2017.gada 26.septembra domes sēde Nr.11 (17)
Domes sēdē skatīti šādi darba kārtības jautājumi:
1.Par deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa.
2.Par pašvaldības zemes Baldonē, Saules iela 8 sadalīšanu.
3.Par nosaukumu piešķiršanu īpašumiem.
4.Par adreses „Lejrozes” piešķiršanu.
5.Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai „Misa 69”.
6.Par grozījumiem 2009.gada 7.oktobra lēmumā “Par zemju piederības izvērtēšanu”.
7.Par pašvaldībai piederošo un piekrītošo zemi.
8.Par nekustamā īpašuma sadali un nosaukumu piešķiršanu īpašuma „Zvārguļi” zemes
vienībām.
9.Par nekustamā īpašuma atsavināšanas procesa uzsākšanu.
10.Par pašvaldības telpas Pilskalna ielā 6, Baldonē iznomāšanu.
11.Par pašvaldības telpas Iecavas ielā 2, Baldonē iznomāšanu.
12.Par nekustamā īpašuma “Dunduri”, Baldones pagastā, Baldones novadā atsavināšanu.
13.Par nekustamo īpašumu uzņemšanu bilancē.
14.Par meža zemēs ierīkojamo lauksaimniecības zemi.
15.Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos “Koki” un
“Zīļi”.
16.Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Lejas
Līdakas”.
17.Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Mazennes-1”.
18.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā “Vecrudzīši”.
19.Par projektu “Kapu digitalizācija Baldones novadā” idejas konceptu.
20.Par konkursa „Baldones sakoptākais nams un sēta 2017” rezultātiem.
21.Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.14 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.4
„Baldones novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžets un speciālais budžets”.
22.Par Baldones novada domes priekšsēdētāja vietnieku kompetencēm.
23.Par grozījumiem Baldones novada domes 2013. gada 31. jūlija nolikumā “Baldones
novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikums”.
24.Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.15 ”Par nekustamā īpašuma nodokli un
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Baldones novadā”.
25.Par saistošajiem noteikumiem Nr.16 “Par Baldones novada teritorijas kopšanu un būvju
uzturēšanu”.
26.Par saistošajiem noteikumiem Nr.17 “Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli
apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku apdraudošas būves”.
27.Par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas kontroles procedūru pilnveidošanu un
pašvaldības telpu un inventāra iznomāšanu.
28.Par izglītojamo individuālo kompetenču atbalsta pasākuma plāna apstiprināšanu.
29.Par dalību projektu konkursā “Strukturēta dialoga vietējo konsultāciju nodrošināšana”.
30.Par jauniešu apmaiņas projektu iesniegšanu programmā Erasmus+: Jaunatne.
31.Par atbalstu Baldones skolēnu kartes ieviešanai.
32.Par grozījumiem nolikumā “ Par atbalstu Baldones novada sporta organizācijām un
individuālajiem sportistiem ”.
33.Par grozījumiem Baldones vidusskolas nolikumā.
34.Par grozījumiem Baldones novada domes lēmumā.
35.Par iekļaušanu Pašvaldības palīdzības reģistrā.
36.Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu.
37.Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma izbeigšanu pirms termiņa.
38.Par saistošajiem noteikumiem Nr.18 “Grozījumi Baldones novada domes 2016. gada
29. novembra saistošajos noteikumos Nr. 26 “Par Baldones novada pašvaldības palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā””.
39.Par grozījumiem Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikumā.
40.Par grozījumiem Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Uzraudzības padomes
nolikumā.
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41.Par pārstāvniecību Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Uzraudzības
padomē.
42.Par Baldones novada administratīvās komisijas apstiprināšanu.
43.Par Baldones novada ētikas komisijas apstiprināšanu.
44.Par Baldones novada komercpārvadājumu licencēšanas komisijas apstiprināšanu.
45.Par Baldones novada lauku attīstības komisijas apstiprināšanu.
46.Par Baldones novada Medību koordinācijas komisijas priekšsēdētāja apstiprināšanu.
47.Par Baldones novada domes izpilddirektora pretendentu atlasi.
48.Par atvaļinājuma piešķiršanu Baldones novada domes priekšsēdētājam.
49.Par īres tiesību piešķiršanu un izslēgšanu no Pašvaldības palīdzības reģistra.
50.Par Baldones novada domes 28.03.2017.lēmuma “Par Baldones Kultūras centra
pārbūves būvniecības procesu” 2.punkta atcelšanu.
51.Par Baldones novada iepirkumu komisijas locekļu apstiprināšanu.
52. Par Baldones novada labiekārtošanas komisijas apstiprināšanu.
53. Par Baldones novada vēlēšanu komisijas apstiprināšanu.
54.Par noteikumu “Iepirkumu organizēšanas kārtība Baldones novada pašvaldībā”
apstiprināšanu.
1.§
Par deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa
/IZSAKĀS – A.Požarnovs /

ZIŅO: A.Požarnovs
SAGATAVOJA: S.Rasnace, domes lietvede

Baldones novada dome ir izskatījusi deputāta Andra Vidža 2017. gada 7.septembra iesniegumu, domē
saņemtu 07.09.2017., reģistrācijas Nr. 2-1/2378, ar informāciju, ka deputāts vēlas nolikt deputāta
mandātu no 2017.gada 26.septembra.
Pamatojoties uz likuma “Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likums” 3.panta
pirmās daļas 1.punktu, kurā noteikts, ka deputāta pilnvaras izbeidzas pirms termiņa “(..) ar brīdi, kad

dome ir pieņēmusi lēmumu par deputāta pilnvaru izbeigšanos sakarā ar deputāta personisku rakstveida
iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu (..)”, trešo daļu, kurā norādīts, ka “(..) Deputāts var iesniegt
personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu jebkura iemesla dēļ (..)”, un ceturto daļu
- “(..) Lēmums par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa sakarā ar viņa iesniegumu ir jāpieņem
nākamajā domes sēdē, tiklīdz domes priekšsēdētājs ir saņēmis deputāta personisku rakstveida
iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu (..)”,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 8 balsis (V.Āboltiņa, I.Lagzdiņa, H.Nezinis, A.Mačs,
I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, G.Tamanis); PRET- nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Izbeigt Baldones novada domes deputāta Andra Vidža deputāta pilnvaras pirms termiņa.
2.Lēmumu nosūtīt Baldones novada Vēlēšanu komisijai.
Sēdes vadītājs A.Požarnovs informē, ka ņemot vērā to, ka uzaicinātā persona J.Elsts šobrīd nav atnācis, pie
nākamā jautājuma atgriezīsimies sēdes beigās. Turpinām ar nākamo darba kārtības jautājumu.
2.§
Par nosaukumu piešķiršanu īpašumiem
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 8 balsis (V.Āboltiņa, I.Lagzdiņa, H.Nezinis, A.Mačs,
I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, G.Tamanis); PRET- nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
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1.Nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru [..], kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 0,6ha platībā piešķirt nosaukumu “Bangas”.
2.Nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru [..], kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu [..], 1,23ha platībā, piešķirt nosaukumu “Cirsmas”.
3.§
Par adreses „Lejrozes” piešķiršanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja

Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 8 balsis (V.Āboltiņa, I.Lagzdiņa, H.Nezinis, A.Mačs,
I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, G.Tamanis); PRET- nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Nekustamā īpašuma ar kadastra numuru [..], zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] un uz tās esošajai
ēkai piešķirt adresi “Lejrozes”, Baldones pagasts, Baldones novads.
4.§
Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai „Misa 69”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja

Uzklausījusi Nekustamā īpašuma un zemes ierīcības nodaļas priekšlikumu īpašuma “Misa 69” zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8025 011 0408 noteikt starpgabala statusu un Baldones novada dome konstatē:
1. Nekustamā īpašuma “Misa 69” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8025 011 0408, ir mērīta, platība
0,0601 ha.
2. Valsts Zemes dienestam ir iesniegts iesniegums ar lūgumu noteikt starpgabala statusu zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8025 011 0408, saņemta atbilde, ka statuss jānosaka pašvaldībai.
Baldones novada dome lēmuma pieņemšanā pamatojas uz:
1. 31.10.2002. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta pirmās daļas 11.punkta b)
apakšpunktu, kas nosaka, ka zemes starpgabals — publiskai personai piederošs zemesgabals, kura platība lauku

apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala platību vai kura
konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai
kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam);

2. 29.03.1995. likuma "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās":
2.1. 4.1 panta otrās daļas 6.punktu, kas nosaka, ka zeme, kuras piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta,

zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja tā ir zemes
starpgabals atbilstoši šā likuma 3.panta otrās daļas 4.punktam;
2.2. 3.panta otrās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās
pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura 1940.gada 21.jūlijā piederēja fiziskajām un
juridiskajām personām, ja šīs personas par zemi saņēmušas kompensāciju, nav pieprasījušas atjaunot īpašuma
tiesības uz zemi vai arī zemes īpašuma tiesību atjaunošana likumos nav paredzēta, tikai gadījumos, ja (..) tā ir
zemes starpgabals atbilstoši Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā noteiktajam un par to pašvaldības
dome (padome) ir pieņēmusi lēmumu, ka tā ir starpgabals, izņemot šā likuma 8.pantā minēto uz valsts vārda
zemesgrāmatā ierakstāmo zemi;

3. 2009.gada 1.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.996 “Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām
piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un
pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 4.4.apakšpunktu, kas nosaka, ka zemes reformas pabeigšanai

nododama un turpmāk izmantojama neapbūvēta lauku apvidu zeme, kura: (..) nav zemes starpgabals atbilstoši
Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā noteiktajam un par kuru pašvaldības dome (padome) nav
pieņēmusi lēmumu, ka tā ir starpgabals, un tās platība ir vismaz 0,2 ha. Ja zemes vienības platība ir mazāka par
0,2 ha, Valsts zemes dienests Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – kadastra
informācijas sistēma) norāda, ka šī zemes vienība ir starpgabals;
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4. 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 8025 011 0408 atrodas vasarnīcu apbūves teritorijā.
Pamatojoties uz 31.10.2002. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta pirmās daļas 11.punktu
29.03.1995. likuma "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" 4.1
panta otrās daļas 6.punktu un 3.panta otrās daļas 4.punktu, 2009.gada 1.septembra Ministru kabineta
noteikumu Nr.996 “Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk
izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”
4.4.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”,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 8 balsis (V.Āboltiņa, I.Lagzdiņa, H.Nezinis, A.Mačs,
I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, G.Tamanis); PRET- nav, ATTURAS – nav, nepiedalās lēmuma
pieņemšanā – 1 balss (R.Audzers),
NOLEMJ:
1.Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8025 011 0408 un adresi „Misa 69”, Baldones
pagasts, Baldones novads ir starpgabals.
5.§
Par grozījumiem 2009.gada 7.oktobra lēmumā “Par zemju piederības izvērtēšanu”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja

Noklausījusies Nekustamā īpašuma un zemes ierīcības nodaļas zemes ierīkotājas Aijas Ciseļonokas priekšlikumu
par nepieciešamību izvērtēt divu zemes vienību piekritību pašvaldībai, Baldones novada dome konstatē:
1. 2009.gada 7.oktobrī pieņemts lēmums “Par zemju piederības izvērtēšanu” Nr.7, 1.§, kura trešajā punktā
izvērtētas, kādas Baldones pilsētas ielas ir pašvaldībai piekrītošas. Tobrīd nav bijuši piešķirti kadastra apzīmējumi
Kastaņu un Stadiona ielas posmiem.
2. Jautājums izskatīts Attīstības komitejas 2017.gada 18.septembra sēdē.
3. Saskaņā ar Baldones teritorijas plānojumu, zemes gabali atrodas Baldones novada Baldones pilsētas
administratīvās robežās un ir pašvaldības bilancē.
Baldones novada dome ir izvērtējusi šādus normatīvos aktus:
1. 29.03.1995. likuma "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās"
1.1. 3.panta otrās daļas 2.punkts un ceturtā daļa, kas nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt

un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura 1940.gada 21.jūlijā piederēja fiziskajām
un juridiskajām personām, ja šīs personas par zemi saņēmušas kompensāciju, nav pieprasījušas atjaunot īpašuma
tiesības uz zemi vai arī zemes īpašuma tiesību atjaunošana likumos nav paredzēta, tikai gadījumos, ja vietējās
pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju)
celtniecībai vai pašvaldību funkciju īstenošana un uz pašvaldības vārda zemesgrāmatās var ierakstīt zemi, uz kuras
par valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem ir izbūvētas ielas, ja tās ir pašvaldības valdījumā;

1.2. 6.panta sesto daļu, pašvaldības domes (padomes) lēmumu un Ministru kabineta rīkojumu par pilsētu zemes
piederību, piekritību vai izmantošanu zemes reformas pabeigšanai Valsts zemes dienestam iesniedz līdz 2009.gada
30.decembrim (Rīgas pilsētas pašvaldība līdz 2010.gada 30.decembrim), bet par lauku apvidu zemes piederību,
piekritību vai izmantošanu zemes reformas pabeigšanai — likumā “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”
noteiktajā termiņā.
Pamatojoties uz 29.03.1995. likuma "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās" 3.panta otrās daļas 2.punkts un ceturtā daļa un 6.panta sesto daļu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 9 balsis (V.Āboltiņa, R.Audzers, I.Lagzdiņa, H.Nezinis,
A.Mačs, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, G.Tamanis); PRET- nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Papildināt 2009.gada 7.oktobra lēmuma “Par zemju piederības izvērtēšanu”
(prot. Nr.7, 1.§) 3.punktu ar ierakstiem:
1.1. Šādi nekustamie īpašumi nepieciešami pašvaldībai pilsētas ielu uzturēšanai:

N.p.
k.

Ielas
nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība, m² (Veicot zemes Pamatojums
vienības
kadastrālo
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100.
101.

Mežmalas
iela
Stadiona iela

8005 001 0003

uzmērīšanu,
zemes
vienības platība var tikt
precizēta)
1994.gada 19.maija likums
870

8005 001 0043

915

"Par pašvaldībām" 15.
panta
pirmās
daļas
2.punkts,
1995.gada
29.marta
likums "Par
valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu
zemesgrāmatās"
3.panta
otrās daļas 2.punkts un
ceturtā daļa

2.Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam, Rīgā, Puškina ielā 14.
6.§
Par pašvaldībai piederošo un piekrītošo zemi

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja

Izskatījusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību “PRO –FARMS”, reģistrācijas numurs 40103964718, valdes
locekles [vārds, uzvārds], dzīvo [adrese], 28.07.2017. iesniegumu, kurā lūgts pārtraukt zemes nomu
īpašumā “Dzeguzes”, kadastra apzīmējums 8025 002 0160, un izskatīt iespēju piešķirt zemi nomā īpašumā
“Bērzkalni”, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8025 008 0191, lauksaimniecībai, Baldones novada
dome konstatē, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PRO –FARMS” par nekustamo īpašumu “Dzeguzes”
nekustamā īpašuma nodokli un nomas maksu par 2017.gadu ir samaksājusi.
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.
Ievērojot visu augstāk minēto
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 9 balsis (V.Āboltiņa, R.Audzers, I.Lagzdiņa, H.Nezinis,
A.Mačs, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, G.Tamanis); PRET- nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Izdarīt izmaiņas 30.03.2017. zemes nomas līgumā Nr. 1-24/9, samazinot sabiedrībai ar ierobežotu
atbildību “PRO–FARMS”, reģistrācijas numurs 40103964718, iznomāto zemes platību par 6.98ha
(īpašums “Dzeguzes’, zemes vienības kadastra apzīmējums 8025 002 0160).
2.Noteikt pieteikšanās termiņu 2017.gada 16.novembris, publiskot informāciju par iznomājamiem
zemes gabaliem lauksaimniecībai:
2.1. “Dzeguzes”, kadastra apzīmējums 8025 002 0160, platība 6,98ha;
2.2.Neiznomāto daļu “Bērzkalni”, kadastra apzīmējums zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8025
008 0191, platība 3,2ha.

6

7.§
Par nekustamā īpašuma sadali un nosaukumu piešķiršanu īpašuma „Zvārguļi” zemes
vienībām
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja

Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 9 balsis (V.Āboltiņa, R.Audzers, I.Lagzdiņa, H.Nezinis,
A.Mačs, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, G.Tamanis); PRET- nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Sadalīt nekustamo īpašumu “Zvārguļi” divos atsevišķos īpašumos.
2.Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] -2 ha, piešķirt nosaukumu “Paceplīši”.
3.Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] -1,79ha platībā kopā uz zemes esošajām ēkām saglabāt
adresi “Zvārguļi”, Baldones pagasts, Baldones novads.
8.§
Par nekustamā īpašuma atsavināšanas procesa uzsākšanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZIŅO: T.Tihoņenko
SAGATAVOJA: T.Tihoņenko, nekustamo īpašumu pārzine
Izskatījusi pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistes Tatjanas Tihoņenko ziņojumu par pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu Baldones novadā, Baldonē Lejas ielā 10, Smilšu ielā 9 un iespēju tos
atsavināt, Baldones novada dome konstatē:
1.Nekustamais īpašums Lejas ielā 10, Baldonē, Baldones novadā, kadastra numurs 8005 001 0176,
kadastra apzīmējums 8005 001 0019, īpašums sastāv no zemes vienības 963 m² platībā, ir reģistrēts Rīgas
rajona Zemesgrāmatas nodaļā uz Baldones pašvaldības vārda, nodalījuma Nr. 100000570409;
2.Nekustamais īpašums Smilšu ielā 9, Baldonē, Baldones novadā, kadastra numurs 8005 001 5709,
īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8005 001 5709 1526 m² platībā, ir reģistrēts
Rīgas rajona Zemesgrāmatas nodaļā uz Baldones pašvaldības vārda, nodalījuma Nr. 100000557227;
Baldones novada dome pamatojas uz sekojošām tiesību normām:
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 LR 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– 9 balsis (V.Āboltiņa, R.Audzers, I.Lagzdiņa, H.Nezinis,
A.Mačs, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, G.Tamanis); PRET- nav, ATTURAS – nav, nepiedalās lēmuma
pieņemšanā – 1 balss (E.Brigmanis),
NOLEMJ:
1.Uzsākt sekojošo nekustamo īpašumu atsavināšanas procesu:
1.1.Lejas iela 10, Baldone, Baldones novadā;
1.2. Smilšu ielā 9, Baldonē, Baldones novadā.
2. Pasūtīt pie nekustamā īpašuma sertificēta vērtētāja augstāk minēto nekustamo īpašumu novērtējumus.
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9.§
Par pašvaldības telpas Pilskalna ielā 6, Baldonē iznomāšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZIŅO: T.Tihoņenko
SAGATAVOJA: T.Tihoņenko, nekustamo īpašumu pārzine

Tika izskatīts Rīgas 1.valodu skolas iesniegums (domē saņemts 04.09.2017. ar reģ.Nr. 1-5/2335) ar lūgumu izskatīt
iespēju iznomāt Baldones pašvaldībai piederošo telpu (zāli 73 kv.m. platībā) Pilskalna ielā 6, Baldonē (PII “Vāverīte”) angļu
valodas nodarbībām bērnudārza audzēkņiem, uz iesnieguma.
Izvērtējot Baldones novada domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka:
1.Saskaņā ar Baldones pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 852 ierakstiem, Baldones novada pašvaldībai pieder
nekustamais īpašums Pilskalna ielā 6, Baldonē, Baldones novadā, kadastra Nr. 8005 001 1539 (turpmāk – Īpašums),
kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 8005 001 1539 16242 m2 platībā un bērnudārza ēkas, ar kadastra
apzīmējumu 80050011539001.
2.Saskaņā ar Ēkas inventarizācijas lietu, telpas, kas inventarizācijas lietā apzīmēta ar Nr.121, platība ir 73 m2 (turpmāk –
Telpa).
3.Telpa tiek nodrošināta ar šādiem komunāliem pakalpojumiem – elektrība, apkure. Lai lietotu Telpu, tās nomniekam būs
jāizmanto koplietošanas gaiteņi nokļūšanai līdz telpai un atpakaļ, kā arī tualetes telpa.
4.21.12.2016. Baldones novada dome noslēdza telpu nomas līgumu Nr.1-24/36 ar SIA “Rīgas 1.valodu skolu”, līguma
termiņš līdz 2017.gada 31.maijam.
5.Baldones novada pašvaldības Nekustamā īpašuma speciālists, sadarbībā ar Grāmatvedības nodaļas vadītāju, ir veicis
nomas maksas aprēķinu Telpām saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts

un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” 3.nodaļu.
6.Papildus nomas maksas aprēķinam ir jāveic maksājumi par apkūri un par patērēto elektroenerģiju.

Baldones novada dome pamatojas uz sekojošām tiesību normām:
1.Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 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; 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 14.punkta a. apakšpunktu - dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir
attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: 14) noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru
kabineta noteikumiem, maksu par: pašvaldības zemes, cita nekustamā un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu).
2. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta pirmo daļu, kas nosaka, ka,
ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, kustamās mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav
ilgāks par pieciem gadiem, zemes nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem, bet cita nekustamā īpašuma
nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 12 gadiem un trešo daļu - publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību,
nomas maksas noteikšanas metodiku un to izņēmumus, kā arī atsevišķus nomas līgumā ietveramos tipveida nosacījumus
noteic Ministru kabinets.
3.Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas
kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” (turpmāk – MK Nr.515) , kas
nosaka valsts, pašvaldību un citu atvasinātu publisku personu mantas iznomāšanas kārtību;
MK Nr.515 4.2.apakšpunktu - šo noteikumu 2.nodaļas normas nepiemēro, izņemot šo noteikumu 7.punktu, ja: tiek slēgts
nomas līgums par nomas objektu sociālās aizsardzības, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta vai veselības aprūpes funkciju
nodrošināšanai un: nomas līguma termiņš vai vairākas reizes pēc kārtas ar vienu personu noslēgto līgumu kopējais
termiņš piecu gadu laikā nepārsniedz vienu gadu, un nomas maksa nav noteikta Ministru kabineta, pašvaldību domes vai
citas atvasinātas publiskas personas apstiprinātā maksas pakalpojumu cenrādī.
MK Nr.515 7.punktu - lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs. Pašvaldības dome
var noteikt citu institūciju vai amatpersonu, kura pieņem lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai, kā
arī citus šajos noteikumos minētos lēmumus, kas jāpieņem iznomātājam.
MK Nr.515 65.punktu - ja nomas objekts ir nekustama manta (turpmāk – nekustama manta), nosacītās nomas
maksas noteikšanai iznomātājs organizē nomas objekta apsekošanu un faktiskā stāvokļa novērtēšanu un nosacīto
nomas maksu nosaka, ievērojot nekustamā īpašuma tehnisko stāvokli, atrašanās vietu, izmantošanas iespējas un
citus apstākļus. (..)
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MK Nr.515 67.punktu - ja nekustamu mantu iznomā privāto tiesību subjektam, nosacīto nomas maksu nosaka
augstāku par nomas maksu, kas noteikta saskaņā ar šo noteikumu 3.nodaļu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta
pirmās daļas 6.punktu, 21. panta pirmās daļas 14.punkta a. apakšpunktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta pirmo un trešo daļu, MK 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515
„Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas
līguma tipveida nosacījumiem” 4.2.apakšpunktu, 7., 65., 67.punktu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 10 balsis (V.Āboltiņa, R.Audzers, E.Brigmanis, I.Lagzdiņa,
H.Nezinis, A.Mačs, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, G.Tamanis); PRET- nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Iznomāt Rīgas 1.valodu skolai, reģ.Nr.40103176090, juridiskā adrese Zemitāna iela 2b, Rīga, LV-1012,
telpu 73 m2 platībā, kas atrodas Pilskalna ielā 6, Baldonē, Baldones novadā un ēkas inventarizācijas lietā
apzīmēta ar Nr.121, angļu valodas nodarbību pasniegšanai PII “Vāverīte” bērniem katras nedēļas
pirmdienā un piektdienā no plkst. 15.00-17.00 vai vēlāk.
2.Noteikt nomas maksu par iepriekš minētās telpas lietošanu EUR 15,00 (piecpadsmit euro) mēnesī,
nomas maksā ir iekļauti maksājumi par apkuri un patērēto elektroenerģiju.
3.Noteikt telpu nomas līguma termiņu – līdz 2018.gada 31.maijam.
4.Uzdot Juridiskajam dienestam sagatavot iepriekš minēto telpu nomas līguma projektu 2 nedēļu laikā
no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
10.§
Par pašvaldības telpas Iecavas ielā 2, Baldonē iznomāšanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZIŅO: T.Tihoņenko
SAGATAVOJA: T.Tihoņenko, nekustamo īpašumu pārzine

Tika izskatīts SIA “001A” (MC Alfa - mācību centrs) iesniegums un Bērnu pēcpusdienas centra “Baltais ērglis” vadītājas
iesniegums ar lūgumu izskatīt iespēju noslēgt nomas līgumu ar Baldones pašvaldību par telpas Iecavas ielā 2, Baldonē
izmantošanu maksas nodarbības “Programmēšanas un robotikas pamati uz Lego bāzes” pakalpojumu sniegšanai.
Izvērtējot Baldones novada domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka:
1.Saskaņā ar Baldones pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 837 ierakstiem, Baldones novada pašvaldībai pieder
nekustamais īpašums Iecavas ielā 2, Baldonē, Baldones novadā, kadastra Nr. 80050010501 (turpmāk – Īpašums),
kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 8005 001 0501 24 148 m2 platībā un 5 ēkām.
2.Saskaņā ar Ēkas inventarizācijas lietu, telpas, ko vēlās izmantot maksas nodarbību pakalpojumu sniegšanai, kas
inventarizācijas lietā apzīmēts ar Nr. 65, platība ir 25,4 m2 (turpmāk – Telpa).
3.Telpa tiek nodrošināta ar šādiem komunāliem pakalpojumiem – elektrība, apkure, ūdens. Lai lietotu Telpu, tās
nomniekam būs jāizmanto koplietošanas gaiteņi nokļūšanai līdz telpai un atpakaļ, kā arī tualetes telpa.
4.Baldones novada pašvaldības Nekustamā īpašuma speciālists, sadarbībā ar Grāmatvedības nodaļas vadītāju, ir veicis
nomas maksas aprēķinu Telpām saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par

valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” 3.nodaļu.

Baldones novada dome pamatojas uz sekojošām tiesību normām:
1.Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 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; 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 14.punkta a. apakšpunktu - dome var izskatīt jebkuru
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: 14) noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar
likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par: pašvaldības zemes, cita nekustamā un kustamā īpašuma
lietošanu (iznomāšanu).
2. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta pirmo daļu, kas nosaka,
ka, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, kustamās mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas
nav ilgāks par pieciem gadiem, zemes nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem, bet cita nekustamā
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īpašuma nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 12 gadiem un trešo daļu - publiskas personas mantas iznomāšanas
kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un to izņēmumus, kā arī atsevišķus nomas līgumā ietveramos tipveida
nosacījumus noteic Ministru kabinets.
3.Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas
kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” (turpmāk – MK Nr.515) , kas
nosaka valsts, pašvaldību un citu atvasinātu publisku personu mantas iznomāšanas kārtību;
MK Nr.515 4.2.apakšpunktu - šo noteikumu 2.nodaļas normas nepiemēro, izņemot šo noteikumu 7.punktu, ja: tiek
slēgts nomas līgums par nomas objektu sociālās aizsardzības, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta vai veselības aprūpes
funkciju nodrošināšanai un: nomas līguma termiņš vai vairākas reizes pēc kārtas ar vienu personu noslēgto līgumu
kopējais termiņš piecu gadu laikā nepārsniedz vienu gadu, un nomas maksa nav noteikta Ministru kabineta, pašvaldību
domes vai citas atvasinātas publiskas personas apstiprinātā maksas pakalpojumu cenrādī.
MK Nr.515 7.punktu - lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs. Pašvaldības dome var
noteikt citu institūciju vai amatpersonu, kura pieņem lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai, kā arī citus
šajos noteikumos minētos lēmumus, kas jāpieņem iznomātājam.
MK Nr.515 65.punktu - ja nomas objekts ir nekustama manta (turpmāk – nekustama manta), nosacītās nomas maksas
noteikšanai iznomātājs organizē nomas objekta apsekošanu un faktiskā stāvokļa novērtēšanu un nosacīto nomas maksu
nosaka, ievērojot nekustamā īpašuma tehnisko stāvokli, atrašanās vietu, izmantošanas iespējas un citus apstākļus. (..)
MK Nr.515 67.punktu - ja nekustamu mantu iznomā privāto tiesību subjektam, nosacīto nomas maksu nosaka augstāku
par nomas maksu, kas noteikta saskaņā ar šo noteikumu 3.nodaļu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta
pirmās daļas 6.punktu, 21. panta pirmās daļas 14.punkta a. apakšpunktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta pirmo un trešo daļu, MK 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515
„Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas
līguma tipveida nosacījumiem” 4.2.apakšpunktu, 7., 65., 67.punktu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 10 balsis (V.Āboltiņa, R.Audzers, E.Brigmanis, I.Lagzdiņa,
H.Nezinis, A.Mačs, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, G.Tamanis); PRET- nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Iznomāt SIA “001A” (MC Alfa - mācību centrs), reģ.Nr.40103929591, juridiskā adrese Raiņa bulvāris
25, Rīga, telpu 25,4 m2 platībā, kas atrodas Iecavas ielā 2, Baldonē, Baldones novadā un ēkas
inventarizācijas lietā apzīmēta ar Nr.65, maksas nodarbību pakalpojumu sniegšanai 2 (divas) reizes nedēļā
– otrdienās un piektdienās, bērnu centra darba laika ietvaros. Vienas nodarbības ilgums 90 minūtes.
2.Noteikt nomas maksu par iepriekš minētās telpas lietošanu par vienu nodarbību 90 minūšu garumā
EUR 5,- (pieci euro), nomas maksā ir iekļauti maksājumi par apkuri un patērēto elektroenerģiju.
3.Noteikt telpu nomas līguma termiņu – līdz 2018.gada 31.maijam.
4.Uzdot Juridiskajam dienestam sagatavot iepriekš minēto telpu nomas līguma projektu 2 nedēļu laikā no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
11.§
Par nekustamā īpašuma “Dunduri”, Baldones pagastā, Baldones novadā atsavināšanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/ IZSAKĀS – V.Āboltiņa /
ZIŅO: T.Tihoņenko
SAGATAVOJA: T.Tihoņenko, nekustamo īpašumu pārzine

Izskatot Baldones novada domes pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistes Tatjanas Tihoņenko sagatavoto
ziņojumu par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Dunduri”, Baldones pagastā, Baldones novadā, kadastra
Nr.80250120080, ar kopējo zemes platību 0,7356ha un uz tās esošo dzīvojamo māju ar kopējo platību 170,7m2 un
palīgēkām atsavināšanu, Baldones novada dome konstatē:
1. Nekustamais īpašums “Dunduri”, Baldones pagastā, Baldones novadā, kadastra Nr.80250120080, ar kopējo zemes
platību 0,7356 ha un uz tās esošo dzīvojamo māju ar kopējo platību 170,7m2 (māja atrodas avārijas stāvoklī)
reģistrēts Rīgas rajona zemesgrāmatas nodaļā uz Baldones pašvaldības vārda, nodalījuma Nr. 100000497771;
2. Saskaņā ar sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Jura Valaiņa uzziņu, profesionālās kvalifikācijas sertifikāts
Nr.50, nekustamā īpašuma “Dunduri”, Baldonē, Baldones novadā visiespējamākā tirgus vērtība pie labākās un
efektīvākās izmantošanas noteikta EUR 7 100,- (septiņi tūkstoši viens simts euro).
3. Nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosinātais ir Baldones novada dome.
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Baldones novada dome pamatojas uz sekojošām tiesību normām:
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
publiskas personas nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgā dome, kā arī novērtēšanas komisijas sastāva
un mantas nosacītās cenas apstiprināšanu.
Ievērojot visu augstāk minēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punkta, kā arī likuma „Publiskas
personas mantas atsavināšanas likums” 3.panta 2.daļu, 4.panta 2.daļu, 8.panta 2. un 3. daļu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 10 balsis (V.Āboltiņa, R.Audzers, E.Brigmanis, I.Lagzdiņa,
H.Nezinis, A.Mačs, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, G.Tamanis); PRET- nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Izsoles kārtībā atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Dunduri”, Baldones pagastā,
Baldones novadā, kadastra Nr.80250120080, ar kopējo zemes platību 0,7356 ha un uz tās esošo
dzīvojamo māju ar kopējo platību 170,7m2 un palīgēkām.
2. Pašvaldības nekustamā īpašuma “Dunduri”, Baldones pagastā, Baldones novadā izsoles sākumcenu
noteikt EUR 7300,- (septiņi tūkstoši trīs simti euro).
3. Izveidot izsoles komisiju sekojošā sastāvā:
3.1.Tatjana Tihoņenko – komisijas priekšsēdētāja;
3.2. Viola Āboltiņa- komisijas loceklis;
3.3. Aija Vilde– komisijas sekretāre;
4. Par izsoles datumu noteikt 2017.gada 9.novembrī plkst.15.00.
5. Noteikt izsoles soli – EUR 100 (viens simts euro), izsoles dalībnieku reģistrācijas maksu –
EUR 15,- ( piecpadsmit euro).
Pamatojoties uz „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 16.panta 1.punktu noteikt
nodrošinājumu jeb drošības naudu 10% apmērā no izsolāmās zemes nosacītās cenas, t.i., EUR
730,- (septiņi simti trīsdesmit euro).
6. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Dunduri”, Baldones pagastā, Baldones novadā izsoles noteikumus.
7. Ievietot sludinājumu oficiālā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un „Baldones Ziņas”, kā arī izlikt paziņojumu
par izsoli informācijas paziņošanas vietās Baldones novadā.
12.§
Par nekustamā īpašuma uzņemšanu bilancē

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZIŅO: T.Tihoņenko
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 nekustamie īpašumi:
1.1. Lejas ielā 10, Baldonē, Baldones novadā, kadastra numurs 80050010176, īpašums sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8005 001 0019 963 m2 platībā.
1.2. Valsts Zemes dienests veicis augstāk minēto nekustamo īpašumu kadastrālo novērtējumu;
Baldones novada dome pamatojas uz LR 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,
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Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 10 balsis (V.Āboltiņa, R.Audzers, E.Brigmanis, I.Lagzdiņa,
H.Nezinis, A.Mačs, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, G.Tamanis); PRET- nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Uzņemt bilancē nekustamo īpašumu Lejas ielā 10, Baldonē, Baldones novadā, kadastra numurs
80050010176, īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8005 001 0019 963 m2 platībā,
zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000570409, ar kadastrālo vērtību EUR 2465,- (divi tūkstoši četri simti
sešdesmit pieci euro).
13.§
Par meža zemēs ierīkojamo lauksaimniecības zemi
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/ IZSAKĀS – V.Āboltiņa, K.Lāce /
ZIŅO: P.Grants
SAGATAVOJA: P.Grants, teritorijas plānotājs

Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 10 balsis (V.Āboltiņa, R.Audzers, E.Brigmanis, I.Lagzdiņa,
H.Nezinis, A.Mačs, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, G.Tamanis); PRET- nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Izsniegt atļauju nekustamā [adrese], zemes vienībā, ar kadastra apzīmējumu [..], 0,53 ha platībā meža
zemēs ierīkot lauksaimniecības zemi, saskaņā ar pielikumu.
14.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos “Koki” un
“Zīļi”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZIŅO: P.Grants
SAGATAVOJA: P.Grants, teritorijas plānotājs
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 10 balsis (V.Āboltiņa, R.Audzers, E.Brigmanis, I.Lagzdiņa,
H.Nezinis, A.Mačs, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, G.Tamanis); PRET- nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajiem īpašumiem “Zīļi” ar kadastra numuru [..],
kadastra apzīmējums [..] un “Koki” ar kadastra numuru[..], kadastra apzīmējums [..], Baldones pagastā,
Baldones novadā.
2.Zemes ierīcības projektu saskaņot ar:
2.1.AS „Sadales tīkls”;
2.2.VAS "Latvijas Valsts ceļi" VAS;
2.3.VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas Rīgas sektoru;
2.4.Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju;
2.5.Baldones būvvaldi;
2.6.Baldones novada domes Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienestu.
3.Izstrādātājam zemes ierīcības projektu pašvaldībā iesniegt papīra un digitālā veidā (dgn, pdf formātos).
15.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Lejas
Līdakas”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZIŅO: P.Grants
SAGATAVOJA: P.Grants, teritorijas plānotājs
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 10 balsis (V.Āboltiņa, R.Audzers, E.Brigmanis, I.Lagzdiņa,
H.Nezinis, A.Mačs, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, G.Tamanis); PRET- nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajā īpašumā “Lejas Līdakas” ar kadastra numuru [..],
kadastra apzīmējumu [..], Baldones pagastā, Baldones novadā.
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2.Zemes ierīcības projektu saskaņot ar:
2.1.AS „Sadales tīkls”
2.2.VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas Rīgas sektoru;
2.3.Baldones būvvaldi;
2.4.Baldones novada domes Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienestu.
3.Izstrādātājam zemes ierīcības projektu pašvaldībā iesniegt papīra un digitālā veidā (dgn, pdf formātos).
16.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Mazennes-1”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/ IZSAKĀS – I.Lagzdiņa/
ZIŅO: P.Grants
SAGATAVOJA: P.Grants, teritorijas plānotājs

Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 10 balsis (V.Āboltiņa, R.Audzers, E.Brigmanis, I.Lagzdiņa,
H.Nezinis, A.Mačs, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, G.Tamanis); PRET- nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajā īpašumā “Mazennes-1” ar kadastra numuru [..],
kadastra apzīmējums [..], Baldones pagastā, Baldones novadā.
2.Zemes ierīcības projektu saskaņot ar:
2.1.AS „Sadales tīkls”
2.2.AS “Latvijas gāze”
2.3.VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas Rīgas sektoru;
2.4.Baldones būvvaldi;
2.5.Baldones novada domes Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienestu.
3.Izstrādātājam zemes ierīcības projektu pašvaldībā iesniegt papīra un digitālā veidā (dgn, pdf formātos).
17.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā “Vecrudzīši”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZIŅO: P.Grants
SAGATAVOJA: P.Grants, teritorijas plānotājs
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 10 balsis (V.Āboltiņa, R.Audzers, E.Brigmanis, I.Lagzdiņa,
H.Nezinis, A.Mačs, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, G.Tamanis); PRET- nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Apstiprināt zemes ierīcības projektu Baldones novadā, Baldones pagastā nekustamajā īpašumā
“Vecrudzīši” ar kadastra numuru [..], kadastra apzīmējums [..];
2.Zemes ierīcības projekta zemes vienībai „1” ar kadastra apzīmējumu [..] 4,13 ha platībā saglabāt
nosaukumu “Vecrudzīši”, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - „Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība“ (0201);
3.Zemes ierīcības projekta zemes vienībai „2” ar kadastra apzīmējumu [..] 1,05 ha platībā piešķirt adresi:
“Zemgālijas”, Baldones pagasts, Baldones novads, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi “Zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (0101).
18.§
Par projektu “Kapu digitalizācija Baldones novadā” idejas konceptu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/ IZSAKĀS – H.Nezinis, A.Mačs, I.Lagzdiņa, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa /
ZIŅO: I.Done
SAGATAVOJA: I.Done, projektu vadītāja

1.Pamatojums:
1.1. Kapsētu digitalizācija ir mūsdienīga kapu apsaimniekošana un uzturēšana, tas ir veids kā saglabāt
nākamajām paaudzēm ne tikai informāciju par apbedījumiem, bet arī šīs ziņas kā unikālu vēsturisko
mantojumu mūsdienīgā formātā.
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1.2. Daudzu Latvijas pašvaldību pozitīva pieredze kapu digitalizācijas projektu īstenošanā gan par
pašvaldības līdzekļiem (uz šo brīdi 29 novadi, 6 pilsētas) un, gan piesaistot LEADER programmas
finansējumu (Kocēnu, Limbažu, Engures u.c. novadi).
1.3. Kapsētu informācijas digitalizācija un datu pārvaldības sistēma izveidota ievērojot Fizisko personu
datu aizsardzības likuma prasības.
2. Baldones novada dome lēmuma pieņemšanā, pamatojas uz sekojošiem normatīvajiem tiesību aktiem:
2.1. likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu, kas nosaka: “Pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas

iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru
kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda
darbība nav aizliegta ar likumu”.
15.panta 2. punktu, kas nosaka: „gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro
tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; (…) pretplūdu pasākumi; kapsētu
un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana”.
3. Ievērojot visu iepriekš minēto un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, un 15.panta 2.
punktu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 10 balsis (V.Āboltiņa, E.Brigmanis, I.Lagzdiņa, H.Nezinis,
A.Mačs, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, M.Rucis, G.Tamanis); PRET- 1 balss (R.Audzers), ATTURAS
– nav,
NOLEMJ:
3.1. Apstiprināt projekta “Kapu digitalizācija Baldones novadā, idejas konceptu.

3.2. Atbalstīt Attīstības nodaļas turpmāko darbību, kas saistīta ar projekta idejas koncepta sagatavošanu,
saskaņošanu un iesniegšanu uz atlasi atklāta projektu iesniegumu konkursā Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam.
Pasākumam “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvarā 19.2. apakšpasākuma „Darbības īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības
iniciatīvas” rīcībā 2.1. “Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu sakārtošanai
pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” ietvaros, iesniedzot projektu Publisko un privāto
partnerattiecību biedrībā “Zied zeme”.
19.§
Par konkursa „Baldones sakoptākais nams un sēta 2017” rezultātiem
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZIŅO: I.Lagzdiņa
SAGATAVOJA: I.Lagzdiņa, Lauku attīstības komisijas priekšsēdētāja

Izskatījusi Lauku attīstības komisijas 20017. gada 6. septembra sēdes lēmumu „ Par konkursa„ Baldones
sakoptākais nams un sēta 2017 rezultātiem”, komisijas vadītājas Ineses Lagzdiņas ziņojumu par konkursa
norises gaitu, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, kas noteic pašvaldības
autonomo funkciju gādāt ap savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, un 14.panta
otrās daļas 6.punktu, kurā noteikts, ka pildot savas funkcijas pašvaldībām, likuma noteiktajā kārtībā, ir
tiesības atbilstoši apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu
līdzekļus, kā arī Baldones novada lauku attīstības komisijas nolikuma 2.4. punktu, kas nosaka „...reizi gadā
organizēt konkursus „Baldones novada sakoptākais nams un sēta” un Baldones novada Ziemassvētku
noformējuma konkursu. Nodrošināt to norisi un uzvarētāju apbalvošanu....” un ņemot vērā Attīstības
komitejas 18.09.2017. sēdes atzinumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 9 balsis (V.Āboltiņa, R.Audzers, E.Brigmanis, I.Lagzdiņa,
A.Mačs, I.Paegle, A.Požarnovs, M.Rucis, G.Tamanis); PRET- nav, ATTURAS – nav, saskaņā ar likuma
„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta 1.daļu, nepiedalās lēmuma
pieņemšanā –2 balsis (H.Nezinis, K.Putniņa),
NOLEMJ:
1. Apbalvot konkursa „ Baldones sakoptākais nams un sēta 2017” uzvarētājus:
1.1.Grupa - „ Sakoptākā ģimenes māja ”:
1.1.1. 1.vieta - Kalna iela 22 , [vārds, uzvārds], naudas balva EUR 100.00 (viens simts eur);
1.1.2. 2.vieta – Pērses iela 4, [vārds, uzvārds] - naudas balva EUR 70.00 (septiņdesmit eur);
1.1.3. 3.vieta - Zīļu iela 9, [vārds, uzvārds]- naudas balva EUR 50.00
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1.2.Grupa - „ Skaistākais jaundārzs ”
1.2.1. 1.vieta - Dīķu iela 14, [vārds, uzvārds]- naudas balva EUR 100.00 (viens simts eur);
1.2.2. 2.vieta – Kastaņu iela 1, [vārds, uzvārds]- naudas balva EUR 70.00 (septiņdesmit eur);
1.2.3. 3.vietu nepiešķirt;
1.2.4.Veicināšanas balva – EUR 40.00 (četrdesmit eur): Par interesantām idejām dārza veidošanā
Loka iela 2, [vārds, uzvārds].
1.3.Grupa - „ Sakoptākā daudzdzīvokļu mājas teritorija ” :
1.3.1.Veicināšanas balva – EUR 40.00 (četrdesmit eur): Zīļu iela 13- Par ziedošāko daudzdzīvokļu
mājas teritoriju;
1.4. Grupa –„Skaistākais ainavu dārzs”:
1.4.1. 1.vieta - Vanagkalnu iela 46, [vārds, uzvārds], naudas balva EUR 100.00 (viens simts eur);
1.4.2. 2.vieta- Silmaču iela 64, [vārds, uzvārds], naudas balva EUR 70.00 (septiņdesmit eur);
1.4.4. 3.vieta - Ramatu iela 4, [vārds, uzvārds], naudas balva EUR 50.00 (piecdesmit eur);
1.4.5.Veicināšanas balva – EUR 40.00 (četrdesmit eur): Par plašāko ainavu dārzu;
Dīķu iela 28, [vārds, uzvārds].
1.5.Grupa - „ Sakoptākā uzņēmuma teritorija ” :
1.5.1. 1.vieta – SIA “Dizains dārzam” Rīgas iela 67-4 - naudas balva EUR 100.00 (viens simts eur);
1.5.2. 2.vieta –SIA “Katram sava daļa” Rīgas iela 67-5 - naudas balva EUR 70.00 (septiņdesmit eur);
1.5.3. 3.vieta – SIA "Nērings" Silmaču iela 64 - naudas balva EUR 50.00 (piecdesmit eur);
2.Apstiprināt uzvarētāju apbalvošanai nepieciešamos līdzekļus 950.00 EUR no EKK 6422.
3.Izgatavot katram 1.vietas ieguvējam pie ēkas sienas pieliekamu atzinības plāksni.
4.Visus 1-3 vietas un veicināšanas balvas ieguvējus apbalvot ar Baldones novada domes atzinības
rakstiem.
5.Konkursa uzvarētājus un dalībniekus godināt svinīgā pasākumā Mercendarbes muižā š.g.27.oktobrī.
20.§
Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.14 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.4
„Baldones novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžets un speciālais budžets”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/ IZSAKĀS – H.Nezinis, K.Putniņa, A.Požarnovs, I.Lagzdiņa /

ZIŅO: A.Požarnovs
SAGATAVOJA: E.Arāja, grāmatvedības vadītāja
Priekšlikums: Sēdes vadītāja A.Požarnova priekšlikums – iekļaut papildus saistošajos noteikumos punktu
izdevumu pozīcijā Dome un izdevumu pozīcijā Baldones vidusskola.
Balsojums: 1) par domes priekšsēdētāja A.Požarnova priekšlikumu
Baldones novada dome, atklāti balso „ par ”- 8 balsis (V.Āboltiņa, R.Audzers, A.Mačs, I.Paegle,
A.Požarnovs, M.Rucis, G.Tamanis, E.Valantis), „pret ” – 4 balsis (H.Nezinis, I.Lagzdiņa, K.Putniņa,
J.Dūmiņš), „ atturas ” – 1 balss (E.Brigmanis)
nolemj:
atbalstīt A.Požarnova priekšlikumu
Izskatījusi pašvaldības grāmatvedības vadītājas E.Arājas sagatavotos priekšlikumus grozījumiem apstiprinātajā Baldones
novada pašvaldības 2017.gada budžetā, kas saskaņoti ar domes struktūrvienību vadītājiem,
I.Pamatbudžetā
1.Ieņēmumi:
1.1.1.Valsts budžeta transferti:
1.1.1.1.Finansējums asistenta pakalpojumu nodrošināšanai pašvaldībā par 2017.gada augusts (Labklājības ministrija) EUR 948.00
1.1.1.2.Pārējie pašu ieņēmumi (vecāku līdzmaksājums bērnu vasaras nometnēm)- EUR 560.00
2.Izdevumi:
2.1. (1.) Dome:
1) Palielināt: EKK 1100 (atalgojums) - EUR 5825.00
EKK 1210 (darba devēja VSAOI) - EUR 1375.00
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2.2. (7.) Teritorijas attīstība:
1) Samazināt: EKK 2241 (ēku, būvju un telpu kārtējais remonts) – EUR 3975.00
Palielināt: EKK 5236 ( mākslas priekšmeti)- EUR 3975.00
2.3. (12.) Vidusskola:
1) Samazināt: EKK 2243 (iekārtu, inventāra remonts) – EUR 400.00
Palielināt: EKK 5238 (datortehnika un cita biroja tehnika) – EUR 400.00
2) Samazināt: EKK 2352 (saimniecības materiāli) – EUR 722.00
Palielināt: EKK 2241 (ēku, būvju un telpu kārtējais remonts) – EUR 564.00
EKK 22795 (dalības maksas) – EUR 158.00
3) Samazināt: EKK 5232 (saimniecības pamatlīdzekļi) - EUR 7200.00
2.4. (15.) Mūzikas pamatskola
1) Samazināt: EKK 5232 (saimniecības pamatlīdzekļi) - EUR 600.00
Palielināt: EKK 231200 (inventārs) – EUR 600.00
2) Samazināt: EKK 5121 (datorprogrammas) – EUR 480.00
Palielināt: EKK 2252 ( IS licenču nomas izdevumi) – EUR 480.00
2.5. (17.)Mākslas skola:
1) Samazināt: EKK 2243 (iekārtu, inventāra remonts) – EUR 150.00
Palielināt: EKK 2262 (transportlīdzekļu noma)- EUR 150.00
2) Samazināt: EKK 2355 (remontmateriāli) – EUR 1570.00
Palielināt: EKK 2110 (iekšzemes komandējuma izdevumi) – EUR 35.00
EKK 2120 (ārvalstu komandējuma izdevumi) – EUR 1535.00
3) Samazināt: EKK 5232 (saimniecības pamatlīdzekļi) - EUR 850.00
Palielināt: EKK 231200 (inventārs) – EUR 500.00
Palielināt: EKK 2314 ( izdevumi par precēm administratīvās darbības nodrošināšanai)- EUR 350.00
2.6. (20.) Sociālais dienests:
1)Palielināt: EKK 1148 (prēmijas, naudas balvas) - EUR 78.00
EKK 1150 (atalgojums fiziskām personām uz uzņēmuma līguma pamata) - EUR 601.00
EKK 1210 (darba devēja VSAOI) - EUR 120.00
EKK 22791 (asistenta pakalpojumu apmaksa) - EUR 114.00
EKK 232201 (degvielas izdevumi asistenta pakalpojumu nodrošināšanai) - EUR 35.00
2) Samazināt: EKK 72103 (pašvaldības uzturēšanas transferti)- EUR 1250.00
Palielināt: EKK 5231 (transportlīdzekļi)- EUR 1250.00
2.7.(24.) Bērnu pēcpusdienas centrs “ Baltais ērglis”:
1) Palielināt: EKK 2262 (transporta noma)- EUR 560.00
2.8. (26.) Baldones muzejs:
1) Samazināt: EKK 2235 (saņemtie apmācību pakalpojumi)- EUR 250.00
EKK 231100 (biroja preces) - EUR 226.00
EKK 5232 (saimniecības pamatlīdzekļi) - EUR 500.00
Palielināt: EKK 5121 (datorprogrammas) – EUR 261.00
EKK 5238 (datortehnika un cita biroja tehnika) – EUR 715.00
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka pašvaldības autonomās tiesības „
(..) apstiprināt pašvaldības budžetu un budžeta grozījums (..)”, 46. pantu par pašvaldības budžetu
Baldones novada dome, atklāti balso „ par ”- 8 balsis (V.Āboltiņa, R.Audzers, A.Mačs, I.Paegle,
A.Požarnovs, M.Rucis, G.Tamanis, E.Valantis), „pret ” – 4 balsis (H.Nezinis, I.Lagzdiņa, K.Putniņa,
J.Dūmiņš), „ atturas ” – 1 balss (E.Brigmanis)
NOLEMJ:
1. Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu Nr.14 projektu „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.4„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.
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21.§
Par Baldones novada domes priekšsēdētāja vietnieku kompetencēm

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/ IZSAKĀS – A.Požarnovs/

ZIŅO: A.Požarnovs
SAGATAVOJA: A.Požarnovs, domes priekšsēdētājs
Izvērtējot Baldones novada domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts:
1. 2017.gada 20.jūnijā ar Baldones novada domes lēmumu prot. Nr.1 (7), 3.§ tika ievēlēts Baldones
novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Mačs.
2. 2017.gada 25.jūlijā ar Baldones novada domes lēmumu prot. Nr.7 (13), 35§ tika apstiprināti Baldones
novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.10 “Baldones novada pašvaldības nolikums” (turpmāk –
Nolikums). Tai skaitā Nolikuma 14.punktā tika noteikts, ka domes priekšsēdētājam ir divi vietnieki, kurus

ievēl normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. Vietnieku amati ir patstāvīgi amati ar atsevišķu kompetenci
attīstības, sociālo lietu un veselības aizsardzības jomā.
3.2017.gada 16.augustā ar Baldones novada domes lēmumu prot. Nr.8 (14), 5§ tika ievēlēts otrs
Baldones novada domes priekšsēdētāja vietnieks - Viola Āboltiņa.

Ievērojot augstāk minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 20.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka
domes priekšsēdētājam var būt vairāki vietnieki, un Nolikuma 15.un 151.punktu, kuros noteikta vietnieku
kompetence,
Baldones novada dome, atklāti balso „ par ”- 9 balsis (V.Āboltiņa, R.Audzers, E.Brigmanis, A.Mačs,
I.Paegle, A.Požarnovs, M.Rucis, G.Tamanis, E.Valantis), „pret ” – 2 balsis (H.Nezinis, I.Lagzdiņa),
„ atturas ” – 2 balsis (K.Putniņa, J.Dūmiņš )
NOLEMJ:
1.Noteikt, ka domes priekšsēdētāja vietnieka Andra Mača amats ir patstāvīgs amats ar atsevišķu
kompetenci attīstības jomā.
2.Noteikt, ka domes priekšsēdētāja vietnieces Violas Āboltiņas amats ir patstāvīgs amats ar atsevišķu
kompetenci sociālo lietu un veselības aizsardzības jomā.
22.§
Par grozījumiem Baldones novada domes 2013. gada 31. jūlija nolikumā “Baldones novada
pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikums”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/ IZSAKĀS – A.Požarnovs, V.Āboltiņa, K.Putniņa, R.Audzers /
ZIŅO: A.Požarnovs
SAGATAVOJA: A.Požarnovs, domes priekšsēdētājs
S.Bērziņa, juridiskā dienesta vadītāja

Tika izskatīts grozījumu projekts Baldones novada domes 2013. gada 31. jūlija nolikumā “Baldones novada
pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikums”.
Baldones novada dome lēmuma pieņemšanā pamatojas uz šādiem normatīvajiem aktiem:
1.likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 12. punktā ir noteikts, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu,

kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt atlīdzību par deputāta pienākumu pildīšanu, kā
arī šīs atlīdzības izmaksāšanas un ar deputāta darbību saistīto izdevumu atlīdzināšanas kārtību;
2.Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73. pantā ir noteikts, ka publiskas personas orgāns un amatpersona savas
kompetences ietvaros var izdot iekšējos normatīvos aktus (..);
3.Likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktā ir noteikts, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos
normatīvos aktus (noteikumus, nolikumus, instrukcijas).
Priekšlikums: Domes deputātes V.Āboltiņas priekšlikumi:
1) Negrozīt 2.3.3.apakšpunktu izsakot nolikuma 4.3.punktu šādā redakcijā:
"4.3. Domes priekšsēdētāja vietnieki nesaņem atlīdzību par darbu Domes patstāvīgajās
komitejās, komisijās un darba grupās, kurās ievēlēti."
2) Grozīt 2.3.13.apakšpunktu izsakot to šādā redakcijā:
"Domes deputātu iesniegtajām atskaitēm, kuras iesniedzamas ne vēlāk kā kārtējā
mēneša pēdējā darba dienā un kurās norādīts veiktā darba (Nolikuma 2.1.2. un
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2.1.4.punktos noteiktajos gadījumos) apraksts un nostrādāto stundu skaits".
Balsojums: par deputātes V.Āboltiņas priekšlikumu
Baldones novada dome, atklāti balso „ par ”- 10 balsis (V.Āboltiņa, R.Audzers, E.Brigmanis, J.Dūmiņš,
A.Mačs, I.Paegle, A.Požarnovs, M.Rucis, G.Tamanis, E.Valantis), „pret ” – nav, „ atturas ” – 1 balss
( K.Putniņa), nepiedalās lēmuma pieņemšanā – 2 balsis ( H.Nezinis, I.Lagzdiņa)
nolemj:
atbalstīt V.Āboltiņas priekšlikumu
Ņemot vērā iepriekš norādīto, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas
12.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.pantu,
Baldones novada dome, atklāti balso „ par ”- 8 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, A.Mačs, I.Paegle,
A.Požarnovs, M.Rucis, G.Tamanis, E.Valantis), „pret ” – 4 balsis (J.Dūmiņš, I.Lagzdiņa, H.Nezinis,
K.Putniņa) „ atturas ” – 1 balss (E.Brigmanis),
NOLEMJ:
Izdarīt Baldones novada domes 2013. gada 31. jūlija nolikumā “Baldones novada pašvaldības darba
samaksas un sociālo garantiju nolikums” (turpmāk – nolikums) šādus grozījumus:
1.
Izteikt nolikuma 2.3.13. apakšpunktu šādā redakcijā:
1
“2.3. 3. Domes deputātu iesniegtajām atskaitēm, kuras iesniedzamas ne vēlāk kā kārtējā mēneša pēdējā
darba dienā un kurās norādīts veiktā darba (Nolikuma 2.1.2. un 2.1.4.punktos noteiktajos gadījumos)
apraksts un nostrādāto stundu skaits.”
2.Izteikt nolikuma 3.2. punktu šādā redakcijā:
“3.2. Domes priekšsēdētāja mēnešalga tiek noteikta ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes publicēto
valstī strādājošo aizpagājušā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos EUR,
kuram tiek piemērots koeficients 1.8.”
3. Grozīt nolikuma 4.nodaļas nosaukumu izsakot to šādā redakcijā:
“Domes priekšsēdētāja vietnieku darba samaksas kārtība”
4. Izteikt nolikuma 4.1.punktu šādā redakcijā:
“4.1. Domes priekšsēdētāja vietnieku amati ir algoti.”
5. Izteikt nolikuma 4.2. punktu šādā redakcijā:
“4.2. Domes priekšsēdētāja vietniekiem mēnešalga tiek noteikta ņemot vērā Centrālās statistikas
pārvaldes publicēto valstī strādājošo aizpagājušā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru, kas
noapaļots pilnos EUR, kuram tiek piemērots koeficients 1.6.”
6.
Izteikt nolikuma 4.3. punktu šādā redakcijā:
“4.3. Domes priekšsēdētāja vietnieki nesaņem atlīdzību par darbu Domes patstāvīgajās komitejās,
komisijās un darba grupās, kurās ievēlēti.”
7.
Nolikuma grozījumi stājas spēkā 2017. gada 1. oktobrī.
23.§
Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.15 ”Par nekustamā īpašuma nodokli un
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Baldones novadā”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/ IZSAKĀS – K.Putniņa, A.Požarnovs, E.Valantis, H.Nezinis, R.Audzers, I.Lagzdiņa/

ZIŅO: A.Požarnovs, K.Lāce
SAGATAVOJA: K.Lāce, juridiskā dienesta juriste
Izskatījusi saistošo noteikumu “Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piemērošanu Baldones novadā” projektu, tam pievienoto paskaidrojuma rakstu un
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, 21. panta pirmās daļas 16. punktu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis (V.Āboltiņa, R.Audzers, E.Brigmanis, I.Lagzdiņa,
A.Mačs, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, M.Rucis, G.Tamanis, E.Valantis); PRET- 2 balsis (H.Nezinis,
J.Dūmiņš), ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Apstiprināt Baldones novada domes saistošos noteikumus Nr.15 “Par nekustamā īpašuma nodokli un
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Baldones novadā”.
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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 saistošajiem noteikumiem Nr.16 “Par Baldones novada teritorijas kopšanu un būvju
uzturēšanu”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/ IZSAKĀS – H.Nezinis, V.Āboltiņa, A.Mačs, E.Valantis, K.Putniņa, A.Požarnovs, I.Paegle/
ZIŅO: S.Bērziņa
SAGATAVOJA: sadarbībā ar būvvaldi, S.Bērziņa, juridiskā dienesta vadītāja

1.Tika izskatīts saistošo noteikumu “Par Baldones novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu”
projekts un paskaidrojuma raksts.
2.Baldones novada dome lēmuma pieņemšanā pamatojas uz šādiem normatīvajiem aktiem:
2.1.Likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 16. punktā ir noteikts, ka dome var izskatīt jebkuru

jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var apstiprināt saistošos noteikumus
(..);
2.2.Likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 1. punktā ir noteikts, ka pašvaldības dome pieņem
ārējos normatīvos aktus (saistošos noteikumus);
2.3.Likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 5.punktu, kurš nosaka, ka dome ir tiesīga izdot
saistošos noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos,
šādos gadījumos: par namu un to teritoriju un būvju uzturēšanu;
2.4.Likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 6. punktu, kurš nosaka, ka dome ir tiesīga izdot
saistošos noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos,
šādos gadījumos: par sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās
teritorijas (gājēju ietves, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, grāvji, caurtekas vai zālāji līdz
brauktuves malai) kopšanu.

Ņemot vērā iepriekš norādīto,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, E.Brigmanis, J.Dūmiņš,
I.Lagzdiņa, H.Nezinis, A.Mačs, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, M.Rucis, G.Tamanis, E.Valantis); PRETnav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Apstiprināt Baldones novada domes saistošos noteikumus Nr.16 “Par Baldones novada teritorijas
kopšanu un būvju uzturēšanu”.
2.Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniski nosūtīt
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
25.§
Par saistošajiem noteikumiem Nr.17 “Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli
apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku apdraudošas būves”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/ IZSAKĀS – K.Putniņa, E.Valantis, V.Āboltiņa/

ZIŅO: K.Lāce
SAGATAVOJA: K.Lāce, juridiskā dienesta juriste

Izskatījusi saistošo noteikumu “Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas,
sagruvušas vai cilvēku apdraudošas būves” projektu, tam pievienoto paskaidrojuma rakstu un
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu, 21. panta pirmās daļas 15., 16.
punktu un 45. pantu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, E.Brigmanis, J.Dūmiņš,
I.Lagzdiņa, H.Nezinis, A.Mačs, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, M.Rucis, G.Tamanis, E.Valantis); PRETnav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Atcelt Baldones novada domes 2017.gada 30.maija domes lēmumu Nr.6, 18.§, ar kuru tika apstiprināti
saistošie noteikumi Nr.8 “Grozījumi Baldones novada domes 2012.gada 13.augusta saistošajos noteikumos
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Nr.13 “Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku
apdraudošas būves”.
2.Apstiprināt Baldones novada domes saistošos noteikumus Nr.17 “Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma
nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku apdraudošas būves”.
3.Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniski nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
26.§
Par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas kontroles procedūru pilnveidošanu un pašvaldības
telpu un inventāra iznomāšanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/ IZSAKĀS – A.Požarnovs, K.Putniņa, M.Rucis, H.Nezinis, I.Lagzdiņa/
ZIŅO: A.Požarnovs
SAGATAVOJA: A.Požarnovs, domes priekšsēdētājs

Izskatījusi SIA “CMAP”, reģistrācijas Nr. 40103578733, vadošā auditora Mārča Pūķa ziņojumu “Par
ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas kontroles procedūru pilnveidošanu un pašvaldības telpu un inventāra
iznomāšanu”, Baldones novada dome konstatē:
1.Pašvaldības 2015. gada 5. oktobrī noslēgtajā līgumā Par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Nr. 122/12 (turpmāk- Līgums) noteiktā nomas maksa ir nepamatoti zema un rada Baldones novada domei
ievērojamus zaudējumus;
2.Ministru kabineta noteikumu Nr.515 “Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību,
nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 4.5. punktā ir noteikts, ka

šo noteikumu 2.nodaļas (Nomas objekta iznomāšanas kārtība) normas nepiemēro (..), ja iznomā nomas
objektu, kas nepieciešams sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai publiskas personas
iestādēs, tai skaitā izglītības iestādēs, ja sabiedriskajai ēdināšanai ir ierobežota publiska pieejamība.

Attiecīgi, Līgumā nav ievērotas iepriekš norādītajā punktā noteiktās prasības, kas pieļauj nepiemērot
noteikumos noteikto nomas maksas piemērošanas metodiku gadījumos, ja sabiedriskajai ēdināšanai ir
ierobežota publiska pieejamība;
3.Auditam nav iesniegti dokumenti, kas apliecinātu Līgumā noteikto ēdināšanas pakalpojuma un mantas
apsaimniekošanas, uzturēšanas un apdrošināšanas novērtēšanu reizi divos mēnešos, apdrošināšanas
līguma un apdrošināšanas prēmiju maksājumu apliecinošie dokumenti;
4.Pēc atkārtota pieprasījuma, ēdināšanas uzņēmums nav iesniedzis domei informāciju par sniegtajiem
ārpakalpojumiem (bēru, kāzu, jubileju u.c. galdu klāšanu un produktu sagatavošanu līdzņemšanai).
Baldones novada dome lēmuma pieņemšanā pamatojas uz šādiem normatīvajiem aktiem un līguma
noteikumiem:
1.Līguma 8.3.3. punktā ir noteikts, ka pašvaldībai ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa,

septiņas kalendārās dienas iepriekš par to brīdinot uzņēmumu, ja Uzņēmums neiesniedz Pašvaldībai
Līgumā noteiktos dokumentus noteiktajā kārtībā un termiņā;
2.Līguma 8.3.4. punktā ir noteikts, ka pašvaldībai ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa,
septiņas kalendārās dienas iepriekš par to brīdinot uzņēmumu, ja Uzņēmums nepilda vai nepienācīgi pilda
Līgumā noteiktās saistības;
3.Civillikuma 1587. pantā ir noteikts, ka tiesīgi noslēgts līgums uzliek līdzējam pienākumu izpildīt apsolīto,
un ne darījuma sevišķais smagums, ne arī vēlāk radušās izpildīšanas grūtības nedod vienai pusei tiesību
atkāpties no līguma (..)
4.Civillikuma 1589. pantā ir noteikts, ka vienpusēja atkāpšanās no līguma ir pielaižama tikai tad, kad tā
pamatota ar paša līguma raksturu, vai kad to zināmos apstākļos atļauj likums, vai arī kad tāda tiesība bijusi
noteikta pielīgta;
5. Likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 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 (..) citu ekonomisko saistību
uzņemšanās pašvaldības vārdā.
1.priekšlikums: domes deputāta E.Valanta priekšlikums –svītrot lēmumprojekta 6.punktu
Balsojums: par domes deputāta E.Valanta priekšlikumu
Baldones novada dome, atklāti balso „ par ”- 13 balsis, „ pret ” – nav, „ atturas ” – nav

20

nolemj:
atbalstīt E.Valanta priekšlikumu
2.priekšlikums: domes deputātes K.Putniņas priekšlikums – svītrot lēmumprojekta 3. un 4.punktus
Balsojums: par domes deputātes K.Putniņas priekšlikumu
Baldones novada dome, atklāti balso „ par ”- 5 balsis, „ pret ” – 6 balsis, „ atturas ” – 2 balsis
nolemj:
neatbalstīt K.Putniņas priekšlikumu
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz 2015. gada 5. oktobrī noslēgtā līguma Par ēdināšanas
pakalpojumu sniegšanu Nr. 1-22/12 8.3.3. un 8.3.4. punktu, Civillikuma 1587. un 1589. pantu un likuma
“Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 19. punktu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 8 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, A.Mačs, I.Paegle,
A.Požarnovs, M.Rucis, G.Tamanis, E.Valantis); PRET- 5 balsis (E.Brigmanis, J.Dūmiņš, I.Lagzdiņa,
H.Nezinis, K.Putniņa), ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Iepazīstināt pakalpojumu sniedzēju ar auditora slēdzienu un dot iespēju novērst konstatētās nepilnības
1 (viena) mēneša laikā.
2.Pasūtīt sertificētam nekustamo īpašumu vērtētājam noteikt faktisko, tirgus situācijai atbilstošu telpu
nomas maksu;
3.Pārskatīt Baldones novada domes 2014. gada 27. maija sēdē (Protokols Nr. 6) pieņemto lēmumu Nr.19
“Par precizējumu domes 13.05.2014. sēdes lēmumā par noteikto nomas maksu”, atbilstoši normatīvo aktu
prasībām;
4.Pārskatīt Līgumā ietverto principu, kas ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam dod tiesības izmantot
Baldones novada domes īpašumu publiski pieejamu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai;
5.Līguma uzraudzības pilnveidošanas nolūkā Baldones novada izglītības iestādēs ieviest elektronisko
uzskaites sistēmu;
5.1.Veikt Līguma 7.1. – 7.8. punktos noteiktos Līguma izpildes kontroles pasākumus.
5.2.Pieprasīt apliecinājumu no ēdināšanas pakalpojumu sniedzēja par līguma 11.4. punktā noteikto
prasību izpildi.
27.§
Par izglītojamo individuālo kompetenču atbalsta pasākuma plāna apstiprināšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZIŅO: R.Manuilovs
SAGATAVOJA: R.Manuilovs, jaunatnes lietu speciālists
Baldones novada domē tika izskatīts jautājums par Izglītojamo individuālo kompetenču atbalsta pasākumu plānu projektā
“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001). Projekta mērķis ir nodrošināt
izglītības pakalpojuma daudzveidību, uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus. Aktivitātes īstenojamas
līdz 2019. gada 31. maijam.
2.Saskaņā ar Valsts izglītības satura centra 2017. gada 1. septembra lēmumu nr. 25.5.-17/77, Baldones novada
pašvaldība ir uzaicināta noslēgt sadarbības līgumu projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai” īstenošanai Baldones novadā.
3.Baldones novada pašvaldībai pieejamais finansējums ir 47500,00 euro. Valsts izglītības satura centrs nodrošina
priekšfinansējuma (avansa) maksājumu 25% apmērā. Baldones novada pašvaldība, iesniedzot pamatojošus
dokumentus var saņemt starpposma maksājumus nepārsniedzot 90% no attiecināmo izmaksu kopējā plānotā budžeta,
tādēļ pašvaldībai ir jānodrošina finansējums 10% apmērā, kas tiks atgūts pēc projekta gala maksājuma pārskata
apstiprināšanas.
4.Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktā ir noteikts, ka pašvaldības viena no autonomajām funkcijām
ir 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.);
Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktā ir noteikts, ka pašvaldības viena no autonomajām funkcijām
ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli

21

mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo
bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.);
Likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 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;
5.Ministru kabineta 30.08.2016 noteikumu Nr. 589 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2.
specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"
8.3.2.2. pasākuma "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanas noteikumi” 15.punkts nosaka, ka
Finansējuma saņēmēja sadarbības partneri var būt pašvaldības vai pašvaldību apvienības, vai izglītības pārvaldes, kurām
pašvaldības ir deleģējušas attiecīgo funkciju, un 18. punkts nosaka, ka Finansējuma saņēmējs iesaista projektā
sadarbības partneri, ja tas atbilst šādām prasībām:
5.1. 18.1. sadarbības partneris ir izstrādājis plānu atbilstoši pašvaldībā esošo izglītojamo vajadzībām, ievērojot šo
noteikumu 17. punktā minētos ieteikumus un sniedzot šādu informāciju: 1) 18.1.1. esošās situācijas apraksts par atbalsta
pasākumiem izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai pašvaldībā pēdējo triju gadu laikā (tai skaitā informācija par
izglītojamo sekmēm un dalību interešu izglītībā, informācija par izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (procentuālais
apmērs no izglītojamo kopskaita vispārējās izglītības iestādēs pašvaldībā) un informācija par izglītojamajiem ar speciālām
vajadzībām) un tiem pieejamiem atbalsta pasākumiem; 2) 18.1.2. plānotais atbalsts individuālas pieejas nodrošināšanā
izglītojamo kompetenču attīstībai vispārējās izglītības iestādē – atbalsta pasākumi un jaunu mācību formu ieviešana visu
izglītojamo spēju ievērošanai un efektīvu rīku izmantošanai, tai skaitā izglītojamo ar speciālām vajadzībām un izglītojamo
ar mācību grūtībām atbalstam mācību procesā un interešu izglītības pasākumos, un paredzot prioritāri 1.–6. klašu
izglītojamo iesaisti interešu izglītības pasākumos; 3) 18.1.3. informācija par iesaistāmajām vispārējās izglītības iestādēm,
prioritāri iesaistot tādas vispārējās izglītības iestādes, kuras īsteno speciālās izglītības programmas (tai skaitā izglītojamiem
ar mācīšanās traucējumiem) un kurās ir izglītojamie ar mācību grūtībām, nodrošinot vispārējās izglītības iestāžu iesaisti
šādā apmērā: viena vispārējās izglītības iestāde (ja pašvaldībā ir tikai viena vispārējās izglītības iestāde), vismaz divas
vispārējās izglītības iestādes (ja pašvaldībā ir divas vai vairāk vispārējās izglītības iestādes), vismaz septiņas vispārējās
izglītības iestādes republikas nozīmes pilsētās (izņemot Rīgas pilsētu) vai visas vispārējās izglītības iestādes, ja to skaits
republikas nozīmes pilsētā ir mazāks par septiņām, un vismaz 15 vispārējās izglītības iestādes Rīgā; 4) 18.1.4. informācija
par atbalstu projektā neiesaistīto vispārējās izglītības iestāžu izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai; 5) 18.1.5.
informācija par stratēģiskajiem partneriem, kuri varētu tikt iesaistīti projektā plānoto darbību īstenošanā, un ieviesto
pasākumu ilgtspēja;
5.2. 18.2. sadarbības partneris neplāno finansēt tādus pasākumus, ko pašvaldība finansē sava budžeta ietvaros;
5.3.18.3. sadarbības partneris ir iesniedzis plānu finansējuma saņēmēja norādītajā termiņā;
5.4. 18.4. sadarbības partneris ar finansējuma saņēmēju ir saskaņojis plānu vismaz divu gadu periodam.
6.Baldones novada domes 29.03.2016. apstiprinātajā Baldones novada pašvaldības Jauniešu centra nolikuma 2.1.
punktā ir noteikts, ka centra mērķis ir uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas, darba tikumu un
patriotismu, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. un 7. punktu,
21.panta pirmās daļas 19.punktu, Ministru kabineta 30.08.2016 noteikumu Nr. 589 “Darbības programmas "Izaugsme
un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai" 8.3.2.2. pasākuma "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanas noteikumi”
15. un 18. punktu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 12 balsis (R.Audzers, E.Brigmanis, J.Dūmiņš, I.Lagzdiņa,
H.Nezinis, A.Mačs, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, M.Rucis, G.Tamanis, E.Valantis); PRET- nav,
ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Apstiprināt Izglītojamo individuālo kompetenču atbalsta pasākumu plānu.
2.Nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo Baldones novada pašvaldības priekšfinansējumu 4750,00
euro no Baldones novada pašvaldības 2019. gada budžeta līdzekļiem.
3.Par projekta vadītāju noteikt Baldones novada pašvaldības Jauniešu centra vadītāju Renāru Manuilovu
(tālr.28663569, e-pasts: renars.manuilovs@baldone.lv).
4.Kontroli par lēmuma izpildi veikt Baldones novada pašvaldības izpilddirektoram.
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28.§
Par dalību projektu konkursā “Strukturēta dialoga vietējo konsultāciju nodrošināšana
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/ IZSAKĀS – K.Putniņa/

ZIŅO: R.Manuilovs
SAGATAVOJA: R.Manuilovs, jaunatnes lietu speciālists
1.Baldones novada jauniešu centrs vēlas sagatavot un iesniegt projekta pieteikumu atklātā projektu konkursā
“Strukturētā dialoga vietējo konsultāciju nodrošināšana”. Projekta pieteikums jāiesniedz līdz 2017. gada 29.
septembrim. Projekta apstiprināšanas gadījumā Baldones novada jauniešu centrs organizēs sekojošas aktivitātes:
1.1. vietēja līmeņa konsultācijas starp pašvaldības politikas veidotājiem un jauniešiem ar mērķi izstrādāt nacionāla
un Eiropas līmeņa rekomendācijas par Strukturētā dialoga VI. cikla tematisko prioritāti “Jaunieši Eiropā – kas tālāk?”.
1.2. Jauniešu forumu un tematiskās darba grupas, kas vērsti uz jauniešu un vietējo politikas veidotāju dialogu un
rekomendāciju izstrādi par jauniešiem aktuāliem jautājumiem vietējā līmenī.
Projekta aktivitātes tiks īstenotas laika posmā no 2017. gada 15. novembra līdz 2018. gada 30. aprīlim. Projekta
īstenošanai nepieciešams 20% priekšfinansējums no projekta kopējām izmaksām. Vienam projektam pieejamai
maksimālais finansējuma apmērs no valsts budžeta līdzekļiem ir 2000,00 euro.
2.Baldones novada dome lēmuma pieņemšanā pamatojas uz sekojošiem normatīvajiem tiesību aktiem:
2.1. 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;
2.2. 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 1. un 4.punktu “Jaunatnes politikas
pamatprincipi ir šādi: /../ 1)līdzdalības princips — nodrošināt jauniešiem iespēju iesaistīties jaunatnes politiku
ietekmējošu lēmumu apspriešanā pirms to pieņemšanas; /../ 4) jauniešu interešu ievērošanas princips — risinot ar
jaunatni saistītus jautājumus, izvērtēt jauniešu intereses, tiesības, vajadzības un iespējas;
2.3. 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.”
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. un 7. punktu,
21.panta pirmās daļas 19.punktu
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, E.Brigmanis, J.Dūmiņš,
I.Lagzdiņa, H.Nezinis, A.Mačs, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, M.Rucis, G.Tamanis, E.Valantis); PRETnav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Apstiprināt projekta pieteikuma iesniegšanu atklātā projektu konkursā “Strukturētā dialoga vietējo
konsultāciju nodrošināšana”.
2.Apstiprināt projekta īstenošanai nepieciešamo Baldones novada pašvaldības attiecināmo
priekšfinansējumu no Baldones novada pašvaldības budžeta līdzekļiem 400,00 euro (četri 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).
4.Kontroli par lēmuma izpildi veikt Baldones novada pašvaldības izpilddirektoram.
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29.§
Par jauniešu apmaiņas projektu iesniegšanu programmā Erasmus+: Jaunatne

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/ IZSAKĀS – A.Mačs /
ZIŅO: R.Manuilovs
SAGATAVOJA: R.Manuilovs, jaunatnes lietu speciālists

1.Baldones novada jauniešu centrs vēlas sagatavot un iesniegt projekta pieteikumus programmā Erasmus+: Jaunatne
darbībā. Programma "Erasmus+: Jaunatne darbībā" ir Eiropas Savienības programma, kurā jauniešiem vecumā no 13
līdz 30, jaunatnes darbiniekiem un citām personām, kas iesaistītas darbā ar jaunatni, sadarbojoties ar ārvalstu
partneriem, ir iespēja iegūt jaunas kompetences un pieredzi, pašiem veidojot un īstenojot projektus. Programmas
"Erasmus+: Jaunatne darbībā" projekti galvenokārt tiek īstenoti, izmantojot neformālās izglītības metodes. Projekta
pieteikumi jāiesniedz līdz 2017. gada 4. oktobrim. Projektu apstiprināšanas gadījumā Baldones novada jauniešu centrs
organizēs sekojošas aktivitātes:
1.1. Jauniešu apmaiņas projekts par veselīgu uzturu ikdienā un informācijas nodošanu video formā.
1.2. Jauniešu apmaiņas projekts par aktīvu dzīvesveidu un radošumu.
Projekta aktivitātes tiks īstenotas laika posmā no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. septembrim. Projekta
īstenošanai nepieciešams 20% priekšfinansējums no projekta kopējām izmaksām.
2.Baldones novada dome lēmuma pieņemšanā pamatojas uz sekojošiem normatīvajiem tiesību aktiem:
2.1. 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;
2.2. 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 6. un 7.punktu “Jaunatnes politikas
pamatprincipi ir šādi: /../ 6) jauniešu integrācijas princips — veicināt starpkultūru dialogu visos jaunatnes politikas
izstrādes un īstenošanas posmos; /../ 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.
2.3.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.”
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. un 7. punktu,
21.panta pirmās daļas 19.punktu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, E.Brigmanis, J.Dūmiņš,
I.Lagzdiņa, H.Nezinis, A.Mačs, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, M.Rucis, G.Tamanis, E.Valantis); PRETnav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Apstiprināt projekta pieteikumu iesniegšanu programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā”.
2.Nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo Baldones novada pašvaldības priekšfinansējumu
8000,00 euro no Baldones novada pašvaldības 2018. gada budžeta līdzekļiem.
3.Par projekta vadītāju apstiprināt Baldones novada pašvaldības Jauniešu centra vadītāju Renāru
Manuilovu (tālr.28663569, e-pasts: renars.manuilovs@baldone.lv).
4.Kontroli par lēmuma izpildi veikt Baldones novada pašvaldības izpilddirektoram.
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30.§
Par atbalstu Baldones skolēnu kartes ieviešanai

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/ IZSAKĀS – A.Požarnovs, K.Putniņa, E.Valantis V.Āboltiņa, I.Paegle /
ZIŅO: A.Požarnovs, domes priekšsēdētājs
SAGATAVOJA: I.Romanovska, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja

1.2017.gada 21. augusta Izglītības, kultūras un sporta komitejas (turpmāk tekstā IKS komiteja) sēdē tika uzklausīta
SIA BMS tehnoloģija pārstāvja prezentācija par elektroniskās skolēna kartes ieviešanu Baldones izglītības iestādēs.
Kartes ieviešanas infrastruktūras sastāvdaļas ir Klientu apkalpošanas centrs, kartes, brīvpusdienu kontrole un
uzskaite, piekļuves kontroles sistēma skolās.
2.Izvērtējot iegūstamos labumus, IKS komitejas deputāti principiāli atbalstīja Baldones skolēnu karšu ieviešanu,
lūdzot atsūtīt finanšu piedāvājumu Baldones pašvaldībai.
3.Ieviešot elektroniskās piekļuves kartes Baldones vidusskolā un Baldones mūzikas pamatskolā:
3.1. tiks ieviesta elektroniskā uzskaites sistēma par skolas apmeklējumu;
3.2. uzstādītie turniketi kalpos kā elektroniskās atslēgas, kas ļoti nepieciešama Baldones mūzikas pamatskolai, kas
nākotnē ļaus samazināt apkopējas un dežurantu skaitu skolā;
3.3. dati par skolēnu skaitu, kas ieradušies skola tiks nodoti ēdinātajam, kas ļaus precizēt ikdienas brīvpusdienu
uzskaiti un pašvaldības līdzekļu ietaupījumu;
3.4. kartes tiks izgatavotas arī skolotājiem, tehniskajam personālam, kas kalpos ka darba laika uzskaite un
elektroniskā atslēga;
3.5.kartes var noformēt izmantojot Baldones simboliku.
4.18.09.2017 IKS komitejas sēdē tika izskatīts finanšu piedāvājums, tālāk virzot izskatīšanai uz Finanšu komitejas
sēdi.
Baldones novada dome lēmuma pieņemšanā, pamatojas uz sekojošiem normatīvajiem tiesību aktiem:
Likumu „Par pašvaldībām”:
1. 12. pantu, kas nosaka: “Pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi
realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes
iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu” ;
2. 14. panta, 6. punktam, kas nosaka “ Pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības:
6) atbilstoši apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu līdzekļus” .
Ievērojot visu augstāk minēto un vadoties pēc likuma “ Par pašvaldībām”,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, E.Brigmanis, J.Dūmiņš,
I.Lagzdiņa, H.Nezinis, A.Mačs, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, M.Rucis, G.Tamanis, E.Valantis); PRETnav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Konceptuāli atbalstīt Skolēnu kartes ieviešanai Baldones pašvaldības izglītības iestādēs.
2.Atbilstoši Iepirkuma likumam uzsākt cenu aptauju vai iepirkumu pakalpojuma nodrošināšanai Baldones
novada pašvaldībā.
31.§
Par grozījumiem nolikumā “ Par atbalstu Baldones novada sporta organizācijām un
individuālajiem sportistiem ”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/ IZSAKĀS – A.Mačs, E.Brigmanis, M.Rucis, E.Valantis, V.Āboltiņa /
ZIŅO: E.Brigmanis, deputāts
SAGATAVOJA: I.Romanovska, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja

Izskatījusi Sporta kompleksa vadītāja E.Brigmaņa sagatavoto jauno Baldones Sporta kompleksa treneru
atalgojuma aprēķināšanas modeli, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas
18.09.2017 sēdes pozitīvo atzinumu, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 6. daļu, kas nosaka,
ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir – „(..) nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī
veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu (..)”,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, E.Brigmanis, J.Dūmiņš,
I.Lagzdiņa, H.Nezinis, A.Mačs, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, M.Rucis, G.Tamanis, E.Valantis); PRETnav, ATTURAS – nav,
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NOLEMJ:
1. Grozīt 2010.gada 3.marta sēdē apstiprināto nolikumu “Par atbalstu Baldones sporta organizācijām un
individuālajiem sportistiem”
1.1. dzēst punktus:
4.3.1.1 Ja treniņi notiek reizi nedēļā – puse minimālās algas;
4.3.1.2 Ja treniņi notiek divas reizes nedēļā – viena minimālā alga;
1.2. papildināt nolikuma ar 4.3.1. punktu ar 4.3.1.1.1 un 4.3.1.2. 1 šādā redakcijā :
“ 4.3.1 Sporta komandu treneru algas apmērs atkarīgs no treniņu skaita nedēļā:
4.3.1.1.1 ja treniņa nodarbības notiek 2 reizes nedēļā par 4 stundām - 16 kontaktstundas mēnesī,
mēneša minimālā alga EUR 150,00 pirms nodokļu nomaksas (4 bāzes kontaktstundas nedēļā, 16
kontaktstundas mēnesī).
Katra nākamā stunda, dod papildus ienākumus EUR 6 apmērā.
4.3.1.2.1 Trenera ikmēneša algu, nosakot pēc augstākminētās stundas likmes, veido sekojošas
pozīcijas:
- Treniņu kontaktnodarbības.
- Sagatavošanās treniņprocesam un treniņu zāles sakārtošana pēc nodarbībām.
- Sporta nometņu organizēšana un audzēkņu pavadīšana uz sporta nometnēm.
- Audzēkņu pieteikšana un pavadīšana uz novada, Pierīgas, Latvijas valsts un starptautiska mēroga
sporta sacensībām.
- Trenera dalība kvalifikācijas paaugstināšana kursos, pieredzes apmaiņas braucienos, u.c.
aktivitātēs, kas saistītas ar trenera darbu un var paaugstināt viņa darba kvalitāti.
1.3.papildināt 4.4.punktu ar tekstu šādā redakcijā: “ .. kā arī noslēdz līgumu (1.pielikums) ar bērna
vecākiem par bērna uzņemšanu Baldones sporta kompleksa sekcijā, un nodrošina, ka bērna vecāki ir
iepazinušies un parakstījuši Baldones Sporta kompleksa Iekšējās kārtības noteikumus (2.pielikums).”
2. 2018.gada budžetā paredzēt papildus līdzekļus treneru algu jaunā modeļa ieviešanai, kas sastāda 4218
EUR mēnesī, līdzšinējo 3230 EUR vietā.
32.§
Par grozījumiem Baldones vidusskolas nolikumā
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/ IZSAKĀS – A.Požarnovs, A.Mačs, K.Putniņa/
ZIŅO: A.Požarnovs, domes priekšsēdētājs
SAGATAVOJA: I.Romanovska, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja

Baldones novada dome ir izskatījusi Baldones vidusskolas direktores Dzintras Knohenfeldes 2017.gada
7.septembra iesniegumu Nr.1-11/136, domē saņemtu 08.09.2017., reģistrācijas Nr.2-6/2409, ar lūgumu
veikt grozījumus Baldones vidusskolas nolikumā:
1. svītrojot 9.3.punktu - pamatizglītības otrā posma programma (kods 23011113), jo šī programma
vidusskolā netiek realizēta kopš 2014./2015.māc.g.;
2.svīrtojot 14.punktu -Baldones vidusskolā ir pagarinātās dienas grupas, kuras darbojas saskaņā ar
Baldones vidusskolas izstrādāto kārtību, jo skolā organizētas pagarinātās dienas grupas vairs netiek
organizētas;
3.grozot 26.punktu, izsakot šādā redakcijā - Baldones vidusskolā ir izveidota skolas padome, kura
darbojas saskaņā ar Izglītības likumu un skolas izstrādāto reglamentu.
4. grozot normatīvā akta izdošanas pamatojumu – Izglītības likuma 15.panta 12.punktu, izsakot citā
redakcijā Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un Vispārējā izglītības likuma 9.pantu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 8.punktu, kas noteic, ka „(..) tikai dome var izveidot,
reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes, pašvaldības kapitālsabiedrības, biedrības un nodibinājumus,
apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus (..)”, un likuma „Izglītības likums” 22.panta 1.daļu, kurā
paredzēts – „(..) valsts, pašvaldību un privātās izglītības iestādes, darbojas, pamatojoties uz šo likumu,
citiem likumiem un normatīvajiem aktiem, kā arī attiecīgās iestādes nolikumu, kuru apstiprina iestādes
dibinātājs (..)”, kā arī ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 18.09.2017 sēdes
atzinumu,
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Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, E.Brigmanis, J.Dūmiņš,
I.Lagzdiņa, H.Nezinis, A.Mačs, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, M.Rucis, G.Tamanis, E.Valantis); PRETnav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Grozīt Baldones vidusskolas nolikumu (turpmāk – nolikums) (apstiprināts ar domes 24.09.2013 lēmumu
prot.Nr.5, 18.§):
1.1. svītrot nolikuma 9.3.punktu;
1.2. svītrot nolikuma 14.punktu;
1.3. grozīt nolikuma 26.punktu, izsakot šādā redakcijā:
“ 26. Baldones vidusskolā ir izveidota skolas padome, kura darbojas saskaņā ar Izglītības likumu un
skolas izstrādāto reglamentu”;
papildinot to ar 8.5. un 8.6.apakšpunktiem šādā redakcijā:
1.4. grozīt normatīvā akta izdošanas pamatojumu – Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un Vispārējā
izglītības likuma 9.pantu.
33.§
Par grozījumiem Baldones novada domes lēmumā
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/ IZSAKĀS – I.Lagzdiņa, V.Āboltiņa/
ZIŅO: V.Āboltiņa
SAGATAVOJA: V.Āboltiņa, Sociālo jautājumu un veselības aizsardzības jautājumu komitejas priekšsēdētāja
1. Izvērtējot Baldones novada domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts:
1.1. 2016.gada 29.martā tika pieņemts Baldones novada domes lēmums 16.§, ar kuru tika nolemts
apstiprināt pašvaldības iestāšanos Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā un nozīmēt atbildīgo darbinieku
(tīkla koordinatori) no pašvaldības - Sociālā dienesta darbinieci Lindu Lūsi.
1.2. 2017.gada 14.septembrī Baldones novada domē ar № 2462 reģistrēts Lindas Lūses iesniegums par
atbrīvošanu no Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla koordinatores amata.
1.3. 2017.gada 19.septembrī Baldones novada domē ar № 2499 reģistrēts Baldones novada Jauniešu
centra vadītāja Renāra Manuilova iesniegums par apstiprināšanu Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla
koordinatora amatā.
2. Ievērojot visu augstākminēto un vadoties pēc likuma “Par pašvaldībām” 12.panta: “(…) pašvaldības
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā
jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu
pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu” un 15.panta 6.punkta: “Nodrošināt
veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu”,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, E.Brigmanis, J.Dūmiņš,
I.Lagzdiņa, H.Nezinis, A.Mačs, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, M.Rucis, G.Tamanis, E.Valantis); PRETnav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
2.1. Grozīt 2016.gada 29.marta Baldones novada domes lēmumu 16.§, izsakot 4.2.punktu šādā redakcijā:
“4.2. nozīmēt atbildīgo darbinieku (tīkla koordinatoru) no pašvaldības - Baldones novada Jauniešu centra
vadītāju Renāru Manuilovu.“
34.§
Par iekļaušanu Pašvaldības palīdzības reģistrā
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZIŅO: V.Āboltiņa
SAGATAVOJA: V.Āboltiņa, Sociālo jautājumu un veselības aizsardzības jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, E.Brigmanis, J.Dūmiņš,
I.Lagzdiņa, H.Nezinis, A.Mačs, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, M.Rucis, G.Tamanis, E.Valantis); PRETnav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Iekļaut [vārds, uzvārds] Baldones novada pašvaldības palīdzības 2.reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā,
nodrošinot ar dzīvojamo telpu vispārējā kārtībā.
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35.§
Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZIŅO: V.Āboltiņa
SAGATAVOJA: V.Āboltiņa, Sociālo jautājumu un veselības aizsardzības jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, E.Brigmanis, J.Dūmiņš,
I.Lagzdiņa, H.Nezinis, A.Mačs, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, M.Rucis, G.Tamanis, E.Valantis); PRETnav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Atjaunot sociālā dzīvokļa [adrese], Baldones novadā īres līgumu ar [vārds, uzvārds]uz sešiem mēnešiem.
36.§
Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma izbeigšanu pirms termiņa
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/ IZSAKĀS – A.Mačs, V.Āboltiņa, I.Lagzdiņa, E.Valantis, S.Bērziņa/

ZIŅO: V.Āboltiņa
SAGATAVOJA: V.Āboltiņa, Sociālo jautājumu un veselības aizsardzības jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, E.Brigmanis, J.Dūmiņš,
I.Lagzdiņa, H.Nezinis, A.Mačs, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, M.Rucis, G.Tamanis, E.Valantis); PRETnav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Izbeigt pirms termiņa pašvaldības dzīvokļa [adrese], Baldonē, īres līgumu ar [vārds, uzvārds].
2. Uzdot SIA “Būks” veikt nepieciešamās darbības [vārds, uzvārds] izlikšanai no pašvaldības dzīvokļa
[adrese], bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas un parāda par dzīvojamās telpas īres maksu un
pamatpakalpojumiem piedzīšanai no [vārds, uzvārds] 1678.57 EUR apmērā.
37.§
Par saistošajiem noteikumiem Nr.18 “Grozījumi Baldones novada domes 2016. gada
29. novembra saistošajos noteikumos Nr. 26 “Par Baldones novada pašvaldības palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā””
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/ IZSAKĀS – K.Putniņa, E.Valantis, V.Āboltiņa/
ZIŅO: V.Āboltiņa
SAGATAVOJA: V.Āboltiņa, Sociālo jautājumu un veselības aizsardzības jautājumu komitejas priekšsēdētāja
1. Tika izskatīts saistošo noteikumu “Grozījumi Baldones novada domes 2016. gada 29. novembra
saistošajos noteikumos Nr. 26 “Par Baldones novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā””
projekts un paskaidrojuma raksts.
2. Baldones novada pašvaldība lēmuma pieņemšanā pamatojas uz šādiem normatīvajiem aktiem:
2.1. Likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 16. punktā ir noteikts, ka dome var izskatīt

jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var apstiprināt saistošos
noteikumus (..);
2.2. Likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 1. punktā ir noteikts, ka pašvaldības dome
pieņem ārējos normatīvos aktus (saistošos noteikumus);
2.3. Likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punktā ir noteikts, ka pašvaldības viena no
autonomajām funkcijām ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā.
Ņemot vērā iepriekš norādīto,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, E.Brigmanis, J.Dūmiņš,
I.Lagzdiņa, H.Nezinis, A.Mačs, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, M.Rucis, G.Tamanis, E.Valantis); PRETnav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Baldones novada domes saistošos noteikumus Nr.18 “Grozījumi Baldones novada domes
2016. gada 29. novembra saistošajos noteikumos Nr. 26 “Par Baldones novada pašvaldības palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā””
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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.
Sociālo jautājumu un veselības aizsardzības jautājumu komitejas priekšsēdētāja V.Āboltiņa, kā nākamo
lūdz skatīt jautājumu no pēdējā brīža jautājumiem.
38.§
Par īres tiesību piešķiršanu un izslēgšanu no Pašvaldības palīdzības reģistra
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZIŅO: V.Āboltiņa
SAGATAVOJA: V.Āboltiņa, Sociālo jautājumu un veselības aizsardzības jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, E.Brigmanis, J.Dūmiņš,
I.Lagzdiņa, H.Nezinis, A.Mačs, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, M.Rucis, G.Tamanis, E.Valantis); PRETnav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Piešķirt [vārds, uzvārds] īres tiesības uz dzīvojamo telpu [adrese], noslēdzot īres līgumu uz diviem
gadiem.
2. Izslēgt [vārds, uzvārds] no Baldones novada pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļa jautājumu
risināšanā.
39.§
Par grozījumiem Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikumā

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZIŅO: S.Rasnace
SAGATAVOJA: S.Rasnace, domes lietvede

Izskatījusi Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja O.Lejnieka atsūtītos 12.09.2017 ieteikumus veikt
grozījumus tās nolikumā, Baldones novada dome konstatē, ka:
1.Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde (turpmāk tekstā – Pārvalde) ir dibināta 2009.gada kā Pierīgas reģiona
Ādažu novada, Babītes novada, Baldones novada, Garkalnes novada, Krimuldas novada, Inčukalna novada, Mālpils
novada, Mārupes novada, Ropažu novada, Saulkrastu novada, Sējas novada, Siguldas novada, Stopiņu novada,
(turpmāk tekstā – dibinātāji) pašvaldību dibināta patstāvīga kopīgās sadarbības iestāde, lai veiktu dibinātājiem kopīgus
uzdevumus, organizētu un sniegtu pakalpojumus izglītības, kultūras un sporta jomā.
2.Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 99.pantu kopīgu uzdevumu risināšanai pašvaldības, savstarpēji vienojoties, var
izveidot kopīgas iestādes. Šādas iestādes darbojas uz attiecīgo domju apstiprināta nolikuma pamata. Nolikums nosaka
pašvaldību kopīgās iestādes (turpmāk — kopīgā iestāde) kompetenci, tās finansēšanas, uzraudzības, likvidēšanas kārtību,
kā arī kārtību, kādā notiek izstāšanās no kopīgās iestādes, un citus pašvaldību kopīgās iestādes darbības jautājumus.
3.Saskaņā ar Pārvaldes nolikuma 8. sadaļas 2. punktu jebkādi grozījumi un papildinājumi nolikumā var tikt izdarīti tikai
vienojoties visiem dibinātājiem un tie tiek apstiprināti tādā pašā kārtībā, kā tiek apstiprināts šis nolikums. Grozījumi stājas
spēkā pēc tam, kad tos ir apstiprinājuši visi dibinātāji.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikuma 8.
sadaļas 2. punktu, likuma “Par pašvaldībām” 99.pantu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, E.Brigmanis, J.Dūmiņš,
I.Lagzdiņa, H.Nezinis, A.Mačs, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, M.Rucis, G.Tamanis, E.Valantis); PRETnav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
Apstiprināt sekojošus grozījumus Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikumā:
1.Grozīt 2. sadaļas 2.1.7.2. punktu un izteikt to šādā redakcijā:

„2.1.7.2. izstrādāt izglītības iestāžu pedagogu tālākizglītības A programmas, izsniedzot profesionālās kompetences
pilnveidi apliecinošu dokumentu;”.
2. Grozīt 2. sadaļas 2.1.12. punktu un izteikt šādā redakcijā:
“2.1.12. koordinēt pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanu dibinātājpašvaldību izglītības iestādēs ,

t.sk. apkopojot IZM pieprasīto informāciju par pedagogiem, kuri pretendē un ir ieguvuši profesionālās kvalitātes
pakāpes;”.
3.Svītrot nolikuma 2.sadaļas 2.1.13.punktu.
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4. Grozīt pārvaldes nolikuma 3. sadaļas 4.3. punktu un izteikt šādā redakcijā:
„4.3. slēgt darba un uzņēmuma līgumus, bez Uzraudzības padomes akcepta slēgt saimnieciskos līgumus, ja darījuma

kopsumma nepārsniedz 4500.0 EURO (četri tūkstoši pieci simti EURO, 00 centi ) ( bez PVN), nomas vai īres līgumus,
kā arī citus atlīdzības un/vai bezatlīdzības līgumus, izsniedz pilnvaras, apstiprina amatu aprakstus u.c.;”.
5.Grozīt 5. sadaļas 7. punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„ 7. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikto kārtību par ceturkšņa finanšu pārskata sagatavošanu un iesniegšanu,

iekļaut Pārvaldes mēneša , ceturkšņa un gada finanšu pārskatus Mārupes novada pašvaldības konsolidētajā finanšu
pārskatā.”
40.§
Par grozījumiem Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Uzraudzības padomes
nolikumā
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZIŅO: S.Rasnace
SAGATAVOJA: S.Rasnace, domes lietvede

Izskatījusi Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes ierosinājumu veikt grozījumus tās Uzraudzības
padomes nolikumā, Baldones novada dome konstatē, ka
1.Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde (turpmāk tekstā – Pārvalde) ir dibināta 2009.gada kā
Pierīgas reģiona Ādažu novada, Babītes novada, Baldones novada, Garkalnes novada, Krimuldas novada,
Inčukalna novada, Mālpils novada, Mārupes novada, Ropažu novada, Saulkrastu novada, Sējas novada,
Siguldas novada, Stopiņu novada, (turpmāk tekstā – dibinātāji) pašvaldību dibināta patstāvīga kopīgās
sadarbības iestāde, lai veiktu dibinātājiem kopīgus uzdevumus, organizētu un sniegtu pakalpojumus
izglītības, kultūras un sporta jomā.
2.2009.gadā tika nodibināta Pārvaldes Uzraudzības padome, kura ir koleģiāla iestāde, kas izveidota
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 99.1.pantu un tā īsteno Pārvaldes darbības uzraudzību.
3. Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 99.pantu kopīgu uzdevumu risināšanai pašvaldības, savstarpēji
vienojoties, var izveidot kopīgas iestādes.
4.Tā paša likuma 991.panta pirmā otrā daļa noteic, ka kopīgās iestādes pārraudzību šo iestādi
izveidojušās pašvaldības īsteno ar uzraudzības padomes starpniecību. Ja pašvaldības izveido vairākas
kopīgās iestādes, to pārraudzībai var izveidot vienu uzraudzības padomi. Uzraudzības padomes sastāvā ir
vismaz trīs locekļi, bet ne mazāk par kopīgo iestādi veidojošo pašvaldību skaitu. Katra pašvaldība darbam
uzraudzības padomē deleģē domes priekšsēdētāja vietnieku, kā arī pēc saviem ieskatiem — citas
amatpersonas.
Atbilstoši tā paša likuma panta ceturtajai daļai Uzraudzības padome darbojas saskaņā ar attiecīgo
pašvaldību domju apstiprinātu nolikumu, kurā reglamentē uzraudzības padomes kompetenci un darbības
kārtību, kā arī padomes priekšsēdētāja izraudzīšanās kārtību, padomes locekļu tiesības, pienākumus un
aizvietošanas kārtību.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 991.panta ceturto daļu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, E.Brigmanis, J.Dūmiņš,
I.Lagzdiņa, H.Nezinis, A.Mačs, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, M.Rucis, G.Tamanis, E.Valantis); PRETnav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
Apstiprināt sekojošus grozījumus Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Uzraudzības padomes
nolikumā:
1. Papildināt 2. sadaļas 1. punktu ar teikumu šādā redakcijā:

„Līdz ar jaunu domes sasaukumu lēmums par Uzraudzības padomes
atkārtoti, ne vēlāk kā līdz 01.oktobrim.”

locekļa izvirzīšanu tiek pieņemts

2. Grozīt nolikuma 2. sadaļas 3. punktu un izteikt to šādā redakcijā:

„ 3. Uzraudzības padomes priekšsēdētāju ar balsu vairākumu atklātā balsojumā ievēl uz sasaukuma
domes termiņa pilnvaru laiku.”
3. Grozīt nolikuma 3. sadaļas 2.3.. punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„2.3. izskata Pārvaldes priekšnieka lūgumu slēgt līgumu par pakalpojuma saņemšanu, ja noslēdzamā
līguma summa pārsniedz - 4500.0 EURO ( četri tūkstoši pieci simti EURO, 00 centi ) ( bez PVN).”
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41.§
Par pārstāvniecību Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Uzraudzības
padomē
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZIŅO: S.Rasnace
SAGATAVOJA: S.Rasnace, domes lietvede

Izskatījusi Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes ierosinājumu izvirzīt darbam Pierīgas izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes Uzraudzības padomes sastāvā Baldones novada domes pārstāvi, Baldones
novada dome konstatē, ka:
1.Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde (turpmāk tekstā – Pārvalde) ir dibināta 2009.gada kā
Pierīgas reģiona Ādažu novada, Babītes novada, Baldones novada, Garkalnes novada, Krimuldas novada,
Inčukalna novada, Mālpils novada, Mārupes novada, Ropažu novada, Saulkrastu novada, Sējas novada,
Siguldas novada, Stopiņu novada, (turpmāk tekstā – dibinātāji) pašvaldību dibināta patstāvīga kopīgās
sadarbības iestāde, lai veiktu dibinātājiem kopīgus uzdevumus, organizētu un sniegtu pakalpojumus
izglītības, kultūras un sporta jomā.
2. 2009.gadā tika nodibināta Pārvaldes Uzraudzības padome, kura ir koleģiāla iestāde, kas izveidota
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 99.1.pantu un tā īsteno Pārvaldes darbības uzraudzību.
3. Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 99.pantu kopīgu uzdevumu risināšanai pašvaldības, savstarpēji
vienojoties, var izveidot kopīgas iestādes.
4.Tā paša likuma 991.panta pirmā otrā daļa noteic, ka kopīgās iestādes pārraudzību šo iestādi izveidojušās
pašvaldības īsteno ar uzraudzības padomes starpniecību. Ja pašvaldības izveido vairākas kopīgās iestādes,
to pārraudzībai var izveidot vienu uzraudzības padomi. Uzraudzības padomes sastāvā ir vismaz trīs locekļi,
bet ne mazāk par kopīgo iestādi veidojošo pašvaldību skaitu. Katra pašvaldība darbam uzraudzības
padomē deleģē domes priekšsēdētāja vietnieku, kā arī pēc saviem ieskatiem — citas amatpersonas.
Ievērojot minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 99.1.pantu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, E.Brigmanis, J.Dūmiņš,
I.Lagzdiņa, H.Nezinis, A.Mačs, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, M.Rucis, G.Tamanis, E.Valantis); PRETnav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
Deleģēt darbam Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Uzraudzības padomē Baldones novada
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāju Inetu Romanovsku.
42.§
Par Baldones novada administratīvās komisijas apstiprināšanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZIŅO: S.Bērziņa
SAGATAVOJA: S.Bērziņa, juridiskā dienesta vadītāja

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas cita starpā nosaka, ka
dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt
pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības komisijās, un 61.pantu, kas nosaka, ka atsevišķu
pašvaldības funkciju pildīšanai vai pašvaldības administratīvās teritorijas pārvaldīšanai, dome no domes
deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem var izveidot valdes, komisijas vai darba grupas (..),
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, E.Brigmanis, J.Dūmiņš,
I.Lagzdiņa, H.Nezinis, A.Mačs, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, M.Rucis, G.Tamanis, E.Valantis); PRETnav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Ar 2017. gada 26. septembri apstiprināt Baldones novada administratīvo komisiju šādā sastāvā:
1.1.Sigita Bērziņa – komisijas priekšsēdētāja;
1.2. Ilona Bēmere – komisijas sekretāre;
1.3.Andris Graudiņš – komisijas loceklis;
1.4.Vineta Vaičuka – komisijas loceklis;
1.5. Lauris Vidruskis – komisijas loceklis.
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43.§
Par Baldones novada ētikas komisijas apstiprināšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZIŅO: S.Bērziņa
SAGATAVOJA: S.Bērziņa, juridiskā dienesta vadītāja
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas cita starpā nosaka, ka

dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt
pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības komisijās, un 61.pantu, kas nosaka, ka atsevišķu
pašvaldības funkciju pildīšanai vai pašvaldības administratīvās teritorijas pārvaldīšanai, dome no domes
deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem var izveidot valdes, komisijas vai darba grupas (..),
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, E.Brigmanis, J.Dūmiņš,
I.Lagzdiņa, H.Nezinis, A.Mačs, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, M.Rucis, G.Tamanis, E.Valantis); PRETnav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:

1. Ar 2017.gada 26. septembri apstiprināt Baldones novada ētikas komisiju šādā sastāvā:
1.1. Andris Mačs;
1.2. Raimonds Audzers;
1.3. Viola Āboltiņa;
1.4. Inese Lagzdiņa;
1.5. Irina Paegle.
44.§
Par Baldones novada komercpārvadājumu licencēšanas komisijas apstiprināšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/ IZSAKĀS – A.Požarnovs, A.Mačs/
ZIŅO: S.Bērziņa
SAGATAVOJA: S.Bērziņa, juridiskā dienesta vadītāja

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas cita starpā nosaka, ka

dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt
pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības komisijās, un 61.pantu, kas nosaka, ka atsevišķu
pašvaldības funkciju pildīšanai vai pašvaldības administratīvās teritorijas pārvaldīšanai, dome no domes
deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem var izveidot valdes, komisijas vai darba grupas (..),
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, E.Brigmanis, J.Dūmiņš,
I.Lagzdiņa, H.Nezinis, A.Mačs, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, M.Rucis, G.Tamanis, E.Valantis); PRETnav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Ar 2017.gada 26. septembri apstiprināt Baldones novada komercpārvadājumu licencēšanas
komisiju šādā sastāvā:
1.1. Andris Vidžis;
1.2. Andris Mačs;
1.3. Karīna Lāce.
45.§
Par Baldones novada lauku attīstības komisijas apstiprināšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/ IZSAKĀS – I.Lagzdiņa/
ZIŅO: S.Bērziņa
SAGATAVOJA: S.Bērziņa, juridiskā dienesta vadītāja

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas cita starpā nosaka, ka

dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt
pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības komisijās, un 61.pantu, kas nosaka, ka atsevišķu
pašvaldības funkciju pildīšanai vai pašvaldības administratīvās teritorijas pārvaldīšanai, dome no domes
deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem var izveidot valdes, komisijas vai darba grupas (..),
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Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, E.Brigmanis, J.Dūmiņš,
I.Lagzdiņa, H.Nezinis, A.Mačs, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, M.Rucis, G.Tamanis, E.Valantis); PRETnav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Ar 2017.gada 26.septembri apstiprināt Baldones novada lauku attīstības komisiju šādā sastāvā:
1.1.Inese Lagzdiņa;
1.2.Daiga Kalniņa;
1.3.Pauls Grants;
1.4.Jānis Grundšteins;
1.5. Māris Rucis.
46.§
Par Baldones novada Medību koordinācijas komisijas priekšsēdētāja apstiprināšanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZIŅO: S.Bērziņa
SAGATAVOJA: S.Bērziņa, juridiskā dienesta vadītāja
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas cita starpā nosaka, ka

dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt
pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības komisijās, un 61.pantu, kas nosaka, ka atsevišķu
pašvaldības funkciju pildīšanai vai pašvaldības administratīvās teritorijas pārvaldīšanai, dome no domes
deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem var izveidot valdes, komisijas vai darba grupas (..),

Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, E.Brigmanis, J.Dūmiņš,
I.Lagzdiņa, H.Nezinis, A.Mačs, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, M.Rucis, G.Tamanis, E.Valantis); PRETnav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Ar 2017.gada 26. septembri apstiprināt Baldones novada medību koordinācijas komisiju šādā sastāvā:
1.1.Valdis Skadiņš – komisijas priekšsēdētājs;
1.2.Sandis Lapiņš (Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes
Kontroles un uzraudzības daļas vadītājs);
1.3.Andris Veidemanis (Valsts meža dienesta Rīgas reģionālās virzmežniecības Babītes nodaļas
vecākais mežzinis);
1.4.Sandris Upenieks (biedrības “Latvijas Meža īpašnieku biedrība” pārstāvis);
1.5.Zigmārs Zaķis (biedrības “Latvijas Mednieku asociācijas” pārstāvis).
47.§
Par Baldones novada domes izpilddirektora pretendentu atlasi
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZIŅO: A.Požarnovs
SAGATAVOJA: A.Požarnovs, domes priekšsēdētājs
2017. gada 7. septembrī Baldones novada domes ārkārtas sēdē tika pieņemts lēmums par darba tiesisko
attiecību izbeigšanu ar Baldones novada domes izpilddirektori Ausmu Plūmi. Izpilddirektors ir persona,
kura kontrolē un organizē domes administrācijas, struktūrvienību un iestāžu darbu. Tādējādi, Baldones
novada pašvaldībai izpilddirektors ir ļoti nepieciešama persona.
Likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 11. punktā ir noteikts, ka dome var izskatīt jebkuru

jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var iecelt amatā un atbrīvot no amata
izpilddirektoru.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 11.
punktu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, E.Brigmanis, J.Dūmiņš,
I.Lagzdiņa, H.Nezinis, A.Mačs, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, M.Rucis, G.Tamanis, E.Valantis); PRETnav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
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1.Personāla vadītājai Sandijai Ezerai organizēt pretendentu atlasi uz izpilddirektora amata vietu.
2.Izveidot komisiju pretendentu atbilstības izvērtēšanai sekojošā sastāvā:
2.1.Komisijas priekšsēdētājs- domes priekšsēdētājs Andrejs Požarnovs;
2.2.Komisijas loceklis- domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Mačs;
2.3.Komisijas locekle- domes priekšsēdētāja vietniece Viola Āboltiņa;
2.4.Komisijas loceklis- deputāts Raimonds Audzers;
2.5.Komisijas loceklis- deputāts Edgars Brigmanis;
2.6.Komisijas locekle- personāla vadītāja Sandija Ezera
3.Pilnvarot pretendentu atbilstības izvērtēšanas komisiju apstiprināt prasības domes izpilddirektora
amata kandidātiem, kā arī pieņemt lēmumu par atbilstošākā izpilddirektora amata kandidāta ieteikšanu
apstiprināšanai domē likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 11. punkta, 68.panta pirmās
daļas un Baldones novada pašvaldības nolikuma 17. punkta noteiktajā kārtībā.
4.Informāciju par izpilddirektora pretendentu atlasi publicēt Baldones novada domes mājas lapā un
pašvaldības laikrakstā “Baldones ziņas”.
Saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmo daļu,
skatot nākamo jautājumu, domes priekšsēdētājs A.Požarnovs lūdz sēdes vadību pārņemt
priekšsēdētāja vietniekam A.Mačam.
48.§
Par atvaļinājuma piešķiršanu Baldones novada domes priekšsēdētājam

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZIŅO: A.Mačs
SAGATAVOJA: S.Rasnace, domes lietvede

Izskatījusi domes priekšsēdētāja Andreja Požarnova 2017.gada 19.septembra iesniegumu, domē
saņemtu 19.09.2017., reģistrācijas Nr.2-1/2498, ar lūgumu piešķirt atvaļinājumu bez darba samaksas
saglabāšanas no 27.09.2017.-06.10.2017. , saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma 43.panta “Atvaļinājums bez darba samaksas saglabāšanas”, (11) punktu:
“Amatpersonai (darbiniekam) piešķir atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas Darba likuma
153.pantā noteiktajā gadījumā”, proti … (3) “Darba devējs pēc darbinieka pieprasījuma var piešķirt viņam
atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas arī citos gadījumos”,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 12 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, E.Brigmanis, J.Dūmiņš,
I.Lagzdiņa, H.Nezinis, A.Mačs, I.Paegle, K.Putniņa, M.Rucis, G.Tamanis, E.Valantis); PRET- nav,
ATTURAS – nav, saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
11.panta 1.daļu, nepiedalās lēmuma pieņemšanā –1 balss (A.Požarnovs),
NOLEMJ:
1. Piešķirt Baldones novada domes priekšsēdētājam Andrejam Požarnovam atvaļinājumu bez darba
samaksas saglabāšanas no 27.09.2017.-06.10.2017.
2.Noteikt domes priekšsēdētāja Andreja Požarnova atvaļinājuma laikā domes priekšsēdētāja pienākumus
pildīt domes priekšsēdētāja vietniekam Andrim Mačam.
49.§
Par Baldones novada domes 28.03.2017.lēmuma “Par Baldones Kultūras centra
pārbūves būvniecības procesu” 2.punkta atcelšanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/ IZSAKĀS – A.Požarnovs, K.Putniņa, R.Audzers, J.Dūmiņš, H.Nezinis, A.Mačs, I.Paegle, E.Valantis,
V.Āboltiņa/
ZIŅO: S.Bērziņa
SAGATAVOJA: S.Bērziņa, juridiskā dienesta vadītāja
2017. gada 28. martā Baldones novada domē tika pieņemts lēmums Nr. 28.§ "Par Baldones Kultūras centra
pārbūves būvniecības procesu", saskaņā ar kuru tika nolemts uzsākt Baldones Kultūras centra pārbūves
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būvniecības procesu un izveidot Baldones Kultūras centra pārbūves būvniecības procesa uzraudzības darba
grupu.
2017. gada 16. augustā Baldones novada domē tika pieņemts lēmums Nr. 4.§ "Par domes 28.03.2017.
lēmuma "Par Baldones Kultūras centra pārbūves būvniecības procesu" 3. punkta atcelšanu", saskaņā ar
kuru tika nolemts atcelt domes 28.03.2017. lēmuma "Par domes 28.03.2017. lēmuma "Par Baldones
Kultūras centra pārbūves būvniecības procesu" 3. punktu.
Likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka dome var izskaut jebkuru jautājumu, kas
ir attiecīgās pašvaldības pārziņā (..)
Ņemot vērā to, ka uz šo brīdi netiks izveidota jauna Baldones Kultūras centra pārbūves būvniecības procesa
uzraudzības darba grupa, kā arī to, ka tuvākajā laika posmā netiek plānots realizēt Baldones Kultūras centra
pārbūves būvniecības procesa uzsākšanu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 7 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, I.Paegle, A.Požarnovs,
E.Valantis, A.Mačs, G.Tamanis); PRET- 5 balsis (E.Brigmanis, J.Dūmiņš, I.Lagzdiņa, H.Nezinis,
K.Putniņa), ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Atcelt domes 28.03.2017. lēmuma Nr. 28.§ "Par Baldones Kultūras centra pārbūves būvniecības
procesu" lemjošās daļas 2. punktu.
50.§
Par Baldones novada iepirkumu komisijas locekļu apstiprināšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/ IZSAKĀS – K.Putniņa, I.Paegle /
ZIŅO: S.Bērziņa
SAGATAVOJA: S.Bērziņa, juridiskā dienesta vadītāja

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas cita starpā nosaka, ka

dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt
pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības komisijās, un 61.pantu, kas nosaka, ka atsevišķu
pašvaldības funkciju pildīšanai vai pašvaldības administratīvās teritorijas pārvaldīšanai, dome no domes
deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem var izveidot valdes, komisijas vai darba grupas (..),
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, E.Brigmanis, J.Dūmiņš,
I.Lagzdiņa, H.Nezinis, A.Mačs, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, M.Rucis, G.Tamanis, E.Valantis); PRETnav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Ar 2017.gada 26.septembri apstiprināt šādus Baldones novada iepirkumu komisijas locekļus:
1.1. Andris Mačs;
1.2. Solvita Zavacka;
1.3. Viola Āboltiņa;
1.4. Inese Upmale;
1.5. Irina Paegle.
51.§
Par Baldones novada labiekārtošanas komisijas apstiprināšanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/ IZSAKĀS – H.Nezinis, A.Požarnovs/
ZIŅO: S.Bērziņa
SAGATAVOJA: S.Bērziņa, juridiskā dienesta vadītāja

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas cita starpā nosaka, ka

dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt
pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības komisijās, un 61.pantu, kas nosaka, ka atsevišķu
pašvaldības funkciju pildīšanai vai pašvaldības administratīvās teritorijas pārvaldīšanai, dome no domes
deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem var izveidot valdes, komisijas vai darba grupas (..),
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Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, E.Brigmanis, H.Nezinis,
A.Mačs, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, M.Rucis, G.Tamanis, E.Valantis); PRET- 1 balss (I.Lagzdiņa),
ATTURAS – 1 balss (J.Dūmiņš),
NOLEMJ:
1. Ar 2017.gada 26. septembri apstiprināt Baldones novada labiekārtošanas komisiju šādā sastāvā:
1.1.Mārtiņš Šternbergs;
1.2.Raivis Širmelis;
1.3.Aija Ciseļonoka;
1.4.Kristaps Grunte;
1.5.Daiga Kalniņa.
52.§
Par Baldones novada vēlēšanu komisijas apstiprināšanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/ IZSAKĀS – K.Putniņa, A.Požarnovs, E.Valantis, R.Audzers/

ZIŅO: S.Bērziņa
SAGATAVOJA: S.Bērziņa, juridiskā dienesta vadītāja

Domes deputāte K.Putniņa uzskaita likuma “Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām
un vēlēšanu iecirkņu komisijām” pārkāpumus, kas tiktu pieļauti, ja šajā sēdē nobalsotu par Vēlēšanu
komisijas apstiprināšanu.
Sēdes vadītājs A.Požarnovs izsaka priekšlikumu atlikt jautājuma izskatīšanu
Plkst.19.15 sēdi atstāj deputāte V.Āboltiņa
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 12 balsis (R.Audzers, E.Brigmanis, J.Dūmiņš, I.Lagzdiņa,
H.Nezinis, A.Mačs, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, M.Rucis, G.Tamanis, E.Valantis); PRET- nav,
ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
atlikt jautājuma izskatīšanu.
53.§
Par noteikumu “Iepirkumu organizēšanas kārtība Baldones novada pašvaldībā”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZIŅO: S.Zavacka
SAGATAVOJA: S.Zavacka, iepirkumu speciāliste
Baldones novada domē tika izskatīts jautājums par noteikumu “Iepirkumu organizēšanas kārtība Baldones
novada pašvaldībā” apstiprināšanu. Noteikumi ir nepieciešami, lai nodrošinātu lietderīgu un racionālu
pašvaldības līdzekļu izlietošanu, iepērkot preces, pakalpojumus un būvdarbus.
Baldones novada dome lēmuma pieņemšanā pamatojas uz šādiem normatīvajiem aktiem:
1.likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktā ir noteikts, ka pildot savas funkcijas,

pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums atbilstoši apstiprinātajam pašvaldības budžetam
racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu līdzekļus;
2. likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktā ir noteikts, ka pašvaldības dome pieņem
iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas);
3.Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73. panta pirmās daļas 3. punktā ir noteikts, ka publiskas personas
orgāns un amatpersona savas kompetences ietvaros var izdot iekšējos normatīvos aktus par normatīvajos
aktos piešķirtās rīcības brīvības izmantošanu, nosakot vienveidīgu rīcību vienādos gadījumos (..);
Ņemot vērā iepriekš norādīto,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 12 balsis (R.Audzers, E.Brigmanis, J.Dūmiņš, I.Lagzdiņa,
H.Nezinis, A.Mačs, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, M.Rucis, G.Tamanis, E.Valantis); PRET- nav,
ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
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1.Apstiprināt noteikumus “Iepirkumu organizēšanas kārtība Baldones novada pašvaldībā”.
2.Uzdot lietvedei elektroniski nosūtīt pieņemtos noteikumus zināšanai Baldones novada pašvaldības
administrācijas darbiniekiem, iestāžu un struktūrvienību vadītājiem.
Pielikumā: Noteikumi “Iepirkumu organizēšanas kārtība Baldones novada pašvaldībā”, uz 7 lapām.
Saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmo daļu,
skatot nākamo jautājumu, domes priekšsēdētājs A.Požarnovs lūdz sēdes vadību pārņemt
priekšsēdētāja vietniekam A.Mačam.
54.§
Par pašvaldības zemes Baldonē, Saules iela 8 sadalīšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/ IZSAKĀS – H.Nezinis, A.Mačs, K.Putniņa/
ZIŅO: A.Mačs, priekšsēdētāja vietnieks
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja

Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 11 balsis (R.Audzers, E.Brigmanis, J.Dūmiņš, I.Lagzdiņa,
H.Nezinis, A.Mačs, I.Paegle, K.Putniņa, M.Rucis, G.Tamanis, E.Valantis); PRET- nav, ATTURAS – nav,
nepiedalās lēmuma pieņemšanā – 1 balss (A.Požarnovs),
NOLEMJ:
1.Atteikt dalīšanu nekustamā īpašuma Saules ielā 8 sadalīšanu.

