajiem aktiem:
1.1. Likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 16. punktā ir noteikts, ka dome var izskatīt

jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var apstiprināt
saistošos noteikumus (..);
1.2. Likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 1. punktā ir noteikts, ka pašvaldības dome
pieņem ārējos normatīvos aktus (saistošos noteikumus);
1.3. Likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 5.punktu, kurš nosaka, ka dome ir tiesīga
izdot saistošos noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav
paredzēts likumos, šādos gadījumos: par namu un to teritoriju un būvju uzturēšanu;
1.4. Likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 6. punktu, kurš nosaka, ka dome ir tiesīga
izdot saistošos noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav
paredzēts likumos, šādos gadījumos: par sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam piegulošās
publiskā lietošanā esošās teritorijas (gājēju ietves, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas,
grāvji, caurtekas vai zālāji līdz brauktuves malai) kopšanu.

2017. gada 26. septembrī Baldones novada domē tika pieņemts lēmums Nr. 11.(17), 24.§ par
saistošajiem noteikumiem Nr. 16 “Par Baldones novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu”,
saskaņā ar kuru tika apstiprināti Baldones novada domes saistošie noteikumi Nr. 16 “Par Baldones
novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu”. 2017. gada 2. novembrī Baldones novada
pašvaldībā saņemts VARAM sniegtais atzinums Nr. 1-18/8360, ar lūgumu precizēt saistošos
noteikumus Nr. 16.
2017. gada 28.novembrī Baldones novada domē tika pieņemts lēmums 16.(22), 39.§ par
Baldones novada domes 2017. gada 26. septembra saistošo noteikumu Nr. 16 “Par Baldones
novada teritorijas un būvju uzturēšanu” precizēšanu atbilstoši 2017. gada 2. novembrī sniegtajam
VARAM atzinumam Nr. 1-18/8360. 2018. gada 5. janvārī Baldones novada pašvaldībā saņemts
VARAM sniegtais atzinums Nr. 1-18/87, ar norādi, ka tehniskas kļūdas dēļ atzinuma 1.punktā
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konkrēti netika norādīts uz nepieciešamību pārskatīt saistošo noteikumu Nr. 16 II nodaļu atbilstoši
atzinuma 1.punktā minētajam pašvaldībai dotā pilnvarojuma apjomam. Attiecīgi, tika lūgts
pārskatīt saistošo noteikumu Nr. 16 II nodaļu.
Izvērtējot visu VARAM norādīto informāciju tika konstatēts, ka Baldones novada domes iepriekš
norādītie lēmumi ir atceļami un saistošie noteikumi ir izdodami no jauna.

Ņemot vērā iepriekš norādīto, Baldones novada dome, atklāti balsojot “PAR” – 14 (R.Audzers,
V.Āboltiņa, K.Putniņa, E.Brigmanis, I.Lagzdiņa, H.Nezinis, I.Paegle, A.Požarnovs, I.Romanovska, M.Rucis,
E.Valantis, A.Mačs, J.Dūmiņš, G.Tamanis) balsis , “PRET” - nav, “ATTURAS” – nav,
NOLEMJ:
1. Atcelt Baldones novada domes lēmumu Nr. 11.(17), 24.§ par saistošajiem
noteikumiem Nr. 16 “Par Baldones novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu”
un Baldones novada domes lēmumu Nr. 16.(22), 39.§ par Baldones novada domes
2017. gada 26. septembra saistošo noteikumu Nr. 16 “Par Baldones novada teritorijas
un būvju uzturēšanu” precizēšanu.
2. Apstiprināt Baldones novada domes saistošos noteikumus “Par Baldones novada
teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu”.
3. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un
elektroniski nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma
sniegšanai.
Saistošie noteikumi Nr.2 “Par Baldones novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu” un tiem
pievienotais paskaidrojuma raksts pievienots domes sēdes protokola pielikumā, uz 3 lapām.

30.§
Par degvielas limita piešķiršanu R.Manuilovam
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/IZSAKĀS – H.Nezinis, V.Āboltiņa, K.Putniņa/

ZIŅO: S.Bērziņa
SAGATAVOJA: S.Bērziņa, juridiskā dienesta vadītāja
Baldones novada dome ir izskatījusi Baldones novada pašvaldības Jaunatnes lietu speciālista Renāra
Manuilova 08.01.2018. iesniegumu, domē saņemts 08.01.2018., reģistrācijas Nr. 2-5/58, ar lūgumu,
amata pienākumu nodrošināšanai, piešķirt apmaksātu degvielas patēriņa limitu – 20 litri mēnesī.
Likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu,
kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā. Attiecīgi, Baldones novada domes 22.12.2010. noteikumu “Par
kārtību, kādā Baldones novada domes amatpersonas (darbinieki) izmanto pašvaldības mantu un finanšu
resursus” 3.2. punktā ir noteikts, ka ja tiek saņemta izpilddirektora piekrišana, tiek noslēgts patapinājuma
līgums par transportlīdzekļa bezatlīdzības lietošanu, nosakot lietošanas kārtību un termiņu. Dome
atlīdzina brauciena laikā patērētās degvielas izmaksas, atbilstoši domes noteiktajam degvielas limitam
(..).
Ņemot vērā iepriekš norādīto, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām ” 21. panta pirmo daļu un
Baldones novada domes 22.12.2010. noteikumu “Par kārtību, kādā Baldones novada domes
amatpersonas (darbinieki) izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus” 3.2. punktu, Baldones
novada dome, atklāti balsojot „ PAR ” – 11 (R.Audzers, V.Āboltiņa, E.Brigmanis, I.Lagzdiņa, I.Paegle,
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A.Požarnovs, I.Romanovska, M.Rucis, E.Valantis, J.Dūmiņš, G.Tamanis) balsis, „ PRET ” - nav, „
ATTURAS” – 3 (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Mačs) balsis,
NOLEMJ:
1. Ar 2018. gada 1. februāri apstiprināt Baldones novada pašvaldības Jaunatnes lietu
speciālistam apmaksātu degvielas patēriņa limitu – 40 litri mēnesī.
2. Uzdot Juridiskajam dienestam 2 (divu) nedēļu laikā sagatavot patapinājuma līgumu.
31.§
Par degvielas limita piešķiršanu A.Braufmanei
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZIŅO: S.Bērziņa
SAGATAVOJA: S.Bērziņa, Juridiskā dienesta vadītāja
Baldones novada dome ir izskatījusi Baldones muzeja krājumu glabātājas Anetes Braufmanes 19.01.2018.
iesniegumu, domē saņemts 19.01.2018., reģistrācijas Nr. 1-8/206, ar lūgumu, amata pienākumu
nodrošināšanai, piešķirt apmaksātu degvielas patēriņa limitu – 30 litri mēnesī.
Likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas
ir attiecīgās pašvaldības pārziņā. Attiecīgi, Baldones novada domes 22.12.2010. noteikumu “Par kārtību,
kādā Baldones novada domes amatpersonas (darbinieki) izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus”
3.2. punktā ir noteikts, ka ja tiek saņemta izpilddirektora piekrišana, tiek noslēgts patapinājuma līgums
par transportlīdzekļa bezatlīdzības lietošanu, nosakot lietošanas kārtību un termiņu. Dome atlīdzina
brauciena laikā patērētās degvielas izmaksas, atbilstoši domes noteiktajam degvielas limitam (..).
Ņemot vērā iepriekš norādīto, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām ” 21. panta pirmo daļu un
Baldones novada domes 22.12.2010. noteikumu “Par kārtību, kādā Baldones novada domes amatpersonas
(darbinieki) izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus” 3.2. punktu, Baldones novada dome, atklāti
balsojot „ PAR ” – 14 (R.Audzers, V.Āboltiņa, K.Putniņa, E.Brigmanis, I.Lagzdiņa, H.Nezinis, I.Paegle,
A.Požarnovs, I.Romanovska, M.Rucis, E.Valantis, A.Mačs, J.Dūmiņš, G.Tamanis) balsis, „ PRET ” - nav, „
ATTURAS” – nav,
NOLEMJ:
1. Ar 2018. gada 1. februāri apstiprināt Baldones muzeja krājumu glabātājam degvielas
patēriņa limitu – 30 litri mēnesī.
2. Uzdot Juridiskajam dienestam 2 (divu) nedēļu laikā sagatavot patapinājuma līgumu.
32.§
Par grozījumiem saistošajos noteikumos “Par Baldones novada teritorijas kopšanu un
būvju uzturēšanu”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZIŅO: S.Bērziņa
SAGATAVOJA: S.Bērziņa, Juridiskā dienesta vadītāja
Tika izskatīts saistošo noteikumu “Par Baldones novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu” projekts
un paskaidrojuma raksts.
Baldones novada dome lēmuma pieņemšanā pamatojas uz šādiem normatīvajiem aktiem:
1.1.
Likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 16. punktā ir noteikts, ka dome var izskatīt

jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var apstiprināt
saistošos noteikumus (..);
1.2. Likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 1. punktā ir noteikts, ka pašvaldības dome
pieņem ārējos normatīvos aktus (saistošos noteikumus);
1.3. Likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 5.punktu, kurš nosaka, ka dome ir tiesīga
izdot saistošos noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav
paredzēts likumos, šādos gadījumos: par namu un to teritoriju un būvju uzturēšanu;
1.4. Likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 6. punktu, kurš nosaka, ka dome ir tiesīga
izdot saistošos noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav
paredzēts likumos, šādos gadījumos: par sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam piegulošās
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publiskā lietošanā esošās teritorijas (gājēju ietves, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas,
grāvji, caurtekas vai zālāji līdz brauktuves malai) kopšanu.

2017. gada 26. septembrī Baldones novada domē tika pieņemts lēmums Nr. 11.(17), 24.§ par saistošajiem
noteikumiem Nr. 16 “Par Baldones novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu”, saskaņā ar kuru tika
apstiprināti Baldones novada domes saistošie noteikumi Nr. 16 “Par Baldones novada teritorijas kopšanu
un būvju uzturēšanu”. 2017. gada 2. novembrī Baldones novada pašvaldībā saņemts VARAM sniegtais
atzinums Nr. 1-18/8360, ar lūgumu precizēt saistošos noteikumus Nr. 16.
2017. gada 28.novembrī Baldones novada domē tika pieņemts lēmums 16.(22), 39.§ par Baldones novada
domes 2017. gada 26. septembra saistošo noteikumu Nr. 16 “Par Baldones novada teritorijas un būvju
uzturēšanu” precizēšanu atbilstoši 2017. gada 2. novembrī sniegtajam VARAM atzinumam Nr. 1-18/8360.
2018. gada 5. janvārī Baldones novada pašvaldībā saņemts VARAM sniegtais atzinums Nr. 1-18/87, ar
norādi, ka tehniskas kļūdas dēļ atzinuma 1.punktā konkrēti netika norādīts uz nepieciešamību pārskatīt

saistošo noteikumu Nr. 16 II nodaļu atbilstoši atzinuma 1.punktā minētajam pašvaldībai dotā pilnvarojuma
apjomam. Attiecīgi, tika lūgts pārskatīt saistošo noteikumu Nr. 16 II nodaļu.
Izvērtējot visu VARAM norādīto informāciju tika konstatēts, ka Baldones novada domes iepriekš norādītie
lēmumi ir atceļami un saistošie noteikumi ir izdodami no jauna.

Ņemot vērā iepriekš norādīto, Baldones novada dome, atklāti balsojot “PAR” – 14 (R.Audzers, V.Āboltiņa,
K.Putniņa, E.Brigmanis, I.Lagzdiņa, H.Nezinis, I.Paegle, A.Požarnovs, I.Romanovska, M.Rucis, E.Valantis,
A.Mačs, J.Dūmiņš, G.Tamanis) balsis , “PRET” - nav, “ATTURAS” – nav,
NOLEMJ:

1.

2.
3.

Atcelt Baldones novada domes lēmumu Nr. 11.(17), 24.§ par saistošajiem noteikumiem Nr. 16
“Par Baldones novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu” un Baldones novada domes
lēmumu Nr. 16.(22), 39.§ par Baldones novada domes 2017. gada 26. septembra saistošo
noteikumu Nr. 16 “Par Baldones novada teritorijas un būvju uzturēšanu” precizēšanu.
Apstiprināt Baldones novada domes saistošos noteikumus “Par Baldones novada teritorijas
kopšanu un būvju uzturēšanu”.
Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniski
nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.

Saistošie noteikumi Nr.2 “Par Baldones novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu” un tiem
pievienotais paskaidrojuma raksts pievienots domes sēdes protokola pielikumā, uz 3 lapām.
plkst. 19:11 tiek izsludināta pauze.
Plkst. 19:34 domes sēde atsākas.
33.§
Par Baldones novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.1 “Baldones novada
pašvaldības 2018.gada pamatbudžets un speciālais budžets”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/IZSAKĀS – K.Putniņa, A.Mačs, E.Valantis, A.Požarnovs, H.Nezinis, E.Arāja/

ZIŅO: R.Audzers, N.Sniedze
SAGATAVOJA: N.Sniedze, Izpilddirektore
E.Arāja, Grāmatvedības vadītāja
Izskatot sagatavoto 2018.gada budžeta projektu, ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 23.janvāra
sēdes atzinumu, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka
pašvaldības autonomās tiesības apstiprināt pašvaldības budžetu, 46. pantu par pašvaldības budžetu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 9 (H.Nezinis, E.Brigmanis, I.Romanovska, V.Āboltiņa,
I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs, E.Valantis, R.Audzers) balsis,„ PRET”- 3 (K.Putniņa, J.Dūmiņš,
I.Lagzdiņa) balsis, „ATTURAS”- 2 (A.Mačs, G.Tamanis) balsis,
NOLEMJ:
1.Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu Nr.1 projektu „Baldones novada pašvaldības 2018.gada
pamatbudžets un speciālais budžets” (Pielikumā).
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2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to parakstīšanas un tie ir brīvi pieejami
Baldones novada domes ēkā.
Saistošie noteikumi ar paskaidrojumu rakstu un pielikumiem pievienoti sēdes protokola pielikumā, uz 13
lapām.
34.§
Par Baldones novada iepirkumu komisijas locekļa apstiprināšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

ZIŅO: R.Audzers
SAGATAVOJA: S.Bērziņa, Juridiskā dienesta vadītāja
Baldones novada dome ir izskatījusi Iepirkumu komisijas locekļa Irinas Paegles 15.01.2018. iesniegumu,
domē saņemts 15.01.2018., reģistrācijas Nr. 2-1/141, ar lūgumu, atbrīvot no Baldones novada
pašvaldības Iepirkumu komisijas locekļa pienākumu pildīšanas.
2014. gada 25.novembra Baldones novada domes apstiprinātā Baldones novada pašvaldības Iepirkumu
komisijas nolikuma 13. punktā ir noteikts, ka komisijas sastāvā ir 5 (pieci) komisijas locekļi (..).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas cita starpā nosaka, ka
dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt
pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības komisijās, un 61.pantu, kas nosaka, ka atsevišķu
pašvaldības funkciju pildīšanai vai pašvaldības administratīvās teritorijas pārvaldīšanai, dome no domes
deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem var izveidot valdes, komisijas vai darba grupas (..),
Deputāts E.Valantis izsaka priekšlikumu ievēlēt deputātu Andreju Požarnovu par Iepirkumu komisijas
locekli.
Atklāti balsojot „ PAR ”- 8 (E.Brigmanis, I.Romanovska, V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs,
E.Valantis, R.Audzers) balsis, „PRET ” – 1 (K.Putniņa) balss, „ ATTURAS ” – 5 (G.Tamanis, H.Nezinis,
J.Dūmiņš, I.Lagzdiņa, A.Mačs) balsis,
Baldones novada dome NOLEMJ:
1.
2.

Pieņemt zināšanai Iepirkumu komisijas locekles Irinas Paegles iesniegumu.
Ar 2018. gada 1.februāri par Iepirkumu komisijas locekli apstiprināt Andreju Požarnovu.

35.§
Par Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZIŅO: R.Audzers
SAGATAVOJA: S.Bērziņa, Juridiskā dienesta vadītāja
Ar 2017.gada 19.decembra domes sēdes lēmumu Nr.18 (24), 31§ tika pieņemts lēmums ievēlēt Vēlēšanu
komisiju 7 (septiņu) locekļu sastāvā. Baldones novada Vēlēšanu komisijas locekļu sastāvā ievēlēti
Dz.Klūga, I.Šembele, D.Straume, I.Smilga-Vīgrante, I.Upmale, G.Englants, D.Pambakere. Ņemot vērā
apstākli, ka 2018.gada janvāra sākumā Vēlēšanu komisijas locekle D.Straume savu darbību komisijā ir
izbeigusi, un astotā pieteikuma iesniedzēja J.Gulbe nav saņēmusi ievēlēšanai nepieciešamo balsu skaitu,
līdz ar to nav iekļuvusi vēlēšanu locekļu kandidātu sarakstā, kā to paredz Republikas pilsētu un novadu
vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņa komisiju likuma 10.panta trešā daļa, ir nepieciešams pieņemt
lēmumu par jaunu vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanās termiņa izsludināšanu.
Pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņa komisiju likuma
1.pantu, kas nosaka, ka Saeimas vēlēšanu, Eiropas Parlamenta vēlēšanu, tautas nobalsošanas, kā arī

republikas pilsētas domes un novada domes (turpmāk - dome) vēlēšanu sagatavošanai katrā republikas
pilsētā un novadā no vēlētājiem tiek izveidota attiecīgi republikas pilsētas vēlēšanu komisija un novada
vēlēšanu komisija (turpmāk - vēlēšanu komisija) 7-15 locekļu sastāvā. Vēlēšanu komisijas locekļu
skaitu nosaka attiecīgā dome. Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņa
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komisiju likuma 9.pants nosaka, ka Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu nosaka

attiecīgā dome /../ novada dome to izliek redzamā vietā pie domes un pilsētas vai pagasta pārvaldes
ēkām. Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņa komisiju likuma 10. panta
trešā daļa nosaka, ka Tie kandidāti, kas saņēmuši ievēlēšanai nepieciešamo balsu skaitu, bet neiekļūst
velēšanu komisijā tiek iekļauti velēšanu komisijas locekļu kandidātu sarakstā. Republikas pilsētu un
novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņa komisiju likuma 11.panta ceturtā daļa nosaka, ka Ja
vēlēšanu komisijas loceklis savu darbību komisijā ir izbeidzis vai ir atsaukts no tās dome pieņem lēmumu
par komisijas locekļa kandidāta uzaicināšanu vai jaunu vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanās
termiņa izsludināšanu.
R.Audzers izsaka priekšlikumu norādīt termiņu līdz 2018.gada 16.februārim.
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punkts nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru

jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var /../ ievēlēt pašvaldību pārstāvjus
un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās, komisijās, valdēs un darba grupās. Likuma “Par
pašvaldībām” 61.pants nosaka, ka atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai vai pašvaldības
administratīvās teritorijas pārvaldīšanai, dome no domes deputātiem un attiecīgās pašvaldības
iedzīvotājiem var izveidot valdes, komisijas vai darba grupas (..).
Pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņa komisiju likuma 1.
un 9.pantu, 10.panta trešo daļu, 11.panta ceturto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
24.punktu un 61.pantu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot “PAR” – 14 (R.Audzers, V.Āboltiņa, K.Putniņa, E.Brigmanis,
I.Lagzdiņa, H.Nezinis, I.Paegle, A.Požarnovs, I.Romanovska, M.Rucis, E.Valantis, A.Mačs, J.Dūmiņš,
G.Tamanis) balsis, “PRET” - nav, “ATTURAS” – nav,
NOLEMJ:
1. Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu noteikt līdz 2018.gada
16.februārim.
2. Uzlikt par pienākumu Juridiskajam dienestam izlikt redzamā vietā pie domes ēkas
paziņojumu par vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanos.

