BALDONES NOVADA DOMES SĒDES
NR. 6
DARBA KĀRTĪBA
2019.gada 28.maijā, plkst.17.00
1.Deputāta G. Tamaņa iesniegums
Finanšu komitejas jautājumi
2.Par grozījumiem Baldones novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2 „Baldones novada
pašvaldības 2019.gada pamatbudžets un speciālais budžets”
Ziņo – E.Arāja – domes grāmatvedības vadītāja
3. Par pašvaldībai piederošā īpašuma sadali
Plkst.17.00 uzaicināta uz sēdi nekustamā īpašuma īpašniece
Ziņo – A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
4. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, kas groza Baldones novada teritorijas plānojumu 2013. 2024.gadam valsts reģionālo autoceļu P89/P91 krustojumā un teritorijām ap to. Plkst.17.30 uzaicināta
uz sēdi nekustamā īpašuma īpašniece
Ziņo – P.Grants, teritorijas plānotājs
5. Atskaite par dzīvojamo fondu Baldones novada pašvaldībā
Ziņo – I. Jēkabsone, Sociālo lietu un veselības aizsardzības jautājumu komitejas priekšsēdētāja
6. Par nekustamā īpašuma Mežvidu iela 17, Baldone, Baldones novads, pārņemšanu
Ziņo – K.Lāce, juridiskā dienesta vadītāja
Uzaicinātās personas - S. Kirilovs, SIA “BŪKS”, valdes loceklis
Attīstības komitejā skatītie jautājumi
Teritorijas attīstības jautājumi
7. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos “Jaun-Voitāni” un
“Vecvoitāni”
8. Par nekustamo īpašumu Daugavas ielā 21, 23 un Zaļā ielā 2, Baldonē apvienošanu
9. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašumā Liepu aleja 25, Baldonē
10. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašumā “Ozoliņi”
11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašumā “Parka iela 9, Baldone”
12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašumā Silmaču ielā 24, Baldonē
13. Par detālplānojuma projekta “Detālplānojums nekustamajam īpašumam “Astras”, Baldones
pagastā, Baldone novadā” nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
Ziņo – P.Grants, teritorijas plānotājs
Nekustamā īpašuma un zemes ierīcības nodaļas jautājumi
14. Par adreses piešķiršanu (Rīgas iela 2A)
15.Par adreses piešķiršanu (Rīgas iela 2B)
16.Par adreses piešķiršanu (Rīgas iela 4)

17. Par adreses piešķiršanu (Jaunmīlas)
18. Par adreses piešķiršanu (Laimiņas)
Ziņo – A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Finanšu komitejas jautājumi
19.Par nekustamā īpašuma Baldones novadā, Baldonē, Loču iela 1 izsoles rezultātu apstiprināšanu
20.Par nekustamā īpašuma Baldones novadā, Baldonē, Parka ielā 28 izsoles rezultātu apstiprināšanu
21.Par nekustamo īpašumu atsavināšanas procesa uzsākšanu
Ziņo – G.Erdmane, nekustamo īpašumu speciāliste
22.Par vides komisijas sastāvu […]
23.Par Baldones novada deklarēto dzīvesvietu ziņu anulēšanas komisijas locekļa atbrīvošanu no amata
un jauna iecelšanu
24.Par Baldones novada Nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudas piedziņas komisijas
locekļa atbrīvošanu no amata un jauna iecelšanu
25. Iesniegums no G.Erdmanes degvielas limits
26. Par atbalstu politiski represēto salidojumam
27.Par publiskās un privātās partnerības projekta finanšu un ekonomisko aprēķinu
apstiprināšanu(atkritumi)
28. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedrības vajadzībām
29. Par Baldones novada domes 2019.gada 26.marta saistošo noteikumu Nr.4 “Grozījumi Baldones
novada domes 2008.gada 13.augusta saistošajos noteikumos Nr.11 “Par Baldones novada kapsētu
apsaimniekošanu”” precizēšanu
30.Par Baldones novada domes 2019.gada 29.janvāra lēmumu Nr.9 “Par nosacītās nomas maksas
Baldones novada domes ēkas sēžu zālei un semināra telpai noteikšanu” grozīšanu
Ziņo – K.Lāce, juridiskā dienesta vadītāja
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā skatītie jautājumi
31. Par atbalstu sportistam
32. Par atbalstu FK “AUDA”
33. Par atbalstu ārstnieciskajai vingrošanai
34. Par atbalstu sportistam
Ziņo – I.Romanovska, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja

Sociālo lietu un veselības aizsardzības jautājumu komitejā skatītie jautājumi
35. Par LSO “SĀBRI”
36. Par īres tiesību piešķiršanu un izslēgšanu no Pašvaldības palīdzības reģistra

37. Par atteikumu iekļaušanai pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā
38. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu […]
39. Par īres tiesību piešķiršanu […]
Ziņo – I. Jēkabsone, Sociālo lietu un veselības aizsardzības jautājumu komitejas priekšsēdētāja
40. Par Bāriņtiesas priekšsēdētāja ievēlēšanu
Ziņo – T.Tihoņenko, izpilddirektore

