2017.gada 31.janvāra
sēdes Nr.1 darba kārtība
1. Par Baldones novada Bāriņtiesas priekšsēdētāju.
Uz sēdi uzaicināta –A.Ozoliņa
Nekustamā īpašuma un zemes ierīcības nodaļas jautājumi
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.
Ziņo- T.Tihoņenko, nekustamo īpašumu pārzine
6. Par nosaukuma “Ārijas” piešķiršanu.
7. Par nosaukumu 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 zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā Baldonē, Parka ielā 5A.
14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā “Plasa”.
Ziņo -A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Teritorijas plānošanas jautājumi
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.
Ziņo – P.Grants, teritorijas plānotājs
Attīstības nodaļas jautājums
18. Par būvprojekta izstrādei nepieciešamo finansējumu projektam “Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība Baldones pilsētā’’.
Ziņo- S.Kirilovs, SIA Būks valdes loceklis
Finanšu un attīstības komitejas jautājumi
19. Par dalību projekta „MY HOMELAND, MY PEOPLE, MY TRADITION” īstenošanā.
20. Par Eiropas Brīvprātīgā darba projekta īstenošanu Baldones novada jauniešu centrā.
Ziņo –R.Manuilovs, jaunatnes lietu speciālists
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””
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas jautājumi
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”.

Sociālo jautājumu komitejas jautājums
31. Par atteikumu iekļaušanai Pašvaldības palīdzības reģistrā.
Domes kompetences jautājumi
32. Par valsts amatpersonas amatu savienošanu.
33. Par pašvaldības simbolikas izmantošanu
34. Par pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” slēgšanu vasaras periodā.
35. Par saistošajiem noteikumiem Nr.5 “Baldones novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžets un
speciālais budžets”.
Pēdējā brīža jautājumi
1. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda atmaksu.
2. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu “Lejasavoti”, Baldones pagastā.
Sociālo jautājumu komitejas jautājumi
3. Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma izbeigšanu pirms termiņa.
4. Par dzīvojamās mājas nojaukšanu, īres līgumu izbeigšanu un iekļaušanu Pašvaldības palīdzības
reģistrā.
5. Par dzīvojamās mājas nojaukšanu, īres līgumu izbeigšanu un dzīvojamās telpas īres piedāvājumu.

