BALDONES NOVADA DOMES SĒDES
NR. 11
DARBA KĀRTĪBA
2020.gada 22.septembrī, plkst.17.00
Par Domes sēdes darba kārtības jautājumu apstiprināšanu
1. Ziņojums pilnvaru apturēšana
Ziņo –Inese Jēkabsone, domes priekšsēdētāja vietniece
Attīstības komitejas jautājumi:
2.Par pašvaldībai piederošā īpašuma “Bērzkalni” sadali un atsavināšanu
Ziņo – A.Ciseļonoka nekustamo īpašumu un zemes ierīcības nodaļas vadītāja
Finanšu komitejas jautājumi:
3.Par grozījumiem Baldones novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 „Baldones novada
pašvaldības 2020.gada pamatbudžets”
Ziņo – E. Arāja, grāmatvedības vadītāja
Attīstības komitejas jautājumi:
4.Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos “Liepdārzi 24” un
“Liepdārzi 25”, Baldones pagastā, Baldones novadā
5. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos “Liepdārzi 29” un
“Liepdārzi 30”, Baldones pagastā
6. Par Baldones novada domes 2020.gada 26.maija lēmuma Nr.7 1.pielikuma precizēšanu
7. Par lokālplānojuma nekustamajā īpašumā “Aļņi”, Baldones pagastā, nodošanu publiskajai
apspriešanai un atzinumu saņemšanai
Ziņo – P. Grants, būvvaldes teritorijas plānotājs
8. Par adreses maiņu (Pļavu iela 14)
9. Par nekustamo īpašumu Draudzības iela 2 un Upes iela 2, Baldonē apvienošanu
10. Par lēmuma “Par nekustamo īpašumu Lejas iela 4 un Loka iela 6A, Baldonē apvienošanu”
precizēšanu
11.Par “Kažociņi” piešķiršanu nomā
12. Par īpašumu uzņemšanu pašvaldības bilancē
Ziņo – A.Ciseļonoka nekustamo īpašumu un zemes ierīcības nodaļas vadītāja
Finanšu komitejas jautājumi:
13. Par nekustamā īpašuma “Kāpas”, Baldones pagasts, Baldones novads, atsavināšanu
14. Par dzīvokļa īpašuma, Priežu ielā 2-2, Baldonē, Baldones novadā, ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz Baldones pašvaldības vārda
15. Par dzīvokļa īpašuma Tilta ielā 2-2, Baldonē, Baldones novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatā
uz Baldones pašvaldības vārda

16. Par nekustamā īpašuma “Rozītes Nr.49”, Baldones pagastā, Baldones novadā, nodošanu
iznomāšanai
17. Par telpu Daugavas ielā 23, Baldonē iznomāšanu
Ziņo – O.Falučko, nekustamo īpašumu speciāliste
18. Par noteikumu “Kārtība, kādā Baldones novada pašvaldība pārņem dāvinājumā ceļu vai
ceļu uzturēšanai nepieciešamo zemi” apstiprināšanu
19. Par ārstniecības korpusu, Rīgas iela 52, Baldonē
20. Par izpildrīkojuma izdošanu
Ziņo – K.Lāce, domes juridiskā dienesta vadītāja
21.Par mēnešalgas noteikšanu Baldones vidusskolas medmāsas amatam
22.Par virtuves strādnieka amata vietu Baldones Mūzikas pamatskolā
23. Par nepilngadīgo lietu inspektora mēnešalgu
24. Par juridiskā dienesta jurista amatu
25. Par “Baldones novada pašvaldības iekšējā audita nolikuma” apstiprināšanu
26. Par dāvinājumu pieņemšana
27. Par izmaiņām Baldones novada domes Sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzībā sastāvā
Ziņo – T.Tihoņenko, domes izpilddirektore
Izglītības, kultūras un sporta komitejas jautājumi:
28. Par grozījumiem Baldones vidusskolas nolikumā
29. Par Noteikumu “Kārtības, kādā Baldones novada pašvaldība sadala valsts budžeta mērķdotāciju
izglītības iestādēm un veic tās izlietojuma uzskaiti un kontroli”, apstiprināšanu
30. Par lēmuma atcelšanu
31. Par Baldones muzeja statusa maiņu un nolikuma apstiprināšanu
32. Muzeja stratēģijas apstiprināšana
Ziņo – I.Romanovska, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Sociālo lietu un veselības jautājumu komiteja:
33. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu
34. Par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
35. Par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
Ziņo – I.Jēkabsone, Sociālo lietu un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja

