2017.gada 28.novembra
sēdes Nr.16 (22) darba kārtība
1. Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.4 „Baldones
novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžets un speciālais budžets”.
2. Par grozījumiem domes 25.04.2017 lēmumā “Par ilgtermiņa aizņēmuma (kredīta) ņemšanu Baldones
vidusskolas stadiona būvniecības procesam”.
Ziņo – E.Arāja, grāmatvedības vadītāja
3. Par saistošajiem noteikumiem “Par pabalstiem audžuģimenei”.
4. Par saistošajiem noteikumiem “Par pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības
palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas”.
5. Par saistošajiem noteikumiem “Par Baldones novada pašvaldības noteikto kustamo un nekustamo
īpašumu, kas netiek ņemts vērā, atzīstot ģimeni (personu) par trūcīgu vai maznodrošinātu”.
6. Par saistošajiem noteikumiem “Par Baldones novada pašvaldības noteikto ienākumu līmeni, kad
ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu”.
7. Par saistošajiem noteikumiem “Par ģimenes sociālās palīdzības pabalstiem Baldones novadā”.
Ziņo – I.Smildziņa, Sociālā dienesta vadītāja
Nekustamā īpašuma un zemes ierīcības nodaļas jautājumi
8. Par nekustamā īpašuma Baldones novadā, Baldones pagastā, “Dunduri” izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
9. Par dzīvojamās mājas Baldonē, Priežu ielā 2 dzīvokļa Nr.8 ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Baldones
novada domes vārda.
10. Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 9, Baldonē, Baldones novadā atsavināšanu.
11. Par nekustamā īpašuma Lejas ielā 10, Baldonē, Baldones novadā atsavināšanu.
12. Par nekustamā īpašuma atsavināšanas procesa uzsākšanu Saules ielā 10.
Ziņo – T.Tihoņenko, nekustamo īpašumu pārzine
13. Par adreses „Purpuri” piešķiršanu.
14. Par pašvaldības zemes Baldonē, Lauku iela 21 sadalīšanu un piešķiršanu nomā.
15. Par pašvaldības zemes Baldonē, Avotu iela 8 sadalīšanu.
16. Par pašvaldības zemes Baldonē, Avotu iela 8 piešķiršanu nomā.
17. Par pašvaldības zemes Baldonē, Avotu iela 8 piešķiršanu nomā.
18. Par īpašumu “Asenberģu ceļš”.
19. Par valsts rezerves zemes fondā ieskaitītu zemes vienību izvērtēšanu.
Ziņo- A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Teritorijas attīstības jautājumi
20. Par Baldones pilsētas ar lauku teritoriju pašvaldības 2007.gada 11.aprīļa saistošos noteikumu Nr.11
“Baldones pilsētas ar lauku teritoriju gruntsgabala “Cielaviņas” detālplānojums” atcelšanu.
21. Par 2005.gada 19.janvāra Baldones pilsēta ar lauku teritoriju domes saistošo noteikumu Nr.18
“Baldones pilsētas ar lauku teritoriju gruntsgabala “Sūnupes” detālplānojums” daļas atcelšanu.
22. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Jaunsiliņi”.
23. Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem “Baldones novada lokālplānojums nekustamajam
īpašumam “Ķepaiņi”.
Ziņo – P.Grants, teritorijas plānotājs

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas jautājumi
24. Par Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes budžeta līdzmaksājumu 2018.gadam.
25. Par atlaidēm Riekstukalna slēpošanas bāzē.
26. Par īstermiņa jaunatnes politikas plānošanas dokumenta izstrādi.
27. Par Baldones iedzīvotāju atklāto vēstuli.
Ziņo – I.Romanovska, komitejas priekšsēdētāja
Sociālo jautājumu komitejas jautājums
28. Par daudzfunkcionālā centra izbūves adresi.
29. Par īres tiesību piešķiršanu un izslēgšanu no Pašvaldības palīdzības reģistra.
30. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu.
31. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu.
32. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu.
33. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu.
34. Par iekļaušanu Pašvaldības palīdzības reģistrā.
Ziņo – V.Āboltiņa, komitejas priekšsēdētāja
Finanšu komitejas jautājumi
35. Par jauna sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas līguma noslēgšanu ar SIA “BŪKS”.
36. Par audita, analītisko un konsultatīvi pakalpojumu apmaksu.
Domes kompetences jautājumi
37. Par atkāpšanos no ieņemamā amata.
38. Par saistošajiem noteikumiem “Grozījumi Baldones novada domes 2017. gada 25.jūlija saistošajos
noteikumos Nr. 10 “Baldones novada pašvaldības nolikums””.
39. Par Baldones novada domes 2017. gada 26. septembra saistošo noteikumu Nr.16 “Par Baldones
novada teritorijas un būvju uzturēšanu” precizēšanu.
40. Par komisijas Ēku un būvju pieņemšanu ekspluatācijā likvidēšanu.
41. Par Baldones novada administratīvās komisijas nolikumu.
42. Par Baldones novada pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas nolikumu.
43. Par grozījumiem Baldones novada Deklarēto dzīvesvietu ziņu anulēšanas komisijas nolikumā.
44. Par grozījumiem Baldones novada pašvaldības iepirkumu komisijas nolikumā.
45. Par grozījumiem Baldones novada koku ciršanas komisijas nolikumā.
46. Par grozījumiem Baldones novada labiekārtošanas komisijas nolikumā.
47. Par grozījumiem Komisijas lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā
nolikumā.
48. Par grozījumiem Baldones novada lauku attīstības komisijas nolikumā.
49. Par grozījumiem Nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudas piedziņas komisijas
nolikumā.
50. Par grozījumiem Baldones novada vides komisijas nolikumā.
51. Par grozījumiem noteikumos “Nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudas
piedziņas kārtība Baldones novada pašvaldībā”.
52. Par grozījumiem noteikumos “Iepirkumu organizēšanas kārtība Baldones novada pašvaldībā”.
Ziņo – S.Bērziņa, K.Lāce, juridiskā dienesta pārstāves
53. Par Baldones novada domes priekšsēdētāja ievēlēšanu.

Pēdējā brīža jautājumi
1. Par saistošo noteikumu atcelšanu.
2. Par grozījumiem Baldones novada domes 2017.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.15
“Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Baldones
novadā”.
3. Par Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu.

