BALDONES NOVADA DOMES SĒDES
NR. 11
DARBA KĀRTĪBA
2019.gada 29.augustā, plkst.17.00
1. Par grozījumiem Baldones novada domes 2018.gada 18.decembra lēmumā Nr. 15.11 “Par Baldones
novada pašvaldības sociālās aprūpes centra “Baldone” darbinieku amatalgu saraksta apstiprināšanu”.
2. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu.
3. Par vecāku līdzfinansējumu Jāņa Dūmiņa Baldones Mūzikas skolas un Baldones Mākslas skolas
profesionālās ievirzes programmās
4. Par medmāsu finansējumu PII “Vāverīte”
Ziņo – I.Romanovska, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja
5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā Liepu aleja 25, Baldonē
6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā “Kociņi”
7. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos “Lejzemnieki” un “Ievlejas”
8. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Silaines”
9. Par Baldones novada domes 2013.gada 9.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 “Par Baldones novada
teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam” atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā.
Ziņo – P.Grants, teritorijas plānotājs
10. Par apgrūtinājuma nodibināšanu par labu pašvaldības īpašumam Draudzības ielā 1A.
11. Par zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu.
12. Par nekustamā īpašuma atsavināšanas procesa uzsākšanu.
13. Par adreses piešķiršanu.
14.Par platības precizēšanu pašvaldības ielai.
15. Par nekustamo īpašumu “Misa Nr.104” un “Misa Nr.106” apvienošanu
16. Par nekustamo īpašumu “Rozītes Nr.56” un “Rozītes Nr.57” apvienošanu
17. Par īpašuma “”Burmeistari” pirkuma līguma noslēgšanu
Ziņo – A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
18.Par nekustamā īpašuma Daugavas ielā 44A, Baldonē, Baldones novadā atsavināšanu.
19. Par pašvaldības kustamas mantas VW Caddy atsavināšanu.
20. Par nekustamā īpašuma “Rozītes Nr.25”, Baldones pagastā, Baldones novadā atsavināšanu.
21. Par nekustamā īpašuma “Rozītes Nr.49”, Baldones pagastā, Baldones novadā atsavināšanu.
22. Par augošu koku ciršanas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
23. Par izmaiņām patapinājuma līgumā ar kokļu mūzikas biedrību “Dzītari”.
Ziņo – G.Erdmane, nekustamo īpašumu speciāliste
24. Par atteikumu iekļaušanai pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā.
25. Par iekļaušanu Pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā.
26. Par iekļaušanu Pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā un dzīvojamās
platības piešķiršanu.
Ziņo – I.Jēkabsone, sociālo lietu un veselības aizsardzības jautājumu komitejas priekšsēdētāja
27.Par Baldones novada būvvaldes vadītāja atbrīvošanu.
28. Par vienotu atkritumu punktu izveidi Baldones pilsētā un pagastā.

