BALDONES NOVADA DOMES SĒDES
Nr. 7
DARBA KĀRTĪBA
2018. gada 26.jūnijā, plkst. 17.00
Attīstības komitejā izskatītie jautājumi
Nekustamā īpašuma un zemes ierīcības nodaļas jautājumi
1.

Par nekustamo īpašumu “Rimīši”, “Jāņlejas” un “Bukstiņi” apvienošanu.

2.

Par zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu.

3.

Par nekustamā īpašuma Saules iela 17, Baldone adreses maiņu.

4.

Par pašvaldības zemes piešķiršanu nomā.

Ziņo-A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Teritorijas attīstības jautājumi
5.

Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Baltiņi”.

6.

Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Meža ziediņi”.

7.

Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašumā “Pieraiņi”.

Ziņo – P.Grants, teritorijas plānotājs
Finanšu komitejas jautājumi
8.

Par augošu koku ciršanas tiesību izsoli.

9.

Par nekustamā īpašuma A. Saulieša ielā 1A, Baldonē, Baldones novadā atsavināšanu.

10. Par nekustamā īpašuma Pasta ielā 18, Baldonē, Baldones novadā atsavināšanu.
Ziņo – T.Tihoņenko, Nekustamo īpašumu speciāliste
11. Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1„Baldones
novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžets un speciālais budžets”
Ziņo – E.Arāja, Grāmatvedības vadītāja
12. Par degvielas limita piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniecei Sociālo lietu un veselības
aizsardzības jautājumos.
13. Par līdzfinansējuma izmaksu turpināšanu. (izskatīts arī IKS komitejā)
Ziņo – S.Bērziņa, Juridiskā dienesta vadītāja
Attīstības un finanšu komitejā izskatītie jautājumi
14. Par Baldones mūzikas skolas attīstību.
15. Par grozījumiem 2018. gada 28.maija domes lēmumā “Par Baldones novada Sociālās aprūpes
centra būvniecību”.
16. Grozījumi Baldones novada Domes 2018. gada 27. februāra lēmumā “Par Baldones Kultūras
nama pārbūvi”.
17. Par noteikumu “Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas,
sagruvušas vai cilvēku apdraudošas būves” apstiprināšanu.
18. Par valsts meža zemes atsavināšanu par labu Baldones novada pašvaldībai.

Domes kompetences jautājumi
19. Par pašvaldības 2017. gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
Ziņo – N.Sniedze, Izpilddirektore
20. Par Baldones novada pašvaldības Korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas komisijas
nolikuma apstiprināšanu.
21. Par Baldones novada pašvaldības Korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas komisijas
izveidošanas un sastāva apstiprināšanu.
Ziņo – E.Kaliksone, Nekustamā īpašuma nodokļa speciāliste
22. Par atvaļinājuma piešķiršanu Baldones novada domes priekšsēdētājam.
23. Par atvaļinājuma piešķiršanu Baldones novada domes priekšsēdētāja vietniecei.
24. Par ziedojuma pieņemšanu.
Ziņo – S.Bērziņa, Juridiskā dienesta vadītāja
25. Par noteikumu “Kārtība, kādā notiek paziņošana par personas datu aizsardzības pārkāpumiem”
apstiprināšanu.
26. Par noteikumu “Kārtība, kādā datu subjektam tiek sniegta informācija” apstiprināšanu.
27. Par noteikumu “Par personas datu apstrādi Baldones novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
28. Par Baldones novada pašvaldības personu datu apstrādes privātuma politiku.
29. Par Baldones novada pašvaldības informācijas sistēmas drošības politikas apstiprināšanu.
30. Par

Baldones

novada

pašvaldības

Informācijas

tehnoloģiju

drošības

noteikumu

apstiprināšanu.
Ziņo – K.Lāce, Juriste
31. Par saistošajiem noteikumiem “Grozījumi Baldones novada domes 2017. gada 25.jūlija
saistošajos noteikumos Nr. 10 “Baldones novada pašvaldības nolikums””.
Ziņo – K.Lāce, Juriste
Pēdējā brīža jautājumi

