BALDONES NOVADA DOMES SĒDES
NR. 8
DARBA KĀRTĪBA
2020.gada 30.jūnijā, plkst.17.00
Par Domes sēdes darba kārtības jautājumu apstiprināšanu
1. Par Baldones muzeja akreditāciju
Finanšu komitejas jautājumi:
2. Par amata vietas pārcelšanu no Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienesta uz Sociālās aprūpes centru
“Baldone”
3. Par grozījumiem Baldones novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 „Baldones novada
pašvaldības 2020.gada pamatbudžets un speciālais budžets”
Attīstības komitejas jautājumi:
4. Par iedzīvotāju iniciētu projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi” nolikuma apstiprināšanu.
5. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Pasta ielā 8, Baldonē
6. Par telpu grupu adresēm
7. Par zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
8. Par nosaukuma maiņu 9. Par nekustamo īpašumu Lauku iela 7 un Lauku iela 7A, Baldonē
apvienošanu
Finanšu komitejas jautājumi:
10. Par nekustamo īpašumu atsavināšanas procesa uzsākšanu
11. Par zemes vienības atdalīšanu
12. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu
13. Par apgrūtinājuma nodibināšanu pašvaldības nekustamajā īpašumā
14. Par nekustamā īpašuma “Vārpotnes”, Baldones pagasts, Baldones novads, atsavināšanu
15. Par nekustamo īpašumu uzņemšanu bilancē
16. Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 22, Baldone, Baldones novads, atsavināšanu
17. Par nekustamo īpašumu noņemšanu no pašvaldības bilances
18. Par kustamās mantas atsavināšanas procesa uzsākšanu
19. Par finansiālu atbalstu biedrībai-sporta klubam SS RACING
20. Par grozījumiem Baldones novada domes 2012. gada 4. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 12
“Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Baldones novada pašvaldības izglītības iestādēs,
kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”
21. Par grozījumiem Baldones novada domes 2012. gada 21. novembra iekšējos noteikumos

“Baldones pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” nolikums”
22. Par uzņemšanas noteikumiem bērnu piedzīvojumu un atpūtas dienas nometnēs
23. Par Armanda Virša atbrīvošanu no Baldones novada pašvaldības policijas priekšnieka amata
24. Par Mareka Zālīša iecelšanu Baldones novada pašvaldības policijas priekšnieka amatā
25. Par izmaiņām Baldones novada domes sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzībā sastāvā
26. Par izmaiņām Baldones novada Administratīvās komisijas sastāvā
27. Par pašvaldības 2019. gada publiskā pārskata apstiprināšanu
28. Par domes sēžu grafiku 2020. gada 2. pusgadā

