BALDONES NOVADA DOMES SĒDES
Nr. 10
DARBA KĀRTĪBA
2018. gada 28.augustā, plkst. 17.00
1. Par grozījumiem Baldones novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Baldones
novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžets un speciālais budžets”. (izskatīts Finanšu komitejas
sēdē)
Ziņo – E.Arāja, Grāmatvedības vadītāja
2. Par līdzfinansējumu SIA “BŪKS” projektam Nr. 5.3.1.0/17/I/ “Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība pilsētā” īstenošanai. (izskatīts Finanšu komitejas sēdē)
Ziņo – S.Kirilovs, SIA BŪKS valdes loceklis
Attīstības komitejā izskatītie jautājumi
3. Par ēku Rīgas ielā 52, Baldonē, Baldones novadā ekspluatācijas aizliegumu. (izskatīts arī
Finanšu komitejas sēdē)
4. Par grozījumiem domes lēmumā “Par Baldones Kultūras nama pārbūvi”.
Ziņo – K.Lāce, Juridiskā dienesta juriste
Attīstības nodaļas jautājumi
5. Par tūrisma informācijas punkta Mercendarbes muižā nolikumu.
6. Par projekta “Zemes enerģijas parks Baldonē’’ idejas konceptu.
Ziņo – L.Dāboliņa, Attīstības nodaļas vadītāja
Teritorijas attīstības jautājumi
7. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašumā “Jaunupes”.
8. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Rīgas ielā 11,
Baldonē.
9. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos “Urlas-1” un
“Kokapstrādes cehs Urlas-2”.
10. Par pārrakstīšanās kļūdas labojumu Baldones novada domes 2018.gada 26.jūnija lēmumā
“Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Baltiņi””.
11. Par saistošo noteikumu “Lokālplānojums nekustamajā īpašumā “Telfas”, Baldonē, Baldones
novadā” apstiprināšanu.
Ziņo - P.Grants, teritorijas plānotājs
Finanšu komitejā izskatītie jautājumi
12. Par nekustamo īpašumu uzņemšanu bilancē.
13. Par nekustamā īpašuma noņemšanu no bilances.
14. Izsoles rezultātu apstiprināšana.
Ziņo – T.Tihoņenko, Nekustamā īpašuma speciāliste
A.Požarnovs, Priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos
15. Par amatu savienošanas noteikumu apstiprināšanu.
16. Par Darbinieku atlases kārtību Baldones novada pašvaldībā apstiprināšanu.
17. Par korupcijas un interešu konflikta riska ziņošanas noteikumu apstiprināšanu.
Ziņo - E.Kaliksone, Nekustamā īpašuma nodokļa speciāliste/Korupcijas un interešu riska
novēršanas speciālists
18. Par papildus līdzekļu piešķiršanu. (Baldones vidusskola)
19. Par papildus līdzekļu piešķiršanu. (SAC “Baldone”)
20. Par saistošajiem noteikumiem “Grozījumi Baldones novada domes 2017. gada 25.jūlija
saistošajos noteikumos Nr. 10 “Baldones novada pašvaldības nolikums””
21. Par atbalstu 1991.gada barikāžu dalībniekiem.
22. Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.32 “Par sabiedrisko kārtību Baldones novadā”.
(ziņo – pārstāvis no Baldones novada pašvaldības policijas)

23. Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali. (tiks izskatīts papildus Izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas sēdē 27.08.2018)
24. Par komandējumu.
25. Par Baldones Kultūras centra telpu iznomāšanu.
26. Par Baldones vidusskolas telpu nodošanu lietošanā Baldones mākslas skolai.
Ziņo – K.Lāce, Juridiskā dienesta juriste
Sociālo lietu un veselības aizsardzības jautājumu komitejas jautājumi
27. Par grozījumiem domes lēmumā.
28. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu.
29. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu.
Ziņo – V.Āboltiņa, Sociālo lietu un veselības aizsardzības jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā izskatītie jautājumi
30. Par pašvaldības atbalstu deju grupai.
Ziņo – Ineta Romanovska, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Citi jautājumi
31. Par Baldones novada pašvaldības iepirkumu komisijas sastāva maiņu.
32. Par papildus līdzekļu piešķiršanu Baldones vidusskolai.
33. Par komandējumu priekšsēdētājam.
34. Par amatu savienošanu.
Ziņo – K.Lāce, Juridiskā dienesta juriste

