BALDONES NOVADA DOMES SĒDES
NR. 7
DARBA KĀRTĪBA
2021.gada 25. maijā, plkst.17.00
Par Domes sēdes darba kārtības jautājumu apstiprināšanu
1. Par grozījumiem Baldones novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.8 „Baldones novada
pašvaldības 2021.gada pamatbudžets”
Ziņo- izpilddirektore T.Tihoņenko
Attīstības komitejas jautājumi
2. Par PII Vāverīte iesnieguma izskatīšanu - Uzaicināta PII “Vāverīte” vadītāja V.Gerta
uz domes sēdi.
3. Par īpašuma “Grundes” piešķiršanu nomā
4. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Kreses”, Vārpās, Baldones
pagastā
5. 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
6. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos “Jaunavotiņi” un
“Jaunaustras 15”, Baldones pagastā
7. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Jaundzelmes”,
Baldonē
8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā “Liepdārzi 19” un “Liepdārzi 20”,
Baldones pagastā
9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā “Mežkalni”, Baldones
pagastā
10. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Skautu ielā 18, Baldonē
11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajos īpašumos Lejas ielā 4 un Loka ielā
1, Baldonē
Ziņo – Pauls Grants, teritorijas plānotājs
12. Par nosaukuma maiņu
13. Par adreses piešķiršanu
Ziņo – Aija Ciseļonoka, nekustamo īpašumu un zemes ierīcības nodaļas vadītāja
Finanšu komitejas jautājumi
14. Par pašvaldības īpašumu “Upītes 1”, Baldone.
15. Par nomu Pilskalna ielā 4, Baldonē.
16. Par nekustamā īpašuma „Kažociņi” zemes vienības daļas nekustamā īpašuma lietošanas
mērķa noteikšanu.
17. Par pašvaldības īpašumu Vecupes iela 7, Baldone
18. Par pašvaldības īpašumu Dzintaru iela 5, Baldone
19. Par pašvaldības īpašumu “Artūra iela”, Baldone
20. Par pašvaldības īpašumu Zīļu iela 5A, Baldone
Ziņo – Aija Ciseļonoka, nekustamo īpašumu un zemes ierīcības nodaļas vadītāja

21. Par nekustamo īpašumu atsavināšanas procesa uzsākšanu “Rozītes Nr.25”, “Ērces-2”,
Baldones pagasts, Baldones novads
22. Par nekustamā īpašuma Ķeguma prospektā 22, Baldonē, atsavināšanas procesa uzsākšanu
23. Par īres līguma pagarināšanu
Ziņo – Inese Blese, nekustamo īpašumu speciāliste
24. Par iedzīvotāju iniciētu projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi 2021” projektu
izvērtēšanas komisijas apstiprināšanu.
Ziņo – R. Manuilovs, projektu vadītājs
25. Par līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes
sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
26. Par atbrīvošanu no nodevas maksāšanas.
27. Par grozījumu Baldones novada domes 2020.gada 24.novembra nolikuma “Par Baldones
novada amatiermākslas kolektīvu darbības finansēšanas kārtību” 4.pielikumā.
28. Par izstāšanos no publiskās un privātās partnerības projekta
29. Par Baldones sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna apstiprināšanu.
Ziņo – K.Lāce, juridiskā dienesta vadītāja
Izglītības, kultūras un sporta komitejas jautājumi:
30. Par vecāku līdzfinansējuma samazināšanu/atcelšanu Baldones Mākslas skolā un Jāņa Dūmiņa
Baldones Mūzikas skolā uz attālināto mācību laiku
31. Par Biedrības “Tūrisma un orientēšanās sporta klubs Eko O” iesniegumu
32. Par Baldones novada skolēnu un skolotāju apbalvošanu
33. Par līdzfinansējumu Kultūrvēsturiskai izpētes ekspedīcijai Baldones novadā
34. Par pārrakstīšanās kļūdas labojumiem
Ziņo – I.Romanovska, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Sociālo jautājumu un veselības aizsardzības komitejas jautājumu:
35. Par iekļaušanu pašvaldības palīdzības reģistrē dzīvokļa jautājuma risināšanā
36. Par īres tiesību piešķiršanu un izslēgšanu no Pašvaldības palīdzības reģistra
37. Par īres tiesību piešķiršanu un izslēgšanu no Pašvaldības palīdzības reģistra
38. Par atteikumu iekļaušanai pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā
39. Par atteikumu pašvaldības dzīvokļa, Liepu alejā 9-6, Baldonē, īres līguma pagarināšanai
40. Par iekļaušanu pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā
41. Par atteikumu iekļaušanai pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā
Ziņo –Inese Jēkabsone, sociālo lietu un veselības aizsardzības jautājumu komitejas
priekšsēdētāja

Pēdējā brīža jautājums:
1. Par nomas maksas atcelšanu un nomas maksas samazinājumu iznomātājiem, kurus
ietekmējusi valstī noteiktā ārkārtējā situācija un pieņemtie ierobežojumi saistībā ar Covid19 infekcijas izplatību

