LATVIJAS REPUBLIKAS

BALDONES NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90000031245, Pārupes iela 3,Baldone, Baldones novads, LV- 2125
Tālrunis/ fakss +371 67932750, e-pasts dome@baldone.lv, www.baldone.lv

DOMES SĒDES PROTOKOLS
Baldonē
2018.gada 28.maijā

Nr.6

Sēde sasaukta plkst. 17.00
Sēdi atklāj plkst. 17.05
Izziņotā sēdes darba kārtībā:
Izglītības, kultūras un sporta komitejā izskatītie jautājumi
1. Par īstermiņa jaunatnes politikas plānošanas dokumenta apstiprināšanu.
Ziņo – R.Manuilovs, Jaunatnes lietu specialists
2. Par finansiālu atbalstu riteņbraukšanas sportistam.
Ziņo – E.Brigmanis, Sporta kompleksa vadītājs, IKS komitejas loceklis
Attīstības komitejas jautājumi
Nekustamā īpašuma un zemes ierīcības nodaļas jautājumi
3. Par pašvaldībai piederošās zemes nomu.
4. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma „Jaunērgļi” zemes
vienībām.
5. Par zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu.
6. Par zemes nomu Baldonē, Parka ielā 18.
Ziņo – A.Ciseļonoka, Zemes ierīkotāja
7. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašumā “Kalniņi”, Baldonē.
8. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamos īpašumos Pļavu ielā 6 un Saules
ielā 10A, Baldonē.
9. Par precizējumiem lēmumā “Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā
īpašumā „Azandas” zemes vienības dalīšanai”.
10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā Teikas ielā 4, Baldonē.
11. Par lokālplānojuma nekustamā īpašumā “Telfas”, Baldonē, Baldones novadā nodošanu publiskai
apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
Ziņo – P.Grants, Teritorijas plānotājs
Finanšu komitejas jautājumi
12. Par atsavināšanai nodotā Baldones novada domes pašvaldības nekustamā īpašuma - Baldones
novadā, Baldones pagastā „Kāpas” izsoles atzīšanu par nenotikušu un 2. izsoles rīkošanu.
13. Par atsavināšanai nodotās kustamās mantas -trauku mazgājamās mašīnas Metos Master HOOD
110 izsoles atzīšanu par nenotikušu un lēmuma par nodošanu atsavināšanai atcelšanu.
14. Par īres tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Vanagkalnu ielā 50 k1, Baldonē, Baldones novadā.
15. Par nekustamā īpašuma Baldones novadā, Baldonē, Saules ielā 8 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
16. Par nekustamo īpašumu uzņemšanu bilancē
17. Par nekustamā īpašuma atsavināšanas procesa uzsākšanu.
Ziņo – T.Tihoņenko, Nekustamo īpašumu speciāliste
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18. Par administratīvā akta spēkā esamību.
Ziņo – S.Bērziņa, Juridiskā dienesta vadītāja
19. Par saistošo noteikumu “Par līdzfinansējumu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu
veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” apstiprināšanu. (skatīts arī Attīstības komitejas
sēdē)
Ziņo – S.Kirilovs, SIA Būks Valdes loceklis,
E.Valantis, Baldones novada domes deputāts
Sociālo lietu un veselības aizsardzības jautājumu komitejas jautājumi
20. Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumu Nr.1-18/3576 par
saistošajiem noteikumiem.
21. Par Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionālizācijas plāna 2017.-2020. gadam 2.redakcijas
Stratēģiskās daļas saskaņošanu.
22. Par aktīvās nodarbinātības pasākuma “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām,
kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu.
23. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu.
24. Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma termiņa pagarināšanu.
25. Par iekļaušanu pašvaldības palīdzības 5.reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā.
26. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu.
27. Par atteikumu iekļaušanai pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā.
28. Par atteikumu iekļaušanai pašvaldības palīdzības 5.reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā.
29. Par iekļaušanu pašvaldības palīdzības 3.reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā.
30. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu atjaunošanu.
31. Par Baldones novada Sociālās aprūpes centra būvniecību.
Ziņo – V.Āboltiņa, Sociālo lietu un veselības aizsardzības jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Domes kompetences jautājumi
32. Par grozījumiem Baldones novada pašvaldības Attīstības nodaļas nolikumā.
33. Par grozījumiem Baldones novada Jauniešu centra nolikumā.
Ziņo – K.Lāce, Juridiskā dienesta juriste
34. Par Valstij piekritīgās mantas pieņemšanu Pašvaldības īpašumā.
Ziņo – S.Bērziņa, Juridiskā dienesta vadītāja
Pēdējā brīža jautājumi
1. Par finansiālu atbalstu paraolimpiskās iejādes sportistam.
Sēdi vada
Domes priekšsēdētājs

Raimonds AUDZERS

Sēdi protokolē
domes lietvede

Inese KINERTE

Sēdē piedalās
Domes deputāti
Karina PUTNIŅA
Helmuts NEZINIS
Jānis DŪMIŅŠ
Edgars BRIGMANIS
Solvita FREIBERGA
Inese LAGZDIŅA
Viola ĀBOLTIŅA
Irina PAEGLE
Māris RUCIS
Andrejs POŽARNOVS
Edmunds VALANTIS
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Andris MAČS
Guntis TAMANIS
Pašvaldības administrācijas
darbinieki
Nelda SNIEDZE-izpilddirektore
Sigita BĒRZIŅA – juridiskā dienesta vadītāja
Tatjana TIHOŅENKO- nekustamo īpašumu pārzine
Aija CISEĻONOKA - zemes ierīkotāja
Pauls GRANTS – teritorijas plānotājs
Elīna OSE – sabiedrisko attiecību speciāliste
Uzaicinātās personas
Sergejs KIRILOVS – SIA BŪKS valdes loceklis
Gunita UPĪTE – SIA BŪKS namu pārzine
Sēdē nepiedalās
Deputāte Ineta ROMANOVSKA – attaisnota iemesla dēļ
Sēdes vadītājs R.Audzers lūdz:
Darba kārtībā iekļaut jautājumu “Par telpas nomas līguma pagarināšanu”, skatīt pie pēdējā brīža
jautājumiem.
Atklāti balsojot
ar 10 balsīm „ PAR ” (R.Audzers, K.Putniņa, H.Nezinis, E.Brigmanis, I.Lagzdiņa, V.Āboltiņa,
I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs, G.Tamanis), „ PRET ” – nav , „ ATTURAS ” – nav,
Baldones novada dome NOLEMJ: skatīt jautājumu “Par telpas nomas līguma pagarināšanu” pie
pēdējā brīža jautājumiem.
Par sēdes darba kārtību:
Atklāti balsojot
ar 10 balsīm „ PAR ” (R.Audzers, K.Putniņa, H.Nezinis, E.Brigmanis, I.Lagzdiņa, V.Āboltiņa,
I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs, G.Tamanis), „ PRET ” – nav , „ ATTURAS ” – nav,
Baldones novada dome NOLEMJ: apstiprināt šādu domes sēdes darba kārtību:
Par īstermiņa jaunatnes politikas plānošanas dokumenta apstiprināšanu.
Par finansiālu atbalstu riteņbraukšanas sportistam.
Par pašvaldībai piederošās zemes nomu.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma „Jaunērgļi” zemes
vienībām.
5. Par zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu.
6. Par zemes nomu Baldonē, Parka ielā 18.
7. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašumā “Kalniņi”, Baldonē.
8. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamos īpašumos Pļavu ielā 6 un Saules
ielā 10A, Baldonē.
9. Par precizējumiem lēmumā “Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā
īpašumā „Azandas” zemes vienības dalīšanai”.
10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā Teikas ielā 4, Baldonē.
11. Par lokālplānojuma nekustamā īpašumā “Telfas”, Baldonē, Baldones novadā nodošanu publiskai
apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
12. Par atsavināšanai nodotā Baldones novada domes pašvaldības nekustamā īpašuma - Baldones
novadā, Baldones pagastā „Kāpas” izsoles atzīšanu par nenotikušu un 2. izsoles rīkošanu.
1.
2.
3.
4.
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13. Par atsavināšanai nodotās kustamās mantas - trauku mazgājamās mašīnas Metos Master HOOD
110 izsoles atzīšanu par nenotikušu un lēmuma par nodošanu atsavināšanai atcelšanu.
14. Par īres tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Vanagkalnu ielā 50 k1, Baldonē, Baldones novadā.
15. Par nekustamā īpašuma Baldones novadā, Baldonē, Saules ielā 8 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
16. Par nekustamo īpašumu uzņemšanu bilancē
17. Par nekustamā īpašuma atsavināšanas procesa uzsākšanu.
18. Par administratīvā akta spēkā esamību.
19. Par saistošo noteikumu “Par līdzfinansējumu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu
veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” apstiprināšanu.
20. Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumu Nr.1-18/3576 par
saistošajiem noteikumiem.
21. Par Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionālizācijas plāna 2017.-2020. gadam 2.redakcijas
Stratēģiskās daļas saskaņošanu.
22. Par aktīvās nodarbinātības pasākuma “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām,
kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu.
23. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu.
24. Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma termiņa pagarināšanu.
25. Par iekļaušanu pašvaldības palīdzības 5.reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā.
26. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu.
27. Par atteikumu iekļaušanai pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā.
28. Par atteikumu iekļaušanai pašvaldības palīdzības 5.reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā.
29. Par iekļaušanu pašvaldības palīdzības 3.reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā.
30. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu atjaunošanu.
31. Par Baldones novada Sociālās aprūpes centra būvniecību.
32. Par grozījumiem Baldones novada pašvaldības Attīstības nodaļas nolikumā.
33. Par grozījumiem Baldones novada Jauniešu centra nolikumā.
34. Par Valstij piekritīgās mantas pieņemšanu Pašvaldības īpašumā.
35. Par finansiālu atbalstu paraolimpiskās iejādes sportistam.
36. Par telpas nomas līguma pagarināšanu.
1.§
Par īstermiņa jaunatnes politikas plānošanas dokumenta apstiprināšanu
ZIŅO: R.Manuilovs, Jaunatnes lietu speciālists
SAGATAVOJA: R.Manuilovs, Jaunatnes lietu speciālists
Atklāti balsojot
ar 10 balsīm „ PAR ” (R.Audzers, K.Putniņa, H.Nezinis, E.Brigmanis, I.Lagzdiņa, V.Āboltiņa,
I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs, G.Tamanis), „ PRET ” – nav , „ ATTURAS ” – nav,
Baldones novada dome NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr. 1 “Par īstermiņa jaunatnes politikas
plānošanas dokumenta apstiprināšanu” un sagatavot to parakstīšanai.
Sēdes protokola pielikumā:
Lēmums Nr.1 “Par īstermiņa jaunatnes politikas plānošanas dokumenta apstiprināšanu”, uz 1 lpp.
Baldones novada pašvaldības jaunatnes politikas plāns 2018. – 2020.gadam, uz 23 lpp.
Plkst. 17.11 no sēžu zāles iziet R.Manuilovs.
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2.§
Par finansiālu atbalstu riteņbraukšanas sportistam
ZIŅO: E.Brigmanis, Sporta kompleksa vadītājs, IKS komitejas loceklis
SAGATAVOJA: E.Brigmanis, Sporta kompleksa vadītājs, IKS komitejas loceklis
Atklāti balsojot
ar 10 balsīm „ PAR ” (R.Audzers, K.Putniņa, H.Nezinis, E.Brigmanis, I.Lagzdiņa, V.Āboltiņa,
I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs, G.Tamanis), „ PRET ” – nav , „ ATTURAS ” – nav,
Baldones novada dome NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr. 2 “Par finansiālu atbalstu riteņbraukšanas
sportistam” un sagatavot to parakstīšanai.
Sēdes protokola pielikumā: lēmums Nr. 2 “Par finansiālu atbalstu riteņbraukšanas sportistam”, uz
1 lpp.
3.§
Par pašvaldībai piederošās zemes nomu
/IZSAKĀS – A.Požarnovs, H.Nezinis, K.Putniņa/
ZIŅO: A.Ciseļonoka, Zemes ierīkotāja
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, Zemes ierīkotāja
Deputāts A.Požarnovs izsaka priekšlikumu - atzīt zemes nomas tiesību izsoli par beigušos bez
rezultātiem.
Deputāts H.Nezinis atbalsta A.Požarnova teikto..
Atklāti balsojot
ar 10 balsīm „ PAR ” (R.Audzers, K.Putniņa, H.Nezinis, E.Brigmanis, I.Lagzdiņa, V.Āboltiņa,
I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs, G.Tamanis), „ PRET ” – nav , „ ATTURAS ” – nav,
Baldones novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt zemes nomas tiesību izsoli par nekustamajiem īpašumiem “Jaunvidiņi”, “Dzeguzes”,
“Zvaigznāji” un “Vārpotnes” beigušos bez rezultāta, jautājums netika izskatīts š.g. 22.maija
Finanšu komitejas sēdē, jo [...],[...]un [...], [...] savus iesniegumus atsauca vai mainīja sākotnējos
iesniegumos izteikto viedokli.
4.§
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma „Jaunērgļi” zemes
vienībām
ZIŅO: A.Ciseļonoka, Zemes ierīkotāja
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, Zemes ierīkotāja
Atklāti balsojot
ar 10 balsīm „ PAR ” (R.Audzers, K.Putniņa, H.Nezinis, E.Brigmanis, I.Lagzdiņa, V.Āboltiņa,
I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs, G.Tamanis), „ PRET ” – nav , „ ATTURAS ” – nav,
Baldones novada dome NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.4 “Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa
maiņu nekustamā īpašuma „Jaunērgļi” zemes vienībām ” un sagatavot to parakstīšanai.
Sēdes protokola pielikumā: lēmums Nr.4 “Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
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nekustamā īpašuma „Jaunērgļi” zemes

vienībām”., uz 4 lpp.

5.§
Par zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
ZIŅO: A.Ciseļonoka, Zemes ierīkotāja
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, Zemes ierīkotāja
Plkst. 17.19 sēžu zālē ienāk deputāts J.Dūmiņš.
Atklāti balsojot
ar 10 balsīm „ PAR ” (R.Audzers, K.Putniņa, H.Nezinis, E.Brigmanis, I.Lagzdiņa, V.Āboltiņa,
I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs, G.Tamanis), „ PRET ” – nav , „ ATTURAS ” – nav, nepiedalās –
1 balss (J.Dūmiņš),
Baldones novada dome NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.5 “Par zemes vienības atdalīšanu un
nosaukuma piešķiršanu ” un sagatavot to parakstīšanai.
Sēdes protokola pielikumā: lēmums Nr.5 “Par zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma
piešķiršanu ”, uz 2 lpp.
6.§
Par zemes nomu Baldonē, Parka ielā 18
/IZSAKĀS – H.Nezinis /
ZIŅO: A.Ciseļonoka, Zemes ierīkotāja
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, Zemes ierīkotāja
Atklāti balsojot
ar 11 balsīm „ PAR ” (R.Audzers, K.Putniņa, H.Nezinis, J.Dūmiņš, E.Brigmanis, I.Lagzdiņa,
V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs, G.Tamanis), „ PRET ” – nav , „ ATTURAS ” – nav,
nepiedalās – 1 balss (S.Freiberga),
Baldones novada dome NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.6 “Par zemes nomu Baldonē, Parka ielā
18” un sagatavot to parakstīšanai.
Sēdes protokola pielikumā: lēmums Nr. 6 “Par zemes nomu Baldonē, Parka ielā 18”, uz 2 lpp.
7.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašumā “Kalniņi”, Baldonē
/IZSAKĀS – A.Požarnovs, H.Nezinis, R.Audzers/
ZIŅO: P.Grants, Teritorijas plānotājs
SAGATAVOJA: P.Grants, Teritorijas plānotājs
Atklāti balsojot
ar 11 balsīm „ PAR ” (R.Audzers, K.Putniņa, J.Dūmiņš, E.Brigmanis, S.Freiberga, I.Lagzdiņa,
V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs, G.Tamanis), „ PRET ” – nav , „ ATTURAS ” – 1 balss
(H.Nezinis),
Baldones novada dome NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.7 “Par zemes ierīcības projekta izstrādes
uzsākšanu nekustamā īpašumā “Kalniņi”, Baldonē” un sagatavot to parakstīšanai.
Sēdes protokola pielikumā: lēmums Nr.7 “Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu
nekustamā īpašumā “Kalniņi”, Baldonē”, uz 3 lpp.
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8.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamos īpašumos Pļavu ielā 6 un
Saules ielā 10A, Baldonē
ZIŅO: P.Grants, Teritorijas plānotājs
SAGATAVOJA: P.Grants, Teritorijas plānotājs
Atklāti balsojot
ar 11 balsīm „ PAR ” (R.Audzers, K.Putniņa, H.Nezinis, J.Dūmiņš, E.Brigmanis, S.Freiberga,
I.Lagzdiņa, V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, G.Tamanis), „ PRET ” – nav , „ ATTURAS ” – nav,
nepiedalās – 1 balss (A.Požarnovs),
Baldones novada dome NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.8 “Par zemes ierīcības projekta izstrādes
uzsākšanu nekustamos īpašumos Pļavu ielā 6 un Saules ielā 10A, Baldonē” un sagatavot to
parakstīšanai.
Sēdes protokola pielikumā: lēmums Nr.8 “Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu
nekustamos īpašumos Pļavu ielā 6 un Saules ielā 10A, Baldonē”, uz 3 lpp.
9.§
Par precizējumiem lēmumā “Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu
nekustamā īpašumā „Azandas” zemes vienības dalīšanai”
ZIŅO: P.Grants, Teritorijas plānotājs
SAGATAVOJA: P.Grants, Teritorijas plānotājs
Atklāti balsojot
ar 12 balsīm „ PAR ” (R.Audzers, K.Putniņa, H.Nezinis, J.Dūmiņš, E.Brigmanis, S.Freiberga,
I.Lagzdiņa, V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs, G.Tamanis), „ PRET ” – nav , „
ATTURAS ” – nav,
Baldones novada dome NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.9 “Par precizējumiem lēmumā “Par zemes
ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašumā „Azandas” zemes vienības dalīšanai”” un
sagatavot to parakstīšanai.
Sēdes protokola pielikumā: lēmumu Nr.9 “Par precizējumiem lēmumā “Par zemes ierīcības
projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašumā „Azandas” zemes vienības dalīšanai”, 3 lpp.
Plkst. 17.32 sēžu zālē ienāk deputāts A.Mačs.
10.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā Teikas ielā 4, Baldonē
ZIŅO: P.Grants, Teritorijas plānotājs
SAGATAVOJA: P.Grants, Teritorijas plānotājs
Atklāti balsojot
ar 13 balsīm „ PAR ” (R.Audzers, K.Putniņa, H.Nezinis, J.Dūmiņš, E.Brigmanis, S.Freiberga,
I.Lagzdiņa, V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs, A.Mačs, G.Tamanis), „ PRET ” – nav , „
ATTURAS ” – nav,
Baldones novada dome NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.10 “Par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu nekustamajā īpašumā Teikas ielā 4, Baldonē ” un sagatavot to parakstīšanai.
Sēdes protokola pielikumā: lēmums Nr.10 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
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nekustamajā īpašumā Teikas ielā 4, Baldonē ” uz 2 lpp.
11.§
Par lokālplānojuma nekustamā īpašumā “Telfas”, Baldonē, Baldones novadā nodošanu
publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
ZIŅO: P.Grants, Teritorijas plānotājs
SAGATAVOJA: P.Grants, Teritorijas plānotājs
Atklāti balsojot
ar 13 balsīm „ PAR ” (R.Audzers, K.Putniņa, H.Nezinis, J.Dūmiņš, E.Brigmanis, S.Freiberga,
I.Lagzdiņa, V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs, A.Mačs, G.Tamanis), „ PRET ” – nav , „
ATTURAS ” – nav,
Baldones novada dome NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.11 “Par lokālplānojuma nekustamā
īpašumā “Telfas”, Baldonē, Baldones novadā nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu
saņemšanai” un sagatavot to parakstīšanai.
Sēdes protokola pielikumā: lēmums Nr.11 “Par lokālplānojuma nekustamā īpašumā “Telfas”,
Baldonē, Baldones novadā nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”, uz 2 lpp.
Plkst. 17.35 no sēžu zāles iziet A. Ciseļonoka.
12.§
Par atsavināšanai nodotā Baldones novada domes pašvaldības nekustamā īpašuma Baldones novadā, Baldones pagastā „Kāpas” izsoles atzīšanu par nenotikušu un 2. izsoles
rīkošanu
ZIŅO: T.Tihoņenko, Nekustamā īpašuma speciāliste
SAGATAVOJA: T.Tihoņenko, Nekustamā īpašuma speciāliste
Atklāti balsojot
ar 13 balsīm „ PAR ” (R.Audzers, K.Putniņa, H.Nezinis, J.Dūmiņš, E.Brigmanis, S.Freiberga,
I.Lagzdiņa, V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs, A.Mačs, G.Tamanis), „ PRET ” – nav , „
ATTURAS ” – nav,
Baldones novada dome NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.12 “Par atsavināšanai nodotā Baldones
novada domes pašvaldības nekustamā īpašuma - Baldones novadā, Baldones pagastā „Kāpas” izsoles
atzīšanu par nenotikušu un 2. izsoles rīkošanu” un sagatavot to parakstīšanai.
Sēdes protokola pielikumā:
Lēmums Nr.12 “Par atsavināšanai nodotā Baldones novada domes pašvaldības nekustamā īpašuma
- Baldones novadā, Baldones pagastā „Kāpas” izsoles atzīšanu par nenotikušu un 2. izsoles rīkošanu”,
uz 2 lpp;
Baldones novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Kāpas”, Baldonē otrās izsoles
noteikumi, uz 5 lpp.

13.§
Par atsavināšanai nodotās kustamās mantas -trauku mazgājamās mašīnas Metos Master
HOOD 110 izsoles atzīšanu par nenotikušu un lēmuma par nodošanu atsavināšanai
atcelšanu
ZIŅO: T.Tihoņenko, Nekustamā īpašuma speciāliste
SAGATAVOJA: T.Tihoņenko, Nekustamā īpašuma speciāliste
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Atklāti balsojot
ar 13 balsīm „ PAR ” (R.Audzers, K.Putniņa, H.Nezinis, J.Dūmiņš, E.Brigmanis, S.Freiberga,
I.Lagzdiņa, V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs, A.Mačs, G.Tamanis), „ PRET ” – nav , „
ATTURAS ” – nav,
Baldones novada dome NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr. 13 “Par atsavināšanai nodotās kustamās
mantas -trauku mazgājamās mašīnas Metos Master HOOD 110 izsoles atzīšanu par nenotikušu un
lēmuma par nodošanu atsavināšanai atcelšanu” un sagatavot to parakstīšanai.
Sēdes protokola pielikumā: lēmums Nr. 13 “Par atsavināšanai nodotās kustamās mantas -trauku
mazgājamās mašīnas Metos Master HOOD 110 izsoles atzīšanu par nenotikušu un lēmuma par
nodošanu atsavināšanai atcelšanu”, uz 2 lpp.
Plkst. 17.37 no sēžu zāles iziet P.Grants.
Plkst. 17.38 sēžu zālē ienāk deputāts E.Valantis.
14.§
Par īres tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Vanagkalnu
ielā 50 k-1, Baldonē, Baldones novadā
/IZSAKĀS – A.Mačs /
ZIŅO: T.Tihoņenko, Nekustamā īpašuma speciāliste
SAGATAVOJA: T.Tihoņenko, Nekustamā īpašuma speciāliste
Atklāti balsojot
ar 14 balsīm „ PAR ” (R.Audzers, K.Putniņa, H.Nezinis, J.Dūmiņš, E.Brigmanis, S.Freiberga,
I.Lagzdiņa, V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs, E.Valantis, A.Mačs, G.Tamanis), „ PRET
” – nav , „ ATTURAS ” – nav,
Baldones novada dome NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.14 “Par īres tiesību izsoles rezultātu
apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Vanagkalnu ielā 50 k-1, Baldonē, Baldones novadā ” un
sagatavot to parakstīšanai.
Sēdes protokola pielikumā: lēmums Nr.14 “Par īres tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
nekustamajam īpašumam Vanagkalnu ielā 50 k-1, Baldonē, Baldones novadā ”, 2 lpp.
15.§
Par nekustamā īpašuma Baldones novadā, Baldonē, Saules ielā 8 izsoles rezultātu
apstiprināšanu
ZIŅO: T.Tihoņenko, Nekustamā īpašuma speciāliste
SAGATAVOJA: T.Tihoņenko, Nekustamā īpašuma speciāliste
Atklāti balsojot
ar 14 balsīm „ PAR ” (R.Audzers, K.Putniņa, H.Nezinis, J.Dūmiņš, E.Brigmanis, S.Freiberga,
I.Lagzdiņa, V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs, E.Valantis, A.Mačs, G.Tamanis), „ PRET
” – nav , „ ATTURAS ” – nav,
Baldones novada dome NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr. 15 “Par nekustamā īpašuma Baldones
novadā, Baldonē, Saules ielā 8 izsoles rezultātu apstiprināšanu ” un sagatavot to parakstīšanai.
Sēdes protokola pielikumā: lēmums Nr. 15 “Par nekustamā īpašuma Baldones novadā, Baldonē,
Saules ielā 8 izsoles rezultātu apstiprināšanu ”, uz 2 lpp.
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16.§
Par nekustamo īpašumu uzņemšanu bilancē
/IZSAKĀS - /
ZIŅO: T.Tihoņenko, Nekustamā īpašuma speciāliste
SAGATAVOJA: T.Tihoņenko, Nekustamā īpašuma speciāliste
Atklāti balsojot
ar 14 balsīm „ PAR ” (R.Audzers, K.Putniņa, H.Nezinis, J.Dūmiņš, E.Brigmanis, S.Freiberga,
I.Lagzdiņa, V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs, E.Valantis, A.Mačs, G.Tamanis), „ PRET
” – nav , „ ATTURAS ” – nav,
Baldones novada dome NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr. 16 “Par nekustamo īpašumu uzņemšanu
bilancē” un sagatavot to parakstīšanai.
Sēdes protokola pielikumā: lēmums Nr. 16 “Par nekustamo īpašumu uzņemšanu bilancē”, uz 2
lpp.
17.§
Par nekustamā īpašuma atsavināšanas procesa uzsākšanu
/IZSAKĀS - /
ZIŅO: T.Tihoņenko, Nekustamā īpašuma speciāliste
SAGATAVOJA: T.Tihoņenko, Nekustamā īpašuma speciāliste
Atklāti balsojot
ar 14 balsīm „ PAR ” (R.Audzers, K.Putniņa, H.Nezinis, J.Dūmiņš, E.Brigmanis, S.Freiberga,
I.Lagzdiņa, V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs, E.Valantis, A.Mačs, G.Tamanis), „ PRET
” – nav , „ ATTURAS ” – nav,
Baldones novada dome NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.17 “Par nekustamā īpašuma atsavināšanas
procesa uzsākšanu ” un sagatavot to parakstīšanai.
Sēdes protokola pielikumā: lēmums Nr.17 “Par nekustamā īpašuma atsavināšanas procesa
uzsākšanu ”, uz 2 lpp.
18.§
Par administratīvā akta spēkā esamību
ZIŅO: S.Bērziņa, Juridiskā dienesta vadītāja
SAGATAVOJA: S.Bērziņa, Juridiskā dienesta vadītāja
Atklāti balsojot
ar 14 balsīm „ PAR ” (R.Audzers, K.Putniņa, H.Nezinis, J.Dūmiņš, E.Brigmanis, S.Freiberga,
I.Lagzdiņa, V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs, E.Valantis, A.Mačs, G.Tamanis), „ PRET
” – nav , „ ATTURAS ” – nav,
Baldones novada dome NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr. 18 “Par administratīvā akta spēkā esamību
” un sagatavot to parakstīšanai.
Sēdes protokola pielikumā: lēmums Nr. 18 “Par administratīvā akta spēkā esamību ”, uz 2 lpp.
Plkst. 17.43 no sēžu zāles iziet T.Tihoņenko.
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19.§
Par saistošo noteikumu “Par līdzfinansējumu energoefektivitātes paaugstināšanas
pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” apstiprināšanu
/IZSAKĀS – I.Lagzdiņa, I.Paegle, A.Mačs, E.Valantis, H.Nezinis, G.Upīte, A.Požarnovs,
K.Putniņa, V.Āboltiņa, S.Kirilovs/
ZIŅO: E.Valantis, Baldones novada domes deputāts
S.Kirilovs, SIA BŪKS valdes loceklis
SAGATAVOJA: E.Valantis, Baldones novada domes deputāts
Deputāte K.Putniņa izsaka priekšlikumu – Saistošo noteikumu 20.punktu izteikt šādā redakcijā : 20.
Pieteikumu atbilstību saistošo noteikumu prasībām izvērtē ar domes izpilddirektora rīkojumu
izveidota komisija 5 (piecu) locekļu sastāvā.
Atklāti balsojot par priekšlikumu,
ar 13 balsīm „ PAR ” (, K.Putniņa, H.Nezinis, J.Dūmiņš, E.Brigmanis, S.Freiberga, I.Lagzdiņa,
V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs, E.Valantis, A.Mačs, G.Tamanis), „ PRET ” – nav , „
ATTURAS ” – 1 balss (R.Audzers), priekšlikums tiek atbalstīts.
Ņemot vērā atbalstīto priekšlikumu, atklāti balsojot,
ar 13 balsīm „ PAR ” (R.Audzers, K.Putniņa, J.Dūmiņš, E.Brigmanis, S.Freiberga, I.Lagzdiņa,
V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs, E.Valantis, A.Mačs, G.Tamanis), „ PRET ” – nav , „
ATTURAS ” – 1 balss (H.Nezinis),
Baldones novada dome NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr. 19 “Par saistošo noteikumu “Par
līdzfinansējumu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājās” apstiprināšanu ” un sagatavot to parakstīšanai.
Sēdes protokola pielikumā: lēmums Nr. 19 “Par saistošo noteikumu “Par līdzfinansējumu
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”
apstiprināšanu ” un sagatavot to parakstīšanai, uz 2 lpp.
Saistošie noteikumi Nr.9 “Par līdzfinansējumu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu
veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”, uz 7 lpp.
Paskaidrojuma raksts - Baldones novada domes 2018.gada 29.maija saistošajiem noteikumiem Nr. 9
“Par līdzfinansējumu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājās”, uz 2 lpp.
20.§
Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumu Nr.1-18/3576 par
saistošajiem noteikumiem
ZIŅO: V.Āboltiņa, Sociālo lietu un veselības aizsardzības jautājumu komitejas priekšsēdētāja
SAGATAVOJA: V.Āboltiņa, Sociālo lietu un veselības aizsardzības jautājumu komitejas
priekšsēdētāja
Atklāti balsojot
ar 12 balsīm „ PAR ” (R.Audzers, 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
” – 2 balsis (K.Putniņa, J.Dūmiņš),
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Baldones novada dome NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.20 “Par Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas atzinumu Nr.1-18/3576 par saistošajiem noteikumiem” un sagatavot to
parakstīšanai.
Sēdes protokola pielikumā: lēmums Nr.20 “Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas atzinumu Nr.1-18/3576 par saistošajiem noteikumiem”, uz 2 lpp;
“Grozījumi Baldones novada domes 2017.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr.24 “Par
pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības
sasniegšanas”, uz 2 lpp;
Paskaidrojuma raksts - Grozījumi Baldones novada domes 2017.gada 28.novembra saistošajos
noteikumos Nr.24 “Par pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam
pēc pilngadības sasniegšanas”, uz 2 lpp;
Saistošie noteikumi Nr. 24 Par pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam
bērnam pēc pilngadības sasniegšanas, uz 3 lpp.
Paskaidrojuma raksts - Baldones novada domes 2017.gada 28.novembra saistošajiem noteikumiem
Nr.24 “Par pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības
sasniegšanas”, 2 lpp.
21.§
Par Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionālizācijas plāna 2017.-2020. gadam
2.redakcijas Stratēģiskās daļas saskaņošanu
/IZSAKĀS - /
ZIŅO: V.Āboltiņa, Sociālo lietu un veselības aizsardzības jautājumu komitejas priekšsēdētāja
SAGATAVOJA: V.Āboltiņa, Sociālo lietu un veselības aizsardzības jautājumu komitejas
priekšsēdētāja
Atklāti balsojot
ar 13 balsīm „ PAR ” (R.Audzers, K.Putniņa, J.Dūmiņš, E.Brigmanis, S.Freiberga, I.Lagzdiņa,
V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs, E.Valantis, A.Mačs, G.Tamanis), „ PRET ” – nav , „
ATTURAS ” – 1 balss (H.Nezinis),
Baldones novada dome NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.21 “Par Rīgas plānošanas reģiona
deinstitucionālizācijas plāna 2017.-2020. gadam 2.redakcijas Stratēģiskās daļas saskaņošanu ” un
sagatavot to parakstīšanai.
Sēdes protokola pielikumā: lēmums Nr.21 “Par Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionālizācijas
plāna 2017.-2020. gadam 2.redakcijas Stratēģiskās daļas saskaņošanu ”, uz 1 lpp.
22.§
Par aktīvās nodarbinātības pasākuma “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā
personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”
īstenošanu
ZIŅO: V.Āboltiņa, Sociālo lietu un veselības aizsardzības jautājumu komitejas priekšsēdētāja
SAGATAVOJA: V.Āboltiņa, Sociālo lietu un veselības aizsardzības jautājumu komitejas
priekšsēdētāja
Atklāti balsojot
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ar 14 balsīm „ PAR ” (R.Audzers, K.Putniņa, H.Nezinis, J.Dūmiņš, E.Brigmanis, S.Freiberga,
I.Lagzdiņa, V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs, E.Valantis, A.Mačs, G.Tamanis), „ PRET
” – nav , „ ATTURAS ” – nav,
Baldones novada dome NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.22 “Par aktīvās nodarbinātības pasākuma
“Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai
profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu” un sagatavot to parakstīšanai.
Sēdes protokola pielikumā: lēmums Nr.22 “Par aktīvās nodarbinātības pasākuma “Nodarbinātības
pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās
izglītības iestādēs” īstenošanu”, uz 2 lpp.
23.§
Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu
ZIŅO: V.Āboltiņa, Sociālo lietu un veselības aizsardzības jautājumu komitejas priekšsēdētāja
SAGATAVOJA: V.Āboltiņa, Sociālo lietu un veselības aizsardzības jautājumu komitejas
priekšsēdētāja
Atklāti balsojot
ar 14 balsīm „ PAR ” (R.Audzers, K.Putniņa, H.Nezinis, J.Dūmiņš, E.Brigmanis, S.Freiberga,
I.Lagzdiņa, V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs, E.Valantis, A.Mačs, G.Tamanis), „ PRET
” – nav , „ ATTURAS ” – nav,
Baldones novada dome NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.23 “Par sociālā dzīvokļa īres līguma
atjaunošanu ” un sagatavot to parakstīšanai.
Sēdes protokola pielikumā: lēmums Nr.23 “Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu ”, uz 2
lpp.
24.§
Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma termiņa pagarināšanu
ZIŅO: V.Āboltiņa, Sociālo lietu un veselības aizsardzības jautājumu komitejas priekšsēdētāja
SAGATAVOJA: V.Āboltiņa, Sociālo lietu un veselības aizsardzības jautājumu komitejas
priekšsēdētāja
Atklāti balsojot
ar 14 balsīm „ PAR ” (R.Audzers, K.Putniņa, H.Nezinis, J.Dūmiņš, E.Brigmanis, S.Freiberga,
I.Lagzdiņa, V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs, E.Valantis, A.Mačs, G.Tamanis), „ PRET
” – nav , „ ATTURAS ” – nav,
Baldones novada dome NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.24 “Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma
termiņa pagarināšanu” un sagatavot to parakstīšanai.
Sēdes protokola pielikumā: lēmums Nr.24 “Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma termiņa
pagarināšanu”, uz 2 lpp.
25.§
Par iekļaušanu pašvaldības palīdzības 5.reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā
ZIŅO: V.Āboltiņa, Sociālo lietu un veselības aizsardzības jautājumu komitejas priekšsēdētāja
SAGATAVOJA: V.Āboltiņa, Sociālo lietu un veselības aizsardzības jautājumu komitejas
priekšsēdētāja
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Atklāti balsojot
ar 14 balsīm „ PAR ” (R.Audzers, K.Putniņa, H.Nezinis, J.Dūmiņš, E.Brigmanis, S.Freiberga,
I.Lagzdiņa, V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs, E.Valantis, A.Mačs, G.Tamanis), „ PRET
” – nav , „ ATTURAS ” – nav,
Baldones novada dome NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.25 “Par iekļaušanu pašvaldības palīdzības
5.reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā” un sagatavot to parakstīšanai.
Sēdes protokola pielikumā: lēmums Nr.25 “Par iekļaušanu pašvaldības palīdzības 5.reģistrā
dzīvokļa jautājumu risināšanā”, 2 lpp.
26.§
Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu
ZIŅO: V.Āboltiņa, Sociālo lietu un veselības aizsardzības jautājumu komitejas priekšsēdētāja
SAGATAVOJA: V.Āboltiņa, Sociālo lietu un veselības aizsardzības jautājumu komitejas
priekšsēdētāja
Atklāti balsojot
ar 14 balsīm „ PAR ” (R.Audzers, K.Putniņa, H.Nezinis, J.Dūmiņš, E.Brigmanis, S.Freiberga,
I.Lagzdiņa, V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs, E.Valantis, A.Mačs, G.Tamanis), „ PRET
” – nav , „ ATTURAS ” – nav,
Baldones novada dome NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.26 “Par sociālā dzīvokļa īres līguma
atjaunošanu” un sagatavot to parakstīšanai.
Sēdes protokola pielikumā: lēmums Nr.26 “Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu”, uz 2
lpp.

27.§
Par atteikumu iekļaušanai pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā
ZIŅO: V.Āboltiņa, Sociālo lietu un veselības aizsardzības jautājumu komitejas priekšsēdētāja
SAGATAVOJA: V.Āboltiņa, Sociālo lietu un veselības aizsardzības jautājumu komitejas
priekšsēdētāja
Atklāti balsojot
ar 14 balsīm „ PAR ” (R.Audzers, K.Putniņa, H.Nezinis, J.Dūmiņš, E.Brigmanis, S.Freiberga,
I.Lagzdiņa, V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs, E.Valantis, A.Mačs, G.Tamanis), „ PRET
” – nav , „ ATTURAS ” – nav,
Baldones novada dome NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.27 “Par atteikumu iekļaušanai pašvaldības
palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā” un sagatavot to parakstīšanai.
Sēdes protokola pielikumā: lēmums Nr.27 “Par atteikumu iekļaušanai pašvaldības palīdzības
reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā”, uz 1 lpp.
28.§
Par atteikumu iekļaušanai pašvaldības palīdzības 5.reģistrā dzīvokļa jautājumu
risināšanā
ZIŅO: V.Āboltiņa, Sociālo lietu un veselības aizsardzības jautājumu komitejas priekšsēdētāja
SAGATAVOJA: V.Āboltiņa, Sociālo lietu un veselības aizsardzības jautājumu komitejas
priekšsēdētāja
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Atklāti balsojot
ar 14 balsīm „ PAR ” (R.Audzers, K.Putniņa, H.Nezinis, J.Dūmiņš, E.Brigmanis, S.Freiberga,
I.Lagzdiņa, V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs, E.Valantis, A.Mačs, G.Tamanis), „ PRET
” – nav , „ ATTURAS ” – nav,
Baldones novada dome NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.28 “Par atteikumu iekļaušanai pašvaldības
palīdzības 5.reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā” un sagatavot to parakstīšanai.
Sēdes protokola pielikumā: lēmums Nr. “Par atteikumu iekļaušanai pašvaldības palīdzības
5.reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā”, uz 2 lpp.
29.§
Par iekļaušanu pašvaldības palīdzības 3.reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā
ZIŅO: V.Āboltiņa, Sociālo lietu un veselības aizsardzības jautājumu komitejas priekšsēdētāja
SAGATAVOJA: V.Āboltiņa, Sociālo lietu un veselības aizsardzības jautājumu komitejas
priekšsēdētāja
Atklāti balsojot
ar 14 balsīm „ PAR ” (R.Audzers, K.Putniņa, H.Nezinis, J.Dūmiņš, E.Brigmanis, S.Freiberga,
I.Lagzdiņa, V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs, E.Valantis, A.Mačs, G.Tamanis), „ PRET
” – nav , „ ATTURAS ” – nav,
Baldones novada dome NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.29 “Par iekļaušanu pašvaldības palīdzības
3.reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā ” un sagatavot to parakstīšanai.
Sēdes protokola pielikumā: lēmums Nr.29 “Par iekļaušanu pašvaldības palīdzības 3.reģistrā
dzīvokļa jautājumu risināšanā ”, 2 lpp.

30.§
Par sociālo dzīvokļu īres līgumu atjaunošanu
ZIŅO: V.Āboltiņa, Sociālo lietu un veselības aizsardzības jautājumu komitejas priekšsēdētāja
SAGATAVOJA: V.Āboltiņa, Sociālo lietu un veselības aizsardzības jautājumu komitejas
priekšsēdētāja
Atklāti balsojot
ar 14 balsīm „ PAR ” (R.Audzers, K.Putniņa, H.Nezinis, J.Dūmiņš, E.Brigmanis, S.Freiberga,
I.Lagzdiņa, V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs, E.Valantis, A.Mačs, G.Tamanis), „ PRET
” – nav , „ ATTURAS ” – nav,
Baldones novada dome NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.30 “Par sociālo dzīvokļu īres līgumu
atjaunošanu” un sagatavot to parakstīšanai.
Sēdes protokola pielikumā: lēmums Nr.30 “Par sociālo dzīvokļu īres līgumu atjaunošanu”, 2 lpp.
31.§
Par Baldones novada Sociālās aprūpes centra būvniecību
/IZSAKĀS – V.Āboltiņa, A.Požarnovs, H.Nezinis, K.Putniņa, E.Valantis, A.Mačs, J.Dūmiņš,
I.Lagzdiņa, M.Rucis, I.Paegle, /
ZIŅO: V.Āboltiņa, Priekšsēdētāja vietniece sociālo lietu un veselības aizsardzības jautājumos
SAGATAVOJA:
A.Požarnovs, Priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos
V.Āboltiņa, Priekšsēdētāja vietniece sociālo lietu un veselības aizsardzības jautājumos
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R.Audzers aicina deputātus balsot par priekšlikumu – papildināt darba grupas sastāvu ar deputātu
G.Tamani.
Atklāti balsojot par priekšlikumu,
ar 7 balsīm „ PAR ” (, E.Brigmanis, V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs, E.Valantis), „
PRET ” – 1 balss (I.Lagzdiņa) , „ ATTURAS ” – 6 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, J.Dūmiņš,
S.Freiberga, A.Mačs), priekšlikums netiek atbalstīts.
R.Audzers aicina deputātus balsot par priekšlikumu – papildināt darba grupas sastāvu ar deputāti
I.Lagzdiņu.
Atklāti balsojot par priekšlikumu,
ar 13 balsīm „ PAR ” (R.Audzers, K.Putniņa, H.Nezinis, J.Dūmiņš, E.Brigmanis, S.Freiberga,
V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs, E.Valantis, A.Mačs, G.Tamanis), „ PRET ” – nav , „
ATTURAS ” – nav, nepiedalās – 1 balss (I.Lagzdiņa), priekšlikums tiek atbalstīts.
V.Āboltiņa izsaka priekšlikumu: norādīt lēmumā būvniecības ieceres iesniegšanas termiņu 2018.gada 1.oktobris.
Atklāti balsojot par priekšlikumu,
ar 13 balsīm „ PAR ” (R.Audzers, H.Nezinis, J.Dūmiņš, E.Brigmanis, I.Lagzdiņa, S.Freiberga,
V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs, E.Valantis, A.Mačs, G.Tamanis), „ PRET ” – nav , „
ATTURAS ” – 1 balss ( K.Putniņa), priekšlikums tiek atbalstīts.
E.Valantis izsaka priekšlikumu – lēmuma lemjošajā daļā 3.3. punktu izteikt šādā redakcijā : “Uzdot
darba grupai līdz 2018.gada 1.oktobrim sagatavot Sociālās aprūpes centra būvniecības alternatīvu
izvērtējumu un ekonomisko pamatojumu”.
Atklāti balsojot par priekšlikumu,
ar 6 balsīm „ PAR ” ( H.Nezinis, V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs, E.Valantis,
R.Audzers), „ PRET ” – 1 balss (V.Āboltiņa) , „ ATTURAS ” – 7 balsis (K.Putniņa, E.Brigmanis,
I.Lagzdiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs, G.Tamanis), priekšlikums netiek atbalstīts.
H.Nezinis izsaka priekšlikumu – atlikt jautājumu, sagatavot izmaiņas attīstības programmā uz
nākošo sēdi un tad lemt par šo jautājumu.
Atklāti balsojot par priekšlikumu
ar 4 balsīm (K.Putniņa, H.Nezinis, J.Dūmiņš, I.Lagzdiņa) „ PAR ”, „ PRET ” – 8 balsis
(V.Āboltiņa, M.Rucis, A.Požarnovs, E.Brigmanis, I.Paegle, G.Tamanis, R.Audzers, E.Valantis), „
ATTURAS ” – 2 balsis (A.Mačs, S.Freiberga), priekšlikums netiek atbalstīts.
R.Audzers aicina balsot par lēmumu kopumā ar iepriekš minētajiem atbalstītajiem priekšlikumiem,
atklāti balsojot
ar 8 balsīm „ PAR ” (R.Audzers, E.Brigmanis, I.Lagzdiņa, V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis,
A.Požarnovs, G.Tamanis), „ PRET ” – 3 balsis (K.Putniņa, H.Nezinis, J.Dūmiņš) , „ ATTURAS ”
– 3 balsis (S.Freiberga, E.Valantis, A.Mačs),
Baldones novada dome NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr. 31 “Par Baldones novada Sociālās aprūpes
centra būvniecību” un sagatavot to parakstīšanai.
Sēdes protokola pielikumā: lēmums Nr. 31 “Par Baldones novada Sociālās aprūpes centra
būvniecību”, uz 2 lpp.
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32.§
Par grozījumiem Baldones novada pašvaldības Attīstības nodaļas nolikumā
ZIŅO: K.Lāce, Juridiskā dienesta juriste
SAGATAVOJA: K.Lāce, Juridiskā dienesta juriste
Atklāti balsojot
ar 14 balsīm „ PAR ” (R.Audzers, K.Putniņa, H.Nezinis, J.Dūmiņš, E.Brigmanis, S.Freiberga,
I.Lagzdiņa, V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs, E.Valantis, A.Mačs, G.Tamanis), „ PRET
” – nav , „ ATTURAS ” – nav,
Baldones novada dome NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.32 “Par grozījumiem Baldones novada
pašvaldības Attīstības nodaļas nolikumā ” un sagatavot to parakstīšanai.
Sēdes protokola pielikumā:
Lēmums Nr.32 “Par grozījumiem Baldones novada pašvaldības Attīstības nodaļas nolikumā”, uz 1
lpp;
Grozījumi Baldones novada pašvaldības Attīstības nodaļas nolikumā, uz 1 lpp;
Konsolidēts Baldones novada pašvaldības Attīstības nodaļas nolikums, uz 3 lpp.
33.§
Par grozījumiem Baldones novada Jauniešu centra nolikumā
ZIŅO: K.Lāce, Juridiskā dienesta juriste
SAGATAVOJA: K.Lāce, Juridiskā dienesta juriste
Atklāti balsojot
ar 14 balsīm „ PAR ” (R.Audzers, K.Putniņa, H.Nezinis, J.Dūmiņš, E.Brigmanis, S.Freiberga,
I.Lagzdiņa, V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs, E.Valantis, A.Mačs, G.Tamanis), „ PRET
” – nav , „ ATTURAS ” – nav,
Baldones novada dome NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.33 “Par grozījumiem Baldones novada
Jauniešu centra nolikumā” un sagatavot to parakstīšanai.
Sēdes protokola pielikumā:
lēmums Nr.33 “Par grozījumiem Baldones novada Jauniešu centra nolikumā” un sagatavot to
parakstīšanai, uz 1 lpp;
Grozījumi Baldones novada Jauniešu centra nolikumā, 1 lpp;
Konsolidēts Baldones novada Jauniešu centra nolikums, 3 lpp.
34.§
Par Valstij piekritīgās mantas pieņemšanu Pašvaldības īpašumā
ZIŅO: S.Bērziņa, Juridiskā dienesta vadītāja
SAGATAVOJA: S.Bērziņa, Juridiskā dienesta vadītāja
Atklāti balsojot
ar 14 balsīm „ PAR ” (R.Audzers, K.Putniņa, H.Nezinis, J.Dūmiņš, E.Brigmanis, S.Freiberga,
I.Lagzdiņa, V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs, E.Valantis, A.Mačs, G.Tamanis), „ PRET
” – nav , „ ATTURAS ” – nav,
Baldones novada dome NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.34 “Par Valstij piekritīgās mantas
pieņemšanu Pašvaldības īpašumā” un sagatavot to parakstīšanai.
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Sēdes protokola pielikumā: lēmumu Nr.34 “Par Valstij piekritīgās mantas pieņemšanu Pašvaldības
īpašumā” un sagatavot to parakstīšanai, uz 2 lpp.

35.§
Par finansiālu atbalstu paraolimpiskās iejādes sportistam
ZIŅO: K.Lāce, Juridiskā dienesta juriste
SAGATAVOJA: K.Lāce, Juridiskā dienesta juriste
Atklāti balsojot
ar 13 balsīm „ PAR ” (R.Audzers, K.Putniņa, H.Nezinis, J.Dūmiņš, 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 (E.Brigmanis)
Baldones novada dome NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.35 “Par finansiālu atbalstu paraolimpiskās
iejādes sportistam ” un sagatavot to parakstīšanai.
Sēdes protokola pielikumā: lēmums Nr.35 “Par finansiālu atbalstu paraolimpiskās iejādes
sportistam ”, uz 2 lpp.
36.§
Par telpas nomas līguma pagarināšanu
ZIŅO: S.Bērziņa, Juridiskā dienesta
SAGATAVOJA: K.Lāce, Juridiskā dienesta juriste
Atklāti balsojot
ar 14 balsīm „ PAR ” (R.Audzers, K.Putniņa, H.Nezinis, J.Dūmiņš, E.Brigmanis, S.Freiberga,
I.Lagzdiņa, V.Āboltiņa, I.Paegle, M.Rucis, A.Požarnovs, E.Valantis, A.Mačs, G.Tamanis), „ PRET
” – nav , „ ATTURAS ” – nav,
Baldones novada dome NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr. 36 “Par telpas nomas līguma pagarināšanu
” un sagatavot to parakstīšanai.
Sēdes protokola pielikumā: lēmums Nr. 36 “Par telpas nomas līguma pagarināšanu ”, uz 2 lpp.
Sēdi slēdza plkst. 19.22

