2017.gada 31.oktobra
sēdes Nr.14 (20) darba kārtība
1.Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.4 „Baldones novada
pašvaldības 2017.gada pamatbudžets un speciālais budžets”.
Ziņo – E.Arāja, grāmatvedības vadītāja

Nekustamā īpašuma un zemes ierīcības nodaļas jautājumi
2.Par nekustamā īpašuma atsavināšanas procesa uzsākšanu.
3.Par nekustamā īpašuma novērtējumu
4.Par pašvaldības kustamas mantas atsavināšanu.
5.Par nekustamā īpašuma Baldones novadā, Baldonē, Senču ielā 2A izsoles rezultātu apstiprināšanu.
6.Par nekustamā īpašuma Baldones novadā, Baldonē, Tilta ielā 4 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
7.Par vieglā pasažieru transporta līdzekļa VW Passat Variant izsoles rezultātu apstiprināšanu.
8.Par nekustamo īpašumu uzņemšanu bilancē.
9.Par grozījumiem domes 29.08.2017. lēmumā Nr.9(15) §6 “Par telpu nomas pārslēgšanu”.
Ziņo – T.Tihoņenko, nekustamo īpašumu pārzine

10.Par adreses „Ķirsīši” piešķiršanu.
11.Par adrešu piešķiršanu
12.Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
13.Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
14.Par nekustamā īpašuma sadali un nosaukumu piešķiršanu īpašumam “Iesalnieki-1”.
15.Par valsts rezerves zemes fondā ieskaitītu zemes vienību izvērtēšanu.
Ziņo- A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja

Teritorijas attīstības jautājumi
16.Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Telfas”, Baldonē, Baldones novadā.
17.Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Astras”, Baldones pagastā, Baldones novadā izstrādes
uzsākšanu.
18.Par Baldones novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem “ Lokālplānojums nekustamajiem īpašumiem
Daugavas ielā 2, 2A, Baldonē”
19.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā “Mazennes -1”.
Ziņo – P.Grants, teritorijas plānotājs

Finanšu komitejas jautājumi
20.Par saistošo noteikumu “Grozījumi Baldones novada domes 2017.gada 29.augusta saistošajos noteikumos Nr.
12 “Grozījumi Baldones novada domes 2009. gada 8.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 9 “Par Baldones pašvaldības
nodevām”” precizēšanu.
21.Par saistošajiem noteikumiem “Grozījumi Baldones novada domes saistošajos noteikumos Nr. 12 “Par
reklāmas un reklāmas objektu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Baldones
novadā””.
22.Par „Baldones Goda pilsoņa” nosaukuma piešķiršanu.
23.Par līdzfinansējumu 2018.gada LOK projektiem.
24.Par degvielas limita piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniekam.
Ziņo – S.Bērziņa, juridiskā dienesta vadītāja

Sociālo jautājumu komitejas jautājums
25.Par daudzfunkcionāla centra izbūvi.
26.Par Sadarbības grupas izveidi un Sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzībā nolikuma apstiprināšanu.
27.Par grozījumiem Baldones novada domes lēmumā.
28.Par īres tiesību piešķiršanu un izslēgšanu no Pašvaldības palīdzības reģistra.
29.Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.
30.Par atteikumu iekļaušanai Pašvaldības palīdzības reģistrā.
31.Par sociālo dzīvokļu īres līgumu atjaunošanu.
Ziņo – V.Āboltiņa,, komitejas priekšsēdētāja

Domes kompetences jautājumi
32.Par Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu.
33.Par lietojumprogrammas Microsoft Office nodošanu patapinājumā
34.Par Baldones novada komercpārvadājumu licencēšanas komisijas sastāva izmaiņām.
35.Par Baldones novada labiekārtošanas komisijas sastāva izmaiņām.
36.Par Nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudas piedziņas komisijas sastāva izmaiņām.
37. Par amatu savienošanas atļauju.
Pēdējā brīža jautājumi

