2017.gada 31.janvāra domes sēde Nr.1
Domes sēdē skatīti šādi darba kārtības jautājumi:
1. Par Baldones novada Bāriņtiesas priekšsēdētāju.
2. Par traktora T40AM izsoles rezultātu apstiprināšanu.
3. Par nekustamo īpašumu uzņemšanu bilancē.
4. Par nekustamā īpašuma atsavināšanas procesa uzsākšanu.
5. Par koku ciršanas izsoli Spaļenieku ceļa nodalījumā 500m posmā.
6. Par nosaukuma “Ārijas” piešķiršanu.
7. Par nosaukuma “Starpgabali” piešķiršanu.
8. Par nekustamā īpašuma sadali un nosaukumu piešķiršanu īpašuma „Silmači-1” zemes vienībām.
9. Par nekustamā īpašuma sadali un nosaukumu piešķiršanu īpašuma „Caurumi” zemes vienībām.
10. Par nekustamā īpašuma sadali un nosaukumu piešķiršanu īpašuma „Saknītes” zemes vienībām.
11. Par informācijas publiskošanu par pašvaldībai piederošo un piekrītošo zemi.
12. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai Baldonē, Ķeguma prospekts 30.
13. Par atteikumu uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajā īpašumā Baldonē, Parka
ielā 5A.
14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā “Plasa”.
15. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem Daugavas ielā 2 un Daugavas ielā
2A, Baldonē.
16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu teritorijai Klapu krogā.
17. Par lēmuma “Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā
“Ķepaiņi”” precizēšanu.
18. Par būvprojekta izstrādei nepieciešamo finansējumu projektam “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
Baldones pilsētā’’.
19. Par dalību projekta „MY HOMELAND, MY PEOPLE, MY TRADITION” īstenošanā.
20. Par Eiropas Brīvprātīgā darba projekta īstenošanu Baldones novada jauniešu centrā.
21. Par saistošajiem noteikumiem Nr.1 “Grozījumi Baldones novada domes 2013. gada 31.jūlija
saistošajos noteikumos Nr. 15 “Baldones novada pašvaldības nolikums””.
22. Par saistošajiem noteikumiem Nr.2 “Grozījumi Baldones novada domes 2015. gada 27.janvāra
saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par Baldones novada uzturēšanu un kopšanu””.
23. Par saistošajiem noteikumiem Nr.3“Grozījumi Baldones novada domes 2015. gada 22.
decembra saistošajos noteikumos Nr. 18 “Par kārtību, kādā Baldones novada pašvaldība
nodrošina izmaksu segšanu bērniem pirmskolas izglītības programmu apguvei privātā izglītības
iestādē””.
24. Par finansiālu atbalstu smagatlētikas sportistam.
25. Par finansiāla atbalsta sniegšanu privātai izglītības iestādei.
26. Par atbalstu riteņbraukšanas sacensībām “Filter Velokauss 2017”.
27. Par publicitātes nodrošināšanu Nacionālajā mediju grupā.
28. Par telpu nomu pieaugušo mākslas studijas nodarbībām.
29. Par finansiālu atbalstu senioru deju kolektīvam „Degļi”.
30. Par finansiālu atbalstu jauktajam korim “Tempus”.
31. Par atteikumu iekļaušanai Pašvaldības palīdzības reģistrā.

32. Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma izbeigšanu pirms termiņa.
33. Par dzīvojamās mājas nojaukšanu, īres līgumu izbeigšanu un iekļaušanu Pašvaldības
palīdzības reģistrā.
34. Par dzīvojamās mājas nojaukšanu, īres līgumu izbeigšanu un dzīvojamās telpas īres
piedāvājumu.
35. Par valsts amatpersonas amatu savienošanu.
36. Par pašvaldības simbolikas izmantošanu.
37. Par pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” slēgšanu vasaras periodā.
38. Par saistošajiem noteikumiem Nr.4 “Baldones novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžets un
speciālais budžets”.

39. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda atmaksu.
40. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu “Lejasavoti”, Baldones
pagastā.
41. Par Baldones novada vēlēšanu iecirkni.
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1.§
Par Baldones novada Bāriņtiesas priekšsēdētāju

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās – K.Putniņa, A.Vidžis, H.Nezinis, I.Pundiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers, J.Kupčs,
A.Mačs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: K.Putniņa, domes priekšsēdētāja
Saistībā ar Baldones novada Bāriņtiesas priekšsēdētājas Aijas Ozoliņas pilnvaru termiņu beigšanos
2017.gada 19.februārī un pamatojoties uz viņas 2016.gada 19.decembra iesniegumu, domē saņemtu
19.12.2016., reģistrācijas Nr.1-7/1278, kā arī saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 26. punktu –„ (..) dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt
tikai dome var ievēlēt un atbrīvot (atcelt) bāriņtiesu priekšsēdētājus un locekļus (..)”, Bāriņtiesu likuma
9.panta pirmo daļu – “(..) Bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku un ne mazāk
kā trīs bāriņtiesas locekļus ievēlē attiecīgā pašvaldības dome uz pieciem gadiem (..)”,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, H.Nezinis, I.Pundiņš, A.Viča,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers, J.Kupčs, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET-nav, ATTURAS – 1 balss
(G.Tamanis),
NOLEMJ:
1.Atkārtoti ievēlēt Aiju Ozoliņu, personas kods [..], par Baldones novada Bāriņtiesas priekšsēdētāju uz 5
(pieciem) gadiem.
2.Lēmums stājas spēkā ar 2017.gada 20.februāri.
Pašvaldības policijas priekšnieks A.Virsis informē domes deputātus par policijas darba
rezultātiem 2016.gadā.
2.§
Par traktora T40AM izsoles rezultātu apstiprināšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās – K.Putniņa, A.Vidžis, H.Nezinis, I.Pundiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa,R.Audzers, J.Kupčs,
A.Mačs, G.Tamanis, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: T.Tihoņenko, nekustamo īpašumu pārzine
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 12 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, H.Nezinis, I.Pundiņš, A.Viča,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers, J.Kupčs, A.Mačs, G.Tamanis, V.Āboltiņa); PRET-nav, ATTURAS –
nav,
NOLEMJ:
1.Slēgt pirkuma – pārdevuma līgumu ar [vārds, uzvārds], personas kods [..], par – traktora T40AM, valsts
reģ. Nr.T336LD, izlaiduma gads – 1985, par pirkuma summu EUR 1400,- (viens tūkstotis četri simti euro).
2.Pēc darījuma noslēgšanas uzdot Baldones domes grāmatvedībai noņemt traktoru T40AM, valsts reģ.
Nr.T336LD no pašvaldības bilances.
3.§
Par nekustamo īpašumu uzņemšanu bilancē

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās – K.Putniņa, A.Vidžis, H.Nezinis, I.Pundiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers, J.Kupčs,
A.Mačs, G.Tamanis, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: T.Tihoņenko, nekustamo īpašumu pārzine
Noklausījusies pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistes Tatjanas Tihoņenko ziņojumu par
nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā un VZD Lielrīgas reģionālās nodaļas noteikto zemes
kadastrālo vērtību, Baldones novada dome konstatē:
1.Rīgas rajona Zemesgrāmatu nodaļā uz Baldones pašvaldības vārda nostiprināti divi nekustamie
īpašumi.
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2.Valsts Zemes dienests veicis augstāk minēto nekustamo īpašumu kadastrālo novērtējumu;
Baldones novada dome pamatojas uz likuma “Par budžetu un finanšu vadību” 29.panta 2.daļu, par
uzskaiti, kas paredz budžeta iestādēs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā kārtot grāmatvedības uzskaiti,
ievērojot Ministru kabineta apstiprinātās pamatlīdzekļu nolietojuma normas un pielietošanas nosacījumus.
Ņemot vērā Valsts Zemes dienesta īpašumu noteiktās kadastrālās vērtības, zemesgrāmatu apliecības un
vadoties no likuma “Par budžetu un finanšu vadību”, 29.panta 2.daļas,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 12 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, H.Nezinis, I.Pundiņš, A.Viča,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers, J.Kupčs, A.Mačs, G.Tamanis, V.Āboltiņa); PRET-nav, ATTURAS –
nav,
NOLEMJ:
1.Uzņemt bilancē zemes vienību Skolas iela 26A, Baldonē, Baldones novadā, kadastra numurs
8005 001 0169, kadastra apzīmējums 8005 001 1223, īpašums sastāv no zemes vienības 1028 m²
platībā, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000562558, ar kadastrālo vērtību EUR 3190,- (trīs
tūkstoši viens simts deviņdesmit euro).
2.Uzņemt bilancē zemes vienību Parka iela 28, Baldone, Baldones novadā, kadastra numurs 8005
001 0161, kadastra apzīmējums 80050015412, īpašums sastāv no zemes vienības 2993 m² platībā,
zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000562671, ar kadastrālo vērtību EUR 10 863,- (desmit tūkstoši
astoņi simti sešdesmit trīs euro).
4.§
Par nekustamā īpašuma atsavināšanas procesa uzsākšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, H.Nezinis, I.Pundiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers, J.Kupčs,
A.Mačs, G.Tamanis, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: T.Tihoņenko, nekustamo īpašumu pārzine
Izskatījusi pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistes Tatjanas Tihoņenko ziņojumu par pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu Baldones novadā, Baldonē Skolas ielā 26A, Parka ielā 28, Priežu ielā 8A-1,
Priežu ielā 8A-2, Priežu ielā 8A-3 un iespēju tos atsavināt, Baldones novada dome konstatē:
1.Nekustamais īpašums Parka ielā 28, Baldone, Baldones novadā, kadastra numurs 8005 001 0161,
kadastra apzīmējums 80050015412, īpašums sastāv no zemes vienības 2993 m² platībā, ir reģistrēts
Rīgas rajona Zemesgrāmatas nodaļā uz Baldones pašvaldības vārda, nodalījuma Nr. 100000562671;
2. Nekustamais īpašums Skolas iela 26A, Baldonē, Baldones novadā, kadastra numurs 80059000358,
īpašums sastāv no zemes vienības 1028 m² platībā, ir reģistrēts Rīgas rajona Zemesgrāmatas nodaļā uz
Baldones pašvaldības vārda, nodalījuma Nr. 100000562558;
3. Nekustamais īpašums Priežu iela 8A-1, Baldonē, Baldones novadā, kadastra numurs 8005 001
0169, īpašums sastāv no dzīvokļa 55.2 m² platībā un 552/1316 kopīpašuma domājamām daļām no
zemes un būvēm, ir reģistrēts Rīgas rajona Zemesgrāmatas nodaļā uz Baldones pašvaldības vārda,
nodalījuma Nr. 1000000653441;
4.Nekustamais īpašums Priežu iela 8A-2, Baldonē, Baldones novadā, kadastra numurs 8005 900
0359 , īpašums sastāv no dzīvokļa 35.9 m² platībā un 359/1316 kopīpašuma domājamām daļām no
zemes un būvēm, ir reģistrēts Rīgas rajona Zemesgrāmatas nodaļā uz Baldones pašvaldības vārda,
nodalījuma Nr. 1000000653442;
5.Nekustamais īpašums Priežu iela 8A-3, Baldonē, Baldones novadā, kadastra numurs 8005 900
0360, īpašums sastāv no dzīvokļa 40.5 m² platībā un 405/1316 kopīpašuma domājamām daļām no
zemes un būvēm, ir reģistrēts Rīgas rajona Zemesgrāmatas nodaļā uz Baldones pašvaldības vārda,
nodalījuma Nr. 1000000653443;
6.Nekustamais īpašums “Jumīši”, Baldones pagastā, Baldones novadā, kadastra numurs 8025 009
0264, kadastra apzīmējums 8025 009 0218, īpašums sastāv no zemes vienības 6279 m² platībā, ir
reģistrēts Rīgas rajona zemesgrāmatas nodaļā uz Baldones pašvaldības vārda, nodalījuma Nr.
100000560640;
Baldones novada dome pamatojas uz sekojošām tiesību normām:
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1.likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām
likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt
pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības;
2.likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 3.panta 2.daļu, kas noteic, ka publisku
personu mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē, 4.panta 2.daļu, kas paredz, ka
publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija
(amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta, kā arī 8.panta 2. un
3.daļu, kas nosaka, ka atsavināšanai paredzētā atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma
novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā.
Nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija
(amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, "Publiskas
personas mantas atsavināšanas likums " 4.panta 2.daļu, 8.panta 2. un 3.daļu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 12 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, H.Nezinis, I.Pundiņš, A.Viča,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers, J.Kupčs, A.Mačs, G.Tamanis, V.Āboltiņa); PRET-nav, ATTURAS –
nav,
NOLEMJ:
1.Uzsākt atsavināšanas procesu šādiem nekustamajiem īpašumiem:
1.1. Parka ielā 28, Baldone, Baldones novadā;
1.2. Skolas iela 26A, Baldonē, Baldones novadā;
1.3. Priežu iela 8A-1, Baldonē, Baldones novadā;
1.4. Priežu iela 8A-2, Baldonē, Baldones novadā;
1.5. Priežu iela 8A-3, Baldonē, Baldones novadā;
1.6.“Jumīši”, Baldones pagasts, Baldones novads.
2. Pasūtīt pie nekustamā īpašuma sertificēta vērtētāja augstāk minēto nekustamo īpašumu novērtējumus.
5.§
Par koku ciršanas izsoli Spaļenieku ceļa nodalījumā 500m posmā

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, H.Nezinis, I.Pundiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers, J.Kupčs,
A.Mačs, G.Tamanis, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: T.Tihoņenko, nekustamo īpašumu pārzine
Noklausījusies Baldones novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistes Tatjanas Tihoņenko
ziņojumu par nepieciešamību organizēt Baldones novada pašvaldībai piederošajā nekustamajā
īpašumā – “Spaļenieku ceļš”, Baldones pagasts, Baldones novads, kadastra Nr.80250100050, augošo
koku ciršanas tiesību izsoli un izvērtējot Baldones novada domes rīcībā esošo informāciju, Baldones
novada dome konstatē:
1.Baldones novada pašvaldība ir nekustamā īpašuma Spaļenieku ceļš, Baldones pagastā, Baldones
novadā, tiesiskais valdītājs, saskaņā ar 07.10.2009. Baldones novada domes lēmumu Nr.7/1.
2.Saskaņā ar Baldones novada domes 15.12.2016. koku ciršanas komisijas lēmumu Nr.2016-28, 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.
3.Saskaņā ar Rīgas reģionālās virsmežniecības, Ogres biroja sertificētā vērtētāja Agra Kauliņa
20.01.2017. izsniegtu cirsmas novērtējumu, zemes vienībā “Spaļenieku ceļš” ar kadastra Nr. 8025
0100050 (1.kvartāls, 1.nogabals) ir cērtami 185 koki, izcērtamais apjoms 106.38 m3, un vērtība EUR
2472.49, izcērtamā platība 0,30 ha.
4.Zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8025 010 0050 nepieciešams veikt augošo koku ciršanu,
jo apsekošanas rezultātā konstatēts, ka ciršanai paredzēti koki (priedes, egles, bērzi) 16-48 cm
caurmērā (1,3 metra augstumā). Apsekotajiem kokiem nav ainaviska, dendroloģiska un ekoloģiska
nozīmīguma, tiem nav nozīmes dabas daudzveidības saglabāšanā.
5.Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punkts nosaka, ka pildot savas funkcijas pašvaldībām likumā
noteiktajā kārtībā ir tiesības (…) atsavināt kustamo un nekustamo mantu (…);
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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.
6. 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.
7. Likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums”:
7.1. 3.panta 2.daļa nosaka, ka pašvaldības mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana
izsolē;
7.2. 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;
7.3. 6.panta trešā daļa nosaka, ka lēmumā par atsavināšanu norāda atsavināšanas veidu;
7.4. 8.panta sestā daļa nosaka, ka mantas novērtēšanas komisija novērtēšanai pieaicina vienu vai
vairākus sertificētus vērtētājus;
7.5. 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”, 7.panta 2.daļu un 4.daļu,
14.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskās personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 2.panta pirmo daļu un 3.pantu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likums
3.panta otro daļu, 4.panta pirmo daļu, 6.panta trešo daļu, 8.panta sesto daļu, 10.pant,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, H.Nezinis, A.Viča, I.Pundiņš,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Kupčs, A.Mačs, G.Tamanis, V.Āboltiņa); PRET-nav, ATTURAS – 1 balss
(R.Audzers),
NOLEMJ:
1.Nodot atsavināšanai Baldones novada pašvaldībai piekrītošajā nekustamajā īpašumā – “Spaļenieku
ceļš”, Baldones pagasts, Baldones novads, kadastra Nr. 8025 010 0050, ceļa nodalījumā augošo koku
ciršanas tiesības šādā apjomā (turpmāk tekstā – Ciršanas tiesību):
1.1. zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8025 010 0050 (1.kvartāls, 1.nogabals) 185 koki,
izcērtamais apjoms - 106.38 m³, izcērtamā platība 0,30 ha.
2.Atsavināšanas veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
3.Noteikt Ciršanas tiesību izsoles:
3.1. sākumcenu EUR 2500,- (divi tūkstoši pieci simti 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 250,- (divi simti piecdesmit euro).
3.5. datumu un laiku 2017.gada 7.marts plkst.14.00.
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 - izsoles komisijas priekšsēdētāja;
5.2. Ilze Simsone – komisijas locekle;
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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.
6.§
Par nosaukuma “Ārijas” piešķiršanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, H.Nezinis, I.Pundiņš, A.Viča, S.Freiberga, R.Audzers, I.Lagzdiņa, J.Kupčs,
A.Mačs, G.Tamanis, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 12 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, H.Nezinis, I.Pundiņš, A.Viča,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers, J.Kupčs, A.Mačs, G.Tamanis, V.Āboltiņa); PRET-nav, ATTURAS –
nav,
NOLEMJ:
1.Nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru [..], kas sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8025 008 0269, piešķirt nosaukumu „Ārijas”.
7.§
Par nosaukuma “Starpgabali” piešķiršanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, H.Nezinis, I.Pundiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers, J.Kupčs,
A.Mačs, G.Tamanis, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Izskatījusi Valsts zemes dienesta e-pasta vēstuli par to, ka īpašumam, kurā apvienoti visi starpgabali,
nav piešķirts nosaukums, Baldones novada dome konstatē:
1.Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā nekustamajam īpašumam ar kadastra
numuru 8005 001 0006 parādās nosaukums “Pļavu iela 9A” iepriekš reģistrētā nosaukuma “Starpgabals”
vietā.
Baldones novada dome lēmuma pieņemšanā pamatojas uz:
1. 2008.gada 18.decembra Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma:
1.1. 8.panta pirmo daļu, novada teritoriju iedala šādās vienībās: novada pilsētās; novada pagastos;
1.2. 14.panta otrā daļu, nosaukumus viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām apstiprina,
bet numurus ēkām un telpu grupām, nosaukumus ielām, laukumiem pilsētās un ciemos piešķir, kā arī
ielas un laukumus pārdēvē attiecīgās pašvaldības dome.
2. 2015.gada 8.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 698 "Adresācijas noteikumu“:
2.1. 15.punktu, kas nosaka, ka novadu un novadu pagastu apvidos, kas atrodas ārpus ciemiem,
apbūvei paredzētai zemes vienībai, viensētai vai ēkai piešķir nosaukumu, neizmantojot ciparus.
Pamatojoties uz 2008.gada 18.decembra Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 8.panta
pirmo daļu un 14.panta otrā daļu, kā arī 2015.gada 8.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 698
"Adresācijas noteikumu“ 15.punktu un iepazinusies ar VZD e-pasta vēstuli,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 12 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, H.Nezinis, I.Pundiņš, A.Viča,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers, J.Kupčs, A.Mačs, G.Tamanis, V.Āboltiņa); PRET-nav, ATTURAS –
nav,
NOLEMJ:
1.Nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 8005 001 0006 piešķirt nosaukumu “Starpgabali”.
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8.§
Par nekustamā īpašuma sadali un nosaukumu piešķiršanu īpašuma „Silmači-1” zemes
vienībām
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, H.Nezinis, I.Pundiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers, J.Kupčs,
A.Mačs, G.Tamanis, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 12 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, H.Nezinis, I.Pundiņš, A.Viča,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers, J.Kupčs, A.Mačs, G.Tamanis, V.Āboltiņa); PRET-nav, ATTURAS –
nav,
NOLEMJ:
1. Sadalīt nekustamo īpašumu “Saknītes” divos atsevišķos īpašumos.
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] -2,6 ha, piešķirt jaunu nosaukumu “Saknes” un rezervēt
adresi Silmaču iela 70, Baldone, Baldones novads.
3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..]- 4,4ha platībā, saglabāt nosaukumu “Saknītes”.
9.§
Par nekustamā īpašuma sadali un nosaukumu piešķiršanu īpašuma „Caurumi” zemes
vienībām
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, H.Nezinis, I.Pundiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers, J.Kupčs,
A.Mačs, G.Tamanis, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 12 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, H.Nezinis, I.Pundiņš, A.Viča,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers, J.Kupčs, A.Mačs, G.Tamanis, V.Āboltiņa); PRET-nav, ATTURAS –
nav,
NOLEMJ:
1.Sadalīt nekustamo īpašumu “Caurumi” trīs atsevišķos īpašumos.
2.Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] -5,6 ha, piešķirt jaunu nosaukumu
Baldone, Baldones novads;

Silmaču iela 54,

3.Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] -2,4ha platībā, piešķirt jaunu nosaukumu “Rijas”.
4.Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem [..], [..], [..], [..], [..],[..]saglabāt nekustamā īpašuma
“Caurumi” sastāvā.
10.§
Par nekustamā īpašuma sadali un nosaukumu piešķiršanu īpašuma „Saknītes” zemes
vienībām
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, H.Nezinis, I.Pundiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers, J.Kupčs,
A.Mačs, G.Tamanis, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 12 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, H.Nezinis, I.Pundiņš, A.Viča,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers, J.Kupčs, A.Mačs, G.Tamanis, V.Āboltiņa); PRET-nav, ATTURAS –
nav,
NOLEMJ:
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1. Sadalīt nekustamo īpašumu “Saknītes” divos atsevišķos īpašumos.
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] -2,6 ha, piešķirt jaunu nosaukumu “Saknes” un rezervēt
adresi Silmaču iela 70, Baldone, Baldones novads.
3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] -4,4ha platībā, saglabāt nosaukumu “Saknītes”.
11.§
Par informācijas publiskošanu par pašvaldībai piederošo un piekrītošo zemi

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, H.Nezinis, I.Pundiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, R.Audzers, J.Kupčs,
A.Mačs, G.Tamanis, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome ir izskatījusi [vārds, uzvārds], dzīvo [adrese], 12.01.2017. iesniegumu, kurā lūgts
piešķirt nomā zemes vienības Kūdra”, kadastra apzīmējums 8025 009 0166, “Dzeguzes”, kadastra
apzīmējums 8025 002 0160, “Bērzkalni”, kadastra apzīmējumi 8025 008 0191, 8025 012 0098
lauksaimniecībai.
Baldones novada dome pamatojas uz:
1. likumu “Par pašvaldībām” 15.panta, kurā noteiktas pašvaldības autonomās funkcijas 13.punktu,
saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību.
2. Ministru kabineta noteikumi Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 15.punktu, kas
nosaka, ka Valsts institūcijas informāciju par iznomājamiem to valdījumā vai turējumā esošiem
neapbūvētiem zemesgabaliem ievieto attiecīgās valsts institūcijas oficiālajā mājaslapā internetā, bet
pašvaldība informāciju par iznomājamiem tās valdījumā vai turējumā esošiem neapbūvētiem
zemesgabaliem izliek redzamā vietā pašvaldības domes ēkā.
16.punktu, kas nosaka, ka šo noteikumu 15.punktā minētās informācijas publiskošana nav obligāta, ja
tiek iznomāti šādi neapbūvēti valsts vai pašvaldības zemesgabali bez apbūves tiesībām: 16.1. zemesgabali,
kuri ir starpgabali; 16.2. zemesgabali, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši
likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 7.pantam; 16.3. zemesgabali, kuri pilsētās
nodoti pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanai.
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, H.Nezinis, I.Pundiņš, A.Viča,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, J.Kupčs, A.Mačs, G.Tamanis, V.Āboltiņa); PRET-nav,
ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Nosakot pieteikšanās termiņu - 2017.gada 28.februāris, publiskot informāciju par iznomājamiem zemes
gabaliem lauksaimniecībai:
1.1. “Druvaldi”, kadastra apzīmējumi 8025 008 0086, 8025 008 0151, 8025 008 0215;
1.2. “Kūdra”, kadastra apzīmējums 8025 009 0166;
1.3. “Dzeguzes”, kadastra apzīmējums 8025 002 0160;
1.4. Neiznomāto daļu “Bērzkalni”, kadastra apzīmējumi 8025 008 0191, 8025 012 0098.
12.§
Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai Baldonē, Ķeguma prospekts 30

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, H.Nezinis, I.Pundiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers,
J.Kupčs, A.Mačs, G.Tamanis, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Uzklausījusi Nekustamā īpašuma un zemes ierīcības nodaļas priekšlikumu īpašuma Baldonē, Ķeguma
prospekts 30 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8005 001 5809 starpgabala statusu, Baldones
novada dome konstatē:
1. Nekustamā īpašuma Baldonē, Ķeguma prospekts 30, kadastra numurs 8005 001 5809 zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 8005 001 5809 nav mērīts un reģistrēts zemesgrāmatā.
2. Uz zemes vienības nav ēkas un būves.
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3. Ar 2009.gada 4.novembra lēmumu prot. Nr. 9,7.§ izvērtēts, ka nekustamais īpašums Baldonē,
Ķeguma prospekts 30, kadastra numurs 8005 001 5809 ir pašvaldībai piekrītošs funkciju veikšanai.
4. Pēc Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmas datiem zemes gabala platība
3195m2.
5. Saskaņā ar teritorijas plānojumu minimālā zemes vienības platība Meža parka teritorijā ir 4000m2.
Baldones novada dome lēmuma pieņemšanā pamatojas uz:
1. 31.10.2002. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta pirmās daļas
11.punkta a) apakšpunktu, kas nosaka, ka zemes starpgabals — publiskai personai piederošs
zemesgabals, kura platība pilsētā ir mazāka par pašvaldības apstiprinātajos apbūves noteikumos
paredzēto minimālo apbūves gabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala
izmantošanu apbūvei, vai kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai;
2. 2013.gada 9.janvāra Baldones novada domes sēdes protokola izrakstu ”Par saistošiem
noteikumiem Nr.1 „Baldones novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam”” (prot. Nr.1, 1.§)
„Grafisko daļu”, kas nosaka, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8005 001 5809 atrodas meža
parka apbūves teritorijā un „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 83.7.3.punktu meža parka
apbūves teritorijā minimālā zemes vienības platība – 4000m2.
Pamatojoties uz 31.10.2002. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta pirmās
daļas 11.punkta a)apakšpunktu, 2013.gada 9.janvāra Baldones novada domes sēdes protokola
izrakstu ”Par saistošiem noteikumiem Nr.1 „Baldones novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam””
(prot. Nr.1, 1.§) „Grafisko daļu” un „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 83.7.3.punktu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, H.Nezinis, I.Pundiņš, A.Viča,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, J.Kupčs, A.Mačs, G.Tamanis, V.Āboltiņa); PRET-nav,
ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8005 001 5809 un adresi Baldone, Ķeguma
prospekts 30, ir starpgabals.
13.§
Par atteikumu uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajā īpašumā
Baldonē, Parka ielā 5A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, H.Nezinis, I.Pundiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers,
J.Kupčs, A.Mačs, G.Tamanis, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, H.Nezinis, I.Pundiņš, A.Viča,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, J.Kupčs, A.Mačs, G.Tamanis, V.Āboltiņa); PRET-nav,
ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Atteikt zemes ierīcības projektu izstrādes uzsākšanai nekustamajā īpašumā Baldones novada Baldonē,
Parka iela 5A, to sadalot divās zemes vienībās – atdalot teritoriju, kas nepieciešama grāvja
apsaimniekošanai, saskaņā ar grafisko pielikumu.
2. Atteikta atsavināt nekustamo īpašumu Baldones novada Baldonē, Parka iela 5A.
14.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā “Plasa”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, H.Nezinis, I.Pundiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers,
J.Kupčs, A.Mačs, G.Tamanis, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
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Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, H.Nezinis, I.Pundiņš, A.Viča,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, J.Kupčs, A.Mačs, G.Tamanis, V.Āboltiņa); PRET-nav,
ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Baldones novadā, Baldones pagastā, “Plasa”
zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu [..].
2. Saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko daļu, zemes vienībai „1” ar projektēto kadastra
apzīmējumu [..] – 6,73 ha platībā, saglabāt nosaukumu “Plasa” 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” ar projektēto kadastra
apzīmējumu [..] – 1.00ha platībā piešķirt jaunu nosaukumu “Miglāji” un noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101).
15.§
Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem Daugavas ielā 2 un
Daugavas ielā 2A, Baldonē

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, H.Nezinis, I.Pundiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers,
J.Kupčs, A.Mačs, G.Tamanis, V.Āboltiņa /
ZIŅO: P.Grants
SAGATAVOJA: P.Grants, teritorijas plānotājs
Baldones novada attīstības programmas 2014. – 2020.gadam Rīcību un investīciju plāna rīcības virziens 8-2-1 ir
“Kultūras centra (kinoteātra) rekonstrukcija”, kura rezultatīvais rādītājs ir - Paaugstināta energoefektivitāte un
veikti ēkas atjaunošanas darbi. Kinoteātris rekonstruēts par mūsdienīgu Baldones novada kultūras centru.
Izvērtējot Baldones novada domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts:
1. Plānotā kultūras centra pārbūve iecerēta Baldones pašvaldības nekustamajos īpašumos Daugavas iela 2
(kad.nr 80050011714) un Daugavas iela 2A (kad.nr 80050011722) Baldonē.
2. Saskaņā ar spēkā esošo Baldones novada teritorijas plānojumu, nekustamajam īpašumam Daugavas iela 2
funkcionālais zonējums ir Dabas un apstādījumu teritorija (DA2), Transporta un tehniskās infrastruktūras
teritorija (TR) un Jauktas centra apbūves teritorija (JC), savukārt nekustamajam īpašumam Daugavas iela 2A
funkcionālā zona ir Jauktas centra apbūves teritorijas (JC). Jauktas centra apbūves teritorijā (JC) atļauts veidot
komercdarbības objektu apbūvi, sabiedrisko objektu apbūvi, daudzdzīvokļu mājas un rindu mājas, Transporta
un tehniskās infrastruktūras teritorijā (T) atļauta tehniskā infrastruktūra un satiksmes infrastruktūra ,savukārt
Dabas un apstādījumu teritorija (DA2) ir labiekārtotas vai daļēji labiekārtotas apstādījumu teritorijas, kuru
kategorijā ietilpst parki, skvēri un citas koplietošanas teritorijas, kur izvietojami funkcijas nodrošināšanai
nepieciešamie infrastruktūras objekti un būves.
3. Plānotā Baldones kultūras centra pārbūves apjomi nav precīzi zināmi.
4. Teritorijas plānojuma funkcionālajās zonās Dabas un apstādījumu teritorijā (DA2) un Transporta un
tehniskās infrastruktūras teritorijā (TR) nav atļauta komercdarbības objektu apbūve un sabiedrisko objektu
apbūve, kas liedz realizēt kultūras centra pārbūvi.
5. Plānotā Baldones kultūras centra pārbūve nav pretrunā ar Baldones novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju
(turpmāk – stratēģija). Stratēģijas telpiskās attīstības perspektīvā Baldone ir iecerēta kā novada nozīmes
attīstības centrs, kam jānodrošina kultūras, veselības, sociālās aprūpes, izglītības, zinātnes, jaunatnes un sporta
pakalpojumi novada nozīmes attīstības centram atbilstošā kvalitātē un apjomā. Baldones pilsētas piedāvātie
pakalpojumi būtu konkurētspējīgi, līdz ar to tos izmantotu ne tikai novada iedzīvotāji, bet arī iedzīvotāji no
kaimiņu novadiem.
Baldones novada dome savā lēmumā pamatojas uz:
1. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 1.panta 9.punktu, kas nosaka, ka lokālplānojums ir vietējās
pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kuru vietējā pašvaldība izstrādā savas
administratīvās teritorijas daļai (piemēram, pilsētas, ciema vai lauku teritorijas daļai) kāda plānošanas
uzdevuma risināšanai vai teritorijas plānojuma detalizēšanai vai grozīšanai.
2.
Ministru kabineta noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” 75.punktu, kas nosaka, ka Pašvaldības dome pieņem lēmumu par teritorijas plānojuma vai
lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, apstiprina darba uzdevumu un izstrādes vadītāju.
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Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 1. panta 9.
punktu un MK noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” 75. punktu, Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis,
H.Nezinis, I.Pundiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, J.Kupčs, A.Mačs, G.Tamanis,
V.Āboltiņa); PRET-nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Uzsākt lokālplānojuma izstrādi nekustamajiem īpašumiem Daugavas iela 2 (kad.nr 80050011714),
Daugavas iela 2A (kad.nr 80050011722) Baldonē.
2.Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Paulu Grantu.
3.Lokālplānojumu izstrādāt Baldones novada būvvaldei.
4.Apstiprināt lokālplānojuma darba uzdevumu (pielikums).
16.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu teritorijai Klapu krogā

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, H.Nezinis, I.Pundiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers,
J.Kupčs, A.Mačs, G.Tamanis, V.Āboltiņa /
ZIŅO: P.Grants
SAGATAVOJA: P.Grants, teritorijas plānotājs
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, H.Nezinis, I.Pundiņš, A.Viča,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, J.Kupčs, A.Mačs, G.Tamanis, V.Āboltiņa); PRET-nav,
ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu Baldones novadā, Baldones pagastā nekustamajos īpašumos
“Kāpas” ar kadastra numuru [..], sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu[..],
“Ozolāji” ar kadastra numuru [..], sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu[..],
“Mārupītes” ar kadastra numuru[..], sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..],
“Klapu pagrabs” ar kadastra numuru [..], sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
[..], “Mežkalēji” ar kadastra numuru [..], sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
[..], “Zīļi” ar kadastra numuru [..], sastāvošs no četrām zemes vienībām, projektā iesaistītā zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 80250090089, ”Kalnāji” ar kadastra numuru [..], sastāvošs no trīs
zemes vienībām, projektā iesaistītā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu [..].
2. Zemes ierīcības projekta zemes vienībai „1” ar kadastra apzīmējumu [..] 13,2 ha platībā
saglabāt nosaukumu “Zīļi” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – “Zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” (0201).
3. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..] saglabāt nekustamā īpašumā ar kadastra numuru [..]
sastāvā.
4. Zemes ierīcības projekta zemes vienībai „2” ar kadastra apzīmējumu [..] 0,8 ha platībā
piešķirt nosaukumu “Klapu ceļš” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – “Zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā” (1101).
5. Zemes ierīcības projekta zemes vienībai „3” ar kadastra apzīmējumu [..] 1,9 ha platībā
saglabāt nosaukumu “Mežkalēji” un noteikt dalīto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
“Neapgūta ražošanas objektu apbūves zeme” (1000) 0,9 ha platībā un “Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” (0201) 1ha platībā.
6. Zemes ierīcības projekta zemes vienībai „4” ar kadastra apzīmējumu [..] 1,9 ha platībā un tur
esošajām ēkām ar kadastra apzīmējumiem 80250090168001, 80250090168002 saglabāt adresei
“Ozolāji”, Baldones pagasts, Baldones novads un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
“Noliktavu apbūve” (1002).
7. Zemes ierīcības projekta zemes vienībai „5” ar kadastra apzīmējumu [..] 1,1 ha platībā
piešķirt nosaukumu “Dižklapi”, Baldones pagasts, Baldones novads un noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – “Neapgūta ražošanas objektu apbūves zeme” (1000).
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8. Zemes ierīcības projekta zemes vienībai „6” ar kadastra apzīmējumu [..] 0,4 ha platībā un tur
esošo ēku ar kadastra apzīmējumu 80250090214001 saglabāt adresei “Mārupītes”, Baldones
pagasts, Baldones novads un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – “Noliktavu apbūve”
(1002).
9. Zemes ierīcības projekta zemes vienībai „7” ar kadastra apzīmējumu [..] 1,1 ha platībā
saglabāt nosaukumu “Kāpas”, Baldones pagasts, Baldones novads un noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – “Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve” (1001).
10. Zemes ierīcības projekta zemes vienībai „8” ar kadastra apzīmējumu [..] 1,2 ha platībā
piešķirt nosaukumu “Klapu kalēji” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – “Neapgūta
ražošanas objektu apbūves zeme” (1000).
11. Zemes ierīcības projekta zemes vienībai „9” ar kadastra apzīmējumu [..] 0,2 ha platībā un tur
esošo ēku ar kadastra apzīmējumu [..] mainīt adresi uz “Aunores” Baldones pagasts, Baldones
novads un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas Baldones pagasts, Baldones novads un noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – “Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve” (1001).
12. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] izveidot jaunu nekustamo īpašumu un
piešķirt nosaukumu “Pūkas” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101).
13. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] saglabāt nosaukumu “Kalnāji” un noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – “Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība” (0101).
17.§
Par lēmuma “Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā
“Ķepaiņi”” precizēšanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, H.Nezinis, I.Pundiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers,
J.Kupčs, A.Mačs, G.Tamanis, V.Āboltiņa /
ZIŅO: P.Grants
SAGATAVOJA: P.Grants, teritorijas plānotājs
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, H.Nezinis, I.Pundiņš, A.Viča,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, J.Kupčs, A.Mačs, G.Tamanis, V.Āboltiņa); PRET-nav,
ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Precizēt Baldones novada domes 2016.gada 14.jūlija domes sēdes lēmumu “Par zemes ierīcības
projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Ķepaiņi””(prot.nr.7, 6.§) precizējot grafisko
pielikumu (pielikumā).
18.§
Par būvprojekta izstrādei nepieciešamo finansējumu projektam “Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība Baldones pilsētā’’

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, H.Nezinis, I.Pundiņš, A.Viča, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, J.Kupčs,
A.Mačs, G.Tamanis, V.Āboltiņa /
ZIŅO: S.Bērziņa
SAGATAVOJA: S.Bērziņa, Juridiskā dienesta vadītāja
1. 2016. gada 6. decembrī Baldones novada pašvaldībā tika saņemts SIA BŪKS, reģistrācijas Nr.
40003295397, iesniegums Nr. 01-13/351, (pašvaldībā reģistrēts ar Nr. 1-4/1872), par nepieciešamiem
līdzekļiem 2017. gada budžetā projekta īstenošanai 53 337,00 EUR apmērā, kas ir nepieciešami
būvprojekta izstrādei un būvekspertīzes veikšanai.
2. Izvērtējot Baldones novada domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka:
2.1. Likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 1. punktā ir noteikts, ka pašvaldības viena no autonomajām
funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija;
siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana)
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neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds;
2.2. Likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 19. punktā ir noteikts, ka dome var izskatīt jebkuru
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt kārtību, kādā veicami
darījumi ar pašvaldības kustamo mantu, kā arī kārtību, kādā notiek dāvinājumu un novēlējumu
pieņemšana un pārzināšana, aizdevumu, aizņēmumu un citu ekonomisko saistību uzņemšanās
pašvaldības vārdā;
2.3. Likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 23. punktā ir noteikts, ka dome var izskatīt jebkuru
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai 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;
2.4. 2015.gada 24.novembrī Baldones novada dome pieņēma lēmumu (prot. Nr. 15. 3.§) atbalstīt
sabiedrības ar ierobežotu atbildību „BŪKS” projekta „ Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
Baldones pilsētā” dokumentācijas sagatavošanu iesniegšanai, līdzfinansējuma saņemšanai Kohēzijas
fonda specifiskā atlases mērķa 5.3.1. „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas
pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” darbības programmas 1. prioritātes
„Notekūdeņu tīklu pieejamības veicināšana” aktivitātē.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 1. punktu, 21.
panta 19. punktu un 23. punktu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 12 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, H.Nezinis, I.Pundiņš, A.Viča,
I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, J.Kupčs, A.Mačs, G.Tamanis, V.Āboltiņa); PRET-nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Paredzēt līdzekļus 53 337,00 EUR apmērā SIA BŪKS, reģistrācijas Nr. 40003295397, pamatkapitāla
paaugstināšanai, sakarā ar finansējuma nepieciešamību būvprojekta izstrādei.
2. Uzdot SIA BŪKS, reģistrācijas Nr. 40003295397, valdei līdz 10.02.2017. drukātā versijā un elektroniski
iesniegt Baldones pašvaldības Juridiskajam dienestam izstrādātus pamatkapitāla palielināšanas
noteikumus, Statūtos izdarīto grozījumu tekstu un pilnu Statūtu tekstu jaunajā redakcijā.
19.§
Par dalību projekta „MY HOMELAND, MY PEOPLE, MY TRADITION” īstenošanā

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, H.Nezinis, I.Pundiņš, A.Viča, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, J.Kupčs,
A.Mačs, G.Tamanis, V.Āboltiņa /
ZIŅO: R.Manuiolovs
SAGATAVOJA: R.Manuilovs, Jaunatnes lietu speciālists
1.Baldones novada pašvaldība 2016. gada 22. decembrī ir saņēmusi Horvātijas pilsētas Split Josip
Pupačic pamatskolas e-pasta vēstuli par starptautiska jauniešu apmaiņas projekta “MY HOMELAND, MY
PEOPLE, MY TRADITION" apstiprināšanu. Projekts tiek īstenots programmas “Erasmus+: Jaunatne
darbībā” ietvaros. Projektā piedalīsies jauniešu grupas no Latvijas, Horvātijas, Polijas, Spānijas un
Lielbritānijas. Jauniešu apmaiņas projektā piedalīsies 12 jaunieši vecumā no 13 līdz 14 gadiem. Dalībnieki
veidos viktorīnas, izzinās dažādus tematus zinātnes, mākslas, radošuma, kultūras un tradīciju jomās, un
piedalīsies digitālas viktorīnas radīšanā „My homeland, my people, my tradition“.
2.Saskaņā ar 2016. gada 6. septembrī parakstīto mandātu, Baldones novada dome ir piekritusi būt par
vienu no projekta partneriem.
3.Projekta ietvaros paredzēta iepriekšējās plānošanas vizīte, kas norisināsies 2017. gada 27. – 30.
martā Horvātijas pilsētā Split. Iepriekšējās plānošanas vizītē piedalīsies grupas vadītājs un viens jaunietis.
Jauniešu apmaiņas projekts norisināsies 2017. gada 8. – 16.maijam Horvātijas pilsētā Split, kurā
piedalīsies 2 (divi) grupas vadītāji un 12 (divpadsmit) jaunieši.
4.Baldones novada dome lēmuma pieņemšanā pamatojas uz sekojošiem normatīvajiem tiesību aktiem:
4.1. likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4.punktu “Pašvaldībām ir šādas autonomās
funkcijas /../ 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 u.c.);
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21.panta pirmās daļas 19.punktu “Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības
pārziņā, turklāt tikai dome var: /../ noteikt kārtību, kādā veicami darījumi ar pašvaldības kustamo mantu,
kā arī kārtību, kādā notiek dāvinājumu un novēlējumu pieņemšana un pārzināšana, aizdevumu,
aizņēmumu un citu ekonomisko saistību uzņemšanās pašvaldības vārdā;
21.panta pirmās daļas 23.punktu “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;
4.2. Jaunatnes likuma 2.1 panta trešās daļas 1., 2. un 3. punktu “Pamatuzdevumi darbā ar jaunatni ir
šādi:1) atbalstīt un veicināt jauniešu iniciatīvas, radot labvēlīgus apstākļus viņu intelektuālajai un
radošajai attīstībai; 2) nodrošināt jauniešiem iespēju iegūt dzīvei nepieciešamās prasmes, zināšanas un
kompetences neformālās izglītības ceļā; 3) nodrošināt jauniešiem iespēju lietderīgi izmantot brīvo laiku.”
Ceturtās daļas 7.punktu “Jaunatnes politikas pamatprincipi ir šādi: /../ 7) mobilitātes un starptautiskās
sadarbības princips — nodrošināt jauniešiem iespēju būt mobiliem, apgūt zināšanas un prasmes ārpus
viņu dzīvesvietas un veicināt citu valstu ieteikumu, kā arī labās prakses apmaiņu un ieviešanu Latvijas
jaunatnes politikā.
4.3. Baldones novada jauniešu centra nolikuma 2.2.1., 2.2.2., 2.2.4., 2.2.8. un 2.2.11. punktiem,
“Centra darbības uzdevumi, pamatojoties uz jauniešu interesē un sabiedrības sociālo pieprasījumu ir:
2.2.1. nodrošināt jauniešiem lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas; 2.2.2.sekmēt jauniešiem
nepieciešamo zināšanu un prasmju apgūšanu ārpus formālās izglītības, īstenojot dažādus neformālās un
interešu izglītības pasākumus, projektus un programmas; /../ 2.2.4. nodrošināt nepieciešamo atbalstu
jauniešu iniciatīvām; /../ 2.2.8. sekmēt starpkultūru un starppaudžu dialogu jauniešu mērķauditorijā; /../
2.2.11. sekmēt Baldones novada jauniešu iesaistīšanos vietējā, reģionāla, valsts un starptautiska mēroga
pasākumos, projektos un programmās jaunatnes jomā.”
Ievērojot visu augstāk minēto un pamatojoties uz LR likumdošanu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 12 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, H.Nezinis, I.Pundiņš, A.Viča,
I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, J.Kupčs, A.Mačs, G.Tamanis, V.Āboltiņa); PRET-nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Atbalstīt projektu „MY HOMELAND, MY PEOPLE, MY TRADITION”.
2.Atbalstīt projekta īstenošanai nepieciešamo Baldones novada pašvaldības attiecināmo
priekšfinansējumu no Baldones novada pašvaldības budžeta līdzekļiem 2720,00 euro (divi tūkstoši septiņi
simti divdesmit, 00 euro) apmērā.
3.Atbalstīt projekta īstenošanai nepieciešamo Baldones
līdzfinansējumu 300,00 euro (trīssimt, 00 euro) apmērā.

novada

pašvaldības

neattiecināmo

4.Par projekta vadītāju apstiprināt Baldones novada pašvaldības Jauniešu centra vadītāju Renāru
Manuilovu (tālr.28663569, e-pasts: renars.manuilovs@baldone.lv).
20.§
Par Eiropas Brīvprātīgā darba projekta īstenošanu Baldones novada jauniešu centrā

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, H.Nezinis, I.Pundiņš, A.Viča, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, J.Kupčs,
A.Mačs, G.Tamanis, V.Āboltiņa /
ZIŅO: R.Manuiolovs
SAGATAVOJA: R.Manuilovs, Jaunatnes lietu speciālists
1. Baldones novada pašvaldība 2016. gada 23. decembrī ir saņēmusi Jaunatnes starptautisko programmu
aģentūras 2016. gada 15. decembra lēmumu nr. 2-3/61 par koordinējošās organizācijas akreditācijas
statusa piešķiršanu dalībai “Erasmus+: Jaunatne darbībā” Eiropas Brīvprātīgā darba projektos Baldones
novada domei (akreditācijas nr. 2016-1-LV02-KA110-001457).
2.Baldones novada pašvaldība 2016. gada 23. decembrī ir saņēmusi Jaunatnes starptautisko programmu
aģentūras 2016. gada 15. decembra lēmumu nr. 2-3/59 par uzņemošās organizācijas akreditācijas statusa
piešķiršanu dalībai “Erasmus+: Jaunatne darbībā” Eiropas Brīvprātīgā darba projektos Baldones novada
jauniešu centram (akreditācijas nr. 2016-1-LV02-KA110-001456) ar tiesībām vienlaicīgi uzņemt divus
brīvprātīgos.
3.Baldones novada jauniešu centrs vēlas sagatavot un iesniegt projekta pieteikumu Eiropas Brīvprātīgā
darba īstenošanai, uzņemot 2 brīvprātīgos. Projekta pieteikums jāiesniedz līdz 2017. gada 2. februārim
plkst. 12.00. Projekta apstiprināšanas gadījumā Baldones novada jauniešu centrs uzņems divus
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brīvprātīgos laika posmā no 2017. gada 1. jūlijam līdz 2018. gada 30. jūnijam. Projekta īstenošanai
nepieciešams 20% priekšfinansējums no projekta kopējām izmaksām.
4.Baldones novada dome lēmuma pieņemšanā pamatojas uz sekojošiem normatīvajiem tiesību aktiem:
4.1.likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4.punktu - “(..) Pašvaldībām ir šādas autonomās
funkcijas /../ 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 u.c.) (..)”;
21.panta pirmās daļas 19.punktu - “ (..)Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās
pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: /../ noteikt kārtību, kādā veicami darījumi ar pašvaldības
kustamo mantu, kā arī kārtību, kādā notiek dāvinājumu un novēlējumu pieņemšana un pārzināšana,
aizdevumu, aizņēmumu un citu ekonomisko saistību uzņemšanās pašvaldības vārdā (..)”;
21.panta pirmās daļas 23.punktu - “ (..)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 (..)”;
4.2.Jaunatnes likuma 2.1 panta trešās daļas 1., 2. un 3. punktu - “ (..)Pamatuzdevumi darbā ar jaunatni
ir šādi:1) atbalstīt un veicināt jauniešu iniciatīvas, radot labvēlīgus apstākļus viņu intelektuālajai un
radošajai attīstībai; 2) nodrošināt jauniešiem iespēju iegūt dzīvei nepieciešamās prasmes, zināšanas un
kompetences neformālās izglītības ceļā; 3) nodrošināt jauniešiem iespēju lietderīgi izmantot brīvo
laiku.(..)”
Ceturtās daļas 7.punktu - “ (..)Jaunatnes politikas pamatprincipi ir šādi: /../ 7) mobilitātes un
starptautiskās sadarbības princips — nodrošināt jauniešiem iespēju būt mobiliem, apgūt zināšanas un
prasmes ārpus viņu dzīvesvietas un veicināt citu valstu ieteikumu, kā arī labās prakses apmaiņu un
ieviešanu Latvijas jaunatnes politikā (..)”.
4.3.Baldones novada jauniešu centra nolikuma 2.2.1., 2.2.2., 2.2.4., 2.2.8. un 2.2.11. punktiem –
“ (..) Centra darbības uzdevumi, pamatojoties uz jauniešu interesē un sabiedrības sociālo pieprasījumu ir:
2.2.1. nodrošināt jauniešiem lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas; 2.2.2.sekmēt jauniešiem
nepieciešamo zināšanu un prasmju apgūšanu ārpus formālās izglītības, īstenojot dažādus neformālās un
interešu izglītības pasākumus, projektus un programmas; /../ 2.2.4. nodrošināt nepieciešamo atbalstu
jauniešu iniciatīvām; /../ 2.2.8. sekmēt starpkultūru un starppaudžu dialogu jauniešu mērķauditorijā; /../
2.2.11. sekmēt Baldones novada jauniešu iesaistīšanos vietējā, reģionāla, valsts un starptautiska mēroga
pasākumos, projektos un programmās jaunatnes jomā. (..)” .
5. Ievērojot visu augstāk minēto un pamatojoties uz LR likumdošanu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 12 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, H.Nezinis, I.Pundiņš, A.Viča,
I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, J.Kupčs, A.Mačs, G.Tamanis, V.Āboltiņa); PRET-nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Apstiprināt Eiropas Brīvprātīgā darba projekta iesniegšanu finansējuma saņemšanai programmā
“Erasmus+: Jaunatne darbībā”.
2.Apstiprināt projekta īstenošanai nepieciešamo Baldones novada pašvaldības attiecināmo
priekšfinansējumu no Baldones novada pašvaldības budžeta līdzekļiem 3500,00 euro (trīs tūkstoši pieci
simti, 00 euro) apmērā.
3.Par projekta vadītāju apstiprināt Baldones novada pašvaldības Jauniešu centra vadītāju Renāru
Manuilovu (tālr.28663569, e-pasts: renars.manuilovs@baldone.lv).
21.§
Par saistošajiem noteikumiem Nr.1 “Grozījumi Baldones novada domes 2013. gada
31.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 15 “Baldones novada pašvaldības nolikums””

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, H.Nezinis, I.Pundiņš, A.Viča, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, J.Kupčs,
A.Mačs, G.Tamanis, V.Āboltiņa /
ZIŅO: S.Bērziņa
SAGATAVOJA: S.Bērziņa, Juridiskā dienesta vadītāja
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,
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Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 12 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, H.Nezinis, I.Pundiņš, A.Viča,
I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, J.Kupčs, A.Mačs, G.Tamanis, V.Āboltiņa); PRET-nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Apstiprināt Baldones novada domes saistošos noteikumus Nr.1 “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.
22.§
Par saistošajiem noteikumiem Nr.2 “Grozījumi Baldones novada domes 2015. gada
27.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par Baldones novada uzturēšanu un kopšanu””
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, H.Nezinis, I.Pundiņš, A.Viča, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, J.Kupčs,
A.Mačs, G.Tamanis, V.Āboltiņa /
ZIŅO: S.Bērziņa
SAGATAVOJA: S.Bērziņa, Juridiskā dienesta vadītāja
Izskatījusi saistošo noteikumu “Grozījumi Baldones novada domes 2015. gada 27.janvāra saistošajos
noteikumos Nr. 2 “Par Baldones novada uzturēšanu un kopšanu”” projektu, tam pievienoto paskaidrojuma
rakstu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 16. punktu, 43.panta pirmās
daļas 5. un 6. punktu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 12 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, H.Nezinis, I.Pundiņš, A.Viča,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, J.Kupčs, A.Mačs, G.Tamanis, V.Āboltiņa); PRET-nav, ATTURAS – 1
balss (R.Audzers),
NOLEMJ:
1.Apstiprināt Baldones novada domes 2017.gada saistošos noteikumus Nr.2 “Grozījumi Baldones novada
domes 2015. gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par Baldones novada uzturēšanu un
kopšanu””.
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.3“Grozījumi Baldones novada domes 2015. gada 22.
decembra saistošajos noteikumos Nr. 18 “Par kārtību, kādā Baldones novada pašvaldība
nodrošina izmaksu segšanu bērniem pirmskolas izglītības programmu apguvei privātā
izglītības iestādē””
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, H.Nezinis, I.Pundiņš, A.Viča, I.Pundiņš, I.Lagzdiņa, S.Freiberga, J.Dūmiņš,
J.Kupčs, A.Mačs, G.Tamanis, V.Āboltiņa /
ZIŅO: S.Bērziņa
SAGATAVOJA: S.Bērziņa, Juridiskā dienesta vadītāja
Izskatījusi saistošo noteikumu “Grozījumi Baldones novada domes 2015. gada 22. decembra saistošajos
noteikumos Nr. 18 “Par kārtību, kādā Baldones novada pašvaldība nodrošina izmaksu segšanu bērniem
pirmskolas izglītības programmu apguvei privātā izglītības iestādē”” projektu, tam pievienoto
paskaidrojuma rakstu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 4. punktu un Izglītības
likuma 17. panta 2.4 daļu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, H.Nezinis, I.Pundiņš, A.Viča,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, J.Kupčs, A.Mačs, G.Tamanis, V.Āboltiņa); PRET-nav,
ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Apstiprināt Baldones novada domes 2017.gada saistošos noteikumus Nr.3 “Grozījumi Baldones novada
domes 2015. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 18 “Par kārtību, kādā Baldones novada
pašvaldība nodrošina izmaksu segšanu bērniem pirmskolas izglītības programmu apguvei privātā
izglītības iestādē””.
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2.Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniski nosūtīt
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.

24.§
Par finansiālu atbalstu smagatlētikas sportistam

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, H.Nezinis, I.Pundiņš, A.Viča, I.Lagzdiņa, S.Freiberga, J.Dūmiņš, R.Audzers,
J.Kupčs, A.Mačs, G.Tamanis, V.Āboltiņa /
ZIŅO: S.Freiberga,
SAGATAVOJA: S.Freiberga, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 7 balsis (I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, J.Kupčs,
A.Mačs, G.Tamanis, V.Āboltiņa); PRET- 1 balss (H.Nezinis), ATTURAS – 5 balsis (S.Freiberga, K.Putniņa,
A.Vidžis, I.Pundiņš, A.Viča),
NOLEMJ:
1. Atbalstīt smagatlētikas sportista [vārds, uzvārds], personas kods [..], dzīvesvieta [adrese],
treniņnodarbību procesu, piešķirot 100% atlaidi Baldones Sporta kompleksa trenažieru zāles izmantošanai
no 2017.gada 1.februāra līdz 31.decembrim.
25.§
Par finansiāla atbalsta sniegšanu privātai izglītības iestādei

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, H.Nezinis, I.Pundiņš, A.Viča, I.Lagzdiņa, S.Freiberga, J.Dūmiņš, R.Audzers,
J.Kupčs, A.Mačs, G.Tamanis, V.Āboltiņa /
ZIŅO: S.Freiberga,
SAGATAVOJA: S.Freiberga, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, H.Nezinis, I.Pundiņš, A.Viča,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, J.Kupčs, A.Mačs, G.Tamanis, V.Āboltiņa); PRET-nav,
ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Atteikt biedrībai “Universuma”, reģistrācijas Nr. 50008089541, Marijas iela 14, Valmiera, LV-4201, slēgt
līgumu par Baldones novada administratīvajā teritorijā deklarētā izglītojamā vispārējās izglītības
programmas īstenošanas pakalpojumu finansēšanu.
26.§
Par atbalstu riteņbraukšanas sacensībām “Filter Velokauss 2017”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, H.Nezinis, I.Pundiņš, A.Viča, I.Lagzdiņa, S.Freiberga, J.Dūmiņš, R.Audzers,
J.Kupčs, A.Mačs, G.Tamanis, V.Āboltiņa /
ZIŅO: S.Freiberga,
SAGATAVOJA: S.Freiberga, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, H.Nezinis, I.Pundiņš, A.Viča,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, J.Kupčs, A.Mačs, G.Tamanis, V.Āboltiņa); PRET-nav,
ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Atbalstīt nodibinājuma “Latvijas Riteņbraukšanas asociācija”, reģistrācijas Nr. 40008147782, juridiskā
adrese Stabu iela 30 - 27, Rīga, LV-1011, 2017.gadā 26.maijā un 21.jūlijā Baldonē rīkotās riteņbraukšanas
sacensības “ Filter Velokauss 2017 ”, 145,00 euro apmērā, no 2017.gada budžeta, EKK - 6423.
27.§
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Par publicitātes nodrošināšanu Nacionālajā mediju grupā

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, H.Nezinis, I.Pundiņš, A.Viča, I.Lagzdiņa, S.Freiberga, J.Dūmiņš, R.Audzers,
J.Kupčs, A.Mačs, G.Tamanis, V.Āboltiņa /
ZIŅO: S.Freiberga,
SAGATAVOJA: S.Freiberga, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Izskatījusi Nacionālās Mediju grupas pārstāves Lindas Upītes 2016.gada 8.decembra elektroniski saņemto
vēstuli, domes reģistrācijas Nr.1-5/1902, ar piedāvājumu nodrošināt pašvaldības publicitāti Nacionālajā
Mediju grupā, Baldones novada dome konstatē:
1. Nacionālā Mediju Grupa (turpmāk tekstā – NMG) ir strauji augošs interneta mediju tīkls, ko veido
plaša spektra, dažādu specifikāciju interneta portāli, sākot no biznesa, turpinot ar sociālajiem, sporta un
beidzot ar izklaides interneta resursiem. Piedāvājot visu aktuālāko informāciju, ērtu pieeju un neredzētus
tehniskus risinājumus, NMG mediji izpelnījušies lietotāju atzinību. Nacionālās Mediju Grupas mērķis ir
nodrošināt interneta lietotājiem ar dažādām interesēm plašas informācijas iegūšanas iespējas, turklāt lielu
uzmanību pievēršot strukturētu, objektīvu un tehnoloģiski ērti skatāmu ziņu veidošanai. Esam radījuši
alternatīvu esošajiem interneta mediju tīkliem un turpināsim strādāt, lai gan saturiski, gan tehnoloģiski
NMG portālus padarītu par pieejamākajiem un plašāko auditoriju aptverošiem interneta medijiem Latvijā.
NMG apvieno gandrīz 100 biznesa, nozaru, sporta un izklaides portālus, kā arī interneta projektus, kas ik
dienu piesaista aptuveni 400 000 plašu auditoriju. Jaunajā mājas lapā iespējams iepazīties ar medijiem, to
specifiku, kā arī saņemt informāciju par NMG kopumā, tās galvenajām vērtībām un mērķiem. Šobrīd
kopējā NMG interneta resursu un to lapu sociālajos tīklos auditorija (reach) pārsniedz 1 000 000 (vienu
miljonu) interneta lietotāju mēnesī un tuvākajā nākotnē plānots šo skaitu vēl palielināt. Tā kā NMG sastāv
no dažādu specifikāciju portāliem, tas padara auditoriju vieglāk segmentējamu, līdz ar to uzņēmumiem ir
daudz vieglāk sev vēlamo ziņojumu ar reklāmas un publicitātes palīdzību nodot konkrētai mērķa auditorijai,
tāpēc komunikācija ir daudz efektīvāka.
Lai padarītu informāciju par Nacionālās Mediju Grupas (NMG) medijiem ērtāk uztveramu, plašāku un
pieejamāku ikvienam interesantam oficiāli darbu sāk NMG interneta vietne – www.nmg.lv.
2. NMG piedāvā pašvaldībai nodrošināt publicitāti mediju tīklā, reklamējot novada gaidāmos pasākumus,
notikumus, sasniegumus, izvietojot katru ziņu pēc tā satura un portāla mērķa auditorijas atbilstošākajos
portālos, piem:1) par aktuāliem notikumiem novadā ziņa ievietota portālos labdien.lv. un tautasbalss.lv., 2)
par novada sasniegumiem un uzņēmējdarbību – portālos bizness.lv un ekonomika.lv; 3) par kultūras
dzīvi – portālā rits.lv un novados.lv.
Maksa par 2017.gadu - EUR 500.00 + PVN.
Ņemot vērā visu iepriekš minēto, nodrošinot Baldones novada atpazīstamību Latvijas mērogā un
informācijas pieejamību, tādējādi, sekmējot saimniecisko darbību pašvaldības teritorijā un ekonomikas
attīstību,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, H.Nezinis, I.Pundiņš, A.Viča,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, J.Kupčs, A.Mačs, G.Tamanis, V.Āboltiņa); PRET-nav,
ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Atteikties no Nacionālo mediju grupas piedāvājuma.
28.§
Par telpu nomu pieaugušo mākslas studijas nodarbībām

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, H.Nezinis, I.Pundiņš, A.Viča, I.Lagzdiņa, S.Freiberga, J.Dūmiņš, R.Audzers,
J.Kupčs, A.Mačs, G.Tamanis, V.Āboltiņa /
ZIŅO: S.Freiberga,
SAGATAVOJA: S.Freiberga, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, H.Nezinis, I.Pundiņš, A.Viča,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, J.Kupčs, A.Mačs, G.Tamanis, V.Āboltiņa); PRET-nav,
ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Noslēgt vienošanos par 2016.gada 1.februāra Telpu nomas līguma Nr.1-24/3 pagarināšanu ar biedrību
“Baldones Māksla”, reģistrācijas Nr.40008187696, juridiskā adrese: Daugavas iela 2A, Baldone, Baldones
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novads, par Baldones Mākslas skolas trīs mācību telpu Daugavas ielā 2A, Baldone iznomāšanu, līdz
2017.gada 31.maijam.
2.Uzdot Juridiskā dienesta vadītājai sagatavot vienošanos par telpu nomas līguma pagarināšanu.
Saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta
1.daļu, kurā noteikts, ka valsts amatpersonai ir aizliegts, pildot valsts amatpersonas pienākumus,
sagatavot vai izdot administratīvos aktus, veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas,
slēgt līgumus vai veikt citas darbības, kurās šī valsts amatpersona, tās radinieki vai darījumu partneri ir
personiski vai mantiski ieinteresēti, skatot nākamo jautājumu, sēdes vadību pārņem Baldones
novada Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja S.Freiberga.
29.§
Par finansiālu atbalstu senioru deju kolektīvam „Degļi”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - A.Vidžis, H.Nezinis, I.Pundiņš, A.Viča, I.Lagzdiņa, S.Freiberga, J.Dūmiņš, R.Audzers, J.Kupčs,
A.Mačs, G.Tamanis, V.Āboltiņa /
ZIŅO: S.Freiberga,
SAGATAVOJA: S.Freiberga, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 9 balsis (I.Pundiņš, A.Viča, S.Freiberga, I.Lagzdiņa,
R.Audzers, J.Kupčs, A.Mačs, G.Tamanis, V.Āboltiņa); PRET- 1 balss (H.Nezinis), ATTURAS – nav,
saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta 1.daļu,
nepiedalās lēmuma pieņemšanā – 3 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, J.Dūmiņš),
NOLEMJ:
1. Finansiāli atbalstīt senioru deju kolektīva „Degļi” piedalīšanos IX. Starptautiskajā folkloras konkursā
“Euro Folk 2017” , no š.g. 29.jūnija līdz 6.jūlijam, daļēji apmaksājot transporta pakalpojumus EUR 75.00
apmērā katram cilvēkam (20 dalībnieki), no EKK 6423 – izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei, saskaņā ar
nolikuma „Par Baldones novada amatiermākslas kolektīvu darbības finansēšanas kārtību” 11.3.punktu.
Sēdes vadību atsāk K.Putniņa

30.§
Par finansiālu atbalstu jauktajam korim “Tempus”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, H.Nezinis, I.Pundiņš, A.Viča, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, J.Kupčs,
A.Mačs, G.Tamanis, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: S.Freiberga, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, H.Nezinis, I.Pundiņš, A.Viča,
I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, J.Kupčs, A.Mačs, G.Tamanis, V.Āboltiņa); PRET-nav, ATTURAS – nav,
saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta 1.daļu,
nepiedalās lēmuma pieņemšanā – 2 balsis (S.Freiberga, J.Dūmiņš),
NOLEMJ:
1. Finansiāli atbalstīt domes jauktā kora “Tempus” piedalīšanos Starptautiskajā koru festivālā “Bratislava
Cantat” no šī gada 24.-17.jūlijam, daļēji apmaksājot transporta pakalpojumus EUR 40.00 apmērā katram
cilvēkam (35 dalībnieki), kopā – EUR 1400.00, no EKK 6423 – izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei,
saskaņā ar nolikuma „Par Baldones novada amatiermākslas kolektīvu darbības finansēšanas kārtību”
11.punkta 11.1.3.apakšpunktu.
31.§
Par atteikumu iekļaušanai Pašvaldības palīdzības reģistrā

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, H.Nezinis, I.Pundiņš, A.Viča, I.Lagzdiņa, S.Freiberga, J.Dūmiņš, R.Audzers,
J.Kupčs, A.Mačs, G.Tamanis, V.Āboltiņa /
ZIŅO: V.Āboltiņa
SAGATAVOJA: V.Āboltiņa, Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja
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Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, H.Nezinis, I.Pundiņš, A.Viča,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, J.Kupčs, A.Mačs, G.Tamanis, V.Āboltiņa); PRET-nav,
ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Atteikt [vārds, uzvārds], iekļaušanu Pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā.
32.§
Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma izbeigšanu pirms termiņa

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, H.Nezinis, I.Pundiņš, A.Viča, I.Lagzdiņa, S.Freiberga, J.Dūmiņš, R.Audzers,
J.Kupčs, A.Mačs, G.Tamanis, V.Āboltiņa /
ZIŅO: V.Āboltiņa
SAGATAVOJA: V.Āboltiņa, Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, H.Nezinis, I.Pundiņš, A.Viča,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, J.Kupčs, A.Mačs, G.Tamanis, V.Āboltiņa); PRET-nav,
ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Izbeigt pirms termiņa pašvaldības dzīvokļa “Dunduros” - 1, Baldones novadā, īres līgumu ar [vārds,
uzvārds], personas kods [..].
2. Izlikt [vārds, uzvārds], personas kods [..], no pašvaldības dzīvokļa “Dunduros” - 1, Baldones novadā,
bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas.
3. Piedzīt no [vārds, uzvārds], personas kods [..], parādu par dzīvojamās telpas īres maksu un
pamatpakalpojumiem 820.24 EUR apmērā.
33.§
Par dzīvojamās mājas nojaukšanu, īres līgumu izbeigšanu un iekļaušanu Pašvaldības
palīdzības reģistrā
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, H.Nezinis, I.Pundiņš, A.Viča, I.Lagzdiņa, S.Freiberga, J.Dūmiņš, R.Audzers,
J.Kupčs, A.Mačs, G.Tamanis, V.Āboltiņa /
ZIŅO: V.Āboltiņa
SAGATAVOJA: V.Āboltiņa, Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Tika izskatīts 2017.gada 10.janvārī Baldones novada domē ar № 94 reģistrēts SIA “BŪKS” valdes locekļa
S.Kirilova iesniegums par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvojamās mājas “Dunduros”, Baldones
novadā, avārijas stāvokli.
Izvērtējot Baldones novada domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts:
1. Iesniegumam pievienots Latvijas skursteņslaucītāju amata brālības 2016.gada 29.novembra Apkures ierīces,
iekārtas, dūmvadu un dabīgās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaudes akts par apkures sistēmas
neatbilstību 2016.gada 19.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem № 238 Iesniegumam pievienots SIA “BŪKS”
2016.gada 21.aprīļa Nekustamā īpašuma apsekošanas akts № 21/04/16 par nepieciešamību atjaunot jumta
segumu.
2. Pēc Baldones novada Sociālo jautājumi komitejas pieprasījuma saņemts Baldones novada domes Būvvaldes
2017.gada 26.janvāra Atzinums par būves pārbaudi № 10-01-10/3
3. Likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 28.3 pants nosaka, ka ja mājas īpašnieks (izīrētājs) pieņēmis lēmumu māju
nojaukt, izīrētājs var izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu, ierādot īrniekam un viņa ģimenes locekļiem citu
līdzvērtīgu dzīvojamo telpu.
4. Ņemot vērā to apstākli, ka dzīvojamā māja “Dunduros”, Baldones novadā, ir avārijas stāvoklī un pašvaldības
pienākums ir ierādīt īrniekiem un viņu ģimenes locekļiem citu līdzvērtīgu dzīvojamo telpu, Baldones novada domes
Sociālo jautājumu komiteja 2017.gada 30.janvāra sēdē sniegusi atzinumu, ka pastāv tiesisks pamats dzīvojamās
telpas īres līgumu izbeigšanai un īrnieku iekļaušanai Pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā.
Ievērojot visu augstāk minēto un vadoties pēc likuma "Par dzīvojamo telpu īri” 28.3.panta, likuma “Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15.panta un pašvaldības Saistošo noteikumu № 6 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” otrās daļas 5.punkta,
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Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, H.Nezinis, I.Pundiņš, A.Viča,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, J.Kupčs, A.Mačs, G.Tamanis, V.Āboltiņa); PRET-nav,
ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Izbeigt dzīvojamās telpas “Dunduros” - 2, Baldones novadā, īres līgumu ar [vārds, uzvārds], likuma
“Par dzīvojamo telpu īri” 28.3 panta kārtībā;
2. Izbeigt dzīvojamās telpas “Dunduros” - 3, Baldones novadā, īres līgumu ar [vārds, uzvārds], likuma
“Par dzīvojamo telpu īri” 28.3 panta kārtībā;
3. Uzsākt pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvojamās mājas “Dunduros”, Baldones novadā, nojaukšanas
procesu.
4. Iekļaut [vārds, uzvārds] Pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā, pēc īres līguma
izbeigšanas.
5. Iekļaut [vārds, uzvārds] Pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā, pēc īres līguma
izbeigšanas.
34.§
Par dzīvojamās mājas nojaukšanu, īres līgumu izbeigšanu un dzīvojamās telpas īres
piedāvājumu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, H.Nezinis, I.Pundiņš, A.Viča, I.Lagzdiņa, S.Freiberga, J.Dūmiņš, R.Audzers,
J.Kupčs, A.Mačs, G.Tamanis, V.Āboltiņa /
ZIŅO: V.Āboltiņa
SAGATAVOJA: V.Āboltiņa, Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Tika izskatīts 2017.gada 10.janvārī Baldones novada domē ar № 95 reģistrēts SIA “BŪKS” valdes locekļa S.Kirilova
iesniegums par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvojamās mājas Tilta ielā 4, Baldonē, avārijas stāvokli.
Izvērtējot Baldones novada domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts:
1. Iesniegumam pievienots Latvijas skursteņslaucītāju amata brālības 2016.gada 17.novembra Apkures ierīces,
iekārtas, dūmvadu un dabīgās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaudes akts par apkures sistēmas
neatbilstību 2016.gada 19.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem № 238
2. Pēc Baldones novada Sociālo jautājumi komitejas pieprasījuma saņemts Baldones novada domes Būvvaldes
2015.gada 10.februāra Atzinums par būves pārbaudi № 10-01-10/10
3. Dzīvojamās mājas Tilta ielā 4, Baldonē, īrnieki V.Dmitrijevs un A.Sonka ar 2000.gada 5.decembra Domes
lēmumu № 240 iekļauti Pašvaldības palīdzības reģistrā neatliekamas palīdzības sniegšanai dzīvokļa jautājumu
risināšanā.
4. Likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 28.3 pants nosaka, ka ja mājas īpašnieks (izīrētājs) pieņēmis lēmumu māju
nojaukt, izīrētājs var izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu, ierādot īrniekam un viņa ģimenes locekļiem citu
līdzvērtīgu dzīvojamo telpu.
5. Ņemot vērā to apstākli, ka dzīvojamā māja Tilta ielā 4, Baldonē, ir avārijas stāvoklī un pašvaldības pienākums ir
ierādīt īrniekiem un viņu ģimenes locekļiem citu līdzvērtīgu dzīvojamo telpu, Baldones novada domes Sociālo
jautājumu komiteja 2017.gada 30.janvāra sēdē sniegusi atzinumu, ka pastāv tiesisks pamats dzīvojamo telpu īres
līgumu izbeigšanai un dzīvošanai derīgu dzīvojamo telpu īres piedāvājumam.
Ievērojot visu augstāk minēto un vadoties pēc likuma "Par dzīvojamo telpu īri” 28.3.panta, likuma “Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 16.panta pirmās un trešās daļas un 17.panta,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 12 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, H.Nezinis, A.Viča,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, J.Kupčs, A.Mačs, G.Tamanis, V.Āboltiņa); PRET-nav,
ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Izbeigt dzīvojamās telpas Tilta ielā 4-2, Baldonē, īres līgumu ar [vārds, uzvārds],
dzīvojamo telpu īri” 28.3 panta kārtībā;

likuma “Par

2. Izbeigt dzīvojamās telpas Tilta ielā 4-4, Baldonē, īres līgumu ar [vārds, uzvārds], likuma “Par dzīvojamo
telpu īri” 28.3 panta kārtībā;
3. Uzsākt pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvojamās mājas Tilta ielā 4, Baldonē, nojaukšanas procesu.
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4. Piedāvāt [vārds, uzvārds] pašvaldības rīcībā esošos neizīrētos pašvaldības dzīvokļus.
5. Piedāvāt [vārds, uzvārds] pašvaldības rīcībā esošos neizīrētos pašvaldības dzīvokļus.
35.§
Par valsts amatpersonas amatu savienošanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, A.Viča, I.Lagzdiņa, S.Freiberga, J.Dūmiņš, R.Audzers, J.Kupčs, A.Mačs,
G.Tamanis /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: K.Putniņa, domes priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 10 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, A.Viča, S.Freiberga,
I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, J.Kupčs, A.Mačs, G.Tamanis ); PRET-nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Atļaut Aijai Leitānei, savienot Baldones novada Bāriņtiesas locekles amatu ar Baldones novada
pensionāru biedrības “Sābri” valdes locekles pienākumu izpildi.
36.§
Par pašvaldības simbolikas izmantošanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, A.Viča, I.Lagzdiņa, S.Freiberga, J.Dūmiņš, R.Audzers, J.Kupčs, A.Mačs,
G.Tamanis /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: K.Putniņa, domes priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 10 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, A.Viča, S.Freiberga,
I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, J.Kupčs, A.Mačs, G.Tamanis); PRET-nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Atļaut SIA “Reklāmas darbnīca 99ABC” izmantot Baldones novada simboliku: 1) ģerboni, ievērojot tā
heraldisko aprakstu, krūzīšu apdrukāšanā; 2) Baldones vārdu – T-kreklu apdrukai - vienu gadu no šī
lēmuma pieņemšanas, pirms simbolikas izmantošanas samaksājot nodevu Baldones novada domes
27.09.2016. saistošajos noteikumos Nr.19 “Grozījumi Baldones novada domes 2009. gada 3.jūnija
saistošajos noteikumos Nr. 9 “Par Baldones pašvaldības nodevām”” 6.1.1 un 6.2.1 apakšpunktos
noteiktajā apmērā.
37.§
Par pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” slēgšanu vasaras periodā

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, H.Nezinis, A.Viča, I.Lagzdiņa, S.Freiberga, J.Dūmiņš, R.Audzers, J.Kupčs,
A.Mačs, G.Tamanis, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: K.Putniņa, domes priekšsēdētāja
Izskatījusi pirmsskolas izglītības iestādes „Vāverīte” vadītājas Valdas Kaufmanes 2017.gada 23.janvāra
iesniegumu Nr.1-10/16 “Par PII “Vāverīte” slēgšanu vasaras mēnesī”, domē saņemtu 23.01.2017.,
reģistrācijas Nr.1-4/328, ar lūgumu slēgt pirmsskolas izglītības iestādi „Vāverīte” (turpmāk - Iestāde) no
š.g.3.jūlija līdz 6.augustam, saistībā ar aktīvu remontdarbu veikšanu, Baldones novada dome konstatē:
1. 2017.gada vasarā ir plānoti divu Iestādes grupu (6. un 8.grupa) un gaiteņu remonti. Iestādes
padome š.g. 18.janvārī ir pieņēmusi lēmumu par PII “Vēverīte” slēgšanu laika posmā no 3.jūlija līdz
6.augustam.
2. Ministru kabineta 17.09.2013 noteikumu Nr.890 “Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma
sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” 55.punktā noteikts
(..)Bērnu klātbūtnē aizliegts veikt telpu dezinfekciju, dezinsekciju un deratizāciju, kā arī telpu
remontdarbus.(..).
3. Likuma „Izglītības likums” 17.panta ceturtās daļas 5.punktā, noteikta vietējās pašvaldības
kompetence izglītībā –„ uzturēt tās pārziņā esošās pirmsskolas… izglītības iestādes”.
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Pamatojoties uz likuma „Izglītības likums” 17.panta 4.daļas 5.punktu, Ministru kabineta 17.09.2013
noteikumu Nr.890 “Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm,
kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” 55.punktu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 12 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, H.Nezinis, A.Viča,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, J.Kupčs, A.Mačs, G.Tamanis, V.Āboltiņa); PRET-nav,
ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Slēgt Baldones pirmsskolas izglītības iestādi „Vāverīte” no 2017.gada 3.jūlija līdz 6.augustam, ievērojot
tiesību normu noteiktās prasības.
2. Uzdot par pienākumu iestādes vadītājai līdz 10.februārim informēt vecākus.
38.§
Par saistošajiem noteikumiem Nr.4 “Baldones novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžets
un speciālais budžets”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, H.Nezinis, A.Viča, I.Lagzdiņa, S.Freiberga, J.Dūmiņš, R.Audzers, J.Kupčs,
A.Mačs, G.Tamanis, V.Āboltiņa /
ZIŅO: E.Arāja, K.Putniņa
SAGATAVOJA: E.Arāja, grāmatvedības vadītāja
Izskatot domes grāmatvedības vadītājas Evijas Arājas sagatavoto 2017.gada budžeta projektu, ņemot
vērā Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2017.gada 23.janvāra sēdes, Sociālo jautājumu
komitejas 2017.gada 23.janvāra sēdes un Finanšu un attīstības komitejas 2017.gada 24.janvāra sēdes
pozitīvos atzinumus, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, kas
nosaka pašvaldības autonomās tiesības apstiprināt pašvaldības budžetu, 46. pantu par pašvaldības
budžetu, Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, H.Nezinis, A.Viča,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, J.Kupčs, A.Mačs, G.Tamanis, V.Āboltiņa); PRET- 1 balss (R.Audzers),
ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu Nr.4 projektu „Baldones novada pašvaldības 2017.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.
39.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda atmaksu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, H.Nezinis, A.Viča, I.Lagzdiņa, S.Freiberga, J.Dūmiņš, R.Audzers, J.Kupčs,
A.Mačs, G.Tamanis, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: K.Putniņa, domes priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 12 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, H.Nezinis, A.Viča,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, J.Kupčs, A.Mačs, G.Tamanis, V.Āboltiņa); PRET-nav,
ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Atļaut [vārds, uzvārds], personas kods [..], deklarētā dzīvesvieta [adrese], veikt labprātīgu viņai
piederošā nekustamā īpašuma Baldones novadā, Baldones pagastā, “Svari”, kadastra numurs [..],
nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas, kopsummā EUR 304.41, samaksu,
maksājot pa daļām – kopā ar 2017.gada nekustamā īpašuma nodokļa ceturkšņa maksājumiem, katru
ceturksni EUR 112.42 apmērā, pēdējam maksājumam pierēķinot nokavējuma naudas pieaugumu.
2. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” divpadsmito daļu, ja nodokļu maksātājs neievēro
lēmuma 1.punktā noteikto samaksas termiņa datumu, Baldones novada dome vēršas pie tiesu izpildītāja
un uzsāk nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā.
3. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 24.panta astoto daļu, nokavēto nodokļu samaksas
termiņa noteikšana (atlikšana, sadalīšana) neatbrīvo maksātāju no pienākuma veikt kārtējos nodokļu
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maksājumus pilnā apmērā un nodokļu likumos noteiktajos termiņos.
4.Par lēmuma izpildi atbildīga Nekustamo īpašumu un zemes ierīcības nodaļa.
40.§
Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu “Lejasavoti”, Baldones
pagastā

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, H.Nezinis, A.Viča, I.Lagzdiņa, S.Freiberga, J.Dūmiņš, R.Audzers, J.Kupčs,
A.Mačs, G.Tamanis, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Izskatījusi [vārds, uzvārds], 2017.gada 23.janvāra iesniegumu, saņemtu domē 23.01.2017., ar reģistrācijas
Nr.1-6/325, un lūgumu pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai attiekšanos no tām uz
nekustamo īpašumu Baldones pagastā “ Lejasavoti”, zemes vienības kadastra apzīmējums [..], kas ar 2016.gada
20.decembra domes lēmumu (prot. Nr. 12, 6.§) atdalīta no nekustamā īpašuma “Vecozoliņi” ar kadastra numurs
[..], ar klāt pievienoto pirkuma līguma kopiju, Baldones novada dome konstatē:
1.Nekustamā īpašuma – zemes īpašuma “Vecozoliņi”, kadastra numurs [..] sastāvā ir divas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumiem [..] (3,3ha platībā) un [..] (10,36ha platībā) un to īpašnieks, pamatojoties uz Rīgas
rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Baldones pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.120 informāciju, ir [vārds,
uzvārds], personas kods [..].
2. 2017.gada 23.janvārī starp [vārds, uzvārds], personas kods [..], kā pārdevēju, un [vārds, uzvārds],
personas kods [..], kā pircēju, noslēgts pirkuma līgums per zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] 3,3ha
platībā pirkšanu par pirkuma maksu 500.00 eiro (pieci simti eiro).
3. 2016.gada 20.decembra domes sēdē pieņemts lēmums (prot. Nr. 12, 6.§), ar ko nekustamo īpašumu
“Vecozoliņi” sadala divos atsevišķos īpašumos, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] 3,3ha platībā piešķir
nosaukumu “Lejasavoti” un nosaka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība –mežsaimniecība”, kods 0201 (turpmāk –Īpašums).
4. Saskaņā ar zemes robežu plānu Īpašuma zemes lietošanas veidi: 2,93ha mežs, 0,13ha –zem ūdens, 0,27ha
– citas zemes.
5. Pašvaldības apsaimniekošanā ir ēkas, kuras apsilda ar malkas apkuri – mūzikas skola un bibliotēka.
1994.gada 24.maija likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībām ir šādas
autonomās funkcijas: (..) 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 u.c.). Šajā gadījumā malkas sagādāšana apkures apsildei ir
organizatorisks un finansiāls atbalsts mācību iestādei, proti mūzikas skolai un izglītības atbalsta iestādei, proti
bibliotēkai, līdz ar to secināms, ka pirmpirkuma tiesību izmantošana ir nepieciešama pašvaldības autonomo
funkciju veikšanai.
Dome lēmuma pieņemšanā pamatojas uz 2010.gada 28. septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.919
“Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem”
1. 3. punktu, kas nosaka, ja vietējai pašvaldībai atsavināmais nekustamais īpašums ir nepieciešams, lai pildītu
likumā noteiktās pašvaldību funkcijas, ievērojot teritorijas plānojumā atļauto (plānoto) teritorijas izmantošanu,
tiesību aktus, attīstības plānošanas dokumentus un citus dokumentus, kas pamato attiecīgā nekustamā īpašuma
nepieciešamību pašvaldības funkciju īstenošanai, vietējās pašvaldības dome ne vēlāk kā 20 dienu laikā pēc
pirkuma līguma vai tā noraksta saņemšanas pieņem lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai atteikumu
izmantot pirmpirkuma tiesības;
2. 5.punktu, kas nosaka, ka vietējās pašvaldības domes lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu
nekavējoties nosūta nekustamā īpašuma pārdevējam un attiecīgās administratīvās teritorijas
zemesgrāmatu nodaļai..
Ņemot vērā visu iepriekš minēto, ievērojot “Baldones novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam”
un “Baldones novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2030” izvirzītos mērķus un vadoties no likuma
1994.gada 24.maija likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu un 2010.gada 28. septembra Ministru
kabineta noteikumu Nr.919 “Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību
un termiņiem,
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Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 12 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, H.Nezinis, A.Viča,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, J.Kupčs, A.Mačs, G.Tamanis, V.Āboltiņa); PRET-nav,
ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu “Lejasavoti”, kadastra apzīmējums [..], Baldones
pagastā “ Lejasavoti”, zemes vienības kadastra apzīmējums [..], kas ar 2016.gada 20.decembra domes
lēmumu (prot. Nr. 12, 6.§) atdalīta no nekustamā īpašuma “Vecozoliņi” ar kadastra numurs [..], kas tiek
pārdots par pirkuma summu EUR 500.00 (pieci simti eiro).
2.Lēmumu nosūtīt:
2.1. pārdevējam [vārds, uzvārds]: deklarētā dzīvesvieta [adrese].
2.2. Rīgas rajona tiesas Baldones pagasts Zemesgrāmatas nodaļai.
41.§
Par Baldones novada vēlēšanu iecirkni

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/izsakās - K.Putniņa, A.Vidžis, H.Nezinis, A.Viča, I.Lagzdiņa, S.Freiberga, J.Dūmiņš, R.Audzers, J.Kupčs,
A.Mačs, G.Tamanis, V.Āboltiņa /
ZIŅO: K.Putniņa
SAGATAVOJA: K.Putniņa, domes priekšsēdētāja
Baldones novada dome ir izskatījusi Centrālās vēlēšanu komisijas (turpmāk tekstā – CVK) sekretāra
Ritvara Eglāja elektroniski sūtītu 16.01.2017 vēstuli, reģistrācijas Nr. 1-2/241, ar ziņojumu, ka, lai CVK
varētu apstiprināt, kādi iecirkņi būs pašvaldību vēlēšanās, un ziņot to PMLP, ir nepieciešams saņemt
domju lēmumus par iecirkņu slēgšanu, jaunu izveidošanu un iecirkņu atrašanās vietas maiņu (arī, ja telpas
paliek līdzšinējās, bet zemesgabalam mainīta adrese vai mainīts iestādes nosaukums, kuras telpās iecirknis
izvietots) ne vēlāk kā 2. februārī.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta otrās daļas 25.punktu, kas noteic, ka tikai dome
var “ (..) pieņemt Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā lēmumus, kas saistīti ar vēlēšanu un
tautas nobalsošanas organizēšanu “(..),
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 12 balsis (K.Putniņa, A.Vidžis, H.Nezinis, A.Viča,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, J.Dūmiņš, R.Audzers, J.Kupčs, A.Mačs, G.Tamanis, V.Āboltiņa); PRET-nav,
ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Noteikt 761. Baldones novada vēlēšanu iecirkņa vietu un adresi – Baldones novada dome, Pārupes
iela 3, Baldone, Baldones novads, LV -2125.

