BALDONES NOVADA DOMES SĒDES
NR. 14
DARBA KĀRTĪBA
2020.gada 24.novembrī, plkst.17.00
Par Domes sēdes darba kārtības jautājumu apstiprināšanu
Ziņo –Inese Jēkabsone, domes priekšsēdētāja vietniece
Finanšu komitejas jautājumi:
1.Par grozījumiem Baldones novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 „Baldones novada
pašvaldības 2020.gada pamatbudžets”
Ziņo - E.Arāja, grāmatvedības vadītāja
Attīstības komitejas jautājumi:
2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā “Stari”, Baldones pagastā
3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā Rīgas ielā 35, Baldonē
4. Par zemes ierīcības projektu Liepu alejā 25, Baldonē
5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajos īpašumos “Liepdārzi 24” un “Liepdārzi
25”, Baldones pagastā
6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajos īpašumos “Liepdārzi 29” un “Liepdārzi
30”, Baldones pagastā
7. Par saistošo noteikumu Nr.15 “Lokālplānojums, kas groza Baldones novada teritorijas plānojumu
2013.-2024.gadam nekustamā īpašuma “Aļņi” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8025 002
0379, Baldones pagastā” apstiprināšanu
Ziņo – P. Grants, būvvaldes teritorijas plānotājs
8. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8025 011 0399 piederības izvērtēšanu
9. Par nosaukuma piešķiršanu pašvaldības zemes īpašumiem
10. Par zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
Finanšu komitejas jautājumi:
11. Par zemes nomu
Ziņo – A.Ciseļonoka nekustamo īpašumu un zemes ierīcības nodaļas vadītāja
12. Par nekustamā īpašuma, Daugavas ielā 20A, Baldonē, Baldones novadā, atsavināšanas procesa
uzsākšanu
Ziņo – O.Falučko, nekustamo īpašumu speciāliste
13. Par grozījumiem Baldones novada domes 2015.gada 24.marta Nolikumā “Komisijas lēmumu
pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā”
14. Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Baldones novadā

15. Par grozījumiem Baldones novada domes 2017.gada 28.novembra saistošajos
noteikumos Nr.23 “Par pabalstiem audžuģimenei”
16. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pārcelšanu
17. Par grozījumiem Baldones novada Sociālā dienesta nolikumā
18. Par grozījumiem Baldones novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā
19. Par “Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu
Baldones novada pašvaldībā” nolikuma apstiprināšanu
20. Par noteikumu “Personas datu apstrāde videonovērošanas procesā
Baldones novadā” apstiprināšanu
21. Par finansiālu atbalstu biedrībai Sābri
22. Par noteikumu Par valsts budžeta mērķdotācijās sadales kārtību
atzīšanu par spēku zaudējušiem
23. Par vecāku līdzfinansējuma maksas samazināšanu Baldones novada pašvaldības profesionālās
ievirzes izglītības iestādēs
24. Par grozījumiem Baldones novada domes 2012.gada 7.marta nolikumā “Par apbalvojumu
“Baldones Goda pilsonis”, “Atzinības raksts”, “Dāvinājuma vai naudas balvas” piešķiršanu”
25. Par atbalstu “Bētlemītes” izveidošanai un egles uzstādīšanai pie Baldones Sv.Miķeļa baznīcas
26. Par darba grupas izveidi administrācijas darbinieku izvērtēšanai, apvienošanas procesa
organizēšanai un dokumentu sagatavošanai
Ziņo – K.Lāce, domes juridiskā dienesta vadītāja
Izglītības, kultūras un sporta komitejas jautājumi:
27. Par līdzfinansējumu dokumentālās filmas uzņemšanai par raganām
28. Par redakcionālām izmaiņām pārvaldes nolikumā
29. Par Baldones novada amatiermākslas kolektīvu darbības finansēšanas kārtību
Ziņo – I.Romanovska, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Citi jautājumi :
30. Par grozījumiem Baldones sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā
Ziņo – K.Lāce, domes juridiskā dienesta vadītāja
31. Par iekļaušanu pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā
32. Par īres tiesību piešķiršanu un izslēgšanu no Pašvaldības palīdzības reģistra
33. Par īres tiesību piešķiršanu un sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu
Ziņo –Inese Jēkabsone, domes priekšsēdētāja vietniece

