BALDONES NOVADA DOMES SĒDES
Nr. 11
DARBA KĀRTĪBA
2018. gada 25.septembrī, plkst. 17.00

1. SIA BŪKS namu apsaimniekošana.
Ziņo – S.Kirilovs, SIA BŪKS valdes loceklis
G.Upīte – Namu pārzine
2. Par papildus līdzekļu piešķiršanu. (skatīts Finanšu komitejā)
Ziņo – N.Sniedze, Izpilddirektore
Grozījumi Baldones novada pašvaldības saistošajos noteikumos “Baldones novada
pašvaldības 2018.gada pamatbudžets un speciālais budžets”. (izskatīti Finanšu komitejā)
Ziņo – E.Arāja, Grāmatvedības nodaļas vadītāja
3.

Attīstības komitejā izskatītie jautājumi
Nekustamā īpašuma un zemes ierīcības nodaļas jautājumi
4. Par nekustamā īpašuma iegādi.
5. Par dāvinājuma pieņemšanu.
6. Par domes lēmuma „Par zemes gabala atdalīšanu un adreses piešķiršanu Rīgas ielā 29A”
atcelšanu.
7. Par zemes piešķiršanu nomā “Burmeistari”.
Ziņo – A.Ciseļonoka, Zemes ierīkotāja
Teritorijas attīstības jautājumi
8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā Pļavu ielā 6 un Saules ielā
10A, Baldonē.
Ziņo - P.Grants, Teritorijas plānotājs
Finanšu komitejā izskatītie jautājumi
9. Par atsavināšanai nodotā Baldones novada domes pašvaldības nekustamā īpašuma - Baldones
novadā, Baldones pagastā „Kāpas” izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešās izsoles
rīkošanu/lēmuma atcelšanu.
10. Par atsavināšanai nodotā Baldones novada domes pašvaldības nekustamā īpašuma - Pasta ielā
18, Baldonē, Baldones novadā izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles
rīkošanu/lēmuma atcelšanu.
11. Par nekustamo īpašumu atsavināšanas procesa uzsākšanu.
12. Par nekustamā īpašuma Baldones novadā, Baldonē, A.Saulieša ielā 1A izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
13. Par pašvaldības telpas Pilskalna ielā 6, Baldonē iznomāšanu.
14. Par pašvaldības telpas Pilskalna ielā 6, Baldonē iznomāšanu.
15. Par pašvaldības telpas Iecavas ielā 2, Baldonē iznomāšanu.
16. Par nekustamā īpašuma “Dzeguzes”, Baldones pagastā, Baldones novadā atsavināšanu.
Ziņo – T.Tihoņenko, Nekustamā īpašuma speciāliste
17. Par konkursa „Baldones sakoptākais nams un sēta 2018” rezultātiem.
Ziņo – I.Jēkabsone, Lauku attīstības konsultante
18. Par grozījumiem Baldones novada domes 2018.gada 28.augusta lēmumā Nr. 23 “Par atbalstu
1991.gada barikāžu dalībniekiem”.
19. 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”.
Ziņo - K.Lāce, Juridiskā dienesta juriste

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā izskatītie jautājumi
20. Par Baldones novada pašvaldības dalību konferencē.
21. Par ātrumu ierobežojoša vaļņa izvietošanu pie Baldones Sporta kompleksa.
22. Par atbalstu krosmintona sportistiem.
23. Par atbalstu krosmintona treniņiem.
Ziņo – Ineta Romanovska, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Sociālo lietu un veselības aizsardzības jautājumu komitejas jautājumi
24. Par atteikumu iekļaušanai pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā.
25. Par iekļaušanu Pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā.
Ziņo – V.Āboltiņa, Sociālo lietu un veselības aizsardzības jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Citi jautājumi
26. Par Baldones novada domes 24.04.2018. lēmuma Nr. 4 (prot. Nr. 22.§) “Par projekta
“Baldones novada tirgus laukuma infrastruktūras attīstība” īstenošanu un finansējuma
nodrošināšanu” grozīšanu.
Ziņo – L.Dāboliņa, Attīstības nodaļas vadītāja

