BALDONES NOVADA DOMES SĒDES
Nr. 4
DARBA KĀRTĪBA
2018. gada 24.aprīlī, plkst. 17.00
1. Par grozījumiem Baldones vidusskolas darbinieku amatalgu sarakstā.
Ziņo – Dz.Knohenfelde, Baldones vidusskolas direktore
2. Par dzīvojamo māju pārvaldīšanas līguma noslēgšanu ar SIA “BŪKS”.
3. Par noteikumu “Kārtība, kādā iesniedzami dokumenti Baldones novada domei par
dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu” apstiprināšanu .
Ziņo – S.Kirilovs, SIA Būks Valdes loceklis
G.Upīte, Namu pārzine
4. Par uzņemšanas noteikumiem bērnu piedzīvojumu un atpūtas dienas nometnēm “Prieka
laboratorija”.
Ziņo – I.Aizupiete, Bērnu pēcpusdienas centra „Baltais ērglis” vadītāja
5. Skaidrojums par nekustamā īpašuma Vanagkalnu ielā 50 k-1 iznomāšanu.
Attīstības komitejas jautājumi
Nekustamā īpašuma un zemes ierīcības nodaļas jautājumi
6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā Parka ielā 7B, Baldonē.
7. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Aizvējas”.
8. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Bedrenieki”.
Ziņo – P.Grants, Teritorijas plānotājs
9. Par nekustamo īpašumu atsavināšanas procesa uzsākšanu.
10. Par nekustamā īpašuma noņemšanu no pašvaldības bilances.
11. Par SIA “BŪKS” apsaimniekošanas pakalpojumiem.
Ziņo – T.Tihoņenko, Nekustamo īpašumu pārzine
12. Par pašvaldībai piederošās zemes nomu.
13. Par zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu.
14. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
15. Par zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu.
16. Par izpētes veikšanu Parka ielā 2.
17. Par lēmuma atcelšanu.
Ziņo – A.Ciseļonoka, Zemes ierīkotāja
Attīstības nodaļas jautājumi
18. Par projekta “Teritorijas Klapkrogā publiskās infrastruktūras attīstība’’ finansējumu.
19. Par “Uzņēmējdarbības attīstības biznesa ideju konkursu jauniešiem 2018”.

Ziņo – L.Dāboliņa, Attīstības nodaļas vadītāja
20. Par projekta "Baldones novada tirgus laukuma infrastruktūras attīstība" līdzfinansējumu.
Ziņo – I.Done, Projektu vadītāja
Izglītības, kultūras un sporta komitejā izskatītie jautājumi
21. Par kārtību, kādā tiek veikta Baldones novada domes padotībā esošo izglītības iestāžu
vadītāju profesionālās darbības novērtēšana.
22. Par Baldones novada Muzeja pagaidu pārcelšanu.
23. Par pašvaldības atbalstu 2. ātrā šaha turnīra organizēšanai.
24. Par Baldones novada mākslas plenēra 2018 nolikumu.
25. Par grozījumiem Baldones pirmskolas izglītības iestādes “Vāverīte” nolikumā.
26. Par Baldones novada Bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu.
27. Par grozījumiem Baldones mākslas skolas nolikumā.
28. Par grozījumiem Jāņa Dūmiņa Baldones Mūzikas skolas nolikumā.
29. Par Baldones Mūzikas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo – I.Romanovska, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
Sociālo lietu un veselības aizsardzības jautājumu komitejas jautājumi
30. Par Baldones novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumu
līdzfinansējumu.
31. Par Baldones novada pašvaldības finansējuma piešķiršanu nevalstiskām organizācijām,
kuru darbība saistīta ar sociālo jomu, 2018.gadā.
32. Par grozījumiem Baldones novada Bāriņtiesas nolikumā.
33. Par jaunu amata vietu Sociālā aprūpes centrā “Baldone”.
34. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu.
35. Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma termiņa pagarināšanu.
Ziņo – V.Āboltiņa, Sociālo lietu un veselības aizsardzības jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Finanšu komitejas jautājumi
36. Par dalību Latvijas Pašvaldību savienības 29.kongresā un biedru sapulcē.
Ziņo – R.Audzers, Domes priekšsēdētājs
37. Par grozījumiem 19.12.2017. domes lēmumā Nr.18(24), (sēdes prot. Nr.24, 1§) “Par
Baldones novada pašvaldības administrācijas darbinieku apstiprināšanu”.
Ziņo – N.Sniedze, Izpilddirektore
38. Par līdzfinansējuma piešķiršanu dekoratīvā gleznojuma “Latvijas pilsētas un novadi valsts
simtgadei” veidošanai.
39. Par cietušā statusa noteikšanu KNAB Administratīvā pārkāpuma lietā Nr.870/1.1-24/26

Ziņo – A.Požarnovs, Domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos
40. Par šķiroto atkritumu konteineru vietām.
Ziņo – H.Nezinis, Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienesta vadītājs
41. Par Baldones sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo – R.Audzers, Domes priekšsēdētājs
42. Par papildu līdzekļiem prezentācijas izdevumiem.
Ziņo – N.Sniedze, Izpilddirektore
Domes kompetences jautājumi
43. Par “Pavasara spodrības nedēļas” izsludināšanu.
Ziņo – R.Audzers, Domes priekšsēdētājs

