2017.gada 19.decembra sēde Nr.18 (24)
Domes sēdē skatīti šādi darba kārtības jautājumi un pieņemti lēmumi:
1.Par saistošajiem noteikumiem Nr.32 “Par sabiedrisko kārtību Baldones novadā”.
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.
6.Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām.
7.Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām.
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.Parfinansiālu atbalstu deju kolektīvam “Degsme”.
13.Par Baldones vidusskolas Ekoskolas projekta finansēšanu.
14.Par Baldones iedzīvotāju atklāto vēstuli.
15.Pargrozījumiem nolikumā “Par Baldones novada amatiermākslas kolektīvu darbības
finansēšanas kārtību”.
16.Par finansiālu atbalstu kalnu riteņbraukšanas sacensībām.
17.Par finansiālu atbalstu kalnu riteņbraukšanas sportistam.
18.Par dzīvesvietas deklarēšanu.
19.Par atteikumu iekļaušanai Pašvaldības palīdzības reģistrā.
20.Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu.
21.Par izmaiņām Attīstības komitejas sastāvā.
22.Par amatu savienošanu.
23.Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.33 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.4
„Baldones novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžets un speciālais budžets”.
24.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.
25.Par “Baldones novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikums”
apstiprināšanu.
26.Par degvielas patēriņa limitu domes priekšsēdētājam.
27.Par fonda “Sibīrijas bērni” iesniegumu.
28.Par nedzīvojamo telpu nomas līguma izbeigšanu ar “Baldones kultūras biedrību”.
29.Par saistošajiem noteikumiem Nr.34“Grozījumi Baldones novada domes 2017. gada 25.jūlija
saistošajos noteikumos Nr. 10 “Baldones novada pašvaldības nolikums””.
30.Par pilnvarojumu parakstīt izziņu par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.
31.Par Vēlēšanu komisiju.
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1.§
Par saistošajiem noteikumiem Nr.32 “Par sabiedrisko kārtību Baldones novadā”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/IZSAKĀS – H.Nezinis, A.Požarnovs, V.Āboltiņa, E.Valantis, K.Putniņa, S.Freiberga /

ZIŅO: A.Virsis, policijas priekšnieks,
SAGATAVOJA: A.Virsis,M.Zālītis, K.Lāce, Juridiskā dienesta juriste
Deputāts A.Požarnovs izsaka priekšlikumu grozīt 23.punktu, precizējot "izņemot medību kolektīvus savā
medību teritorijā”.
Deputāte V.Āboltiņa izsaka priekšlikumu grozīt 22.punktu, precizējot “pašvaldības organizētajos
pasākumos”
Deputāts E.Valantis izsaka priekšlikumu 18.punktā precizēt “pilsētas teritorijā”
Deputāte K.Putniņa izsaka priekšlikumu: 8.punktā soda apmēru palielināt līdz 100 EUR, 13.punktā – līdz
150 EUR.
BALSOJUMI
1.balsojums
Par K.Putniņas priekšlikumu – grozīt 8.punktu, precizējot soda apmēru
Atklāti balsojot „ par ”- 15 balsis, „ pret ” – nav , „ atturas ” – nav,
nolemj:
atbalstīt šo priekšlikumu
2.balsojums
Par K.Putniņas priekšlikumu – grozīt 13.punktu, precizējot soda apmēru
Atklāti balsojot „ par ”- 15 balsis, „ pret ” – nav , „ atturas ” – nav,
nolemj:
atbalstīt šo priekšlikumu
3.balsojums
Par deputāta E.Valanta priekšlikumu 18.punktā precizēt “pilsētas teritorijā”
Atklāti balsojot „ par ”- 9balsis, „ pret ” – 6 balsis, „ atturas ” – nav,
nolemj:
atbalstīt šo priekšlikumu
4.balsojums
Par deputātes V.Āboltiņas priekšlikumu precizēt 22.punktu
Atklāti balsojot „ par ”- 7balsis, „ pret ” – 7 balsis, „ atturas ” – 1balss,
nolemj:
neatbalstīt šo 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.
5.balsojums
Par deputāta A.Požarnova priekšlikumu precizēt 23.punktu
Atklāti balsojot „ par ”- 8 balsis, „ pret ” – 4 balsis, „ atturas ” – 3 balsis,
nolemj:
atbalstīt šo priekšlikumu
Baldones novada pašvaldībā līdz šim spēkā ir 2014.gada 22.decembra saistošie noteikumi Nr.18 “Par
sabiedrisko kārtību Baldones novadā”. Veicot ikdienas darbu ar šo saistošo noteikumu piemērošanu tika
konstatētas vairākas nepilnības un tie ir kļuvuši neatbilstoši pašreizējai kārtībai. Pašreizējos noteikumos
nav ietverts pilnīgs pārkāpumu uzskaitījums, ar kuriem tiek apdraudēta sabiedriskā kārtība, aizskartas
fizisko un juridisko personu likumiskās intereses un par kuriem pašvaldība ir tiesīga noteikt administratīvo
atbildību.
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punkts nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru

jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai domes var: /../ apstiprināt saistošos
noteikumu un noteikt administratīvo atbildību par to pārkāpšanu. Likuma “Par pašvaldībām 43.panta
pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus, paredzot administratīvo
atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos, šādos jautājumos: /../ par sabiedrisko kārtību.
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Ņemot vērā iepriekšminēto un izskatījusi saistošo noteikumu “Par sabiedrisko kārtību Baldones novadā”
projektu, tam pievienoto paskaidrojuma rakstu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta
pirmās daļas 16. punktu, 43.panta pirmās daļas 4.punktu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 15 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,
G.Tamanis, E.Valantis); PRET- nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Apstiprināt Baldones novada domes saistošos noteikumus Nr.32 “Par sabiedrisko kārtību Baldones
novadā”.
2.Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniski nosūtīt
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
2.§
Par nekustamā īpašuma Saules ielā 10, Baldonē, Baldones novadā atsavināšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZIŅO: T.Tihoņenko
SAGATAVOJA: T.Tihoņenko, nekustamo īpašumu pārzine
Noklausoties Baldones novada domes pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistes Tatjanas Tihoņenko
ziņojumu par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Saules ielā 10, Baldonē, kadastra numurs 8005
001 0174, kadastra apzīmējums 8005 001 0172 atsavināšanu, Baldones novada dome konstatē:
1.Saskaņā ar Baldones pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000571837 ierakstiem, nekustamā īpašuma –
Saules ielā 10, Baldonē, Baldones novadā, kadastra numurs 8005 001 0174, kadastra apzīmējums 8005 001 0172,
650 kvadrātmetru platībā (turpmāk – Zemes gabals), īpašnieks ir Baldones novada pašvaldība.
2.Saskaņā ar Zemes gabala robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu, zemes gabala platība ir 650 m²
vienā gabalā un tam nav noteikti apgrūtinājumi.
3.Zemes gabalam ir noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis - individuālo dzīvojamo māju apbūve. (0601).
4.Saskaņā ar Baldones novada domes sēdes protokola izrakstu “Par saistošajiem noteikumiem Nr.1
“Baldones novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam”” (prot.Nr.1, 1.§) “Grafisko daļu”, kas nosaka,
ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8005 001 0172 atrodas savrupmāju blīvās apbūves teritorijā
un “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 83.7.3.punktu savrupmāju blīvās apbūves teritorijā
minimālā zemes vienības platība – 1200 m2.
5. Zemes gabals ir starpgabals Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta pirmās daļas
6.punkta izpratnē, jo Zemes gabala platība ir mazāka par “Baldones novada teritorijas plānojums 2013.2024.gadam” paredzēto minimālo apbūves gabala platību.
6. 14.11.2017. Baldones novada domē saņemts [vārds, uzvārds] un [vārds, uzvārds] iesniegumu, kurā
lūdz pašvaldību viņiem kā kopīpašniekiem atsavināt Zemes gabalu. [vārds, uzvārds] un [vārds, uzvārds]
ir nekustamā īpašuma – Pļavu ielā 8, Baldonē, Baldones novads, kadastra Nr. [..] kopīpašnieki.
Nekustamais īpašums Pļavu ielā 8, Baldonē, Baldones novadā robežojas ar Zemes gabalu.
7.Saskaņā ar Kadastra informācijas datiem, Zemes gabals robežojas ar trīs zemes vienībām ar kadastra
apz. [..],[..] un [..].
8. Saskaņā ar sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Jura Valaiņa uzziņu, profesionālās kvalifikācijas
sertifikāts Nr.50, nekustamā īpašuma Saules ielā 10, Baldonē, Baldones novadā visiespējamākā tirgus
vērtība pie labākās un efektīvākās izmantošanas noteikta EUR 1800,- (viens tūkstotis astoņi simti euro).
9. Saskaņā ar VZD Kadastra datiem Zemes gabala kadastrālā vērtība uz lēmuma pieņemšanas brīdi ir EUR 2776,-.
10. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Likums) 4.panta ceturtās daļas 1.punkts
nosaka, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt šādas

personas: zemes īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt (..) zemes starpgabalu, kas pieguļ
viņu zemei; (..).
Likuma 1.panta pirmās daļas 11.punkts nosaka, ka zemes starpgabals ir publiskai personai piederošs zemesgabals, kura
platība: a) pilsētā ir mazāka par pašvaldības apstiprinātajos apbūves noteikumos paredzēto minimālo apbūves gabala
platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu apbūvei, vai kuram nav iespējams nodrošināt
pieslēgumu koplietošanas ielai, b) 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).
Likuma 3.panta pirmā daļa nosaka, ka publiskas personas nekustamo un kustamo mantu var atsavināt:
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1) pārdodot izsolē, tai skaitā izsolē ar pretendentu atlasi; 2) pārdodot par brīvu cenu; 3) apmainot pret citu mantu; 4)
ieguldot kapitālsabiedrības pamatkapitālā; 5) nododot piegādātājam un izdarot ieskaitu (ja manta ir iepirkta); 6) nododot
bez atlīdzības.
Likuma 5.panta otrā daļa nosaka, ka attiecīgi Ministru kabinets vai atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija lēmumu
atļaut atsavināšanas ierosinājumā minētās publiskās personas mantas atsavināšanu vai pamatotu atteikumu par
atsavināšanas ierosinājuma noraidīšanu pieņem sešu mēnešu laikā no atsavināšanas ierosinājuma saņemšanas dienas.
Likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja:nekustamo
īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto
cenu (8.pants). Minētā panta piektā daļa nosaka, ka, ja nekustamo īpašumu pārdod par brīvu cenu šā likuma 4.panta
ceturtajā daļā minētajām personām, institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants), nosūta tām
atsavināšanas paziņojumu un sestā daļa, ka, ja pēc šā panta piektajā daļā minētā atsavināšanas paziņojuma saņemšanas
tajā noteiktajā termiņā, kas nedrīkst būt īsāks par vienu mēnesi no atsavināšanas paziņojuma nosūtīšanas dienas, pirkt
nekustamo mantu piesakās vairākas personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības, rīkojama izsole starp šīm personām.
Likuma 1.panta pirmās daļas 6.punkts nosaka, ka nosacītā cena ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši
Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem īpašuma vērtēšanas standartiem, (..).
Likuma 8.panta otrā daļa nosaka, ka atsavināšanai paredzētā atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma
novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā un trešā daļa, ka
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, bet sestā daļa, ka mantas novērtēšanas
komisija novērtēšanai pieaicina vienu vai vairākus sertificētus vērtētājus.
Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2.punkts 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.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punkta,21.panta
pirmās daļas 17.punktu, likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 1.panta pirmās daļas
6. un 11.punktu, 3.panta pirmo daļu, 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, 5.panta 2.daļu, 8.panta otro,
trešo un sesto daļu, 37.panta pirmo, ceturto un piekto daļu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 15 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,
G.Tamanis, E.Valantis); PRET- nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Nodot atsavināšanai Baldones novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Saules ielā 10,
Baldonē, Baldones novadā, kadastra numurs 8005 001 0174, kadastra apzīmējums 8005 001 0172, 650
kvadrātmetru platībā, kas ierakstīts Baldones pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000571837.
2.Apstiprināt atsavināmā īpašuma nosacīto cenu – EUR 2850,- (divi tūkstoši astoņi simti piecdesmit euro).
3.Uzdot nekustamā īpašuma un zemes ierīcības nodaļai nosūtīt zemes gabalu īpašniekiem, kuru zemes
gabali robežojas ar atsavināmo nekustamo īpašumu, atsavināšanas paziņojumu, piedāvājot vienu mēneša
laikā no atsavināšanas paziņojuma nosūtīšanas dienas, pirkt atsavināmo nekustamo īpašumu par nosacīto
cenu.
4.Atsavināšanas paziņojumā noteikt, ka nosacīto cenu pircējam jāsamaksā viena mēneša laikā no pirkuma
līguma spēkā stāšanās dienas.
5.Gadījumā, ja atsavināšanas paziņojumā noteiktajā termiņā zemes gabalu īpašnieks, kura zemes gabals
robežojas ar atsavināmo nekustamo īpašumu, rakstveidā piesakās pirkt atsavināmo īpašumu par nosacīto
cenu, ar to tiek slēgt Īpašuma pirkuma- pārdevuma līgums par nosacīto cenu, ievērojot lēmuma
nolemjošās daļas 4.punktā minētās prasības.
6.Noteikt, ka gadījumā, ja uz atsavināmo nekustamo īpašumu piesakās vairākas personas, kurām ir
pirmpirkuma tiesības, tiek rīkota izsole starp šim personām ar šo lēmumu apstiprinātajos izsoles
noteikumos noteiktajā kārtībā starp šim personām.
7.Apstiprināt nekustamā īpašuma (starpgabala) Saules ielā 10, Baldonē, Baldones novadā izsoles
noteikumus (pielikumā).
8.Izveidot izsoles komisiju atsavināmā nekustamā īpašuma atsavināšanas procesa un izsoles
organizēšanai un rīkošanai šādā sastāvā:
8.1.Tatjana Tihoņenko – komisijas priekšsēdētāja;
8.2.Viola Āboltiņa – komisijas loceklis;
8.3.Aija Vilde – komisijas locekle-sekretāre.
9.Īpašuma pirkuma – pārdevuma līgumu Baldones novada pašvaldības vārdā slēdz domes priekšsēdētājs.
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10.Uzdot Juridiskajam dienestam sagatavot pirkuma-pārdevuma līgumu 2 nedēļu laikā no lēmuma spēkā
stāšanās dienas.
3.§
Par nekustamā īpašuma Saules ielā 10A, Baldonē, Baldones novadā atsavināšanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZIŅO: T.Tihoņenko
SAGATAVOJA: T.Tihoņenko, nekustamo īpašumu pārzine
Noklausoties Baldones novada domes pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistes Tatjanas Tihoņenko
ziņojumu par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Saules ielā 10A, Baldonē, kadastra numurs 8005
001 0091, kadastra apzīmējums 8005 001 0170 atsavināšanu, Baldones novada dome konstatē:
1.Saskaņā ar Baldones pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000571745 ierakstiem, nekustamais īpašums –
Saules ielā 10A, Baldonē, Baldones novadā, kadastra numurs 8005 001 0091, kadastra apzīmējums 8005 001 0170,
604 kvadrātmetru platībā (turpmāk – Zemes gabals), īpašnieks ir Baldones novada pašvaldība.
2.Saskaņā ar Zemes gabala robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu, zemes gabala platība ir 604 m²
vienā gabalā un tam nav noteikti apgrūtinājumi.
3.Zemes gabalam ir noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis - individuālo dzīvojamo māju apbūve. (0601).
4.Saskaņā ar Baldones novada domes sēdes protokola izrakstu “Par saistošajiem noteikumiem Nr.1
“Baldones novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam”” (prot.Nr.1, 1.§) “Grafisko daļu”, kas nosaka,
ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8005 001 0091 atrodas savrupmāju blīvās apbūves teritorijā
un “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 83.7.3.punktu savrupmāju blīvās apbūves teritorijā
minimālā zemes vienības platība – 1200 m2.
5. Zemes gabals ir starpgabals Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta pirmās daļas
6.punkta izpratnē, jo Zemes gabala platība ir mazāka par “Baldones novada teritorijas plānojums 2013.2024.gadam” paredzēto minimālo apbūves gabala platību.
6.19.09.2016. Baldones novada domē saņemts [vārds, uzvārds] iesniegumu, kurā lūdz pašvaldību viņam
atsavināt Zemes gabalu. [vārds, uzvārds] ir nekustamā īpašuma – Pļavu ielā 6, Baldonē, Baldones novads,
kadastra Nr. [..] īpašnieks, kurš robežojas arī ar Zemes gabalu.
7.Saskaņā ar Kadastra informācijas datiem, Zemes gabals robežojas ar divām zemes vienībām ar
kadastra apz. [..] un [..].
8.Saskaņā ar sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Jura Valaiņa uzziņu, profesionālās kvalifikācijas
sertifikāts Nr.50, nekustamā īpašuma Saules ielā 10A, Baldonē, Baldones novadā visiespējamākā tirgus
vērtība pie labākās un efektīvākās iz mantošanas noteikta EUR 1600,- (viens tūkstotis seši simti euro).
9.Saskaņā ar VZD Kadastra datiem Zemes gabala kadastrālā vērtība uz lēmuma pieņemšanas brīdi ir EUR 2579,-.
10.Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Likums) 4.panta ceturtās daļas 1.punkts
nosaka, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt šādas

personas: zemes īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt (..) zemes starpgabalu, kas pieguļ
viņu zemei; (..).
Likuma 1.panta pirmās daļas 11.punkts nosaka, ka zemes starpgabals ir publiskai personai piederošs
zemesgabals, kura platība: a) pilsētā ir mazāka par pašvaldības apstiprinātajos apbūves noteikumos
paredzēto minimālo apbūves gabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala
izmantošanu apbūvei, vai kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai, b) 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).
Likuma 3.panta pirmā daļa nosaka, ka publiskas personas nekustamo un kustamo mantu var atsavināt:
1) pārdodot izsolē, tai skaitā izsolē ar pretendentu atlasi; 2) pārdodot par brīvu cenu; 3) apmainot pret
citu mantu; 4) ieguldot kapitālsabiedrības pamatkapitālā; 5) nododot piegādātājam un izdarot ieskaitu (ja
manta ir iepirkta); 6) nododot bez atlīdzības.
Likuma 5.panta otrā daļa nosaka, ka attiecīgi Ministru kabinets vai atvasinātas publiskas personas
lēmējinstitūcija lēmumu atļaut atsavināšanas ierosinājumā minētās publiskās personas mantas
atsavināšanu vai pamatotu atteikumu par atsavināšanas ierosinājuma noraidīšanu pieņem sešu mēnešu
laikā no atsavināšanas ierosinājuma saņemšanas dienas.
Likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja:nekustamo
īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto
cenu (8.pants). Minētā panta piektā daļa nosaka, ka, ja nekustamo īpašumu pārdod par brīvu cenu šā likuma 4.panta
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ceturtajā daļā minētajām personām, institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants), nosūta tām
atsavināšanas paziņojumu un sestā daļa, ka, ja pēc šā panta piektajā daļā minētā atsavināšanas paziņojuma saņemšanas
tajā noteiktajā termiņā, kas nedrīkst būt īsāks par vienu mēnesi no atsavināšanas paziņojuma nosūtīšanas dienas, pirkt
nekustamo mantu piesakās vairākas personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības, rīkojama izsole starp šīm personām.
Likuma 1.panta pirmās daļas 6.punkts nosaka, ka nosacītā cena ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši
Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem īpašuma vērtēšanas standartiem, (..).
Likuma 8.panta otrā daļa nosaka, ka atsavināšanai paredzētā atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma
novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā un trešā daļa, ka
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, bet sestā daļa, ka mantas novērtēšanas
komisija novērtēšanai pieaicina vienu vai vairākus sertificētus vērtētājus.
Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2.punkts 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.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punkta,21.panta pirmās daļas
17.punktu, likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 1.panta pirmās daļas 6. un 11.punktu, 3.panta
pirmo daļu, 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, 5.panta 2.daļu, 8.panta otro, trešo un sesto daļu, 37.panta
pirmo, ceturto un piekto daļu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, E.Brigmanis, J.Dūmiņš,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, H.Nezinis, A.Mačs, I.Paegle, K.Putniņa, M.Rucis,I.Romanovska, G.Tamanis,
E.Valantis); PRET- nav, ATTURAS – nav, nepiedalās lēmuma pieņemšanā – 1 balss (A.Požarnovs),
NOLEMJ:
1.Nodot atsavināšanai Baldones novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu - Saules ielā 10A,
Baldonē, Baldones novadā, kadastra numurs 8005 001 0091, kadastra apzīmējums 8005 001 0170, 604
kvadrātmetru platībā, kas ierakstīts Baldones pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000571745.
2.Apstiprināt atsavināmā īpašuma nosacīto cenu – EUR 2650,- (divi tūkstoši seši simti piecdesmit euro).
3.Uzdot nekustamā īpašuma un zemes ierīcības nodaļai nosūtīt zemes gabalu īpašniekiem, kuru zemes gabali
robežojas ar atsavināmo nekustamo īpašumu, atsavināšanas paziņojumu, piedāvājot vienu mēneša laikā no
atsavināšanas paziņojuma nosūtīšanas dienas, pirkt atsavināmo nekustamo īpašumu par nosacīto cenu.
4.Atsavināšanas paziņojumā noteikt, ka nosacīto cenu pircējam jāsamaksā viena mēneša laikā no pirkuma
līguma spēkā stāšanās dienas.
5.Gadījumā, ja atsavināšanas paziņojumā noteiktajā termiņā zemes gabalu īpašnieks, kura zemes gabals
robežojas ar atsavināmo nekustamo īpašumu, rakstveidā piesakās pirkt atsavināmo īpašumu par nosacīto
cenu, ar to tiek slēgt Īpašuma pirkuma- pārdevuma līgums par nosacīto cenu, ievērojot lēmuma
nolemjošās daļas 4.punktā minētās prasības.
6.Noteikt, ka gadījumā, ja uz atsavināmo nekustamo īpašumu piesakās vairākas personas, kurām ir
pirmpirkuma tiesības, tiek rīkota izsole starp šim personām ar šo lēmumu apstiprinātajos izsoles
noteikumos noteiktajā kārtībā starp šim personām.
7.Apstiprināt nekustamā īpašuma (starpgabala) Saules ielā 10A, Baldonē, Baldones novadā izsoles
noteikumus (pielikumā).
8.Izveidot izsoles komisiju atsavināmā nekustamā īpašuma atsavināšanas procesa un izsoles
organizēšanai un rīkošanai šādā sastāvā:
8.1.Tatjana Tihoņenko – komisijas priekšsēdētāja;
8.2.Viola Āboltiņa – komisijas loceklis;
8.3.Aija Vilde – komisijas locekle-sekretāre.
9.Īpašuma pirkuma – pārdevuma līgumu Baldones novada pašvaldības vārdā slēdz domes priekšsēdētājs.
10.Uzdot Juridiskajam dienestam sagatavot pirkuma-pārdevuma līgumu 2 nedēļu laikā no lēmuma spēkā
stāšanās dienas.

4.§
Par nekustamo īpašumu uzņemšanu bilancē
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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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) Rīgas ielā 57A , Baldonē, Baldones novadā, kadastra numurs 8005 001 0706, īpašums sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8005 001 0706, 2107 m2 platībā; 2) Liepu alejā 5A, Baldone, Baldones
novadā, kadastra numurs 8005 001 0098, īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8005 001 4412, 2127 m2 platībā; 3) “Misa Nr.69”, Baldones pagastā, Baldones novadā, kadastra numurs
8025 011 0408, īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8025 011 0408, 0,0601 ha
platībā.
2.Valsts Zemes dienests veicis augstāk minēto nekustamo īpašumu kadastrālo novērtējumu;
Baldones novada dome pamatojas uz 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.daļu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 15 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,
G.Tamanis, E.Valantis); PRET- nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Uzņemt bilancē nekustamo īpašumu Rīgas ielā 57A , Baldonē, Baldones novadā, kadastra numurs
8005 001 0706, īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8005 001 0706, 2107 m2
platībā, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000573509, ar kadastrālo vērtību EUR 2815,- (divi tūkstoši
astoņi simti piecpadsmit euro).
2.Uzņemt bilancē nekustamo īpašumu Liepu alejā 5A, Baldone, Baldones novadā, kadastra numurs
8005 001 0098, īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8005 001 4412, 2127 m2
platībā, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000573493, ar kadastrālo vērtību EUR 7273,- (septiņi tūkstoši
divi simti septiņdesmit trīs euro).
3.Uzņemt bilancē nekustamo īpašumu “Misa Nr.69”, Baldones pagastā, Baldones novadā, kadastra
numurs 8025 011 0408, īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8025 011 0408,
0,0601 ha platībā, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000573484, ar kadastrālo vērtību EUR 1542,(viens tūkstotis pieci simti četrdesmit divi euro).
5.§
Par atsavināšanai nodotas kustamas mantas izsoles atzīšanu par nenotikušu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZIŅO: T.Tihoņenko
SAGATAVOJA: T.Tihoņenko, nekustamo īpašumu pārzine
Noklausījusies izsoles komisijas priekšsēdētājas Tatjanas Tihoņenko ziņojumu par 2017.gada 11.decembrī
kustamās mantas - trauku mazgājamās mašīnas Metos Master HOOD 110,atsavināšanu izsolē, Baldones
novada dome konstatē:
1.Ar Baldones novada domes 31.10.2017. lēmumu Nr.14(20)§5 „Par pašvaldības kustamas mantas
atsavināšanu” nodota atsavināšanai Baldones novada domes kustamā manta - trauku mazgājamā mašīna
Metos Master HOOD 110, pārdodot to izsolē ar augšupejošo soli, nosakot izsoles sākumcenu EUR 1300,(viens tūkstotis trīs simti euro).
2.Ar Baldones novada 31.10.2017. lēmumu Nr.14(20)§5 apstiprināts Baldones novada pašvaldības izsoles
komisijas sastāvs un izsoles noteikumi.
3. Izsoles noteikumos noteiktajā termiņā uz pašvaldības kustamās mantas izsoli nepieteicās neviens izsoles dalībnieks.
4. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otrā daļā noteikts, ka publiskas personu
mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē.
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5 likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 31.pantā ir noteikts, ka, ja neviens pircējs
nav pārsolījis izsoles sākumcenu vai arī nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu, izsole ar augšupejošu soli
atzīstama par nenotikušu.
6. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmajā daļā noteikts, ka, ja nekustamā
īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, var:1) rīkot otro izsoli ar augšupejošu
soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants), var pazemināt izsoles
sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem;2) rīkot jaunu izsoli, mainot nosolītās augstākās cenas
samaksas kārtību;3) ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai.
Baldones novada dome pamatojas uz:
1.likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, kas paredz, ka pildot savas funkcijas pašvaldībām likumā
noteiktajā kārtībā ir tiesības (…) atsavināt kustamo un nekustamo mantu (…);
2. likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 31.panta 1.daļu, kas noteic, ja neviens pircējs
nav pārsolījis izsoles sākumcenu vai arī nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu, izsole ar augšupejošu soli
atzīstama par nenotikušu. 32.panta pirmās daļas 1.punktu, kas paredz, ka, ja nekustamā īpašuma pirmajā
izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, var rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija,
kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants), var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā
par 20 procentiem.
Ievērojot visu augstāk minēto un pamatojoties uz spēkā esošo likumdošanu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 15 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,
G.Tamanis, E.Valantis); PRET- nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Atzīt par nenotikušu Baldones novada domes kustamās mantas - trauku mazgājamās mašīnas
Metos Master HOOD 110, izsoli.
2. Uzdot Baldones novada pašvaldības izsoles komisijai organizēt un rīkot kustamās mantas -trauku
mazgājamās mašīnas Metos Master HOOD 110 otro izsoli ar augšupejošu soli, nosakot izsoles
sākumcenu zemāku no sākotnējās cenas, t.i., nosakot sākumcenu otrai izsolei EUR 1040, -(viens
tūkstotis četrdesmit euro).
3.Par otrās izsoles datumu noteikt 2018.gada 22.februāri plkst.14.00.
4.Apstiprināt trauku mazgājamās mašīnas Metos Master HOOD 110 izsoles noteikumus.
5.Apstiprināt trauku mazgājamās mašīnas Metos Master HOOD 110 izsoles komisiju šādā sastāvā:
5.1.Komisijas priekšsēdētāja: Tatjana Tihoņenko – nekustāmo īpašumu speciāliste;
5.2. Komisijas locekļi:Viola Āboltiņa un Aija Vilde.
6. Sludinājumu par trauku mazgājamās mašīnas Metos Master HOOD 110 izsoli publicēt Baldones novada
pašvaldības izdevumā “Baldones ziņas” un Baldones pašvaldības interneta mājaslapā.
7. Izsoles komisijai rīkot izsoli sludinājumā norādītajā laikā un vietā.
8. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir nekustamā īpašuma speciāliste Tatjana Tihoņenko.
6.§
Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 15 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,
G.Tamanis, E.Valantis); PRET- nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Baldones pašvaldībai nekustamais īpašums īpašumu [adrese], kadastra numurs [..], kura sastāvā ir
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu [..] 0,0687ha platībā, dārza māja 28,10m2 platībā ar kadastra
apzīmējumu [..] un saimniecības ēka 14,0m2 platībā ar kadastra apzīmējumu [..] , nav nepieciešams, lai
pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas, tāpēc sniedzam izziņu par atteikumu izmantot
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pirmpirkuma tiesības.
7.§
Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 15 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,
G.Tamanis, E.Valantis); PRET- nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Baldones pašvaldībai nekustamais īpašums [nosaukums], kadastra apzīmējums [..], zemes vienības kadastra
apzīmējums [..], kas ar 2017.gada 30.maija domes lēmumu (prot. Nr. 6, 8.§) atdalīta no nekustamā īpašuma
[nosaukums] ar kadastra numurs [..] nav nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas, tāpēc
sniedzam izziņu par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.
8.§
Par studiju apmaksu E. Šefanovskim
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZIŅO: I.Romanovska
SAGATAVOJA: I.Romanovska, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja

1.Baldones novada domē 03.11.2017 tika saņemts Baldones vidusskolas direktores Dz. Knohenfeldes
iesniegums, reģ. nr. 2963, par vidusskolas sporta skolotāja E. Šefanovska maģistrantūras studiju apmaksu.
2.Baldones novada domē nav izstrādāti noteikumi par atbalsta sniegšanu studijām un tādi līdzekļi Domes
budžetā nav paredzēti.
3.Atbilstoši MK 2014. gada 28. oktobra noteikumiem Nr. 662 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo
izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību" ir
noteikts, ka skolotājs var pasniegt stundas skolā, ja ir apmeklējis pedagoga profesionālās pilnveides kursus
kādā no Latvijas augstākās izglītības iestādēm.
Ievērojot visu augstāk minēto,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, 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, ATTURAS – 1 balss (G.Tamanis),
NOLEMJ:
1. Atteikt apmaksāt studiju maksu Baldones vidusskolas sporta skolotajam E. Šefanovskism.
9.§
Par Portugāles delegācijas vizīti Baldonē
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/IZSAKĀS – V.Āboltiņa, S.Bērziņa/

ZIŅO: I.Romanovska
SAGATAVOJA: I.Romanovska, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja
1. 31.10.2017 tika saņemts kokļu ansambļa Dzītari menedžeres I. Rēvoldes iesniegums par atbalsta
piešķiršanu Portugāles delegācijas uzņemšanai Baldonē.
2.Baldones pilsētā jau 26 gadus darbojas kokļu ansamblis Dzītari, kas ar savu veiksmīgo darbību ir guvis
lielus panākumus ne tikai Latvijā, bet arī tālu aiz tās robežām - tādējādi nesot Baldones un Latvijas vārdu
tālu pasaulē.
3. Kopš 2001. gada ansamblim ir izveidojusies ļoti cieša draudzība ar Portugāli. Abpusējās sadarbības
ietvaros kokļu ansamblis šajā tālajā zemē ir viesojies jau 5 reizes ( 2001., 2002., 2009., 2014. un
2017.gadā). Šo gadu laikā Portugālē ir izskanējuši vairāk kā 50 Dzītaru solo koncerti, esam viesojušās un
veikušas ierakstus Portugāles nacionālajā televīzijā, tās ir bijušas neskaitāmas pieņemšanas pie dažādu
pilsētu mēriem, tikšanās ar skolu jaunatni un plaši apmeklēti solo koncerti krāšņās baznīcās, muzejos,
bibliotēkās, koncertzālēs un brīvdabas estrādēs. Tādēļ, pēc portugāļu draugu apgalvojuma, uz doto brīdi
Dzītari ir viens no atpazīstamākajiem Latvijas kolektīviem Ziemeļportugālē un līdz ar to arī Baldones vārds
šajā reģionā ir labi pazīstams.
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4. Sadarbība noritējusi pateicoties ilggadējai Dzītaru un 2 Portugāles organizāciju – Tarouca un Dalvares
pagastu partnerības („UnionofParishesofTaroucaandDalvares”) un atpūtas un kultūras asociācijas „Flor do
Sabugueiro”, sadarbībai un draudzībai. Visu šo Dzītaru viesošanās reižu uzturēšanās izdevumus
(nakšņošanu, ēdināšanu, transportu Portugāles teritorijā, ekskursijas un atpūtas pasākumus) sedza
portugāļu sadarbības partneri.
5. 2018. gada maijā Baldonē gaidāmi ciemiņi – Portugāles delegācija 7 cilvēku sastāvā, kuras vidū būs arī
abu iepriekš minēto organizāciju prezidents DuarteJoao Rais Morais, kā arī Tarouca pilsētas domes
pārstāvji. Šī būs pirmā šo cilvēku viesošanās Latvijā, tādēļ ļoti gaidīta gan no viņu gan no Dzītaru puses.
Delegācija Latvijā ciemosies 7 dienas, uzturēšanās vieta – Baldone, kur atbilstoši labas viesmīlības
likumam būtu jāsedz naktsmājas, ēdināšana, transports Latvijas teritorijā un dažas ieejas maksas tūrisma
objektos – 7 cilvēkiem 7 dienām.
6. Kokļu ansamblis Dzītari ir neliels, bezpeļņas kolektīvs ( tajā darbojas 9 mūziķi no kuriem daļa ir studenti
bez personīgiem ienākumiem), bet delegācijas uzņemšanas izdevumi šādam mazam kolektīvam ir ļoti lieli.
Atbilstoši nolikumam “Par kārtību, ,kādā Baldones novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”
10.Pašvaldības finansējumu piešķir pretendentiem, kuru pieteikumi par finanšu pieprasījumu:
10.1.paredzēti sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un pasākumu īstenošanai Baldones novada
pašvaldībā;”,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 15 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,
G.Tamanis, E.Valantis); PRET- nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Piešķirt 1852,33 Eur plānotās portugāļu delegācijas uzņemšanai Baldonē, atskaitoties noteiktajā kārtība
par izlietotajiem līdzekļiem;
2.Ieplānot paredzamos izdevumus Baldones novada domes budžetā.
3.Ieplānot delegācijas pieņemšanu pie Domes priekšsēdētāja.
10.§
Par Baldones vidusskolas skolēnu ceļa izdevumu apmaksu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/IZSAKĀS – I.Paegle, R.Audzers, S.Freiberga, A.Požarnovs, S.Bērziņa, I.Lagzdiņa, V.Āboltiņa,
K.Putniņa, /
ZIŅO: I.Romanovska
SAGATAVOJA: I.Romanovska, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja

Izskatījusi Baldones vidusskolas direktores Dz. Knohenfeldes 07.11. 201, saņemts Baldones novada dome
07.11.2017, reģ. nr. 2991 par ceļa izdevumu segšanu skolēniem no citām pašvaldībām un iepazīstoties ar
juridiskā dienesta vadītājas S. Bērziņas atzinumu, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja,
izskatot šo jautājumu 2017.gada 11.decembra sēdē, nolēma neatbalstīt ceļa izdevumu apmaksu
skolēniem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kurā noteiktas pašvaldības
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.);”,

Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 15 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,
G.Tamanis, E.Valantis); PRET- nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Atbalstīt Baldones vidusskolas direktores lūgumu apmaksāt ceļa izdevumus skolēniem no citam
pašvaldībām no 2018.gada 1.februāra.
2.Uzdot Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejai izstrādāt nolikumu par ceļa izdevumu apmaksu
skolēniem no citam pašvaldībām līdz nākamajai kārtējai domes sēdei.
11.§
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Par finansiālu atbalstu deju kolektīvam “Degļi”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZIŅO: I.Romanovska
SAGATAVOJA: I.Romanovska, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja

Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 12 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, E.Brigmanis, S.Freiberga,
H.Nezinis, A.Mačs, I.Paegle, A.Požarnovs, M.Rucis, I.Romanovska, G.Tamanis, E.Valantis); PRET- nav,
ATTURAS – nav, nepiedalās lēmuma pieņemšanā – 3 balsis (J.Dūmiņš I.Lagzdiņa, K.Putniņa),
NOLEMJ:
1.Finansiāli atbalstīt senioru deju kolektīva „Degļi” piedalīšanos Starptautiskajā kultūras un mākslas
festivālā “Slavs” Polijā, no 9.- 15.augustam 2018.gadā,daļēji apmaksājot transporta izdevumus EUR 30.00
katram deju kolektīva dalībniekam, kopējā summa 540 EUR.
2.Līdzekļus paredzēt kultūras budžetā 2018.gadam.
12.§
Par finansiālu atbalstu deju kolektīvam “Degsme”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZIŅO: I.Romanovska
SAGATAVOJA: I.Romanovska, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja

Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 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, G.Tamanis,
E.Valantis); PRET- nav, ATTURAS – nav, nepiedalās lēmuma pieņemšanā – 1 balss (J.Dūmiņš),
NOLEMJ:
1.Finansiāli atbalstīt vidējās paaudzes deju kolektīva „Degsme” piedalīšanos Starptautiskajā kultūras un
mākslas festivālā “Slavs” Polijā, no 9.- 15.augustam 2018.gadā,daļēji apmaksājot transporta izdevumus
EUR 30.00 katram deju kolektīva dalībniekam, kopējā summa 540 EUR.
2.Līdzekļus paredzēt kultūras budžetā 2018.gadam.
13.§
Par Baldones vidusskolas Ekoskolas projekta finansēšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/IZSAKĀS – V.Āboltiņa, K.Putniņa/
ZIŅO: I.Romanovska
SAGATAVOJA: I.Romanovska, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja

1.Izskatījusi Vides izglītības fonda vēstuli 01.11.2017 par to, ka ar 2018.gadu tiek ieviesta Ekoskolu
programmas dalībnieku dalībmaksu, lai veicinātu Ekoskolu programmas un izglītības atbalsta sistēmas
attīstību.
2. Dalībmaksa noteikta 70 EUR gadā skolām ar vairāk kā 100 skolēnu.
3. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja, izskatot šo jautājumu 2017.gada 11.decembra sēdē,
nolēma finansiāli atbalstīt Baldones vidusskolas dalību Ekoskolu programmā, piešķirot papildus Baldones
vidusskolas budžetā 70 EUR Ekoskolas dalībmaksas segšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kurā noteiktas pašvaldības
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.);”,

Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 15 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,
G.Tamanis, E.Valantis); PRET- nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Piešķirt Baldones vidusskolai 70 EUR, lai segtu dalības maksu Ekoskolas programmā par 2018.gadu,
paredzot tos budžetā.
14.§
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Par Baldones iedzīvotāju atklāto vēstuli

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZIŅO: I.Romanovska
SAGATAVOJA: I.Romanovska, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja

1.2017.gada 21. novembra Izglītības, kultūras un sporta komitejas (turpmāk tekstā IKS komiteja) sēdē
tika izskatīta Baldones iedzīvotāju atklātā vēstule deputātiem par prasību atsākt kultūras centra
būvniecība procesu, kas reģistrēta 2017.gada 23.oktobrī, nr.2828.
2.Vēstuli parakstījuši 215 Baldones iedzīvotāji.
3.Atbilstoši Baldones novada domes nolikuma 38.punktam “Domes lēmumu projektus var iesniegt:
38.1. domes priekšsēdētājs; 38.2. komitejas; 38.3. domes deputāti; 38.4. domes
ārkārtassēdesierosinātājs; 38.5.ne mazāk kā 100 Baldones novada iedzīvotāji.”
Ievērojot visu augstāk minēto un vadoties pēc nolikuma,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 15 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,
G.Tamanis, E.Valantis); PRET- nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Pieņemt zināšanai un lūgt Baldones iedzīvotājiem sagatavot lēmumprojektu iesniegšanai Baldones
novada domē.
15.§
Par grozījumiem nolikumā “Par Baldones novada amatiermākslas kolektīvu darbības
finansēšanas kārtību”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/IZSAKĀS – V.Āboltiņa, E.Valantis/

ZIŅO: I.Romanovska, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja
SAGATAVOJA: S.Ezera, personāla daļas vadītāja
Pašvaldībā darbinieku amatalgas tiek noteiktas ievērojot 30.10.2010. Ministru kabineta noteikumus Nr.
1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs” un Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likumu.
Saskaņā ar iepriekš minētajiem normatīvajiem aktiem, amatiermākslas kolektīvu vadītājiem un
speciālistiem ir noteikta amatu saime un līmenis – 33IB , mēnešalgu grupa - 7 un maksimālā mēnešalga
- 996 EUR mēnesī (attiecīgi apm.5.96 euro/h). Šāda mēnešalga būtu attiecināma par normālu darba laiku
40 darba stundām nedēļā un vidēji 167 darba stundām mēnesī. Saskaņā ar Baldones novada kultūras
darbinieku nolikumu “Par Baldones novada amatiermākslas kolektīvu darbības finansēšanas kārtību”,
amatiermākslas kolektīvu vadītājiem un speciālistiem amatalga ir piesaistīta valstī noteiktajai minimālajai
darba algai. Ņemot vērā, ka minimālā darba alga pēc Labklājības ministrijas noteiktajiem minimālās darba
algas mērķiem ir instruments mazkvalificēto darbinieku aizsardzībai, amatiermākslas kolektīvu vadītāju un
speciālistu amatalga būtu nosakāma neatkarīga no valstī noteiktās minimālās darba algas, nosakot
maksimālo kolektīva vadītāju un speciālistu darba stundu skaitu mēnesī, saskaņā ar pielikumu Nr.1. un
darba uzdevumu laika patēriņu proporcionāli sadalot saskaņā ar 2.pielikumu.
Pamatojoties uz likuma par pašvaldībām 15.panta 5.daļu, kas nosaka, ka viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām ir – “(..) rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu
un tautas jaunrades attīstību (..)”, un ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likuma 3.pielikumu, 30.11.2010. MK noteikumus Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”,
lai nodrošinātu Baldones novada amatiermākslas kolektīvu darbības finansēšanas kārtību atbilstoši normatīvo aktu
prasībām,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 15 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,
G.Tamanis, E.Valantis); PRET- nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Grozīt 2012.gada 5.decembra sēdē apstiprināto nolikumu “Par Baldones novada amatiermākslas
kolektīvu darbības finansēšanas kārtību” (turpmāk tekstā – Nolikums):
1.1. Nolikuma 10.1.punktu ar 10.1.1. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: “amatiermākslas kolektīviem,
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kas piedalās Dziesmu un deju svētkos, valsts un reģionāla vai starptautiska mēroga skatēs, pasākumos,
konkursos, izstādēs vai festivālos:
10.1.1.kolektīvu vadītājiem vai diriģentiem, darba algu un darba laika apmēru, noteikt saskaņā ar nolikuma
1.pielikuma I daļu;”;
1.2. Svītrot Nolikuma 10.1.1.1. un 10.1.1.2.punktus;
1.3. Nolikuma 10.1.2. punktu izteikt šādā redakcijā “10.1.2.kormeistariem, repetitoriem,
koncertmeistariem, vokālajiem pedagogiem, darba algu un darba laika apmēru, noteikt 80% apmērā, no
kolektīva vadītāja darba algas, saskaņā ar nolikuma 1.pielikuma Idaļu;”;
1.4.Svītrot 10.1.2.1. - 10.1.2.2.punktus un 10.1.3. punktu;
1.5. Nolikuma 10.2.punktu un 10.2.1.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: “10.2. amatiermākslas kolektīviem, kas
nepiedalās Dziesmu un deju svētkos:
10.2.1.kolektīvu vadītājiem vai diriģentiem, darba algu un darba laika apmēru, noteikt saskaņā ar nolikuma
1.pielikuma II daļu;”;
1.6.Svītrot Nolikuma 10.2.2.punktu;
1.7. Nolikuma 10.2.3.punktu izteikt šādā redakcijā “10.2.3. koncertmeistariem un vokālajiem
pedagogiem, darba algu un darba laika apmēru, noteikt 80% apmērā no kolektīva vadītāja darba algas,
saskaņā ar nolikuma 1.pielikuma II daļu;”;
1.8. Papildināt Nolikumu ar 10.3. punktu: “Darba uzdevumu laika patēriņa proporcionālais sadalījums
noteikts nolikuma 2.pielikumā”.
2.Lēmums stājas spēkā ar 01.01.2018.
16.§
Par finansiālu atbalstu kalnu riteņbraukšanas sacensībām
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/IZSAKĀS – A.Mačs, K.Putniņa, E.Valantis/

ZIŅO: E.Brigmanis
SAGATAVOJA: I.Romanovska, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 15 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,
G.Tamanis, E.Valantis); PRET- nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Paredzēt 2018. gada budžetā līdzekļus - EUR 140 apmērā, Latvijas kalnu riteņbraukšanas apvienībai –
Baltijas kausa organizēšanai – Riekstukalnā.
17.§
Par finansiālu atbalstu kalnu riteņbraukšanas sportistam

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/IZSAKĀS – V.Āboltiņa/
ZIŅO: E.Brigmanis
SAGATAVOJA: I.Romanovska, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja

Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 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, G.Tamanis,
E.Valantis); PRET- nav, ATTURAS – 1 balss (J.Dūmiņš),
NOLEMJ:
1.Paredzēt 2018. gada budžetā līdzekļus EUR 287,45 apmērā, [vārds, uzvārds], lai pilnvērtīgi startētu
2018. gada sezonā DH (kalnu riteņbraukšanā).
18.§
Par dzīvesvietas deklarēšanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZIŅO: V.Āboltiņa
SAGATAVOJA: V.Āboltiņa, Sociālo jautājumu un veselības aizsardzības jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 15 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,
G.Tamanis, E.Valantis); PRET- nav, ATTURAS – nav,
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NOLEMJ:
1. Atļaut [vārds, uzvārds] deklarēt savu dzīvesvietu pašvaldības dzīvoklī [adrese].
19.§
Par atteikumu iekļaušanai Pašvaldības palīdzības reģistrā
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZIŅO: V.Āboltiņa
SAGATAVOJA: V.Āboltiņa, Sociālo jautājumu un veselības aizsardzības jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 15 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,
G.Tamanis, E.Valantis); PRET- nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Atteikt [vārds, uzvārds] iekļaušanu Baldones novada Pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu
risināšanā.
20.§
Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZIŅO: V.Āboltiņa
SAGATAVOJA: V.Āboltiņa, Sociālo jautājumu un veselības aizsardzības jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Tika izskatīts 2017.gada 7.decembrī Baldones novada domē ar № 3305 reģistrēts SIA “BŪKS” iesniegums
par pašvaldības brīvo dzīvokli Mežvidu ielā 19-32, Baldonē, Baldones novadā.
Baldones novada dome pieņemot lēmumu balstījās uz šādiem normatīvajiem aktiem:
1. Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 11.panta trešās daļas: ”Pašvaldības dome ar
atsevišķu lēmumu ir tiesīga pašvaldībai piederošai vai tās nomātai neizīrētai dzīvojamai telpai noteikt
speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu.”
2. Baldones novada domes 2016.gada 29.novembra Saistošo noteikumu № 26 “Par Baldones novada
pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” I daļas 10.punktu: “Pašvaldība ir tiesīga līdz 10% no
tās dzīvokļa īpašumiem noteikt speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu.”
3. Baldones novada domes 2016.gada 29.novembra Saistošo noteikumu № 26 “Par Baldones novada
pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” I daļas 11.punktu: “Sociālā dzīvokļa un speciālistam
izīrējamas dzīvojamās telpas statusu dzīvoklim nosaka un atceļ dome.”
Pamatojoties uz augstākminēto,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 15 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,
G.Tamanis, E.Valantis); PRET- nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Noteikt speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu pašvaldības nekustamajam īpašumam
Mežvidu ielā 19-32, Baldonē, Baldones novadā.
21.§
Par izmaiņām Attīstības komitejas sastāvā
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/IZSAKĀS – H.Nezinis, A.Mačs, V.Āboltiņa/

ZIŅO: R.Audzers
SAGATAVOJA: S.Rasnace, domes lietvede
Baldones novada dome ir saņēmusi Attīstības komitejas locekles deputātes I.Romanovskas
11.12.2017.iesniegumu, reģistrēts 12.12.2017. ar Nr.2-1/3351, ar lūgumu atbrīvot viņu no Attīstības
komitejas locekļa pienākumu pildīšanas, un deputāta Andreja Požarnova 11.12.2017. iesniegumu,
reģistrētu 12.12.2017. ar Nr.2-1/3350, ar informāciju, ka viņš izvirza savu kandidatūru uz Attīstības
komitejas locekļa amatu.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 10.punktu Domes kompetencē ir “(..) ievēlēt vai atlaist
(atbrīvot no pienākumiem) domes priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku, pastāvīgo komiteju locekļus

15

un revīzijas komisijas locekļus (..)”, un 55.panta pirmo daļu - “(..) katram deputātam jābūt vismaz vienas
domes komitejas loceklim (..)”,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 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, G.Tamanis,
E.Valantis); PRET- nav, ATTURAS – 1 balss (J.Dūmiņš),
NOLEMJ:
1.Atbrīvot Baldones novada domes deputāti I.Romanovsku no Attīstības komitejas locekļa pienākumiem.
2.Ievēlēt Baldones novada domes deputātu A.Požarnovu par Attīstības komitejas locekli.
22.§
Par amatu savienošanu

_________________________________________________________________________________________________________________________________

/IZSAKĀS –E.Valantis/

ZIŅO: S.Bērziņa
SAGATAVOJA: S.Bērziņa, Juridiskā dienesta vadītāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (R.Audzers, E.Brigmanis, J.Dūmiņš, S.Freiberga,
I.Lagzdiņa, H.Nezinis, A.Mačs, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, M.Rucis,I.Romanovska, G.Tamanis,
E.Valantis); PRET- nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Atļaut Elīnai Kaliksonei, savienot Baldones novada domes nekustamā īpašuma nodokļu speciālistes
amatu un Nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudas piedziņas komisijas locekles amatu
ar SIA “I.M.E.E.”, reģistrācijas Nr. 401033308062, valdes locekles amatu.
23.§
Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.33 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.4
„Baldones novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžets un speciālais budžets”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/IZSAKĀS – H.Nezinis/
ZIŅO: E.Arāja
SAGATAVOJA: E.Arāja, grāmatvedības vadītāja

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.Valsts budžeta transferti:
1.1.1.Finansējums asistenta pakalpojumu nodrošināšanai pašvaldībā par 2017.gada oktobri- novembri (Labkl. ministrija) - EUR 2833.00
1.1.2.Nodibinājums Vides izglītības fonds- finansējums projektam “ Ēd atbildīgi”- EUR 150.00
1.1.3.Valsts kases aizdevums stadiona būvniecībai – EUR 130000.00
1.1.4.Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra- EUR 3270.00
2.Izdevumi:
2.1. (1.)Dome:
1) Palielināt: EKK 2232 (auditoru pakalpojumi) - EUR 5700.00
2) Palielināt: EKK 232200 (degviela) - EUR 600.00
2.2. (6.)Kultūra:
1) Palielināt: EKK 5232 (saimniecības pamatlīdzekļi) - EUR 3459.00
2) Samazināt: EKK 231200 (inventārs) – EUR 650.00
Palielināt: EKK 5232 (saimniecības pamatlīdzekļi) - EUR 650.00
3) Samazināt: EKK 5238 (datortehnika un cita biroja tehnika) – EUR 220.00
Palielināt: EKK 5121 (datorprogrammas) – EUR 220.00
2.3. (7.) Teritorijas attīstība:
1) Samazināt: EKK 2241 (ēku, būvju un telpu kārtējais remonts) – EUR 2630.00
Palielināt: EKK 2355 (remontmateriāli) – EUR 2630.00
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2) Samazināt: EKK 22393 (pārējie iestādes administratīvie izdevumi) – EUR 20370.00
3) Palielināt: EKK 2223 (izdevumi par elektroenerģiju) – EUR 675.00
4) Samazināt: EKK 5240 ( pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība) – EUR 4953.00
5) Samazināt: EKK 2352 (saimniecības materiāli) – EUR 600.00
2.4. (8.)Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienests:
1) Samazināt: EKK 224201 (transportlīdzekļu remonts)- EUR 675.00
2.5. (12.) Vidusskola:
1) Samazināt: EKK 5238 (datortehnika un cita biroja tehnika) – EUR 85.00
Palielināt: EKK 5129 (licences) – EUR 85.00
2) Samazināt: EKK 2352 (saimniecības materiāli) – EUR 175.00
Palielināt: EKK 523301 (mācību grāmatas) – EUR 175.00
3) Samazināt: EKK 5232 (saimniecības pamatlīdzekļi) - EUR 3180.00
Palielināt: EKK 2221 (izdevumi par apkuri)- EUR 3180.00
4) Palielināt: EKK 22393 (pārējie iestādes administratīvie izdevumi) – EUR 75.00
EKK 2314 ( izdevumi par precēm) – EUR 49.00
EKK 2352 (saimniecības materiāli) – EUR 26.00
2.6. (15.) Mūzikas pamatskola:
1) Samazināt: EKK 2262 (transportlīdzekļu noma)- EUR 2020.00
Palielināt: EKK 2121 (komandējuma izdevumi)- EUR 325.00
Palielināt: EKK 231200 (inventārs) – EUR 880.00
Palielināt: EKK 2355 (remontmateriāli) – EUR 815.00
2) Samazināt: EKK 523301 (mācību grāmatas) – EUR 30.00
Palielināt: EKK 2400 (periodikas iegāde)- EUR 30.00
3) Palielināt: EKK 2241 (ēku, būvju un telpu kārtējais remonts) – EUR 3500.00
2.7. (17.) Mākslas skola:
1) Samazināt: EKK 2243 (iekārtu, inventāra remonts) – EUR 270.00
Palielināt: EKK 237001 (mācību līdzekļi un materiāli) – EUR 250.00
EKK 5121 (datorprogrammas) – EUR 20.00
2) Samazināt: EKK 22393 (pārējie iestādes administratīvie izdevumi) – EUR 100.00
Palielināt: EKK 2221 (izdevumi par apkuri)- EUR 100.00
2.8. (19.) Bāriņtiesa:
1) Samazināt: EKK 231200 (inventārs) – EUR 380.00
Palielināt: EKK 5232 (saimniecības pamatlīdzekļi) - EUR 380.00
2.9. (20.) Sociālais dienests:
1)Palielināt: EKK 1148 (prēmijas, naudas balvas) - EUR 234.00
EKK 1150 (atalgojums fiziskām personām uz uzņēmuma līguma pamata) - EUR 1490.00
EKK 1210 (darba devēja VSAOI) - EUR 368.00
EKK 22791 (asistenta pakalpojumu apmaksa) - EUR 671.00
EKK 232201 (degvielas izdevumi asistenta pakalpojumu nodrošināšanai) - EUR 70.00
2) Samazināt: EKK 22393 (pārējie iestādes administratīvie izdevumi) – EUR 70.00
Palielināt: EKK 2400 (periodikas iegāde)- EUR 70.00
2.10. (24.) Bērnu pēcpusdienas centrs “ Baltais ērglis”:
1) Samazināt: EKK 5238 (datortehnika un cita biroja tehnika) – EUR 235.00
Palielināt: EKK 231200 (inventārs) – EUR 235.00
2.11. (26.) Baldones muzejs:
1) Samazināt: EKK 231100 (biroja preces) - EUR 5.00
Palielināt: EKK 5121 (datorprogrammas) – EUR 5.00
2.12. (28.) Pašvaldības policija:
1) Samazināt: EKK 231200 (inventārs) – EUR 235.00
Palielināt: EKK 5238 (datortehnika un cita biroja tehnika) – EUR 235.00
2.13. (32.) Sporta komplekss:
1) Palielināt: EKK 5240 ( pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība) – EUR 1453.00
2) Palielināt: EKK 5240 ( pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība) – 130000.00
2.14. (38.) Sociālās aprūpes centrs “Baldone”:
1) Palielināt: EKK 5240 ( pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība) – EUR 11211.00
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2) Samazināt: EKK 2355 (remontmateriāli) – EUR 1850.00
Palielināt: EKK 2221 (izdevumi par apkuri)- EUR 1850.00
2.15. (54.) Projekts ” Strukturētais dialogs Baldones novadā”:
1)Palielināt: EKK 22393 (pārējie iestādes administratīvie izdevumi) – EUR 1180.00
EKK 22796 (pašnodarbinātas personas) - EUR 250.00
EKK 231100 (biroja preces) - EUR 100.00
EKK 2314 ( izdevumi par precēm) – EUR 30.00
EKK 2352 (saimniecības materiāli) – EUR 170.00
EKK 2390 (pārējie materiāli) – EUR 270.00
2.16. (55.) Projekts “ Proti un dari”:
1) Palielināt: EKK 1150 (atalgojums fiziskām personām uz uzņēmuma līguma pamata) –EUR 500.00
EKK 1210 (darba devēja VSAOI) - EUR 120.00
EKK 22393 (pārējie iestādes administratīvie izdevumi) – EUR 590.00
EKK 22796 (pašnodarbinātas personas) - EUR 60.00
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 balsojot, PAR– 15 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,
G.Tamanis, E.Valantis); PRET- nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu Nr.33 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.
24.§
Par pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbinieku amatalgu sarakstu apstiprināšanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

24.1.§
Par Baldones novada pašvaldības administrācijas darbinieku amatalgu saraksta
apstiprināšanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/IZSAKĀS – A.Požarnovs, R.Audzers, K.Putniņa, A.Mačs, I.Romanovska, V.Āboltiņa, H.Nezinis,
E.Valantis, N.Sniedze, S.Freiberga/

Ziņo: S.Ezera
SAGATAVOJA: S.Ezera, personāla daļas vadītāja
Saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta 1.daļu,
lēmuma pieņemšanā nepiedalās deputāti I.Lagzdiņa, S.Freiberga
Baldones novada dome izskatījusi:
1.Personāla vadītājas Sandijas Ezeras ziņojumu par Baldones novada pašvaldības administrācijas
darbinieku amatalgu noteikšanu, lai nodrošinātu vienlīdzīgu un konkurētspējīgu speciālistu atalgojumu
pašvaldībā, kā arī par darba aizsardzības speciālista un galvenā speciālista celtniecības jautājumos amata
vietu svītrošanu no administrācijas darbinieku saraksta, jo ar 01.01.2018. pašvaldībā tiks nodrošināts
darba aizsardzības eksperta pakalpojums, bet galvenā speciālista celtniecības jautājumos pienākumus
veiks būvinspektors, nosakot normālu darba laiku 40 darba stundas nedēļā, pamatojoties uz Baldones
novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma, kas apstiprināts ar domes 31.07.2013.
lēmumu, prot.Nr.3, 15.§, 1.5.p. un MK noteikumiem Nr.511 “Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 24.
novembra noteikumos Nr. 656 "Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika
ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu".
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2.Juridiskā dienesta vadītājas Sigitas Bērziņas iesniegumu, domē saņemtu 25.10.2017., reģ.Nr.11-2868,
ar lūgumu palielināt jurista amatalgu, būvvaldes vadītājas Ilonas Pētersones 27.11.2017. iesniegumu,
domē saņemtu 30.11.2017., reģ.Nr.11-3219, ar lūgumu izveidot jaunu amata vietu arhitekta/būvinspektora palīgs, kā arī lūgumu palielināt būvvaldes lietveža amatalgu.
Domes deputāts A.Požarnovs izsaka priekšlikumu nepaaugstināt visiem domes darbiniekiem amatalgas
par 3%, bet nepieciešamības gadījumā piešķirt prēmijas.
Domes deputāte K.Putniņa izsaka priekšlikumu paaugstināt domes darbiniekiem amatalgas par 3% rēķinoties ar Valsts Kases izteikto prognozi par nākamā gada inflāciju.
Sēdes vadītājs R.Audzers lūdz nobalsot par amatalgu noteikšanas principiem.
BALSOJUMS: par deputātes K.Putniņas priekšlikumu
Atklāti balsojot „ par ”- 7 balsis (J.Dūmiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, H.Nezinis, A.Mačs, K.Putniņa,
G.Tamanis) „pret” – 8 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, E.Brigmanis, I.Paegle, A.Požarnovs
M.Rucis,I.Romanovska, E.Valantis), „ atturas ” – nav,
nolemj:
neatbalstīt šo priekšlikumu.
Sēdes vadītājs R.Audzers lūdz izskatīt Finanšu komitejā izskatītos priekšlikumus paaugstināt amatalgu:
1) izpilddirektoram - EUR 1500;
2) grāmatvedības vadītājai –EUR 1400;
3) juristei – EUR 960.;
4) sabiedrisko attiecību speciālistei – EUR 930;
5) attīstības nodaļas vadītājai – EUR 1300.
6) likvidēt speciālista celtniecības jautājumos amata vietu, uzdodot šos pienākumus veikt
būvinspektoram.
Deputāte K.Putniņa izsaka priekšlikumu: 1) saglabāt speciālista celtniecības jautājumos amata vietu; 2)
izpilddirektorei amatalgu noteikt EUR 1500; 3) nepaaugstināt amatalgu attīstības nodaļas vadītājai.
1.BALSOJUMS: par deputātes K.Putniņas priekšlikumu izpilddirektorei amatalgu noteikt EUR 1500 un
nepaaugstināt amatalgu attīstības nodaļas vadītājai
Atklāti balsojot „ par ”- 6 balsis (J.Dūmiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, A.Mačs, K.Putniņa, G.Tamanis)
„ pret ” – 8 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, E.Brigmanis, I.Paegle, A.Požarnovs M.Rucis,I.Romanovska,
E.Valantis), „ atturas ” – 1 balss (H.Nezinis),
nolemj:
neatbalstīt šo priekšlikumu.
2.BALSOJUMS: par sabiedrisko attiecību speciālista amatalgu EUR 930.
„par” 9 balsis balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, E.Brigmanis, I.Lagzdiņa, I.Paegle, A.Požarnovs
M.Rucis,I.Romanovska, E.Valantis) „pret”- nav, „ atturas ” – 5 balsis (J.Dūmiņš, H.Nezinis, A.Mačs,
K.Putniņa, G.Tamanis)
nolemj:
atbalstīt šo priekšlikumu
Ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 42.pantu un
3.pielikumu, 30.11.2010. MK noteikumus Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”,
29.08.2017. MK noteikumus Nr.511 “Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos
Nr. 656 "Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās
stundas tarifa likmes aprēķināšanu", pamatojoties uz Baldones novada pašvaldības darba samaksas un
sociālo garantiju nolikuma, kas apstiprināts ar domes 31.07.2013. lēmumu, prot.Nr.3, 15.§, 1.5.p., ņemot
vērā Finanšu komitejas 12.12.2017. sēdes atzinumu,
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- 1 balss (A.Mačs), ATTURAS – 4 balsis
(J.Dūmiņš, H.Nezinis, K.Putniņa,G.Tamanis), saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 11.panta 1.daļu, nepiedalās lēmuma pieņemšanā – 2 balsis (S.Freiberga,
I.Lagzdiņa),
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NOLEMJ:
1. Svītrot no administrācijas darbinieku amatalgu saraksta amata vietu – darba aizsardzības speciālists;
2. Svītrot no administrācijas darbinieku amatalgu saraksta amata vietu – galvenais speciālists celtniecības
jautājumos, nosakot būvinspektora amatam normālu darba laiku 40 darba stundas nedēļā;
3. Apstiprināt Baldones novada domes administrācijas darbinieku amatu sarakstu un amatalgas
(pielikumā).
4. Lēmums stājas spēkā ar 2018.gada 1.janvāri.
24.2.§
Par Baldones novada Bāriņtiesas darbinieku amatalgu saraksta apstiprināšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ziņo: S.Ezera
SAGATAVOJA: S.Ezera, personāla daļas vadītāja

Baldones novada dome ir izskatījusi:
1.Sociālo jautājumu un Veselības aizsardzības komitejas 11.12.2017. atzinumu par normāla darba laika
(40 darba stundas nedēļā) noteikšanu bāriņtiesas sekretāram.
Ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 42.pantu un
3.pielikumu, 30.11.2010. MK noteikumus Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”,
29.08.2017. MK noteikumus Nr.511 “Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos
Nr. 656 "Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un
minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu", pamatojoties uz Baldones novada pašvaldības darba
samaksas un sociālo garantiju nolikuma, kas apstiprināts ar domes 31.07.2013. lēmumu, prot.Nr.3, 15.§,
1.5.p., ņemot vērā Finanšu komitejas 12.12.2017. sēdes atzinumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 15 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,
G.Tamanis, E.Valantis); PRET- nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
5. Apstiprināt Bāriņtiesas sekretāra amata vietai normālu darba laiku 40 darba stundas mēnesī.
6. Apstiprināt Baldones novada Bāriņtiesas darbinieku amatu sarakstu un amatalgas (pielikumā).
7. Lēmums stājas spēkā ar 2018.gada 1.janvāri.
24.3.§
Par Baldones novada domes bērnu pēcpusdienas centra “Baltais ērglis” darbinieku
amatalgu saraksta apstiprināšanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ziņo: S.Ezera
SAGATAVOJA: S.Ezera, personāla daļas vadītāja

Saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta 1.daļu,
lēmuma pieņemšanā nepiedalās deputāts A.Mačs
Baldones novada dome ir izskatījusi:
1.Baldones novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 11.12.2017. atzinumu par
papildus vienas interešu pulciņa audzinātāja amata vietas izveidošanu Baldones novada Bērnu
pēcpusdienas centrā “Baltais ērglis”, nosakot nepilnu darba laiku 20 darba stundas nedēļā.
Ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 42.pantu un
3.pielikumu, 30.11.2010. MK noteikumus Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”,
29.08.2017. MK noteikumus Nr.511 “Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos
Nr. 656 "Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās
stundas tarifa likmes aprēķināšanu", pamatojoties uz Baldones novada pašvaldības darba samaksas un
sociālo garantiju nolikuma, kas apstiprināts ar domes
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, E.Brigmanis, J.Dūmiņš,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, H.Nezinis, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, M.Rucis, I.Romanovska, G.Tamanis,
E.Valantis); PRET- nav, ATTURAS – nav, nepiedalās lēmuma pieņemšanā – 1 balss (A.Mačs),
NOLEMJ:
1.Apstiprināt papildus vienu interešu pulciņa audzinātāja amata vietu, nosakot nepilnu darba laiku 20
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darba stundas nedēļā.
2.Apstiprināt Baldones novada domes Bērnu pēcpusdienas centra “Baltais ērglis” darbinieku amatu
sarakstu un amatalgas (pielikumā).
3.Lēmums stājas spēkā ar 2018.gada 1.janvāri.
24.4.§
Par Baldones novada Bibliotēkas darbinieku amatalgu saraksta apstiprināšanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ziņo: S.Ezera
SAGATAVOJA: S.Ezera, personāla daļas vadītāja

Ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 42.pantu un
3.pielikumu, 30.11.2010. MK noteikumus Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”,
29.08.2017. MK noteikumus Nr.511 “Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos
Nr. 656 "Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās
stundas tarifa likmes aprēķināšanu", pamatojoties uz Baldones novada pašvaldības darba samaksas un
sociālo garantiju nolikuma, kas apstiprināts ar domes 31.07.2013. lēmumu, prot.Nr.3, 15.§, 1.5.p., ņemot
vērā Finanšu komitejas 12.12.2017. sēdes atzinumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 15 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,
G.Tamanis, E.Valantis); PRET- nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Apstiprināt Baldones novada Bibliotēkas darbinieku amatu sarakstu un amatalgas (pielikumā).
2.Lēmums stājas spēkā ar 2018.gada 1.janvāri.
24.5.§
Par Baldones novada domes Jauniešu centra darbinieku amatalgu saraksta apstiprināšanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ziņo: S.Ezera
SAGATAVOJA: S.Ezera, personāla daļas vadītāja

Ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 42.pantu un
3.pielikumu, 30.11.2010. MK noteikumus Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”,
29.08.2017. MK noteikumus Nr.511 “Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos
Nr. 656 "Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās
stundas tarifa likmes aprēķināšanu", pamatojoties uz Baldones novada pašvaldības darba samaksas un
sociālo garantiju nolikuma, kas apstiprināts ar domes 31.07.2013. lēmumu, prot.Nr.3, 15.§, 1.5.p., ņemot
vērā Finanšu komitejas 12.12.2017. sēdes atzinumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 15 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,
G.Tamanis, E.Valantis); PRET- nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Apstiprināt Baldones novada domes Jauniešu centra darbinieku amatu sarakstu un amatalgas(pielikumā).
2.Lēmums stājas spēkā ar 2018.gada 1.janvāri.
24.6.§
Par Baldones novada Kultūras centra darbinieku amatalgu saraksta apstiprināšanu
____ __________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ziņo: S.Ezera
SAGATAVOJA: S.Ezera, personāla daļas vadītāja

Ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 42.pantu un
3.pielikumu, 30.11.2010. MK noteikumus Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”,
29.08.2017. MK noteikumus Nr.511 “Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos
Nr. 656 "Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās
stundas tarifa likmes aprēķināšanu", pamatojoties uz Baldones novada pašvaldības darba samaksas un
sociālo garantiju nolikuma, kas apstiprināts ar domes 31.07.2013. lēmumu, prot.Nr.3, 15.§, 1.5.p., ņemot
vērā Finanšu komitejas 12.12.2017. sēdes atzinumu,
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Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 15 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,
G.Tamanis, E.Valantis); PRET- nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Baldones novada Kultūras centra darbinieku amatu sarakstu un amatalgas (pielikumā).
2. Lēmums stājas spēkā ar 2018.gada 1.janvāri.
24.7.§
Par Baldones novada domes kultūras darbinieku amatalgu saraksta apstiprināšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/IZSAKĀS – A.Mačs, R.Audzers, K.Putniņa/

Ziņo: S.Ezera
SAGATAVOJA: S.Ezera, personāla daļas vadītāja
Personāla daļas vadītāja S.Ezera informē deputātus, ka pirms domes sēdes ir saņemts kultūras darba
organizatores I.Vidžes iesniegums ar lūgumu izvedot papildus amata vietu – kultūras metodiķis, uz
pusslodzi.
BALSOJUMS: par kultūras metodiķa amata vietu ar atalgojumu EUR 440.
Atklāti balsojot „ par ”- 13 balsis, „ pret ” – nav , „ atturas ” – 2 balsis,
nolemj:
atbalstīt šo priekšlikumu
Baldones novada dome izskatījusi:
1.Personāla vadītājas Sandijas Ezeras ziņojumu par kultūras darba organizatores Intas Vidžes iesniegumu,
ar lūgumu no 01.01.2018. izveidot amata vietu - kultūras metodiķis, nosakot nepilnu darba laiku 20 darba
stundas nedēļā, pamatojoties uz Baldones novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju
nolikuma, kas apstiprināts ar domes 31.07.2013. lēmumu, prot.Nr.3, 15.§, 1.4. un 1.5.p. un MK
noteikumiem Nr.511 “Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos Nr. 656
"Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas
tarifa likmes aprēķināšanu", 30.11.2010., MK noteikumiem Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu
katalogs”, 29.08.2017.
2.Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 11.12.2017. atzinumu par grozījumiem Baldones
novada amatiermākslas kolektīvu darbības finansēšanas kārtībā.
Ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 42.pantu un
3.pielikumu, 30.11.2010. MK noteikumus Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”,
29.08.2017. MK noteikumus Nr.511 “Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos
Nr. 656 "Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās
stundas tarifa likmes aprēķināšanu", pamatojoties uz Baldones novada pašvaldības darba samaksas un
sociālo garantiju nolikuma, kas apstiprināts ar domes 31.07.2013. lēmumu, prot.Nr.3, 15.§, 1.4. un 1.5.p.,
ņemot vērā Finanšu komitejas 12.12.2017. sēdes atzinumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, E.Brigmanis, J.Dūmiņš,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, M.Rucis,I.Romanovska, G.Tamanis,
E.Valantis); PRET- nav, ATTURAS – 2 balsis (H.Nezinis, A.Mačs),
NOLEMJ:
1. Izveidot amata vietu – kultūras metodiķis;
2. Apstiprināt Baldones novada domes kultūras darbinieku amatu sarakstu un amatalgas (pielikumā).
3. Lēmums stājas spēkā ar 2018.gada 1.janvāri.
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24.8.§
Par Baldones Mākslas skolas darbinieku amatalgu saraksta apstiprināšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/IZSAKĀS – S.Freiberga/

Ziņo: S.Ezera
SAGATAVOJA: S.Ezera, personāla daļas vadītāja
Baldones novada dome izskatījusi:
1.Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 11.12.2017. atzinumu, par direktora vietnieka
izglītības darbā likmes 0.76 (16 stundas nedēļā) noteikšanu, par papildus vienas pedagoģiskās likmes EUR
680.00 (seši simti astoņdesmit) iekļaušanu amatalgu sarakstā un par amatalgas EUR 850.00 (astoņi simti
piecdesmit) noteikšanu lietvedim.
Ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 42.pantu un
3.pielikumu, 30.11.2010. MK noteikumus Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”,
05.07.2016. MK noteikumus Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, 29.08.2017. MK noteikumus
Nr.511 “Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos Nr. 656 "Noteikumi par
minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes
aprēķināšanu", saskaņā ar Baldones novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma,
kas apstiprināts ar domes 31.07.2013. lēmumu, prot.Nr.3, 15.§, 1.5.p., ņemot vērā Finanšu komitejas
12.12.2017. sēdes atzinumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 9 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, E.Brigmanis, , I.Lagzdiņa,
I.Paegle, A.Požarnovs, M.Rucis,I.Romanovska, E.Valantis); PRET- nav, ATTURAS – 6 balsis (J.Dūmiņš,
K.Putniņa, S.Freiberga, H.Nezinis, A.Mačs, G.Tamanis),
NOLEMJ:
1. Piešķirt papildus pedagoģisko likmi ar amatalgu EUR 680.00 (seši simti astoņdesmit) mēnesī.
2. Noteikt lietveža amatalgu EUR 550.00 (pieci simti piecdesmit) mēnesī.
3. Apstiprināt Baldones Mākslas skolas darbinieku amatu sarakstu un amatalgas (pielikumā).
4. Lēmums stājas spēkā ar 2018.gada 1.janvāri.
24.9.§
Par Baldones novada muzeja darbinieku amatalgu saraksta apstiprināšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ziņo: S.Ezera
SAGATAVOJA: S.Ezera, personāla daļas vadītāja

Ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 42.pantu un
3.pielikumu, 30.11.2010. MK noteikumus Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”,
29.08.2017. MK noteikumus Nr.511 “Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos
Nr. 656 "Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās
stundas tarifa likmes aprēķināšanu", pamatojoties uz Baldones novada pašvaldības darba samaksas un
sociālo garantiju nolikuma, kas apstiprināts ar domes 31.07.2013. lēmumu, prot.Nr.3, 15.§, 1.5.p., ņemot
vērā Finanšu komitejas 12.12.2017. sēdes atzinumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, E.Brigmanis, J.Dūmiņš,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, A.Mačs, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, M.Rucis,I.Romanovska, G.Tamanis,
E.Valantis); PRET- nav, ATTURAS – 1 balss (H.Nezinis),
NOLEMJ:
1.Apstiprināt Baldones novada muzeja darbinieku amatu sarakstu un amatalgas (pielikumā).
2.Lēmums stājas spēkā ar 2018.gada 1.janvāri.
24.10.§
Par Baldones Mūzikas pamatskolas un J.Dūmiņa Baldones Mūzikas skolas darbinieku
amatalgu saraksta apstiprināšanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ziņo: S.Ezera
SAGATAVOJA: S.Ezera, personāla daļas vadītāja
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Saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta 1.daļu,
lēmuma pieņemšanā nepiedalās deputāte S.Freiberga
Deputāte S.Freiberga lūdz paaugstināt mūzikas pamatskolas lietvedei atalgojumu par EUR 50.
BALSOJUMS:
Atklāti balsojot „ par ”- 13 balsis, „ pret ” – nav , „ atturas ” – 2 balsis,
nolemj:
atbalstīt šo priekšlikumu
Baldones novada dome ir izskatījusi:
1.Baldones novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 11.12.2017.sēdes atzinumu
par Baldones Mūzikas pamatskolas un J.Dūmiņa Baldones mūzikas skolas darbinieku amatalgu noteikšanu.
Ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 42.pantu un
3.pielikumu, 30.11.2010. MK noteikumus Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”,
05.07.2016. MK noteikumus Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, 29.08.2017. MK noteikumus
Nr.511 “Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos Nr. 656 "Noteikumi par
minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes
aprēķināšanu", saskaņā ar Baldones novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma,
kas apstiprināts ar domes 31.07.2013. lēmumu, prot.Nr.3, 15.§, 1.5.p., ņemot vērā Finanšu komitejas
12.12.2017. sēdes atzinumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 12 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, E.Brigmanis, J.Dūmiņš,
I.Lagzdiņa, A.Mačs, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, M.Rucis,I.Romanovska, E.Valantis); PRET- nav,
ATTURAS – 2 balss (H.Nezinis, G.Tamanis,), saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 11.panta 1.daļu, nepiedalās lēmuma pieņemšanā – 1 balss (S.Freiberga),
NOLEMJ:
1.Apstiprināt Baldones Mūzikas pamatskolas un J.Dūmiņa Baldones mūzikas skolas amatu sarakstu un
amatalgas (pielikumā).
2.Lēmums stājas spēkā ar 2018.gada 1.janvāri.
24.11.§
Par Baldones novada Pašvaldības policijas darbinieku amatalgu saraksta apstiprināšanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/IZSAKĀS – A.Mačs, V.Āboltiņa, K.Putniņa/

Ziņo: S.Ezera
SAGATAVOJA: S.Ezera, personāla daļas vadītāja
Deputāte K.Putniņa izsaka priekšlikumu paaugstināt vecākajiem inspektoriem stundas likmi uz EUR 2.68
BALSOJUMS:
Atklāti balsojot „ par ”- 7 balsis, „ pret ” – 4 , „ atturas ” – 2 balsis, nepiedalās lēmuma pieņemšanā – 1
balss,
nolemj:
neatbalstīt šo priekšlikumu
Ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 42.pantu un
3.pielikumu, 30.11.2010. MK noteikumus Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”,
29.08.2017. MK noteikumus Nr.511 “Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos
Nr. 656 "Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās
stundas tarifa likmes aprēķināšanu", pamatojoties uz Baldones novada pašvaldības darba samaksas un
sociālo garantiju nolikuma, kas apstiprināts ar domes 31.07.2013. lēmumu, prot.Nr.3, 15.§, 1.5.p., ņemot
vērā Finanšu komitejas 12.12.2017. sēdes atzinumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 10 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, E.Brigmanis, S.Freiberga,
I.Lagzdiņa, I.Paegle, A.Požarnovs, M.Rucis,I.Romanovska, E.Valantis); PRET- 3 balsis (J.Dūmiņš, A.Mačs,
G.Tamanis), ATTURAS – 2 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis),
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Baldones novada Pašvaldības policijas darbinieku amatu sarakstu un amatalgas (pielikumā).
2. Lēmums stājas spēkā ar 2018.gada 1.janvāri.
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24.12.§
Par Baldones novada Pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” darbinieku amatalgu
saraksta apstiprināšanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/IZSAKĀS – E.Valantis, A.Mačs, K.Putniņa, V.Āboltiņa, R.Audzers /

Ziņo: S.Ezera
SAGATAVOJA: S.Ezera, personāla daļas vadītāja
Deputāte K.Putniņa izsaka priekšlikumu audzinātājām palielināt amatalgu EUR 750, auklēm – EUR 470.
BALSOJUMS:
Atklāti balsojot „ par ”- 15 balsis, „ pret ” – nav , „ atturas ” – nav,
nolemj:
atbalstīt šo priekšlikumu
Baldones novada dome ir izskatījusi:
1.Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 11.12.2017. atzinumu par amatalgu noteikšanu
Baldones novada pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” darbiniekiem un asistenta amata vietas
iekļaušanu amatalgu sarakstā, kas nepieciešama speciālās programmas (kods 01011159) īstenošanai.
Ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 42.pantu un
3.pielikumu, 30.11.2010. MK noteikumus Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”,
05.07.2016. MK noteikumus Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, 29.08.2017. MK noteikumus
Nr.511 “Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos Nr. 656 "Noteikumi par
minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes
aprēķināšanu", pamatojoties uz Baldones novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju
nolikuma, kas apstiprināts ar domes 31.07.2013. lēmumu, prot.Nr.3, 15.§, 1.5.p., ņemot vērā Finanšu
komitejas 12.12.2017. sēdes atzinumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 15 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,
G.Tamanis, E.Valantis); PRET- nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Apstiprināt 1 likmes asistenta amata vietu speciālās programmas (kods 01011159) izglītojamo
izglītošanai.
2.Apstiprināt Baldones novada Pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” darbinieku amatu sarakstu un
amatalgas (pielikumā).
3.Lēmums stājas spēkā ar 2018.gada 1.janvāri.
24.13.§
Par Baldones novada domes Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienesta darbinieku amatalgu
saraksta apstiprināšanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

Ziņo: S.Ezera
SAGATAVOJA: S.Ezera, personāla daļas vadītāja
Saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta 1.daļu,
lēmuma pieņemšanā nepiedalās deputāts H.Nezinis
Deputāte K.Putniņa izsaka priekšlikumu atstāt amatalgu sarakstu bez izmaiņām.
BALSOJUMS:
Atklāti balsojot „ par ”- 4 balsis, „ pret ” – 11 balsis, „ atturas ” – nav, nepiedalās lēmuma pieņemšanā
– 1 balss,
nolemj:
neatbalstīt šo priekšlikumu
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Baldones novada dome ir izskatījusi:
1.Personāla vadītājas Sandijas Ezeras ziņojumu par Baldones novada domes Pilsētas un ceļu uzturēšanas
dienesta darbinieku amatalgu noteikšanu, lai nodrošinātu vienlīdzīgu un konkurētspējīgu speciālistu
atalgojumu pašvaldībā, pamatojoties uz Baldones novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju
nolikuma, kas apstiprināts ar domes 31.07.2013. lēmumu, prot.Nr.3, 15.§, 1.5.p. un MK noteikumiem
Nr.511 “Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos Nr. 656 "Noteikumi par
minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes
aprēķināšanu".
Ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 42.pantu un
3.pielikumu, 30.11.2010. MK noteikumus Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”,
29.08.2017. MK noteikumus Nr.511 “Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos
Nr. 656 "Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās
stundas tarifa likmes aprēķināšanu", pamatojoties uz Baldones novada pašvaldības darba samaksas un
sociālo garantiju nolikuma, kas apstiprināts ar domes 31.07.2013. lēmumu, prot.Nr.3, 15.§, 1.5.p., ņemot
vērā Finanšu komitejas 12.12.2017. sēdes atzinumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 9 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, E.Brigmanis, I.Lagzdiņa,
I.Paegle, A.Požarnovs, M.Rucis,I.Romanovska, E.Valantis); PRET- 1 balss ( A.Mačs), ATTURAS – 4 balsis
(S.Freiberga, J.Dūmiņš, K.Putniņa, G.Tamanis,), saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā” 11.panta 1.daļu, nepiedalās lēmuma pieņemšanā – 1 balss (H.Nezinis),
NOLEMJ:
1.Apstiprināt Baldones novada domes Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienesta darbinieku amatu sarakstu
un amatalgas (pielikumā).
2.Lēmums stājas spēkā ar 2018.gada 1.janvāri.
24.14.§
Par Baldones novada Sociālās aprūpes centra “Baldone” darbinieku amatalgu saraksta
apstiprināšanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/IZSAKĀS – V.Āboltiņ/

Ziņo: S.Ezera
SAGATAVOJA: S.Ezera, personāla daļas vadītāja
Baldones novada dome ir izskatījusi:
1.Sociālo jautājumu un Veselības aizsardzības komitejas 11.12.2017. atzinumu par amatalgas noteikšanu
medmāsai, sociālajam darbiniekam un fizioterapeitam.
Ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 42.pantu un
3.pielikumu, 30.11.2010. MK noteikumus Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”,
29.08.2017. MK noteikumus Nr.511 “Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos
Nr. 656 "Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās
stundas tarifa likmes aprēķināšanu", pamatojoties uz Baldones novada pašvaldības darba samaksas un
sociālo garantiju nolikuma, kas apstiprināts ar domes 31.07.2013. lēmumu, prot.Nr.3, 15.§, 1.5.p., ņemot
vērā Finanšu komitejas 12.12.2017. sēdes atzinumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 15 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,
G.Tamanis, E.Valantis); PRET- nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Baldones novada Sociālās aprūpes centra “Baldone” darbinieku amatu sarakstu un
amatalgas (pielikumā).
2. Lēmums stājas spēkā ar 2018.gada 1.janvāri.
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24.15.§
Par Baldones novada pašvaldības Sociālā dienesta darbinieku amatalgu saraksta
apstiprināšanu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ziņo: S.Ezera
SAGATAVOJA: S.Ezera, personāla daļas vadītāja

Ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 42.pantu un
3.pielikumu, 30.11.2010. MK noteikumus Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”,
pamatojoties uz Baldones novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma, kas
apstiprināts ar domes 31.07.2013. lēmumu, prot.Nr.3, 15.§, 1.5.p., ņemot vērā Finanšu komitejas
12.12.2017. sēdes atzinumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, E.Brigmanis, J.Dūmiņš,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, A.Mačs, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, M.Rucis,I.Romanovska, G.Tamanis,
E.Valantis); PRET- nav, ATTURAS – 1 balss (H.Nezinis),
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Baldones novada Sociālā dienesta darbinieku amatu sarakstu un amatalgas (pielikumā).
2. Lēmums stājas spēkā ar 2018.gada 1.janvāri.
24.16.§
Par Baldones novada Sporta kompleksa darbinieku amatalgu saraksta apstiprināšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/IZSAKĀS – E.Valantis, G.Tamanis, E.Brigmanis, I.Romanovska, A.Požarnovs, V.Āboltiņa, K.Putniņa/

Ziņo: S.Ezera
SAGATAVOJA: S.Ezera, personāla daļas vadītāja
Saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta 1.daļu,
lēmuma pieņemšanā nepiedalās deputāts E.Brigmanis
Deputāts E.Valantis izsaka priekšlikumu palielināt kompleksa vadītāja atalgojumu uz EUR 1400.
Deputāte K.Putniņa izsaka priekšlikumu palielināt kompleksa vadītāja atalgojumu uz EUR 1300.
1.BALSOJUMS: par deputāta E.Valanta priekšlikumu
Atklāti balsojot „ par ”- 7 balsis, „ pret ” – 6 balsis, „ atturas ” – 1 balss, nepiedalās lēmuma pieņemšanā
– 1 balss,
nolemj:
neatbalstīt šo priekšlikumu
2.BALSOJUMS: par deputātes K.Putniņas iesniegumu
Atklāti balsojot „ par ”- 12 balsis, „ pret ” – 2 balsis, „ atturas ” – nav, nepiedalās lēmuma pieņemšanā
– 1 balss,
nolemj:
atbalstīt šo priekšlikumu
Baldones novada dome izskatījusi:
1.Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 11.12.2017. atzinumu par amatalgas noteikšanu
remontstrādniekam un sētniekam ar 01.03.2017. un sporta kompleksa lietveža pienākumu veikšanu
Baldones vidusskolas administrācijas darbiniekiem, nosakot piemaksu 30% apmērā pie darba algas
mēnesī.
Ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 42.pantu un
3.pielikumu, 30.11.2010. MK noteikumus Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”,
29.08.2017. MK noteikumus Nr.511 “Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos
Nr. 656 "Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās
stundas tarifa likmes aprēķināšanu", pamatojoties uz Baldones novada pašvaldības darba samaksas un
sociālo garantiju nolikuma, kas apstiprināts ar domes 31.07.2013. lēmumu, prot.Nr.3, 15.§, 1.5.p., ņemot
vērā Finanšu komitejas 12.12.2017. sēdes atzinumu,
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Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 12 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, J.Dūmiņš, S.Freiberga,
I.Lagzdiņa, A.Mačs I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa M.Rucis,I.Romanovska, E.Valantis); PRET- 1 balss
(G.Tamanis), ATTURAS – 1 balss (H.Nezinis), saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 11.panta 1.daļu, nepiedalās lēmuma pieņemšanā – 1 balss (E.Brigmanis),
NOLEMJ:
1. Neizveidot Baldones novada Sporta kompleksā lietveža amata vietu, uzdodot sporta kompleksa lietveža
pienākumus veikt Baldones vidusskolas lietvedības pārzinim vai sekretāram, nosakot piemaksu 30%
apmērā pie darba algas mēnesī.
2. No 01.03.2018. remontstrādniekam noteikt amatalgu EUR 740.00 (septiņi simti četrdesmit) mēnesī;
3. Paredzēt budžetā finansējumu Baldones vidusskolas sporta stadiona sētnieka darba algai no
01.03.2018.-31.10.2018., EUR 445.00 (četri simti četrdesmit pieci) mēnesī.
4. Apstiprināt Baldones novada Sporta kompleksa darbinieku amatu sarakstu un amatalgas (pielikumā).
5. Lēmums stājas spēkā ar 2018.gada 1.janvāri.
24.17.§
Par Baldones novada sporta treneru amatalgu saraksta apstiprināšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ziņo: S.Ezera
SAGATAVOJA: S.Ezera, personāla daļas vadītāja

Baldones novada dome izskatījusi:
1.Baldones novada domes 26.09.2017.lēmumu, prot.Nr.11 (17), 31§, par grozījumiem nolikumā “Par
atbalstu Baldones novada sporta organizācijām un individuālajiem sportistiem”.
Ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 42 pantu un
3.pielikumu, 30.11.2010. MK noteikumus Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”,
29.08.2017. MK noteikumus Nr.511 “Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos
Nr. 656 "Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās
stundas tarifa likmes aprēķināšanu", pamatojoties uz Baldones novada pašvaldības darba samaksas un
sociālo garantiju nolikuma, kas apstiprināts ar domes 31.07.2013. lēmumu, prot.Nr.3, 15.§, 1.5.p., ņemot
vērā Finanšu komitejas 12.12.2017. sēdes atzinumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, E.Brigmanis, S.Freiberga,
I.Lagzdiņa, A.Mačs, H.Nezinis, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, M.Rucis,I.Romanovska, G.Tamanis,
E.Valantis); PRET- nav, ATTURAS – 1 balss (J.Dūmiņš),
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Baldones novada sporta treneru amatu sarakstu un amatalgas (pielikumā).
2. Lēmums stājas spēkā ar 2018.gada 1.janvāri.
24.18.§
Par Baldones vidusskolas darbinieku amatalgu saraksta apstiprināšanu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ziņo: S.Ezera
SAGATAVOJA: S.Ezera, personāla daļas vadītāja

Ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 42.pantu un
3.pielikumu, 30.11.2010. MK noteikumus Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”,
29.08.2017. MK noteikumus Nr.511 “Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos
Nr. 656 "Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās
stundas tarifa likmes aprēķināšanu", pamatojoties uz Baldones novada pašvaldības darba samaksas un
sociālo garantiju nolikuma, kas apstiprināts ar domes 31.07.2013. lēmumu, prot.Nr.3, 15.§, 1.5.p., ņemot
vērā Finanšu komitejas 12.12.2017. sēdes atzinumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 14 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, E.Brigmanis, J.Dūmiņš,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, A.Mačs, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, M.Rucis,I.Romanovska, G.Tamanis,
E.Valantis); PRET- nav, ATTURAS – 1 balss (H.Nezinis),
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Baldones vidusskolas darbinieku amatu sarakstu un amatalgas (pielikumā).
2. Lēmums stājas spēkā ar 2018.gada 1.janvāri.
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Sēdes vadītājs R.Audzers lūdz nobalsot par pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbinieku amatalgu
sarakstu apstiprināšanu kopumā:
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 9 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa, J.Dūmiņš, I.Paegle,
A.Požarnovs, K.Putniņa , M.Rucis,I.Romanovska, E.Valantis), PRET- 1 balss (G.Tamanis), ATTURAS – 1
balss (A.Mačs), saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta
1.daļu, nepiedalās lēmuma pieņemšanā – 2 balsis (S.Freiberga, I.Lagzdiņa, H.Nezinis, E.Brigmanis),
NOLEMJ:
apstiprināt pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbinieku amatalgu sarakstu.
25.§
Par “Baldones novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikums”
apstiprināšanu
____________________________________________________________________________________________________________________________________

/IZSAKĀS –K.Putniņa, N.Sniedze, E.Valantis, A.Mačs, V.Āboltiņa /
ZIŅO: S.Bērziņa
SAGATAVOJA: S.Bērziņa, Juridiskā dienesta vadītāja

Tika izskatīts jautājums par “Baldones novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikums”
apstiprināšanu.
Deputāts A.Mačs izsaka priekšlikumus:1) priekšsēdētāja amatalgai noteikt koeficientu 2; )svītrot
deputātiem degvielas kompensāciju EUR 7.00; 3) deputātu atalgojumu atstāt EUR 8.50
1.BALSOJUMS: par deputātu atalgojumu
Atklāti balsojot „ par ”- 15 balsis, „ pret ” – nav , „ atturas ” – nav,
nolemj:
atbalstīt šo priekšlikumu
2.BALSOJUMS: par degvielas kompensāciju
Atklāti balsojot „ par ”- 13 balsis, „ pret ” – 1 balss, „ atturas ” – 1 balss,
nolemj:
atbalstīt šo priekšlikumu
Domes priekšsēdētājs R.Audzers līdz balsojumu par domes priekšsēdētāja amatalgu vadīt domes
priekšsēdētāja vietniekam A.Požarnovam
3.BALSOJUMS: par priekšsēdētāja amatalgai noteikto koeficientu 2,5
Atklāti balsojot „ par ”- 4 balsis, „ pret ” – 7 balsis, „ atturas ” – 2 balsis, nepiedalās lēmuma pieņemšanā
– 1 balss (R.Audzers)
nolemj:
neatbalstīt šo priekšlikumu
4.BALSOJUMS: par priekšsēdētāja amatalgai noteikto koeficientu 2
Atklāti balsojot „ par ”- balsis, „ pret ” – balsis, „ atturas ” – 1 balss, nepiedalās lēmuma pieņemšanā
– 1 balss (R.Audzers)
nolemj:
atbalstīt šo priekšlikumu
Sēdi atsāk vadīt R.Audzers
Sēdes vadītājs R.Audzers lūdz nobalsot - bāriņtiesai, komisijām un darba grupām stundu likmi arī atstāt
EUR 8.50
Atklāti balsojot „ par ”- 14 balsis, „ pret ” – 1 balss, „ atturas ” – nav,
nolemj:
atbalstīt šo priekšlikumu
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Deputāte V.Āboltiņa lūdz fiksēt protokolā viņas viedokli, ka Nolikuma 6.3.punktā stundas atalgojums
jānosaka EUR 9.50, bet 6.4.punktā – EUR 10.50.
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. likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktā ir noteikts, ka dome var izskatīt jebkuru
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome varnoteikt domes priekšsēdētāja, viņa
vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības
amatpersonu un darbinieku atlīdzību;
3. Likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktā ir noteikts, ka pašvaldības dome pieņem
iekšējos normatīvos aktus (noteikumus, nolikumus, instrukcijas);
4.Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73. pantā ir noteikts, ka publiskas personas orgāns un amatpersona
savas kompetences ietvaros var izdot iekšējos normatīvos aktus (..);
Ņemot vērā iepriekš norādīto, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 12.
un 13. punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.pantu
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (R.Audzers, E.Brigmanis, S.Freiberga, I.Lagzdiņa,
A.Mačs, H.Nezinis, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, M.Rucis,I.Romanovska, G.Tamanis, E.Valantis);
PRET- 1 balss (V.Āboltiņa), ATTURAS – 1 balss (J.Dūmiņš),
NOLEMJ:
1.Apstiprināt Baldones novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu.
Saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta
1.daļu, kurā noteikts, ka valsts amatpersonai ir aizliegts, pildot valsts amatpersonas pienākumus,
sagatavot vai izdot administratīvos aktus, veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas,
slēgt līgumus vai veikt citas darbības, kurās šī valsts amatpersona, tās radinieki vai darījumu partneri ir
personiski vai mantiski ieinteresēti, skatot nākamo jautājumu, sēdes vadību pārņem Baldones
novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andrejs Požarnovs
26.§
Par degvielas patēriņa limitu domes priekšsēdētājam
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/IZSAKĀS – A.Požarnovs, V.Āboltiņa, K.Lāce, E.Valantis, K.Putniņa, R.Audzers, H.Nezinis, I.Paegle,
A.Mačs /
ZIŅO: K.Lāce
SAGATAVOJA: K.Lāce, Juridiskā dienesta juriste
Baldones novada domē 2015.gada 22.decembrī tika pieņemts lēmums Nr.17 (17§), ar kuru tika noteikts
Baldones novada pašvaldības iestāžu vadītāju un darbinieku darba vajadzībām nepieciešamie degvielas
limiti domes un tās iestāžu vajadzībām uz līguma pamata izmantojamam personīgajam autotransportam
(saskaņā ar patapinājuma līgumiem). Domes priekšsēdētājam tika noteikts degvielas patēriņa limits
mēnesī 60 litri.
Baldones novada dome ir izskatījusi pašvaldības izpilddirektores p.i. E.Arājas 07.12.2017. iesniegumu,
domē saņemts 07.12.2017., reģistrācijas Nr.3294, ar lūgumu, amata pienākumu nodrošināšanai, veicot
pašvaldības interešu pārstāvību, piešķirt domes priekšsēdētājam R.Audzeram apmaksātu degvielas
patēriņa limitu – papildus 60 litri mēnesī, noslēdzot patapinājuma līgumu par personīgā transportlīdzekļa
izmantošanu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, kas noteic, ka dome var izskatīt jebkuru
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, kā arī ievērojot Baldones novada domes 22.12.2010.
apstiprinātos noteikumus “Par kārtību, kādā Baldones novada domes amatpersonas (darbinieki) izmanto
pašvaldības mantu un finanšu resursus” 3.2.punktu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 8 balsis (V.Āboltiņa, E.Brigmanis, A.Mačs, I.Paegle,
A.Požarnovs, M.Rucis,I.Romanovska, E.Valantis); PRET- 2 balsis (I.Lagzdiņa, G.Tamanis), ATTURAS –
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4 balsis (J.Dūmiņš, S.Freiberga, K.Putniņa, H.Nezinis), saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā” 11.panta 1.daļu, nepiedalās lēmuma pieņemšanā- 1 balss (R.Audzers),
NOLEMJ:
1.Grozīt 2015.gada 22.decembra lēmuma Nr. Nr.17 (17§) 1.punktu, izsakot to šādā redakcijā:
“1. Domes priekšsēdētājam 120 litri mēnesī; ”.
Sēdi atsāk vadīt domes priekšsēdētājs R.Audzers
27.§
Par fonda “Sibīrijas bērni” iesniegumu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 15 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,
G.Tamanis, E.Valantis); PRET- nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Atteikt piešķirt finanšu līdzekļus nodibinājuma “Fonds Sibīrijas bērni”, reģistrācijas Nr. Nr.40008057169,
juridiskā adrese Graudu iela 41A, Rīga, projektiem.
28.§
Par nedzīvojamo telpu nomas līguma izbeigšanu ar “Baldones kultūras biedrību”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/IZSAKĀS – A.Mačs, H.Nezinis, K.Putniņa, V.Āboltiņa/

ZIŅO: S.Bērziņa
SAGATAVOJA: S.Bērziņa, Juridiskā dienesta vadītāja
Baldones novada dome (turpmāk-Dome) izskatījusi biedrības “Baldones kultūras biedrība”, reģistrācijas
numurs 40008149660, juridiskā adrese: Iecavas iela 2A, Baldone, Baldones nov., LV-2125, valdes locekļa
Arta Puriņa 04.12.2017. iesniegumu ar lūgumu izbeigt nedzīvojamo telpu nomas līgumu, saņemtu domē
04.12.2017. ar reģistrācijas Nr.1-7/3250, un konstatē:
1. Ar 2011.gada 5. oktobra Domes lēmumu (prot.Nr.19.8.§) “Baldones kultūras biedrībai” tika nodots bezatlīdzības
lietošanā pašvaldībai piederošais īpašums Iecavas ielā 2A, Baldonē, ar kadastra Nr. 8005 001 0515;
2. 2011. gada 17. oktobrī tika noslēgts nedzīvojamo telpu nomas līgums ar Nr. 107-05-29/8.
3. Nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr. 107-05-29/8 termiņš tika noteikts līdz 2018. gada 16. oktobrim.
Baldones novada dome lēmumu pieņem saskaņā ar 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.

Pamatojoties uz “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un ņemot vērā biedrības “Baldones
kultūras biedrība”, reģistrācijas numurs 40008149660, juridiskā adrese: Iecavas iela 2A, Baldone,
Baldones nov., LV-2125, valdes locekļa Arta Puriņa 04.12.2017. iesniegumu ar lūgumu izbeigt
nedzīvojamo telpu nomas līgumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (R.Audzers, E.Brigmanis, S.Freiberga, I.Lagzdiņa,
A.Mačs, H.Nezinis, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, M.Rucis,I.Romanovska, G.Tamanis, E.Valantis);
PRET- 1 balss (V.Āboltiņa), ATTURAS – 1 balss (J.Dūmiņš),
NOLEMJ:
1. Pārtraukt nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr. 107-05-29/8, ar biedrību “Baldones kultūras biedrība”,
reģistrācijas numurs 40008149660, ar 2017.gada 19. decembri.
2. Noteikt, ka biedrībai “Baldones kultūras biedrība”, reģistrācijas numurs 40008149660, ir jāveic
maksājums par elektroenerģiju, t.sk. abonēšanas maksu, (pēc grāmatvedības nodaļas izsniegta rēķina)
līdz 2017. gada 19. decembri (ieskaitot).
3. Uzdot Juridiskajam dienestam 2 (divu) nedēļu laikā sagatavot vienošanos par līguma pirmstermiņa
izbeigšanu un nedzīvojamo telpu pieņemšanas – nodošanas aktu.
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29.§
Par saistošajiem noteikumiem Nr.34“Grozījumi Baldones novada domes 2017. gada 25.jūlija
saistošajos noteikumos Nr. 10 “Baldones novada pašvaldības nolikums””
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/IZSAKĀS – V.Āboltiņa, S.Bērziņa/

ZIŅO: K.Lāce
SAGATAVOJA: K.Lāce, Juridiskā dienesta juriste
2017.gada 28.augusta Baldones novada domes sēdē tika pieņemts lēmums Par komisijas ēku un būvju
pieņemšanu ekspluatācija likvidēšanu. Izskatījusi saistošo noteikumu “Grozījumi Baldones novada
domes 2017. gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 10 “Baldones novada pašvaldības nolikums””
projektu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka

dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var
apstiprināt pašvaldības nolikumu. Likuma “Par pašvaldībām” 24. pantu, kas nosaka, ka pašvaldības
nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas
kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības organizācijas
jautājumus.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un
24.pantu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 15 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,
G.Tamanis, E.Valantis); PRET- nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Apstiprināt Baldones novada domes saistošos noteikumus Nr.34 “Grozījumi Baldones novada domes
2017. gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 10 “Baldones novada pašvaldības nolikums””.
2.Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniski nosūtīt
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
30.§
Par pilnvarojumu parakstīt izziņu par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/IZSAKĀS – H.Nezinis, K.Putniņa, N.Sniedze, A.Požarnovs/

ZIŅO: K.Lāce
SAGATAVOJA: K.Lāce, Juridiskā dienesta juriste
Lai nodrošinātu likuma “Par Pašvaldībām” 78.panta ceturtās daļas nosacījumus, kas nosaka, ka
pirmpirkuma tiesību realizēšanas kārtību un termiņu nosaka Ministru kabinets un Ministru kabineta
2010.gada 28.septembra noteikumos Nr.919 “Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību
izmantošanas kārtību un termiņiem” noteiktās prasības, nepieciešams noteikt pilnvarojumu izziņu par
atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības parakstīšanai. Nekustamā īpašuma un zemes ierīcības nodaļas
nolikuma 6.9.punktā noteikts, ka nodaļas funkcijas ir izskatīt un sagatavot dokumentus attiecībā par
pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanu, neizmantošanu un lai nodrošinātu minēto funkciju izpildi
nodaļa izskata iesniegumus par pirmpirkuma tiesību izmantošanu un sagatavo lēmuma projektus par

pirmpirkuma tiesību izmantošanu, un gadījumos, kad pašvaldībai nekustamais īpašums nav nepieciešams,
sagatavot izziņu par atteikšanos izmantot pirmpirkuma tiesības.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties likuma “Par pašvaldībām” un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra
noteikumos Nr.919 “Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem”,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 13 balsis (R.Audzers, E.Brigmanis, S.Freiberga, I.Lagzdiņa,
A.Mačs, H.Nezinis, I.Paegle, A.Požarnovs, K.Putniņa, M.Rucis,I.Romanovska, G.Tamanis, E.Valantis);
PRET- 1 balss (V.Āboltiņa), ATTURAS – 1 balss (J.Dūmiņš),
NOLEMJ:
1.Pilnvaro Baldones novada domes priekšsēdētāja vietnieku attīstības jautājumos Andreju Požarnovu
parakstīt Baldones novada pašvaldības izziņu par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.
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31.§
Par Vēlēšanu komisiju

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

/IZSAKĀS – E.Valantis, R.Audzers/

ZIŅO: K.Lāce
SAGATAVOJA: K.Lāce, Juridiskā dienesta juriste
Baldones novada domē saņemti 8 (astoņi) vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta pieteikumi, visi iesniegtie
pieteikumi atbilst Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma
prasībām.
BALSOJUMI
1.balsojums -par Dz.Klūgu
Atklāti balsojot „ par ”- 14 balsis, „ pret ” – 1 balss, „ atturas ” – nav,
nolemj:
ievēlēt Dz.Klūgu
2.balsojums – par J.Gulbi
Atklāti balsojot „ par ”- 7 balsis, „ pret ” – 8 balsis, „ atturas ” – nav,
nolemj:
neievēlēt J.Gulbi
3.balsojums – par I.Šembeli
Atklāti balsojot „ par ”- 13 balsis, „ pret ” – 1 balss, „ atturas ” – 1 balss,
nolemj:
ievēlēt I.Šembeli
4.balsojums – par D.Straumi
Atklāti balsojot „ par ”- 13 balsis, „ pret ” – 1 balss, „ atturas ” – 1 balss,
nolemj:
ievēlēt D.Straumi
5.balsojums – par I.Smilgu-Vīgranti
Atklāti balsojot „ par ”- 12 balsis, „ pret ” – nav, „ atturas ” – 3 balsis,
nolemj:
ievēlēt I.Smilgu-Vīgranti
6.balsojums – par I.Upmali
Atklāti balsojot „ par ”- 11 balsis, „ pret ” – 1 balss, „ atturas ” – 3 balsis,
nolemj:
ievēlēt I.Upmali
7.balsojums – par G.Englantu
Atklāti balsojot „ par ”- 12 balsis, „ pret ” – 1 balss, „ atturas ” – 2 balsis,
nolemj:
ievēlēt G.Englantu
8.balsojums – par D.Pambakeri
Atklāti balsojot „ par ”- 8 balsis, „ pret ” – 5 balsis, „ atturas ” – 2 balsis,
nolemj:
ievēlēt D.Pambakeri
Pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma
1.pantu, kas nosaka, ka Saeimas vēlēšanu, Eiropas Parlamenta vēlēšanu, tautas nobalsošanas, kā arī

republikas pilsētas domes un novada domes (turpmāk - dome) vēlēšanu sagatavošanai katrā republikas
pilsētā un novadā no vēlētājiem tiek izveidota attiecīgi republikas pilsētas vēlēšanu komisija un novada
vēlēšanu komisija (turpmāk - vēlēšanu komisija) 7-15 locekļu sastāvā. Vēlēšanu komisijas locekļu
skaitu nosaka attiecīgā dome. Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu
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komisiju likuma 10.pants nosaka, ka Dome pārbauda, vai pieteiktais kandidāts atbilst likumā

noteiktajām prasībām (6.pants). Par katru kandidātu balso atsevišķi. Par ievēlētiem uzskatāmi
tie kandidāti, kuri saņēmuši visvairāk balsu, taču ne mazāk, kā nepieciešams lēmuma pieņemšanai. Tie
kandidāti, kuri saņēmuši ievēlēšanai nepieciešamo balsu skaitu, bet neiekļūst vēlēšanu komisijā, tiek
iekļauti vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu sarakstā. Ņemot vērā minēto Baldones novada domei ir
jāizvērtē katra kandidāta atbilstība Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu
komisiju likuma 6.pantam, kas nosaka, ka Vēlēšanu komisijas un iecirkņu komisijas izveidojamas no

Latvijas pilsoņiem, kuri prot latviešu valodu un kuriem ir vismaz vispārējā vidējā izglītība. Par vēlēšanu
komisijas vai iecirkņa komisijas locekli nevar būt Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada
domes deputāts. Par iecirkņa komisijas locekli nevar būt persona, kura ir pieteikta par deputāta kandidātu
vai ir kandidātu saraksta iesniedzēja. Viena un tā pati persona, izņemot 1.panta ceturtajā daļā noteiktos
gadījumus, nevar būt vairākās komisijās. Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu
iecirkņu komisiju priekšsēdētāji, sekretāri un komisiju locekļi nav uzskatāmi par valsts amatpersonām
likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" izpratnē.
Ņemot vērā minēto, pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu
komisiju likuma 1.pantu, 6.pantu un 10.pantu, kā arī ņemot vērā balsojuma par atsevišķajiem kandidātiem
rezultātus,
Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 10 balsis (R.Audzers, E.Brigmanis, A.Mačs, H.Nezinis,
I.Paegle, A.Požarnovs, M.Rucis, I.Romanovska, G.Tamanis, E.Valantis); PRET- 1 balss (V.Āboltiņa),
ATTURAS – 4 balss (J.Dūmiņš, S.Freiberga, K.Putniņa, I.Lagzdiņa ),
NOLEMJ:
1.Ievēlēt Vēlēšanu komisiju 7 locekļu sastāvā.
2.Apstiprināt Baldones novada vēlēšanu komisijas
3.Apstiprināt Baldones novada vēlēšanu komisijas
4.Apstiprināt Baldones novada vēlēšanu komisijas
5.Apstiprināt Baldones novada vēlēšanu komisijas
6.Apstiprināt Baldones novada vēlēšanu komisijas
7.Apstiprināt Baldones novada vēlēšanu komisijas
8.Apstiprināt Baldones novada vēlēšanu komisijas

sastāvā
sastāvā
sastāvā
sastāvā
sastāvā
sastāvā
sastāvā

Dzintaru Klūgu.
Ilvu Šembeli.
Diānu Straumi.
Ingu Smilgu-Vīgranti.
Inesi Upmali.
Gintu Englantu.
Diānu Pambakeri.

