2017.gada 19.decembra
sēdes Nr.18 (24) darba kārtība
1. Par saistošajiem noteikumiem Nr.32 “Par sabiedrisko kārtību Baldones novadā”
Ziņo- A.Virsis, Pašvaldības policijas priekšnieks
Nekustamā īpašuma un zemes ierīcības nodaļas jautājumi
2. Par nekustamā īpašuma Saules ielā 10, Baldonē, Baldones novadā atsavināšanu.
3. Par nekustamā īpašuma Saules ielā 10A, Baldonē, Baldones novadā atsavināšanu.
4. Par nekustamo īpašumu uzņemšanu bilancē.
5. Par atsavināšanai nodotas kustamas mantas izsoles atzīšanu par nenotikušu.
Ziņo – T.Tihoņenko, nekustamo īpašumu pārzine
6. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām.
7. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām.
Ziņo- A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas jautājumi
8. Par studiju apmaksu E. Šefanovskim.
9. Par Portugāles delegācijas vizīti Baldonē.
10. Par Baldones vidusskolas skolēnu ceļa izdevumu apmaksu.
11. Par finansiālu atbalstu deju kolektīvam “Degļi”.
12. Par finansiālu atbalstu deju kolektīvam “Degsme”.
13. Par Baldones vidusskolas Ekoskolas projekta finansēšanu.
14. Par Baldones iedzīvotāju atklāto vēstuli.
15. Par grozījumiem nolikumā “Par Baldones novada amatiermākslas kolektīvu darbības
finansēšanas kārtību”.
16. Par finansiālu atbalstu kalnu riteņbraukšanas sacensībām.
17. Par finansiālu atbalstu kalnu riteņbraukšanas sportistam.
Ziņo – I.Romanovska, komitejas priekšsēdētāja
Sociālo lietu un veselības aizsardzības jautājumu komitejas jautājumi
18. Par dzīvesvietas deklarēšanu.
19. Par atteikumu iekļaušanai Pašvaldības palīdzības reģistrā.
20. Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu.
Ziņo – V.Āboltiņa, komitejas priekšsēdētāja
Domes kompetences jautājumi
21. Par izmaiņām Attīstības komitejas sastāvā.
22. Par amatu savienošanu.
Finanšu komitejas jautājumi
23. Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.33 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.4
„Baldones novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžets un speciālais budžets”.
Ziņo – E.Arāja, grāmatvedības vadītāja
24. Par “Baldones novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikums”
apstiprināšanu.

25. Par degvielas patēriņa limitu domes priekšsēdētājam.
26. Par fonda “Sibīrijas bērni” iesniegumu.
27. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma izbeigšanu ar “Baldones kultūras biedrību”.
28. Par saistošajiem noteikumiem Nr.34“Grozījumi Baldones novada domes 2017. gada 25.jūlija
saistošajos noteikumos Nr. 10 “Baldones novada pašvaldības nolikums””.
29. Par pilnvarojumu parakstīt izziņu par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības
Ziņo – S.Bērziņa, K.Lāce Juridiskā dienesta pārstāves
30. Par pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbinieku amatalgu sarakstu apstiprināšanu:
1. administrācija;
2. bāriņtiesa;
3. bērnu pēcpusdienas centrs;
4. bibliotēka;
5. Jauniešu centrs;
6. kultūras centrs;
7. kultūras darbinieki;
8. mākslas skola;
9. muzejs;
10. mūzikas skola;
11. pašvaldības policija;
12. PII Vāverīte;
13. pilsētas un ceļu uzturēšanas dienests;
14. SAC Baldone;
15. sociālais dienests;
16. sporta komplekss;
17. sporta treneri;
18. vidusskola.
Ziņo –S.Ezera, Personāla daļas vadītāja
Pēdējā brīža jautājumi
1. Par Vēlēšanu komisiju ? ( nav visu 7 locekļu pareizi aizpildītās anketas)

