2015.gada 29.septembra sēde Nr.12
Domes sēdē skatītie darba kārtības jautājumi:
1.Par zemes nomu.
2.Par zemes nomu.
3.Par zemes nomu.
4.Par zemes nomas līguma pagarināšanu.
5.Par labojumiem 30.09.2014. Baldones novada domes lēmumā „Par pašvaldības
pilnvarojumu saskaņot zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentus” (prot. Nr.10 18.§).
6.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.
7.Par apgrūtinājuma nodibināšanu nekustamajā īpašumā “ Grundes”.
8.Par nosaukumu piešķiršanu īpašuma “ Saulsargi” zemes vienībām.
9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā “Austriņi”.
10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajos īpašumos “Silmači -1” un
“Silmači 2”.
11.Par atsavināšanai nodotā Baldones novada domes pašvaldības kustamās mantas –
pasažieru autobusa RENAULT MASTER- izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles
rīkošanu.
12. Par nekustamā īpašuma Daugavas ielā 14C, Baldonē, Baldones novadā atsavināšanu.
13.Par koku ciršanas izsoli Vārpu ceļa nodalījuma joslā 700m posmā no Bauskas šosejas.
14.Par projekta “ Skatu tornis Baldonē” idejas atbalstu.
15.Par saistošajiem noteikumiem Nr.12 “ Grozījumi 2015.gada budžetā un speciālajā
budžetā” .
16.Par konkursa „Baldones sakoptākais nams un sēta 2015” rezultātiem.
17.Par kreditora tiesību neizmantošanu.
18.Par Baldones novada pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „BŪKS”
pārvaldības
noteikumiem.
19. Par SIA “BŪKS” valdes locekļa amata kandidātu atlases procesa uzsākšanu un
valdes locekļa amata kandidātu atlases komisijas izveidi.
20.Par daļēju 24.03.2015 lēmuma Nr. 3.16§ atcelšanu.
21.Par darba grupas izveidi SIA “BŪKS” vispārējo stratēģisko mērķu izvērtēšanai.
22.Par saistošajiem noteikumiem Nr.13 “Kārtība, kādā komersantam tiek izsniegta atļauja
vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Baldones novadā”.
23.Par saistošajiem noteikumiem Nr.14 “Grozījums Baldones novada domes 2013.gada
31.jūlija saistošajos noteikumos Nr.15 “Baldones novada pašvaldības nolikums”.
24. Par biedrības “ Pierīgas pašvaldību apvienība” dibināšanu.
1.§
Par zemes nomu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās – K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis,
A.Puriņš, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa/
ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 12 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš,
I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, A.Puriņš, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET- nav,
ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Piešķirt nomā [vārds, uzvārds], personas kods [..], deklarētā dzīvesvieta [adrese] 1593m2 zemes
pašvaldības īpašumā Baldonē, Draudzības ielā 1A uz 10 gadiem ar tiesībām celt uz iznomātās zemes
ēkas (būves) kā patstāvīgus īpašuma objektus un reģistrēt tos zemesgrāmatā.
2.Noslēgt zemes nomas līgumu ar
Baldonē, Draudzības ielā 1A.

[vārds, uzvārds], personas kods [..], par zemes nomu īpašumā
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2.§
Par zemes nomu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās – K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis,
A.Puriņš, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 12 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš,
I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, A.Puriņš, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET- nav,
ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Piešķirt nomā [vārds, uzvārds], personas kods [..], deklarētā dzīvesvieta [adrese], zemi 1625m2
platībā, īpašumā Baldonē, Kļavu ielā 2 uz 30 gadiem ar tiesībām celt uz iznomātās zemes ēkas (būves)
kā patstāvīgus īpašuma objektus un reģistrēt tos zemesgrāmatā.
2.Noslēgt zemes nomas līgumu ar [vārds, uzvārds], personas kods [..], par zemes nomu īpašumā
Baldonē, Kļavu ielā 2.
3.§
Par zemes nomu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās – K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis,
A.Puriņš, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 12 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš,
I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, A.Puriņš, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET- nav,
ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Piešķirt nomā [vārds, uzvārds], personas kods [..], deklarētā dzīvesvieta [adrese] zemes pašvaldības
īpašumā “Upeszemes”, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8025 008 0187 3,1ha līdz 2020.gada
30.septembrim lauksaimniecībai.
2.Noslēgt zemes nomas līgumu ar [vārds, uzvārds], personas kods [..], par zemes iznomāšanu īpašuma
“Upeszemes”, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8025 008 0187 3,1ha platībā.
4.§
Par zemes nomas līguma pagarināšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis,
A.Puriņš, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš,
I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, A.Puriņš, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET- nav, ATTURAS – 1
balss (J.Eglīts),
NOLEMJ:
1.Pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 681, noslēgtu starp [vārds, uzvārds], personas kods [..], deklarētā
dzīvesvieta [adrese] un pašvaldību par zemes nomu īpašuma “Meži”, zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu 8025 009 0179 1,8ha uz pieciem gadiem lauksaimniecībai.
2.Sagatavot vienošanos par līguma pagarināšanu.
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5.§
Par labojumiem 30.09.2014. Baldones novada domes lēmumā „Par pašvaldības
pilnvarojumu saskaņot zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentus” (prot. Nr.10 18.§)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis,
A.Puriņš, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome ir iepazinusies ar zemes ierīkotājas Aijas Ciseļonokas informāciju par nepieciešamību veikt
izmaiņas 30.09.2014. Baldones novada domes lēmumā „Par pašvaldības pilnvarojumu saskaņot zemes kadastrālās
uzmērīšanas dokumentus” (prot. Nr.10 18.§), kurā noteikts, ka Baldones novada domes zemes ierīkotājai Aijai
Ciseļonokai, personas kods [..], ir pilnvarojums Baldones novada pašvaldības vārdā saskaņot un parakstīt Baldones
novada administratīvajā teritorijā esošo zemju apgrūtinājuma plānus un kā pierobežniekam saskaņot un parakstīt ar
zemju kadastrālo uzmērīšanu saistītus dokumentus – zemes robežu plānus, apgrūtinājuma plānus, robežu
noteikšanas aktus, bet nav pieminēti vēl vairāki dokumenti – robežu apsekošanas akti, robežu atjaunošanas akti,
situācijas plāni, strīdus gadījumā citi dokumenti.
Baldones novada dome lēmuma pieņemšanā pamatojas uz:2011.gada 27.decembra Ministru kabineta noteikumu
Nr.1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi”:
1. 219.punktu, kas nosaka, ka apgrūtinājumu plānu vai informāciju par apgrūtinājumiem (vienu eksemplāru)
iesniedz vietējā pašvaldībā nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu saskaņošanai (izņemot servitūtus). Vietējās
pašvaldības pārstāvis saskaņo apgrūtinājumus, izdarot attiecīgu atzīmi uz apgrūtinājumu plāna vai informācijas par
apgrūtinājumiem;
2. 37.punktu, kas nosaka, ka, ja ierosinātājs vai pierobežnieks ir valsts, pašvaldība vai juridiska persona, tās
pārstāvi var uzaicināt ar rakstisku uzaicinājumu, kuru izsniedz pret parakstu valsts institūcijas, valsts īpašuma
turētāja (pārvaldītāja), pašvaldības vai juridiskās personas par lietvedību atbildīgajai personai vai personai, kurai ir
pilnvarojums pārstāvēt juridisko personu vai institūciju zemes kadastrālās uzmērīšanas darbos vai tiesības pārstāvēt
juridisko personu vai institūciju bez īpaša pilnvarojuma;
3. 2.16.apakšpunktu, kas nosaka, ka pierobežnieks – kadastra subjekts, kuram piederošās zemes vienības
robežposms vai robežpunkts ir kopīgs (robežojas) ar kadastrāli uzmērāmo zemes vienību;
4. 275.punktu, pierobežniekam ir šādas tiesības:
275.1.lūgt mērniekam sniegt informāciju par zemes kadastrālās uzmērīšanas darbiem, kas notiek ar ierosinātāju
kopējā robežposmā, to norisi un termiņiem un saņemt atbildi uz rakstiski izteiktajiem iebildumiem un lūgumiem;
275.2. piedalīties zemes kadastrālās uzmērīšanas darbos, kas notiek ar ierosinātāju kopējā robežposmā, ja tas ir
paredzēts šajos noteikumos;
275.3. ja radušies iebildumi pret kopējā robežposmā notiekošo zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu atbilstību šo
noteikumu prasībām, atteikties parakstīt zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentus, norādot iebildumu
pamatojumu un pierakstītos iebildumus parakstot;
275.4. ja radušies iebildumi pret kopējā robežposmā notiekošo zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu atbilstību šo
noteikumu prasībām, iesniegt iesniegumu (sūdzību) sertificēšanas institūcijā;
275.5. vērsties tiesā robežu strīda gadījumā ar ierosinātāju par esošo vai atjaunoto robežzīmju atrašanos apvidū
vai par zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu atbilstību šo noteikumu prasībām, vai citos Civillikumā noteiktos
gadījumos.
5. 276.punktu, pierobežniekam ir šādi pienākumi:
276.1. pēc mērnieka uzaicinājuma nodrošināt viņam piekļuvi zemes vienībai vai zemes vienības daļai, kas
robežojas ar uzmērāmo zemes vienību vai zemes vienības daļu;
276.2. nekavēt ierosinātāju robežzīmju nostiprināšanā un kupicas izveidošanā, kā arī vizūrstigu vai robežstigu
ierīkošanā vai robežzīmju likvidēšanā, bet piedalīties šajās darbībās kopējos robežposmos.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā (..), un nepieciešamību precizēt 30.09.2014. Baldones novada
domes lēmumu „Par pašvaldības pilnvarojumu saskaņot zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentus” (prot.
Nr.10 18.§),
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Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 12 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš,
I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, A.Puriņš, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET- nav,
ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Lēmuma lemjošās daļas 1.punktu izteikt šādā redakcijā:
“ 1.Pilnvarot Baldones novada domes zemes ierīkotāju Aiju Ciseļonoku, personas kods [..], Baldones
novada pašvaldības vārdā:
1.1. saskaņot un parakstīt Baldones novada administratīvajā teritorijā esošo zemju apgrūtinājuma
plānus;
1.2. kā pierobežniekam saskaņot un parakstīt ar zemes kadastrālo uzmērīšanu saistītus dokumentus.”
6.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis,
A.Puriņš, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 12 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš,
I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, A.Puriņš, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET- nav,
ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Piedzīt no [vārds, uzvārds], personas kods [..], deklarētā dzīvesvieta [adrese], nekustamā īpašuma
nodokļa parādu par nekustamo īpašumu – [adrese] EUR 367,11 (trīs simti sešdesmit septiņi eiro un 11
centi), kas sastāv no pamatparāda EUR 232,55 apmērā un nokavējuma naudas EUR 134,56 apmērā,
bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieka kustamo mantu, tai skaitā mantu, kas atrodas pie citām
personām, un bezķermeniskām lietām, tās pārdodot; uz naudu, kas parādniekam pienākas no citām
personām (darba samaksu, tai pielīdzinātiem maksājumiem, citiem parādnieka ienākumiem,
noguldījumiem kredītiestādēs), uz parādnieka nekustamo īpašumu, to pārdodot.
2.Lēmumu nosūtīt [vārds, uzvārds] uz adresi [adrese].
3.Atgūtos līdzekļus ieskaitīt Baldones novada domes kontā LV30UNLA0003011130719.
4.Saskaņā ar Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 7.punktu un 34.panta sesto daļu, iesniedzot
izpildu rakstu vai citu izpildu dokumentu izpildei, maksājama valsts nodeva — 2,85 euro. Domes
grāmatvedībai veikt valsts nodevas samaksu naudas piedziņas uzsākšanai, rekvizīti:
Saņēmējs: Valsts kase
Reģistrācijas nr. 90000050138
Konta nr. LV71TREL1060190911300
Saņēmēja iestāde: Valsts kase
Saņēmēja BIC: TRELLV22.
5.Lēmumu var pārsūdzēt septiņu dienu laikā no tā spēkā stāšanas dienas, iesniedzot sūdzību
Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Baldones iela 1A, Rīga, LV-1007).
7.§
Par apgrūtinājuma nodibināšanu nekustamajā īpašumā “ Grundes”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis,
A.Puriņš, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 12 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš,
I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, A.Puriņš, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET- nav,
ATTURAS – nav,
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NOLEMJ:
1.Noslēgt servitūta nodibināšanas līgumu ar [vārds, uzvārds] , personas kods [..], nekustamā īpašuma
“Lejaszīļi” īpašnieku un [vārds, uzvārds], personas kods [..], nekustamā īpašuma “Kalnazīļi” īpašnieku
par servitūta nodibināšanu pašvaldības īpašumā “Grundes”, kadastra numurs 8025 010 0018, zemes
vienības kadastra apzīmējums 8025 006 0144 plānā attēlotajās robežās 4,5m platumā, 65m garumā.
8.§
Par nosaukumu piešķiršanu īpašuma “ Saulsargi” zemes vienībām

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis,
A.Puriņš, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 12 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš,
I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, A.Puriņš, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET- nav,
ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Sadalīt nekustamo īpašumu “Saulsargi” četros atsevišķos īpašumos.
2.Ar zemes ierīcības projektu sadalītās zemes vienības (bijušais kadastra apzīmējums [..]) ar adresēm:
2.1. Saulgriežu iela 7, Avoti, Baldones pagasts, Baldones novads;
2.2. Saulgriežu iela 9, Avoti, Baldones pagasts, Baldones novads.
3.Zemes vienībai 0,3491ha platībā ar kadastra apzīmējumu [..], kopā ar ēku ar kadastra apzīmējumu
[..] piešķirt adresi Urlu ceļš 30, Avoti, Baldones pagasts, Baldones novads.
4.Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] –1,06ha platībā saglabāt nosaukumu “Saulsargi”.
9.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā “Austriņi”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis,
A.Puriņš, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 12 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš,
I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, A.Puriņš, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET- nav,
ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Baldones novadā, Baldones pagastā,
“Austriņi” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu [..].
2. Saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko daļu, zemes vienībai „1”– 10,0 ha platībā, saglabāt adresi
“Austriņi”, Baldones pagasts, Baldones novads un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101).
3. Saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko daļu, zemes vienībai „2”– 1,0 ha platībā, piešķirt
nosaukumu “Skalu muiža”, Baldones pagasts, Baldones novads un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101).
10.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajos īpašumos “Silmači -1” un
“Silmači 2”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis,
A.Puriņš, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: A.Ciseļonoka
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SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 12 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš,
I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, A.Puriņš, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET- nav,
ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajos īpašumos “Silmači-1”, zemes vienības kadastra
apzīmējums [..], un “Silmači 2”, zemes vienības kadastra apzīmējums [..].
2. Saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko daļu, zemes vienībai „1”– 3,19ha platībā kopā ar ēku ar
kadastra apzīmējumu [..] mainīt adresi no “Silmači-1” uz “Oskariņi”, Baldones pagasts, Baldones novads
un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
mežsaimniecība (kods 0201).
3. Saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko daļu, zemes vienībai „2”– 2,08ha platībā, atstāt adresi
“Silmači 2”, Baldones pagasts, Baldones novads un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība lauksaimniecība (kods 0101).
11.§
Par atsavināšanai nodotā Baldones novada domes pašvaldības kustamās mantas –
pasažieru autobusa RENAULT MASTER- izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles
rīkošanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis,
A.Puriņš, R.Audzers, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: T.Tihoņenko
SAGATAVOJA: T.Tihoņenko, nekustamo īpašumu pārzine
Plkst.16.45 sēžu zālē ienāk deputāts R.Audzers
1. Noklausījusies izsoles komisijas priekšsēdētājas Tatjanas Tihoņenko ziņojumu par 2015.gada 27.augustā
kustamās mantas pasažieru autobusa RENAULT MASTER, atsavināšanu izsolē, Baldones novada dome konstatē:
1.1.Ar Baldones novada domes 28.07.2015. lēmumu Nr.9§7 „ Par pašvaldības kustamas mantas pasažieru
autobusa RENAULT MASTER atsavināšanu ” nodota atsavināšanai Baldones novada domes kustamā manta
pasažieru autobuss RENAULT MASTER , šasijas Nr.VF1FDCGL524266741, reģ.Nr.EJ7763, pārdodot to izsolē ar
augšupejošo soli, nosakot izsoles sākumcenu EUR 3050,- (trīs tūkstoši piecdesmit euro);
1.2.Ar Baldones novada 28.07.2015. lēmumu Nr. 9§7 apstiprināts Baldones novada pašvaldības izsoles komisijas
sastāvs un izsoles noteikumi.
1.7. Izsoles noteikumos noteiktajā termiņā uz pašvaldības kustamās mantas izsoli ir reģistrējies viens izsoles
dalībnieks – Guntars Ārste;
1.8. 2015.gada 27.augustā ir saņemts iesniegums no izsoles dalībnieka Guntara Ārste, kurā tiek norādīts, ka izsoles
dalībnieks darba apstākļu dēļ nevar piedalīties 27.08.2015. izsolē.
1.9. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otrā daļā noteikts, ka publiskas personu mantas
atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē.
1.10. LR likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 31.pantā ir noteikts, ka, ja neviens pircējs nav
pārsolījis izsoles sākumcenu vai arī nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu, izsole ar augšupejošu soli atzīstama par
nenotikušu.
1.11. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas pirmais punkts nosaka, ka ja
nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, var rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli,
kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants), var pazemināt izsoles sākumcenu ne
vairāk kā par 20 procentiem;
1.12. Izmantojot analoģijas metodi attiecībā uz pašvaldības kustamo mantu, var rīkot atkārtotu
izsoli pasažieru autobusam RENAULT MASTER samazinot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem
2. Baldones novada dome pamatojas uz:
2.1.likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, kas paredz, ka pildot savas funkcijas pašvaldībām likumā
noteiktajā kārtībā ir tiesības (…) atsavināt kustamo un nekustamo mantu (…);
2.2.likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 31.panta 1.daļu, kas noteic, ja neviens pircējs nav
pārsolījis izsoles sākumcenu vai arī nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu, izsole ar augšupejošu soli atzīstama par
nenotikušu; 32.panta pirmās daļas pirmo punktu.
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3.Ievērojot visu augstāk minēto un pamatojoties uz LR likumdošanu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš,
I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, R.Audzers, A.Puriņš, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRETnav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
3.1. Atzīt par nenotikušu Baldones novada domes kustamās mantas pasažieru autobusa RENAULT MASTER ,
šasijas Nr.VF1FDCGL524266741, reģ.Nr.EJ7763, pirmo izsoli.
3.2. Uzdot Baldones novada pašvaldības izsoles komisijai organizēt un rīkot kustamās mantas pasažieru autobusa
RENAULT MASTER , šasijas Nr.VF1FDCGL524266741, reģ.Nr.EJ7763 otro izsoli ar augšupejošu soli, nosakot izsoles
sākumcenu zemāku no sākotnējās cenas, t.i., nosakot sākumcenu otrai izsolei EUR 2950, -(divi tūkstoši deviņi simti
piecdesmit euro).
3.3. Par otrās izsoles datumu noteikt 2015.gada 5.novembri plkst.15.00.
3.4. Noteikt izsoles soli – EUR 50,- (piecdesmit euro), izsoles dalībnieku reģistrācijas maksu – EUR 15,- (piecpadsmit
euro).
3.5. Pamatojoties uz „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 16.panta 1.punktu, noteikt nodrošinājumu
jeb drošības naudu 10% apmērā no izsolāmās mantas nosacītās cenas, t.i., EUR 295,- divi simti deviņdesmit pieci
euro).
3.6. Apstiprināt kustamā kustamās mantas pasažieru autobusa RENAULT MASTER izsoles noteikumus (pielikums).
3.7. Sludinājumu par pasažieru autobusu RENAULT MASTER izsoli publicēt Baldones novada pašvaldības izdevumā
“Baldones ziņas” un Baldones pašvaldības interneta mājaslapā.
3.8. Izsoles komisijai rīkot izsoli sludinājumā norādītajā laikā un vietā.
12.§
Par nekustamā īpašuma Daugavas ielā 14C, Baldonē, Baldones novadā atsavināšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis,
A.Puriņš, R.Audzers, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: T.Tihoņenko
SAGATAVOJA: T.Tihoņenko, nekustamo īpašumu pārzine
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš,
I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, R.Audzers, A.Puriņš, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRETnav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Atsavināt par labu [vārds, uzvārds], personas kods [..], pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
Daugavas ielā 14C, Baldonē, 576 m² platībā, kadastra numurs [..], zemesgrāmatas nodalījuma Nr.[..].
2.Pašvaldības zemes īpašuma Daugavas ielā 14C, Baldonē nosacīto cenu noteikt EUR 2300,- (divi
tūkstoši trīs simti euro).
3. Līgumā noteikt, ka pēc līguma noslēgšanas, pircējs 1 (viena) mēnešu laikā, samaksā EUR 230, - (divi
simti trīsdesmit euro), atlikušo summu maksā uz nomaksu uz 2 (diviem) gadiem, saskaņā ar LR likuma
“Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 44.(1) panta 5.daļu
13.§
Par koku ciršanas izsoli Vārpu ceļa nodalījuma joslā 700m posmā no Bauskas šosejas
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis,
A.Puriņš, R.Audzers, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: T.Tihoņenko
SAGATAVOJA: T.Tihoņenko, nekustamo īpašumu pārzine
1. Noklausījusies Baldones novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistes Tatjanas Tihoņenko ziņojumu par
nepieciešamību organizēt Baldones novada pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā – “Vārpu ceļš”,
Baldones pagasts, Baldones novads, kadastra Nr.80250070185, augošo koku ciršanas tiesību izsoli, un izvērtējot
Baldones novada domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka:
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1.1.Baldones novada pašvaldība ir nekustamā īpašuma Vārpu ceļš, Baldones pagastā, Baldones novadā,
tiesiskais valdītājs, saskaņā ar 10.09.2008. Baldones novada domes lēmumu Nr.15/19.
1.2.Saskaņā ar Baldones novada domes 27.07.2015. koku ciršanas komisijas lēmumu nr.2015-25, MK
noteikumu Nr.309 (02.05.2012) par koku ciršanu ārpus meža zemes un Baldones domes saistošo noteikumu
Nr.15 (19.09.2012.) prasībām atļauts veikt koku izzāģēšanu ievērojot darba drošības noteikumus.
1.3.Saskaņā ar Baldones novada domes 28.07.2015. lēmumu Nr.9/8 ir uzsākts Baldones novada pašvaldībai
piederošajā nekustamajā īpašumā – Vārpu ceļš, Baldones pagasts, Baldones novads, kadastra Nr.8025 007 0185,
augošo koku (cirsmas) atsavināšanas procesu – koku izciršanai ceļa nodalījuma joslā.
1.4.Saskaņā ar Rīgas reģionālās virsmežniecības, Ogres biroja sertificētā vērtētāja Agra Kauliņa 31.08.2015.
izsniegtu cirsmas novērtējumu, zemes vienībā “Vārpu ceļš” ar kadastra Nr. 8025 007 0185 (1.kvartāls,
1.nogabals) ir cērtami 24 koki, izcērtamais apjoms 17,40 m3, un vērtība EUR 531,53, izcērtamā platība 0,1 ha.
1.5.Saskaņā ar Rīgas reģionālās virsmežniecības, Ogres biroja sertificētā vērtētāja Agra Kauliņa 31.08.2015.
izsniegtu cirsmas novērtējumu, zemes vienībā “Vārpu ceļš” ar kadastra Nr. 8025 007 0185 (1.kvartāls,
2.nogabals) ir cērtami 206 koki, izcērtamais apjoms 131,65 m3, un vērtība EUR 3577,41, izcērtamā platība 0,4 ha.
1.6.Zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8025 007 0185 nepieciešams veikt augošo koku ciršanu, jo
apsekošanas rezultātā konstatēts, ka ciršanai paredzēti koki (priedes, egles) 16-48 cm caurmērā (1,3 metra
augstumā). Apsekotajiem kokiem nav ainaviska, dendroloģiska un ekoloģiska nozīmīguma, tiem nav nozīmes
dabas daudzveidības saglabāšanā.
2.Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punkts nosaka, ka pildot savas funkcijas pašvaldībām likumā noteiktajā
kārtībā ir tiesības (…) atsavināt kustamo un nekustamo mantu (…);
Likuma “Par pašvaldībām” 7.panta otrā un ceturtā daļa nosaka, ka pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās
administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, gan nododot to publiskā lietošanā (ceļi, ielas,
laukumi, parki), gan veidojot iestādes un pašvaldības kapitālsabiedrības, kas nodrošina iedzīvotāju tiesības un
sniedz tiem nepieciešamos pakalpojumus (pārvaldes iestādes, sociālās un veselības aprūpes, izglītības, kultūras,
sporta un citas iestādes). To īpašuma daļu, kas nav nepieciešama iepriekšminētajiem nolūkiem, pašvaldība var
izmantot, lai saimnieciskā kārtā gūtu ienākumus iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai vai arī lai likumā noteiktajā
kārtībā to privatizētu vai atsavinātu.
3.Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmā daļa nosaka, ka
publiska persona rīkojas ar saviem finanšu līdzekļiem un mantu likumīgi, tas ir, jebkura rīcība ar publiskas
personas finanšu līdzekļiem un mantu atbilst ārējos normatīvajos aktos paredzētajiem mērķiem, kā arī
normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, un 3. pants, ka publiska persona, kā arī kapitālsabiedrība rīkojas ar finanšu
līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir: (..) 2) manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai
par iespējami augstāku cenu.
4.Likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” (turpmāk – Atsavināšanas likums):
3.panta 2.daļa nosaka, ka pašvaldības mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē;
4.panta 1.daļa nosaka, ka (..)atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai;
6.panta trešā daļa nosaka, ka lēmumā par atsavināšanu norāda atsavināšanas veidu;
8.panta piektā daļa nosaka, ka kustamās mantas (..) mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija
(amatpersona), kura saskaņā ar šā likuma 6.panta nosacījumiem ir tiesīga atļaut attiecīgās mantas atsavināšanu;
8.panta sestā daļa nosaka, ka mantas novērtēšanas komisija novērtēšanai pieaicina vienu vai vairākus
sertificētus vērtētājus;
10.pants nosaka, ka izsoles noteikumus apstiprina šā likuma 9.pantā minētā institūcija. Nekustamā īpašuma
izsoles noteikumos var iekļaut tikai likumā un Ministru kabineta vai atvasinātas publiskas personas
lēmējinstitūcijas lēmumā paredzētos nosacījumus. Izsoles noteikumos norāda institūciju (amatpersonu), kura
apstiprina izsoles rezultātus un kurai var iesniegt sūdzības par izsoles rīkotāja darbībām. Izsoli rīko tās institūcijas
izveidota izsoles komisija (turpmāk — izsoles rīkotājs), kura organizē mantas atsavināšanu (9.pants), vai arī trešā
persona, kurai šī institūcija atbilstoši Publisko iepirkumu likumam uzticējusi izsoles rīkošanu un ar kuru noslēgusi
rakstisku līgumu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 19.punktu Publiskas personas mantas atsavināšanas likums 3.panta otro daļu, 4.panta
pirmo daļu, 6.panta otro un trešo daļu, 8.panta ceturto daļu, 9.panta trešo daļu, 10.pantu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš,
I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, R.Audzers, A.Puriņš, J.Eglīts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRETnav, ATTURAS – nav,
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NOLEMJ:
1.Nodot atsavināšanai Baldones novada pašvaldībai piekrītošajā nekustamajā īpašumā – “Vārpu ceļš”, Baldones
pagasts, Baldones novads, kadastra Nr. 8025 007 0185, ceļa nodalījuma joslā augošo koku ciršanas tiesības šādā
apjomā (turpmāk tekstā – Ciršanas tiesību):
1.1.zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8025 007 0185 (1.kvartāls, 1. nogabals) 24 koki, izcērtamais apjoms –
17.40 m3, izcērtamā platība 0,1 ha;
1.2. zemes vienībā ar kadastra apzīmējums Nr. 8025 007 0185, (1.kvartāls, 2. nogabals) 206 koki, izcērtamais
apjoms – 131,65 m3, izcērtamā platība 0,4 ha.
2.Atsavināšanas veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
3.Noteikt Ciršanas tiesību izsoles:
3.1.sākumcenu EUR 4150,00,- (četri tūkstoši viens simts piecdesmit euro);
3.2.soli – EUR 50,- (piecdesmit euro);
3.3.dalībnieka reģistrācijas maksu – EUR 15,- (piecpadsmit euro);
3.4.nodrošinājumu 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., EUR 415,- (četri simti piecpadsmit euro).
3.5.Datumu un laiku 2015.gada 5.novembris plkst.16.00.
4.Apstiprināt Augošu koku ciršanas tiesību izsoles noteikumus (pielikums);
5.Izveidot Ciršanas tiesību izsoles organizēšanai un rīkošanai šajā izsoles noteikumos un normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā izsoles komisiju sekojošā sastāvā:
5.1.Tatjana Tihoņenko, pašvaldības nekustamo īpašumu speciāliste - izsoles komisijas priekšsēdētāja;
5.2.Ilze Simsone – komisijas locekle;
5.3.Valdis Skadiņš – komisijas loceklis;
5.4.Aija Vilde – komisijas sekretāre.
6.Uzdot Baldones pašvaldības mežu apsaimniekotājam Valdim Skadiņam veikt kokmateriālu izstrādes kontroli.
7.Publicēt sludinājumu par izsoli laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, un Baldones pašvaldības mājas lapā.
8.Noteikt atbildīgo personu par lēmumu izpildi – Baldones novada domes nekustamā īpašuma speciālisti
T.Tihoņenko.
14.§
Par projekta “ Skatu tornis Baldonē” idejas atbalstu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis,
A.Puriņš, R.Audzers, J.Eglīts, A.Mačs, J.Kupčs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: P.Grants
SAGATAVOJA: P.Grants, attīstības nodaļas vadītājs
1.Projekts plānots kā kopprojekts Baldones novada pašvaldībai sadarbojoties ar SIA “Riekstukalns” un Latvijas valsts
Izglītības un zinātnes ministriju. Projekta mērķis ir publiskās infrastruktūras attīstīšana un pieejamība novadā. Tas
veicinās brīvā laika iespēju dažādošanu novada iedzīvotājiem, uzņēmējdarbību, novada atpazīstamību.
2. Sadarbības partneru atbildība:
2.1. Baldones novada pašvaldība ir atbildīga: 1) par tehniskā projekta izstrādi skatu tornim; 2) projekta
sagatavošanu un iesniegšanu fondam līdzfinansējuma saņemšanai; 3) projekta īstenošanu;
2.2. SIA “Riekstukalns” ir izteicis priekšlikumu piedalīties projektā un nodrošināt: 1) vietu, kur izbūvēt torni, kas
atradīsies Riekstukalnā nekustamajā īpašumā “Bārtas” (kad. apz.[..]); 2) līdzfinansējumu; 3) objekta
apsaimniekošanu un uzraudzīšanu;
2.3. Ir notikušas sarunas ar Latvijas valsts Izglītības un zinātnes ministriju, kas ir piekritusi piedalīties projektā
atvēlot sev piederošo nekustamo īpašumu “Baltā māja’’ (kad.apz.[..]), kur tiku izveidota pieeja skatu tornim.
3. Projekta finansējums:
3.1. Līdz 90% LEADER atbalsts. No 2015.gada pavasara (domes lēmums 28.04.2015. Nr.4 17.§) Baldones
novada pašvaldība ir biedrs Publisko un privāto partnerattiecību biedrībai (PPP) Zied zeme, kas nodrošina
LEADER pieeju teritorijā;
3.2. Līdz 30% SIA “ Riekstukalns”.
3.3. Līdz 10% pašvaldības finansējums no kopējām izmaksām, tikai gadījumā, ja objektīvu apstākļu dēļ veidojas
neattiecināmās izmaksas.
4. Baldones novada dome lēmuma pieņemšanā, pamatojas uz sekojošiem normatīvajiem tiesību aktiem:
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4.1. Likuma „Par pašvaldībām” 14. panta, kas nosaka “Lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā
kārtībā ir pienākums” 1.punktu, kas nosaka “(..) izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības programmu un teritorijas
plānojumu, nodrošināt teritorijas attīstības programmas realizāciju un teritorijas plānojuma administratīvo
pārraudzību”;
4.2. Baldones novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2030. gadam, kur vīzijā teikts, ka Baldone ir iecienīta īso
brīvdienu atpūtas vieta kā arī ilgtermiņa prioritātē definēts, ka Baldones novada vietējo ekonomiku veido brīvdienu
atpūtas piedāvājums un vietējie videi draudzīgie uzņēmumi. Plānotā skata torņa novietojums ir saskaņā ar telpisko
perspektīvi atrodoties Tūrisma, aktīvās atpūtas un rekreācijas areālā.
4.3. Baldones novada attīstības programmas 2014 -2020. gadam ietverošā Rīcības plāna rīcības virzienu RV13-2-4
“Jaunu tūrisma produktu un aktivitāšu izveide, esošo tūrisma produktu un aktivitāšu pilnveidošana”.
5.Ievērojot visu iepriekšminēto,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 9 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš,
I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Eglīts, A.Mačs); PRET- 4 balsis (E.Valantis, R.Audzers, A.Puriņš,
V.Āboltiņa), ATTURAS – 1 balss (J.Kupčs),
NOLEMJ:
5.1. Konceptuāli atbalstīt projekta “Skatu tornis Baldonē“ ideju.
5.2. Uzdot Attīstības nodaļas turpināt darbu, kas saistīta ar projekta idejas īstenošanu.
5.3. Projekta realizācijai nepieciešamo būvniecības dokumentu sagatavošanas un saskaņošanas
izdevumus segt no Attīstības nodaļas budžeta.
15.§
Par saistošajiem noteikumiem Nr.12 “ Grozījumi 2015.gada budžetā un speciālajā
budžetā”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis,
A.Puriņš, R.Audzers, J.Eglīts, A.Mačs, J.Kupčs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: E.Arāja,
SAGATAVOJA: E.Arāja, grāmatvedības vadītāja
Izskatījusi pašvaldības grāmatvedības vadītājas E.Arājas sagatavotos priekšlikumus grozījumiem apstiprinātajā
Baldones novada pašvaldības 2015.gada budžetā, kas saskaņoti ar domes struktūrvienību vadītājiem,
I. Pamatbudžetā:
1.Ieņēmumi:
1.1.Mērķdotācijas:
1.1.1. Dziesmu un deju svētku dalībnieku ēdināšanai (Valsts izglītības satura centrs)- EUR 3009.00
1.1.2.Finansējums asistenta pakalpojumu nodrošināšanai personām ar invaliditāti 2015.gada aprīlim - augustam
(Izglītības un zinātnes ministrija)- EUR 3582.00
1.1.3.Mērķdotācija pedagogu darba samaksai un VSAOI 2015.gada septembrim-decembrim (Izglītības un
zinātnes ministrija)- EUR 334211.00
1.1.4. Finansējums par atbalsta komplektu uzglabāšanu un izdalīšanas administrēšanu (Sabiedrības integrācijas
fonds)- EUR 101.00
2.Izdevumi:
2.1. (1)Dome:
1)Samazināt: EKK 1147 ( piemaksa par papildu darbu) - EUR 180.00
Palielināt: EKK 1150 (atalgojums fiziskām personām ) - EUR 180.00
2) Samazināt: EKK 2235 (izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem)- EUR 70.00
Palielināt: EKK 22795 (dalības maksas organizācijās) - EUR 70.00
3) Samazināt: EKK 22191 (sakaru pakalpojumi ) - EUR 135.00
Palielināt: EKK 2272 (izdevumi par tiesvedības darbiem) – EUR 135.00
4) Samazināt: EKK 5121 (datorprogrammas ) - EUR 2140.00
Palielināt: EKK 5238 (datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika) - EUR 2140.00
2.2.(4. )Bibliotēka:
1) Samazināt: EKK 2243 (iekārtu un inventāra remonts, tehniskā apkalpošana) - EUR 100.00
Palielināt: EKK 231100 (biroja preces) - EUR 100.00
2.3.(6.) Kultūra:
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1) Samazināt: EKK 2314 (izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai ) - EUR
2265.00
Palielināt: EKK 2231 (administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības)- EUR 2265.00
2) Samazināt: EKK 2314 (izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai ) - EUR
403.00
Palielināt: EKK 2363 (ēdināšanas izdevumi) - EUR 3412.00
3) Samazināt: EKK 2314 (izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai ) - EUR
465.00
Palielināt: EKK 2264 ( iekārtu un inventāra īre un noma) – EUR 465.00
2.4.(7.) Teritoriju attīstība:
1) Samazināt: EKK 1119 (pārējo darbinieku darba samaksa) - EUR 700.00
Palielināt: EKK 1142 (samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās) - EUR 700.00
2) Samazināt: EKK 2241 (ēku, būvju un telpu kārtējais remonts) - EUR 4427.00
Palielināt: EKK 5236 (antīkie un citi mākslas priekšmeti)- EUR 4427.00
3) Samazināt: EKK 22393 (pārējie administratīvie izdevumi) - EUR 200.00
Palielināt: EKK 1150 (atalgojums fiziskām personām ) - EUR 200.00
4) Samazināt: EKK 231200 (inventārs) – EUR 220.00
Palielināt: EKK 5238 (datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika) - EUR 220.00
2.5.(8.) Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienests:
1) Samazināt: EKK 2241 (ēku, būvju un telpu remonts ) - EUR 1000.00
Palielināt: EKK 222900 (izdevumi par komunālajiem izdevumiem) - EUR 1000.00
2) Samazināt: EKK 2241 (ēku, būvju un telpu remonts ) - EUR 2650.00
Palielināt: EKK 5239 (pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi) - EUR 2650.00
2.6.(9.) PII „Vāverīte”-pedagogi:
1) Palielināt: EKK 1119 (pārējo darbinieku darba samaksa) - EUR 23665.00
EKK 11493( piemaksa par 3.kvalitātes pakāpi) - EUR 903.00
EKK 1210 (darba devēja VSAOI) - EUR 5796.00
2) Palielināt: EKK 1119 (pārējo darbinieku darba samaksa) - EUR 2898.00
EKK 1210 (darba devēja VSAOI) - EUR 684.00
2.7.(10.) PII „Vāverīte”:
1) Samazināt: EKK 231100 (biroja preces) - EUR 200.00
Palielināt: EKK 22393 (pārējie administratīvie izdevumi) - EUR 200.00
2) Samazināt: EKK 1119 (pārējo darbinieku darba samaksa) - EUR 3260.00
Palielināt: EKK 2279 (pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi)- EUR 3260.00
2.8.(11.) Vidusskola-pedagogi:
1) Palielināt: EKK 1119 (pārējo darbinieku darba samaksa) - EUR 182128.00
EKK 1210 (darba devēja VSAOI) - EUR 42964.00
2) Samazināt: EKK 1220 (darba devēja pabalsti un kompensācijas)- EUR 4043.00
Palielināt: EKK 1100 (atalgojums) - EUR 4043.00
2.9.(12.) Vidusskola:
1) Samazināt: EKK 2314 (izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai ) - EUR 2210.00
Palielināt: EKK 231200 (inventārs) – EUR 2210.00
2) Samazināt: EKK 5233 ( bibliotēku fonds) – EUR 53.00
Palielināt: EKK 2370 (mācību līdzekļi) - EUR 53.00
2.10.(14.) Mūzikas pamatskola-pedagogi:
1) Palielināt: EKK 1119 (pārējo darbinieku darba samaksa) - EUR 63720.00
EKK 1210 (darba devēja VSAOI) - EUR 15035.00
2.11.(15.) Mūzikas pamatskola:
1) Samazināt: EKK 2243 (iekārtu un inventāra remonts, tehniskā apkalpošana) - EUR 195.00
Palielināt: EKK 1150 (atalgojums fiziskām personām ) - EUR 195.00
2) Samazināt: EKK 231200 (inventārs) – EUR 270.00
Palielināt: EKK 5239 (pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi) - EUR 270.00
3) Samazināt: EKK 2314 (izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai ) – 500.00
Palielināt: EKK 2264 ( iekārtu un inventāra īre un noma) – EUR 500.00
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4) Samazināt: EKK 2370 (mācību līdzekļi) - EUR 150.00
Palielināt: EKK 5233 ( bibliotēku fonds) – EUR 150.00
5) Samazināt: EKK 2370 (mācību līdzekļi) - EUR 53.00
Palielināt: EKK 5233 ( bibliotēku fonds) – EUR 53.00
2.12.(17.)Mākslas skola:
1) Samazināt: EKK 1119 (pārējo darbinieku mēnešalga) - EUR 360.00
Palielināt: EKK 1220 (darba devēja pabalsti un kompensācijas)- EUR 360.00
2)Samazināt: EKK 231100 (biroja preces) - EUR 1000.00
Palielināt: EKK 2370 (mācību līdzekļi) - EUR 1000.00
2.13.(19.) Bāriņtiesa:
1) Samazināt: EKK 1119 (pārējo darbinieku mēnešalga) - EUR 100.00
Palielināt: EKK 1220 (darba devēja pabalsti un kompensācijas)- EUR 100.00
2.14.(20.) Sociālais dienests:
1) Palielināt: EKK 1147 ( piemaksa par papildu darbu) - EUR 82.00
EKK 1210 (darba devēja VSAOI) - EUR 19.00
2.15.(21.) Kredīta procentu maksājumi:
1) Samazināt: EKK 4311 (Valsts kases aizņēmumu procenti par pašvaldību aizņēmumiem) –EUR 1200.00
Palielināt: EKK 2283 ( Maksājumi par pašvaldību parāda apkalpošanu) – EUR 1200.00
2.16.(32.) Sporta komplekss:
1) Samazināt: EKK 5239 (pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi) - EUR 1955.00
Palielināt: EKK 231200 (inventārs) – EUR 1955.00
2) Samazināt: EKK 2110 (iekšzemes komandējuma izdevumi) – EUR 2000.00
Palielināt: EKK 231100 (biroja preces) - EUR 300.00
EKK 231200 (inventārs) – EUR 1700.00
II. Speciālais budžets
1. (41.) Autoceļi:
1) Samazināt: EKK 224600 (ielu un ceļu remonts) – EUR 24000.00
Palielināt: EKK 2355 (remontmateriāli) – EUR 24000.00
2.(43.) Citi izdevumi:
1) Samazināt: EKK 2279 (pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi)- EUR 680.00
Palielināt: EKK 2321 (kurināmais) - EUR 436.00
EKK 232200 (degviela) - EUR 61.00
EKK 2341 (medikamenti) - EUR 182.00
EKK 2513 (nekustāmā īpašuma nodoklis) - EUR 1.00
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka pašvaldības autonomās
tiesības „ (..) apstiprināt pašvaldības budžetu un budžeta grozījums (..)”, 46. pantu par pašvaldības budžetu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš,
I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers, A.Puriņš, J.Eglīts, A.Mačs, J.Kupčs, V.Āboltiņa); PRETnav, ATTURAS – 1 balss (E.Valantis),
NOLEMJ:
1. Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu Nr.12 projektu „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.4„Baldones novada
pašvaldības 2015.gada pamatbudžets un speciālais budžets””. (Pielikumā).
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to parakstīšanas un tie ir brīvi pieejami Baldones novada domes
ēkā.
16.§
Par konkursa „Baldones sakoptākais nams un sēta 2015” rezultātiem

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis,
A.Puriņš, R.Audzers, J.Eglīts, A.Mačs, J.Kupčs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: I.Lagzdiņa
SAGATAVOJA: I.Lagzdiņa, lauku attīstības komisijas priekšsēdētāja
Izskatījusi Lauku attīstības komisijas 20015. gada 27.jūlija sēdes lēmumu (prot. Nr.3., 1.§) „ Par konkursa
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„ Baldones sakoptākais nams un sēta 2015 rezultātiem”, komisijas vadītājas Ineses Lagzdiņas ziņojumu par
konkursa norises gaitu, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, kas noteic pašvaldības
autonomo funkciju gādāt ap savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, un 14.panta otrās
daļas 6.punktu, kurā noteikts, ka pildot savas funkcijas pašvaldībām, likuma noteiktajā kārtībā, ir tiesības atbilstoši
apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu līdzekļus, kā arī Baldones
novada lauku attīstības komisijas nolikuma 2.4. punktu, kas nosaka „...reizi gadā organizēt konkursus „Baldones
novada sakoptākais nams un sēta” un Baldones novada Ziemassvētku noformējuma konkursu. Nodrošināt to norisi
un uzvarētāju apbalvošanu....” un ņemot vērā finanšu un attīstības komitejas 22.09.2015. sēdes lēmumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš,
I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, R.Audzers, A.Puriņš, J.Eglīts, J.Kupčs, V.Āboltiņa); PRETnav, ATTURAS – nav, nepiedalās lēmuma pieņemšanā – 1 balss (A.Mačs),
NOLEMJ:
1. Apbalvot konkursa „ Baldones sakoptākais nams un sēta 2015” uzvarētājus:
1.1.Grupa - „ Sakoptākā ģimenes māja ”:
1.1.1. 1.vieta - “Asari” , [..], naudas balva EUR 100.00 (viens simts eur);
1.1.2. 2.vieta - “Mētrāji” , [..]- naudas balva EUR 70.00 (septiņdesmit eur);
1.1.3. 3.vietu nepiešķirt;
1.1.4.Veicināšanas balva – EUR 40.00 (četrdesmit eur): Par interesantām idejām dārza veidošanā
-Vēju iela 10, [..]
1.2.Grupa - „ Skaistākais jaundārzs ”
1.2.1. 1.vieta -“Smildziņas” , [..] - naudas balva EUR 100.00 (viens simts eur);
1.2.2. 2.vieta - “Jaunavoti” , [..]- naudas balva EUR 70.00 (septiņdesmit eur);
1.2.3. 3.vietu nepiešķirt;
1.3.Grupa - „ Sakoptākā daudzdzīvokļu mājas teritorija ” :
1.3.1. 1.vieta - Rīgas iela 99 , pārstāvis Līga Rasuma, naudas balva EUR 100.00 (viens simts eur);
1.3.2. 2.vieta – Rīgas iela 67, pārstāvis Inta Teilāne, naudas balva EUR 70.00 (viens simts eur);
1.3.3. 3.vieta – Daugavas iela 15 , pārstāvis Velga Bite, naudas balva EUR 50.00 (piecdesmit eur);
1.4. Grupa –„Skaistākais ainavu dārzs”:
1.4.1. 1.vieta - “Piesaules” , [..], naudas balva EUR 100.00 (viens simts eur);
1.4.2. 2.vieta-“Skudras” , [..], naudas balva EUR 70.00 (septiņdesmit eur);
1.4.4. 3.vieta- Zīļu iela 11, [..], naudas balva EUR 50.00 (piecdesmit eur);
1.4.5.Veicināšanas balva – EUR 40.00 (četrdesmit eur): Par plašāko dekoratīvo augu kolekciju“Odīši”,[..].
1.5.Grupa - „ Skaistākais Balkons ” :
1.5.1. 1.vieta - Daugavas iela 15-22 , [..], naudas balva EUR 40.00 (četrdesmit eur);
1.5.2. 2.vieta – Pilskalna iela 11, [..], naudas balva EUR 30.00 (trīsdesmit eur);
1.5.3. 3.vieta – “Noras” dz.nr. 3 , [..], naudas balva EUR 20.00 (divdesmit eur).
2.Apstiprināt uzvarētāju apbalvošanai nepieciešamos līdzekļus 950.00 EUR no EKK 6423.
3.Izgatavot katram 1.vietas ieguvējam pie ēkas sienas pieliekamu atzinības plāksni.
4.Visus 1-3 vietas un veicināšanas balvas ieguvējus apbalvot ar Baldones novada domes atzinības
rakstiem.
5.Konkursa uzvarētājus un dalībniekus godināt svinīgā pasākumā Mercendarbes muižā.
17.§
Par kreditora tiesību neizmantošanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis,
A.Puriņš, R.Audzers, J.Eglīts, A.Mačs, J.Kupčs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: K.Putniņa, domes priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš,
I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, R.Audzers, A.Puriņš, J.Eglīts, A.Mačs, J.Kupčs, V.Āboltiņa);
PRET- nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
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1. Neizmantot tiesības paturēt izsolei nodotos, [vārds, uzvārds], personas kods [..], deklarētā dzīvesvieta
[adrese], piederošos īpašumus Baldones pagastā, Sūnupes: 1) [adrese], kadastra numurs[..], 5100.0
m²; 2)[adrese], kadastra numurs[..], 5000.0 m²; 3) [adrese], kadastra numurs [..], 5100.0 m²;
4)[adrese], kadastra numurs [..], 5000.0 m²; 5)[adrese], kadastra numurs [..], 5100.0 m²; 6)[adrese],
kadastra numurs [..], 5000.0 m²; 7) [adrese], kadastra numurs[..], 5500.0 m² - par pirmās izsoles
sākumcenu.
18.§
Par Baldones novada pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „BŪKS” pārvaldības
noteikumiem
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās – K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis,
A.Puriņš, R.Audzers, J.Eglīts, A.Mačs, J.Kupčs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: M.Dadze
SAGATAVOJA: M.Dadze, juridiskā dienesta vadītāja
Izskatot Baldones novada pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „BŪKS” pārvaldības
noteikumu projektu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Publiskas
personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 34. un 37.pantu, kā arī ņemot vērā
Finanšu un attīstības komitejas 22.09.2015 sēdes atzinumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš,
I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, R.Audzers, A.Puriņš, J.Eglīts, A.Mačs, J.Kupčs, V.Āboltiņa);
PRET- nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Apstiprināt Baldones novada pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „BŪKS” pārvaldības
noteikumus (pielikumā).
19.§
Par SIA “BŪKS” valdes locekļa amata kandidātu atlases procesa uzsākšanu un
valdes locekļa amata kandidātu atlases komisijas izveidi

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis,
A.Puriņš, R.Audzers, J.Eglīts, A.Mačs, J.Kupčs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: M.Dadze
SAGATAVOJA: M.Dadze, juridiskās daļas vadītāja
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta pirmā daļa nosaka, ka
atvasinātas publiskas personas augstākā lēmējinstitūcija nosaka valdes un padomes locekļu nominēšanas
kārtību kapitālsabiedrībā, kurā atvasinātai publiskai personai kā dalībniekam (akcionāram) ir tiesības
izvirzīt valdes vai padomes locekļus, un valdes locekļus atvasinātas publiskas personas kapitālsabiedrībā,
kurā izveidota padome.
Baldones novada dome ar 29.09.2015 lēmumu Nr.12, 18.§ apstiprināja Baldones novada pašvaldības
sabiedrības ar ierobežotu atbildību „BŪKS” pārvaldības noteikumus (turpmāk – Noteikumi).
Noteikumu 16.punkts nosaka, ka valdes locekļa atlases process tiek uzsākta ne vēlāk kā divu mēnešu
laikā no kapitālsabiedrības valdes locekļa pilnvaru termiņa beigām, un nekavējoties pēc
kapitālsabiedrības valdes locekļa atsaukšanas no amata pirms termiņa, neatkarīgi no atsaukšanas
iemesla.
SIA “BŪKS” valdes locekļa N.Ļeoņenko pilnvaru termiņš beigsies 21.11.2015.
Noteikumu 4.punkts nosaka, ka kapitālsabiedrības valdes locekļa kandidātu atlases procesu (turpmāk
– atlases process) organizē Baldones novada domes (turpmāk – dome) izveidota komisija (turpmāk –
komisija), 5.punkts, ka komisiju izveido uz katru valdes locekļa atlases procesu un komisijas locekļu
skaitu un personālsastāvu nosaka dome un 6.punkts, ka komisijas priekšsēdētāju un priekšsēdētāja
vietnieku ieceļ dome.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta pirmo
daļu, Noteikumu 4., 5., 6. un 16.punktu, kā arī ņemot vērā Baldones novada domes Finanšu un attīstības
komitejas 22.09.2015 sēdes atzinumu,
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Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš,
I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, R.Audzers, A.Puriņš, J.Eglīts, A.Mačs, J.Kupčs, V.Āboltiņa);
PRET- nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Uzsākt SIA “BŪKS” valdes locekļa amata kandidātu atlases procesu.
2.Izveidot valdes locekļa kandidātu atlases procesa komisiju šādā sastāvā:
2.1.Komisijas priekšsēdētājs: domes priekšsēdētāja K.Putniņa,
2.2.Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: juridiskā dienesta vadītāja M.Dadze,
2.3.Komisijas loceklis: personāla speciāliste S.Ezera,
2.4.Komisijas loceklis: Nacionālā apvienības "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" pārstāvis
Jānis Kupčs,
2.5.Komisijas loceklis: “Latvijas Zaļās partijas” pārstāvis V.Āboltiņa,
2.6.Komisijas loceklis: partijas “ Vienotība” pārstāvis Artis Puriņš.

20.§
Par daļēju 24.03.2015 lēmuma Nr. 3.16§ atcelšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis,
A.Puriņš, R.Audzers, A.Mačs, J.Kupčs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: M.Dadze
SAGATAVOJA: M.Dadze, juridiskās daļas vadītāja
Ar Baldones novada domes 24.03.2015 lēmumu Nr. 3.16§ “par SIA “BŪKS” vispārējo stratēģisko mērķu
noteikšanu” tika noteikti SIA “BŪKS” vispārējie stratēģiskie mērķi un uzdots SIA “BŪKS” līdz
01.11.2015 atbilstoši normatīvo aktu prasībām izstrādāt un iesniegt Baldones novada domei
apstiprināšanai SIA “BŪKS” vidēja termiņa stratēģiju. Minētā lēmuma pieņemšanas brīdī normatīvie akti
nenoteica termiņu, kādā kapitālsabiedrība nodrošina vidēja termiņa stratēģijas izstrādi.
03.07.2015 spēkā stājās 18.06.2015 Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likumā, kas paredz likuma papildināšanu ar pārejas noteikumu 19.punktu, kas nosaka, ka
publiskas personas kapitālsabiedrība un publiski privātā kapitālsabiedrība saskaņā ar šā likuma 57.pantu
izstrādā vidēja termiņa darbības stratēģiju līdz 2016.gada 30.martam.
2015.gada novembra mēnesī beidzās SIA “BŪKS” valdes locekļa pilnvaru termiņš un tiek
izsludināta vakance uz SIA “BŪKS” valdes locekļa amatu, līdz ar to būtu lietderīgi, ka SIA “BŪKS” vidēja
termiņa stratēģijas izstrādi nodrošina nākošais valdes loceklis.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
ievaddaļu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57.panta pirmo daļu
un pārejas noteikumu 19.punktu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš,
I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, E.Valantis, R.Audzers, A.Puriņš, A.Mačs, J.Kupčs, V.Āboltiņa); PRETnav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Atcelt Baldones novada domes 24.03.2015 lēmuma Nr. 3.16§ nolemjošās daļas 2.punktu.
2.Uzdot lietvedei iesniegt šī lēmuma norakstu SIA”BŪKS”.
21.§
Par darba grupas izveidi SIA “BŪKS” vispārējo stratēģisko mērķu izvērtēšanai

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš I.Lagzdiņa, E.Valantis, A.Puriņš, R.Audzers,
J.Eglīts, A.Mačs, J.Kupčs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: M.Dadze
SAGATAVOJA: M.Dadze, juridiskās daļas vadītāja
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Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš,
I.Pundiņš, I.Lagzdiņa, E.Valantis, R.Audzers, A.Puriņš, J.Eglīts, A.Mačs, J.Kupčs, V.Āboltiņa); PRET- nav,
ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
atlikt jautājuma izskatīšanu uz nākamo domes sēdi.
22.§
Par saistošajiem noteikumiem Nr.13 “Kārtība, kādā komersantam tiek izsniegta atļauja
vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Baldones novadā”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš I.Lagzdiņa, E.Valantis, A.Puriņš, R.Audzers,
J.Eglīts, A.Mačs, J.Kupčs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: M.Dadze
SAGATAVOJA: M.Dadze, juridiskās daļas vadītāja
Izvērtējot saistošo noteikumu “Kārtība, kādā komersantam tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu
vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Baldones novadā” projektu un tā paskaidrojuma rakstu un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 43.panta pirmās daļas
13.punktu, Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta otro daļu, kā arī ņemot vērā Finanšu un attīstības
komitejas 22.09.2015 sēdes atzinumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš,
I.Pundiņš, I.Lagzdiņa, E.Valantis, R.Audzers, A.Puriņš, J.Eglīts, A.Mačs, J.Kupčs, V.Āboltiņa); PRET- nav,
ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Apstiprināt Baldones novada domes saistošos noteikumus Nr.13 “Kārtība, kādā komersantam tiek
izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Baldones novadā”.
2.Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniski nosūtīt
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
23.§
Par saistošajiem noteikumiem Nr.14 “Grozījums Baldones novada domes 2013.gada
31.jūlija saistošajos noteikumos Nr.15 “Baldones novada pašvaldības nolikums”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš I.Lagzdiņa, E.Valantis, A.Puriņš,
R.Audzers, J.Eglīts, A.Mačs, J.Kupčs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: M.Dadze
SAGATAVOJA: M.Dadze, juridiskās daļas vadītāja
Priekšlikums: (H.Nezinis) atstāt saistošajos noteikumos 3.punktu
Balsojums:
Atklāti balsojot „ par ”- 4 balsis, „ pret ” – 7 balsis , „ atturas ” – 2 balsis,
- priekšlikums nav iebalsots
Izskatījusi saistošo noteikumu “Grozījumi Baldones novada domes 2013.gada 31.jūlija saistošajos
noteikumos Nr.15 “Baldones novada pašvaldības nolikums”” projektu, tam pievienoto paskaidrojuma
rakstu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu, kā arī
ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 22.09.2015. sēdes atzinumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 7 balsis (E.Valantis, R.Audzers, A.Puriņš, J.Eglīts, A.Mačs,
J.Kupčs, V.Āboltiņa); PRET- 1 balss (I.Lagzdiņa), ATTURAS – 5 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis,
J.Dūmiņš, I.Pundiņš),
NOLEMJ:
1.Apstiprināt Baldones novada domes saistošos noteikumus Nr.14 “Grozījumi Baldones novada domes
2013.gada 31.jūlija saistošajos noteikumos Nr.15 “Baldones novada pašvaldības nolikums””.
2.Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniski nosūtīt
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
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24.§
Par biedrības “ Pierīgas pašvaldību apvienība” dibināšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš I.Lagzdiņa, E.Valantis, A.Puriņš, R.Audzers,
J.Eglīts, A.Mačs, J.Kupčs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: K.Putniņa, domes priekšsēdētāja
Priekšlikums: (V.Āboltiņa) 2.punktā no pašvaldības deleģēt J.Eglīti
Balsojums:
Atklāti balsojot „ par ”- 7 balsis, „ pret ” – 4 balsis , „ atturas ” – 2 balsis,
- priekšlikums ir iebalsots
Baldones novada dome, izskatot jautājumu par biedrības “Pierīgas pašvaldību apvienība” dibināšanu,
konstatē:
1. Likuma “Par pašvaldībām” 95.panta pirmā daļa un ceturtā daļa nosaka, ka, lai risinātu uzdevumus,
kuros ir ieinteresētas visas vai vairākas pašvaldības, tām ir tiesības sadarboties, kā arī dibināt pašvaldību
biedrības vai iestāties šādās biedrībās un lēmumu par pašvaldību biedrības dibināšanu vai iestāšanos
tajā, kā arī par izstāšanos no pašvaldību sabiedriskās organizācijas pieņem attiecīgā pašvaldības dome;
2.biedrības “Pierīgas pašvaldību apvienība” statūtu projektā noteiktie mērķi ir:
2.1. īstenot Pierīgas pašvaldību tiesisko interešu aizsardzību;
2.2.veicināt Pierīgas pašvaldību savstarpējo sadarbību;
2.3.veicināt Pierīgas pašvaldību sadarbību ar Latvijas Republikas, starptautiskajām un citu valstu
institūcijām un organizācijām;
2.4.veicināt Pierīgas pašvaldību ekonomisko un sociālo attīstību.
Ņemot vērā to, ka Pierīgas pašvaldību intereses sociāli-ekonomiskajā ziņā atšķiras no Latvijas
pašvaldību kopējām vajadzībām, kā rezultātā esošās pašvaldību apvienības nespēj pilnvērtīgi aizstāvēt
Pierīgas pašvaldību intereses, kā arī pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 95.panta pirmo daļu un
ceturto daļu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 8 balsis (J.Dūmiņš, E.Valantis, R.Audzers, A.Puriņš,
J.Eglīts, A.Mačs, J.Kupčs, V.Āboltiņa); PRET- 2 balsis (I.Lagzdiņa, A.Vidžis), ATTURAS – 3 balsis
(K.Putniņa, H.Nezinis, I.Pundiņš),
NOLEMJ:
1.Kļūt par biedrības “Pierīgas pašvaldību apvienība” dibinātāju un biedru.
2.Noteikt par Baldones novada pašvaldības pārstāvi biedrībā “Pierīgas pašvaldību apvienība” domes
priekšsēdētājas vietnieku Jāni Eglīti.
3. 2015.gada biedra naudu EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro) segt no pašvaldības budžeta domei
paredzētajiem līdzekļiem EKK – 231200.
4.Atbildīgā par lēmuma lemjošās daļas 3.punkta izpildi grāmatvedības vadītāja E.Arāja.
5.Atbildīgā par lēmuma izpildi kopumā – domes priekšsēdētāja.

