BALDONES NOVADA DOMES SĒDES
Nr. 2
DARBA KĀRTĪBA
2018.gada 27.februārī, plkst. 17.00
1. Par Baldones novada būvvaldes vadītāja apstiprināšanu.
Ziņo - N.Sniedze, Izpilddirektore
Attīstības komitejā izskatītie jautājumi:
2. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Kalna Bērzi”.
3. Par lēmuma “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Telfas”,
Baldonē, Baldones novadā” precizēšanu.
Ziņo - P.Grants, Teritorijas plānotājs
Par zemes nomas līguma pagarināšanu.
Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu Līvānu iela 14, Baldone.
Par pašvaldībai piederošās zemes nomu.
Par pašvaldības zemes Baldonē, Kalna iela 2 sadalīšanu.
Par lēmuma “Par pašvaldības zemes Baldonē, Lauku iela 21 sadalīšanu un piešķiršanu nomā”
precizēšanu.
9. Par zemes nomas līguma izbeigšanu .
Ziņo - A.Ciseļonoka, Zemes ierīkotāja
4.
5.
6.
7.
8.

Finanšu komitejā izskatītie jautājumi:
Par telpu nomu pieaugušo mākslas studijas nodarbībām.
Par nekustamo īpašumu atsavināšanas procesa uzsākšanu.
Par nekustamo īpašumu uzņemšanu bilancē.
Par atteikumu pagarināt nomas līgumu.
Par nekustamā īpašuma īres tiesību izsoles procesa uzsākšanu.
Par atsavināšanai nodotās kustamās mantas - trauku mazgājamās mašīnas Metos Master HOOD
110 otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu.
Ziņo - T.Tihoņenko, Nekustamo īpašumu pārzine
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16. Par Baldones Kultūras nama pārbūvi (jautājums tika izskatīts arī Izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejā).
Ziņo – E.Valantis, Baldones novada domes deputāts
17. Par grozījumiem Baldones novada domes 2017.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.15
“Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu
Baldones novadā” .
18. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu.
19. Par nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas parāda dzēšanu.
Ziņo - S.Bērziņa, Juridiskā dienesta vadītāja
20. Par Baldones novada pašvaldības iestāšanos Biedrībā Dzimtsarakstu nodaļu
darbinieku asociācija.
Sociālo lietu un veselības aizsardzības jautājumu komitejā izskatītie jautājumi:
21. Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.
22. Par Baldones novada Sociālā aprūpes centra “Baldone” sniegto publisko pakalpojumu
izcenojumiem.
Ziņo – V.Āboltiņa, Sociālo lietu un veselības aizsardzības jautājumu komitejas priekšsēdētāja

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā izskatītie jautājumi:
23. Par Baldones novada domes informatīvā izdevuma ”Baldones Ziņas” nolikumu.
Ziņo - I.Romanovska, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja
24. Par Sporta kompleksā sniegto pakalpojumu maksu.
25. Par finansiālu atbalstu autosportistam.
Ziņo - E.Brigmanis, Sporta kompleksa vadītājs
Domes kompetences jautājumi:
26. Par saistošajiem noteikumiem Nr.3 “Grozījumi Baldones novada domes 2018. gada 30.janvāra
saistošajos noteikumos Nr. 1 “Baldones novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžets un
speciālais budžets””.
Ziņo – R.Auzders, Priekšsēdētājs
N.Sniedze, Izpilddirektore
27. Par Baldones novada vēlēšanu komisijas apstiprināšanu.
28. Par Baldones novada iepirkumu komisijas locekļa apstiprināšanu.
29. Par sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu atlīdzības noteikšanas komisiju.
Ziņo - S.Bērziņa, Juridiskā dienesta vadītāja
Pēdējā brīža jautājumi

