BALDONES NOVADA DOMES SĒDES
NR. 7
DARBA KĀRTĪBA
2020.gada 26.maijā, plkst.17.00
Par Domes sēdes darba kārtības jautājumu apstiprināšanu
Attīstības komitejas jautājumi:
1. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projekta “Kažociņu krasts" īstenošanai
Ziņo – R.Manuilovs, projektu vadītājs
2. Par atteikumu zemes vienības atdalīšanai
3. Par lēmuma “Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un izvērtēšanu” precizēšanu
4. Par apgrūtinājuma nodibināšanu pašvaldības nekustamajā īpašumā
5. Par zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
6. Par pašvaldības zemes sadalīšanu
Ziņo – A. Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
7. Par precizējumiem lēmumā par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
8. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, kas groza Baldones novada teritorijas plānojumu 2013. 2024.gadam, nekustamā īpašuma “Aļņi” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 80250020379,
Baldones pagastā.
9. Par Baldones novada domes 2013.gada 9.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 “Par Baldones novada
teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam” atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā
Ziņo – P. Grants, teritorijas plānotājs
Finanšu komitejas jautājumi:
10. Par nekustamo īpašumu uzņemšanu bilancē “Misa”Nr.49
11. Par dzīvokļa īpašuma Krasta iela 17-4 ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Baldones pašvaldības vārda
12. Par dzīvokļa īpašuma Ķeguma prospektā 4-3 ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Baldones pašvaldības
vārda
13. Par īres līguma pagarināšanu Vanagkalnu iela 50, k-1
14. Par nekustamā īpašuma “Jaunvidiņi”, Baldones pagastā, Baldones novadā, izsoles rezultātu
apstiprināšanu
15. Par nekustamā īpašuma Lapu iela 3, Baldone, Baldones novads, izsoles atzīšanu par nenotikušu
un atkārtotas izsoles organizēšanu
16.Par nekustamā īpašuma Dārza iela 11, Baldonē, Baldones novadā, izsoles rezultātu
apstiprināšanu
Ziņo – G.Erdmane, nekustamo īpašumu speciāliste
17. Par Gunas Mugurevičas iecelšanu Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja amatā
18. Par Nekustamā īpašuma un zemes ierīcības nodaļas amatu reorganizāciju
19. Par izmaiņām Baldones muzeja Krājuma komisijas sastāvā

20. Par izmaiņām Baldones novada Komercpārvadājumu licencēšanas komisijas sastāvā
21 . Par izmaiņām Baldones novada Administratīvās komisijas sastāvā
22. Par izmaiņām Baldones novada domes Nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma
naudas piedziņas komisijas sastāvā
23. Par nomas maksas atcelšanu vai samazināšanu komersantiem, saimnieciskās darbības veicējiem,
biedrībām un nodibinājumiem Latvijā izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā
Ziņo – T.Tihoņenko, domes izpilddirektore
24. Par Baldones vidusskolas nolikuma apstiprināšanu
25. Par grozījumiem Baldones vidusskolas dokumentos
Ziņo – I.Romanovska, izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja

