Baldones Ziņas
Novembris, 2013

Baldones novada domes izdevums, www.baldone.lv
Saistošie noteikumi
2. lpp.

Par īres maksu

6. lpp.

Darām kopā!

7. lpp.

Baldonē slidotava!

8. lpp.

11. novembrī Baldones novada domes semināru telpā tika atklāta Latvijas un Baldones patriota
Jura Kārkliņa veidotā izstāde par godu Latvijas armijas uzvarai pār Bermonta-Avalova Rietumkrievijas brīvprātīgo armiju un Latvijas Republikas proklamēšanas 95. gada dienai. Izstādi atklāja Baldones novada domes priekšsēdētāja Karina Putniņa, savā apsveikuma runā uzsverot
Jura Kārkliņa ieguldījumu jaunatnes patriotisma audzināšanā un izglītošanā.

Domes aktualitātes
Domes sēdē 29. oktobrī izskatīts
51 jautājums.

Finanšu un attīstības
jautājumi:

• dome pieņēma lēmumu par pašvaldības funkcijas – sabiedriskās kārtības nodrošināšana – deleģēšanu Reģionālajai pašvaldības policijai;
• tika apstiprināts līdzfinansējums
ELFLA projektam “Ceriņu parka tālāka rekonstrukcija”;
• dome nolēma izmantot kreditora tiesības uz nekustāmo īpašumu
“Dākas”;
• tika uzņemta bilancē zeme zem
daļēji privatizētajām daudzdzīvokļu
mājām un zemesgrāmatā reģistrēta
zeme un noņemta no bilances privatizētā zemes daļa;
• dome atzina par nenotikušu pašvaldības īpašuma “Ērces-2” izsoli un
nolēma rīkot otro izsoli;
• dome nolēma rīkot augošu koku,
nekustamo īpašumu Parka ielā 10A,
Senču ielā 4A, Senču ielā 6A un nedzīvojamo telpu “Saulītes 1”-3 izsoli;
• tika apstiprināti pašvaldības īpa-

šuma dzīvokļa “Mežvidos 1” izsoles
rezultāti;
• dome nolēma atteikties no kreditora tiesībām paturēt nekustamo īpašumu par izsoles sākumcenu divās
tiesu izpildītāja piedziņas lietās;
• dome pievienoja parāda piedziņas
prasībai arī prasības par diviem nekustamā īpašuma nodokļa parādiem;
• tika apstiprināti grozījumi pašvaldības pamatbudžetā;
• dome pieņēma lēmumu izslēgt no
pamatlīdzekļiem bojātos un fiziski
nolietotos pamatlīdzekļus;
• tika pieņemts lēmums par līdzfinansējumu “Baldones kultūras biedrības” projektam par brīvdabas estrādes grīdas uzstādīšanu Pulkarnē;
• dome deva atļauju izmantot Baldones simboliku uzņēmējdarbībā;
• tika apstiprināts viena nekustamā
īpašuma nodokļa parāda atmaksas
grafiks;
• dome apstiprināja izglītības iestādēs sniegto ēdināšanas pakalpojumu
izmaksas EUR;
• tika apstiprināti noteikumi par īres
maksas aprēķināšanas kārtību paš-

valdības dzīvojamajā fondā;
• dome deva atļauju derīgo izrakteņu
ieguvei “Aizvējās”;
• dome atlika jautājuma izskatīšanu
par ārstniecisko dūņu ieguvi un preču zīmes atļauju;
• tika noraidīts Latvijas Motosporta
federācijas iesniegums par finansējuma piešķiršanu M. Rupeika ekipāžai
startam starptautiskās sacensībās;
• dome apstiprināja grozījumus Pierīgas izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes nolikumā;
• tika apstiprināti konkursa “Baldones sakoptākais nams un lauku sēta
2013” rezultāti;
• dome lēma par Baldones Goda
pilsoņa nosaukuma piešķiršanu un
naudas balvu dziesmu un deju svētku
kolektīvu vadītājiem;
• dome atteica segt patenta izmaksas
aukļu pakalpojumu sniedzējām;
• tika dota atļauja sākt zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumiem “Zittes-3” un “Lejzemnieki”;
• dome deva atļauju savienot domes
priekšsēdētājas amatu ar Rīgas plānošanas reģiona padomes locekles
amatu K. Putniņai un administratīvās komisijas locekle amatu ar policistes amatu V. Vaičukai.

Zemes lietas:

• dome atteica lūgumu mainīt nekustamā īpašuma adresi “Misa
183”;
• dome lēma par pašvaldībai piederošās zemes Loču iela sadalīšanu;
• tika mainīts nosaukums pašvaldībai piekrītošajai zemes vienībai īpašumā “Anitas”;
• tika pieņemts lēmums par pašvaldībai piekrītošajām zemes vienībām.

Sociālie
jautājumi:

• dome piešķīra īres tiesības uz diviem gadiem vienai personai un
sociālā dzīvokļa īres tiesības vienai
personai;
• tika atteikts uzņemt pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvojamās platības
apmaiņai trim personām kā neatbilstošām attiecīgajiem saistošajiem
noteikumiem;
• viena persona tika uzņemta pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu
risināšanas reģistrā;
• tika apmierināti divi iesniegumi
par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu.
Karina Putniņa,
domes priekšsēdētāja

Paziņojums

Domes kases
darba laiki,
ieviešot eiro

Saskaņā ar Euro ieviešanas
kārtības likumā noteikto ar
2014. gada 1. janvāri Latvijas
nacionālā valūta lats tiks aizstāts
ar eiro. Lai sekmīgi nodrošinātu
šo pāreju, Baldones novada domei jāveic izmaiņas informācijas
sistēmās un procedūrās. Ņemot
vērā veicamo izmaiņu apjomu,
informējam, ka domes kase
strādās līdz šī gada 20. decembra plkst. 12 un darbu
atsāks 2014. gada 7. janvārī
(otrdiena).
Lūdzam būt saprotošiem un nepieciešamos maksājumus veikt
līdz 20. decembrim.
Domes administrācija
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Saistošie noteikumi nr. 18

Apstiprināti ar Baldones novada domes 2013. gada 24. septembra
sēdes lēmumu (prot. nr. 5, 29. §)

Grozījumi 6.03.2001. saistošajos noteikumos nr. 9

“Pašvaldības centralizētā ūdensvada un
kanalizācijas sistēmu lietošanas noteikumi””
Izdoti, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. un 43. pantu

Izdarīt 2001. gada 6. marta saistošajos noteikumos nr. 9 “Pašvaldības
centralizētā ūdensvada un kanalizācijas sistēmu lietošanas noteikumi”
šādus grozījumus.
1. Aizstāt 4.2.7. apzīmējumu “Ls” un

“latu” ar vārdu “euro”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā
2014. gada 1. janvārī.
Karina Putniņa,
Baldones novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja

Saistošie noteikumi nr. 19

Apstiprināti ar Baldones novada domes 2013. gada 24. septembra
sēdes lēmumu (prot. nr. 5, 30. §)

Grozījumi 10.03.1998. saistošajos noteikumos nr. 5

“Par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu
publiskās vietās Baldones pilsētā
ar lauku teritoriju”
Izdoti, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. un likuma
“Par nodokļiem un nodevām”12. pantu

Izdarīt 2001. gada 10.marta saistošajos noteikumos nr. 5 “Par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu
publiskās vietās Baldones pilsētā ar
lauku teritoriju” šādus grozījumus.
1. Saistošo noteikumu nosaukumā
aizstāt vārdus “Baldones pilsētā ar
lauku teritoriju” ar vārdiem “Baldones novadā”.
2. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:
“Izklaidējoša rakstura pasākumu rī-

košana publiskās vietās (izņemot 2.
un 3. punktā norādīto) 15 euro (piecpadsmit euro).”
3. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā
“Bezmaksas pasākumu rīkošana estrādē 45 euro (četrdesmit pieci euro).”
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā
2014. gada 1. janvārī.
Karina Putniņa,
Baldones novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja

Saistošie noteikumi nr. 20

Apstiprināti ar Baldones novada domes 2013. gada 24. septembra sēdes
(prot. nr. 5, 31. §)

Grozījumi 17.03.2004. saistošajos noteikumos nr. 16

“Suņu un kaķu turēšanas noteikumi Baldones novadā”
Izdoti, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. un 43. pantu

Izdarīt 2004. gada 17. marta saistošajos noteikumos nr. 16 “ Suņu un kaķu
turēšanas noteikumi Baldones novadā” šādus grozījumus.
1. Aizstāt 4.1.2. punktā apzīmējumu
“Ls” ar vārdu “euro” un skaitli 1 ar

skaitli “1,42 (viens euro četrdesmit
divi centi)”
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā
2014. gada 1. janvārī.
Karina Putniņa, Baldones novada
pašvaldības domes priekšsēdētāja

Saistošie noteikumi nr. 21

Apstiprināti ar Baldones novada domes 2013. gada 24. septembra
sēdes lēmumu (prot. nr. 5, 32. §)

Grozījumi 9.05.2012. saistošajos noteikumos nr. 6

“Sabiedriskās kārtības noteikumi
Baldones novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 4. punktu
un trešo daļu, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 5. pantu

Izdarīt 2012. gada 9. maija saistošajos
noteikumos nr. 6 “Sabiedriskās kārtības noteikumi Baldones novadā”
šādus grozījumus.
1. Izteikt saistošo noteikumu 7. punktu šādā redakcijā “ Izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 15
euro (piecpadsmit euro).”
2. Izteikt saistošo noteikumu 7. punktu šādā redakcijā “Izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 30
euro (trīsdesmit euro)”.
3. Izteikt saistošo noteikumu 9. punktu šādā redakcijā:” Izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 70
euro (septiņdesmit euro):”
4. Izteikt saistošo noteikumu 10.
punktu šādā redakcijā:” Par 6. punktā noteikto prasību neievērošanu
juridiskajām personām, izņemot
azartspēļu organizētājus, uzliek naudas sodu no 70 euro (septiņdesmit
euro) līdz 430 euro (četri simti trīs-

desmit euro).”
5. Izteikt saistošo noteikumu
10.1 punktu šādā redakcijā: “Par
4.1. apakšpunktā noteikto prasību
neievērošanu, ja pārkāpums ir izdarīts laikā no plkst. 23 līdz plkst. 7, uzliek naudas sodu no 28 euro (divdesmit astoņi euro) līdz 142 euro (simts
četrdesmit divi euro), ja laika posmā
no 7 līdz 23 uzliek naudas sodu no 14
euro (četrpadsmit euro) līdz 71 euro
(septiņdesmit viens euro). Ja šāds
pārkāpums ir izdarīts atkārtoti gada
laikā no lēmuma par soda uzlikšanu
pieņemšanas dienas, neatkarīgi no
pārkāpuma izdarīšanas laika, uzliek
naudas sodu no 57 euro (piecdesmit
septiņi euro) līdz 295 euro (divsimt
deviņdesmit pieci euro)”.
6. Saistošie noteikumi stājas spēkā
2014. gada 1. janvārī.
Karina Putniņa, Baldones novada
pašvaldības domes priekšsēdētāja
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Saistošie noteikumi nr. 22

Apstiprināti ar Baldones novada domes 2013. gada 24. septembra sēdes lēmumu (prot. nr. 5, 33. §)

Grozījumi 13.02.2013. saistošajos noteikumos nr. 4

“Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības
pabalstiem Baldones novadā”

Izdoti saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu, 43. panta trešo daļu Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta ceturto un piekto daļu

Izdarīt 2013. gada 20. februāra saistošajos noteikumos nr. 4 “Par ģimenes
vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu
un sociālās palīdzības pabalstiem Baldones novadā” šādus grozījumus.
1. Izteikt saistošo noteikumu 15.3.
punktu šādā redakcijā “Pabalsta par
komunālajiem pakalpojumiem apmērs ir euro 21,34 mēnesī, bet ne vai-

rāk kā 60 % apmērā no valstī noteiktās attiecīgā gadā spēkā esošās minimālās darba algas kalendārajā gadā.”
2. Izteikt saistošo noteikumu 16.
punktu šādā redakcijā “Pabalstu ārkārtas situācijā (stihiskas nelaimes
vai iepriekš neparedzami apstākļi)
piešķir līdz 711,44 euro vienai ģimenei (mājsaimniecībai), neizvērtējot
tās ienākumus, bet ņemot vērā ie-

priekš neparedzamo apstākļu radīto
zaudējumu sekas, un tikai tajos gadījumos, ja klientam nepienākas cits
valsts noteiktais pabalsts, apdrošināšanas atlīdzība vai tas ir nepietiekams
minimālo izdevumu segšanai.”
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā
2014. gada 1. janvārī.
Karina Putniņa, Baldones novada pašvaldības domes priekšsēdētāja

Saistošie noteikumi nr. 23
Apstiprināti ar Baldones novada domes 2013. gada 24. septembra sēdes lēmumu (prot. nr. 5, 34. §)

Grozījumi 13.02.2013. saistošajos noteikumos nr. 5

“Sociālā atbalsta veidi Baldones novada iedzīvotājiem”

Izdoti, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”15. panta pirmās daļas 4., 6., 8. punktu, 43. panta trešo daļu Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta 3.daļas

Izdarīt 2013. gada 20. februāra saistošajos noteikumos nr. 5 “Sociālā
atbalsta veidi Baldones novada iedzīvotājiem” šādus grozījumus.
1. Izteikt saistošo noteikumu 10.2.1.
punktu šādā redakcijā: “līdz 35,57
euro (trīsdesmit pieci euro piecdesmit septiņi centi) Baldones novada
izglītības iestādes skolēnam, un internātskolu audzēkņiem”.

2. Izteikt saistošo noteikumu 10.2.2.
punktu šādā redakcijā: “līdz 22 euro
Baldones pirmsskolas izglītības iestādes obligātās apmācības audzēkņiem”.
3. Izteikt saistošo noteikumu 13.5.
punktu šādā redakcijā: “Atbalsta apmērs, neatkarīgi no aizgādnībā esošo
personu skaita ir 71,14 euro gadā”.
4. Izteikt saistošo noteikumu 14.1.
punktu šādā redakcijā: “Vienreizējs

atbalsts Latvijas Republikas proklamēšanas svētkos 42,69 euro apmērā
politiski represētiem, kuri deklarējuši savu dzīves vietu Baldones pašvaldības teritorijā. Atbalstu izsniedz pēc
Sociālā dienesta iesniegta saraksta”.
5. saistošie noteikumi stājas spēkā
2014. gada 1. janvārī.
Karina Putniņa, Baldones novada
pašvaldības domes priekšsēdētāja

Saistošie noteikumi nr. 24
Apstiprināti ar Baldones novada domes 2013. gada 24. septembra sēdes lēmumu (prot. nr. 5, 35. §)

Grozījumi 13.08.2008. saistošajos noteikumos nr. 11

“Par Baldones kapsētu apsaimniekošanu”

Izdoti saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām”15. panta pirmās daļas 4., 6., 8. punktu, 43. panta trešo daļu

Izdarīt 2008. gada 13. augusta saistošajos
noteikumos nr. 11 “Par Baldones kapsētu
apsaimniekošanu” šādus grozījumus.
1. Izteikt saistošo noteikumu 5.3.
punktu šādā redakcijā: “Soda nauda
līdz 15 euro tiek iekasēta uz vietas,
pretim izsniedzama kvīts”.
2. Izteikt saistošo noteikumu 5.4.1. pun-

ktu šādā redakcijā: “par šo noteikumu
punktu 2.7.1., 2.7.4. līdz 2.7.6. pārkāpumu sods no 7 līdz 15 euro”.
3. Izteikt saistošo noteikumu
5.4.2. punktu šādā redakcijā: “par šo
noteikumu punktu 2.7.3. pārkāpumu
sods no 15 līdz 35 euro”.
4. Izteikt saistošo noteikumu

5.4.3. punktu šādā redakcijā: “par šo
noteikumu punktu 2.7.2. un 2.7.7.,
2.7.8., 2.7.9., 3.2., 3.5., 4.2.1.–4.2.3.
pārkāpumu sods no 35 līdz 140 euro”.
5. Saistošie noteikumi stājas spēkā
2014. gada 1. janvārī.
Karina Putniņa, Baldones novada
pašvaldības domes priekšsēdētāja

Saistošie noteikumi nr. 25
Apstiprināti ar Baldones novada domes 2013. gada 24. septembra sēdes lēmumu (prot. nr. 5, 36. §)

Grozījumi 19.09.2012. saistošajos noteikumos nr. 15

“Par koku ciršanu ārpus meža Baldones novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā”

Izdoti saskaņā ar Meža likuma 8. panta otro daļu, Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu nr. 309 “Noteikumi
par koku ciršanu ārpus meža” 22. punktu

Izdarīt 2012. gada 19. septembra
saistošajos noteikumos nr. 15 “Par
koku ciršanu ārpus meža Baldones
novada pašvaldības administratīvajā

teritorijā” šādus grozījumus.
1. Aizstāt saistošo noteikumu IV. nodaļas 15. punktā vārdu “Ls” ar vārdu
“euro”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā
2014. gada 1. janvārī.
Karina Putniņa, Baldones novada
pašvaldības domes priekšsēdētāja

Saistošie noteikumi nr. 26
Apstiprināti ar Baldones novada domes 2013. gada 24. septembra sēdes lēmumu (prot. nr. 5, 37. §)

Grozījumi 3.04.2013. saistošajos noteikumos nr. 6

“Par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izveidošanu, aizsardzību
un izmantošanu Baldones novada pašvaldības teritorijā”
Izdoti saskaņā ar likumu “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 13. panta trešo daļu, 17. panta trešo daļu un
likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu

Izdarīt 2013. gada 3. aprīļa saistošajos noteikumos nr. 6 “Par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izveidošanu, aizsardzību un izmantošanu Baldones novada pašvaldības teritorijā”
šādus grozījumus.
1. Izteikt saistošo noteikumu

15. punktu šādā redakcijā: “Atbildība
par 3. sadaļā paredzēto aizliegumu
pārkāpumu Baldones novada Administratīvā komisija var piemērot
naudas sodu fiziskām personām no
8 līdz 285 euro, bet par atkārtotu
pārkāpumu no 28 līdz 350 euro, bet

juridiskām personām no 28 līdz 350
euro, bet par atkārtotu pārkāpumu
no 72 līdz 711 euro”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā
2014. gada 1. janvārī.
Karina Putniņa, Baldones novada
pašvaldības domes priekšsēdētāja
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Saistošie noteikumi nr. 27

Apstiprināti ar Baldones novada domes 2013. gada 24. septembra sēdes lēmumu (prot. nr. 5, 38. §)

Grozījumi 8.04.2009. saistošajos noteikumos nr. 9

“Par Baldones pašvaldības nodevām”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 15. punktu, likuma “Par nodokļiem un nodevām”12. panta pirmās daļas 1., 4., 9., 10. punktu

Izdarīt 2009. gada 8. aprīļa saistošajos
noteikumos nr. 9 “Par Baldones pašvaldības nodevām” šādus grozījumus.
1. Aizstāt 6. punktā esošo tabulu ar
6.1.
6.2.

apakšpunktiem 6.1. un 6.2. šādā redakcijā: “6. Nodevas likme par Baldones novada pašvaldības simbolikas – Baldones novada pašvaldības

Par ko maksājama nodeva
Par Baldones novada ģerboņa attēla izmantošanu, par katru veidu
Par Baldones novada un pilsētas vārda izmantošanu, par katru veidu

2. 8.1.4. punktu izteikt šādā redakcijā: “8.1.4. vienreizēja – EUR 7 (septiņi euro)”.

3. 13. punkta tabulu izteikt šādā redakcijā:
“13. Nodevas likme par vienu tirdz-

ģerboņa attēla, novada un pilsētas
vārda izmantošanu – vienam produkcijas vai uzņēmuma, iestādes un
firmas veidam:
EUR gadā
71
35

niecības vietu (viena vieta – 1 m galda, viena telts, viena automašīna),
tostarpgadatirgos, dienā, tirgojot:
Likme EUR
Likme EUR
par 1 tirdzniecības par 1 tirdzniecības
vietu 1 diennaktī vietu 1 mēnesī

Nodevas objekts
13.1.
13.1.1.
13.1.2.
13.1.3.
13.2.
13.2.1.
13.2.2.
13.3.
13.3.1.
13.3.1.1.
13.3.2.
13.3.3.
13.3.4.
13.4.
13.5.
13.6.
13.7.
13.8.
13.9.
13.9.1
13.10.
13.11.
13.12.
13.13.
13.13.1.
13.13.2.
13.14.
13.14.1.
13.14.2.
13.14.3.

13.14.4.
13.15.
13.16.
13.17.
13.18.

EUR 10 gados
420
140”.

Pašu izgatavoti mākslas un amatniecības izstrādājumi:
uzrādot amatnieka vai daiļamata meistara vai individuālā darba veicēja
apliecību;
bez amatnieka vai daiļamata meistara, vai individuālā darba veicēja apliecības;
par tirdzniecību vairumā.
Ziedu, zaru, izgatavotu izstrādājumu tirdzniecība:
pašaudzētu ziedu;
iepirktu ziedu.
Augļu, ogulāju, dekoratīvo stādmateriālu, puķu un dārzeņu stādu, dēstu, sīpolu,
gumu, ziemcietes un sēklu tirdzniecība:
pašu audzēto – uzrādot izziņu par zemes lietošanas tiesībām (1 m uz galda);
Baldones novadā deklarētiem pensionāriem, invalīdiem:
pašu audzēto – uzrādot izziņu par zemes lietošanas tiesībām (aizņemot vairāk
par 1 m uz galda);
iepirktu;
mežu reproduktīvo materiālu
Savvaļas ogas, augļu, riekstu, sēņu, ziedu tirdzniecība
Saldējuma tirdzniecība
Preses izdevumu tirdzniecība
Grāmatu tirdzniecība u. c. nenorādītas preces
Lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvnieku tirdzniecība
Zemnieku saimniecībās, zvejnieku saimniecībās un individuālajos uzņēmumos
vai fizisko personu saražoto lauksaimniecības produkciju tirdzniecība
Baldones novadā deklarētiem pensionāriem, invalīdiem
Importēto pārtikas vai nepārtikas preču tirdzniecība, ja tirgotājs ir juridiska
persona vai individuālā darba veicējs
Tirdzniecība ar Latvijā rūpnieciski saražotām pārtikas vai nepārtikas precēm
(tostarp zivju izstrādājumi), ja tirgotājs ir juridiska persona vai individuālā darba
veicējs
Atrakcija (tostarp izjādes ar dzīvniekiem un citi veidi), loterijas, prezentācijas
Tirdzniecība ar karstajām uzkodām no speciālām iekārtām, kas atbilst
sanitārajām un higiēnas normām:
tirdzniecība ar karstajām uzkodām no speciālām iekārtām, un kvass,
bezalkoholiskie dzērieni;
tirdzniecība ar karstajām uzkodām no speciālām iekārtām un ar
alkoholiskajiem dzērieniem (alus, sidrs, fīzs)
Dzērienu tirdzniecība:
kvasa un bezalkoholisko dzērienu tirdzniecība;
alus, fīzu, sidru tirdzniecība (ar alkohola saturu līdz 6 procentpunktiem;)
alkoholisko dzērienu tirdzniecība, ja tirgotājs ir juridiska persona, kurai ir
alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības licence ar dažādām uzkodām
kompleksā, un pasākuma norise virs 3 stundām;
alkoholisko dzērienu tirdzniecība (vīns, šampanietis) ar alkohola saturu līdz 14
procentpunktiem, ja tirgotājs ir juridiska persona, kurai ir alkoholisko dzērienu
mazumtirdzniecības licence ar dažādām uzkodām kompleksā, un pasākuma
norise ir mazāk par 3 stundām
Tirdzniecība ar karstvīnu
Tirdzniecība ar karstvīnu, bezalkoholiskiem dzērieniem un dažādām uzkodām
kompleksā
Tirdzniecība ar lietotām personiskām mantām
Tirdzniecība ar mājās pagatavotu alkoholisko dzērienu, kurai ir alkoholisko
dzērienu mazumtirdzniecības licence ar tiesībām tirgot alkoholu no
autotransporta

4. 18. punktu izteikt šādā redakcijā:
“18. Nodevas par būvatļaujas saņemšanu būvprojektiem, kuri būvējami
saskaņā ar Latvijas Republikas MK
1.04.1997. gada noteikumu nr. 112
“Vispārīgie būvnoteikumi” un Baldones pašvaldības 9.01.2013. gadā

pieņemtajiem Baldones novada saistošiem noteikumiem nr. 1. Baldones
novada teritorijas plānojuma 2013.2024. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi nosakāmas šādi:
18.1. Būvatļaujas saņemšana fizis-

1.1.1. sabiedrisko, darījumu iestāžu un komerciāla rakstura ēku, ražošanas
ēku un būvju jaunbūvēm, rekonstrukcijai, renovācijai un nojaukšanai;
1.1.2. ēku fasāžu remontam ar vai bez fasāžu krāsošanas, ar vai bez logu
nomaiņas, nepārveidojot esošo veidolu;
18.2.3. inženiertīklu izbūve, rekonstrukcija vai nojaukšana;
18.2.4. inženierbūvju (ceļi, ielas, stāvlaukumi, sporta laukumi u. tml.)
izbūve, rekonstrukcija, renovācija;
18.2.5. stacionāru reklāmas stendu vai izkārtnes konstrukciju un būvju
uzstādīšanai;
18.2.6. cita veida būvniecībai

14

4,20
7

21
35

18.3.2. darījuma un komerciāla rakstura ēku, ražošanas ēku jaunbūvēm,
rekonstrukcijai, renovācijai

0,70
4,20

3,50
21

18.3.3. būvatļaujas atjaunošanas (ja izsniegtā būvatļauja anulēta vai
nozaudēta un tml.) gadījumā nodeva maksājama saskaņā ar punktiem
18.1. un 18.2

0,70
0,40

3,50
2

4,20

21

4,20
2,80
1,40
4,20
1,40
1,40
1,40

21
14
7
21
7
7
7

2,80

14

0,40

2

7

35,50

2,80

14

4,20

21

71

21

106

2,80
14,20

14
71

42,60

14,20
4,20

21

7

35

1,40

7

14,20

71”.

kām personām (nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu grupa, saskaņā ar
20.06.2006. MK noteikumi nr. 496
“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 01, 06, 07):
EUR

18.1.3. dzīvokļu un ēku telpu pārplānošanai, ja tiek skartas nesošās konstrukcijas, tostarp ar funkciju maiņu;

56,80
14
14
28,40
7,10
71

28,40
28,40
42,60
42,60
71
EUR

2,80

14

EUR
85,35

18.3. Nodevas likme par būvatļaujas izmaiņām vai pārreģistrāciju:
18.3.1. ģimenes māju, dārza māju, saimniecības ēku,
palīgceltņu, garāžu jaunbūvei, rekonstrukcijai, renovācijai

18.1.1. ģimenes māju, dārza māju, saimniecības ēku, garāžu u. c. palīgceltņu jaunbūvei, ģimenes māju,
saimniecības ēku, garāžu u. c. palīgceltņu rekonstrukcijai, renovācijai;
18.1.2. dzīvokļu un ēku telpu pārplānošanai, ja netiek skartas nesošās konstrukcijas, tostarp ar funkciju maiņu;
18.1.4. inženierkomunikāciju (iekšējo, ārējo) izbūvei, rekonstrukcijai;
18.1.5. teritoriju labiekārtošanai, žogu izbūvei, rekonstrukcijai;
18.1.6. cita veida būvniecībai

18.2. Būvatļaujas saņemšana fiziskām un juridiskām personām (nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu grupa 07, 08, 09, 10, 11):

7
42,60

18. 4. Izziņas sniegšana par īpašuma sastāvu, būves neesamību vai atbilstību
teritorijas plānojumam – EUR 14;
18.5. Vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas gadījumā, saņemot apliecinājuma kartē atzīmi par ieceres akceptēšanu – EUR 14”.
5. 19. punkta tabulu izteikt šādā redakcijā: “19. Nodevas likme par būves nodošanu ekspluatācijā (būves apsekošanu, akta sagatavošanu un izsniegšanu):
19.1. saimniecības ēkām, palīgceltnēm;
19.2. ģimenes mājām, dārza mājām;
19.3. darījumu un komerciāla rakstura ēkām, ražošanas ēkām;
19.4. inženierkomunikācijas (kabeļi, gāzes vadi un tml.) transporta
komunikāciju izbūvei

EUR
14
21
71
42,60

6. 20. punkta tabulu izteikt šādā redakcijā: “20. Nodevas likme par būvvaldes
izstrādāto oficiālo dokumentu un to kopiju saņemšanu:
20.1. izkārtnes vai tirdzniecības vietas reklāmas pase;
20.2. lēmums par plānošanas un arhitektūras uzdevuma derīguma
termiņa pagarināšanu vai atjaunošanu;
20.3. lēmums par tehniskās shēmas saskaņošanu, vienkāršoto
inženiertīklu pievadu izbūvei, rekonstrukcijai vai renovācijai;
20.4. Baldones novada būvvaldes izstrādātā dokumenta noraksts,
izraksts vai apliecināta kopija:
par 1 lapu (A4) –
par 1 lapu (A3) –

EUR
21
14
14

1
1,40

2. saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

Paskaidrojuma raksts

I. Projekta nepieciešamības pamatojums. 1. Problēmas raksturojums,
kuras risināšanai nepieciešami saistošie noteikumi. Euro ieviešanas
kārtības likuma 31. pants, Ministru
kabineta 2012. gada 27. jūnija rīkojuma nr. 282 “Par “Koncepciju par normatīvo aktu sakārtošanu saistībā ar
eiro ieviešanu Latvijā”” 1.2. punktu
un Latvijas Nacionālā euro ieviešanas
plāna (apstiprināts ar Ministru kabineta 2013. gada 4. aprīļa rīkojumu
nr. 136) 1. pielikuma 2.2.4. apakšpunkta pasākums.
2. Pastāvošais tiesiskais regulējums
un tā būtības skaidrojums. Ņemot
vērā, ka ar 2014. gada 1. janvāri Latvijā plānots ieviest euro, ir nepieciešams veikt grozījumu Baldones
novada saistošajos noteikumos, aizstājot tajos latus ar euro.
II. Īss projekta satura izklāsts. 1.
Atsauce uz ārējiem normatīviem aktiem, no kuriem izriet pilnvarojums
izstrādāt saistošos noteikumus. Likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 13. punkts, Euro ieviešanas
kārtības likuma 31. pants.
2. Saistošo noteikumu izdošanas

mērķis un skaidrojums. Grozījumi
saistošajos noteikumos ļaus pašvaldības iedzīvotājiem redzēt norēķinu
kārtību euro.
3. Aprakstoša informācija par saistošo noteikumu būtību, galvenajiem
nosacījumiem. Šis projekts paredz
aizstāt Baldones novadā SN paredzētos maksājumus ar euro atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma
6. pantā paredzētajiem principiem.
Grozītā tiesību norma euro valūtā
nav personām nelabvēlīgāka par sākotnējo tiesību normu latos un nerada vērā ņemamu negatīvu ietekmi uz
pašvaldības budžetu.
III. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu. Neskar šo jomu.
IV. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā. Neskar
šo jomu.
V. Informācija par administratīvajām procedūrām. Neskar šo jomu.
VI. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām. Neskar šo jomu.
Karina Putniņa, Baldones novada
pašvaldības domes priekšsēdētāja
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Saistošie noteikumi nr. 17

Apstiprināti ar Baldones novada domes 2013.gada 27.augusta sēdes lēmumu (prot. nr. 4, 16. §)

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Baldones novadā
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”14. panta trešo daļu un likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta trešo daļu

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķirami
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi nodokļu maksātājiem Baldones novadā.
2. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus ir
tiesīgas saņemt fiziskās un juridiskās personas,
kuru īpašumā ir nekustamais īpašums, kas atrodas Baldones novada administratīvajā teritorijā,
un kurām par iepriekšējo taksācijas periodu nav
nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu parādu, izņemot nodokļa maksātājus, kuriem ir piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss.
3. Lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu vai atteikumu saskaņā ar šiem
noteikumiem pieņem Baldones novada dome, pamatojoties uz Baldones novada domes Finanšu un attīs-

tības komitejas atzinumu, izņemot 5.1.–5.4. punktos
minēto personu iesniegumus, kurus izvērtē un pieņem lēmumu Baldones novada pašvaldības Nekustamā īpašuma un zemes ierīcības nodaļa.
4. Aprēķinātā nodokļa atlaide nedrīkst pārsniegt
LVL 120 (EUR 170,74) vienam nodokļu maksātājam, izņemot 5.5.–5.14. apakšpunktā minētās
kategorijas.

no šādiem nosacījumiem:
8.1. nekustamā īpašuma sastāvā ir zemes gabals,
kura lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo
māju apbūve ar lietošanas mērķa grupu 0601 un
nav citu īpašumu;
8.2. nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala,
uz kura atrodas vismaz viena dzīvojamā ēka, kura
ir nodota ekspluatācijā un kurā savu dzīvesvietu
ir deklarējis nekustamā īpašuma nodokļa makII. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA
sātājs.
MAKSĀTĀJU KATEGORIJAS UN
9. Personām, kuras minētas 5.5., 5.6., 5.7. apakšATVIEGLOJUMU APMĒRS
5. Baldones novada dome atkarībā no kārtējā punktā, piešķir nekustamā īpašuma nodokļa
gada budžeta ieņēmumu izpildes var piešķirt at- atvieglojumu, ievērojot likuma “Par nekustamā
vieglojumus šādām nodokļu maksātāju kategori- īpašuma nodokli” 5. panta ceturtās daļas noteikumus, ar šādiem nosacījumiem:
jām par nekustamo īpašumu:
9.1. saimnieciskā darbība (ražošana) notiek neNĪ nodokļa
Nodokļu maksātāju kategorijas
atvieglojuma kustamā īpašuma nodokļa maksātājam piederošā
vai iznomātā īpašumā, kas ir reģistrēts zemesgrāapmērs
matā, un ēku (telpu grupu) galvenais lietošanas
Personām, kurām ienākumi uz vienu ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz 90 % no
5.1. Ministru kabineta noteiktās minimālās darba algas uz attiecīgā gada 1. janvāri un
50 %
veids saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kakuras atbilst vienai no šīm kategorijām:
dastra reģistra datiem nav dzīvojamā ēka un/vai
Nestrādājošam, vientuļam pensionāram, kuram nav laulātā, bērnu un mazbērnu un
tās palīgēka;
5.1.1.
50 %
nav noslēgts uztura līgums;
9.2. par nekustamo īpašumu (tā daļu) nav nekus5.1.2. 1. vai 2. grupas invalīdam, kuram nav laulātā un nav pilngadīgu bērnu un mazbērnu;
50 %
tamā īpašuma nodokļa parāda par iepriekšējiem
ģimenei (laulātais, bērni, mazbērni), kurā visas pilngadīgās personas ir 1. vai 2. grupas
50 %
5.1.3.
gadiem.
invalīdi vai pensionāri.
10. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
Personām, kurām ir bērns ar invaliditāti, kurš nepārsniedz 19 gadu vecumu ( ja turpina
50 %
piešķir uz nodokļa maksātāja iesnieguma un pie5.2.
izglītību, tad līdz 25 gadu vecumam) un ar kuru ir kopīga deklarētā dzīvesvieta.
vienoto dokumentu pamata.
Politiski represētai personai papildus atvieglojumiem, kas paredzēti likumā “Par
25 %
5.3.
11. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
nekustamā īpašuma nodokli”, ja atbilst noteikumu 6. punkta nosacījumiem.
piešķir:
Nodokļa maksātājam – fiziskai personai – nekustamā īpašuma nodoklim, ja pašvaldība tai
ir piešķīrusi maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu, par to īpašumu, kurā ir ģimenes
11.1. noteikumu 5.1.–5.3. un 5.5.–5.14. apakš50 %
5.4. (personas) pamata deklarētā dzīvesvieta. Nekustamā īpašuma nodokļa atlaide tiek aprēķipunktā minētajām personām par visu taksācijas
nāta no nodokļa summas par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst maznodrošinātās
gadu un 5.7., 5.12. un 5.14. punktos noteiktajam
ģimenes (personas) statusam.
laikposmam;
Nekustamā īpašuma īpašniekiem, kas iznomājuši īpašumu jaunizveidotiem uzņē11.2. noteikumu 5.4., 5.15. apakšpunktā minētamumiem vai jaunizveidotiem uzņēmumiem, kuri pēc galvenā darbības veida atbilst
jām personām par to periodu, kurā persona sta90 %
NACE klasifikatorā ražošanas uzņēmumam, nekustamā īpašuma nodokļa atlaide tiek
5.5.
piemērota pirmos piecus gadus pēc uzņēmuma reģistrēšanas, ja iepriekšējā kalendārā
tuss dod tiesības saņemt atvieglojumu.
gadā bijuši nodarbināti vairāk par 5 darbiniekiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Baldo12. Ja personai ir tiesības saņemt nekustamā
nes novada administratīvajā teritorijā (visa gada laikā).
īpašuma nodokļa atvieglojumus uz likuma un
Nekustamā īpašuma īpašniekiem, kas iznomājuši īpašumu jaunizveidotiem uzņēmumiem vai
šo saistošo noteikumu pamata vai uz vairāku 5.
uzņēmumiem, kuri atbilst mikrouzņēmuma, mazā un vidējā komersanta statusam saskaņā ar
punktā paredzēto nosacījumu pamata, Baldones
Eiropas Komisijas 2008. gada 6. augusta Regulas nr. 800/2008, I pielikumā sniegto definīciju, un
novada dome piešķir atvieglojumus atbilstoši vie50 %
kuri pēc galvenā darbības veida atbilst NACE klasifikatorā ražošanas uzņēmumam, un ražotnē
5.6.
iepriekšējā kalendārā gadā bijuši nodarbināti līdz 5 darbiniekiem, kas deklarēti Baldones novanam – personai vislabvēlīgākajam, nosacījumam.
da administratīvajā teritorijā (visa gada laikā), un komersanta iepriekšējā kalendārā gada laikā
13. Personas, kuras minētas 5.1.–5.3. apakšpunkaprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas vidēji uz vienu strādājošo bija ne
tā, iesniedzot iesniegumu (atkarībā no iesniegumazāk kā LVL 1000 (viens tūkstotis lati, 00 santīmi) gadā.
mā norādītās atvieglojumu kategorijas), pievieno:
Nekustamā īpašuma īpašniekiem, kas iznomājuši īpašumu jaunizveidotiem uzņēmu13.1. pensionāra apliecības kopiju, uzrādot oriģimiem vai jaunizveidotiem uzņēmumiem, kuri atbilst mazā un vidējā komersanta statunālu;
sam saskaņā ar Eiropas Komisijas 2008. gada 6. augusta Regulas nr. 800/2008 I pieliku70 %
5.7. mā sniegto definīciju un kuri pēc galvenā darbības veida neatbilst mazumtirdzniecībai
13.2. invalīda apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;
un vairumtirdzniecībai (atbilstoši NACE klasifikatoram) un iepriekšējā kalendārā gadā
13.3. politiski represētās personas apliecības kopibijuši nodarbināti vairāk nekā 10 darbinieki, kas deklarēti Baldones novada administraju, uzrādot oriģinālu.
tīvajā teritorijā (visa gada laikā), pirmos piecus gadus
14. Uzņēmumi, kuri pretendē uz nodokļu at5.8. Personām par to īpašumā vai valdījumā esošām publiski pieejamām sporta būvēm un ēkām
50 %
vieglojumiem saskaņā ar šo noteikumu 5.5.–5.7.
Personām par to īpašumā vai valdījumā esošām kultūrvēsturiskām ēkām un būvēm, kas
5.9.
50 %
apakšpunktu un 5.11.–5.12. apakšpunktu, iesnietiek uzturētas pienācīgā kārtībā un atrodas Baldones pilsētas vēsturiskās apbūves zonā.
5.10. Personām, kas piedalījušās Černobiļas seku likvidācijā.
50 %
gumam pievieno:
Juridiskām personām, komercsabiedrībām un fiziskām personām, kuras izbūvē Baldones
14.1. UR reģistrācijas apliecības kopiju, uzrādot
novadā pašvaldībai piederošas koplietošanas ielas (vai ielas daļu) sabiedriskajām vajadzībām
oriģinālu;
90 %
5.11.
par saviem finanšu līdzekļiem vai kuras investējušas līdzekļus inženierkomunikāciju attīstībā
14.2. VID izziņu par nodokļu parādu neesamību
novada teritorijā pirms tam noslēdzot attiecīgu līgumu ar pašvaldību.
(izdota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesnieguJuridiskām personām, komercsabiedrībām un fiziskām personām, kuras par saviem
mu iesniegšanas);
finanšu līdzekļiem Baldones novada teritorijā izbūvējušas, nodevušas ekspluatācijā
90 %
5.12. un nodevušas Baldones novada domei īpašumā bez atlīdzības inženierkomunikācijas
14.3. VID izziņu par komersanta nodarbināto
(maģistrālie ūdensvada un kanalizācijas tīkli, bez māju pievadiem, ielas, ielu
strādājošo skaitu iepriekšējā gadā un šajā laikā
apgaismojums), 10 gadus.
veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas obligā5.13. Personām par to īpašumā vai valdījumā esošiem kultūrvēstures pieminekļiem.
50 %
tajām iemaksām.
Personām par to īpašumā vai valdījumā esošām vēsturiskām būvēm (ne jaunākām par 70
15. Iesniegumi par atvieglojumu piešķiršanu un
5.14. gadiem), kam tās jāatjauno, saglabājot oriģinālās vai analogās konstrukcijas, pēc šo konstrukciju
50 %
tam pievienotie dokumenti, jāiesniedz līdz pirms
atjaunošanas 10 (desmit) gadus, ja saņemts apstiprinājums no Baldones novada būvvaldes.
taksācijas gada 15. decembrim, izņemot gadījuDaudzbērnu ģimenēm valsts noteiktā atlaide nekustamā īpašuma nodoklim turpinās līdz
5.15.
bērns sasniedz 25 gadu vecumu (ja bērns turpina izglītību pilna laika studijās).
mus, kad personas statuss, kurš dod tiesības sa6.4. nekustamais īpašums ir nodokļa maksātāja ņemt atvieglojumu, ir piešķirts uz laiku.
III. KĀRTĪBA, KĀDĀ TIEK
16. Personas, kuras pretendē uz nodokļa atviegdeklarētā dzīvesvieta;
PIEŠĶIRTI ATVIEGLOJUMI
6. Personām, kuras minētas noteikumu 5.1.–5.4. 6.5. nodokļa maksātājam nav nenomaksāti ad- lojumiem saskaņā ar šo noteikumu 5.1. punktu,
apakšpunktā, piešķir nekustamā īpašuma no- ministratīvie sodi, ko uzlikusi pašvaldības admi- iesniegumu iesniedz Baldones novada sociālajā
dienestā ienākumu izvērtēšanai uz vienu ģimenes
nistratīvā komisija.
dokļa atvieglojumus ar šādiem nosacījumiem:
6.1. nodokļa maksātājam tas ir vienīgais nekusta- 7. Noteikumu 5.1.–5.4. apakšpunktā minētos no- locekli. Pārējās nodokļu maksātāju kategorijas
mais īpašums, izņemot nodokļa maksātājus, kura dokļa atvieglojumus var saņemt arī personas, kuras iesniegumu iesniedz Baldones novada domē “Pāģimenē ir 3 vai vairāk bērni (tostarp audžuģimenē īrē dzīvojamās telpas no Baldones novada pašval- rupēs”, Baldones pagasts, Baldones novads.
17. Informāciju par nodokļa maksātāju un viņa
vai aizbildnībā esošie bērni) vecumā līdz 18 gadiem; dības.
6.2. nekustamais īpašums ir reģistrēts zemesgrā- 8. Personām, kuras minētas noteikumu 5.1. apakš- ģimenes locekļiem tiek pārbaudīta pašvaldības
punktā, piešķir nekustamā īpašuma nodokļa at- rīcībā esošajos reģistros.
matā;
6.3. nekustamais īpašums netiek izmantots vieglojumu, ja taksācijas perioda pirmajā dienā, t. i., 18. Atbilstības izvērtēšanai atvieglojuma piešķiršauz 1. janvāri, nekustamais īpašums atbilst vienam nas nosacījumiem nepieciešamības gadījumā pašsaimnieciskajā darbībā;

valdībai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju.
19. Baldones novada pašvaldības Nekustamā īpašuma un zemes ierīcības nodaļa vai dome, konstatējot nepatiesu ziņu sniegšanu, nepiešķir vai
atceļ piešķirto atvieglojumu.
20. Ja nodokļa maksātājs atbilst konkrētajai kategorijai un Baldones novada pašvaldības Nekustamā īpašuma un zemes ierīcības nodaļa vai dome
pieņēmusi lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu,
lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu nodokļa
maksātājam nenosūta, bet par atvieglojuma piešķiršanu paziņo ar maksāšanas paziņojumu, kurā
tiek norādīts piešķirtā atvieglojuma apmērs.
21. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu.
22. Ja nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs
savā pieteikumā vai rakstiskā apliecinājumā ir
sniedzis nepatiesas ziņas par sevi vai saviem ģimenes locekļiem, Baldones novada pašvaldības
Nekustamā īpašuma un zemes ierīcības nodaļa
aprēķina nekustamo īpašuma nodokli nepamatoti piešķirtā atvieglojuma apmērā, papildus aprēķināto summu sadalot likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajos maksāšanas termiņos,
kā arī aprēķina nokavējuma naudu.
IV. LĒMUMA APSTRĪDĒŠANAS UN PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA
23. Baldones novada pašvaldības Nekustamā
īpašuma un zemes ierīcības nodaļas pieņemto
lēmumus var apstrīdēt Baldones novada domē
lēmumā noteiktajā termiņā.
24. Baldones novada domes lēmumus var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā lēmumā
norādītā termiņā.
V. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
25. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku
zaudē Baldones novada domes 2010. gada 7. jūlija saistošie noteikumi nr. 9 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu”.
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļas. Norādāmā informācija.
Projekta nepieciešamības pamatojums. Ar
saistošajiem noteikumiem nepieciešams noteikt vienotu, pārskatāmu nekustamo īpašuma
nodokļa atlaidi. Spēkā esošie saistošie noteikumi ir novecojuši, jo mainījusies normatīvo aktu
bāze (likums, Ministru kabineta noteikumi).
Īss projekta satura izklāsts. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) tiek izdoti,
lai precizētu noteiktu kārtību, kādā piešķirami
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi nodokļu maksātājiem Baldones novadā.
Informācija par plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu. Budžeta ieņēmumi
samazināsies par papildus noteikto atlaižu
summu, bet daļēji tie tiks atgūti ar ienākumiem no ienākumu nodokļa, ja novadā būs
jaunas darba vietas.
Informācija par plānoto projekta ietekmi
uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. Ietekme uz uzņēmējdarbību paredzēta, tie
palīdzēs un stimulēs radīt jaunas darbavietas.
Informācija par administratīvajām procedūrām. Baldones novada pašvaldības Nekustamā īpašuma un zemes ierīcības nodaļas
pieņemto lēmumus var apstrīdēt Baldones novada domē lēmumā noteiktajā termiņā.
Baldones novada domes lēmumus var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā lēmumā
norādītā termiņā.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. Ņemti sociālā dienesta, Nekustamā īpašuma un zemes ierīcības nodaļas un
NINO sistēmas uzturētāja ieteikumi par šādu
Noteikumu nepieciešamību.
Jānis Eglīts,
domes priekšsēdētājas vietnieks
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Saistošie noteikumi nr. 28

Apstiprināti ar Baldones novada domes 2013. gada 29. oktobra sēdes lēmumu (prot.Nr.6, 22.§)

Grozījumi saistošajos noteikumos nr. 3

“Baldones novada pašvaldības 2013. gada pamatbudžets un speciālais budžets”
Izdarīt Baldones novada pašvaldības
2013. gada 6. februāra saistošajos
noteikumos nr. 3 “Baldones novada
pašvaldības 2013. gada pamatbudžets un speciālais budžets” grozījumus šādā redakcijā.
1. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:
“1. Apstiprināt Baldones novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus
Ls 3 163 332 (1. pielikums).”
2. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:
“2. Apstiprināt Baldones novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus
Ls 3 354 076 (2. pielikums).”
3. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:
“5. Apstiprināt Baldones novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumus Ls 54 824 (5. pielikums).”
4. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:
“6. Apstiprināt Baldones novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumus
Ls 80 901 (5. pielikums).”
5.Izteikt 1. punkta 1. pielikumu šādā
redakcijā:
“Budžeta ieņēmumu plāns
2013. gadam
Nodokļu ieņēmumi Ls 2 081 493
Ienākuma nodoklis Ls 1 856 371
2012. gada izpildes rezultāts
Ls 20 368
Nekustamā īpašuma nodoklis
Ls 165 049
t.sk. par zemi Ls 123 398
par ēkām Ls 15 592
par būvēm Ls 5583
par mājokli Ls 20 476
2012. gada parāds: Ls 39 705
par zemi Ls 29 705
par ēkām Ls 10 000
Nenodokļu ieņēmumi Ls 150 485
% (procenti) no banku kontiem
Ls 300
Pašvaldības nodevas Ls 1320
Tirgus nauda Ls 2600
Būvatļaujas Ls 3300
Pārējās nodevas Ls 470
Soda naudas Ls 13 000
Pārējie ieņēmumi Ls 12 495
Nekustamā īpašuma pārdošana
Ls 117 000
Saņemtie maksājumi Ls 130 410
Izglītības ieņēmumi Ls 42 000
Sociālie pakalpojumi Ls 88 410
Transferti no valsts budžeta
Ls 768 044
MD Mūzikas skolai Ls 50 034
MD Mākslas skolai Ls 13 052
MD vidusskola, pamatskola
Ls 552 534
MD interešu izglītībai Ls 15 743
MD pirmsskolas izglītībai Ls 34 896
MD mācību literatūras iegādei
Ls 6515
MD tautas mākslas kolektīvu vadītājiem Ls 1319
MD asistentu pakalpojumu
nodrošināšanai Ls 697
MD izglītojamo ēdināšanai 1. un
2. klasē Ls 15 300
MD dziesmu un deju svētku ēdināšanai Ls 1591
Valsts budžeta dotācija (97 % līmenī)
Ls 31 734
Projekts “Trešais tēva dēls”
(bibliotēka) Ls 1225
Algotie pagaidu sabiedriskie darbi
Ls 7080
Projekts “Saliņas” Ls 15 985
Projekts “Ceriņu parks” Ls 8999
Projekts “Velo nomas punkta izveide” Ls 2257

Projekts “Brīvā laika sporta aktivitātes” Ls 6080
Projekts bērnu centram “Baltais ērglis” Ls 3003
Maksas pakalpojumi: Ls 32 900
Vecāku maksa Mūzikas skolā Ls 7500
Vecāku maksa Mākslas skolā Ls 4500
Īpašumu noma Ls 18 450
Ieņēmumi no biļešu realizācijas
Ls 2000
Dzimtsarakstu pakalpojumi Ls 150
Ieņēmumi no Sarkanā krusta Ls 300
Ieņēmumi Ls 3 163 332
Atlikums uz 2013. gada 1. janvāri
Ls 192 744,44
Pavisam kopā 2013. gada ieņēmumi
Ls 3 356 076,44”.
6. Izteikt 2. punkta 2. pielikumu šādā
redakcijā:
“Baldones novada pašvaldības
2013. gada budžeta izdevumu plāns
Atalgojums 1100 – Ls 1 5179 74
Darba devēja VSAOI, pabalsti 1200 –
Ls 367 280
Komandējumi un dienesta braucieni
2100 – Ls 3684
Pakalpojumi 2200 – Ls 619 047
Krājumi, materiāli, energoresursi,
preces,
biroja preces un inventārs
2300 – Ls 225 072
Izdevumi periodikas iegādei
2400 – Ls 1860
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi
2500 – Ls 2150
Dotācijas biedrībām 3200 – Ls 4632
Procentu maksājumi Valsts kasei
4310 – Ls 41 383
Nemateriālie ieguldījumi 5100 –
Ls 2550
Pamatlīdzekļi 5200 – Ls 303 894
Pensijas un sociālie pabalsti naudā
6200 – Ls 41 083
Sociālie pabalsti natūrā 6300 –
Ls 19 607
Pārējie maksājumi un kompensācijas
iedzīvotājiem 6400 – Ls 42 310
Pašvaldību uzturēšanas izdevumu
transferti 7200 – Ls 70 050
Kredīta pamatsummas atmaksa
9000 – Ls 91 500
Kopā: – Ls 3 354 076
Kases apgrozāmie līdzekļi – Ls 2000”.
7. Izteikt 3. punkta 3. pielikuma
01.110. (Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas), 05.100. (Vides
aizsardzība–atkritumu apsaimniekošana), 06.200. (Teritoriju attīstība),
08.210. (Bibliotēkas), 08.620. (Pārējās kultūras iestādes), 090.(Izglītība
(kopā)), Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām, 09.100. (Pirmsskolas izglītības iestāde “Vāverīte”), 09.100.)5
un 6 gadīgo apmācībai), 09.210.
(Vidusskola), (Vidusskola), 09.210.
(Mūzikas pamatskola), (Mūzikas pamatskola), Sporta komplekss, 10.700.
(Pārējais citur neklasificēts atbalsts
sociāli atstumtām personām (Sociālais dienests)), un 10.700. (Pārējais
citur neklasificēts atbalsts sociāli
atstumtām personām (Sociālās aprūpes centrs “Baldone”)) struktūras
šādā redakcijā:
“01.110. Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas Ls 190 232
Atalgojums 1100 – Ls 125 825
t.sk. deputātu atalgojums
1111 – Ls 12 894

Darba devēja VSAOI
1200 – Ls 30 311
Komandējumi un dienesta braucieni
2100 – Ls 450
Pakalpojumi 2200 – Ls 24 743
Krājumi, materiāli, energoresursi,
preces,
biroja preces un inventārs
2300 – Ls 7153
Nemateriālie ieguldījumi 5100 –
Ls 500
Pamatlīdzekļi 5200 – Ls 1250
Kopā 01.110. – Ls 190 232
05.100. Vides aizsardzība–atkritumu apsaimniekošana Ls 321 132
Atalgojums 1100 – Ls 140 762
Darba devēja VSAOI
1200 – Ls 34 170
Pakalpojumi 2200 – Ls 65 990
Krājumi, materiāli, energoresursi,
preces,
biroja preces un inventārs
2300 – Ls 49 620
Pamatlīdzekļi 5200 – Ls 30 590
Kopā 05.100. Ls 321 132

Krājumi, materiāli, energoresursi,
preces,
biroja preces un inventārs 2300 –
Ls 76 719
Izdevumi periodikas iegādei 2400 –
Ls 700
Nemateriālie ieguldījumi 5100 –
Ls 1000
Pamatlīdzekļi 5200 – Ls 142 595
Pensijas un sociālie pabalsti naudā
(Transporta kompensācija
skolēniem) 6200 – Ls 700
Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu
transferti citām pašvaldībām 7210 –
Ls 64 000
Kopā 090. Ls 1685253
Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu
transferti citām pašvaldībām 7210
Ls 64 000

06.200. Teritoriju attīstība
Ls 359 925
Atalgojums 1100 – Ls 137 730
Darba devēja VSAOI
1200 – Ls 33 181
Komandējumi un dienesta braucieni
2100 – Ls 60
Pakalpojumi 2200 – Ls 105 937
Krājumi, materiāli, energoresursi,
preces,
biroja preces un inventārs
2300 – Ls 29 890
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi
2500 – Ls 2150
Dotācijas biedrībām 3200 – Ls 500
Pamatlīdzekļi 5200 – Ls 50 477
Kopā 06.200. Ls 359925

09.100. Pirmsskolas izglītības iestāde “Vāverīte” Ls 384 079
Atalgojums 1100 – Ls 199 415
Darba devēja VSAOI 1200 –
Ls 48 040
Komandējumi un dienesta braucieni
2100 – Ls 200
Pakalpojumi 2200 – Ls 113 730
Krājumi, materiāli, energoresursi,
preces,
biroja preces un inventārs 2300 –
Ls 20 344
Izdevumi periodikas iegādei 2400 –
Ls 200
Pamatlīdzekļi 5200 – Ls 2150
Kopā 09.100. Ls 384 079
Tai skaitā
09.100. 5 un 6 gadīgo apmācībai
Ls 48 387
Atalgojums 1100 – Ls 38 992
Darba devēja VSAOI 1200 – Ls 9395

08.210. Bibliotēkas Ls 41 768
Atalgojums 1100 – Ls 22 960
Darba devēja VSAOI 1200 – Ls 5531
Komandējumi un dienesta braucieni
2100 – Ls 20
Pakalpojumi 2200 – Ls 5425
Krājumi, materiāli, energoresursi,
preces,
biroja preces un inventārs 2300 –
Ls 1387
Izdevumi periodikas iegādei 2400 –
Ls 1100
Pamatlīdzekļi 5200 – Ls 5345
Kopā 08.210 Ls 41768

09.210. Vidusskola Ls 395 265
Atalgojums 1100 – Ls 91 995
Darba devēja VSAOI 1200 – Ls 22
762
Komandējumi un dienesta braucieni
2100 – Ls 100
Pakalpojumi 2200 – Ls 124 148
Krājumi, materiāli, energoresursi,
preces,
biroja preces un inventārs 2300 –
Ls 32 242
Izdevumi periodikas iegādei 2400 –
Ls 300
Pamatlīdzekļi 5200 – Ls 123 018

08.620. Pārējās kultūras iestādes Ls
119 980
(Kinoteātris, kultūra)
Atalgojums 1100 – Ls 56 798
Darba devēja VSAOI 1200 –
Ls 13 686
Komandējumi un dienesta braucieni
2100 – Ls 300
Pakalpojumi 2200 – Ls 35 721
Krājumi, materiāli, energoresursi,
preces,
biroja preces un inventārs 2300 –
Ls 8543
Dotācijas biedrībām 3200 – Ls 4132
Pamatlīdzekļi 5200 – Ls 800
Kopā 08.620. Ls 119 980

Pensijas un sociālie pabalsti naudā
(Transporta kompensācija
skolēniem) 6200 – Ls 700

090. Izglītība (kopā) Ls 1 685 253
Atalgojums 1100 – Ls 911 182
Darba devēja VSAOI 1200 – Ls 221 104
Komandējumi un dienesta braucieni
2100 – Ls 2674
Pakalpojumi 2200 – Ls 264 579

Kopā 09.210. Ls 395 265
Vidusskola Ls 416 439
(Izglītības un Zinātnes ministrijas
mērķdotācija)
Atalgojums 1100 – Ls 335 594
Darba devēja VSAOI 1200 –
Ls 80 845
Kopā Ls 416 439
09.210. Mūzikas pamatskola Ls 84
268
Atalgojums 1100 – Ls 44 508
Darba devēja VSAOI 1200 –
Ls 11 717
Komandējumi un dienesta braucieni
2100 – Ls 124
Pakalpojumi 2200 – Ls 13 231
Krājumi, materiāli, energoresursi,
preces,

biroja preces un inventārs 2300 –
Ls 11 338
Izdevumi periodikas iegādei 2400 –
Ls 200
Pamatlīdzekļi 5200 – Ls 3150
Kopā 09.210. Ls 84 268
Mūzikas pamatskola Ls 138 347
(Izglītības un Zinātnes ministrijas
mērķdotācija)
Atalgojums 1100 – Ls 111 490
Darba devēja VSAOI 1200 –
Ls 26 857
Kopā Ls 138 347
Sporta komplekss Ls 98 819
Atalgojums 1100 – Ls 55 676
Darba devēja VSAOI 1200 –
Ls 13 416
Komandējumi un dienesta braucieni
2100 – Ls 1000
Pakalpojumi 2200 – Ls 8950
Krājumi, materiāli, energoresursi,
preces,
biroja preces un inventārs 2300 –
Ls 7000
Pamatlīdzekļi 5200 – Ls 12 777
Kopā 08.100. Ls 98 819
10.700. Pārējais citur neklasificēts
atbalsts sociāli
atstumtām personām (sociālais
dienests) Ls 176 484
Atalgojums 1100 – Ls 48 303
Darba devēja VSAOI 1200 –
Ls 11 631
Komandējumi un dienesta braucieni
2100 – Ls 130
Pakalpojumi 2200 – Ls 7158
Krājumi, materiāli, energoresursi,
preces,
biroja preces un inventārs 2300 –
Ls 2165
Izdevumi periodikas iegādei 2400 –
Ls 60
Nemateriālie ieguldījumi 5100 –
Ls 1050
Pamatlīdzekļi 5200 – Ls 5637
Pensijas un sociālie pabalsti naudā
6200 – Ls 32 383
Sociālie pabalsti natūrā 6300 –
Ls 19 607
Pārējie maksājumi un kompensācijas
iedzīvotājiem 6400 –Ls 42 310
Pašvaldību uzturēšanas izdevumu
transferti 7200 – Ls 6050
Kopā 10.700. Ls 176 484
10.700. Pārējais citur neklasificēts
atbalsts sociāli
atstumtām personām (Sociālās aprūpes centrs “Baldone”) Ls 209236
Atalgojums 1100 – Ls 57 040
Darba devēja VSAOI 1200 –
Ls 13 741
Pakalpojumi 2200 – Ls 21 380
Krājumi, materiāli, energoresursi,
preces,
biroja preces un inventārs 2300 –
Ls 48 075
Pamatlīdzekļi 5200 – Ls 67 000
Pensijas un sociālie pabalsti naudā
6200 – Ls 2000
Kopā 10.700. Ls 209 236”.
8. Izteikt 4. punkta 4. pielikumu šādā
redakcijā:
“Kredīta % maksājumi Valsts kasei
4310 – Ls 41 383
Kredīta pamatsummas atmaksa 9000 –
Ls 91 500”.

Karina Putniņa,
Baldones novada
domes priekšsēdētāja
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Par īres maksu, ja dzīvo pašvaldībai
piederošā dzīvoklī vai mājā
Baldones novada pašvaldībā līdz šim nebija noteikta
īres maksa, ja persona dzīvoja pašvaldībai piederošā
dzīvoklī. Īrnieks norēķinājās
tikai par dzīvokļa apsaimniekošanu. Taču pašvaldība ik
gadu šādu dzīvokļu vai māju
uzturēšanai tērēja pašvaldības līdzekļus aptuveni Ls 0,75
uz vienu kvadrātmetru. Tas
nebija taisnīgi pret tiem iedzīvotājiem, kas paši uzturēja savus nopirktos vai privatizētos
dzīvokļus.
Lai viestu skaidrību, kas ir apsaimniekošanas maksa un kas
ir īre, mēģināšu citēt normatīvo
aktu regulējumu.
Apsaimniekošanas maksa ir
katra dzīvokļa īpašnieka ikmēneša maksājums par mājas apsaimniekošanu un uzturēšanu. Šis pienākums ir noteikts 28.10.2010. likums “Dzīvokļa īpašuma likums”,
kur ir noteikts, ka katra dzīvokļa
īpašnieka pienākums ir piedalīties mājas apsaimniekošanā un
uzturēšanā, maksājot līdzekļus
šīm mērķim saskaņā ar dzīvokļa
īpašnieka domājamo daļu kopējā
īpašumā.
Savukārt 4.06.2009. likums
“Dzīvojamo māju pārvaldīšanas
likums” nosaka, ka Apsaimnie-

košanas maksa sastāv no šādām
izdevumu pozīcijām:
• administratīvie izdevumi,
• sanitāras kopšanas izdevumi,
• tehniskā dienesta izdevumi,
• līdzekļi aktuālajiem remontiem
un
• uzkrājumi mājas remontiem un
labiekārtošanai.
Apsaimniekošanas maksa ir
noteikta mājas ikgadējā budžetā,
kuru akceptē dzīvokļu īpašnieku
kopsapulce, vai arī tā stājas spēkā
bez dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmuma saskaņā ar MK noteikumiem.
Līdz šim pašvaldības dzīvokļu īrnieki par īri nemaksāja, tātad īres maksas nebija vispār un
īrnieki faktiski maksāja kopīpašuma apsaimniekošanas maksu
tieši tāpat kā privatizēto dzīvokļu īpašnieki. Atšķirība bija tikai
maksājuma nosaukumā: īpašniekiem tā saucās apsaimniekošanas
maksa, bet īrniekiem – īres maksa. Šāda situācija nereti raisīja
privatizēto dzīvokļu izbrīnu un
sašutumu – kādēļ tiem, kas savus
privatizācijas sertifikātus nepārdeva un naudu neiztērēja citiem
mērķiem, bet izmantoja tos, privatizējot dzīvokli, tagad ir jāmaksā tikpat cik pašvaldības dzīvokļu
īrniekiem, kas naudu dzīvokļa
privatizācijai netērēja. Un viņiem

bija pilnīga taisnība – šāda situācija bija negodīga. Vērā ņemams
arī apstāklis, ka tie Baldones iedzīvotāji, kas nevar pretendēt uz
pašvaldības dzīvokļiem, tos īrē
no privātpersonām, maksā privātpersonai īres maksu, kas Baldonē svārstās no Ls 10 līdz 150,
atkarībā no dzīvokļa labiekārtotības. Ar novada domes 2013. gada
29. oktobra lēmumu kārtība tiks
radikāli mainīta.
No 2013. gada 1. novembra
maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu
tiks noteikta Latvijas Republikas
Ministru kabineta 9.12.2008. noteikumos nr. 1014 “Kārtība, kādā
aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu” nosacītajā kārtībā un termiņos. Saskaņā ar likumu “Par dzīvojami telpu īri”, kas
nosaka, ka dzīvojamās telpas īres
maksu veido apsaimniekošanas
izdevumu daļa un peļņa, neprivatizēto dzīvokļu īres maksā tiks
iekļauta pašvaldības tā saucamā
peļņa jeb faktiski nevis peļņa, bet
daļēja pašvaldības izdevumu
kompensācija par dzīvojamās
platības uzturēšanu (remontiem).
Papildus (atkarībā no mājas
labiekārtojuma pakāpes) tiks iekasēta maksa par sadzīves atkri-

tumu savākšanu, par koplietošanas telpu apgaismojumu, par
apkuri un ūdens uzsildīšanu, par
auksto ūdeni un kanalizāciju, par
asenizācijas pakalpojumiem, par
ēkas siltummezgla izbūves kredīta dzēšanu, zemes nomu, nekustamā īpašuma nodokli.
Lai nodrošinātu korektu maksas noteikšanu, Baldones novada
teritorijā tiek noteikta daudzdzīvokļu māju dzīvokļu klasifikācija:
• “labiekārtots dzīvoklis/
māja” – dzīvojamās telpas, kas
nodrošinātas ar šādiem pamatpakalpojumiem – centralizētu
siltumapgādi vai autonomo gāzes/elektrības apkuri, vannu/
dušu, centralizētu ūdensapgādi
un kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu dzīvoklī un sadzīves
atkritumu izvešanu. Dzīvoklis
var būt nodrošināts ar papildpakalpojumiem (centralizēta ūdens
uzsildīšana, gāzes plīts u. c.);
• “daļēji labiekārtots dzīvoklis/māja” – dzīvojamās telpas, kas
nodrošinātas ar šādiem pamatpakalpojumiem – krāsns apkuri,
centralizētu ūdens apgādi dzīvoklī, kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu dzīvoklī vai ārpus tā, un
sadzīves atkritumu izvešanu;
• “dzīvoklis/māja bez ērtībām” – dzīvojamās telpas, kas
nodrošinātas ar šādiem pamat-

pakalpojumiem – krāsns apkuri, ūdensapgādi un kanalizācijas
notekūdeņu novadīšanu ārpus
dzīvokļa.
Domes lēmuma projektā
tiek piedāvāta šāda maksa:
Pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksas daļa, ko
īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu (Liet1), ir:
• labiekārtotām dzīvojamām
telpām – 0,32 Ls/m2 mēnesī jeb
0,45 euro;
• dzīvojamām telpām ar daļējām ērtībām – 0,15 Ls/m2 mēnesī
jeb 0,20 euro;
• dzīvojamām telpām bez ērtībām – 0,11 Ls/m2 mēnesī jeb
0,15 euro.
Domes lēmuma izvilkums tiks
publicēts novembra “Baldones
Ziņās” un būs atrodams arī Baldones novada pašvaldības mājaslapā saitē http://www.baldone.lv/
Lapas/B_N_2.htm#2. Dzīvokļu
īrniekiem par grozījumiem īres
līgumā tiks paziņots ar atsevišķu
paziņojumu no Baldones pašvaldības kapitālsabiedrības, sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Būks”,
informācija būs atrodama arī SIA
“Būks” mājaslapā saitē http://
www.siabuks.lv/index.html.
Skaidrojumu sagatavoja
Aija Leitāne,
Baldones novada pašvaldības
juridiskā dienesta vadītāja

2013. gada 29. oktobra sēdes lēmums (prot. nr. 6, 28. §)

“Par īres maksas aprēķināšanas metodiku Baldones novada
pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajām dzīvojamām telpām”
2. Pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās
daļas 14. punkta b) apakšpunktu,
kurš nosaka, ka dome var noteikt,
ja tas nav aizliegts vai noteikts ar
likumiem vai Ministru kabineta
noteikumiem, maksu par pašvaldības dzīvojamā un nedzīvojamā
fonda īri (nomu), likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 11.1 panta pirmo
daļu, kas nosaka, ka pašvaldībām
piederošo dzīvojamo telpu īres
maksu nosaka attiecīgās pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija pašvaldības domes noteiktajā kārtībā, likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 11. panta otro daļu,
kas nosaka, ka dzīvojamās telpas
īres maksu veido dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izdevumu
daļa, kas ir proporcionāla attiecīgās izīrētās dzīvojamās telpas
platībai un peļņa, 13. panta otro
daļu, kura nosaka, ka, ja dzīvoja-

mās telpas īres līgumā ir paredzēta iespēja līguma darbības laikā
paaugstināt dzīvojamās telpas īres
maksu, izīrētājs vismaz sešus mēnešus iepriekš rakstveidā brīdina
īrnieku par tās paaugstināšanu, ja
vien īres līgumā nav noteikts citādi, Baldones novada dome, atklāti
balsojot “par” – 13 balsis, “pret” –
nav, “atturas” – nav, nolemj:
3.1. apstiprināt noteikumus
“Baldones novada pašvaldības
daudzdzīvokļu māju dzīvokļu/
māju klasifikācija pēc labiekārtotības, īres maksas aprēķināšanas
formulas un dzīvokļu/māju sadalījums pēc labiekārtotības”;
3.2. noteikt, ka pašvaldībai
piederošo dzīvojamo telpu īres
maksas daļa par dzīvojamās telpas lietošanu (Liet1), ir:
3.2.1. labiekārtotām dzīvojamām telpām – 0,32 Ls/m2 mēnesī
jeb 0,44 euro ;

3.2.2. dzīvojamām telpām ar
daļējām ērtībām – 0,15 Ls/m2
mēnesī jeb 0,20 euro;
3.2.3. dzīvojamām telpām bez
ērtībām – 0,11 Ls/m2 mēnesī jeb
0,15 euro;
3.3. noteikt, ka pašvaldībai
piederošo dzīvojamo telpu īres
maksas daļas apmērs – dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumi (Aps) –
ir vienāds ar attiecīgās dzīvojamās
mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumu apmēru, kas
noteikts atbilstoši normatīvajos
aktos noteiktajām prasībām. Šajos
izdevumos ietilpst arī dzīvojamās
mājas koplietošanas īpašuma uzturēšanas un apsaimniekošanas
pakalpojumu izmaksas;
3.4. noteikt, ka papildus īres
maksas daļai proporcionāli izīrētās dzīvojamās telpas platībai
maksājams likumā noteiktais ne-

kustamā īpašuma nodokļa maksājums. Par pakalpojumiem, kas
saistīti ar dzīvojamo telpu lietošanu, īrnieks maksā normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā;
3.5. noteikt, ka jau izīrētajām
dzīvojamām telpām jauno īres
maksas daļu piemēro no brīža,
kad beidzies likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 13. panta otrajā daļā
noteiktais brīdināšanas termiņš,
bet no jauna izīrējamām telpām
īres maksas daļu iekasē no īres
līguma noslēgšanas dienas;
3.6. noteikt, ka līgumus par
dzīvojamo telpu īri slēdz un īres
maksas daļu iekasē SIA “Būks”,
un īres maksu izlieto pašvaldības
dzīvojamo telpu labiekārtošanai
un remontam;
3.7. uzdot SIA “Būks” par pieņemto lēmumu rakstiski informēt visus pašvaldības īpašumā
dzīvojošos īrniekus;

3.8. lēmumu publicēt Baldones novada pašvaldības izdevumā “Baldones Ziņas” un mājaslapā.
Pielikumā: Noteikumi “Baldones novada pašvaldības daudzdzīvokļu māju dzīvokļu/māju klasifikācija pēc labiekārtotības, īres
maksas aprēķināšanas formulas
un dzīvokļu/māju sadalījums pēc
labiekārtotības
Karina Putniņa, sēdes vadītāja

Ar noteikumiem “Baldones novada
pašvaldības daudzdzīvokļu māju
dzīvokļu/māju klasifikācija pēc labiekārtotības, īres maksas aprēķināšanas formulas un dzīvokļu/māju
sadalījums pēc labiekārtotības” var
iepazīties Baldones novada interneta vietnē:
www.baldone.lv
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Biedrības “Baldones Partnerība” paziņojums

Darām kopā!

Biedrība “Baldones Partnerība” izsludina VI
projektu pieņemšanas kārtu ELFLA projektiem

Šajā vasarā Baldones novada
sociālais dienests piedāvāja iespēju novada ģimenēm
iesaistīt bērnus interešu izglītības programmā “Darām
kopā”. Tās dalībniekiem pēc
piedalīšanās
darbaudzinošās aktivitātēs tika piešķirtas
brīvpusdienas noteiktam mācību periodam.
Sociālā dienesta darba pašizvērtēšanas sapulcē secinājām, ka šajā
gadā ir izdevies panākt būtiskus
programmas uzlabojumus. Tas
nebūtu iespējams bez Baldones
novada iestāžu atbalsta. Sakām
paldies vadītājiem un darbiniekiem par sadarbību, organizējot
bērnu nodarbināšanu.
Ļoti priecājamies par visiem
padarītajiem darbiņiem. Par tiem
iedzīvotāji varēja lasīt augusta
avīzītē.
Šobrīd izjūtam gandarījumu
par bērnu stādītajiem, koptajiem

un izaudzētajiem ķirbjiem. Septembra nogalē, kad programmas
“Darām kopā” dalībnieki jau
sēdēja skolas solos un mācījās,
mums, sociāla dienesta darbiniecēm, neatlika nekas cits kā rīkot
talku un bagāto ķirbju ražu novākt pašām, un sākt ķirbīšu ceļojumu.
No bērnu izaudzētajām dabas
veltēm sadarbībā ar Baldones vidusskolas skolēniem izveidojām
ķirbju izstādi estētiskajam baudījumam un sirdspriekam.
Skolēnu rudens brīvdienās aicinājām visus vasaras darbiņu darītājus uz noslēguma pasākumu
kinoteātrī. Radošajās darbnīcās
bērni pašu izaudzētos ķirbjus izgreba Helovīnu dienas noskaņās.
No bērnu izdekorētajiem ķirbjiem sanāca brīnišķīga Helovīna
dienas izstāde, kuru pilsētnieki
varēja vērot vairākas dienas skvērā pie bērnu pēcpusdienas centra
ieejas. Pasākuma noslēgumā visi

aktivitāšu dalībnieki varēja noskatīties filmu.
Skolēnu izaudzēto ķirbīšu
ceļojums turpinājās uz skolas ēdnīcu, kur sadarbībā ar Krejānes
kundzi un SIA “Krīga” pavārītēm
ķirbīši pārtapa veselīgos ēdienos.
No 11. līdz 15. novembrim bērni
varēja baudīt gardus salātus, kartupeļu un ķirbju biezeni, ķirbju
krēmu un ķirbju pankūkas. Sadarbībā ar Baldones vidusskolas
8.a klasi un vizuālās mākslas skolotāju Dainu Leveiku no mazajiem ķirbīšiem izveidojām svečturīšus ar latviskiem elementiem.
Tos izvietojām skolas ēdnīcā telpas estētiskajam noformējumam.
Sakām paldies vecākiem par
lielo atsaucību, mācot bērniem darbošanās un atalgojuma izpratni.
Ceram, ka arī nākamajā gadā
varēsim sniegt atbalstu baldoniešu ģimenēm bērnu ēdināšanā.
Baldones novada
sociālais dienests

Policija informē
Reidā laikā uzmana
atstarotāju lietošanu
Reģionālās pašvaldības policijas
(RPP) Baldones novada nodaļas
darbinieki oktobrī veica reidu Baldones novadā, lai raudzītos, vai gājēji savas drošības nolūkos tumšajā
diennakts laikā lieto atstarotājus.
Atstarotāju lietošana ir būtisks nosacījums, lai, pārvietojoties pa neapgaismotām ielām,
autovadītāji gājējus varētu laikus
pamanīt, tā pasargājot gan savu,
gan līdzcilvēku drošību.
Reida rezultāti bija pārsteidzoši pozitīvi, jo visas pašvaldības policijas ekipāžas reida
laikā nesastapa nevienu iedzīvotāju, kurš pārkāptu gājēju noteiktos pienākumus.
Baldones novadā transportlīdzekļu vadītāji var būt droši, jo
diennakts tumšajā laikā pa neapgaismotām ielām gājējus pamanīs laikus.

Brīdina par
garnadžu sezonu
Rudens un ziemas sezonas ir
garnadžu iemīļotākais periods,
lai veiktu zādzības no klusajām
mazdārziņu teritorijām, kur bez
uzraudzības atrodas atstāti darbarīki un citas vērtīgas lietas. Arī
RPP Baldones novada nodaļā
palielinās ar zādzībām saistīto izsaukumu skaits.
Lai mazinātu pastrādāto noziegumu skaitu, vasaras sezonai
noslēdzoties, Reģionālās pašvaldības policija Baldones novada nodaļa veic pastiprinātu preventīvo
darbu vairākās Baldones novada
dārziņu un vasarnīcu teritorijās –
Vārpas, Misa, Sarma, Mercendarbe un citur, pasargājot iedzīvotāju
īpašumu un mazinot ļaundaru
vēlmi veikt kārtējo noziegumu.
Centrā noķer dzērājšoferus
Reģionālās pašvaldības policijas

(RPP) Baldones novada nodaļas
darbinieki, patrulējot 19. oktobra
naktī, aptuveni plkst. 23 pamanīja “BMW” markas automašīnu,
kuras pārvietošanās stils likumsargiem radīja aizdomas.
Pašvaldības policijas darbinieki pieņēma lēmumu aizdomīgo autovadītāju apturēt. Veicot pārbaudi, tika konstatēts, ka
autovadītājs atradies vairāk nekā
divu promiļu alkohola reibumā.
Savukārt 25. oktobra pēcpusdienā RPP Baldones novada
nodaļas darbinieki aizturēja iereibušu šoferi, kurš pa Baldones
centru pārvietojās ar “Ford” markas spēkratu, būdams 3,57 promiļu alkohola reibumā.
Atbilstoši pārkāpuma piekritībai pārkāpēji nodoti izmeklēšanai Valsts policijas Rīgas reģiona
pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes Ceļu policijas bataljona
darbiniekiem.

Biedrība “Baldones Partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas VI kārtu Lauku attīstības programmas 2007.–
2013. gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2013. gada 3. decembra
līdz 2014. gada 3. janvārim.
VI kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 9797,53 lati.
Projektu iesniegumi jāiesniedz biedrības “Baldones Partnerība” birojā – 207. kab., “Pārupēs”, Baldones novads, Baldones pagasts, LV–
2125, Inesei Lagzdiņai, tālrunis 67932025, 26328940, e-pasts inese.
lagzdina@baldone.lv, bet projekta iesniegumus elektroniskā dokumenta
formā, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un apliecināti ar laika
zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, jāiesniedz, nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta e-pastu lad@lad.gov.lv.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks šādās aktivitātēs un rīcībās:
3.1. Rīcība.
“Lauku saimniecību modernizācija”
Rīcības mērķis – 3.1. rīcībā attīstīt lauksaimniecības produktu ražošanu un pirmapstrādi biedrības “Baldones Partnerība” darbības teritorijā
un atbalstīt mājražotājus, kas būtu gatavi ražot, pārstrādāt un piedāvāt
tirgum vietējos identitātes produktus.
Paredzamie risinājumi Tiek atbalstīta aktivitāte-iekārtu, tehnikas un
aprīkojuma iegāde, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības
produktu ražošanai un pirmapstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošana, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu un žogu balstu
iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana.
Pieejamais finansējums 9797,53 lati.
Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcību mērķiem, plānotajām darbībām,
projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties “Pārupēs”, Baldones novads, 207. kab.,
pirmdienās un ceturtdienās plkst. 8.30–17, Lauku atbalsta dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv un mājaslapā www.baldonespartneriba.lv.
Ar cieņu,
biedrības “Baldones Partnerība”
valdes priekšsēdētāja

Pasaulē ir divas laimes:
Viena maza – būt pašam laimīgam,
Otra liela – padarīt laimīgus citus.
(J. Tuvins)

Paldies visiem atsaucīgajiem uzņēmējiem,
kuri jau snieguši
savu artavu svētku tapšanā!
Aizvien kā katru gadu aicinām uzņēmējus un baldoniešus atbalstīt sociālā dienesta Ziemassvētku akciju, lai iepriecinātu vientuļos Baldones
pensionārus, ģimenes un bērnus. Priecāsimies gan par praktiskām lietām – kā siltu zeķu vai cimdu pāri, kartupeļiem vai ievārījuma burciņu –,
gan kādu gardumu un citām sarūpētām dāvanām.
Šogad Ziemassvētku kino seansu plānojam noorganizēt gan sociāli
mazaizsargātām ģimenēm ar bērniem, gan cienījamiem senioriem un
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Priecāsimies par idejām un ierosinājumiem, kā iepriecināt baldoniešus Ziemassvētkos. Sazināties ar mums var Baldones novada domes ēkā sociālā
dienesta telpās, kā arī pa tālruņiem 67932067, 67350993 un 67350996 vai
e-pasts: soc.dienests@baldone.lv.
Ja izlemsiet veikt naudas ziedojumu, lūdzam to pārskaitīt Baldones
novada domes speciālajā kontā:
AS “SEB banka”
Kods UNLALV2X
Konts LV95UNLA0003001142623
Reģistrācijas nr. 90000031245
Ar norādi: Ziedojums Ziemassvētku labdarības akcijai
Vēlot saticīgu, gaišu un mīlošu Ziemassvētku gaidīšanas laiku, Baldones
novada sociālā dienesta darbinieces
Inguna, Ilga, Linda, Ilona, Ineta, Ilona, Laima, Baiba
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8 • Baldones Ziņas
Sveicam apaļā jubilejā
novembra
gaviļniekus
Nepūlies iemantot pasauli,
Tā jau ir tevī.
Tu tikai ej pa sauli
Un saullēktus glabā sevī.
(L. Ikere)

Mirdza Krūze – 95
Skaidrīte Emīlija
Viļčinska – 93
Lilija Stīvere – 92
Feodora Andrejeva – 86
Aija Baltaiszaķe – 86
Zinaida Jaškova – 86
Zinaida Miezīte – 86
Leonards Karveckis – 83
Vilma Gause – 82
Daina Pastare – 82
Andrejs Vilšķersts – 82
Ruta Kudrjavceva – 80
Guntis Zanders – 80
Milda Puncule – 75
Lonija Vītola – 70
Voldemārs Karols – 70
Skaidrīte Miškina – 70
Aina Skaidrīte
Šablovska – 70

SVEICAM
BALDONES JAUNDZIMUŠOS
Evelīna Bērziņa,
Samanta Petrova,
Annija Kravčenko,
Matvejs Titovs.

Novembris,– 2013

Pasākumi decembrī
1.–20. decembrī PII “Vāverīte”

bērnu darbu izstādes “Ziema klāt!”
2. decembrī PII “Vāverīte” 1. adventes sveces
iedegšana
4.–15. decembrī vidusskolā skolas sacensības
vieglatlētikā
6. decembrī Jāņa Dūmiņa Mūzikas skolā akordeona
un flautas klases koncerts
8. decembrī plkst. 12 skvērā egles gaismiņu iedegšana
9. decembrī PII “Vāverīte” 2. adventes sveces
iedegšana
10. decembrī plkst. 16 PII “Vāverīte”
Ziemassvētku egles gaismiņu iedegšana
10. decembrī Jāņa Dūmiņa Mūzikas skolā J. Visockas
klavieru klases audzēkņu koncerts
16. decembrī PII “Vāverīte” 3. adventes sveces
iedegšana
17. decembrī vidusskolā Ziemassvētku līnija
sākumskolai
17. decembrī mākslas skolā 1.–3. kursam liecību
izdošana un Ziemassvētku pasākums
18. decembrī plkst. 18 baznīcā mūzikas pamatskolas
Ziemassvētku koncerts
18.–19. decembrī no plkst. 9 PII “Vāverīte” Svētki
grupām “Ziemassvētki sabraukuši”
18. decembrī mākslas skolā 4.–8. kursam liecību
izdošana un Ziemassvētku pasākums
19. decembrī vidusskolā Ziemassvētku karnevāls
20. decembrī vidusskolā svinīgā svētku līnija, liecību
izdošana
21. decembrī plkst. 18

Mūžībā pavadīti
Varvara Gekiša,
Inge Nora Henzele,
Inga Upeniece,
Viesturs Leitis,
Varvara Fjodorova.

vidusskolā Ziemassvētku koncerts
22. decembrī plkst. 18 baznīcā Jura Kovaļenko, Māras
Bērziņas, grupas “Spuldzītes vējā” Ziemassvētku
koncerts “Es debesīs paveros”
28. decembrī plkst. 12. kinoteātrī Ziemassvētku
pasākums pašiem mazākajiem ar leļļu teātra izrādi
un rotaļām un saldumiem
31. decembrī plkst. 22. vidusskolas ēdnīcā
Vec-Jaungada balle
(pieteikties pa tālruni 29151386 līdz 23. decembrim)

Aicinājums
Balts gaišums mirdz no svecītēm, dzied koris seno dziesmu svētu;
Un bērni nāk ar svecītēm, lai Ziemassvētkus nosvinētu.
(K. Krūza)
Arī šogad svētku laikā no 22. decembra līdz 4. janvārim aicinām vakara
tumšajā laikā izgaismot kādu no mājas, dzīvokļa logiem ielas pusē, lai radītu īpašu svētku noskaņu novadā ikvienam garāmgājējam, kā arī pilsētas
viesim vai tūristam.
Arī vienkārši svecīte logā būs kompliments novadam. Esiet atsaucīgi,
un tas būs solis uz jaunas tradīcijas ieviešanu Ziemassvētku laikā, radot novadā īpašu svētku noskaņu. Tikai kopā mēs to varam!
Informatīvie atbalstītāji:
Baldones novada sporta komplekss, Biedrība “Baldones Partnerība”,
Baldones novada domes Attīstības nodaļa

PEP MAMMA

Latvijā jau ceturto gadu darbojas PEP (pirmā emocionālā palīdzība vecākiem) mammu kustība. Mammas, kas divu gadu apmācībā ieguvušas
īpašu izglītību – PEP mamma –, kļūst arvien zinošākas un spējīgākas.
PEP mammas atbalsts jaunos vecākus ar viņu mazajiem bērniem
līdz trīs gadu vecumam. Ģimenes, kas ir apjukušas lielajā un satraucošajā pārmaiņu laikā, kas saistītas ar bērniņa ierašanos, tieši PEP mammas mājvizītē saņem gan nepieciešamo emocionālo atbalstu, gan arī
būtisku informāciju, kas nereti ir izšķiroša, lai jau sākumā vecāki veidotu
ar savu bērnu veiksmīgas attiecības. Tāpēc uzaicinām uz bezmaksas iepazīšanās nodarbību 2013. gada 4. decembrī plkst. 11–14 Psiholoģijas
mācību centra “Līna” telpās, kas atrodas Rīgā, Miera ielā 17–4.
Nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 20451188. Ja ierašanās šobrīd nav iespējama, priecāsimies par jūsu jautājumiem telefoniski vai e-pastā. Vairāk informācijas mūsu centra mājaslapā www.lina.lv
(sadaļā “Mācību centrs”) un PEP mammu mājaslapā www.pep.lv.
Līga Liepiņa, Psiholoģijas mācību centra vadītāja

Senioriem

Ielūgums

Baldones novada sociālais dienests aicina seniorus un cilvēkus
ar funkcionāliem traucējumiem

18. decembra dienu pavadīt Ziemassvētku noskaņās.
Baldones kinoteātrī būs iespēja noskatīties filmu,
satikt draugus un paziņas.

Visi laipni gaidīti 18. decembrī Baldones kinoteātrī plkst. 11.
Pasākums tiek organizēts ar
Baldones uzņēmēju atbalstu
Ziemassvētku labdarības akcijas ietvaros.

Jaungada balle senioriem
2014. gada 4. janvārī plkst. 12
Baldones vidusskolas ēdnīcā.
Dalības maksa – Ls 2. Ielūgumus varēs saņemt domes ēkā 2. stāva
zālē pie pensionāru padomes pārstāves R. Rozenštrauhas 9., 12.,
16., 19. un 28. decembrī plkst. 9–12.
Visi laipni aicināti!
Nāciet un aiciniet līdzi – būs interesanti!
Priecīgus Ziemassvētkus!
Māra Skuja, Pensionāru padomes priekšsēdētāja

Līdzjūtības
Tā mūsu mīļie aiziet – mierā un klusumā prom.
Paliek tik dvēseles gaisma.
(Ā. Elksne)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Līgai Dāboliņai,
tēti mūžībā aizvadot.
Kolēģi novada domē

Lai tēva mīla paliek dziļi sirdī,
Par avotu, kur mūžam spēku smelt…
Izsakām dziļu līdzjūtību Līgai Dāboliņai
šai grūtajā brīdī, no tēva atvadoties.
Irēna, Ainis, Eva, Evija, Kristaps

Gaidām ziemu, lai tu vari slidot
Īstenots projekts nr. 12-04-LL35L413201-000007 “Vasaras un ziemas sezonu brīvā laika sporta aktivitāšu uzlabošana un dažādošana
Baldones novada iedzīvotājiem”,
kura mērķis ir veicināt dzīves kvalitātes uzlabošanos vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā,
nodrošinot Baldones iedzīvotājiem
sabiedrisko aktivitāšu dažādošanos
vasaras un ziemas sezonās. Rezultātā Baldones novada svētkos 2013

tika uzstādīta mini rampa un izveidota slaidu kaste skeitparkam, kas
bija daļa no projekta.
Projektā arī uzstādīts bortu
komplekts un prožektori slidotavai. Gaidām ziemu, lai var uzliet
ledu. Gan slidotava, gan skeitparks ir pieejams visiem Baldones novada iedzīvotājiem.
Nobeigumā – milzīgs paldies
SIA “Dinda” par individuālu ieguldījumu slidotavas izveidē! Par

patiesu interesi un vēlmi radīt
pēc iespējas draudzīgāku, ērtāku
vidi slidotājiem.
Attīstības nodaļa
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