2017.gada 7.decembra ārkārtas domes sēde

Nr.17 (23)

Sēdē izskatītie darba kārtības jautājumi:
1.Par Baldones novada domes izpilddirektora apstiprināšanu.
2.Par atbrīvošanu no ieņemamā amata.
3.Par Baldones novada domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu (attīstības jautājumos).
4.Par Baldones novada domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu (sociālo lietu jautājumos).
5.Par saistošo noteikumu atcelšanu.
6.Par grozījumiem Baldones novada domes 2017.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.15 “Par
nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Baldones
novadā”.
1.§
Par Baldones novada domes izpilddirektora apstiprināšanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/IZSAKĀS – N.Sniedze, K.Putniņa, E.Valantis, R.Audzers, V.Āboltiņa /

Sēdes vadītājs R.Audzers informē, ka saskaņā ar Baldones novada domes 26.09.2017. lēmumu,
prot.Nr.11, 17§, par Baldones novada domes izpilddirektora pretendentu atlasi, komisija izvērtējot
iesniegtos pieteikumus, virza apstiprināšanai izpilddirektora amatā pretendentu Neldu Sniedzi, dzim.
26.05.1966.
Tiek dots vārds izpilddirektora amata kandidātei N.Sniedzei.
1. Sēdes vadītājs R.Audzers paziņo, ka ir nepieciešams ievēlēt balsu skaitīšanas komisiju trīs
cilvēku sastāvā un izvirza V.Āboltiņas kandidatūru skaitīšanas komisijas sastāvam.
Deputāte S.Freiberga izvirza savu kandidatūru.
Deputāte I.Romanovska izvirza savu kandidatūru.
Baldones novada dome, atklāti balsojot „ par ”- 14 balsis, „ pret ” – nav, „ atturas ” – nav,
nolemj:
ievēlēt balsu skaitīšanas komisijā deputātus V.Āboltiņu, S.Freibergu un I.Romanovsku.
2.Sēdes vadītājs R.Audzers lūdz Balsu skaitīšanas komisiju organizēt balsošanu ar vēlēšanu
zīmēm.
Deputāti saņem vēlēšanu zīmes un parakstās sarakstā.
Balsu skaitīšanas komisija, balsošanai beidzoties, saskaita balsošanas zīmes un saskaita nodotās balsis,
fiksē rezultātus Balsošanas gaitas protokolā.
Balsu skaitīšanas komisijas locekle V.Āboltiņa paziņo, ka ir izsniegtas un saņemtas 14 derīgas vēlēšanu
zīmes, par domes izpilddirektora amata kandidāti N.Sniedzi nodotas - PAR - 14 balsis, PRET –nav.
3.Sēdes vadītājs R.Audzers paziņo,
pamatojoties uz likuma par pašvaldībām 21.pantu: “Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir
attiecīgās
pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var” (..) 11) iecelt amatā un atbrīvot no amata izpilddirektoru.
Baldones novada dome, balsojot ar vēlēšanu zīmēm “par” - 14 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa,
E.Brigmanis, J.Dūmiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, H.Nezinis, A.Mačs, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa,
M.Rucis, I.Romanovska, E.Valantis), “pret” - nav,
nolemj:
1. Apstiprināt Baldones novada domes izpilddirektora amatā Neldu Sniedzi, [..].
2. Slēgt darba līgumu ar Neldu Sniedzi, par izpilddirektora pienākumu izpildi ar 2017.gada 8.decembri,
nosakot pārbaudes laiku 3 mēneši.

2.§
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Par atbrīvošanu no ieņemamā amata

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/IZSAKĀS – K.Putniņa, R.Audzers, A.Mačs, I.Lagzdiņa, E.Valantis, H.Nezinis, A.Požarnovs, M.Rucis,
I.Romanovska, E.Brigmanis, S.Freiberga/
Likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 10.punktā ir noteikts, ka dome var izskatīt jebkuru
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt vai atlaist (atbrīvot no
pienākumiem) domes priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku, pastāvīgo komiteju locekļus un revīzijas
komisijas locekļus.
Ņemot vērā iepriekš norādīto, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām ” 21. panta pirmās daļas
10.punktu, Baldones novada dome, atklāti balsojot „par”– 8 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, E.Brigmanis, I.Paegle,
A.Požarnovs, M.Rucis, I.Romanovska, E.Valantis) „ pret” – 6 balsis (J.Dūmiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, H.Nezinis,
A.Mačs, K.Putniņa), „ atturas”- nav,
nolemj:
1.Atbrīvot no Baldones novada domes priekšsēdētāja vietnieka attīstības jautājumos pienākumu
pildīšanas deputātu Andri Maču.
3.§
Par Baldones novada domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Likuma „Par pašvaldībām” 20.panta otrajā daļā ir noteikts, ka Dome priekšsēdētāja vietnieku ievēlē ar
klātesošo domes deputātu balsu vairākumu, ievērojot šā likuma 19.panta piektās un sestās daļas noteikumus.
Likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 10.punktā ir noteikts, ka Dome var izskatīt jebkuru
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt vai atlaist (atbrīvot no
pienākumiem) domes priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku, pastāvīgo komiteju locekļus un revīzijas
komisijas locekļus.
Likuma “Par pašvaldībām” 40. panta ceturtajā daļā ir noteikts, ka par pašvaldības domes priekšsēdētāja,
domes priekšsēdētāja vietnieka, izpilddirektora, izpilddirektora vietnieka, pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja
vai pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja vietnieka amatam izvirzītajām kandidatūrām balso ar vēlēšanu zīmēm
vienlaikus par katram amatam izvirzītajiem kandidātiem.
Pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 10 “Baldones novada pašvaldības nolikums” 14. punktā ir 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. Vietnieki bez
īpaša pilnvarojuma pārstāv pašvaldību savas kompetences ietvaros vai pēc Domes priekšsēdētāja rīkojuma.
1. Sēdes vadītājs R.Audzers paziņo, ka ir nepieciešama balsu skaitīšanas komisija trīs cilvēku
sastāvā un ierosina darbu turpināt jautājumā par izpilddirektora apstiprināšanu ievēlētajai balsu
skaitīšanas komisijai - V.Āboltiņai, S.Freibergai un I.Romanovskai.
2. Sēdes vadītājs R.Audzers lūdz izvirzīt kandidatūras Domes priekšsēdētāja vietnieka
attīstības jautājumos amatam.
Deputāts H.Nezinis izvirza A.Mača kandidatūru
Deputāts E.Valantis izvirza A.Požarnova kandidatūru
3.Sēdes vadītājs R.Audzers ierosina uzsākt debates un uzdots jautājumus
kandidātam.

izvirzītajam

Debatēs piedalās deputāte K.Putniņa
4.Sēdes vadītājs R.Audzers lūdz Balsu skaitīšanas komisiju organizēt balsošanu ar vēlēšanu
zīmēm.
Deputāti saņem vēlēšanu zīmes un parakstās sarakstā.
Balsu skaitīšanas komisija, balsošanai beidzoties, saskaita balsošanas zīmes un saskaita nodotās balsis,
fiksē rezultātus Balsošanas gaitas protokolā.
Balsu skaitīšanas komisijas locekle V.Āboltiņa paziņo, ka ir izsniegtas un saņemtas 14 derīgas vēlēšanu
zīmes, par domes priekšsēdētāja vietnieka attīstības jautājumos amata kandidātu A.Maču nodotas “par”
– 6 balsis, par A.Požarnovu nodotas “par” – 8 balsis.
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Līdz ar to, ņemot vērā balsu skaitīšanas rezultātus, balsojot ar vēlēšanu zīmēm, Baldones novada
dome, atklāti balsojot „ par ”- 8 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, E.Brigmanis, I.Paegle, A.Požarnovs,
M.Rucis, I.Romanovska, E.Valantis), „pret ” – 6 balsis (J.Dūmiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, H.Nezinis,
A.Mačs, K.Putniņa),
nolemj:
1.Ievēlēt deputātu Andreju Požarnovu par Baldones novada domes priekšsēdētāja vietnieku attīstības
jautājumos.
4.§
Par Baldones novada domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Likuma „Par pašvaldībām” 20.panta otrajā daļā ir noteikts, ka Dome priekšsēdētāja vietnieku ievēlē ar klātesošo
domes deputātu balsu vairākumu, ievērojot šā likuma 19.panta piektās un sestās daļas noteikumus.
Likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 10.punktā ir noteikts, ka Dome var izskatīt jebkuru jautājumu,
kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt vai atlaist (atbrīvot no pienākumiem) domes
priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku, pastāvīgo komiteju locekļus un revīzijas komisijas locekļus.
Likuma “Par pašvaldībām” 40. panta ceturtajā daļā ir noteikts, ka par pašvaldības domes priekšsēdētāja, domes
priekšsēdētāja vietnieka, izpilddirektora, izpilddirektora vietnieka, pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja vai
pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja vietnieka amatam izvirzītajām kandidatūrām balso ar vēlēšanu zīmēm
vienlaikus par katram amatam izvirzītajiem kandidātiem.
Pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 10 “Baldones novada pašvaldības nolikums” 14. punktā ir 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. Vietnieki bez īpaša pilnvarojuma
pārstāv pašvaldību savas kompetences ietvaros vai pēc Domes priekšsēdētāja rīkojuma.
1. Sēdes vadītājs R.Audzers ierosina darbu turpināt iepriekšējā jautājuma balsu skaitīšanas
komisijai
- V.Āboltiņai, S.Freibergai un I.Romanovskai.
2. Sēdes vadītājs R.Audzers lūdz izvirzīt kandidatūras Domes priekšsēdētāja vietnieka sociālo
lietu un veselības aizsardzības jautājumos amatam.
Deputāts A.Požarnovs izvirza V.Āboltiņas kandidatūru
Deputāte V.Āboltiņa atsakās no dalības balsu skaitīšanas komisijā.
3.Sēdes vadītājs R.Audzers piedāvā K.Putniņas kandidatūru balsu skaitīšanas komisijas sastāvam.
Deputāte K.Putniņa atsakās no dalības balsu skaitīšanas komisijā.
4.Sēdes vadītājs R.Audzers piedāvā I.Lagzdiņas kandidatūru balsu skaitīšanas komisijas sastāvam.
Baldones novada dome, atklāti balsojot „ par ”- 13 balsis, „ pret ” – nav, „ atturas ” – 1 balss,
nolemj:
ievēlēt balsu skaitīšanas komisijā deputātus I.Lagzdiņu, S.Freibergu un I.Romanovsku.
5.Sēdes vadītājs R.Audzers ierosina uzsākt debates un uzdots jautājumus
kandidātam.

izvirzītajam

Debatēs piedalās deputāts H.Nezinis, E.Valantis, K.Putniņa, R.Audzers, V.Āboltiņa
6.Sēdes vadītājs R.Audzers lūdz Balsu skaitīšanas komisiju organizēt balsošanu ar vēlēšanu
zīmēm.
Deputāti saņem vēlēšanu zīmes un parakstās sarakstā.
Balsu skaitīšanas komisija, balsošanai beidzoties, saskaita balsošanas zīmes un saskaita nodotās balsis,
fiksē rezultātus Balsošanas gaitas protokolā.
Balsu skaitīšanas komisijas locekle I.Romanovska paziņo, ka ir izsniegtas un saņemtas 14 derīgas
vēlēšanu zīmes, par domes priekšsēdētāja vietnieka sociālo lietu un veselības aizsardzības jautājumos
amata kandidāti V.Āboltiņu nodotas “par” – 9 balsis.
Līdz ar to, ņemot vērā balsu skaitīšanas rezultātus, balsojot ar vēlēšanu zīmēm, Baldones novada
dome, atklāti balsojot „ par ”- 9 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, E.Brigmanis, I.Lagzdiņa, I.Paegle,

A.Požarnovs, M.Rucis, I.Romanovska,
H.Nezinis, A.Mačs, K.Putniņa),
nolemj:
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E.Valantis), „pret ” – 5 balsis (J.Dūmiņš, S.Freiberga,

1. Ievēlēt deputāti Violu Āboltiņu par Baldones novada domes priekšsēdētāja vietnieku sociālo lietu un
veselības aizsardzības jautājumos.

5.§
Par saistošo noteikumu atcelšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/IZSAKĀS – E.Valantis, K.Putniņa, A.Mačs, A.Požarnovs /
ZIŅO: S.Bērziņa
SAGATAVOJA: S.Bērziņa, juridiskā dienesta vadītāja
2017. gada 26. septembrī Baldones novada domē tika pieņemts lēmums (prot.Nr.11 (17), 25.§) “Par
saistošajiem noteikumiem Nr. 17 “Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas,
sagruvušas vai cilvēku apdraudošas būves””, saskaņā ar kuru tika nolemts apstiprināt iepriekš norādītos
saistošos noteikumus. Pamatojoties uz apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem 2017. gada 11.
oktobrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, turpmāk – VARAM, sniedza atzinumu,
kuram Baldones novada dome nepiekrita un 2017. gada 19. oktobra domes ārkārtas sēdē, pieņemot
lēmumu (prot.Nr. 13 (19), 1§) “Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 11.10.2017.
vēstulē Nr.1-18/7749 izteiktajiem iebildumiem par Baldones novada domes 26.09.2017. saistošajiem
noteikumiem Nr.17 “Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas
vai cilvēku apdraudošas būves””, noraidīja VARAM sniegtos iebildumus. Tādējādi, saistošie noteikumi Nr.
17 tika publicēti 2017. gada 20. oktobra laikrakstā “Baldones ziņas”, un, stātos spēkā 2018. gada
1.janvārī.
2017. gada 17. novembrī VARAM sniedza papildus atzinumu, ar norādi atcelt saistošos noteikumus
Nr. 17 “Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku
apdraudošas būves””, pamatojoties uz to, ka pašvaldība ir pieņēmusi saistošos noteikumus bez atbilstoša
pilnvarojuma un šāda kārtība ir nostiprināma kā iekšējais normatīvais akts, papildus norādot uz
atsevišķām tehniskām nepilnībām.
2017. gada 24. novembrī notika Baldones novada pašvaldības un VARAM pārstāvju tikšanās, kuras
laikā tika noskaidrotas nepilnības un rasts kompromiss attiecībā par Baldones novada domes 2017. gada
26. septembra saistošo noteikumu Nr. 17 “Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi
degradējošas, sagruvušas vai cilvēku apdraudošas būves” atcelšanu.
Tādējādi, ņemot vērā iepriekš norādīto un pamatojoties uz 2017. gada 17. novembra Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumu Nr. 1-18/8846 un likuma “Par pašvaldībām” 21.
panta pirmās daļas 27.punktu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 12 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, E.Brigmanis,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, H.Nezinis, A.Mačs, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, M.Rucis, I.Romanovska,
E.Valantis); PRET- nav, ATTURAS – 2 balsis (J.Dūmiņš, E.Valantis),
NOLEMJ:
1.Atcelt 2017. gada 26. septembra Baldones novada domē pieņemtā lēmuma (prot.Nr.11 (17), 25.§)
“Par saistošajiem noteikumiem Nr. 17 “Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi
degradējošas, sagruvušas vai cilvēku apdraudošas būves”” 2. un 3. punktu.
2.Atcelt 2017. gada 19. oktobra Baldones novada domes ārkārtas sēdē pieņemto lēmumu (prot.Nr. 13
(19), 1.§) “Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 11.10.2017. vēstulē Nr.1-18/7749
izteiktajiem iebildumiem par Baldones novada domes 26.09.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.17
“Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku
apdraudošas būves””.
3.Šo lēmumu 08.12.2017. rakstveidā un elektroniski nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai zināšanai, ka arī nosūtīt publicēšanai informatīvā izdevumā “Baldones Ziņas”.

6.§

5

Par grozījumiem Baldones novada domes 2017.gada 26.septembra saistošajos noteikumos
Nr.15 “Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piemērošanu Baldones novadā”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/IZSAKĀS – E.Valantis, H.Nezinis, A.Požarnovs, K.Putniņa /
Jautājuma izskatīšanā piedalās A.Lapiņa, Nekustamā īpašuma un zemes ierīcības nodaļas vadītāja
ZIŅO: K.Lāce
SAGATAVOJA: K.Lāce, juridiskā dienesta juriste
Baldones novada domē tika saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
17.11.2017. atzinumu Nr.1-18/8846 “Par saistošajiem noteikumiem Nr.15 un Nr.17”, ņemot vērā
atzinumā norādīto ir nepieciešams veikt grozījumus.
Izskatījusi saistošo noteikumu “Grozījumi Baldones novada domes 2017.gada 26.septembra
saistošajos noteikumos Nr.15 “Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piemērošanu Baldones novadā” projektu un pamatojoties uz:
1. likuma “Par pašvaldībām” 14.panta trešā daļa nosaka, ka savu funkciju izpildes nodrošināšanai
likumā noteiktajos gadījumos pašvaldība izdod saistošus noteikumus.
2. Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” (turpmāk – Likuma) 1.panta otrās daļas 9 1.punkts
nosaka, ka ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība
pārsniedz 25m2 un pašvaldība to neaplikšanu ar nodokli ir noteikusi ar saviem saistošajiem
noteikumiem, izņemot garāžas. Likuma 1.panta 21.daļa nosaka, ka ar nekustamā īpašuma nodokli
apliek inženierbūves – laukumus, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi, ja
pašvaldība to ir noteikusi savos saistošajos noteikumos, kas publicēti līdz pirmstaksācijas gada
1.novembrim.
Likuma 3.panta pirmā daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa likmi vai likmes no 0,2 līdz 3
procentiem no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības nosaka pašvaldība savos saistošajos
noteikumos, kurus tā publicē līdz pirmstaksācijas gada 1.novembrim. Nekustamā īpašuma nodokļa
likmi, kas pārsniedz 1,5 procentus no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības, pašvaldība nosaka
tikai gadījumā, ja nekustamais īpašums netiek uzturēts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai
kārtībai.
Likuma 3.panta 14.daļa nosaka, ka vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu
būvi apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā, ja to ir noteikusi pašvaldība
savos saistošajos noteikumos, kurus tā publicē līdz pirmstaksācijas gada 1.novembrim, no lielākās
turpmāk minētās kadastrālās vērtības:1) būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;2) būves
kadastrālās vērtības.
Likuma 3.panta 1 5.daļa nosaka, ka šā panta 1.4 daļā noteikto likmi un bāzi piemēro, ja pašvaldība
šā panta pirmās daļas ievaddaļā paredzētajos saistošajos noteikumos nav noteikusi citu nodokļa likmi.
Likuma 3.panta 16.daļa nosaka, ka būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais
kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz
mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, apliek ar nekustamā īpašuma
nodokļa likmi 3 procentu apmērā, ja to ir noteikusi pašvaldība savos saistošajos noteikumos, kurus tā
publicē ne vēlāk kā līdz pirmstaksācijas gada 1.novembrim, no lielākās turpmāk minētās kadastrālās
vērtības: 1) būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības; 2) būves kadastrālās vērtības.
Likuma 5.panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldība var izdot saistošos noteikumus, kuros paredzēti
atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām. Šādi saistošie noteikumi
stājas spēkā likumā “Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā .
Likuma 9.panta otrā daļa nosaka, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu vai
nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam “Par
nodokļiem un nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu
izpildes kārtībai. Pašvaldība, pieņemot saistošos noteikumus, ir tiesīga noteikt nodokļa maksāšanas
paziņojumu piespiedu izpildes termiņu, kas nepārsniedz septiņus gadus no nodokļa samaksas termiņa
iestāšanās brīža. Piespiedu izpildes termiņa noilgums tiek apturēts likumā “Par nodokļiem un
nodevām” noteiktajos gadījumos un piespiedu zemes nomas gadījumā, ja iznomātājs ir iesniedzis
tiesā prasību par nekustamā īpašuma nodokļa kompensācijas piedziņu uz laiku līdz tiesas sprieduma
spēkā stāšanās brīdim.
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Deputāta A.Požarnova priekšlikums – samazināt 2.1. punktā dārza mājas platību uz 25 m²
Deputātes K.Putniņas priekšlikums – atstāt 2.1.punktā dārza mājas platību uz 40 m²
1.BALSOJUMS:
Atklāti balsojot „ par ”- 7 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, I.Paegle, A.Požarnovs, M.Rucis, I.Romanovska,
E.Valantis), „ pret ” – 7 balsis (J.Dūmiņš, E.Brigmanis, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, H.Nezinis, A.Mačs,
K.Putniņa), „ atturas ” – nav,
nolemj:
neatbalstīt priekšlikumu, jo saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 34.panta trešo daļu - lēmums ir
pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem domes deputātiem.
2.BALSOJUMS:
Atklāti balsojot „ par ”- 8 balsis (R.Audzers, J.Dūmiņš, E.Brigmanis, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, H.Nezinis,
A.Mačs, K.Putniņa), „ pret” – 6 balsis (V.Āboltiņa, I.Paegle, A.Požarnovs, M.Rucis, I.Romanovska,
E.Valantis), „ atturas ” – nav,
nolemj:
atbalstīt priekšlikumu
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām" 14.panta trešo daļu un likuma "Par
nekustamā īpašuma nodokli" 1.panta otrās daļas 9.1punktu, 3.panta pirmo daļu 1.4; 15.; 16. daļu,
5.panta trešo daļu un 9.panta otro daļu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, E.Brigmanis, J.Dūmiņš,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, H.Nezinis, A.Mačs, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, M.Rucis, I.Romanovska);
PRET- 1 balss (E.Valantis), ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Apstiprināt Baldones novada domes saistošos noteikumus Nr.31 “Grozījumi Baldones novada domes
2017.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.15 “Par nekustamā īpašuma nodokli un
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Baldones novadā”.
2.Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniski nosūtīt
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
Saistošie noteikumi ar paskaidrojuma rakstu pievienoti sēdes protokola pielikumā, uz 2 lapām.

