2013.gada 9.janvāra 1.novada domes sēdē pieņemtie lēmumi
1. Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Par Baldones novada teritorijas plānojumu”.
2. Par degvielas limitiem 2013.gadā.
3. Par nomas tiesību izsoli.
4. Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru zemei”.
5. Par līdzfinansējumu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstības (ELFLA) projektam
„Baldones pēcpusdienas bērnu centra „Baltais ērglis” brīvā laika aktivitāšu uzlabošana un
dažādošana”.
6. Par līdzfinansējumu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstības (ELFLA) projektam
„Vasaras un ziemas sezonu brīvā laika sporta aktivitāšu uzlabošana un dažādošana Baldones
iedzīvotājiem”.
7. Par nolikuma „Par atbalsta piešķiršanu juridiskām un fiziskām personām sporta un veselīga
dzīvesveida veicināšanai Baldones novadā” apstiprināšanu.
1.§
Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Par Baldones novada teritorijas plānojumu”

/izsakās - K.Putniņa, R.Audzers, G.Beinardte, J.Dūmiņš, S.Freiberga, S.Grundšteine, I.Lagzdiņa,
J.Kovaļenko, M.Meijere, J.Mugurevičs, H.Nezinis, I.Pundiņš, A.Puriņš /
ZIŅO: P.Grants, Attīstības nodaļas vadītājs
SAGATAVOJA: P.Grants
Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, 25. un 27.pantu, Ministru
kabineta noteikumi Nr.711 Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem
94.punktu un Baldones novada domes 2012.gada lēmumu „Par Baldones novada teritorijas plānojuma
2013. – 2024. gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu” (prot.Nr.20, 1.§), ņemot vērā Finanšu un attīstības
komitejas 07.01.2013. sēdes pozitīvu atzinumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR – 13 balsis (K.Putniņa, R.Audzers, G.Beinardte, J.Dūmiņš, S.Freiberga, S.Grundšteine, I.Lagzdiņa,
J.Kovaļenko, M.Meijere, J.Mugurevičs, H.Nezinis, I.Pundiņš, A.Puriņš); PRET - nav; ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Apstiprināt Baldones novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam un, kā pašvaldības saistošos
noteikumus Nr.1, izdot Baldones novada teritoriju teritorijas plānojuma „Teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi” un „Grafiskā daļa” kartes.
2. Publicēt paziņojumu par Baldones novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu laikrakstos „Latvijas
Vēstnesis” un „Baldones ziņas”.
2.§
Par degvielas limitiem 2013.gadā

/izsakās – R.Audzers, G.Beinardte, J.Dūmiņš, S.Grundšteine, I.Lagzdiņa, J.Kovaļenko, M.Meijere,
J.Mugurevičs, H.Nezinis, I.Pundiņš, A.Puriņš /

ZIŅO: H.Nezinis
SAGATAVOJA: I.Simsone
Izskatījusi domes izpilddirektores Ilzes Simsones sagatavoto sarakstu par Baldones novada pašvaldības
iestāžu vadītāju un darbinieku darba vajadzībām nepieciešamajiem degvielas limitiem domes un tās iestāžu
vajadzībām uz līguma pamata izmatojamam personīgajam autotransportam,
Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR – 9 balsis (R.Audzers, G.Beinardte, J.Dūmiņš, S.Grundšteine, I.Lagzdiņa, J.Kovaļenko, M.Meijere,
J.Mugurevičs, H.Nezinis, I.Pundiņš); PRET - nav; ATTURAS – 1 balss (A.Puriņš), saskaņā ar LR likuma
„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta 1.daļu nepiedalās lēmuma
pieņemšanā – 2 balsis (K.Putniņa, S.Freiberga),
NOLEMJ:
apstiprināt sekojošus degvielas patēriņa limitus mēnesī vai gadā 2013.gadam:
1.Domes priekšsēdētājam - 60 litri dīzeļdegviela mēnesī
2.Atbildīgajam par elektrosaimniecību - 60 litri dīzeļdegviela mēnesī
3.Lauku kapu un kapličas pārzinim - 600 litri dīzeļdegvielas gadā
4.Juridiskā dienesta vadītājam - 40 litri E – 95 mēnesī
5.Zemes ierīkotājam - 30 litri E – 95 mēnesī
6.Administratīvo pārkāpumu inspektoram kopā ar būvinspektoru - 90 litri E – 95 mēnesī
7.Pašvaldības mežu apsaimniekotājam - 200 litri dīzeļdegviela gadā
8.Remontstrādniekam - 20 litri E – 95 mēnesī
9.Kultūras darba organizatoram - 40 litri E – 95 mēnesī
10.Dārzniekam-brigadierim - 80 litri E - 95 mēnesī
11.Kinoteātra šoferim - 30 litri E – 95 mēnesī
12.Pirmsskolas izglītības iestādes „Vāverīte” vadītāja vietniekam saimnieciski administratīvajā darbā - 40
litri dīzeļdegviela mēnesī
13.Mūzikas pamatskolas direktoram - 20 litri dīzeļdegviela mēnesī
14.Mūzikas pamatskolas direktora vietniekam saimnieciski administratīvajā darbā - 20 litri dīzeļdegviela
mēnesī
15.Vidusskolas direktora vietniekam saimnieciski administratīvajā darbā - 40 litri E – 95 mēnesī
16.Mākslas skolas direktoram - 40 litri E – 95 mēnesī
17.Sporta kompleksa vadītājam - 40 litri dīzeļdegviela mēnesī
18.Sociālās aprūpes centra Baldone vadītājam - 40 litri dīzeļdegviela mēnesī
19.Attīstības nodaļas vadītājam - 20 litri dīzeļdegviela mēnesī

20.Projektu vadītājai - 20 litri degvielas mēnesī
21.Sabiedrisko attiecību speciālistam - 20 litri degvielas mēnesī
22.Strādniekam darbam ar motorzāģi un krūmgriezi (A.Tauvenam) - 40 litri dīzeļdegviela mēnesī

3.§
Par nomas tiesību izsoli

/izsakās – R.Audzers, G.Beinardte, J.Dūmiņš, S.Grundšteine, I.Lagzdiņa, J.Kovaļenko, M.Meijere,
J.Mugurevičs, H.Nezinis, I.Pundiņš, A.Puriņš /
ZIŅO:K.Putniņa
SAGATAVOJA: T.Tihoņenko, nekustamo īpašumu pārzine
1.Baldones novada dome ir izskatījusi pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistes Tatjanas Tihoņenko
ziņojumu par pašvaldībai piederošās telpas Daugavas ielā 2, Baldonē īres tiesību izsoli.
2.Baldones novada dome konstatē:
2.1. Nekustamais īpašums Daugavas ielā 2, Baldonē, Baldones novadā reģistrēts Rīgas rajona
zemesgrāmatas nodaļā uz Baldones pašvaldības vārda ar Baldones pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu Nr.
[..];
2.2. 2013.gada 4.janvārī Baldones pašvaldībā ir saņemt SIA „Tromado”, Reģ.nr.40103458257 iesniegums
ar reģ.nr.103-05-31/12, ar lūgumu izskatīt iespēju iznomāt SIA „Tromado” telpu pēc adrese Baldone,
Daugavas iela 2, kurā ir plānots ierīkot servisa centra pieņemšanas punktu (elektronikas remonts, sadzīves
tehnikas remonts, mobilo telefonu remonts, un citi pakalpojumi).
2.3. Telpas Daugavas ielā 2 1,9 m2 platībā . Telpa tiek nodrošināta ar šādiem komunāliem pakalpojumiem
–elektrība, ir pieejami koplietošanas ūdensvads un kanalizācija, apkure.
Telpai nav parāda par ēkas apsaimniekošanu un komunālajiem maksājumiem.
3.Baldones novada dome pamatojas uz šādām tiesību normām:
3.1. LR likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta
pirmās daļas 2.punktu, kas noteic, ka „(…) pašvaldībām jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi,
tas ir (…) manta nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu (…).
3.2. 2010.gada 8.jūnija MK noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas
kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”, kas nosaka valsts,
pašvaldību un citu atvasinātu publisku personu mantas iznomāšanas kārtību.
4.Ievērojot visu augstāk minēto un vadoties no likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanu ” 3.panta pirmās daļas 2.punktu, MK noteikumiem Nr.515,
Baldones novada dome, atklāti balsojot,

PAR – 12 balsis (K.Putniņa, R.Audzers, G.Beinardte, J.Dūmiņš, S.Freiberga, S.Grundšteine, I.Lagzdiņa,
J.Kovaļenko, M.Meijere, J.Mugurevičs, H.Nezinis, I.Pundiņš); PRET - nav; ATTURAS – 1 balss
(A.Puriņš) ,
NOLEMJ:
4.1. Apstiprināt Baldones novada domes nekustamā īpašuma, telpas Daugavas ielā 2, Baldonē, Baldones
novadā īres tiesību izsoles noteikumus;
4.2.Noteikt izsoles veidu – rakstiskā izsole ar pieteikšanas termiņu līdz 2013.gada 21.janvārim;
4.3. Noteikt izsoles dalības reģistrācijas maksas apmēru– Ls 5,- (pieci lati);
4.4. Noteikt īres līguma termiņu – 3 gadus;
4.5. Izveidot izsoles komisiju sekojošā sastāvā:
4.5.1.Tatjana Tihoņenko – nekustamo īpašumu speciāliste, komisijas priekšsēdētāja;
4.5.2. Ilze Simsone – domes izpilddirektore, komisijas loceklis;
4.5.3. Edīte Andreļevska – grāmatvede, komisijas sekretāre;
4.6.Informāciju par īres tiesību izsoli publicēt interneta vietnē www.baldone.lv, laikrakstā „Baldones ziņas”
un paziņojumu par izsoli izlikt domē uz informācijas stenda.

4.§
Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru zemei”

/izsakās – R.Audzers, G.Beinardte, J.Dūmiņš, S.Grundšteine, I.Lagzdiņa, J.Kovaļenko, M.Meijere,
J.Mugurevičs, H.Nezinis, I.Pundiņš, A.Puriņš /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: A.Leitāne, juridiskās daļas vadītāja
Noklausījusies domes priekšsēdētājas Karinas Putniņas un domes juridiskā dienesta vadītājas Aijas
Leitānes ziņojumus par nepieciešamību pieņemt pašvaldības saistošos noteikumus par nekustamā īpašuma
nodokļa piemērošanu zemei 2013.gadā, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas
13.punktu, kas noteic, ka „(..) dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus par likumos un Ministru kabineta
noteikumos paredzētajiem jautājumiem (..)”, un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās
daļas 9. 1 , pārejas noteikumu 20.punktu, ņemot vērā pozitīvo Finanšu un attīstības komitejas 07.01.2013.
sēdes lēmumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR – 9 balsis (K.Putniņa, J.Dūmiņš, S.Freiberga, S.Grundšteine, I.Lagzdiņa, M.Meijere, J.Mugurevičs,
H.Nezinis, I.Pundiņš); PRET - 2 balsis (G.Beinardte, R.Audzers); ATTURAS – 2 balsis (A.Puriņš,
J.Kovaļenko),
NOLEMJ:

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru zemei”.
2.Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniski nosūtīt LR
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

5.§
Par līdzfinansējumu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstības (ELFLA) projektam „Baldones
pēcpusdienas bērnu centra „Baltais ērglis” brīvā laika aktivitāšu uzlabošana un dažādošana”

/izsakās – R.Audzers, G.Beinardte, J.Dūmiņš, S.Grundšteine, I.Lagzdiņa, J.Kovaļenko, M.Meijere,
J.Mugurevičs, H.Nezinis, I.Pundiņš, A.Puriņš /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: I.Upmale, projektu vadītāja
1. Noklausījusies Domes priekšsēdētājas Karinas Putniņas sniegto informāciju par projektu iesniegumu
pieņemšanu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu konkursu 4.kārtā, Baldones
novada dome konstatē:
1.1. Biedrība „Baldones Partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas IV kārtu
Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros
apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas
tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko
aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika
pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” ietvaros rīcībai 2.1.2. „Sabiedrisko aktivitāšu
dažādošanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošana vietējiem iedzīvotājiem pieejamā attālumā un
materiāli tehniskā aprīkojuma nodrošināšana un aprobācija sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai”;
1.2. rīcības 2.1.2.mērķis ir sekmēt sabiedrisko aktivitāšu pieejamību un kvalitātes uzlabošanu laukos un tās
ietvaros tiek atbalstītas aktivitātes, kas dos ieguldījumu sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanā un pieejamībā
iedzīvotājiem;
1.3. Baldones novada dome rīcības 2.1.2. „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai nepieciešamās
infrastruktūras izveidošana vietējiem iedzīvotājiem pieejamā attālumā un materiāli tehniskā aprīkojuma
nodrošināšana un aprobācija sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai” izsludinātajai projektu konkursa 4.kārtai
ir sagatavojusi projekta iesniegumu „Baldones pēcpusdienas bērnu centra „Baltais ērglis” brīvā laika
aktivitāšu uzlabošana un dažādošana”;
1.4. projektu iesniegumu atlases veids ir atklāta projektu iesniegumu atlase. Atbalsta intensitāte no projekta
kopējās attiecināmo izmaksu summas vietējām pašvaldībām ir 90%. Pievienotās vērtības nodoklis ir
neattiecināmās izmaksas;
1.5. projekta kopējās izmaksas sastāda Ls 4191,20. Projekta attiecināmās izmaksas sastāda Ls 3463,80.
Projekta neattiecināmās izmaksas sastāda Ls 727,40. Projekta īstenošanai nepieciešamais līdzfinansējums
no Baldones novada domes ir 10% no projekta attiecināmajām izmaksām (Ls 346,38), kā arī
neattiecināmās izmaksas (Ls 727,40). Kopējais projekta īstenošanai nepieciešamais līdzfinansējums no
Baldones novada domes ir Ls 1073,78;
1.6. projekta apstiprināšanas gadījumā, nodrošināt projekta ieviešanai nepieciešamās izmaksas LVL
4191,20, t.sk. pašvaldības līdzfinansējumu LVL 1073,78 un priekšfinansējumu LVL 3117,42.

2.Baldones novada dome, lēmuma pieņemšanā, pamatojas uz sekojošiem normatīvajiem tiesību aktiem:
2.1. likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, kas noteic, ka „(…) pašvaldības attiecīgās administratīvās
teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav
Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē
vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu”. 15.panta 4.punktu, kas paredz, ka pašvaldības autonomās
funkcijas ir „(…)gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu
nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība
ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm) (…)” un 15.panta 5.punktu,
kas noteic, ka „(...) rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas
jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts
kultūras pieminekļu saglabāšanai (..)”, kā arī 21.panta 23.punktu, kas noteic, ka dome var „lemt par
kārtību, kādā izpildāmas šā likuma 15.pantā minētās funkcijas un nosakāmas par to izpildi atbildīgās
amatpersonas, kā arī sniedzami pārskati par šo funkciju izpildi”.
3. Ievērojot visu iepriekšminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 12.panta, 15.panta 4.punkta,
15.panta 5.punkta, 21.panta 23.punkta, kā arī ņemot vērā pozitīvo Finanšu un attīstības komitejas
07.01.2013. sēdes lēmumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR – 13 balsis (K.Putniņa, R.Audzers, G.Beinardte, J.Dūmiņš, S.Freiberga, S.Grundšteine, I.Lagzdiņa,
J.Kovaļenko, M.Meijere, J.Mugurevičs, H.Nezinis, I.Pundiņš, A.Puriņš); PRET - nav; ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
3.1. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu Ls 1073,78 (viens tūkstotis septiņdesmit trīs lati, 78 santīmi)
apmērā Baldones novada domes projektam „Baldones pēcpusdienas bērnu centra „Baltais ērglis” brīvā
laika aktivitāšu uzlabošana un dažādošana”, kurš tiks iesniegts Lauku attīstības programmas 2007.2013.gadam pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību
stratēģiju īstenošanas teritorijā” aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un
programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā
skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas
aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” ietvaros rīcībai 2.1.2. „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai
nepieciešamās infrastruktūras izveidošana vietējiem iedzīvotājiem pieejamā attālumā un materiāli tehniskā
aprīkojuma nodrošināšana un aprobācija sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai” 4.projektu pieņemšanas
kārtai.
6.§
Par līdzfinansējumu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstības (ELFLA) projektam „Vasaras
un ziemas sezonu brīvā laika sporta aktivitāšu uzlabošana un dažādošana Baldones iedzīvotājiem”

/izsakās – R.Audzers, G.Beinardte, J.Dūmiņš, S.Grundšteine, I.Lagzdiņa, J.Kovaļenko, M.Meijere,
J.Mugurevičs, H.Nezinis, I.Pundiņš, A.Puriņš /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: I.Upmale, projektu vadītāja
1. Noklausījusies Domes priekšsēdētājas Karinas Putniņas sniegto informāciju par projektu iesniegumu
pieņemšanu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu konkursu 4.kārtā, Baldones
novada dome konstatē:

1.1. Biedrība „Baldones Partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas IV kārtu
Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros
apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas
tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko
aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika
pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” ietvaros rīcībai 2.1.2. „Sabiedrisko aktivitāšu
dažādošanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošana vietējiem iedzīvotājiem pieejamā attālumā un
materiāli tehniskā aprīkojuma nodrošināšana un aprobācija sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai”;
1.2. rīcības 2.1.2.mērķis ir sekmēt sabiedrisko aktivitāšu pieejamību un kvalitātes uzlabošanu laukos un tās
ietvaros tiek atbalstītas aktivitātes, kas dos ieguldījumu sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanā un pieejamībā
iedzīvotājiem;
1.3. Baldones novada dome rīcības 2.1.2. „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai nepieciešamās
infrastruktūras izveidošana vietējiem iedzīvotājiem pieejamā attālumā un materiāli tehniskā aprīkojuma
nodrošināšana un aprobācija sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai” izsludinātajai projektu konkursa 4.kārtai
ir sagatavojusi projekta iesniegumu „Vasaras un ziemas sezonu brīvā laika sporta aktivitāšu uzlabošana un
dažādošana Baldones iedzīvotājiem”;
1.4. projektu iesniegumu atlases veids ir atklāta projektu iesniegumu atlase. Atbalsta intensitāte no projekta
kopējās attiecināmo izmaksu summas vietējām pašvaldībām ir 90%. Pievienotās vērtības nodoklis ir
neattiecināmās izmaksas;
1.5. projekta kopējās izmaksas sastāda Ls 8173,60. Projekta attiecināmās izmaksas sastāda Ls 6755,04.
Projekta neattiecināmās izmaksas sastāda Ls 1418,56. Projekta īstenošanai nepieciešamais līdzfinansējums
no Baldones novada domes ir 10% no projekta attiecināmajām izmaksām (Ls 675,50), kā arī
neattiecināmās izmaksas (Ls 1418,56). Kopējais projekta īstenošanai nepieciešamais līdzfinansējums no
Baldones novada domes ir Ls 2094,06;
1.6. projekta apstiprināšanas gadījumā, nodrošināt projekta ieviešanai nepieciešamās izmaksas LVL
8173,60, t.sk. pašvaldības līdzfinansējumu LVL 2094,06 un priekšfinansējumu LVL 6079,54.
2.Baldones novada dome, lēmuma pieņemšanā, pamatojas uz sekojošiem normatīvajiem tiesību aktiem:
2.1. likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, kas noteic, ka „(…) pašvaldības attiecīgās administratīvās
teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav
Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē
vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu”. 15.panta 4.punktu, kas paredz, ka pašvaldības autonomās
funkcijas ir „(…)gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu
nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība
ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm) (…)” un 15.panta 5.punktu,
kas noteic, ka „(...) rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas
jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts
kultūras pieminekļu saglabāšanai (..)”, kā arī 21.panta 23.punktu, kas noteic, ka dome var „lemt par
kārtību, kādā izpildāmas šā likuma 15.pantā minētās funkcijas un nosakāmas par to izpildi atbildīgās
amatpersonas, kā arī sniedzami pārskati par šo funkciju izpildi”.
3. Ievērojot visu iepriekšminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 12.panta, 15.panta 4.punkta,
15.panta 5.punkta, 21.panta 23.punkta kā arī ņemot vērā pozitīvo Finanšu un attīstības komitejas
07.01.2013. sēdes lēmumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR – 13 balsis (K.Putniņa, R.Audzers, G.Beinardte, J.Dūmiņš, S.Freiberga, S.Grundšteine, I.Lagzdiņa,
J.Kovaļenko, M.Meijere, J.Mugurevičs, H.Nezinis, I.Pundiņš, A.Puriņš); PRET - nav; ATTURAS – nav,

NOLEMJ:
3.1. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu Ls 2094,06 (divi tūkstoši deviņdesmit četri lati, 06 santīmi)
apmērā Baldones novada domes projektam „Vasaras un ziemas sezonu brīvā laika sporta aktivitāšu
uzlabošana un dažādošana Baldones iedzīvotājiem”, kurš tiks iesniegts Lauku attīstības programmas 2007.2013.gadam pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību
stratēģiju īstenošanas teritorijā” aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un
programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā
skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas
aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” ietvaros rīcībai 2.1.2. „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai
nepieciešamās infrastruktūras izveidošana vietējiem iedzīvotājiem pieejamā attālumā un materiāli tehniskā
aprīkojuma nodrošināšana un aprobācija sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai” 4.projektu pieņemšanas kārtai

7.§
Par nolikuma „Par atbalsta piešķiršanu juridiskām un fiziskām personām sporta un veselīga
dzīvesveida veicināšanai Baldones novadā” apstiprināšanu

/ izsakās – R.Audzers, G.Beinardte, J.Dūmiņš, S.Grundšteine, I.Lagzdiņa, J.Kovaļenko, M.Meijere,
J.Mugurevičs, H.Nezinis, I.Pundiņš, A.Puriņš /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: K.Putniņa, S.Freiberga
Izskatījusi Baldones novada sporta darba organizatora Edgara Brigmaņa sagatavoto nolikumu „Par atbalsta
piešķiršanu juridiskām un fiziskām personām sporta un veselīga dzīvesveida veicināšanai Baldones
novadā”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 6.punktu, kur paredzēta pašvaldību autonomā
funkcija „(..) nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un
sportu (..)”, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 07.01.2013. sēdes pozitīvo atzinumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR – 13 balsis (K.Putniņa, R.Audzers, G.Beinardte, J.Dūmiņš, S.Freiberga, S.Grundšteine, I.Lagzdiņa,
J.Kovaļenko, M.Meijere, J.Mugurevičs, H.Nezinis, I.Pundiņš, A.Puriņš); PRET - nav; ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
apstiprināt nolikumu „Par atbalsta piešķiršanu juridiskām un fiziskām personām sporta un veselīga
dzīvesveida veicināšanai Baldones novadā”.

