BALDONES NOVADA DOMES SĒDES
NR.4
DARBA KĀRTĪBA
2019.gada 26.martā, plkst.17.00
1.Par SIA “BŪKS” 2018.gada pārskata iesniegšanu
Ziņo – SIA “BŪKS” valdes loceklis S.Kirilovs
2.Priekšlikumi grozījumiem apstiprinātajā Baldones novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžetā un
speciālajā budžetā
Ziņo – E.Arāja, Domes grāmatvedības vadītāja
Attīstības komitejā izskatītie jautājumi
Teritorijas attīstības jautājumi
3.Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašumā “Dākas-2”
4.Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašumā “Tāles”
5.Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašumā “Kalna Kākauļi”
6.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašumā “Kalnieši”
7.Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašumā “Kociņi”
8.Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos Parka ielā 26 un Andreja
Pumpura iela 1, Baldonē
9.Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Silmaču ielā 24, Baldonē
Ziņo - P.Grants, Teritorijas plānotājs
Nekustamā īpašuma un zemes ierīcības nodaļas jautājumi
10.Par adreses piešķiršanu Pipariņi
11.Par nekustamo īpašumu Teiku iela 22 un Teiku iela 24, Baldone apvienošanu

12.Par lēmuma “Par zemes lietošanas tiesību pārtraukšanu” precizēšanu Līvānu iela 3
13.Par platības precizēšanu pašvaldības ielām
14.Par zemes piešķiršanu nomā Parka ielā 17, Baldonē
15.Par nosaukuma piešķiršanu pašvaldības zemes īpašumiem
16.Par nekustamā īpašuma Baldones novadā, Baldonē, Zīļu iela 23 izsoles rezultātu apstiprināšanu
17.Par nekustamā īpašuma Baldones novadā, Baldones pagastā “Misa Nr. 69” izsoles rezultātu
apstiprināšanu
18.Par nekustamā īpašuma Baldones novadā, Baldonē, A.Saulieša iela 10 izsoles rezultātu
apstiprināšanu
19.Par nekustamā īpašuma Loču ielā 1, Baldonē, Baldones novadā atsavināšanu
20.Par nekustamā īpašuma “Burmeistari”, Baldones pagastā, Baldones novadā atsavināšanu
21.Par nekustamā īpašuma Parka iela 28, Baldonē, Baldones novadā atsavināšanu
22.Par atsavināšanai nodotās kustamās mantas - Mercedes Benz Sprinter 313 izsoles atzīšanu par
nenotikušu
Ziņo – A.Ciseļonoka, Zemes ierīkotāja
Attīstības nodaļas jautājumi
23.Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projekta “Airēšanas sporta attīstības veicināšana II” īstenošanai.
24.Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projekta “Āra trenažieru uzstādīšana Baldones vidusskolas
stadionā” īstenošanai.

Finanšu jautājumi
25.Par pilnvarojumu parakstīt izziņu par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības
26.Par Baldones novada domes 2019.gada 29.janvāra lēmumu Nr.10 “Par pašvaldības telpas Iecavas
iela 2, Baldonē iznomāšanu” grozīšanu
27.Par pašvaldības telpas Iecavas ielā 2, Baldonē iznomāšanu
28.Par grozījumiem Baldones novada domes 2019.gada 26.februāra lēmumā Nr. 15 (protokols Nr.3) “Par
projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana sociālajā aprūpes centrā “Baldone”” finansējumu”
29.Par grozījumiem Baldones novada domes 2013.gada 24.septembra lēmumā “Par Baldones novada
pašvaldībā sniegto pakalpojumu maksām EUR” (prot.Nr.5, 28§)
30. Par grozījumiem Baldones novada domes 2008.gada 13.augusta saistošajos noteikumos Nr.11 “Par
Baldones novada kapsētu apsaimniekošanu”
31.Par saistošajiem noteikumiem “Grozījumi Baldones novada domes 2017. gada 25.jūlija saistošajos
noteikumos Nr. 10 “Baldones novada pašvaldības nolikums””
32.Par Baldones novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma grozīšanu
33.Par Baldones novada domes 2013. gada 24.septembra lēmuma (prot.Nr. 5, 28.§) grozīšanu
34.Par Baldones novada jaundzimušo pasākuma “Es esmu mazais Baldonietis”
organizēšanu un nolikuma apstiprināšanu
35.Par Baldones novada domes 2019.gada 29.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 “Grozījumi Baldones
novada domes 2013.gada 20.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 “Sociālā atbalsta veidi Baldones
novada iedzīvotājiem”” precizēšanu
36.Par pašvaldības atbalstu projektā
37.Par pašvaldības atbalstu SK “Sporta Punkts”
38.Par sadarbības līgumu ar “Kokļu mūzikas biedrību DZĪTARI”
39.Par pašvaldības atbalstu bērnu kokļu studijai “DZĪTARI”
40.Par pašvaldības atbalstu projektā kokļu mūzikas biedrībai DZĪTARI
41. Par finanšu līdzekļu pārdali
42.Par Baldones vidusskolas stadiona cenrāža apstiprināšanu
Ziņo – K.Lāce, Juridiskā dienesta vadītāja
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā skatītie jautājumi
43.Par atļauju izmantot Baldones vsk. stadionu FK AUDA
44.Par atbalstu sportistam
45.Par pašvaldības atbalstu individuālajam sportistam
Ziņo – I.Romanovska, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja

Sociālo lietu un veselības aizsardzības jautājumu komitejā skatītie jautājumi
46. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu.
47.Par atteikumu iekļaušanai pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā.
48.Par noteikumu “Par skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā Baldones novada pašvaldībā”
apstiprināšanu
Ziņo – V.Āboltiņa, Sociālo lietu un veselības aizsardzības jautājumu komitejas priekšsēdētāja
49. Par grozījumiem Baldones novada domes 2018.gada 27.novembra lēmumā Nr.28 (protokols Nr.17)
“Par Baldones novada pašvaldības dzīvojamā fonda izvērtēšanas komisijas izveidi”
50.Par telpas nodošanu bezatlīdzības lietošanā
51.Par Baldones novada nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudas piedziņas
komisijas locekļu atbrīvošanu no amata un jaunu iecelšanu
52.Par Baldones novada deklarēto dzīvesvietu ziņu anulēšanas locekļu atbrīvošanu no amata un jaunu
iecelšanu
53.Par Baldones novada Iepirkumu komisijas locekļa atbrīvošanu no amata un jauna iecelšanu

54.Par Baldones novada korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas komisijas locekļa atbrīvošanu
no amata un jauna iecelšanu
55.Par kustamas mantas dāvinājuma pieņemšanu
56.Par tirgus izvietošanu uz tirgus laukuma rekonstrukcijas laiku
57.Par Sociālā aprūpes centra “Baldone” finansējumu ēdināšanai
58.Par PII “Vāverīte” slēgšanu
59.Par “Pavasara spodrības mēneša” izsludināšanu
Ziņo – K.Lāce, Juridiskā dienesta vadītāja

