BALDONES NOVADA DOMES SĒDES
NR. 9
DARBA KĀRTĪBA
2019.gada 27.jūnijā, plkst.17.00
1. Par iekļaujošas izglītības programmas licencēšanu
Ziņo – I.Romanovska, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja
2. Par būvprojekta minimālā sastāvā – Baldones novada pašvaldības ēkas Iecavas ielā 2A, Baldonē,
pārbūvi Mūzikas skolas vajadzībām – prezentācija
Ziņo – J.Fricsons, domes galvenais būvniecības speciālists
Nekustamā īpašuma un zemes ierīcības nodaļas jautājumi
3.Par atteikumu zemes piešķiršanai nomā
Ziņo – A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Attīstības komitejā skatītie jautājumi
4.Par pārrakstīšanās kļūdas labojumu Baldones novada domes 2019.gada 29.janvārā lēmumā “Par
nekustamo īpašumu Iecavas ielas 2, 2a, 4 un Līču ielas 6 apvienošanu”
5. Par konceptuālu atbalstu Zeltkalnu ielas attīstībai
6.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā Zeltkalnu ielā 26, Baldonē
7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā “Ataugas”
8.Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Pumpuri-1”
9. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Vecozoliņi”
Ziņo – P.Grants, teritorijas plānotājs

Finanšu komitejas jautājumi
10.Par zemes nomu Kalna iela 18, Baldonē
11. Par Telpu nomas līguma pagarināšanu Pilskalna ielā 6, Baldonē

12. Par pašvaldības telpu nomas līguma pagarināšanu “Programmēšana uz Lego bāzes”
13. Par nekustamā īpašuma noņemšanu no pašvaldības bilances Loču iela 1
14. Par nekustamo īpašumu uzņemšanu bilancē
15. Par augošu koku ciršanas tiesību izsoli
Ziņo – G.Erdmane, nekustamo īpašumu speciāliste
16. Par grozījumiem Baldones novada Vides komisijas nolikumā
17. Par papildus darba stundu apmaksu bāriņtiesas loceklim
Ziņo – A.Taurenis, juridiskā dienesta vadītājs
18. Par Baldones PII “Vāverīte” 5-6 gadīgo pedagogu darba samaksu.

19.Par pašvaldības 2018. gada publiskā pārskata apstiprināšanu

Ziņo – T.Tihoņenko, izpilddirektore

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā skatītie jautājumi
20.Par deju grupas “FARIDA” iesniegumu
21. Par atbalstu jauno airētāju piedalīšanos sacensībās
22. Par atbalstu riteņbraukšanas sacensībām
Ziņo – I.Romanovska, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Sociālo lietu un veselības aizsardzības jautājumu komitejā skatītie jautājumi
23.Par iekļaušanu pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā
24. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu
25. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu
26. Par Domes sēžu grafiku
Ziņo – I. Jēkabsone, Sociālo lietu un veselības aizsardzības jautājumu komitejas priekšsēdētāja
27. Par Baldones novada domes priekšsēdētāja atbrīvošanu no amata.

