2018.gada 24.aprīļa sēde Nr.4
Domes sēdē skatīti šādi darba kārtības jautājumi un pieņemti lēmumi:
1. Par grozījumiem Baldones vidusskolas darbinieku amatalgu sarakstā.
2. Par dzīvojamo māju pārvaldīšanas līguma noslēgšanu ar SIA “BŪKS”.
3. Par noteikumu “Kārtība, kādā iesniedzami dokumenti Baldones novada domei par
dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu” apstiprināšanu .
4. Informatīvs materiāls - SIA BŪKS vispārējais raksturojums, paveiktais līdz
2018.gadam un darbības virzieni 2018. un 2019.gadā.
5. Par uzņemšanas noteikumiem bērnu piedzīvojumu un atpūtas dienas nometnēm
“Prieka laboratorija”.
6. Skaidrojums par nekustamā īpašuma Vanagkalnu ielā 50 k-1 iznomāšanu.
7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā Parka ielā 7B,
Baldonē.
8. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā
“Aizvējas”.
9. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā
“Bedrenieki”.
10. Par nekustamo īpašumu atsavināšanas procesa uzsākšanu.
11. Par nekustamā īpašuma noņemšanu no pašvaldības bilances.
12. Par SIA “BŪKS” apsaimniekošanas pakalpojumiem.
13. Par nekustamo īpašumu uzņemšanu bilancē.
14. Par pašvaldībai piederošās zemes nomu.
15. Par zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu.
16. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
17. Par zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu.
18. Par lēmuma atcelšanu.
19. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu “Jaunklāvi”.
20. Par projekta “Teritorijas Klapkrogā publiskās infrastruktūras attīstība’’
finansējumu.
21. Par “Uzņēmējdarbības attīstības biznesa ideju konkursu jauniešiem 2018”.
22. Par projekta "Baldones novada tirgus laukuma infrastruktūras attīstība"
līdzfinansējumu.
23. Par kārtību, kādā tiek veikta Baldones novada domes padotībā esošo izglītības
iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšana.
24. Par Baldones novada Muzeja pagaidu pārcelšanu.
25. Par pašvaldības atbalstu 2. ātrā šaha turnīra organizēšanai.
26. Par Baldones novada mākslas plenēra 2018 nolikumu.
27. Par grozījumiem Baldones pirmskolas izglītības iestādes “Vāverīte” nolikumā.
28. Par Baldones novada Bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu.
29. Par grozījumiem Baldones mākslas skolas nolikumā.
30. Par grozījumiem Jāņa Dūmiņa Baldones Mūzikas skolas nolikumā.
31. Par Baldones Mūzikas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
32. Par Baldones novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšanas
pakalpojumu līdzfinansējumu.
33. Par Baldones novada pašvaldības finansējuma piešķiršanu nevalstiskām
organizācijām, kuru darbība saistīta ar sociālo jomu, 2018.gadā.
34. Par grozījumiem Baldones novada Bāriņtiesas nolikumā.
35. Par jaunu amata vietu Sociālā aprūpes centrā “Baldone”.
36. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu.
37. Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma termiņa pagarināšanu.
38. Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma termiņa pagarināšanu.
39. Par dalību Latvijas Pašvaldību savienības 29.kongresā un biedru sapulcē.
40. Par grozījumiem 19.12.2017. domes lēmumā Nr.18(24), (sēdes prot. Nr.24, 1§)
“Par Baldones novada pašvaldības administrācijas darbinieku apstiprināšanu”.
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41. Par līdzfinansējuma piešķiršanu dekoratīvā gleznojuma “Latvijas pilsētas un
novadi valsts simtgadei” veidošanai.
42. Par cietušā statusa noteikšanu KNAB Administratīvā pārkāpuma lietā Nr.870/1.124/26
43. Par šķiroto atkritumu papildus punktu vietām.
44. Par Baldones sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma
apstiprināšanu.
45. Par papildu līdzekļiem prezentācijas izdevumiem.
46. Par “Pavasara spodrības nedēļas” izsludināšanu.
47. Par Baldones novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikuma apstiprināšanu.
48. Par atļauju izmantot Baldones novada pašvaldības elektroenerģijas pieslēgumu
vietu
49. Par komandējuma izdevumiem.
1.§
Par grozījumiem Baldones vidusskolas darbinieku amatalgu sarakstā
_______________________________________________________________________________
/IZSAKĀS – Dz.Knohenfelde, N.Sniedze, S.Freiberga, K.Putniņa, I.Paegle/
ZIŅO: Dz.Knohenfelde, Baldones vidusskolas direktore
SAGATAVOJA: S.Ezera, Personāla speciāliste

Deputātes S.Freibergas priekšlikums – noteikt medicīnas māsai amatalgu EUR 700.00 (septiņi simti)
mēnesī. Nepieciešamo finansējumu līdz gada beigām medmāsas atalgojumam segt no nesadalīto
līdzekļu atlikuma pamatbudžetā.
Baldones novada dome, atklāti balsojot „ PAR ” – 12 balsis (R.Audzers, K.Putniņa, H.Nezinis,
E.Brigmanis, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, I.Romanovska, V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs,
G.Tamanis), „ PRET ” – nav, „ATTURAS ”– nav,
NOLEMJ: atbalstīt priekšlikumu.

Baldones novada dome izskatījusi Baldones vidusskolas direktores Dzintras Knohenfeldes
iesniegumus, domē saņemtus 26.03.2018, reģ.Nr.BND/2018/2-1/793-S un 19.04.2018.,
reģ.Nr.BND/2018/2-1/974-S, ar lūgumu no 01.04.2018. grozīt Baldones vidusskolas amatalgu
sarakstu:
1. Svītrojot no amatalgu saraksta amata vietu – lietvedības pārzinis.
2. Svītrojot no amatalgu sarakstu amata vietu – lietvedības sekretārs.
3. Izveidojot amata vietu – lietvedis (amatu saime un līmenis – 18.3 II), nosakot normālu
darba laiku 40 darba stundas nedēļā un amatalgu EUR 800.00 (astoņi simti) mēnesī.
4. Nosakot amatalgu direktora vietniekam administratīvi saimnieciskajā darbā – EUR 780.00
(septiņi simti astoņdesmit) mēnesī.
5. Nosakot amatalgu medicīnas māsai – EUR 615.00 (seši simti piecpadsmit) mēnesī.
Amata vietu un amatalgu grozījumi saistīti ar izmaiņām amata pienākumos un darba apjomā.
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”,
ņemot vērā Finanšu komitejas 17.04.2018. sēdes atzinumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot „ PAR ” – 12 balsis (R.Audzers, K.Putniņa, H.Nezinis,
E.Brigmanis, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, I.Romanovska, V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs,
G.Tamanis), „ PRET ” – nav, „ATTURAS ”– nav,
NOLEMJ:
1. Svītrot no Baldones vidusskolas amatalgu saraksta amata vietas – lietvedības pārzinis un
lietvedības sekretārs.
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2. Izveidot amata vietu – lietvedis (amatu saime un līmenis – 18.3 II) ar normālu darba laiku 40
darba stundas nedēļā un amatalgu – EUR 800.00 (astoņi simti) mēnesī.
3. Noteikt direktora vietniekam administratīvi saimnieciskajā darbā amatalgu EUR 780.00 (septiņi
simti astoņdesmit) mēnesī.
4. Noteikt medicīnas māsai amatalgu EUR 700.00 (septiņi simti) mēnesī.
5. Nepieciešamo finansējumu līdz gada beigām medmāsas atalgojumam segt no nesadalīto līdzekļu
atlikuma pamatbudžetā. Uzdot grāmatvedības vadītājai sagatavot attiecīgos grozījumus pašvaldības
budžetā.
6. Lēmums stājas spēkā ar 2018.gada 1.maiju.
Plkst. 17.16 no sēžu zāles iziet Dzintra Knohenfelde.
Plkst. 17.16 sēžu zālē ienāk deputāts Edmunds Valantis.
2.§
Par dzīvojamo māju pārvaldīšanas līguma noslēgšanu ar SIA “BŪKS”
_______________________________________________________________________________
ZIŅO: SIA “BŪKS” valdes loceklis S.Kirilovs
SAGATAVOJA: Juridiskā dienesta juriste K.Lāce sadarbībā ar SIA “BŪKS” valdes locekli S.Kirilovu
Lai sakārtotu pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšanu,
nepieciešams nodrošināt dzīvojamo māju pārvaldīšanu līdz tās pārvaldīšanas tiesību nodošanai
dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, kā
arī denacionalizēto namīpašumu pārvaldīšanu līdz brīdim, kad pārvaldīšanas tiesības pārņems
īpašnieki vai viņu mantinieki. SIA “BŪKS” (turpmāk – SIA) konstatēja, ka starp SIA un Baldones
novada pašvaldību (turpmāk – pašvaldība) nav noslēgts dzīvojamo māju pārvaldīšanas līgums, ar
kuru pašvaldība uzdod SIA pārvaldīt pašvaldības īpašumā, valdījumā un pārvaldīšanā esošās
dzīvojamās mājas (t.sk.ar tām saistītās palīgēkas un piesaistītos (funkcionāli nepieciešamos)
zemesgabalus).
Likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
50.panta septītā daļa nosaka, ka valsts dzīvojamās mājas valdītāja vai pašvaldības pienākums ir

pārvaldīt dzīvojamo māju līdz tās pārvaldīšanas tiesību nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai
ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ja dzīvojamā mājā nav privatizēti visi
privatizācijas objekti. Pienākums pārvaldīt dzīvojamo māju valsts dzīvojamās mājas valdītājam vai
pašvaldībai ir arī tad, ja dzīvojamā mājā ir privatizēti visi privatizācijas objekti, bet nav sasaukta
dzīvokļu īpašnieku kopsapulce saskaņā ar šā likuma 51.panta otro daļu.
Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka Lai izpildītu savas funkcijas,
pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums: /../ 3) racionāli un lietderīgi apsaimniekot
pašvaldības kustamo un nekustamo mantu.
Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka Pašvaldībām ir šādas
autonomās funkcijas:1) organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un
kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana,
novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds.
Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta trešā daļa nosaka, ka No katras autonomās funkcijas izrietošu
pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai. Pārvaldes
uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmā daļa nosaka, ka Publiska persona var deleģēt
privātpersonai un citai publiskai personai (turpmāk — pilnvarotā persona) pārvaldes uzdevumu, ja
pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk.
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Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu,
15.panta pirmās daļas 1.punktu, 15.panta trešo daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta
pirmo daļu un likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta septīto daļu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot „ PAR ” – 13 balsis (R.Audzers, K.Putniņa, H.Nezinis,
E.Brigmanis, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, I.Romanovska, V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs,
E.Valantis, G.Tamanis), „ PRET ” – nav, „ATTURAS ”– nav,
NOLEMJ:
1. Noslēgt dzīvojamo māju pārvaldīšanas līgumu ar SIA “BŪKS” uz 10 gadiem.
2. Uzdot Juridiskajam dienestam 2 (divu) nedēļu laikā nodrošināt līguma noslēgšanu.
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas līguma projekts, uz 5 lapām, pievienots sēdes protokola pielikumā.
3.§
Par noteikumu “Kārtība, kādā iesniedzami dokumenti Baldones novada domei
par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu” apstiprināšanu
_______________________________________________________________________________
ZIŅO: SIA “BŪKS” valdes loceklis S.Kirilovs
SAGATAVOJA: Juridiskā dienesta juriste K.Lāce sadarbībā ar SIA “BŪKS” valdes locekli S.Kirilovu
Lai sakārtotu pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšanu,
nepieciešams nodrošināt dzīvojamo māju pārvaldīšanu līdz tās pārvaldīšanas tiesību nodošanai
dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, kā
arī denacionalizēto namīpašumu pārvaldīšanu līdz brīdim, kad pārvaldīšanas tiesības pārņems
īpašnieki vai viņu mantinieki.
SIA “BŪKS” sadarbībā ar Baldones novada domes Juridiskā dienesta juristi ir izstrādājis noteikumus,
kas noteiks kārtību, kādā Baldones novada pašvaldība nodod dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesības
dzīvokļu īpašnieku sabiedrībām vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotām personām,
kā arī kārtību, kādā šīs dzīvojamās mājas tiek izslēgtas no pašvaldības pamatlīdzekļu uzskaites.
Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka Lai izpildītu savas funkcijas,

pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums: /../ 3) racionāli un lietderīgi apsaimniekot
pašvaldības kustamo un nekustamo mantu.
Likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas otrais punkts nosaka, ka pašvaldības dome pieņem
iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas).
Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50., 51., 51.1., 51.2.panti
nosaka, privatizētā objekta īpašnieka pienākumus, kārtību, kādā dzīvojamās mājas pārvaldīšanas
tiesības tiek nodotas dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu
pilnvarotai personai, dzīvokļu īpašnieku lēmuma pieņemšanas procedūra, nesasaucot dzīvokļu
īpašnieku kopsapulci un dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošana, ja dzīvojamā mājā ir
privatizēti visi privatizācijas objekti.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu,
41.panta pirmās daļas otro punktu un likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
50., 51., 51.1., 51.2.pantiem,
Baldones novada dome, atklāti balsojot „ PAR ” – 13 balsis (R.Audzers, K.Putniņa, H.Nezinis,
E.Brigmanis, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, I.Romanovska, V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs,
E.Valantis, G.Tamanis), „ PRET ” – nav, „ATTURAS ”– nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt noteikumus “Kārtība, kādā iesniedzami dokumenti Baldones novada domei
par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu”.
Noteikumi “Kārtība, kādā iesniedzami dokumenti Baldones novada domei par dzīvojamās mājas
pārvaldīšanas tiesību nodošanu” pievienoti sēdes protokola pielikumā, uz 3 lapām.
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4.§
Informatīvs materiāls - SIA BŪKS vispārējais raksturojums, paveiktais līdz
2018.gadam un darbības virzieni 2018. un 2019.gadā
_______________________________________________________________________________
ZIŅO: SIA “BŪKS” valdes loceklis S.Kirilovs
SAGATAVOJA: SIA “BŪKS” valdes loceklis S.Kirilovs

Baldones novada dome informāciju pieņemt zināšanai.
Prezentācijas izdruka pievienota sēdes protokola pielikumā.
5.§
Par uzņemšanas noteikumiem bērnu piedzīvojumu un atpūtas dienas nometnēm
“Prieka laboratorija”
_______________________________________________________________________________
/IZSAKĀS – H.Nezinis/
ZIŅO: I.Romanovska, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja
SAGATAVOJA: I.Romanovska, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja
I.Aizupiete, Bērnu pēcpusdienas centra “Baltais ērglis” vadītāja

Deputāta H.Neziņa priekšlikums – noteikt pieteikšanās termiņu no 25.aprīļa.
Baldones novada dome izskatījusi Bērnu pēcpusdienas centra "Baltais ērglis" iesniegumu par dienas
nometņu organizēšanu vasaras periodā, no 01.06.2018. - 31.07.2018. Šajā periodā tiks organizētas
3 dienas nometnes:
a) no 11. jūnija līdz 15. jūnijam "Prieka laboratorija l"
b) no 25. jūnija līdz 29.jūnijam "Prieka laboratorija 2"
c) no 16. jūlija līdz 20.jūlijam "Prieka laboratorija 3".
Balstoties uz likumu “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4.punktu “ 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.) un 41.panta pirmās daļas 2.punktu

Baldones novada dome, atklāti balsojot „ PAR ” – 13 balsis (R.Audzers, K.Putniņa, H.Nezinis,
E.Brigmanis, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, I.Romanovska, V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs,
E.Valantis, G.Tamanis), „ PRET ” – nav, „ATTURAS ”– nav,
NOLEMJ:
Apstiprināt uzņemšanas kārtību Bērnu pēcpusdienas centra "Baltais ērglis" organizētajās vasaras
dienas nometnēs.
Uzņemšanas noteikumi pievienoti sēdes protokola pielikumā, uz 1 lapas.
6.§
Skaidrojums par nekustamā īpašuma Vanagkalnu ielā 50 k-1 iznomāšanu
_______________________________________________________________________________
/IZSAKĀS – K.Putniņa, A.Požarnovs, S.Bērziņa, R.Audzers /
ZIŅO: K.Putniņa, Baldones novada domes deputāte
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SAGATAVOJA: K.Putniņa, Baldones novada domes deputāte

Deputāti pieņem skaidrojumu zināšanai bez balsojuma.
Skaidrojums pievienots sēdes protokola pielikumā, uz 1 lapas.
7.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā Parka ielā 7B,
Baldonē
_______________________________________________________________________________
ZIŅO: P.Grants, teritorijas plānotājs
SAGATAVOJA: P.Grants, teritorijas plānotājs
Baldones novada dome, atklāti balsojot „ PAR ” – 13 balsis (R.Audzers, K.Putniņa, H.Nezinis,
E.Brigmanis, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, I.Romanovska, V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs,
E.Valantis, G.Tamanis), „ PRET ” – nav, „ATTURAS ”– 1 balss (A.Mačs),
NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā Parka ielā 7B (kadastra numurs
[…]);
2. Zemes ierīcības projekta zemes vienībai „1” ar kadastra apzīmējumu […] saglabāt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi - 0,3385 ha “Individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601)”;
3. Zemes ierīcības projekta zemes vienībai „2” ar kadastra apzīmējumu […] saglabāt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi - 0,1262 ha “Individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601)”
4. Zemes ierīcības projekta zemes vienībai „1” ar kadastra apzīmējumu […] piešķirt adresi:
Baldones novads, Baldone, Parka iela 7B.
5. Zemes ierīcības projekta zemes vienībai „2” ar kadastra apzīmējumu […] piešķirt adresi:
Baldones novads, Baldone, Parka iela 7C.
Lēmuma skaidrojošā daļa pievienota sēdes protokola pielikumā, uz 1 lapām.
8.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā
“Aizvējas”
_______________________________________________________________________________
ZIŅO: P.Grants, teritorijas plānotājs
SAGATAVOJA: P.Grants, teritorijas plānotājs
Baldones novada dome, atklāti balsojot „ PAR ” – 14 balsis (R.Audzers, K.Putniņa, H.Nezinis,
E.Brigmanis, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, I.Romanovska, V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs,
E.Valantis, A.Mačs, G.Tamanis), „ PRET ” – nav, „ATTURAS ”– nav,
NOLEMJ:
1. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu […], kas
atrodas nekustamajā īpašumā “Aizvējas”, Baldonē, Baldones novadā ar kadastra numuru […]
sastāvā.
2. Nekustamo īpašumu sadalīt divās zemes vienībās, saskaņā ar 1.pielikumu;
3. Zemes ierīcības projektu saskaņot ar:
3.1. AS „Sadales tīkls”;
3.2. VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Zemgales reģiona meliorācijas
nodaļas Rīgas sektoru;
3.3. Baldones būvvaldi;
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3.4. Baldones novada domes Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienestu.
4. Zemes ierīcības projektu pašvaldībā iesniegt papīra un digitālā veidā (dgn, pdf formātos).
Lēmuma skaidrojošā daļa pievienota sēdes protokola pielikumā, uz 3 lapām.
9.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā
“Bedrenieki”
_______________________________________________________________________________
/IZSAKĀS – E.Valantis/
ZIŅO: P.Grants, teritorijas plānotājs
SAGATAVOJA: P.Grants, teritorijas plānotājs
Baldones novada dome, atklāti balsojot „ PAR ” – 14 balsis (R.Audzers, K.Putniņa, H.Nezinis,
E.Brigmanis, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, I.Romanovska, V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs,
E.Valantis, A.Mačs, G.Tamanis), „ PRET ” – nav, „ATTURAS ”– nav,
NOLEMJ:
1. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu […], kas
atrodas nekustamajā īpašumā “Bedrenieki”, Baldonē, Baldones novadā ar kadastra numuru
[…]sastāvā.
2. Nekustamo īpašumu sadalīt divās zemes vienībās, saskaņā ar 1.pielikumu;
3. Zemes ierīcības projektu saskaņot ar:
3.1. AS „Sadales tīkls”;
3.2. VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Zemgales reģiona meliorācijas
nodaļas Rīgas sektoru;
3.3. Baldones būvvaldi.
4. Noslēgt ceļa servitūta līgumu ar nekustamā īpašuma “Akači” (kadastra numurs […], kadastra
apzīmējums […]) īpašnieku, lai nodrošinātu piekļūšanu zemes ierīcības projekta teritorijai.
5. Grafiskajā daļā iezīmēt perspektīvo ceļa servitūta teritoriju vismaz 4,5 metru platumā, kas
ļautu piekļūt jaunveidojamajai zemes vienībai.
6. Zemes ierīcības projektu pašvaldībā iesniegt papīra un digitālā veidā (dgn, pdf formātos).
Lēmuma skaidrojošā daļa pievienota sēdes protokola pielikumā, uz 3 lapām.
10.§
Par nekustamo īpašumu atsavināšanas procesa uzsākšanu
_______________________________________________________________________________
ZIŅO: T.Tihoņenko, Nekustamā īpašuma pārzine
SAGATAVOJA: T.Tihoņenko, Nekustamā īpašuma pārzine
1. Izskatījusi pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistes Tatjanas Tihoņenko ziņojumu par
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Baldones novadā, Baldonē Pasta ielā 18, A.Saulieša
ielā 1A , “Misa Nr.69” un iespēju tos atsavināt.
Baldones novada dome konstatē:
1.1. Nekustamais īpašums Pasta ielā 18, Baldonē, Baldones novadā, kadastra numurs 8005
001 4214, kadastra apzīmējums 8005 001 4214, īpašums sastāv no zemes vienības 4337
m² platībā, ir reģistrēts Rīgas rajona zemesgrāmatas nodaļā uz Baldones pašvaldības vārda,
nodalījuma Nr. 100000170382.
1.2. Nekustamais īpašums A.Saulieša ielā 1A, Baldonē, Baldones novadā, kadastra numurs
8005 001 5310, kadastra apzīmējums 8005 001 5310, īpašums sastāv no zemes vienības
2771 m2 platībā, ir reģistrēts Rīgas rajona zemesgrāmatas nodaļā uz Baldones pašvaldības
vārda, nodalījuma Nr. 1000 0018 6260.
1.3. Nekustamais īpašums “Misa Nr.69”, Baldones pagastā, Baldones novadā, kadastra
numurs 8025 011 0408, kadastra apzīmējums 8005 001 0408, īpašums sastāv no zemes
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vienības 601 m2 platībā, ir reģistrēts Rīgas rajona zemesgrāmatas nodaļā uz Baldones
pašvaldības vārda, nodalījuma Nr. 100000573484.
2. Baldones novada dome pamatojas uz sekojošām tiesību normām:
2.1. LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas,

pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo
mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas
privāttiesiska rakstura darbības;
2.2. LR likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 3.panta 2.daļu, kas noteic,
ka publisku personu mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē, 4.panta
2.daļu, kas paredz, ka publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās
iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas
publiskas personas manta 8.panta 2. un 3.daļu, kas nosaka, ka atsavināšanai paredzētā
atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās
atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā. Nekustamā īpašuma
novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija
(amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma
novērtēšanu.
3. Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu,
" Publiskas personas mantas atsavināšanas likums " 3.panta 2.daļu, 4.panta 2.daļu, 8.panta 2. un
3.daļu, Baldones novada dome, atklāti balsojot „ PAR ” – 14 balsis (R.Audzers, K.Putniņa,
H.Nezinis, E.Brigmanis, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, I.Romanovska, V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis,
A.Požarnovs, E.Valantis, A.Mačs, G.Tamanis), „ PRET ” – nav, „ATTURAS ”– nav,
NOLEMJ:
3.1. Uzsākt nekustamā īpašuma Pasta ielā 18, Baldone, Baldones novadā atsavināšanas
procesu.
3.2. Uzsākt nekustamā īpašuma A.Saulieša ielā 1A, Baldone, Baldones novadā
atsavināšanas procesu.
3.3. Uzsākt nekustamā īpašuma “Misa Nr.69”, Baldones pagastā, Baldones novadā
atsavināšanas procesu.
3.4. Pasūtīt pie nekustamā īpašuma sertificēta vērtētāja augstāk minēto nekustamo īpašumu
novērtējumus.
11.§
Par nekustamā īpašuma noņemšanu no pašvaldības bilances
_______________________________________________________________________________
ZIŅO: T.Tihoņenko, Nekustamā īpašuma pārzine
SAGATAVOJA: T.Tihoņenko, Nekustamā īpašuma pārzine
1.

2.

Noklausījusies Baldones pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistes Tatjanas Tihoņenko
ziņojumu par noslēgtiem pirkuma-pārdevuma līgumiem par nekustamo īpašuma atsavināšanu,
Baldones novada dome konstatē:
1.1. Saskaņā ar 2017.gada 19.decembra lēmumu Nr.18(24)§2 un 2018.gada 21.februārī
noslēgto pirkuma līgumu Nr.BND/2018/1-28/13-Li tika atsavināts nekustamais īpašums
Saules ielā 10, Baldonē, Baldones novadā, kadastra numurs […], kadastra apzīmējums […],
650 kvadrātmetru platībā, kas ierakstīts Baldones pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.
100000571837.
1.2. Saskaņā ar 2017.gada 19.decembra lēmumu Nr.18(24)§3 un 2018.gada 21.februārī
noslēgto pirkuma līgumu Nr.BND/2018/1-28/14-Li tika atsavināts nekustamais īpašums
Saules ielā 10A, Baldonē, Baldones novadā, kadastra numurs […], kadastra apzīmējums
[…], 604 kvadrātmetru platībā, kas ierakstīts Baldones pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr. 100000571745.
Baldones novada dome pamatojas uz:
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3.

2.1. LR likuma “Par budžetu un finanšu vadību” 29.panta 2.daļu, par uzskaiti, kas paredz budžeta
iestādēs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā kārtot grāmatvedības uzskaiti.
2.2. LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas,
pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo
mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas
privāttiesiska rakstura darbības;
Ņemot vērā augstāk minēto un vadoties no likuma “Par budžetu un finanšu vadību”, 29.panta
2.daļas un LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, Baldones novada dome, atklāti
balsojot „ PAR ” – 13 balsis (R.Audzers, K.Putniņa, H.Nezinis, E.Brigmanis, S.Freiberga,
I.Lagzdiņa, I.Romanovska, V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, E.Valantis, A.Mačs, G.Tamanis), „
PRET ” – nav, „ATTURAS ”– nav, nepeidalās – 1 balss (A.Požarnovs),
NOLEMJ:
3.1. Noņemt no bilances nekustamo īpašumu Saules ielā 10, Baldonē, Baldones novadā,
bilances vērtība 2776,- (divi tūkstoši septiņi simti septiņdesmit seši euro);
3.2. Noņemt no bilances nekustamo īpašumu Saules ielā 10A, Baldonē, Baldones novadā,
bilances vērtība 2579,- (divi tūkstoši pieci simti septiņdesmit deviņi euro).

12.§
Par SIA “BŪKS” apsaimniekošanas pakalpojumiem
_______________________________________________________________________________
ZIŅO: T.Tihoņenko, Nekustamā īpašuma pārzine
SAGATAVOJA: T.Tihoņenko, Nekustamā īpašuma pārzine
Baldones novada dome, atklāti balsojot „ PAR ” – 13 balsis (R.Audzers, K.Putniņa, H.Nezinis,
E.Brigmanis, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, I.Romanovska, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs, E.Valantis,
A.Mačs, G.Tamanis), „ PRET ” – 1 balss (V.Āboltiņa), „ATTURAS ”– nav,
NOLEMJ:
2.1. Neatteikties no SIA “BŪKS” apsaimniekošanas pakalpojumiem par pašvaldībai piederošo
domājamo daļu nekustamajā īpašumā Parka ielā 27, Baldonē, Baldones novadā līdz brīdim kamēr
starp daudzdzīvokļu mājas Parka ielā 27, Baldonē kopīpašniekiem tiks noslēgta savstarpējā
vienošanās par mājas apsaimniekošanu, informējot Baldones novada domi rakstiskā veidā.
Lēmuma skaidrojošā daļa pievienota sēdes protokola pielikumā, uz 2 lapām.
13.§
Par nekustamo īpašumu uzņemšanu bilancē
_______________________________________________________________________________
ZIŅO: T.Tihoņenko, Nekustamā īpašuma pārzine
SAGATAVOJA: T.Tihoņenko, Nekustamā īpašuma pārzine
1.

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:
1.1. Rīgas rajona Zemesgrāmatu nodaļā uz Baldones pašvaldības vārda nostiprināti
nekustamie īpašumi:
1.1.1. “Rozītes Nr.19” , Baldones pagastā, Baldones novadā, kadastra numurs
8025 004 0074, īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8025
004 0074, 0,0599 ha platībā.
1.1.2. “Rozītes Nr.52” , Baldones pagastā, Baldones novadā, kadastra numurs
8025 004 0091, īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8025
004 0091, 0,0867 ha platībā.
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1.1.3. Priežu ielā 2-8, Baldone, Baldones novadā, kadastra numurs 8005 900 0367,
īpašums sastāv no dzīvokļa 13,3 m² platībā un 133/2273 kopīpašuma domājamām
daļām no būvēm un zemes.

2.

1.2. Valsts Zemes dienests veicis augstāk minēto nekustamo īpašumu kadastrālo
novērtējumu;
Baldones novada dome pamatojas uz LR likuma “Par budžetu un finanšu vadību” 29.panta
2.daļu, par uzskaiti, kas paredz budžeta iestādēs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā kārtot

grāmatvedības uzskaiti, ievērojot Ministru kabineta apstiprinātās pamatlīdzekļu nolietojuma
normas un pielietošanas nosacījumus.

Ņemot vērā Valsts Zemes dienesta īpašumu noteiktās kadastrālās vērtības, zemesgrāmatu
apliecības un vadoties no likuma “Par budžetu un finanšu vadību”, 29.panta 2.daļas, Baldones
novada dome, atklāti balsojot „ PAR ” – 14 balsis (R.Audzers, K.Putniņa, H.Nezinis,
E.Brigmanis, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, I.Romanovska, V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis,
A.Požarnovs, E.Valantis, A.Mačs, G.Tamanis), „ PRET ” – nav, „ATTURAS ”– nav,
NOLEMJ:
2.1. Uzņemt bilancē nekustamo īpašumu “Rozītes Nr.19” , Baldones pagastā, Baldones
novadā, kadastra numurs 8025 004 0074, īpašums sastāv no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 8025 004 0074, 0,0599 ha platībā, zemesgrāmatas nodalījuma
Nr. 100000577370, ar kadastrālo vērtību EUR 767,- (septiņi simti sešdesmit septiņi
euro);
2.2. Uzņemt bilancē nekustamo īpašumu “Rozītes Nr.52” , Baldones pagastā, Baldones
novadā, kadastra numurs 8025 004 0091, īpašums sastāv no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 8025 004 0091, 0,0867 ha platībā, zemesgrāmatas nodalījuma
Nr. 100000577261, ar kadastrālo vērtību EUR 1110,- (viens tūkstotis viens simts
desmit euro);
2.3. Uzņemt bilancē nekustamo īpašumu Priežu ielā 2-8, Baldone, Baldones novadā,
kadastra numurs 8005 900 0367, īpašums sastāv no dzīvokļa 13,3 m² platībā, ar
kadastrālo vērtību EUR 409,- (četri simti deviņi euro) un 133/2273 kopīpašuma
domājamām daļām no būvēm un zemes, ar kadastrālo vērtību EUR 326,85 (trīs simti
divdesmit seši euro 85 centi), zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 1150-8.
Plkst. 17.45 no sēžu zāles iziet T.Tihoņenko.
14.§
Par pašvaldībai piederošās zemes nomu
_______________________________________________________________________________
ZIŅO: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, ņemot vērā sabiedrības ar ierobežotu atbildību “PRO-FARMS”, reģistrācijas
numurs 40103964718, valdes locekles Andas Erarslanes 22.03.2018. iesniegumu, reģistrētu domē
23.03.2018. ar reģistrācijas numuru BND/2018/1-5/780-S par nekustamā īpašuma “Jaunvidiņi”
piešķiršanu nomā, konstatē:
1) nav iznomāti neapbūvēti zemesgabali, kuros ir lauksaimniecības zeme:
N.p.k. Īpašuma
nosaukums
1.
2.
3.
4.

Dzeguzes
Eglīši
Jaunvidiņi
Padebeši

Īpašuma
Zemes
vienības Zemes
kadastra numurs kadastra
vienības
apzīmējums
kopējā
platība, ha
8025 002 0160 8025 002 0160
6,98
8025 007 0493 8025 007 0493
1,71
8025 008 0100 8025 008 0100
4,29
8025 009 0313 8025 009 0313
1,63

Lauksaimn
iecības
zemes
platība, ha
5,44
1,5
4,21
1,52

Zemesgr
āmata
ir/nav
ir
ir
ir
ir
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5.
6.
7.
8.

Starpgabals
Vārpotnes
Zvaigznāji
Skurbas
(rekultivēta
atkritumu
izgāztuve)

8025
8025
8025
8025

010
008
009
005

0011
0358
0219
0032

8025
8025
8025
8025

010
008
009
005

0022
0359
0219
0032

6,3
1,45
3,8385
3,6

6,3
1,22
1,5827
0,6

nav
ir
nav
ir

2) 2017.gada 12.decembrī pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 741 “Noteikumi par
lauksaimniecības zemes nomu ar izpirkuma tiesībām”, kuru 2.punkts nosaka, ka

pašvaldība savā tīmekļvietnē publicē šādu informāciju par nomā ar izpirkuma tiesībām
nododamo neapbūvēto lauksaimniecības zemi (turpmāk – lauksaimniecības zeme)zemes vienības kadastra apzīmējums; zemes vienības platības sadalījums atbilstoši
zemes lietošanas veidam, nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi un
lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs; iznomājamā platība un
iznomāšanas termiņš; lauksaimniecības zemes izpirkuma cena; nomas tiesību
pretendentu pieteikšanās termiņš, kas nav īsāks par 15 darbdienām no paziņojuma
publicēšanas dienas; nomas līguma projekts.

3) Ir saņemti mutiska un rakstiska interese par lauksaimniecības zemes nomu ar izpirkuma
tiesībām no diviem pretendentiem.
Baldones novada dome pamatojas uz:
1) likumu “Par pašvaldībām” 15.panta, kurā noteiktas pašvaldības autonomās funkcijas
13.punktu, saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes

izmantošanas un apbūves kārtību,

2) Ministru kabineta noteikumi Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”
15.punktu, kas nosaka, ka Valsts institūcijas informāciju par iznomājamiem to valdījumā

vai turējumā esošiem neapbūvētiem zemesgabaliem ievieto attiecīgās valsts institūcijas
oficiālajā mājaslapā internetā, bet pašvaldība informāciju par iznomājamiem tās
valdījumā vai turējumā esošiem neapbūvētiem zemesgabaliem izliek redzamā vietā
pašvaldības domes ēkā.
16.punktu, kas nosaka, ka šo noteikumu 15.punktā minētās informācijas publiskošana
nav obligāta, ja tiek iznomāti šādi neapbūvēti valsts vai pašvaldības zemesgabali bez
apbūves tiesībām: 16.1. zemesgabali, kuri ir starpgabali; 16.2. zemesgabali, kuri tiek
izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma "Par zemes reformu
Latvijas Republikas lauku apvidos" 7.pantam; 16.3. zemesgabali, kuri pilsētās nodoti
pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanai.
Baldones novada dome, atklāti balsojot „ PAR ” – 14 balsis (R.Audzers, K.Putniņa, H.Nezinis,
E.Brigmanis, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, I.Romanovska, V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs,
E.Valantis, A.Mačs, G.Tamanis), „ PRET ” – nav, „ATTURAS ”– nav,
NOLEMJ:
Nosakot pieteikšanās termiņu 2018.gada 15.maijs, publiskot informāciju par iznomājamiem
zemes gabaliem lauksaimniecībai:
N.p.k. Īpašuma
nosaukums
1.
2.
3.

Starpgabals
Zvaigznāji
Dzeguzes

Īpašuma
numurs

kadastra Zemes
vienības Zemes
kadastra apzīmējums vienības
kopējā
platība, ha
8025 010 0011
8025 010 0022
6,3
8025 009 0219
8025 009 0219
3,8385
8025 002 0160
8025 002 0160
6,98

Lauksaimn
iecības
zemes
platība, ha
6,3
1,5827
5,44

Kadastrālā
vērtība
6174
1795
5224
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4.
5.
6.
7.
8.

Eglīši
Jaunvidiņi
Padebeši
Vārpotnes
Skurbas
(rekultivēta
atkritumu
izgāztuve)

8025
8025
8025
8025
8025

007
008
009
008
005

0493
0100
0313
0358
0032

8025
8025
8025
8025
8025

007
008
009
008
005

0493
0100
0313
0359
0032

1,71
4,29
1,63
1,45
3,6

1,5
4,21
1,52
1,22
0,6

1044
2894
1426
792
8294

15.§
Par zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
_______________________________________________________________________________
ZIŅO: A.Ciseļonoka, Zemes ierīkotāja
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, Zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot „ PAR ” – 14 balsis (R.Audzers, K.Putniņa, H.Nezinis,
E.Brigmanis, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, I.Romanovska, V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs,
E.Valantis, A.Mačs, G.Tamanis), „ PRET ” – nav, „ATTURAS ”– nav,
NOLEMJ:
Atdalīt no nekustamā īpašuma “Dākas-4” ar kadastra numuru […] zemes vienību 1,8ha platībā ar
kadastra apzīmējumu […] piešķirt tai nosaukumu “Rakumi”.
Lēmuma skaidrojošā daļa pievienota sēdes protokola pielikumā, uz 2 lapām.
16.§
Par zemes nomas līguma izbeigšanu
_______________________________________________________________________________
ZIŅO: A.Ciseļonoka, Zemes ierīkotāja
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, Zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot „ PAR ” – 14 balsis (R.Audzers, K.Putniņa, H.Nezinis,
E.Brigmanis, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, I.Romanovska, V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs,
E.Valantis, A.Mačs, G.Tamanis), „ PRET ” – nav, „ATTURAS ”– nav,
NOLEMJ:
1. Izbeigt zemes nomas tiesības par zemes Augusta Saulieša iela 6, Baldone, 1202m2
platībā iznomāšanu […],[…], ar 2018.gada 1.maiju.
2. Noslēgt vienošanos par nomas līguma Nr. 72-04-12/756A pārtraukšanu un nomas
maksas parāda samaksāšanu.
3. Domes lēmums stājas spēkā pēc nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas
nomaksas.
Lēmuma skaidrojošā daļa pievienota sēdes protokola pielikumā, uz 1 lapām.

17.§
Par zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
_______________________________________________________________________________
ZIŅO: A.Ciseļonoka, Zemes ierīkotāja
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, Zemes ierīkotāja
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Baldones novada dome, atklāti balsojot „ PAR ” – 14 balsis (R.Audzers, K.Putniņa, H.Nezinis,
E.Brigmanis, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, I.Romanovska, V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs,
E.Valantis, A.Mačs, G.Tamanis), „ PRET ” – nav, „ATTURAS ”– nav,
NOLEMJ:
Atdalīt no nekustamā īpašuma “Treimaņi” ar kadastra numuru […] zemes vienību 10,7ha platībā ar
kadastra apzīmējumu […]piešķirt tai nosaukumu “Treimanīši”.
Lēmuma skaidrojošā daļa pievienota sēdes protokola pielikumā, uz 2 lapām.
18.§
Par lēmuma atcelšanu
_______________________________________________________________________________
ZIŅO: A.Ciseļonoka, Zemes ierīkotāja
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, Zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot „ PAR ” – 14 balsis (R.Audzers, K.Putniņa, H.Nezinis,
E.Brigmanis, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, I.Romanovska, V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs,
E.Valantis, A.Mačs, G.Tamanis), „ PRET ” – nav, „ATTURAS ”– nav,
NOLEMJ:
1. Atcelt 04.02.2004. pieņemto domes lēmumu „Par zemes gabala sadalīšanu” Nr.50 §1.
2. Uzdot lietvedei nosūtīt lēmumu Valsts Zemes dienestam un lūgt neveikt 04.02.2004.
pieņemtā domes lēmuma „Par zemes gabala sadalīšanu” Nr.50 §1 aktualizāciju.
Lēmuma skaidrojošā daļa pievienota sēdes protokola pielikumā, uz 2 lapām.
19.§
Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu “Jaunklāvi”
_______________________________________________________________________________
/IZSAKĀS – H.Nezinis, K.Putniņa, A.Požarnovs, N.Sniedze, I.Lagzdiņa, V.Āboltiņa/
ZIŅO: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja

Deputāts A.Požarnovs izsaka priekšlikumu - izmantot pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu
“Jaunklāvi”.
Baldones novada dome, atklāti balsojot „ PAR ” – 11 balsis (R.Audzers, I.Lagzdiņa, E.Brigmanis,
I.Romanovska, V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs, E.Valantis, A.Mačs, G.Tamanis), „ PRET
” – 1 balss (H.Nezinis), „ATTURAS ”– 2 balsis (K.Putniņa, S.Freiberga),
NOLEMJ:
1. Izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu “Jaunklāvi”, kadastra apzīmējums […],
sastāvošu no vienas zemes vienības kadastra apzīmējums […] 3,4ha platībā, kas tiek pārdots par
pirkuma summu EUR 2 000.00 (divi tūkstoši eiro), jo pašvaldībai īpašums nepieciešamas
pašvaldības funkcijas pildīšanai - kapsētas paplašināšanai.
2. Lēmumu nosūtīt:
2.1. pārdevējai - sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Promano Lat”, reģistrācijas numurs
40103235197, uz juridisko adresi Krišjāņa Valdemāra iela 62, Rīga, LV-1013.
2.2. Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļai.
Lēmuma skaidrojošā daļa pievienota sēdes protokola pielikumā, uz 2 lapām.
20.§
Par projekta “Teritorijas Klapkrogā publiskās infrastruktūras attīstība’’
finansējumu
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_______________________________________________________________________________
ZIŅO: L.Dāboliņa, Attīstības nodaļas vadītāja
SAGATAVOJA: L.Dāboliņa, Attīstības nodaļas vadītāja
1. Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu reģionā, veicot ieguldījumus
komercdarbības attīstībai, atbilstoši Baldones novada pašvaldības Attīstības programmā 2014. -2020.
gadam noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz komersantu vajadzībām,
kā rezultātā plānota uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstība
teritorijā starp P89 un V9 ceļu, nodrošinot 0,437 km ceļa pārbūvi ar asfalta segumu. Projekta mērķa
grupa ir mazie un vidējie komersanti Baldones novada teritorijā.
1.1. Baldones novada domes 2015.gada 25. augustā tika pieņemts lēmums nr.10 (8.§) “Par
projekta “Teritorijas Klapkrogā publiskās infrastruktūras attīstību”.
1.2. Ministru kabineta 2016.gada 1.jūnija rīkojums Nr. 314 par projektu ideju konceptu
finansējuma apjomu un sasniedzamajiem iznākuma rādītājiem 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa
"Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai
atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un
balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" trešās projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi
uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav nacionālas vai reģionālas nozīmes
attīstības centru pašvaldības" ietvaros.
2. Projekta kopējās izmaksas, iepirkumu procedūru rezultātā, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli,
ir EUR 320 416,00 (trīs simti divdesmit tūkstoši četri simti sešpadsmit eiro, 00 centi).
3. Lai nodrošinātu projekta īstenošanu, nepieciešams pašvaldības līdzfinansējums EUR 48 388.00 (četrdesmit
astoņi tūkstoši trīs simti astoņdesmit astoņi eiro, 00 centi) apmērā. Līdzfinansējumu paredzēts nodrošināt,
saskaņā ar 2008.gada 25.marta noteikumiem “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem. Projektu paredzēts īstenot 2018.gada III ceturksnī.
Ņemot vērā īso projekta īstenošanas laiku, lai nodrošinātu laicīgu darbu izpildi, pašvaldībai ir
nepieciešams nodrošināt finansējumu pilnā apmērā, ņemot aizņēmumu Valsts kasē EUR 320 416,00
(trīs simti divdesmit tūkstoši četri simti sešpadsmit eiro, 00 centi).
3.1.Pēc īstenošanas, ar saņemto publisko finansējumu, dzēst aizņēmuma finansējumu EUR
272 028.00 (divi simti septiņdesmit divi tūkstoši divdesmit astoņi eiro, 00 centi) apmērā, tādējādi
tiešais aizņēmums Valsts kasē veido EUR 48 388.00 (četrdesmit astoņi tūkstoši trīs simti astoņdesmit
astoņi eiro, 00 centi). Aizņēmumu ņemt uz 5 (pieciem) gadiem, fiksējot procentu likmi uz 5 (pieciem) gadiem.
4. Baldones novada dome lēmuma pieņemšanā, pamatojas uz sekojošiem normatīvajiem tiesību
aktiem:
4.1. likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, kas noteic, ka „(…) pašvaldības attiecīgās administratīvās
teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas,
Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda
darbība nav aizliegta ar likumu”.
4.2. 15.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka “Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas:
/../ Gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu
būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto
teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas
un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu
izveidošana un uzturēšana)”.
4.3. Ministru kabineta 2015.gada 18.augusta noteikumu Nr.475 5. sadaļas par “Pieteikšanās
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kārtība un iesniedzamie dokumenti” 18.3. punktu, kas nosaka “vietējās pašvaldības lēmumu par
piedalīšanos projektā un projekta īstenošanai nepieciešamo finansējuma apmēru, norādot
finansēšanas avotus’’.
4.4. Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196„Noteikumi par pašvaldības
aizņēmumiem un galvojumiem”.
4.5. Likuma “Par valsts budžetu 2018.gadam” 14.panta 1.punktu par pašvaldību aizņēmumu,
kas nosaka ”Eiropas Savienības fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu
īstenošanai, tajā skaitā kapitālsabiedrību pamatkapitāla palielināšanai ar mērķi nodrošināt pašvaldību
līdzfinansējumu Eiropas Savienības fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu
īstenošanai, kā arī Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansēto projektu īstenošanai’’.
6. Ievērojot visu iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās
daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 18.augusta noteikumu Nr.475 5. sadaļas par “Pieteikšanās
kārtība un iesniedzamie dokumenti” 18.3. punktu, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta
noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldības aizņēmumiem un galvojumiem”, likuma “Par valsts
budžetu 2018.gadam” 14.panta 1.punktu
Baldones novada dome, atklāti balsojot „ PAR” – 14 balsis (R.Audzers, K.Putniņa, H.Nezinis,
E.Brigmanis, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, I.Romanovska, V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs,
E.Valantis, A.Mačs, G.Tamanis), „ PRET ” – nav, „ATTURAS ”– nav,
NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē EUR 320 416,00 (trīs simti divdesmit tūkstoši četri simti sešpadsmit
eiro, 00 centi) apmērā ar Valsts kases noteikto gada aktuālo procentu likmi ar mērķi īstenot projektu
“Teritorijas Klapkrogā publiskās infrastruktūras attīstība”.
2. Aizņēmumu ņemt ar atmaksas termiņu 5 (pieci) gadi. Pamatsummas atmaksu sākt no 2019.gada.
Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu. Aizņēmumu izņemt, sākot ar 2018.gada jūliju.
3. Pēc projekta “Teritorijas Klapkrogā publiskās infrastruktūras attīstība” īstenošanas, ar saņemto
publisko finansējumu, dzēst aizņēmuma finansējumu EUR 272 028.00 (divi simti septiņdesmit divi
tūkstoši divdesmit astoņi eiro, 00 centi) apmērā.
4. Uzdot Attīstības nodaļai sadarbībā ar Grāmatvedības nodaļu sagatavot visu aizņēmuma
saņemšanai nepieciešamo dokumentāciju un iesniegt to Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu
kontroles un pārraudzības padomē.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Baldones novada domes izpilddirektorei.
21.§
Par “Uzņēmējdarbības attīstības biznesa ideju konkursu jauniešiem 2018”
_______________________________________________________________________________
/IZSAKĀS – A.Mačs, I.Paegle, H.Nezinis, V.Āboltiņa, K.Putniņa, N.Sniedze, E.Valantis,
A.Požarnovs/
ZIŅO: L.Dāboliņa, Attīstības nodaļas vadītāja
SAGATAVOJA: L.Dāboliņa, Attīstības nodaļas vadītāja

Deputāts H.Nezinis izsaka priekšlikumu - norādīt, ka var pieteikties jaunieši vecumā no 18 – 25 gadi.
Baldones novada dome, atklāti balsojot „ PAR ” – 2 balsis (H.Nezinis, V.Āboltiņa)„ PRET ” –
(R.Audzers, E.Brigmanis, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs, E.Valantis,
A.Mačs, G.Tamanis), , „ATTURAS ”– 2 balsis (K.Putniņa, I.Romanovska),
NOLEMJ: neatbalstīt priekšlikumu.
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Deputāte V.Āboltiņa izsaka priekšlikumu - norādīt, ka var pieteikties jaunieši vecumā no 18 – 29
gadi.
Baldones novada dome, atklāti balsojot „ PAR ” – 5 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, I.Lagzdiņa,
V.Āboltiņa, M.Rucis), „ PRET ” – 8 balsis (E.Brigmanis, S.Freiberga, I.Romanovska, I.Paegle,
A.Požarnovs, E.Valantis, A.Mačs, G.Tamanis), „ATTURAS ”– 1 balss (R.Audzers),
NOLEMJ: neatbalstīt priekšlikumu.
1. Nolikums par “Uzņēmējdarbības attīstības biznesa ideju konkursu jauniešiem 2018” nosaka
kārtību, kādā tiek piešķirts Baldones novada pašvaldības līdzfinansējums Baldones novadā deklarēto
fizisko personu biznesa ideju projektiem saimnieciskās darbības uzsākšanai, un Baldones novadā
reģistrēto mazo un vidējo komercsabiedrību biznesa idejas projektiem uzņēmējdarbības attīstībai
Baldones novadā. Konkursa mērķis ir sniegt Pašvaldības atbalstu jauniešu idejām, veicināt
uzņēmējdarbības attīstību Baldones novadā un popularizēt jaunu uzņēmēju rašanos.
1.1.Par konkursa īstenošanu atbildīga ir Baldones novada domes Attīstības nodaļa.
1.2.Konkursa ietvaros līdzfinansējumu finansē no Baldones novada pašvaldības Attīstības nodaļas
2018. gada budžeta līdzekļiem. Kopējais Pašvaldības piešķirtais finansējums ir EUR 2 000,00
(divi tūkstoši eiro un 00 centi).
1.3.Iesniegumus izvērtē un lēmumu pieņem Baldones novada domes apstiprināta vērtēšanas
pastāvīgā komisija 6 (sešu) locekļu sastāvā.
2. Baldones novada dome lēmuma pieņemšanā pamatojas uz sekojošiem normatīvajiem tiesību
aktiem:
2.1.likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka: “Pašvaldība attiecīgās administratīvās

teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja
tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu
pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu”; 15.panta pirmās daļas
10.punktu, kas nosaka šādu autonomo funkciju: “Sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā
administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu”.

2.2.Baldones novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam, rīcības virziens 13-1-2 – atbalsts
uzņēmējdarbības attīstībai - fonda izveide ar mērķi palīdzēt jaunajiem uzņēmējiem.
3. Ievērojot visu iepriekšminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 12.panta, 15.panta pirmās
daļas 10.punktu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot „ PAR ” – 13 balsis (R.Audzers, K.Putniņa, E.Brigmanis,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, I.Romanovska, V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs, E.Valantis,
A.Mačs, G.Tamanis), „ PRET ” – 1 balss (H.Nezinis), „ATTURAS ”– nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt konkursa nolikumu “Uzņēmējdarbības attīstības biznesa ideju konkurss jauniešiem
2018” ar pielikumiem.
2. apstiprināt vērtēšanas pastāvīgu komisiju 6 locekļu sastāvā:
1) Līga Dāboliņa - Baldones novada dome, attīstības nodaļas vadītāja;
2) Diāna Eglīte - Babītes vidusskolas ekonomikas skolotāja;
3) Māris Rudzinskis - SIA Agrozona valdes priekšsēdētājs;
4) Zane Ulmane – SIA Četerlejas valdes locekle;
5) Renārs Manuilovs - Baldones novada dome, jauniešu lietu speciālists
6) Inese Lagzdiņa – Baldones novada domes, lauku attīstības konsultante.
3. Saskaņā ar nolikumu norīkot Baldones novada pašvaldības projektu vadītāju Inesi Doni vērtēt
iesniegumu atbilstību administratīvajiem kritērijiem un iesniedzēja atbilstību nolikuma prasībām.
Konkursa nolikums “Uzņēmējdarbības attīstības biznesa ideju konkurss jauniešiem 2018” ar 4
pielikumiem pievienots sēdes protokola pielikumā, uz 13 lapām.
22.§
Par projekta "Baldones novada tirgus laukuma infrastruktūras attīstība"
līdzfinansējumu
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_______________________________________________________________________________
/IZSAKĀS – A.Mačs, V.Āboltiņa/
ZIŅO: I.Done, Projektu vadītāja
SAGATAVOJA: I.Done, Projektu vadītāja
1. Saskaņā ar Attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcību un investīciju plāna (2016. gada
26.janvāra domes lēmums Nr.1 11.§) punktu RV7-1-3 - tirgus laukuma labiekārtošana, kurā noteikts
“labiekārtots pilsētas laukums, ko var izmantot āra tirdzniecībai. Vieta ir nozīmīga kūrorta pilsētvides
sastāvdaļa,’’ Attīstības nodaļa ir sagatavojusi projekta iesniegumu “Baldones novada tirgus laukuma
infrastruktūras attīstība”.
1.1. Projekta mērķis ir tirgus laukuma labiekārtošana un aprīkojuma iegāde. Projektā plānots:
atjaunot laukuma segumu, iegādāties tirdzniecības galdus, tirdzniecības telti. Uzstādīt moduļa
tipa publisko tualeti un atkritumu konteineru nojumi. Ierīkot rotaļu laukumu un
videonovērošanu. Veikt teritorijas apzaļumošanu.
1.2. Projektu plānots iesniegt LEADER finansējuma saņemšanai Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam. 19.2.
apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcībā 1.3. “Atbalsts vides
radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu
īstenošana” ietvaros. Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme” ir izsludinājusi
atklātu projektu iesniegumu atlases 6. kārtu. Projektu iesniegumu pieņemšana notiek no
2018.gada 27. marta līdz 27.aprīlim.
2. Projekta kopējās izmaksas, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, ir EUR 86 115,00 (astoņdesmit
seši tūkstoši viens simts piecpadsmit eiro, 00 centi). Izmaksas veido:
- kopējās attiecināmās izmaksas EUR 66 450,00 (sešdesmit seši tūkstoši četri simti piecdesmit eiro,
00 centi). No kurām: - 70% ir publiskās attiecināmās izmaksas EUR 46 515,00 (četrdesmit seši
tūkstoši pieci simti piecpadsmit eiro, 00 centi), un 30% pašvaldības līdzfinansējums EUR 19 935,00
(deviņpadsmit tūkstoši deviņi simti trīsdesmit pieci eiro, 00 centi) –
- projekta neattiecināmās izmaksas ir EUR 39 600,00 (trīsdesmit deviņi tūkstoši seši simti eiro, 00
centi), kas tiks finansētas no pašvaldības budžeta.
2.1. Pašvaldības kopējās izmaksas projekta īstenošanai EUR 59 535,00 (piecdesmit deviņi

tūkstoši pieci simti trīsdesmit pieci eiro, 00 centi)

2.2. Ņemot vērā īso projekta īstenošanas laiku, lai nodrošinātu laicīgu darbu izpildi, pašvaldībai
ir nepieciešams nodrošināt finansējumu pilnā apmērā, ņemot aizņēmumu Valsts kasē EUR
86 115,00 (astoņdesmit seši tūkstoši viens simts piecpadsmit eiro, 00 centi). Finansējumu
paredzēts nodrošināt saskaņā ar 2008.gada 25.marta noteikumiem “Noteikumi par pašvaldību
aizņēmumiem un galvojumiem. Projektu paredzēts uzsākt īstenot 2018.gada ceturtajā
ceturksnī.
3. Baldones novada dome lēmuma pieņemšanā, pamatojas uz sekojošiem normatīvajiem tiesību
aktiem:
3.1. likuma „Par pašvaldībām”
12.pantu, kas noteic, ka „(…) pašvaldības attiecīgās
administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā
jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas
vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu”.
3.2. 15.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka “Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas:
/../ Gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un
laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai
paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana;
atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku
apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana)”.
3.3. Ministru kabineta (2015.gada 13.oktobra) noteikumiem Nr. 590 Valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" 49. punktu, kas nosaka “ja atbalsta
pretendents ir vietējā pašvaldība, tā papildus šo noteikumu 43. un 44. punktā minētajiem
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dokumentiem iesniedz vietējās pašvaldības lēmumu par piedalīšanos projektā un projekta
īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru”.
3.4. Attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcību un investīciju plāna (2016. gada
26.janvāra domes lēmums Nr.1 11.§) punktu RV7-1-3 - tirgus laukuma labiekārtošana, kurā
noteikts “labiekārtots pilsētas laukums, ko var izmantot āra tirdzniecībai. Vieta ir nozīmīga
kūrorta pilsētvides sastāvdaļa’’.
3.5. Ministru kabineta 2008. gada 25.marta noteikumiem Nr.196„Noteikumi par pašvaldības
aizņēmumiem un galvojumiem”.
3.6. Likuma “Par valsts budžetu 2018.gadam” 14.panta 1.punktu par pašvaldību aizņēmumu,
kas nosaka ”Eiropas Savienības fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto
projektu īstenošanai, tajā skaitā kapitālsabiedrību pamatkapitāla palielināšanai ar mērķi
nodrošināt pašvaldību līdzfinansējumu Eiropas Savienības fondu un pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta
līdzfinansēto projektu īstenošanai’’.
4. Ievērojot visu iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta
pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 13. oktobra noteikumiem Nr. 590 “Valsts un
Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”” 49. punktu, Ministru kabineta
2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldības aizņēmumiem un
galvojumiem”, likuma “Par valsts budžetu 2018.gadam” 14.panta 1.punktu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot „ PAR ” – 14 balsis (R.Audzers, K.Putniņa, H.Nezinis,
E.Brigmanis, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, I.Romanovska, V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs,
E.Valantis, A.Mačs, G.Tamanis), „ PRET ” – nav, „ATTURAS ”– nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt projekta "Baldones novada tirgus laukuma infrastruktūras attīstība” iesniegšanu PPP
“Zied zeme” 6. projektu atlases kārtā.
2. Projekta apstiprināšanas gadījumā ņemt aizņēmumu Valsts kasē EUR 86 115,00 (astoņdesmit seši
tūkstoši viens simts piecpadsmit eiro, 00 centi) apmērā ar Valsts kases noteikto fiksēto procentu
likmi ar mērķi īstenot projektu "Baldones novada tirgus laukuma infrastruktūras attīstība".
3. Aizņēmumu ņemt ar atmaksas termiņu 10 (desmit) gadi. Pamatsummas atmaksu sākt no
2019.gada. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu. Aizņēmumu izņemt, sākot ar
2018.gada septembri.
4. Pēc projekta īstenošanas dzēst aizņēmuma finansējumu EUR 46 515,00 (četrdesmit seši tūkstoši
pieci simti piecpadsmit eiro, 00 centi) apmērā ar saņemto publisko finansējumu. Tādejādi
pašvaldības aizņēmums uz 10 (desmit) gadiem sastāda EUR 39 600,00 (trīsdesmit deviņi tūkstoši

seši simti eiro,00 centi).

5. Uzdot Attīstības nodaļai sadarbībā ar Grāmatvedības nodaļu sagatavot visu aizņēmuma
saņemšanai nepieciešamo dokumentāciju pēc Lauku atbalsta dienesta lēmuma saņemšanas, un
iesniegt to Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Baldones novada domes izpilddirektorei.
Plkst. 18.28 no sēžu zāles iziet L.Dāboliņa, I.Done.
23.§
Par kārtību, kādā tiek veikta Baldones novada domes padotībā esošo izglītības
iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšana
_______________________________________________________________________________
/IZSAKĀS – V.Āboltiņa, K.Putniņa /
ZIŅO: I.Romanovska, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
SAGATAVOJA: I.Romanovska, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
1. Baldones novada dome, balstoties uz Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumiem
Nr.831 “Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes, eksaminācijas centrus un citas Izglītības likumā
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noteiktās institūcijas, vispārējās un profesionālās izglītības programmas un novērtē valsts
augstskolu vidējās izglītības iestāžu, valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju profesionālo
darbību” 41.punktu ir izstrādājusi kārtību, kādā tiek veikta Baldones novada domes padotībā
esošo izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšana.
2. Vadītāja amata pienākumu veikšanai nepieciešamās kompetences un profesionālā kvalifikācija
tiek vērtēta, izmantojot Izglītības kvalitātes valsts dienesta vērtējuma aprakstus, kas noteikti
IKVD 2017.gada 15.marta iekšējos noteikumos Nr.18 “Valsts augstskolu vidējās izglītības iestāžu,
valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas metodika”.
Baldones novada dome, atklāti balsojot „ PAR ” – 14 balsis (R.Audzers, K.Putniņa, H.Nezinis,
E.Brigmanis, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, I.Romanovska, V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs,
E.Valantis, A.Mačs, G.Tamanis), „ PRET ” – nav, „ATTURAS ”– nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Kārtību, kādā tiek veikta Baldones novada domes padotībā esošo izglītības iestāžu
vadītāju profesionālās darbības novērtēšana;
2. Uzsākt izglītības iestāžu vadītāju vērtēšanu 2018.gada maijā un jūnijā.
Kārtība, kādā tiek veikta Baldones novada domes padotībā esošo izglītības iestāžu vadītāju
profesionālās darbības novērtēšana un Vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas un attīstības
pārrunu anketa pievienota sēdes protokola pielikumā, uz 6 lapām.
24.§
Par Baldones novada Muzeja pagaidu pārcelšanu
_______________________________________________________________________________
/IZSAKĀS – G.Tamanis, V.Āboltiņa, A.Mačs, I.Romanovska, H.Nezinis, A.Požarnovs, N.Sniedze,
K.Putniņa/
ZIŅO: I.Romanovska, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
SAGATAVOJA: I.Romanovska, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
Baldones novada dome balstoties uz Baldones novada Izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas apakšgrupas “Mercendarbes muiža” 2018.gada 18.janvāra protokolu par muižas attīstību
un lēmumu par multifunkcionālu kultūras un tūrisma informācijas centra izveidi Mercendarbes
muižā, kā arī ņemot vērā tūristu plūsmu uz Observatoriju un Riekstukalnu.
Baldones novada dome, atklāti balsojot „ PAR ” – 13 balsis (R.Audzers, H.Nezinis, E.Brigmanis,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, I.Romanovska, V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs, E.Valantis,
A.Mačs, G.Tamanis), „ PRET ” – 1 balss (K.Putniņa), „ATTURAS ”– nav,
NOLEMJ:
1. Pārcelt Baldones novada Muzeju uz Mercendarbes muižu ar šī gada 25.aprīli.
2. Par atbildīgo personu lēmuma izpildē nozīmēt izpilddirektori.
25.§
Par pašvaldības atbalstu 2. šaha ātrspēles turnīra organizēšanai
_______________________________________________________________________________
/IZSAKĀS – G.Tamanis, A.Požarnovs/
ZIŅO: I.Romanovska, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
SAGATAVOJA: I.Romanovska, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot „ PAR ” – 14 balsis (R.Audzers, K.Putniņa, H.Nezinis,
E.Brigmanis, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, I.Romanovska, V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs,
E.Valantis, A.Mačs, G.Tamanis), „ PRET ” – nav, „ATTURAS ”– nav,
NOLEMJ:
Finansiāli atbalstīt atklātā čempionāta šaha ātrspēlē turnīra rīkošanu, piešķirot 145.00 EUR (godalgu
iegādei) un pārskaitot līdzekļus Rīgas Šaha federācijai.
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Lēmuma skaidrojošā daļa pievienota sēdes protokola pielikumā, uz 1 lapām.
26.§
Par Baldones novada mākslas plenēra 2018 nolikumu
_______________________________________________________________________________
ZIŅO: I.Romanovska, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
SAGATAVOJA: I.Romanovska, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
Baldones novada dome izskatījusi Baldones Mākslas skolas direktora sagatavoto Mākslas plenēra
nolikumu un balstoties uz likumu “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5.punktu “ rūpēties par
kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību
(organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras
pieminekļu saglabāšanai u.c) un 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot „ PAR ” – 14 balsis (R.Audzers, K.Putniņa, H.Nezinis,
E.Brigmanis, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, I.Romanovska, V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs,
E.Valantis, A.Mačs, G.Tamanis), „ PRET ” – nav, „ATTURAS ”– nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nolikumu Par Baldones novada mākslas plenēru 2018.
Nolikuma projekts Par Baldones novada mākslas plenēru 2018 pievienots sēdes protokola pielikumā
uz 1 lapas.
27.§
Par grozījumiem Baldones pirmskolas izglītības iestādes “Vāverīte” nolikumā
_______________________________________________________________________________
ZIŅO: K.Lāce, Juridiskā dienesta juriste
SAGATAVOJA: K.Lāce, Juridiskā dienesta juriste
Baldones novada dome izskatījusi Baldones novada domes Juridiskā dienesta juristes un Baldones
pirmskolas izglītības iestādes “Vāverīte” vadītājas sagatavotos grozījumus Baldones pirmskolas
izglītības iestādes “Vāverīte” nolikumā, kurus nepieciešams veikt, jo nolikumā iekļautā informācija ir
novecojusi vai nepilnīga. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu,
kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt

tikai dome var /../ izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes, pašvaldības
kapitālsabiedrības, biedrības un nodibinājumus, apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus. Izglītības
likuma 22.panta pirmā daļa nosaka, ka Valsts, pašvaldību izglītības iestādes, valsts augstskolu
vidējās izglītības iestādes un privātās izglītības iestādes, izņemot komercsabiedrības un augstskolas,
darbojas, pamatojoties uz šo likumu, citiem likumiem un normatīvajiem aktiem, kā arī attiecīgās
iestādes nolikumu, kuru apstiprina iestādes dibinātājs. Vispārējas izglītības likuma 8.pants nosaka,
ka Vispārējās izglītības iestādes darbības tiesiskais pamats ir šis likums, Izglītības likums, citi
normatīvie akti, kā arī tās nolikums un 9.pants nosaka iestādes nolikumā iekļaujamo informāciju,
proti, (1) Vispārējās izglītības iestādes nolikumā norāda: 1) izglītības iestādes nosaukumu, tās
juridisko adresi; 2) izglītības iestādes dibinātāju, tās juridisko statusu; 3) izglītības iestādes darbības
mērķus, pamatvirzienus un uzdevumus; 4) izglītības iestādē īstenojamās izglītības programmas; 5)
izglītības procesa organizāciju; 6) izglītojamo tiesības un pienākumus; 7) pedagogu un citu
darbinieku tiesības un pienākumus; 8) (izslēgts ar 09.07.2013. likumu); 9) izglītības iestādes
pašpārvaldes izveidošanas kārtību un kompetenci; 10) izglītības iestādes pedagoģiskās padomes
izveidošanas kārtību un kompetenci; 11) izglītības iestādes iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas
kārtību un iestādi vai pārvaldes amatpersonu, kurai privātpersona, iesniedzot attiecīgu iesniegumu,
var apstrīdēt izglītības iestādes izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību; 12) izglītības iestādes
saimniecisko darbību; 13) izglītības iestādes finansēšanas avotus un kārtību; 14) izglītības iestādes
reorganizācijas un likvidācijas kārtību; 15) izglītības iestādes nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas
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kārtību; 16) citus būtiskus noteikumus, kas nav pretrunā ar šo likumu, Izglītības likumu un citiem
normatīvajiem aktiem. (2) Vispārējās izglītības iestādes nolikumu apstiprina tās dibinātājs.

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
8.punktu, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 8.un 9.pantu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot „ PAR ” – 14 balsis (R.Audzers, K.Putniņa, H.Nezinis,
E.Brigmanis, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, I.Romanovska, V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs,
E.Valantis, A.Mačs, G.Tamanis), „ PRET ” – nav, „ATTURAS ”– nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt grozījumus Baldones pirmskolas izglītības iestādes “Vāverīte” nolikumā.
2. Uzdot domes lietvedei 10 dienu laikā par grozījumiem informēt Baldones pirmskolas izglītības
iestādi “Vāverīte”.
Grozījumi Baldones pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” nolikumā un Baldones pirmsskolas
izglītības iestādes “Vāverīte” nolikums pievienoti sēdes protokola pielikumā, uz 7 lapām.
28.§
Par Baldones novada Bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu
_______________________________________________________________________________
ZIŅO: K.Lāce, Juridiskā dienesta juriste
SAGATAVOJA: K.Lāce, Juridiskā dienesta juriste
Baldones novada dome izskatījusi Baldones novada domes Juridiskā dienesta juristes un Baldones
novada Bibliotēkas vadītājas sagatavoto nolikumu. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir

attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var /../ izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības
iestādes, pašvaldības kapitālsabiedrības, biedrības un nodibinājumus, apstiprināt pašvaldības iestāžu
nolikumus. Bibliotēku likuma 4.panta otrā daļa nosaka, ka Bibliotēkas nolikumu (statūtus) apstiprina
tās dibinātājs.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu,
Bibliotēkas likuma 4.panta otro daļu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot „ PAR ” – 14 balsis (R.Audzers, K.Putniņa, H.Nezinis,
E.Brigmanis, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, I.Romanovska, V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs,
E.Valantis, A.Mačs, G.Tamanis), „ PRET ” – nav, „ATTURAS ”– nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Baldones novada Bibliotēkas nolikumu.
2. Uzdot domes lietvedei 10 dienu laikā iepazīstināt Baldones novada Bibliotēku ar nolikumu.
Grozījumi Baldones bibliotēkas nolikums pievienots sēdes protokola pielikumā, uz 2 lapām.
29.§
Par grozījumiem Baldones mākslas skolas nolikumā
_______________________________________________________________________________
ZIŅO: S.Bērziņa, Juridiskā dienesta vadītāja
SAGATAVOJA: S.Bērziņa, Juridiskā dienesta vadītāja
Tika izskatīts jautājums par Baldones mākslas skolas nolikuma grozīšanu.
1. Izvērtējot Baldones novada domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka:
1.1. Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktā ir noteikts, ka dome var izskatīt

jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var izveidot, reorganizēt
un likvidēt pašvaldības iestādes (..), apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus;
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1.2. Izglītības likuma 22.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka valsts, pašvaldību izglītības iestādes, valsts

augstskolu vidējās izglītības iestādes un privātās izglītības iestādes, izņemot komercsabiedrības un
augstskolas, darbojas, pamatojoties uz šo likumu, citiem likumiem un normatīvajiem aktiem, kā arī
attiecīgās iestādes nolikumu, kuru apstiprina iestādes dibinātājs.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas
8.punktu uz Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot „ PAR ” – 14 balsis (R.Audzers, K.Putniņa, H.Nezinis,
E.Brigmanis, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, I.Romanovska, V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs,
E.Valantis, A.Mačs, G.Tamanis), „ PRET ” – nav, „ATTURAS ”– nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Baldones novada domes grozījumus Baldones mākslas skolas nolikumā.
2. Uzdot Domes lietvedei par grozījumiem 10 (desmit) darba dienu laikā informēt Baldones
mākslas skolu.
Grozījumi Baldones mākslas skolas nolikumā un Baldones mākslas skolas nolikums pievienots sēdes
protokola pielikumā, uz 10 lapām.
30.§
Par grozījumiem Jāņa Dūmiņa Baldones Mūzikas skolas nolikumā
_______________________________________________________________________________
ZIŅO: S.Bērziņa, Juridiskā dienesta vadītāja
SAGATAVOJA: S.Bērziņa, Juridiskā dienesta vadītāja
Baldones novada dome izskatījusi Baldones novada dome Juridiskā dienesta juristes un Jāņa Dūmiņa
Baldones Mūzikas skolas direktores sagatavotos grozījumus nolikumā, kurus nepieciešams veikt, jo
nolikumā iekļautā informācija ir novecojusi vai nepilnīga. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir

attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var /../ izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības
iestādes, pašvaldības kapitālsabiedrības, biedrības un nodibinājumus, apstiprināt pašvaldības iestāžu
nolikumus. Izglītības likuma 22.panta pirmā daļa nosaka, ka Valsts, pašvaldību izglītības iestādes,
valsts augstskolu vidējās izglītības iestādes un privātās izglītības iestādes, izņemot
komercsabiedrības un augstskolas, darbojas, pamatojoties uz šo likumu, citiem likumiem un
normatīvajiem aktiem, kā arī attiecīgās iestādes nolikumu, kuru apstiprina iestādes dibinātājs.
Profesionālās izglītības likuma 15.panta pirmā daļa nosaka, ka Profesionālās izglītības iestādes
darbības tiesiskais pamats ir šis likums, Izglītības likums, citi normatīvie akti un attiecīgās
profesionālās izglītības iestādes nolikums. Profesionālās izglītības iestādes nolikumu apstiprina tās
dibinātājs.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
8.punktu, Izglītības likums 22.panta 1.daļu, 59.panta ceturtās daļas 2.punktu un Profesionālās
izglītības likuma 15.panta pirmo daļu un 17.pantu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot „ PAR ” – 14 balsis (R.Audzers, K.Putniņa, H.Nezinis,
E.Brigmanis, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, I.Romanovska, V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs,
E.Valantis, A.Mačs, G.Tamanis), „ PRET ” – nav, „ATTURAS ”– nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt grozījumus Jāņa Dūmiņa Baldones Mūzikas skolas nolikumā.
2. Uzdot domes lietvedei 10 dienu laikā par grozījumiem informēt Jāņa Dūmiņa Baldones
Mūzikas skolu.

Grozījumi Jāņa Dūmiņa Baldones Mūzikas skolas nolikumā un Jāņa Dūmiņa Baldones Mūzikas skolas
nolikums pievienots sēdes protokola pielikumā, uz 8 lapām.
31.§
Par Baldones Mūzikas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
_______________________________________________________________________________
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ZIŅO: K.Lāce, Juridiskā dienesta juriste
SAGATAVOJA: K.Lāce, Juridiskā dienesta juriste
Baldones novada dome izskatījusi Baldones novada domes Juridiskā dienesta juristes un Baldones
Mūzikas pamatskolas direktores sagatavoto nolikumu. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir

attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var /../ izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības
iestādes, pašvaldības kapitālsabiedrības, biedrības un nodibinājumus, apstiprināt pašvaldības iestāžu
nolikumus. Izglītības likuma 22.panta pirmā daļa nosaka, ka Valsts, pašvaldību izglītības iestādes,
valsts augstskolu vidējās izglītības iestādes un privātās izglītības iestādes, izņemot
komercsabiedrības un augstskolas, darbojas, pamatojoties uz šo likumu, citiem likumiem un
normatīvajiem aktiem, kā arī attiecīgās iestādes nolikumu, kuru apstiprina iestādes dibinātājs.
Vispārējas izglītības likuma 8.pants nosaka, ka Vispārējās izglītības iestādes darbības tiesiskais
pamats ir šis likums, Izglītības likums, citi normatīvie akti, kā arī tās nolikums un 9.pants nosaka
iestādes nolikumā iekļaujamo informāciju, proti, (1) Vispārējās izglītības iestādes nolikumā norāda:
1) izglītības iestādes nosaukumu, tās juridisko adresi; 2) izglītības iestādes dibinātāju, tās juridisko
statusu; 3) izglītības iestādes darbības mērķus, pamatvirzienus un uzdevumus; 4) izglītības iestādē
īstenojamās izglītības programmas; 5) izglītības procesa organizāciju; 6) izglītojamo tiesības un
pienākumus; 7) pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumus; 8) (izslēgts ar 09.07.2013.
likumu); 9) izglītības iestādes pašpārvaldes izveidošanas kārtību un kompetenci; 10) izglītības
iestādes pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtību un kompetenci; 11) izglītības iestādes iekšējo
normatīvo aktu pieņemšanas kārtību un iestādi vai pārvaldes amatpersonu, kurai privātpersona,
iesniedzot attiecīgu iesniegumu, var apstrīdēt izglītības iestādes izdotu administratīvo aktu vai
faktisko rīcību; 12) izglītības iestādes saimniecisko darbību; 13) izglītības iestādes finansēšanas
avotus un kārtību; 14) izglītības iestādes reorganizācijas un likvidācijas kārtību; 15) izglītības
iestādes nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtību; 16) citus būtiskus noteikumus, kas nav
pretrunā ar šo likumu, Izglītības likumu un citiem normatīvajiem aktiem. (2) Vispārējās izglītības
iestādes nolikumu apstiprina tās dibinātājs.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
8.punktu, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 8.un 9.pantu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot „ PAR ” – 14 balsis (R.Audzers, K.Putniņa, H.Nezinis,
E.Brigmanis, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, I.Romanovska, V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs,
E.Valantis, A.Mačs, G.Tamanis), „ PRET ” – nav, „ATTURAS ”– nav,
NOLEMJ:

1. Apstiprināt Baldones Mūzikas pamatskolas nolikumu.
2. Uzdot domes lietvedei 10 darba dienu laikā iepazīstināt Baldones Mūzikas pamatskolu ar
apstiprināto nolikumu.

Baldones Mūzikas pamatskolas nolikums pievienots sēdes protokola pielikumā, uz 9 lapām.
32.§
Par Baldones novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšanas
pakalpojumu līdzfinansējumu
_______________________________________________________________________________
/IZSAKĀS – K.Putniņa, R.Audzers, A.Požarnovs, N.Sniedze, I.Paegle/
ZIŅO: V.Āboltiņa, Priekšsēdētāja vietniece sociālo lietu un veselības aizsardzības jautājumos
SAGATAVOJA: V.Āboltiņa, Priekšsēdētāja vietniece sociālo lietu un veselības aizsardzības jautājumos
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A.Požarnovs lūdz sēdes protokolā norādīt, ka pats personīgi neizmantos Baldones novada
pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumu līdzfinansējumu, jo ir jau noslēdzis
veselības apdrošināšanas pakalpojuma līgumu ar citu kompāniju.
Sēdes vadību pārņem deputāts A.Požarnovs.
1. Izvērtējot Baldones novada domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts:
1.1. Ar Baldones novada pašvaldības Iepirkumu komisijas 2018.gada 26.marta sēdes lēmumu № 4
apstiprināti publiskā iepirkuma “Baldones novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšanas
pakalpojumi” rezultāti.
1.2. AAS “BTA Baltic Insurance Company” piešķirtas līguma slēgšanas tiesības par piedāvāto
līgumcenu 120.00 EUR – gada prēmijas summa vienam pašvaldības darbiniekam.
2. Baldones novada dome pieņemot lēmumu balstījās uz šādiem normatīvajiem aktiem:
2.1. Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta otro daļu: “Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir
attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta
grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu.
3. Baldones novada domes Sociālo lietu un veselības aizsardzības jautājumu komiteja 2018.gada
10.aprīļa sēdē sniegusi atzinumu par pašvaldības līdzfinansējumu veselības apdrošināšanas
pakalpojumiem pašvaldības darbiniekiem 50% apmērā.
4. Pamatojoties uz augstākminēto,
1. balsojums
Baldones novada dome, atklāti balsojot „ PAR ” – 8 balsis (E.Brigmanis, S.Freiberga, I.Romanovska,
I.Paegle, M.Rucis, E.Valantis, A.Mačs, G.Tamanis), „ PRET ” – nav, „ATTURAS ”– 1 balss
(K.Putniņa), nepiedalās – 5 balsis ( H.Nezinis, I.Lagzdiņa, V.Āboltiņa, A.Požarnovs, R.Audzers),
NOLEMJ:
4.1. Piešķirt Baldones novada pašvaldības līdzfinansējumu veselības apdrošināšanas pakalpojumiem
Baldones novada domes administrācijas, struktūrvienību, nodaļu un dienestu darbiniekiem 50%
apmērā.
2. balsojums
Baldones novada dome, atklāti balsojot „ PAR ” – 13 balsis (R.Audzers, H.Nezinis, E.Brigmanis,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, I.Romanovska, V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs, E.Valantis,
A.Mačs, G.Tamanis), „ PRET ” – nav, „ATTURAS ”– 1 balss (K.Putniņa),
NOLEMJ:
4.2. Piešķirt Baldones novada pašvaldības līdzfinansējumu veselības apdrošināšanas pakalpojumiem
PII “Vāverīte” darbiniekiem 50% apmērā.
3. balsojums
Baldones novada dome, atklāti balsojot „ PAR ” – 13 balsis (R.Audzers, H.Nezinis, E.Brigmanis,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, I.Romanovska, V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs, E.Valantis,
A.Mačs, G.Tamanis), „ PRET ” – nav, „ATTURAS ”– nav, nepiedalās - 1 balss (K.Putniņa),
NOLEMJ:
4.3. Piešķirt Baldones novada pašvaldības līdzfinansējumu veselības apdrošināšanas pakalpojumiem
Baldones vidusskolas darbiniekiem 50% apmērā.
4. balsojums
Baldones novada dome, atklāti balsojot „ PAR ” – 12 balsis (R.Audzers, H.Nezinis, E.Brigmanis,
I.Lagzdiņa, I.Romanovska, V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs, E.Valantis, A.Mačs,
G.Tamanis), „ PRET ” – nav, „ATTURAS ”– 1 balss (K.Putniņa), nepiedalās – 1 balss (S.Freiberga),
NOLEMJ:
4.4. Piešķirt Baldones novada pašvaldības līdzfinansējumu veselības apdrošināšanas pakalpojumiem
J.Dūmiņa Baldones mūzikas pamatskolas darbiniekiem 50% apmērā.
5. balsojums
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Baldones novada dome, atklāti balsojot „ PAR ” – 12 balsis (R.Audzers, H.Nezinis, E.Brigmanis,
I.Lagzdiņa, I.Romanovska, V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs, E.Valantis, A.Mačs,
G.Tamanis), „ PRET ” – nav, „ATTURAS ”– 1 balss (K.Putniņa), nepiedalās – 1 balss (S.Freiberga),
NOLEMJ:
4.5. Piešķirt Baldones novada pašvaldības līdzfinansējumu veselības apdrošināšanas pakalpojumiem
Baldones mūzikas skolas darbiniekiem 50% apmērā.
6. balsojums
Baldones novada dome, atklāti balsojot „ PAR ” – 13 balsis (R.Audzers, H.Nezinis, E.Brigmanis,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, I.Romanovska, V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs, E.Valantis,
A.Mačs, G.Tamanis), „ PRET ” – nav, „ATTURAS ”– 1 balss (K.Putniņa),
NOLEMJ:
4.6. Piešķirt Baldones novada pašvaldības līdzfinansējumu veselības apdrošināšanas pakalpojumiem
Baldones mākslas skolas darbiniekiem 50% apmērā.
7. balsojums
Baldones novada dome, atklāti balsojot „ PAR ” – 13 balsis (R.Audzers, H.Nezinis, E.Brigmanis,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, I.Romanovska, V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs, E.Valantis,
A.Mačs, G.Tamanis), „ PRET ” – nav, „ATTURAS ”– 1 balss (K.Putniņa),
NOLEMJ:
4.7. Piešķirt Baldones novada pašvaldības līdzfinansējumu veselības apdrošināšanas pakalpojumiem
Baldones kultūras centra darbiniekiem 50% apmērā.
8. balsojums
Baldones novada dome, atklāti balsojot „ PAR ” – 13 balsis (R.Audzers, H.Nezinis, E.Brigmanis,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, I.Romanovska, V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs, E.Valantis,
A.Mačs, G.Tamanis), „ PRET ” – nav, „ATTURAS ”– 1 balss (K.Putniņa),
NOLEMJ:
4.8. Piešķirt Baldones novada pašvaldības līdzfinansējumu veselības apdrošināšanas pakalpojumiem
Baldones novada bibliotēkas darbiniekiem 50% apmērā.
9. balsojums
Baldones novada dome, atklāti balsojot „ PAR ” – 13 balsis (R.Audzers, H.Nezinis, E.Brigmanis,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, I.Romanovska, V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs, E.Valantis,
A.Mačs, G.Tamanis), „ PRET ” – nav, „ATTURAS ”– 1 balss (K.Putniņa),
NOLEMJ:
4.9. Piešķirt Baldones novada pašvaldības līdzfinansējumu veselības apdrošināšanas pakalpojumiem
Baldones novada bāriņtiesas darbiniekiem 50% apmērā.
10. balsojums
Baldones novada dome, atklāti balsojot „ PAR ” – 13 balsis (R.Audzers, H.Nezinis, E.Brigmanis,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, I.Romanovska, V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs, E.Valantis,
A.Mačs, G.Tamanis), „ PRET ” – nav, „ATTURAS ”– 1 balss (K.Putniņa),
NOLEMJ:
4.10. Piešķirt Baldones novada pašvaldības līdzfinansējumu veselības apdrošināšanas
pakalpojumiem Baldones novada Sociālā dienesta darbiniekiem 50% apmērā.
11. balsojums
Baldones novada dome, atklāti balsojot „ PAR ” – 13 balsis (R.Audzers, H.Nezinis, E.Brigmanis,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, I.Romanovska, V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs, E.Valantis,
A.Mačs, G.Tamanis), „ PRET ” – nav, „ATTURAS ”– 1 balss (K.Putniņa),
NOLEMJ:
4.11. Piešķirt Baldones novada pašvaldības līdzfinansējumu veselības apdrošināšanas
pakalpojumiem Baldones novada “Sociālās aprūpes centra “Baldone”” darbiniekiem 50% apmērā.
12. balsojums
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Baldones novada dome, atklāti balsojot „ PAR ” – 13 balsis (R.Audzers, H.Nezinis, E.Brigmanis,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, I.Romanovska, V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs, E.Valantis,
A.Mačs, G.Tamanis), „ PRET ” – nav, „ATTURAS ”– 1 balss (K.Putniņa),
NOLEMJ:
4.12. Piešķirt Baldones novada pašvaldības līdzfinansējumu veselības apdrošināšanas
pakalpojumiem Baldones muzeja darbiniekiem 50% apmērā.
13. balsojums
Baldones novada dome, atklāti balsojot „ PAR ” – 12 balsis (R.Audzers, H.Nezinis, S.Freiberga,
I.Lagzdiņa, I.Romanovska, V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs, E.Valantis, A.Mačs,
G.Tamanis), „ PRET ” – nav, „ATTURAS ”– 1 balss (K.Putniņa), nepiedalās – 1 balss (E.Brigmanis),
NOLEMJ:
4.13. Piešķirt Baldones novada pašvaldības līdzfinansējumu veselības apdrošināšanas
pakalpojumiem Baldones sporta kompleksa darbiniekiem 50% apmērā.
14. balsojums
Baldones novada dome, atklāti balsojot „ PAR ” – 13 balsis (R.Audzers, H.Nezinis, E.Brigmanis,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, I.Romanovska, V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs, E.Valantis,
A.Mačs, G.Tamanis), „ PRET ” – nav, „ATTURAS ”– 1 balss (K.Putniņa),
NOLEMJ:
4.14. Paredzēt līdzfinansējumu 24000.00 EUR apmērā no nesadalīto līdzekļu atlikuma
pamatbudžetā, veicot grozījumus pašvaldības apstiprinātajā 2018.gada budžetā.
4.15. Atbildīgā par lēmuma izpildi – Baldones novada domes izpilddirektore Nelda Sniedze.
Sēdi atsāk vadīt domes priekšsēdētājs R.Audzers.
33.§
Par Baldones novada pašvaldības finansējuma piešķiršanu nevalstiskām
organizācijām, kuru darbība saistīta ar sociālo jomu, 2018.gadā
_______________________________________________________________________________
/IZSAKĀS – V.Āboltiņa, I.Lagzdiņa/
ZIŅO: V.Āboltiņa, Priekšsēdētāja vietniece sociālo lietu un veselības aizsardzības jautājumos
SAGATAVOJA: V.Āboltiņa, Priekšsēdētāja vietniece sociālo lietu un veselības aizsardzības jautājumos
1. Izvērtējot Baldones novada domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts:
1.1. 2018.gada 30.janvārī ar Baldones novada domes lēmumu 18.§ tika apstiprināts konkursa
nolikums Baldones novada pašvaldības finansējuma saņemšanai nevalstisko organizāciju, kuru
darbība saistīta ar sociālo jomu, atbalstam 2018.gadā.
1.2. 2018.gada 29.martā Baldones novada domē ar № BND/2018/1-5/821-S reģistrēts Baldones
novada pensionāru biedrības “Sābri” (turpmāk tekstā – biedrība) pieteikums Baldones novada
pašvaldības finansējuma piešķiršanai NVO darbības atbalstam sociālajā jomā 2018.gadā.
1.3. Baldones novada domes Sociālo lietu un veselības aizsardzības jautājumu komiteja
2018.gada 10.aprīļa sēdē sniegusi atzinumu, ka Biedrības pieteikums atbilst konkursa nolikuma
kritērijiem un Biedrība ir tiesīga pretendēt uz finansējumu 2550.00 EUR apmērā.
2. Pamatojoties uz augstākminēto,
Baldones novada dome, atklāti balsojot „ PAR ” – 14 balsis (R.Audzers, K.Putniņa, H.Nezinis,
E.Brigmanis, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, I.Romanovska, V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs,
E.Valantis, A.Mačs, G.Tamanis), „ PRET ” – nav, „ATTURAS ”– nav,
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt Baldones novada pašvaldības finansējumu 2018.gadam Baldones novada
pensionāru biedrībai “Sābri” 2550.00 EUR apmērā šādiem mērķiem:
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2.1.1. Biedrības darbības nodrošināšanai - 240.00 EUR;
2.1.2. Biedrības dalības Latvijas sabiedriskajās organizācijās nodrošināšanai - 240.00 EUR;
2.1.3. Sabiedriskajām aktivitātēm, kuru mērķauditorija ir Baldones novada iedzīvotāji (ne
tikai pašas Biedrības biedri) – 2070.00 EUR.
2.2. Noslēgt sadarbības līgumu ar Biedrību par piešķirto finansiālo atbalstu, saistībām pret
pašvaldību, līdzfinansējuma izlietošanas kārtību un tā atmaksu, ja saistības netiek pildītas
(pielikumā).
2.3. Atbildīgā par lēmuma izpildi – Baldones novada domes priekšsēdētāja vietniece sociālo lietu
un veselības aizsardzības jautājumos Viola Āboltiņa.
34.§
Par grozījumiem Baldones novada Bāriņtiesas nolikumā
_______________________________________________________________________________
ZIŅO: S.Bērziņa, Juridiskā dienesta vadītāja
SAGATAVOJA: S.Bērziņa, Juridiskā dienesta vadītāja
Tika izskatīts jautājums par Baldones novada Bāriņtiesas nolikuma grozīšanu.
Izvērtējot Baldones novada domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka
1.1.Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktā ir noteikts, ka dome var izskatīt

jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var izveidot, reorganizēt
un likvidēt pašvaldības iestādes (..), apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus.

1.2.Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr. 1037 “Bāriņtiesas darbības noteikumi” 2. punktā ir
noteikts, ka Bāriņtiesa izstrādā bāriņtiesas nolikumu. Nolikumu apstiprina attiecīgās pašvaldības

dome.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas
8.punktu un Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr. 1037 “Bāriņtiesas darbības noteikumi” 2.
punktu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot „ PAR ” – 14 balsis (R.Audzers, K.Putniņa, H.Nezinis,
E.Brigmanis, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, I.Romanovska, V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs,
E.Valantis, A.Mačs, G.Tamanis), „ PRET ” – nav, „ATTURAS ”– nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Baldones novada domes grozījumus Baldones novada Bāriņtiesas nolikumā.
2. Uzdot Domes lietvedei par grozījumiem 10 (desmit) darba dienu laikā informēt Baldones novada
Bāriņtiesu.
Grozījumi Baldones novada Bāriņtiesas nolikumā un Baldones novada Bāriņtiesas nolikums pievienoti
sēdes protokola pielikumā, uz 5 lapām.
35.§
Par jaunu amata vietu Sociālā aprūpes centrā “Baldone”
_______________________________________________________________________________
ZIŅO: V.Āboltiņa, Priekšsēdētāja vietniece sociālo lietu un veselības aizsardzības jautājumos
SAGATAVOJA: V.Āboltiņa, Priekšsēdētāja vietniece sociālo lietu un veselības aizsardzības jautājumos
Tika izskatīts 2018.gada 10.aprīlī Baldones novada domē ar № BND/2018/2-7/899-S reģistrēts
Baldones novada Sociālā aprūpes centra (tālāk tekstā – SAC) “Baldone” direktora Gunāra Lazdas
iesniegums par jaunas amata vietas izveidošanu.
1. Izvērtējot Baldones novada domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts:
1.1. 2016.gada 20.decembrī ar Baldones novada domes lēmumu 11.§ tika apstiprināta projekta
“Dienas centra izveide SAC “Baldone”” īstenošana. 2017.gada 7.septembrī saņemts Lauku atbalsta
dienesta lēmums № 04.6-11/17/275-e par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
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1.2. Optimālai Dienas centra darbības organizēšanai un projekta ietvaros iegādā aprīkojuma
uzraudzībai nepieciešams izveidot jaunu amata vietu - Dienas centra darba organizators, iekļaujot
to SAC “Baldone” struktūrā.
1.3. Uz 2018.gada maiju neaizpildot sociālā darbinieka un sociālā rehabilitētāja amatus izveidojusies
finanšu ekonomija budžeta pozīcijā 1119 - pamatalgas EUR 4160.00 apmērā. Tādējādi ir iespējams
veikt grozījumus budžetā un paredzēt amata vietu – Dienas centra darba organizators ar darba algu
350.00 EUR mēnesī ar nepilnu darba laiku - 20 stundas nedēļā.
2. Baldones novada dome pieņemot lēmumu balstījās uz šādiem normatīvajiem aktiem:
2.1. Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta otro daļu: “Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir
attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta
grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu.
3. Pamatojoties uz augstākminēto,
Baldones novada dome, atklāti balsojot „ PAR ” – 14 balsis (R.Audzers, K.Putniņa, H.Nezinis,
E.Brigmanis, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, I.Romanovska, V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs,
E.Valantis, A.Mačs, G.Tamanis), „ PRET ” – nav, „ATTURAS ”– nav,
NOLEMJ:
3.1. Apstiprināt jaunu amata vietu - Dienas centra darba organizators, iekļaujot to SAC “Baldone”
struktūrā.
3.2. Noteikt Dienas centra darba organizatoram darba algu 350.00 EUR mēnesī ar nepilnu darba
laiku - 20 stundām nedēļā, veicot attiecīgos grozījumus SAC “Baldone” budžetā.
3.3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – SAC “Baldones” direktors Gunārs Lazda.
36.§
Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu
_______________________________________________________________________________
ZIŅO: V.Āboltiņa, Priekšsēdētāja vietniece sociālo lietu un veselības aizsardzības jautājumos
SAGATAVOJA: V.Āboltiņa, Priekšsēdētāja vietniece sociālo lietu un veselības aizsardzības jautājumos
Baldones novada dome, atklāti balsojot „ PAR ” – 14 balsis (R.Audzers, K.Putniņa, H.Nezinis,
E.Brigmanis, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, I.Romanovska, V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs,
E.Valantis, A.Mačs, G.Tamanis), „ PRET ” – nav, „ATTURAS ”– nav,
NOLEMJ:
Atjaunot sociālā dzīvokļa […], Baldones pagastā, Baldones novadā, īres līgumu ar […]uz sešiem
mēnešiem.
Lēmuma skaidrojošā daļa pievienota sēdes protokola pielikumā, uz 1 lapām.
37.§
Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma termiņa pagarināšanu
_______________________________________________________________________________
ZIŅO: V.Āboltiņa, Priekšsēdētāja vietniece sociālo lietu un veselības aizsardzības jautājumos
SAGATAVOJA: V.Āboltiņa, Priekšsēdētāja vietniece sociālo lietu un veselības aizsardzības jautājumos
Baldones novada dome, atklāti balsojot „ PAR ” – 14 balsis (R.Audzers, K.Putniņa, H.Nezinis,
E.Brigmanis, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, I.Romanovska, V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs,
E.Valantis, A.Mačs, G.Tamanis), „ PRET ” – nav, „ATTURAS ”– nav,
NOLEMJ:
3.1. Pagarināt pašvaldības dzīvokļa […], Baldonē, Baldones novadā, īres līguma termiņu ar […]uz
diviem gadiem.
Lēmuma skaidrojošā daļa pievienota sēdes protokola pielikumā, uz 1 lapām.
38.§
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Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma termiņa pagarināšanu
_______________________________________________________________________________
ZIŅO: V.Āboltiņa, Priekšsēdētāja vietniece sociālo lietu un veselības aizsardzības jautājumos
SAGATAVOJA: V.Āboltiņa, Priekšsēdētāja vietniece sociālo lietu un veselības aizsardzības jautājumos
Baldones novada dome, atklāti balsojot „ PAR ” – 14 balsis (R.Audzers, K.Putniņa, H.Nezinis,
E.Brigmanis, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, I.Romanovska, V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs,
E.Valantis, A.Mačs, G.Tamanis), „ PRET ” – nav, „ATTURAS ”– nav,
NOLEMJ:
3.1. Pagarināt pašvaldības […], Baldonē, Baldones novadā, īres līguma termiņu ar […]uz diviem
gadiem.
Lēmuma skaidrojošā daļa pievienota sēdes protokola pielikumā, uz 1 lapām.
Sēdes vadību pārņem priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos A.Požarnovs.
39.§
Par dalību Latvijas Pašvaldību savienības 29.kongresā un biedru sapulcē
_______________________________________________________________________________
SAGATAVOJA: S.Bērziņa, Juridiskā dienesta vadītāja
2018. gada 3.aprīlī Baldones novada pašvaldības lietvedībā ir saņemts Latvijas Pašvaldību savienības
paziņojums, saskaņā ar kuru visu pašvaldību priekšsēdētāji un domes pilnvarotie deputāti tiek aicināti
piedalīties Latvijas Pašvaldību savienības 29.kongresā un biedru sapulcē, kas notiks š.g. 11.maijā
Daugavpils lielajā zālē (Rīgas ielā 22a, Daugavpilī).
Baldones novada pašvaldību Latvijas Pašvaldību savienības 29.kongresā un biedru sapulcē pārstāvēs
domes priekšsēdētājs Raimonds Audzers.
Likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu,

kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā.
Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumu Nr. 969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem
saistītie izdevumi” 21. punktā ir noteikts, ka, ja darbinieks bijis komandējumā Latvijas Republikā,

viņam atlīdzina: 21.1. izdevumus par braucienu uz komandējuma vietu un atpakaļ uz pastāvīgo darba
(dienesta) vietu ar dzelzceļa, ūdens un gaisa transportlīdzekļiem, kā arī autotransporta līdzekļiem
(izņemot taksometru). Ja darbinieks nav uzrādījis dokumentu, kas apliecina viņa braukšanas
izdevumus, institūcijas vadītājs ir tiesīgs atļaut atlīdzināt braukšanas izdevumus atbilstoši minimālajai
braukšanas cenai (tarifam); 21.2. dienas naudu − sešus euro par katru komandējuma dienu. Ja
darbinieks komandējuma laikā katru dienu var atgriezties pastāvīgajā dzīvesvietā un tas ir
ekonomiski pamatoti, institūcijas vadītājs var pieņemt lēmumu par dienas naudas atlīdzināšanu 50
% apmērā no minētās summas. Ja darbinieks tiek komandēts tikai uz vienu dienu un var atgriezties
pastāvīgajā dzīvesvietā, ievērojot normatīvajos aktos noteikto darba un atpūtas režīmu, dienas
nauda netiek maksāta.
Ņemot vērā iepriekš norādīto, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām ” 21. panta pirmo daļu
un Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumu Nr. 969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem
saistītie izdevumi” 21.punktu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot „ PAR ” – 12 balsis (K.Putniņa, E.Brigmanis, S.Freiberga,
I.Lagzdiņa, I.Romanovska, V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs, E.Valantis, A.Mačs,
G.Tamanis), „ PRET ” – nav, „ATTURAS ”– 1 balss (H.Nezinis), nepiedalās – 1 balss (R.Audzers),
NOLEMJ:
1. Atlīdzināt domes priekšsēdētājam papildus ceļa izdevumus – benzīna limitu 40l apmērā, kas saistīti
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ar nokļūšanu uz Latvijas Pašvaldību savienības 29.kongresu un biedru sapulci un atgriešanos
atpakaļ Baldones novadā.
2. Segt dalības maksu 40 EUR apmērā, kas noteikta saskaņā ar Latvijas Pašvaldību savienības valdes
2018. gada 6.marta lēmumu Nr. 8.
Sēdi atsāk vadīt Domes priekšsēdētājs R.Audzers.
40.§
Par grozījumiem 19.12.2017. domes lēmumā Nr.18(24), (sēdes prot. Nr.24, 1§)
“Par Baldones novada pašvaldības administrācijas darbinieku apstiprināšanu”
_______________________________________________________________________________
ZIŅO: N.Sniedze, Izpilddirektore
SAGATAVOJA: S.Ezera, Personāla vadītāja
Izskatījusi Baldones novada domes izpilddirektores Neldas Sniedzes priekšlikumu, domē saņemtu
11.04.2018., reģ.Nr.BND/2018/2-1/910-S, par nepieciešamību:
1. Būvinspektora amatam noteikt nepilnu darba laiku 26 darba stundas nedēļā un darba algu
EUR 1066.00 (viens tūkstotis sešdesmit seši euro un 00 centi) mēnesī.
2. Izveidot amata vietu – būvniecības speciālists (kvalifikācijas prasība – sertifikāts ēku
būvdarbu vadīšanā vai būvprojektu ekonomisko daļu, apjomu un tāmju sastādīšanā), nosakot
nepilnu darba laiku un atbilstošu atalgojumu 900-1000 euro mēnesī par norādīto slodzi,
norādot, ka minētie grozījumi saistīti ar plānoto realizējamo investīciju projektu daudzumu,
kā arī ar veicamajiem sīkajiem remontdarbiem Baldones pašvaldībā.
Ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, 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
19.12.2017. lēmumu, prot.Nr.18(24), 25.§, ņemot vērā Finanšu komitejas 17.04.2018. sēdes
atzinumu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot „ PAR ” – 12 balsis (R.Audzers, I.Lagzdiņa, E.Brigmanis,
S.Freiberga, I.Lagzdiņa, I.Romanovska, V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs, E.Valantis,
G.Tamanis), „ PRET ” – nav, „ATTURAS ”– 2 balsis (K.Putniņa, A.Mačs),
NOLEMJ:
1. Grozīt 19.12.2017. domes lēmumu Nr.18(24), (sēdes prot.Nr.24, 1§) “Par Baldones novada
pašvaldības administrācijas darbinieku amatalgu saraksta apstiprināšanu”:
1.1. Nosakot būvinspektora amatam nepilnu darba laiku 26 darba stundas nedēļā un atalgojumu
EUR 1066.00 (viens tūkstotis sešdesmit seši) mēnesī.
1.2. Papildinot amatalgu sarakstu ar amata vietu – būvniecības speciālists (20 VI amatu saime un
līmenis), nosakot nepilnu darba laiku 20 stundas nedēļā un atalgojumu EUR 900.00 (deviņi
simti) mēnesī.
2. Apstiprināt Baldones novada pašvaldības administrācijas darbinieku amatu sarakstu un amatalgas
(sēdes protokola pielikumā, uz 1 lapas) jaunā redakcijā.
41.§
Par līdzfinansējuma piešķiršanu dekoratīvā gleznojuma “Latvijas pilsētas un
novadi valsts simtgadei” veidošanai
_______________________________________________________________________________
ZIŅO: N.Sniedze, Izpilddirektore
SAGATAVOJA: K.Lāce, Juridiskā dienesta juriste
2018.gada 28.martā Baldones novada domē saņemts Latvijas Pašvaldību savienības informatīvs
raksts un aicinājums katrai pašvaldībai piedalīties ar līdzfinansējumu dekoratīvā gleznojuma “Latvijas
pilsētas un novadi valsts simtgadei” veidošanā. Latvijas pašvaldību ģerboņa gleznojumu Torņu ielā
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4, Rīgā sienu rotā jau kopš 2005.gada, bet tas gadu gaitā ir zaudējis aktualitāti, jo tapis pirms Latvijas
administratīvi teritoriālās reformas, to veidos mākslinieks Leonards Laganovskis. Gleznojuma
atjaunošanu plānots pabeigt līdz Vispārējiem Latviešu Dziesmu un Deju svētkiem. Kopējās darba
izmaksas ir 20 468.00EUR. Katras pašvaldības ģerboņa noformēšanas izmaksas ir 172.00 EUR (simt
septiņdesmit divi euro 00 centi). Kā pateicību par līdzdalību katra pašvaldība saņems ierāmētu sienas
gleznojuma fotogrāfiju A3 formātā.
Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punkts nosaka, ka Lai izpildītu funkcijas,

pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums: /../ atbilstoši apstiprinātajam pašvaldības
budžetam racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu līdzekļus. Likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punkts nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās
pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: /../ pieņemt lēmumus citos likumā paredzētos gadījumos.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu un
21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot „ PAR ” – 14 balsis (R.Audzers, K.Putniņa, H.Nezinis,
E.Brigmanis, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, I.Romanovska, V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs,
E.Valantis, A.Mačs, G.Tamanis), „ PRET ” – nav, „ATTURAS ”– nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt līdzfinansējumu dekoratīvā gleznojuma “Latvijas pilsētas un novadi valsts simtgadei”
veidošanā 172.00 EUR (simt septiņdesmit divi euro 00 centi) apmērā.
2. Izdevumus finansēt no pašvaldības budžeta nesadalītā atlikuma, veicot attiecīgus grozījumus
budžetā.

42.§
Par cietušā statusa noteikšanu KNAB Administratīvā pārkāpuma lietā
Nr.870/1.1-24/26
_______________________________________________________________________________
/IZSAKĀS – S.Freiberga, K.Putniņa, E.Valantis, A.Mačs, H.Nezinis/
ZIŅO: A.Požarnovs, Domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos
SAGATAVOJA: A.Požarnovs, Domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos

Deputātes K.Putniņas lūgums – izņemt ārā lēmumprojekta 4.1. punktu, kurā tiek norādīts, ka
lietvedība turpinās.
K.Putniņa informē, ka administratīvais sods ir samaksāts 2018.gada 22.februārī un lieta ir izbeigta.

Baldones novada dome, atklāti balsojot „ PAR ” – 3 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, I.Lagzdiņa)„ PRET
” – 8 balsis (E.Brigmanis, V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs, E.Valantis, G.Tamanis,
R.Audzers), „ATTURAS ”– 3 balsis (S.Freiberga, A.Mačs, I.Romanovska),
NOLEMJ: neatbalstīt lūgumu.
1. Izvērtējot Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja 17.08.2017. vēstuli Nr.1-4/594, tika
konstatēts:
1.1. Baldones novada dome tās priekšsēdētājas K.Putniņas personā 2017. gada 29. martā ar
J.Krūzi noslēdza Bartera kontraktu (maiņas līgumu) Nr.1-28/53, līguma 1.1. punktā nosakot, ka
puses atbilstoši šā Kontrakta noteikumiem veic viena otrai savstarpēju auto piegādi, auto NISSAN
X TRAIL (2005. gada izlaidums) novērtējot summā 2950 euro un auto NISSAN X TRAIL
(2008.gada izlaidums)- summā 9800 euro, bet līguma 2.5. punktā nosakot, ka puses norēķinās,
savstarpēji dzēšot auto pieņemšanas- nodošanas aktus ar piegādātajām precēm summā 2950
euro un pašvaldība piemaksā auto apmaiņas starpību personai summā 6850 euro.
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1.2. Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 18. pants paredz
ierobežojumu rīkoties ar pašvaldības mantu un finanšu līdzekļiem, nosakot, ka valsts amatpersona
drīkst atsavināt publiskas personas mantu tikai saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību.
Kārtību, kādā atsavināma publiskas personas manta, noteic Publiskas personas mantas
atsavināšanas likums.
1.3. Pēc Baldones novada dokumentu izvērtēšanas par Bartera kontraktu (maiņas līgumu) Nr.128/53,
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs 17.08.2017. vēstules Nr.1-4/594
konstatējošajā daļā norāda, ka:
1) ne Baldones novada dome, ne domes noteikta institūcija nedeva atļauju (nepieņēma
lēmumu) konkrēto transportlīdzekļu NISSAN X TRAIL maiņai;
2) transportlīdzekļu NISSAN X TRAIL novērtēšanai pašvaldībā netika izveidota novērtēšanas
komisija, kurai ir tiesības noteikt mantas nosacīto cenu, abu automašīnu nosacītās cenas
neapstiprināja ne dome, ne tās noteikta institūcija (amatpersona), kā arī abu maināmo
automašīnu noteikto cenu starpība pārsniedza šajā normā imperatīvi noteikto 20% robežu,
proti, Baldones novada pašvaldība J.Krūzem par transportlīdzekļu NISSAN X TRAIL maiņu
piemaksāja 6850 euro, nevis 590 euro (2950 euro x 20%)
2. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs 17.08.2017. vēstulē Nr.1-4/594 ir norādījis, ka:
2.1. K.Putniņa, 2017.gada 29. martā ar J.Krūzi noslēdzot Bartera kontraktu (maiņas līgumu) Nr.128/53, pirms tam nesaņemot domes atļaujas (par automašīnu NISSAN X TRAIL maiņu un
automašīnas nosacīto cenu apstiprināšanu) neievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 6. panta otro un trešo daļu, 8.panta piekto un sesto daļu, kā arī Baldones novada domes
izdoto saistošo noteikumu Nr.15 “Baldones novada pašvaldības nolikums””41.punktu, tādējādi
pārsniedzot savas pilnvarojuma robežas;
2.2. K.Putniņa saskaņā ar 2017. gada 29. martā noslēgto līgumu J.Krūzem par automašīnu
NISSAN X TRAIL maiņu piemaksājot 6850 euro (9800 euro-2950 euro), neievēroja Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 38.1 panta trešajā daļā imperatīvi noteikto ierobežojumu,

ka maināmo kustamo mantu nosacīto cenu starpība nedrīkst pārsniegt 20 procentus, ja abas
darījuma puses nav publiskas personas, tādējādi, iespējams, radot zaudējumus pašvaldībai;
2.3. K.Putniņa kā Baldones novada domes priekšsēdētāja, vienpersoniski nolemjot pašvaldībai
piederošo automašīnu NISSAN X TRAIL (2005. gada izlaidums, reģ. Nr. JC3541, ar vērtību 2950
euro) apmainīt pret fiziskai personai piederošu automašīnu NISSAN X TRAIL (2008. gada
izlaidums, reģ. Nr. KR515, ar vērtību 9800euro) un domes vārdā 2017. gada 29. martā noslēdzot
bartera kontraktu (maiņas līgumu) Nr.1-28/53 par minēto automašīnu maiņu ar J.Krūzi, no
pašvaldības budžeta vienpersoniski nolemjot piemaksāt auto apmaiņas starpību 6850 euro,
neievēroja Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteikto kārtību, kādā atsavināma
publiskas personas manta, un pārkāpa likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 18. pantā valsts amatpersonām noteikto ierobežojumu rīkoties ar publiskas
personas institūcijas mantu.
3. Par turpmāko Baldones novada pašvaldības rīcību Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja
17.08.2017. vēstulē Nr.1-4/594 norāda, ka Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 90. pantā
noteikto, ja amatpersona, pildot amata pienākumus, ar nodomu vai aiz rupjas neuzmanības ir radījusi
mantiskus zaudējumus publiskai personai, tā prasa, lai amatpersona atlīdzina zaudējumus
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
4. Pamatojoties uz Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja 17.08.2017. vēstuli,
Baldones novada dome, atklāti balsojot „ PAR ” – 9 balsis (R.Audzers, E.Brigmanis, I.Romanovska,
V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs, E.Valantis, G.Tamanis), „ PRET ” – 5 balsis (H.Nezinis,
I.Lagzdiņa, A.Mačs, S.Freiberga, K.Putniņa), „ATTURAS ”– nav,
NOLEMJ:
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4.1. Saistībā ar 2017. gada 29. martā Karinas Putniņas noslēgto Bartera kontraktu (maiņas līgumu)
Nr.1-28/53 pārkāpjot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6. panta otro un trešo daļu,
8.panta piekto un sesto daļu, 38.1 panta trešo daļu, Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts

amatpersonu darbībā” 18. pantu un sakarā ar to, ka tiesībsargājošās iestādēs šobrīd turpinās
lietvedība augstāk minētā pārkāpuma lietā, saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa
261. pantu atzīt, ka Baldones novada pašvaldība ir cietušais KNAB Administratīvā pārkāpuma lietā
Nr.870/1.1-24/26
4.2. Ar šo Baldones novada domes lēmumu iepazīstināt Korupcijas novēršanas un apkarošanas
biroju.
43.§
Par papildus šķiroto atkritumu konteineru punktiem
_______________________________________________________________________________
ZIŅO: H.Nezinis, Ceļu un ielu uzturēšanas dienesta vadītājs
SAGATAVOJA: S.Bērziņa, Juridiskā dienesta vadītāja
Baldones novada dome, turpmāk tekstā - Dome, ir izskatījusi jautājumu par šķiroto atkritumu
konteineru (papīram, “pet” pudelēm, stiklam) papildus novietošanas vietām (punktiem), tādējādi
nodrošinot iespēju veikt atkritumu šķirošanu ne tikai Baldones pilsētas iedzīvotājiem, bet arī ārpus
pilsētas dzīvojošajiem Baldones novada iedzīvotājiem.
Baldones novada Vides komisija izskatīja un apstiprināja iespējamās šķiroto atkritumu konteineru
atrašanās vietas:
pašvaldības īpašumā ar adresi “Liepalejas-1”, Baldones pagasts, Baldones novads
(Mercendarbe);
pašvaldības ceļa – Arāju ceļa zonā netālu no zīmes “Sūnupes”, ceļa labajā pusē pie
īpašuma “Arāji”;
koplietošanas ceļa zonā pie īpašuma “Sarma Nr. 120/121”;
koplietošanas ceļa zonā pie īpašuma “Sarma Nr.6”.
Lēmuma pieņemšanā Dome pamatojas uz šādiem normatīvajiem aktiem:
-

likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmo daļu – dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas

-

likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktu – pašvaldības viena no

-

ir attiecīgās pašvaldības pārziņā;

autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus ((..) sadzīves
atkritumu apsaimniekošana (..)).
likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2.punktu – pašvaldības viena no
autonomajām funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un
sanitāro tīrību ((..) atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole (..)).

Ņemot vērā iepriekš norādīto, Baldones novada dome, atklāti balsojot „ PAR ” – 14 balsis
(R.Audzers, K.Putniņa, I.Lagzdiņa, E.Brigmanis, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, I.Romanovska, V.Āboltiņa,
I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs, E.Valantis, A.Mačs, G.Tamanis), „ PRET ” – nav, „ATTURAS ”–
nav,
NOLEMJ:
3. Apstiprināt zemāk norādītos papildus šķiroto atkritumu punktus šādās vietās:
a) pašvaldības īpašumā ar adresi “Liepalejas-1”, Baldones pagasts, Baldones novads
(Mercendarbe);
b) pašvaldības ceļa – Arāju ceļa zonā netālu no zīmes “Sūnupes”, ceļa labajā pusē pie īpašuma
“Arāji”;
c) koplietošanas ceļa zonā pie īpašuma “Sarma Nr. 120/121”;
d) koplietošanas ceļa zonā pie īpašuma “Sarma Nr.6”.
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4. Iekārtot 1.punktā norādītos šķiroto atkritumu punktus līdz 2018. gada 31.maijam.
44.§
Par Baldones sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma
apstiprināšanu
_______________________________________________________________________________
/IZSAKĀS – A.Mačs, A.Požarnovs, R.Audzers/
ZIŅO: R.Audzers, Domes priekšsēdētājs
SAGATAVOJA: K.Lāce, Juridiskā dienesta juriste
Izskatījusi Baldones sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu, ar kuru noteikta
sadarbība ar Ķekavas novada pašvaldību, komisijas locekļi, to pienākumi un tiesības, kā arī komisijas
darba organizācija un apziņošanas kārtība.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka
pašvaldības dome pieņem /../ iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas), Civilās
aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma 11.pantu, kas nosaka, pašvaldības domes, tās
priekšsēdētāja, pašvaldības institūcijas un tās vadītāja uzdevumus un kompetences, kā arī Ministru
kabineta 2017.gada 26.septembra noteikumiem Nr.582 “Noteikumi par pašvaldību sadarbības
teritorijas civilās aizsardzības komisijām” 6. un 7.pantu, kas nosaka, komisijas izveidošanas kārtību.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma 11.pantu, Ministru kabineta 2017.gada
26.septembra noteikumiem Nr.582 “Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās
aizsardzības komisijām” 6. un 7.pantu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot „ PAR ” – 14 balsis (R.Audzers, K.Putniņa, H.Nezinis,
E.Brigmanis, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, I.Romanovska, V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs,
E.Valantis, A.Mačs, G.Tamanis), „ PRET ” – nav, „ATTURAS ”– nav,
NOLEMJ:
Apstiprināt Baldones sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu.
Baldones sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums pievienots sēdes protokola
pielikumā, uz 4 lapām.
45.§
Par papildu līdzekļiem prezentācijas izdevumiem
_______________________________________________________________________________
/IZSAKĀS – K.Putniņa, M.Rucis/
ZIŅO: N.Sniedze, Izpilddirektore
SAGATAVOJA: S.Bērziņa, Juridiskā dienesta vadītāja
Baldones novada domes lietvedībā saņemts 2018. gada 19.aprīļa Baldones pašvaldības
izpilddirektores priekšlikums, saskaņā ar kuru tiek lūgts veikt grozījumus pašvaldības budžetā
2018.gadam, papildus ieplānojot no budžetā nesadalītajiem līdzekļiem:
-

sadaļā 06 “Kultūra” EKK 2314 “Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības
nodrošināšanai” 236 EUR;
sadaļā 12 “ Baldones vidusskola” EKK 2314 “Izdevumi par precēm iestādes
administratīvās darbības nodrošināšanai” 398 EUR;
sadaļā 15 “Mūzikas pamatskola” EKK 2314 “Izdevumi par precēm iestādes
administratīvās darbības nodrošināšanai” 72 EUR;
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Iepriekš norādītie izdevumi tiks paredzēti 72 grāmatu iegādei no “Zoldnera izdevniecības”, lai
pasniegtu Baldones novada izglītības iestāžu absolventiem izlaidumā, kā arī tiks iegādātas 50 SIA
“Pro-baltic” izgatavotās pildspalvas ar gravējumu un UV druku uz kastītes.
Lēmuma pieņemšanā Dome pamatojas uz šādiem normatīvajiem aktiem:
-

-

likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6. punktu - lai izpildītu savas funkcijas,

pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums atbilstoši apstiprinātajam pašvaldības
budžetam racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu līdzekļus;
likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2.punktu – dome var izskatīt jebkuru
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var apstiprināt
pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī
saimniecisko un gada publisko pārskatu.

Ņemot vērā iepriekš norādīto, Baldones novada dome, atklāti balsojot „ PAR ” – 13 balsis
(R.Audzers, I.Lagzdiņa, E.Brigmanis, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, I.Romanovska, V.Āboltiņa, I.Paegle,
M.Rucis, A.Požarnovs, E.Valantis, A.Mačs, G.Tamanis), „ PRET ” – nav, „ATTURAS ”– nav,
nepiedalās – 1 balss (K.Putniņa),
NOLEMJ:
1. akceptēt nepieciešamību iegādāties 72 grāmatas no SIA “Zoldnera izdevniecība”, lai pasniegtu tās
Baldones novada izglītības iestāžu absolventiem izlaidumā, par kopējo summu 470.40 EUR;
2. akceptēt nepieciešamību iegādāties SIA “Pro-baltic” dāvanu – pildspalvas 50 gab. ar gravējumu
uz pildspalvas un UV druku uz kastītes, par kopējo summu 235.50 EUR;
3. uzdot grāmatvedības vadītājai E.Arājai, gatavojot grozījumus pašvaldības budžetā 2018.gadam,
papildus ieplānot no budžetā nesadalītajiem līdzekļiem:
3.1. sadaļā 06 “Kultūra” EKK 2314 “Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības
nodrošināšanai” 236 EUR;
3.2. sadaļā 12 “ Baldones vidusskola” EKK 2314 “Izdevumi par precēm iestādes
administratīvās darbības nodrošināšanai” 398 EUR;
3.3. sadaļā 15 “Mūzikas pamatskola” EKK 2314 “Izdevumi par precēm iestādes
administratīvās darbības nodrošināšanai” 72 EUR;
4. uzdot pašvaldības izpilddirektorei N.Sniedzei nodrošināt lēmuma 1. un 2.punktā minēto preču
iegādi.
46.§
Par “Pavasara spodrības nedēļas” izsludināšanu
_______________________________________________________________________________
/IZSAKĀS – H.Nezinis, I.Paegle, K.Putniņa/
ZIŅO: R.Audzers, Domes priekšsēdētājs
SAGATAVOJA: K.Lāce, Juridiskā dienesta juriste

Deputāts H.Nezinis izsaka priekšlikumu pagarināt laika posmu līdz 6. maijam.
Lai sekmētu Baldones novada administratīvās teritorijas sakoptību un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka Pašvaldībām ir šādas autonomās
funkcijas: 2) gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību /../ un
21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir

attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: 27) pieņemt lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos.
Baldones novada dome, atklāti balsojot „ PAR ” – 14 balsis (R.Audzers, K.Putniņa, I.Lagzdiņa,
E.Brigmanis, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, I.Romanovska, V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs,
E.Valantis, A.Mačs, G.Tamanis), „ PRET ” – nav, „ATTURAS ”– nav,
NOLEMJ:
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1. Izsludināt “Pavasara spodrības nedēļu” Baldones novada administratīvajā teritorijā 2018.gadā no
25.aprīļa līdz 6.maijam.
47.§
Par Baldones novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikuma apstiprināšanu
_______________________________________________________________________________
ZIŅO: K.Lāce, Juridiskā dienesta juriste
SAGATAVOJA: K.Lāce, Juridiskā dienesta juriste
Baldones novada dome izskatījusi Baldones novada domes Juridiskā dienesta juristes un Baldones
novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas sagatavoto nolikumu. Pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu,
kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var /../ izveidot, reorganizēt un likvidēt
pašvaldības iestādes, pašvaldības kapitālsabiedrības, biedrības un nodibinājumus, apstiprināt
pašvaldības iestāžu nolikumus. Likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka,
ka pašvaldības dome pieņem /../ iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas).
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu
un 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot „ PAR ” – 14 balsis (R.Audzers, K.Putniņa, I.Lagzdiņa,
E.Brigmanis, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, I.Romanovska, V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs,
E.Valantis, A.Mačs, G.Tamanis), „ PRET ” – nav, „ATTURAS ”– nav,
NOLEMJ:

1. Apstiprināt Baldones novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikumu.
2. Uzdot domes lietvedei 10 dienu laikā iepazīstināt Baldones novada Dzimtsarakstu nodaļu ar
nolikumu.
Dzimtsarakstu nodaļas nolikums pievienots sēdes protokola pielikumā, uz 3 lapām.
48.§
Par atļauju izmantot Baldones novada pašvaldības elektroenerģijas pieslēgumu
vietu
_______________________________________________________________________________
ZIŅO: N.Sniedze, Izpilddirektore
SAGATAVOJA: K.Lāce, Juridiskā dienesta juriste
Baldones novada dome, atklāti balsojot „ PAR ” – 14 balsis (R.Audzers, K.Putniņa, I.Lagzdiņa,
E.Brigmanis, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, I.Romanovska, V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs,
E.Valantis, A.Mačs, G.Tamanis), „ PRET ” – nav, „ATTURAS ”– nav,
NOLEMJ:
1. Atļaut […], personas kods […], dzīvojošs […]izmantot Tirgus laukuma elektrības pieslēgumu vietu
- kadastra Nr.8005 0012 302, elektrības skaitītājs Nr.47602844, līdz individuāli izveidotam
elektroapgādes pieslēgumam adresei: Sporta iela 5, Baldone, Baldones novads, LV-2125, bet ne
ilgāk kā līdz 2018.gada 1.septembrim.
2. Noteikt […], personas kods […], dzīvojošs […], maksāt par patērēto elektroenerģiju pēc skaitītāja
rādītājiem uz kuru pamata Baldones novada domes Grāmatvedības nodaļa izraksta rēķinu.
Lēmuma skaidrojošā daļa pievienota sēdes protokola pielikumā, uz 2 lapām.
49.§
Par komandējuma izdevumiem
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_______________________________________________________________________________
ZIŅO: R.Audzers, Domes priekšsēdētājs
SAGATAVOJA: S.Bērziņa, Juridiskā dienesta juriste
2018. gada 24.aprīlī Baldones novada pašvaldības lietvedībā ir saņemts Baldones novada domes
deputātes Inetas Romanovskas iesniegums, saskaņā ar kuru tiek lūgta atļauja piedalīties Rīgas
plānošanas reģiona organizētajā pieredzes apmaiņas braucienā “Izglītības sistēmas Somijā,
pašvaldību kompetence un atbildība, nodrošinot izglītības pakalpojumus” Helsinkos, no š.g. 28. maija
līdz 30.maijam. Pieredzes apmaiņas brauciena transporta izmaksas (autobuss un prāmja biļetes)
segs Rīgas plānošanas reģions, savukārt pašvaldībām būtu nepieciešams segt savu pārstāvju
uzturēšanās izmaksas Somijā (2 naktis viesnīcā, ceļojuma apdrošināšana un organizatoriskie
izdevumi, kuru kopējās izmaksas varētu būt aptuveni 390-400 euro), kā arī komandējuma nauda.
Dome lēmuma pieņemšanā pamatojas uz šādiem normatīvajiem aktiem:
 Likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru

jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā.

 Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumu Nr. 969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar
komandējumiem saistītie izdevumi” 8.4. apakšpunktu, kas nosaka, ka personai par
komandējuma laiku atlīdzina šādus izdevumus - par viesnīcu (naktsmītni), ieskaitot brokastu

izdevumus viesnīcā (ja ir iesniegti attiecīgos izdevumus apliecinoši attaisnojuma dokumenti).

 Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumu Nr. 969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar
komandējumiem saistītie izdevumi” 8.11. apakšpunktu, kas nosaka, ka personai par
komandējuma laiku atlīdzina šādus izdevumus - izdevumus, kas saistīti ar apdrošināšanas

polises iegādi darbiniekam komandējuma laikam (ja ir iesniegti attiecīgos izdevumus apliecinoši
attaisnojuma dokumenti), – apdrošinot riskus (..).

 Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumu Nr. 969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar
komandējumiem saistītie izdevumi” 1. pielikuma 64.punktu, kas nosaka izdevumus diennakts
normas komandējumiem (darba braucieniem) uz ārvalstīm, proti, uz Somiju dienas nauda tiek
noteikta 46 euro, savukārt, viesnīcas maksas norma tiek noteikta 180 euro.
 Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumu Nr. 969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar
komandējumiem saistītie izdevumi” 17. punktu, kas nosaka, ka komandējuma vai darba

brauciena izdevumus darbiniekam atlīdzina institūcija, kura viņu nosūtījusi komandējumā vai
darba braucienā.

Ņemot vērā iepriekš norādīto, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām ” 21. panta pirmo daļu
un Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumu Nr. 969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem
saistītie izdevumi” 8.4., 8.11. apakšpunktu, 17.punktu un 1.pielikuma 64.punktu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot „ PAR ” – 13 balsis (R.Audzers, K.Putniņa, H.Nezinis,
E.Brigmanis, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs, E.Valantis, A.Mačs,
G.Tamanis), „ PRET ” – nav, „ATTURAS ”– nav, nepiedalās – 1 balss (I.Romanovska),
NOLEMJ:
5. Atlīdzināt Baldones novada domes deputātei I. Romanovskai komandējuma naudu par 3 (trīs)
komandējuma dienām 138 EUR apmērā, veicot pārskaitījumu uz deputātes bankas norēķinu
kontu;
6. Atlīdzināt ceļojuma apdrošināšanas izdevumus un viesnīcas izdevumus (2 naktis viesnīcā),
nosakot, ka pēdējam maksimālā atlīdzināmā summa diennaktī nedrīkst pārsniegt 180 EUR,
Izdevumus atlīdzināt tikai pēc tam, kad ir iesniegti attiecīgie izdevumu apliecinošie attaisnojuma
dokumenti;
7. Noteikt, ka komandējuma atskaite ir jāiesniedz 5 (piecu) darba dienu laikā pēc atgriešanās no
komandējuma;
8. Izdevumus finansēt no Pašvaldības budžeta nesadalītā atlikuma, veicot attiecīgos grozījumus
budžetā.

