BALDONES NOVADA DOMES SĒDES
NR. 8
DARBA KĀRTĪBA
2021.gada 21. jūnijā, plkst.17.00
Par Domes sēdes darba kārtības jautājumu apstiprināšanu
1. Par Baldones pirmsskolas izglītības iestādi „Vāverīte”– uzaicināta PII “Vāverīte” vecāku padomes
pārstāve
Ziņo – E. Kaliksone
2. Par nekustamā īpašuma “Meži” zemes vienību piešķiršanu nomā –uzaicināta ierosinātāja
Ziņo – Aija Ciseļonoka, nekustamo īpašumu un zemes ierīcības nodaļas vadītāja
Attīstības komitejas jautājumi
3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā “Liepu alejā 10B, Baldonē
4.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā
“Pegasi”, Baldones pagastā
5 .Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Būņas”,
Baldones pagastā
6. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Līdumi”,
Baldones pagastā
7. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Silmaču ielā 54, Baldonē
8.Par lēmuma “Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Skautu ielā 18, Baldonē”
papildināšanu
Ziņo – Pauls Grants, teritorijas plānotājs
9.Par adreses piešķiršanu
10. Par adreses piešķiršanu
11.Par adreses piešķiršanu
12.Par pašvaldības zemes sadalīšanu Artūra iela
13. Par zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
14.. Par zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
15. Par apgrūtinājuma nodibināšanu pašvaldības nekustamajā īpašumā Draudzības ielā 2A
16.Par pašvaldības īpašumu Meža iela 1, Baldone
Ziņo – Aija Ciseļonoka, nekustamo īpašumu un zemes ierīcības nodaļas vadītāja
Finanšu komitejas jautājumi
17. Par nekustamo īpašumu atsavināšanas procesa uzsākšanu
18. Par dzīvokļu īpašumu Krasta ielā 17-1 un Krasta ielā 17-2, Baldonē, Baldones novadā,
ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Baldones novada pašvaldības vārda
19. Par nekustamo īpašumu noņemšanu no pašvaldības bilances
20. Par nekustamo īpašumu uzņemšanu bilancē
Ziņo – Inese Blese, nekustamo īpašumu speciāliste
21.Par nekustamā īpašuma „Zaļā māja” zemes vienības daļas nekustamā īpašuma lietošanas mērķa
noteikšanu
22.Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Rīgas iela 28, Baldone
Ziņo – Aija Ciseļonoka, nekustamo īpašumu un zemes ierīcības nodaļas vadītāja
23. Par pašvaldības 2020. gada publiskā pārskata apstiprināšanu
24. Par Baldones Tūrisma informācijas punkta pārvietošanu no Mercendarbes muižas telpām uz
Baldones Kultūras centra telpām
25. Par nekustamā īpašuma ekspluatācijas pārtraukšanu “Ebes”
26. Par Baldones novada domes 2021.gada 14.maija lēmumu Nr.1 “Par mantisko zaudējumu
atlīdzināšanu” izpildes termiņa pagarinājumu

27. Par Baldones novada Vides komisijas locekļa atbrīvošanu no amata un jauna iecelšanu
28. Par Baldones novada Ētikas komisijas locekļa atbrīvošanu no amata un jauna iecelšanu
29. Par Baldones novada Komercpārvadājumu licencēšanas komisijas locekļa atbrīvošanu no amata
un jauna iecelšanu
30. Par līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes
sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
31.Par saistošo noteikumu Nr. 10 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Baldones novadā”
precizēšanu
Ziņo – Karīna Lāce, juridiskā dienesta vadītāja
32. Par grozījumiem Baldones novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.8 „Baldones novada
pašvaldības 2021.gada pamatbudžets”
Ziņo - Inese Jēkabsone, domes priekšsēdētāja vietniece
Izglītības, kultūras un sporta komitejas jautājumi:
33. Par telpām Baldones vidusskolai
34. Par Baldones sākumskolas nolikuma apstiprināšanu
35. Par Baldones novada skolēnu un skolotāju apbalvojamo saraksta papildināšanu
36. Par Baldones novada piedalīšanos XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos
2021.gadā
37.Par mākslinieka-dekoratora amata vietas iekļaušanu Baldones Kultūras centra amatu sarakstā
38.Par amatiermākslas kolektīvu vadītāju, koncertmeistaru un speciālistu amata vietu pārcelšanu uz
Baldones Kultūras centra amatu sarakstu
39.Par grozījumu Baldones novada domes 2010.gada 21.aprīļa nolikumā “Baldones novada
pašvaldības iestādes “Baldones Kultūras centrs””
40.Par pieaugušo mākslas un amatniecības centra izveidi kultūras centra telpās
41.Par grozījumu Baldones novada domes 2018.gada 30.oktobra nolikumā “Baldones Sporta
kompleksa nolikums”
42.Par sporta treneru amatu saraksta iekļaušanu Sporta kompleksa amatu sarakstā
43.Par pašvaldības atbalstu Deju grupai
44.Par atteikumu finansējuma piešķiršanai
Ziņo – I.Romanovska, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Sociālo jautājumu un veselības aizsardzības komitejas jautājumu:
45.Par grozījumiem Baldones novada domes 2017.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr.27
“Par sociālās palīdzības pabalstiem Baldones novadā”
46.Par iekļaušanu pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā
47.Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu, īres tiesību piešķiršanu un izslēgšanu no Pašvaldības
palīdzības reģistra
Ziņo –Inese Jēkabsone, sociālo lietu un veselības aizsardzības jautājumu komitejas
priekšsēdētāja
Pēdējā brīža jautājums:
1.Par pašvaldības īpašuma “Starpgabali” sadalīšanu
Ziņo – Aija Ciseļonoka, nekustamo īpašumu un zemes ierīcības nodaļas vadītāja
2.Par nekustamā īpašuma Lauku ielā 4A, Baldonē, Baldones novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo – Inese Blese, nekustamo īpašumu speciāliste
3. Par barjeras izvietošanas saskaņošanu
Ziņo – Karīna Lāce, juridiskā dienesta vadītāja

