BALDONES NOVADA DOMES SĒDES
NR. 3
DARBA KĀRTĪBA
2021.gada 23. februārī, plkst.17.00
Par Domes sēdes darba kārtības jautājumu apstiprināšanu
Attīstības komitejas jautājumi
1.Par telpu grupu adresēm Iecavas ielā 3
2. Par piekļuvi detālplānojuma “Jaundzelmes” teritorijai – uzaicināts NI īpašnieks
Ziņo – Aija Ciseļonoka, nekustamo īpašumu un zemes ierīcības nodaļas vadītāja
3. Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu nekustamajā īpašumā Lejas iela 3, Baldonē
4. Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Vecstrauti”, Baldones novadā
5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā Kalna ielā 21, Baldonē
6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā “Ābeles”, Baldones novadā
7. Par lokālplānojuma, kas groza Baldones novada teritorijas plānojumu 2013. - 2024.gadam valsts
reģionālo autoceļu P89/P91 krustojumā un teritorijām ap to, nodošanu publiskajai apspriešanai un
atzinumu saņemšanai – uzaicināts SIA”ZIKO” pārstāvis
8. Par dīķa būvniecība un derīgo izrakteņu ieguve atradnē “Dālderi 2”
Ziņo – Pauls Grants, teritorijas plānotājs
Finanšu komitejas jautājumi:
9. Par nekustamo īpašumu atsavināšanas procesa uzsākšanu Andreja iela 2, Baldonē
Ziņo – A.Ciseļonoka, nekustamo īpašumu un zemes ierīcības nodaļas vadītāja
10. Par nekustamā īpašuma Parka ielā 17, Baldonē, atsavināšanu
11. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšanu
Ziņo – G.Erdmane, NĪN administratore
12. Par 2020. gada 24. novembra lēmuma Nr. 18 “Par grozījumiem Baldones novada pašvaldības
darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā” atcelšanu
13. Par grozījumiem Baldones novada domes 2017.gada 25.jūlija saistošo noteikumu Nr.10
“Baldones novada pašvaldības nolikums” pielikumā
14. Par grozījumiem Baldones novada domes informatīvā izdevuma
“Baldones Ziņas” nolikumā
15. Par atbalstu ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai izglītojamajiem, kuri izglītību iegūst
Baldones novada izglītības iestādēs un Sociālajā aprūpes centrā “Baldone”
16. Par reorganizācijas plāna konstatējumu daļas apstiprināšanu
17. Par VARAM 11.02.2021. atzinumu Nr.1-18/1324 par 26.01.2021. saistošo noteikumu Nr.1 “Par
Baldones novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai” precizēšanu
18. Par papildinājumu Baldones novada domes 2021.gada 26.janvāra lēmumam Nr.7 “Par nekustamā
īpašuma “Kāpas” Baldones pagastā, Baldones novadā, izsoles atzīšanu par nenotikušu”
19. Par investīciju plāna 2014.-2020. aktualizāciju.

20. Par Baldones novada bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu
21. Par Bāriņtiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju
22. Par grozījumiem Baldones sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā
Ziņo – K.Lāce, juridiskā dienesta vadītāja
Skatīts – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā
23. Par logopēda nodarbībām PII “Vāverīte”
24. Par PII “Vāverīte” divu dienu slēgšanu
25. Baldones mūzikas pamatskolas reorganizācija par Baldones sākumskolu
26. Par atbalstu šaha turnīram
Ziņo – I.Romanovska, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Sociālo lietu un veselības aizsardzības jautājumu komiteja:
27. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu
28. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu
29. Par atteikumu iekļaut pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanu
30. Par atteikumu pašvaldības dzīvokļa, Liepu alejā 6-4, Baldonē, īres līguma pagarināšanai
Ziņo –Inese Jēkabsone, sociālo lietu un veselības aizsardzības jautājumu komitejas priekšsēdētāja

