BALDONES NOVADA DOMES SĒDES
Nr. 6
DARBA KĀRTĪBA
2018. gada 28.maijā, plkst. 17.00
Izglītības, kultūras un sporta komitejā izskatītie jautājumi
1. Par īstermiņa jaunatnes politikas plānošanas dokumenta apstiprināšanu.
Ziņo – R.Manuilovs, Jaunatnes lietu specialists
2. Par finansiālu atbalstu riteņbraukšanas sportistam.
Ziņo – E.Brigmanis, Sporta kompleksa vadītājs, IKS komitejas loceklis
Attīstības komitejas jautājumi
Nekustamā īpašuma un zemes ierīcības nodaļas jautājumi
3. Par pašvaldībai piederošās zemes nomu.
4. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma „Jaunērgļi” zemes
vienībām.
5. Par zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu.
6. Par zemes nomu Baldonē, Parka ielā 18.
Ziņo – A.Ciseļonoka, Zemes ierīkotāja
Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašumā “Kalniņi”, Baldonē.
Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamos īpašumos Pļavu ielā 6 un Saules
ielā 10A, Baldonē.
9. Par precizējumiem lēmumā “Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā
īpašumā „Azandas” zemes vienības dalīšanai”.
10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā Teikas ielā 4, Baldonē.
11. Par lokālplānojuma nekustamā īpašumā “Telfas”, Baldonē, Baldones novadā nodošanu
publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
Ziņo – P.Grants, Teritorijas plānotājs
7.
8.

Finanšu komitejas jautājumi
12. Par atsavināšanai nodotā Baldones novada domes pašvaldības nekustamā īpašuma - Baldones
novadā, Baldones pagastā „Kāpas” izsoles atzīšanu par nenotikušu un 2. izsoles rīkošanu.
13. Par atsavināšanai nodotās kustamās mantas -trauku mazgājamās mašīnas Metos Master
HOOD 110 izsoles atzīšanu par nenotikušu un lēmuma par nodošanu atsavināšanai
atcelšanu.
14. Par īres tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Vanagkalnu ielā 50
k-1, Baldonē, Baldones novadā.
15. Par nekustamā īpašuma Baldones novadā, Baldonē, Saules ielā 8 izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
16. Par nekustamo īpašumu uzņemšanu bilancē
17. Par nekustamā īpašuma atsavināšanas procesa uzsākšanu.
Ziņo – T.Tihoņenko, Nekustamo īpašumu speciāliste
18. Par administratīvā akta spēkā esamību.
Ziņo – S.Bērziņa, Juridiskā dienesta vadītāja
19. Par saistošo noteikumu “Par līdzfinansējumu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu
veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” apstiprināšanu. (skatīts arī Attīstības komitejas
sēdē)
Ziņo – S.Kirilovs, SIA Būks Valdes loceklis,
E.Valantis, Baldones novada domes deputāts
Sociālo lietu un veselības aizsardzības jautājumu komitejas jautājumi
20. Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumu Nr.1-18/3576 par
saistošajiem noteikumiem.
21. Par Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionālizācijas plāna 2017.-2020. gadam 2.redakcijas
Stratēģiskās daļas saskaņošanu.

22. Par aktīvās nodarbinātības pasākuma “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām,
kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu.
23. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu.
24. Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma termiņa pagarināšanu.
25. Par iekļaušanu pašvaldības palīdzības 5.reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā.
26. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu.
27. Par atteikumu iekļaušanai pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā.
28. Par atteikumu iekļaušanai pašvaldības palīdzības 5.reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā.
29. Par iekļaušanu pašvaldības palīdzības 3.reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā.
30. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu atjaunošanu.
31. Par Baldones novada Sociālās aprūpes centra būvniecību. (Skatīts Apvienotajā Sociālo lietu
un Attīstības jautājumu komitejas sēdē)
Ziņo – V.Āboltiņa, Sociālo lietu un veselības aizsardzības jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Domes kompetences jautājumi
32. Par grozījumiem Baldones novada pašvaldības Attīstības nodaļas nolikumā.
33. Par grozījumiem Baldones novada Jauniešu centra nolikumā.
Ziņo – K.Lāce, Juridiskā dienesta juriste
34. Par Valstij piekritīgās mantas pieņemšanu Pašvaldības īpašumā.
Ziņo – S.Bērziņa, Juridiskā dienesta vadītāja
Pēdējā brīža jautājumi
1. Par finansiālu atbalstu paraolimpiskās iejādes sportistam.

