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1.&
Par zemesgabala iznomāšanu Aigaram Bukšam
Baltinavas novada dome izskatījusi Aigara Bukša, dzīvesvietas adrese: „Jaunā
Odumova”, Baltinavas novads, 10.04.2013. iesniegumu, kurā tiek lūgts iznomāt zemes
gabalu ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 003 0328 4,8 ha platībā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu,
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes
nomu”, Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu,
Baltinavas novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt Aigaram Bukšam dzīvesvietas adrese: „Jaunā Odumova”, Baltinavas
novads, zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 003 0328 4,8 ha platībā uz 5
(pieciem) gadiem.
2. Šis administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un to
var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV4601).

2.&
Par zemesgabala iznomāšanu Dainim Ločmelim
Baltinavas novada dome izskatījusi Daiņa Ločmeļa, dzīvesvietas adrese: Breksene,
Baltinavas novads, 20.03.2013. iesniegumu, kurā tiek lūgts iznomāt zemes gabalu ar
kadastra apzīmējumu Nr. 3844 001 0255 3,6 ha platībā .
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu,
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes
nomu”, Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu,
Baltinavas novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt Dainim Ločmelim dzīvesvietas adrese: Breksene, Baltinavas novads,
zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 001 0255 3,6 ha platībā uz (5) gadiem.
2. Šis administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un to
var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV4601).
3.&
Par zemesgabala iznomāšanu Ilgvaram Keišam
Baltinavas novada dome izskatījusi Ilgvara Keiša, dzīvesvietas adrese: Liepu iela 4,
Baltinava, Baltinavas novads, 06.03.2013. iesniegumu, kurā tiek lūgts iznomāt zemes
gabalu ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 001 0053 1,0 ha platībā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu,
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes
nomu”, Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu,
Baltinavas novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt Ilgvaram Keišam dzīvesvietas adrese: Liepu iela 4, Baltinava, Baltinavas
novads, zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 001 0053 1,0 ha platībā uz 5
(pieciem) gadiem.
2. Šis administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un to
var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV4601).

4.&
Par zemes vienības piekritību Baltinavas novada pašvaldībai
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām‟‟ 21. panta pirmās daļas 27. punktu,
01.09.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.996 „‟Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām
piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai kā arī
valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi‟‟ 13. punktu, kurš nosaka, ka, ja rezerves
zemes fondā ieskaitītā zemes vienība ir valstij vai pašvaldībai piederošā vai piekrītoša zeme un
tā nepieciešama valsts vai pašvaldības funkciju īstenošanai, pašvaldības dome var pieņemt
lēmumu par zemes piederību vai piekritību pašvaldībai, Baltinavas novada dome NOLEMJ:
1. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 006 0207 2,9 ha platībā no rezerves
fonda zemēm ieskaitīt Baltinavas novada pašvaldībai piekritīgajās zemēs.
2. Lēmums ir pārsūdzāms viena mēneša laikā pēc tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā ( Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne,
LV-4601).

5.&
Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Linardam Jermacānam
Baltinavas novada dome izskatījusi Linarda Jermacāna dzīvesvietas adrese:
Morkova, Baltinavas novads, 27.03.2013. iesniegumu, kurā tiek lūgts izbeigt 2007.gada
19.oktobra zemes nomas līgumu Nr.25 par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
Nr.3844 004 0039 nomu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu,
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes
nomu”, Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu,
Baltinavas novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt Linarda Jermacāna dzīvesvietas adrese: Morkova, Baltinavas novads,
2007.gada 19.oktobra zemes nomas līgumu Nr.25 par zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu Nr.3844 004 0039 nomu.
2. Šis administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un to
var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV4601).

6.&
Par zemesgabala atsavināšanu Andrim Ločmelim
Baltinavas novada domē 2013.gada 18.martā saņemts Andra Ločmeļa dzīvesvieta:
„Dziervītes”, Dziervīnes ciems, Baltinavas novads iesniegums ar lūgumu atļaut izpirkt
Andra Ločmeļa nomāto zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 011 0225 10,23
ha platībā sakarā ar zemes lietošanas tiesību izbeigšanos.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otrā daļa nosaka, ka
publisku personu mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. Citus
mantas atsavināšanas veidus var izmantot tikai šajā likumā paredzētajos gadījumos.
Likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka bez izsoles rīkošanas pārdot publiskas
personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta
ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.
Likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punkts nosaka, ka nekustamā īpašuma atsavināšanu var
ierosināt persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes
lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona
vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums.
Tā kā Andris Ločmelis atbilst Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta ceturtās daļas 8.punktā noteiktajiem kritērijiem, ir iespējams Andrim Ločmelim
pārdot nomāto zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 011 0225 par brīvu cenu.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta otrā daļa nosaka, ka
atļauju atsavināt atvasinātas publiskas personas kustamo mantu dod attiecīgās atvasinātās
publiskās personas lēmējinstitūcija vai tās noteikta institūcija, savukārt trešā daļa nosaka,
ka lēmumā par atsavināšanu norāda atsavināšanas veidu.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta otrā daļa nosaka, ka
atsavināšanai paredzētā atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma novērtēšanu
organizē attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā.
Baltinavas novada domes Izsoļu un novērtēšanas komisijas nolikuma 1.2.punkts nosaka,
ka Baltinavas novada domes Novērtēšanas un izsoļu komisija veic Baltinavas novada
pašvaldības atsavināmā nekustamā īpašuma objektu un kustamās mantas novērtēšanu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 8.panta
otro daļu, 37.panta pirmās daļas 4. punktu, Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo
daļu, 79.panta pirmo daļu, Baltinavas novada dome NOLEMJ:
1. Atsavināt Andrim Ločmelim zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 011
0225, pārdodot par brīvu cenu, pēc šī zemes gabala reģistrācijas zemesgrāmatā.

2. Apstiprināt zemesgabala ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 011 0225 pārdošanas
cenu – Ls ______
3. Šis administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un to
var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV4601).
7.&
Par zemesgabalu atsavināšanu Anitai Čigurei
Baltinavas novada dome izskatījusi Anitas Čigures dzīvesvietas adrese: Breksene,
Baltinavas novads, 20.03.2013. iesniegumu, kurā tiek lūgts atļaut izpirkt zemes gabalus
ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 001 0069 7,5 ha platībā un ar kadastra apzīmējumu Nr.
3844 001 0254 0,4 ha platībā.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otrā daļa nosaka, ka
publisku personu mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. Citus
mantas atsavināšanas veidus var izmantot tikai šajā likumā paredzētajos gadījumos.
Likuma 37.panta pirmās daļas 4. punkts nosaka, ka bez izsoles rīkošanas pārdot publiskas
personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta
ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.
Likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punkts nosaka, ka nekustamā īpašuma atsavināšanu var
ierosināt persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes
lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona
vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums.
Tā kā Anita Čigure atbilst Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta
ceturtās daļas 8.punktā noteiktajiem kritērijiem, ir iespējams Anitai Čigurei pārdot zemes
gabalus ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 001 0069 7,5 ha platībā un ar kadastra
apzīmējumu Nr. 3844 001 0254 0,4 ha platībā par brīvu cenu.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta otrā daļa nosaka, ka
atļauju atsavināt atvasinātas publiskas personas kustamo mantu dod attiecīgās atvasinātās
publiskās personas lēmējinstitūcija vai tās noteikta institūcija, savukārt trešā daļa nosaka,
ka lēmumā par atsavināšanu norāda atsavināšanas veidu.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta otrā daļa nosaka, ka
atsavināšanai paredzētā atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma novērtēšanu
organizē attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā.
Baltinavas novada domes Izsoļu un novērtēšanas komisijas nolikuma 1.2.punkts nosaka,
ka Baltinavas novada domes Novērtēšanas un izsoļu komisija veic Baltinavas novada
pašvaldības atsavināmā nekustamā īpašuma objektu un kustamās mantas novērtēšanu.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 6.panta
otro un trešo daļu, 8.panta otro daļu, 37.panta pirmās daļas 4. punktu, Administratīvā
procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu, Baltinavas novada dome
NOLEMJ:
1. Atsavināt Anitai Čigurei zemes gabalus ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 001
0069 7,5 ha platībā un ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 001 0254 0,4 ha platībā.,
pārdodot par brīvu cenu, pēc šo zemes gabalu reģistrācijas zemesgrāmatā.
2. Apstiprināt zemesgabala ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 001 0069 pārdošanas
cenu – Ls _________
3. Apstiprināt zemesgabala ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 001 0254 pārdošanas
cenu – Ls _________
4. Šis administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un to
var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV4601).
8.&
Par pašvaldībai piekrītošā zemesgabala atsavināšanu Veltai Mītkei
Baltinavas novada dome izskatījusi Veltas Mītkes dzīv. „Calmi”, Slobodas c.,
Baltinavas novads, 2013.gada 6.marta iesniegumu, kurā Velta Mītke lūdz dot atļauju
pirkt sekojošus pašvaldībai piekrītošos zemesgabalus:
1) zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 005 0107, platība 1,3 ha;
2) zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 007 0105, platība 3,86 ha;
3) zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 003 0633, platība 0,9 ha.
Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punkts nosaka, ka dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var
lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā
arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu 12. punkts
nosaka, ka līdz brīdim, kad spēku zaudē Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums, atsavināmā neapbūvētā
zemesgabala nosacītā cena nedrīkst būt zemāka par zemāko no šādām vērtībām: attiecīgā
zemesgabala kadastrālo vērtību vai zemes kadastrālo vērtību 2007.gada 31.decembrī.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otrā daļa nosaka, ka
publisku personu mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. Citus
mantas atsavināšanas veidus var izmantot tikai šajā likumā paredzētajos gadījumos.
Likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka bez izsoles rīkošanas pārdot publiskas
personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta

ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.
Šīs likuma 4.panta ceturtajā daļā minētās personas ir:
1) zemes īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgrāmatā
ierakstītu ēku (būvi), kas atrodas uz īpašumā esošās zemes, vai zemes starpgabalu, kas
piegul viņu zemei;
2) zemes kopīpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvi),
kas atrodas uz kopīpašumā esošās zemes, vai domājamo daļu no tās samērīgi savai zemes
daļai;
3) zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi
vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), vai zemesgabalu, uz kura atrodas
ēka (būve), un zemes starpgabalu, kas pieguļ šai zemei;
4) zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) kopīpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt tā
zemesgabala domājamo daļu, uz kura atrodas ēka (būve), samērīgi savai ēkas (būves)
daļai;
5) īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās
domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā;
6) dzīvokļa īpašnieks, ja viņam ir pirmpirkuma tiesības uz citu dzīvokļa īpašumu
tajā pašā daudzdzīvokļu mājā un ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma
45.pantā noteiktajā kārtībā;
7) kopīpašnieks, ja viņš vēlas izbeigt kopīpašuma attiecības ar publisku personu;
8) persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes
lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona
vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums.
Tā kā Velta Mītke neatbilst nevienam no Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtajā daļā noteiktajiem kritērijiem, vienīgais iespējamais augstāk
minēto zemesgabalu atsavināšanas veids ir pārdošana izsolē.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta otrā daļa nosaka, ka atļauju
atsavināt atvasinātas publiskas personas kustamo mantu dod attiecīgās atvasinātās
publiskās personas lēmējinstitūcija vai tās noteikta institūcija, savukārt trešā daļa nosaka,
ka lēmumā par atsavināšanu norāda atsavināšanas veidu.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta otrā daļa nosaka, ka
atsavināšanai paredzētā atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma novērtēšanu
organizē attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā.
Baltinavas novada domes Izsoļu un novērtēšanas komisijas nolikuma 1.2.punkts nosaka,
ka Baltinavas novada domes Novērtēšanas un izsoļu komisija veic Baltinavas novada
pašvaldības atsavināmā nekustamā īpašuma objektu un kustamās mantas novērtēšanu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 6.panta
otro un trešo daļu, 8.panta otro daļu, 37.panta pirmās daļas 4. punktu, Administratīvā
procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu, Baltinavas novada dome
NOLEMJ:

1. Piekrist atsavināt, pārdodot izsolē Baltinavas novada pašvaldībai piekrītošos
zemesgabalus ar kadastra apzīmējumiem Nr. 3844 005 0107, Nr. 3844 007 0105, Nr.
3844 003 0633, pēc šo zemesgabalu reģistrācijas zemesgrāmatā ar nosacījumu, ka līdz
minēto nekustamo īpašumu atsavināšanas procedūras uzsākšanas brīdim ar Veltu Mītki
tiek noslēgta vienošanās par viņas nomātā zemesgabala ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844
005 0107 nomas līguma laušanu sākot ar izsoles rezultātu apstiprināšanas brīdi. m
2. Apstiprināt zemesgabala ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 005 0107 izsoles
sākumcenu – Ls
3. Apstiprināt zemesgabala ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 007 0105 izsoles
sākumcenu – Ls
4. Apstiprināt zemesgabala ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 003 0633 izsoles
sākumcenu – Ls
5. Iznomāt Veltai Mītkei dzīv. ,,Calmi‟‟, Slobodas c., Baltinavas novads,
zemesgabalus ar kadastra apzīmējumiem Nr. 3844 005 107 un Nr.3844 003 0633 uz
5(pieciem) gadiem ar nosacījumu, ka zemes nomas līgums var tikt lauzts ar brīdi, kad
zemesgabali tikuši pārdoti izsolē, un to ieguvējs zemesgabalus ir reģistrējis
zemesgrāmatā uz sava vārda.
6. Šis lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un to var pārsūdzēt
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot Administratīvajā
rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601).

9.&
Par pašvaldībai piekrītošā zemesgabala atsavināšanu Arnim Cīrulim
Baltinavas novada dome izskatījusi 2013.gada 25.janvārī Arņa Cīruļa
dzīvesvieta: „Dimanti”, Sloboda, Baltinavas novads) iesniegums ar lūgumu atļaut izpirkt
zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 001 0208 2,0 ha platībā.
Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punkts nosaka, ka dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var
lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā
arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu 12. punkts
nosaka, ka līdz brīdim, kad spēku zaudē Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums, atsavināmā neapbūvētā
zemesgabala nosacītā cena nedrīkst būt zemāka par zemāko no šādām vērtībām: attiecīgā
zemesgabala kadastrālo vērtību vai zemes kadastrālo vērtību 2007.gada 31.decembrī.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otrā daļa nosaka, ka
publisku personu mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. Citus

mantas atsavināšanas veidus var izmantot tikai šajā likumā paredzētajos gadījumos.
Likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka bez izsoles rīkošanas pārdot publiskas
personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta
ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.
Šīs likuma 4.panta ceturtajā daļā minētās personas ir:
1) zemes īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgrāmatā
ierakstītu ēku (būvi), kas atrodas uz īpašumā esošās zemes, vai zemes starpgabalu, kas
piegul viņu zemei;
2) zemes kopīpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvi),
kas atrodas uz kopīpašumā esošās zemes, vai domājamo daļu no tās samērīgi savai zemes
daļai;
3) zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi
vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), vai zemesgabalu, uz kura atrodas
ēka (būve), un zemes starpgabalu, kas pieguļ šai zemei;
4) zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) kopīpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt tā
zemesgabala domājamo daļu, uz kura atrodas ēka (būve), samērīgi savai ēkas (būves)
daļai;
5) īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās
domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā;
6) dzīvokļa īpašnieks, ja viņam ir pirmpirkuma tiesības uz citu dzīvokļa īpašumu
tajā pašā daudzdzīvokļu mājā un ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma
45.pantā noteiktajā kārtībā;
7) kopīpašnieks, ja viņš vēlas izbeigt kopīpašuma attiecības ar publisku personu;
8) persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes
lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona
vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums.
Tā kā Arnis Cīrulis neatbilst nevienam no Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā noteiktajiem kritērijiem, vienīgais iespējamais
augstāk minētā zemesgabala atsavināšanas veids ir pārdošana izsolē.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta otrā daļa nosaka, ka atļauju
atsavināt atvasinātas publiskas personas kustamo mantu dod attiecīgās atvasinātās
publiskās personas lēmējinstitūcija vai tās noteikta institūcija, savukārt trešā daļa nosaka,
ka lēmumā par atsavināšanu norāda atsavināšanas veidu.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta otrā daļa nosaka, ka
atsavināšanai paredzētā atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma novērtēšanu
organizē attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā.
Baltinavas novada domes Izsoļu un novērtēšanas komisijas nolikuma 1.2.punkts nosaka,
ka Baltinavas novada domes Novērtēšanas un izsoļu komisija veic Baltinavas novada
pašvaldības atsavināmā nekustamā īpašuma objektu un kustamās mantas novērtēšanu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 6.panta

otro un trešo daļu, 8.panta otro daļu, 37.panta pirmās daļas 4. punktu, Administratīvā
procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu, Baltinavas novada dome
NOLEMJ:
1. Piekrist atsavināt, pārdodot izsolē Baltinavas novada pašvaldībai piekrītošo
zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 001 0208 2,0 ha platībā pēc šā
zemesgabala reģistrācijas zemesgrāmatā.
2. Apstiprināt zemesgabala ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 001 0208 izsoles
sākumcenu – Ls _________
3. Šis lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un to var pārsūdzēt
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot Administratīvajā
rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601).

10.&
Par aprūpes mājās pakalpojuma pārtraukšanu Rozālijai Jermacānei
Rozālijai Jermacānei dzīvesvietas adrese: Pleitovas ciems, Baltinavas novads, ar
Baltinavas pagasta padomes lēmumu Nr. 314 no 12.09.2000. ticis piešķirts aprūpes
pakalpojums mājās.
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 17.panta pirmajā daļā
noteikts, ka Sociālos pakalpojumus šajā likumā minētajos gadījumos drīkst sniegt tikai
tāds sociālo pakalpojumu sniedzējs, kas atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām
un ir reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā. Savukārt MK noteikumu Nr.291
"Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem" 66.punkts nosaka, ka sociālo pakalpojumu aprūpe mājās - sniedz sociālie aprūpētāji un aprūpētāji.
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 42.pants nosaka, ka tiesības
sniegt sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un sociālo palīdzību ir
personām, kas ieguvušas pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību sociālās aprūpes,
sociālās rehabilitācijas vai sociālās palīdzības sniegšanas jomā vai profesionālo vidējo
izglītību sociālās aprūpes jomā (pēc tādas profesionālās vidusskolas vai citas izglītības
iestādes beigšanas, kura īsteno profesionālās vidējās izglītības programmas).
Rozālijas Jermacānes aprūpētājam Jurim Ivanovam nav augstāk minētās izglītības
un līdz ar to Juris Ivanovs neatbilst Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
42.pantā noteiktajām prasībām.
Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 17.panta
pirmo daļu, 42.pantu, Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo
daļu, ņemot vērā 2013.gada 12. aprīļa Baltinavas novada domes Sociālo un saimniecisko
lietu komitejas atzinumu, Baltinavas novada dome vienojoties NOLEMJ:

1. Pārtraukt Rozālijai Jermacānei aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanu ar
2013.gada 30.aprīli.
2. Šis administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un to
var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV4601).
11.&
Par aprūpes mājās pakalpojuma pārtraukšanu Jānim Cibulim
Jānim Cibulim dzīvesvietas adrese: Slobodas ciems, Baltinavas novads ar Baltinavas
novada domes lēmumu Nr. 5, 19.& no 15.04.2010. piešķirts aprūpes pakalpojums mājās .
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 17.panta pirmajā daļā noteikts, ka
Sociālos pakalpojumus šajā likumā minētajos gadījumos drīkst sniegt tikai tāds sociālo
pakalpojumu sniedzējs, kas atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām un ir reģistrēts
sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā. Savukārt MK noteikumu Nr.291 "Prasības
sociālo pakalpojumu sniedzējiem" 66.punkts nosaka, ka sociālo pakalpojumu - aprūpe
mājās - sniedz sociālie aprūpētāji un aprūpētāji.
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 42.pants nosaka, ka tiesības sniegt
sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un sociālo palīdzību ir
personām, kas ieguvušas pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību sociālās aprūpes,
sociālās rehabilitācijas vai sociālās palīdzības sniegšanas jomā vai profesionālo vidējo
izglītību sociālās aprūpes jomā (pēc tādas profesionālās vidusskolas vai citas izglītības
iestādes beigšanas, kura īsteno profesionālās vidējās izglītības programmas).
Par Jāņa Cibuļa aprūpētāju mājās ar Baltinavas novada domes rīkojumu Nr.23 no
23.04.2010. pieņemta Marita Cercina.
Maritai Cercinai nav augstāk minētās izglītības un līdz ar to Marita Cercina neatbilst
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 42.pantā noteiktajām prasībām un
nevar sniegt aprūpe mājās pakalpojumu.
Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 17.panta pirmo daļu,
42.pantu, Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu,
ņemot vērā 2013.gada 12. aprīļa Baltinavas novada domes Sociālo un saimniecisko lietu
komitejas atzinumu, Baltinavas novada dome vienojoties NOLEMJ:
1. Pārtraukt, Jānim Cibulim aprūpes mājās pakalpojumu sniegšanu ar 2013.gada 30.aprīli.
2. Šis administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un to var
pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot

Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV4601).

12.&
Par aprūpes mājās pakalpojuma pārtraukšanu Annai Mežalei
Annai Mežalei dzīvesvietas adrese Slobodas ciems, Baltinavas novads ar Baltinavas
pagasta padomes lēmumu Nr. 314 no 12.09. 2000. ticis piešķirts aprūpes pakalpojums
mājās.
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 17.panta pirmajā daļā noteikts, ka
Sociālos pakalpojumus šajā likumā minētajos gadījumos drīkst sniegt tikai tāds sociālo
pakalpojumu sniedzējs, kas atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām un ir reģistrēts
sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā. Savukārt MK noteikumu Nr.291 "Prasības
sociālo pakalpojumu sniedzējiem" 66.punkts nosaka, ka sociālo pakalpojumu - aprūpe
mājās - sniedz sociālie aprūpētāji un aprūpētāji.
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 42.pants nosaka, ka tiesības sniegt
sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un sociālo palīdzību ir
personām, kas ieguvušas pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību sociālās aprūpes,
sociālās rehabilitācijas vai sociālās palīdzības sniegšanas jomā vai profesionālo vidējo
izglītību sociālās aprūpes jomā (pēc tādas profesionālās vidusskolas vai citas izglītības
iestādes beigšanas, kura īsteno profesionālās vidējās izglītības programmas).
Maritai Cercinai nav augstāk minētās izglītības un līdz ar to neatbilst Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 42.pantā noteiktajām prasībām un nevar
sniegt aprūpes mājās pakalpojumu.
Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 17.panta pirmo daļu,
42.pantu, Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu,
ņemot vērā 2013.gada 12. aprīļa Baltinavas novada domes Sociālo un saimniecisko lietu
komitejas atzinumu, Baltinavas novada dome vienojoties NOLEMJ:
1.Pārtraukt, Annai Mežalei aprūpes mājās pakalpojumu sniegšanu ar 2013.gada 30.aprīli.
2. Šis administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un to var
pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV4601).

13.&
Par aprūpes mājās pakalpojuma pārtraukšanu Konstancijai Circenei
Konstancijai Circenei dzīvesvietas adrese: Bukstu ciems, Baltinavas novads ar Baltinavas
pagasta padomes lēmumu piešķirts aprūpes pakalpojums mājās.
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 17.panta pirmajā daļā noteikts, ka
Sociālos pakalpojumus šajā likumā minētajos gadījumos drīkst sniegt tikai tāds sociālo
pakalpojumu sniedzējs, kas atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām un ir reģistrēts
sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā. Savukārt MK noteikumu Nr.291 "Prasības
sociālo pakalpojumu sniedzējiem" 66.punkts nosaka, ka sociālo pakalpojumu - aprūpe
mājās - sniedz sociālie aprūpētāji un aprūpētāji.
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 42.pants nosaka, ka tiesības sniegt
sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un sociālo palīdzību ir
personām, kas ieguvušas pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību sociālās aprūpes,
sociālās rehabilitācijas vai sociālās palīdzības sniegšanas jomā vai profesionālo vidējo
izglītību sociālās aprūpes jomā (pēc tādas profesionālās vidusskolas vai citas izglītības
iestādes beigšanas, kura īsteno profesionālās vidējās izglītības programmas).
Konstancijas Circenes aprūpētājam Volmāram Loginam nav augstāk minētās izglītības
un līdz ar to Volmārs Logins neatbilst Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
42.pantā noteiktajām prasībām un nevar sniegt aprūpes mājās pakalpojumu.
Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 17.panta pirmo daļu,
42.pantu, Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu,
ņemot vērā 2013.gada 12. aprīļa Baltinavas novada domes Sociālo un saimniecisko lietu
komitejas atzinumu, Baltinavas novada dome vienojoties NOLEMJ:
1.Pārtraukt, Konstancijai Circenei aprūpes mājās pakalpojumu 2013.gada 30.aprīli.
2. Šis administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un to var
pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV4601).
14.&
Par am prūpes mājās pakalpojuma pārtraukšanu Geļai Lelevai
Geļai Lelevai dzīvesvietas adrese: „Liepziedi”, Pliešovas ciems, Baltinavas novads ar
Baltinavas novada domes lēmumu 10.& (protokols Nr.9 no19.11.2009.) piešķirts aprūpes
pakalpojums mājās.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 17.panta pirmajā daļā noteikts, ka
Sociālos pakalpojumus šajā likumā minētajos gadījumos drīkst sniegt tikai tāds sociālo
pakalpojumu sniedzējs, kas atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām un ir reģistrēts
sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā. Savukārt MK noteikumu Nr.291 "Prasības
sociālo pakalpojumu sniedzējiem" 66.punkts nosaka, ka sociālo pakalpojumu - aprūpe
mājās - sniedz sociālie aprūpētāji un aprūpētāji.
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 42.pants nosaka, ka tiesības sniegt
sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un sociālo palīdzību ir
personām, kas ieguvušas pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību sociālās aprūpes,
sociālās rehabilitācijas vai sociālās palīdzības sniegšanas jomā vai profesionālo vidējo
izglītību sociālās aprūpes jomā (pēc tādas profesionālās vidusskolas vai citas izglītības
iestādes beigšanas, kura īsteno profesionālās vidējās izglītības programmas).
Geļas Lelevas aprūpētājai Ivetai Bukšai nav augstāk minētās izglītības un līdz ar to Iveta
Bukša neatbilst Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 42.pantā noteiktajām
prasībām un nevar sniegt aprūpe mājās pakalpojumu.
Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 17.panta pirmo daļu,
42.pantu, Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu,
ņemot vērā 2013.gada 12. aprīļa Baltinavas novada domes Sociālo un saimniecisko lietu
komitejas atzinumu, Baltinavas novada dome vienojoties NOLEMJ:
1.Pārtraukt Geļai Lelevai aprūpes mājās pakalpojumu sniegšanu ar 2013.gada 30.aprīli.
2. Šis administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un to var
pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV4601).
15.&
Par aprūpes mājās pakalpojuma pārtraukšanu Annai Jermacānei
Annai Jermacānei dzīvesvietas adrese Plīnovas ciems, Baltinavas novads, ar Baltinavas
pagasta padomes lēmumu Nr.5, &5-1 no 01.04.1999. ticis piešķirts aprūpes pakalpojums
mājās.
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 17.panta pirmajā daļā noteikts, ka
Sociālos pakalpojumus šajā likumā minētajos gadījumos drīkst sniegt tikai tāds sociālo
pakalpojumu sniedzējs, kas atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām un ir reģistrēts
sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā. Savukārt MK noteikumu Nr.291 "Prasības
sociālo pakalpojumu sniedzējiem" 66.punkts nosaka, ka sociālo pakalpojumu - aprūpe
mājās - sniedz sociālie aprūpētāji un aprūpētāji.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 42.pants nosaka, ka tiesības sniegt
sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un sociālo palīdzību ir
personām, kas ieguvušas pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību sociālās aprūpes,
sociālās rehabilitācijas vai sociālās palīdzības sniegšanas jomā vai profesionālo vidējo
izglītību sociālās aprūpes jomā (pēc tādas profesionālās vidusskolas vai citas izglītības
iestādes beigšanas, kura īsteno profesionālās vidējās izglītības programmas).
Annas Jermacānes aprūpētājam Volmāram Loginam nav augstāk minētās izglītības un
līdz ar to Voldemārs Logins neatbilst Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
42.pantā noteiktajām prasībām un nevar sniegt aprūpes mājās pakalpojumu.
Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 17.panta pirmo daļu,
42.pantu, Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu,
ņemot vērā 2013.gada 12. aprīļa Baltinavas novada domes Sociālo un saimniecisko lietu
komitejas atzinumu, Baltinavas novada dome vienojoties NOLEMJ:
1.Pārtraukt Annai Jermacānei aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanu ar 2013.gada
30.aprīli.
2. Šis administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un to var
pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV4601).
16.&
Par aprūpes mājās pakalpojuma pārtraukšanu Benediktai Mežalei
Benediktai Mežalei dzīvesvietas adrese: Zubku ciems, Baltinavas novads, ar Baltinavas
pagasta padomes lēmumu Nr.2, 4.& no 25.01.2007. ticis piešķirts aprūpes pakalpojums
mājās.
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 17.panta pirmajā daļā noteikts, ka
Sociālos pakalpojumus šajā likumā minētajos gadījumos drīkst sniegt tikai tāds sociālo
pakalpojumu sniedzējs, kas atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām un ir reģistrēts
sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā. Savukārt MK noteikumu Nr.291 "Prasības
sociālo pakalpojumu sniedzējiem" 66.punkts nosaka, ka sociālo pakalpojumu - aprūpe
mājās - sniedz sociālie aprūpētāji un aprūpētāji.
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 42.pants nosaka, ka tiesības sniegt
sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un sociālo palīdzību ir
personām, kas ieguvušas pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību sociālās aprūpes,
sociālās rehabilitācijas vai sociālās palīdzības sniegšanas jomā vai profesionālo vidējo
izglītību sociālās aprūpes jomā (pēc tādas profesionālās vidusskolas vai citas izglītības
iestādes beigšanas, kura īsteno profesionālās vidējās izglītības programmas).

Benediktas Mežales aprūpētājam Antonam Astičam nav augstāk minētās izglītības un
līdz ar to Antons Astičs neatbilst Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
42.pantā noteiktajām prasībām un nevar sniegt aprūpes mājās pakalpojumu.
Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 17.panta pirmo daļu,
42.pantu, Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu,
ņemot vērā 2013.gada 12. aprīļa Baltinavas novada domes Sociālo un saimniecisko lietu
komitejas atzinumu, Baltinavas novada dome vienojoties NOLEMJ:
1.Pārtraukt Benediktai Mežalei aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanu ar 2013.gada
30.aprīli.
2. Šis administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un to var
pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV4601).
17.&
Par aprūpes mājās pakalpojuma pārtraukšanu Aleksandrai Prikulei
Aleksandrai Prikulei dzīvesvietas adrese Pasta iela-3, Baltinava, Baltinavas novads, ar
Baltinavas novada domes lēmumu Nr.4&17 no 2010.g.18.03. piešķirts aprūpes
pakalpojums mājās.
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 17.panta pirmajā daļā noteikts, ka
Sociālos pakalpojumus šajā likumā minētajos gadījumos drīkst sniegt tikai tāds sociālo
pakalpojumu sniedzējs, kas atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām un ir reģistrēts
sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā. Savukārt MK noteikumu Nr.291 "Prasības
sociālo pakalpojumu sniedzējiem" 66.punkts nosaka, ka sociālo pakalpojumu - aprūpe
mājās - sniedz sociālie aprūpētāji un aprūpētāji.
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 42.pants nosaka, ka tiesības sniegt
sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un sociālo palīdzību ir
personām, kas ieguvušas pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību sociālās aprūpes,
sociālās rehabilitācijas vai sociālās palīdzības sniegšanas jomā vai profesionālo vidējo
izglītību sociālās aprūpes jomā (pēc tādas profesionālās vidusskolas vai citas izglītības
iestādes beigšanas, kura īsteno profesionālās vidējās izglītības programmas).
Aleksandras Prikules aprūpētājai Jekaterinai Slišānei, p.k.0509743-11968, nav augstāk
minētās izglītības un līdz ar to Jekaterinai Slišānei neatbilst Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 42.pantā noteiktajām prasībām un nevar sniegt aprūpes mājās
pakalpojumu.

Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 17.panta pirmo daļu,
42.pantu, Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu,
ņemot vērā 2013.gada 12. aprīļa Baltinavas novada domes Sociālo un saimniecisko lietu
komitejas atzinumu, Baltinavas novada dome vienojoties NOLEMJ:
1.Pārtraukt Aleksandrai Prikulei aprūpes mājās pakalpojumu sniegšanu ar 2013.gada
30.aprīli.
2. Šis administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un to var
pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV4601).

18.&
Par aprūpes mājās pakalpojuma pārtraukšanu Antonam Slišānam
Antonam Slišānam dzīvesvietas adrese Kašu ciems, Baltinavas novads, ar Baltinavas
pagasta padomes lēmumu ar 2008.g.21.04. ticis piešķirts aprūpes pakalpojums mājās.
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 17.panta pirmajā daļā noteikts, ka
Sociālos pakalpojumus šajā likumā minētajos gadījumos drīkst sniegt tikai tāds sociālo
pakalpojumu sniedzējs, kas atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām un ir reģistrēts
sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā. Savukārt MK noteikumu Nr.291 "Prasības
sociālo pakalpojumu sniedzējiem" 66.punkts nosaka, ka sociālo pakalpojumu - aprūpe
mājās - sniedz sociālie aprūpētāji un aprūpētāji.
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 42.pants nosaka, ka tiesības sniegt
sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un sociālo palīdzību ir
personām, kas ieguvušas pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību sociālās aprūpes,
sociālās rehabilitācijas vai sociālās palīdzības sniegšanas jomā vai profesionālo vidējo
izglītību sociālās aprūpes jomā (pēc tādas profesionālās vidusskolas vai citas izglītības
iestādes beigšanas, kura īsteno profesionālās vidējās izglītības programmas).
Antona Slišāna aprūpētājai Leontīnai Keišai nav augstāk minētās izglītības un līdz ar to
Leontīna Keiša neatbilst Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 42.pantā
noteiktajām prasībām un nevar sniegt aprūpes mājās pakalpojumu.
Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 17.panta pirmo daļu,
42.pantu, Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu,
ņemot vērā 2013.gada 12. aprīļa Baltinavas novada domes Sociālo un saimniecisko lietu
komitejas atzinumu, Baltinavas novada dome vienojoties NOLEMJ:
1. Pārtraukt Antonam Slišānam aprūpes mājās pakalpojumu sniegšanu ar 2013.gada
30.aprīli.

2. Šis administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un to var
pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV4601).

19.&
Par aprūpes mājās pakalpojuma pārtraukšanu Ludai Ločmelei
Ludai Ločmelei dzīvesvietas adrese Čudarines ciems, Baltinavas novads, ar Baltinavas
pagasta padomes lēmumu Nr.2,4.& ar 25.01.2007. ticis piešķirts aprūpes pakalpojums
mājās.
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 17.panta pirmajā daļā noteikts, ka
Sociālos pakalpojumus šajā likumā minētajos gadījumos drīkst sniegt tikai tāds sociālo
pakalpojumu sniedzējs, kas atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām un ir reģistrēts
sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā. Savukārt MK noteikumu Nr.291 "Prasības
sociālo pakalpojumu sniedzējiem" 66.punkts nosaka, ka sociālo pakalpojumu - aprūpe
mājās - sniedz sociālie aprūpētāji un aprūpētāji.
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 42.pants nosaka, ka tiesības sniegt
sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un sociālo palīdzību ir
personām, kas ieguvušas pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību sociālās aprūpes,
sociālās rehabilitācijas vai sociālās palīdzības sniegšanas jomā vai profesionālo vidējo
izglītību sociālās aprūpes jomā (pēc tādas profesionālās vidusskolas vai citas izglītības
iestādes beigšanas, kura īsteno profesionālās vidējās izglītības programmas).
Ludas Ločmeles aprūpētājam Jānim Ločmelim nav augstāk minētās izglītības un līdz ar
to Jānis Ločmelis neatbilst Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 42.pantā
noteiktajām prasībām un nevar sniegt aprūpes mājās pakalpojumu.
Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 17.panta pirmo daļu,
42.pantu, Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu,
ņemot vērā 2013.gada 12. aprīļa Baltinavas novada domes Sociālo un saimniecisko lietu
komitejas atzinumu, Baltinavas novada dome vienojoties NOLEMJ:
1.Pārtraukt Ludai Ločmelei aprūpes mājās pakalpojumu 2013.gada 30.aprīli.
2. Šis administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un to var
pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV4601)

20.&
Par Baltinavas novada Sociālā dienesta nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, kurš
nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā,
turklāt tikai dome var izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes, pašvaldības
kapitālsabiedrības, biedrības un nodibinājumus, apstiprināt pašvaldības iestāžu
nolikumus, 41.panta pirmās daļas otro punktu, kurš nosaka, ka pašvaldības dome iekšējos
normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas), ņemot vērā Baltinavas novada
domes Sociālo un saimniecisko lietu komitejas 2013.gada 12.aprīļa sēdes atzinumu,
Baltinavas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Baltinavas novada Sociālā dienesta nolikumu.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Baltinavas novada domes 20.05.2010. sēdē
apstiprināto Baltinavas novada Sociālā dienesta nolikumu (prot.Nr.6,& 21.).
3. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.
Pielikumā: Baltinavas novada Sociālā dienesta nolikuma teksts uz 5 lapām.

BALTINAVAS NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA
NOLIKUMS
Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 8.punktu, 41.panta pirmās daļas otro punktu

1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1.1 Baltinavas novada Sociālais dienests (turpmāk tekstā – „Sociālais dienests”) ir
Baltinavas novada domes izveidota iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un
sniedz sociālos pakalpojumus Baltinavas novada iedzīvotājiem.
1.2. Sociālais dienests izveidots, un tā funkcijas noteiktas, pamatojoties uz Latvijas
Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.pantu un Latvijas Republikas likumu
„Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums”.
1.3. Sociālais dienests darbojas Baltinavas novada domes tiešā pārraudzībā, un tā darbība
tiek finansēta no domes budžeta līdzekļiem.
1.4. Sociālā dienesta darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Satversme,
Latvijas Republikas likumi, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi,
Latvijas Republikas ministriju normatīvie akti, Baltinavas novada domes lēmumi un
saistošie noteikumi, kā arī šis Sociālā dienesta nolikums.

1.5. Sociālajam dienestam ir zīmogs ar Latvijas Republikas ģerboņa attēlu un pilnu
nosaukumu, kā arī noteikta parauga veidlapas.
1.6. Sociālā dienesta darbu metodiski vada Latvijas Republikas Labklājības ministrija.
1.7. Sociālā dienesta juridiskā adrese un atrašanās vieta – Kārsavas iela 16, Baltinava,
Baltinavas novads, LV - 4594.
2. SOCIĀLĀ DIENESTA MĒRĶIS UN UZDEVUMI
2.1. Sociālā dienesta mērķis ir nodrošināt Baltinavas novada iedzīvotāju sociālo
vajadzību profesionālu izvērtēšanu, kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības sniegšanu, veicinot šo personu pašpalīdzību un integrāciju sabiedrībā.
2.2. Sociālā dienesta uzdevumi ir:
2.2.1. veikt sociālo darbu ar Baltinavas novadā dzīvojošām personām, ģimenēm un
personu grupām;
2.2.2. sniegt sociālos pakalpojumus vai organizēt to sniegšanu ģimenēm ar bērniem,
kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, audžuģimenēm, aizbildņiem,
personām, kuras aprūpē kādu no ģimenes locekļiem, invalīdiem, pensijas
vecuma personām, personām ar garīga rakstura traucējumiem un citām
Baltinavas novada teritorijā dzīvesvietu deklarējušām personu grupām, kurām
tas nepieciešams;
2.2.3. sniegt sociālo palīdzību, naudas vai mantisku atbalstu, Baltinavas novada
teritorijā deklarētām ģimenēm, personām sociālā dienesta finansiālo iespēju
robežās, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu klientiem,
kuriem trūkst līdzekļu pamatvajadzību nodrošināšanai;
2.2.4. noteikt Baltinavas novadā dzīvojošo klientu līdzdarbības pienākumus,
veicinot klientu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā, vienojoties par
veicamajiem pasākumiem;
2.2.5. informēt novada iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem, sociālo
palīdzību un to saņemšanas kārtību, par iedzīvotāju tiesībām un līdzdarbības
pasākumiem sociālās palīdzības saņemšanā, kā arī par sociālā dienesta darba
organizāciju un citiem ar sociālo darbu saistītiem jautājumiem;
2.2.6. personai, kura saņem sociālo palīdzību vai sociālo pakalpojumu, tiek
iekārtota personas lieta, personas lietu saturošā informācija ir konfidenciāla, tā
ir pieejama pašam klientam, sociālajam darbiniekam, sociālā dienesta vadītājai
vai arī tiesībsargājošām institūcijām likumā noteiktā kārtībā;
2.2.7. novērtēt Baltinavas novadā dzīvojošo klientu vajadzības, materiālos un
personiskos (motivācija, nepieciešamās zināšanas un prasmes, izglītība,
profesija u.c.) resursus;
2.2.8. sniegt sociālos pakalpojumus vai organizēt to sniegšanu Baltinavas novadā
dzīvojošajiem iedzīvotājiem savas kompetences ietvaros atbilstoši klienta
vajadzībām un noteiktajiem kritērijiem;
2.2.9. administrēt pašvaldības budžeta līdzekļus, kas novirzīti Sociālajam dienestam
sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai;

2.2.10. izskatīt iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus un pieņemt lēmumus savas
kompetences ietvaros, sniegt un sagatavot atbildes uz institūciju vai
privātpersonu iesniegumiem, priekšlikumiem, sūdzībām vai jautājumiem;
2.2.11. veicināt aktīvu sadarbību sociālās palīdzības jautājumu risināšanā starp
valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskām organizācijām, kā arī fiziskām
un juridiskām personām;
2.2.12. sniegt priekšlikumus Baltinavas novada domei par jaunu sociālo
pakalpojumu ieviešanu un esošo pakalpojumu pilnveidošanu Baltinavas
novadā.
3. SOCIĀLĀ DIENESTA PIENĀKUMI
3.1. Sniegt personai informāciju par tiesībām saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo
palīdzību, un to sniegšanas kārtību.
3.2. Informēt personu, kas pieprasījusi sociālo pakalpojumu vai sociālo palīdzību par
pieņemto lēmumu un atteikuma gadījumā informēt rakstiski - norādot atteikuma
iemeslus, lēmuma pārsūdzības termiņu un kārtību.
3.3. Sniegt informāciju un konsultācijas personai saprotamā veidā.
3.4. Sniegt personai psihosociālu vai materiālu, vai psihosociālu un materiālu palīdzību,
lai sekmētu krīzes situācijas pārvarēšanu un veicinātu šīs personas iekļaušanos
sabiedrībā.
3.5. Normatīvo aktu noteiktajā kārtībā nodrošināt personām tās vajadzībām atbilstošus
sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.
3.6. Nodrošināt klienta datu un informācijas konfidencialitāti, ievērot sociālā darbinieka
ētikas kodeksu.
3.7. Sagatavot un iesniegt grāmatvedībai lēmumu izrakstus par piešķirto sociālo pabalstu
summām izmaksāšanai kasē, kā arī lēmumu izrakstus ar naudas pārskaitījumiem par
sociālajiem pabalstiem.
4. SOCIĀLĀ DIENESTA TIESĪBAS
4.1. Izstrādāt Sociālā dienesta instrukcijas un ieteikumus, kā arī citus reglamentējošus
dokumentus sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu jautājumos, kuri ir Sociālā
dienesta kompetencē.
4.2. Pārstāvēt Sociālā dienesta un klienta intereses citās institūcijās jautājumos, kuri ir
Sociālā dienesta kompetencē.
4.3. Pieprasīt un bez maksas saņemt ziņas par personas funkcionālo traucējumu raksturu
un pakāpi, aizgādības tiesību realizāciju, bērna tiesisko un mantisko stāvokli,
aizbildnības un aizgādnības jautājumiem, ienākumiem un piederošajiem īpašumiem,
ja šīs ziņas nepieciešamas, lai pieņemtu lēmumu par sociālā pakalpojuma vai sociālās
palīdzības sniegšanu.

4.4. Ja nepieciešams, veikt to personu dzīves apstākļu apsekošanu un vajadzību
novērtēšanu, kuras vēlas saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, kas tiek
finansēti no pašvaldības, valsts budžeta līdzekļiem.
4.5. Sagatavot un iesniegt izskatīšanai Baltinavas novada domē lēmumu projektus par sociālo
pakalpojumu pirkšanu, kuri Baltinavas novadā nav pieejami.
4.6. Izdot administratīvos aktus likumā noteiktajos gadījumos par sociālo pakalpojumu
vai sociālās palīdzības piešķiršanu vai atteikumu, izsniegt atbilstošas izziņas,
atzinumus.
4.7. Pieprasīt Baltinavas novada domei budžeta grozījumus, ja tiek paplašinātas Sociālā
dienesta funkcijas.
4.8. Izmantot citas tiesības saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem likumdošanas
aktiem.
5. SOCIĀLĀ DIENESTA STRUKTŪRA UN DARBA ORGANIZĀCIJA
5.1. Sociālā dienesta struktūru un amatu sarakstu apstiprina Baltinavas novada dome,
atkarībā no novadā dzīvojošo iedzīvotāju skaita, sociālās palīdzības un sociālo
pakalpojumu infrastruktūras tīkla un veicamo uzdevumu apjoma.
5.2. Sociālā dienesta darbu vada Sociālā dienesta vadītājs, kuru pieņem darbā un atbrīvo
no amata Baltinavas novada dome.
5.3. Sociālā dienesta vadītājs:
5.3.1. nodrošina Sociālā dienesta darbības tiesiskumu, ir atbildīgs par Sociālā
dienesta uzdevumu izpildi; organizē, vada un koordinē Sociālā dienesta
darbību;
5.3.2. pieņem darbā un atbrīvo no darba Sociālā dienesta darbiniekus;
5.3.3. veido un apstiprina amata aprakstus, veic sev pakļauto darbinieku amata
pienākumu un uzdevumu sadali, kontroli, novērtē darba izpildes rezultātus;
5.3.4. savas kompetences ietvaros nodrošina Baltinavas novada domes pieņemto
lēmumu izpildi, izdod dienesta darbiniekiem saistošus rīkojumus un
norādījumus;
5.3.5. paraksta Sociālā dienesta dokumentus, atbild par dokumentu pārvaldību un
dokumentu apriti Latvijas Republikas tiesību aktos un novada domes
normatīvajos dokumentos noteiktajā kārtībā;
5.3.6. organizē Sociālā dienesta darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu un veicina
tādas profesionālās prakses ieviešanu, kas balstīta uz cilvēktiesību, klienta
tiesību, sociālā darbinieka ētikas kodeksa prasību ievērošanu;
5.3.7. izstrādā un iesniedz Baltinavas novada domei ieteikumus, priekšlikumus,
lēmumu projektus, kas nepieciešami Sociālā dienesta uzdevumu nodrošināšanai
un darbības uzlabošanai
5.3.8. organizē un nodrošina Sociālā dienesta vadības funkcijas – plānošanu,
budžeta līdzekļu izlietojumu, to analīzi, attīstības prognozēšanu.
5.3.9. pārstāv Sociālo dienestu valsts, pašvaldību institūcijās un organizācijās
jautājumos, kas saistīti ar Dienesta darbību.

5.4. Sociālais dienests ir patstāvīgs lēmumu pieņemšanā, darbības organizēšanā, iekšējās
kārtības noteikumu izstrādāšanā.
5.5. Sociālais dienests 10 darbadienu laikā izskata jautājumu un pieņem lēmumu par
sociālās palīdzības, sociālā pakalpojuma nepieciešamību.
5.6. Sociālā dienesta pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Baltinavas novada domē Kārsavas
ielā 16, Baltinavā, Baltinavas novadā.
6. CITI NOTEIKUMI
6.1. Sociālajā dienestā noteiktā veidā un saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem kārto lietvedību un arhivē dokumentus.
6.2. Atbilstoši valsts Statistikas pārvaldes noteikto pārskatu formām Sociālais dienests
noteiktā laikā sagatavo atskaites.
6.3. Darba drošību Sociālajā dienestā nodrošina atbilstoši likumam par darba aizsardzību
un Baltinavas novada domē izstrādātajiem darba drošības, ugunsdrošības u.c.
noteikumiem.
6.4. Sociālā dienesta manta ir Baltinavas novada pašvaldības manta, kas atrodas Sociālā
dienesta valdījumā.
6.5. Dome nodrošina Sociālā dienesta uzturēšanu un atbilstību normatīvajos aktos
noteiktajām prasībām.
6.6.. Nolikums stājas spēkā ar 2013.gada 19.aprīli.
6.7. Ar šī nolikuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Baltinavas novada domes 2010.gada
20.maija sēdē apstiprinātais Baltinavas novada Sociālā dienesta nolikums
(prot.Nr.6,& 21.).

Baltinavas novada sociālā dienesta vadītāja

D. Ločmele
21.&

Par Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, kas
nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā,
turklāt tikai dome var izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes, pašvaldības
kapitālsabiedrības, biedrības un nodibinājumus, apstiprināt pašvaldības iestāžu
nolikumus; Izglītības likuma 22.panta 1.punktu, kas nosaka, ka valsts, pašvaldību un
privātās izglītības iestādes, izņemot uzņēmumus un augstskolas, darbojas, pamatojoties
uz šo likumu, citiem likumiem un normatīviem aktiem, kā arī attiecīgās iestādes
nolikumu, kuru apstiprina iestādes dibinātājs, Baltinavas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas nolikumu (Pielikumā).

2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.
Pielikumā: Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas nolikuma teksts uz 7
(septiņām) lapām.

Baltinavas novada Dome

Baltinavas Kristīgā internātpamatskola
Reģ. Nr.4222900433
Kārsavas iela 24, Baltinava, Baltinavas novads, LV- 4594
Tālrunis 64521290, 64521291 fakss 64521290, e-pasts: baltinava.ksi@inbox.lv
Baltinavas novadā
APSTIPRINĀTS
ar Baltinavas novada Domes
18.04.2013. sēdes lēmumu (protokols Nr.4&21)

BALTINAVAS KRISTĪGĀS INTERNĀTPAMATSKOLAS

NOLIKUMS
Izdots saskaņā ar
Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu,
Vispārējās izglītības likuma 9.pantu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Baltinavas Kristīgā internātpamatskola (turpmāk – iestāde) ir Baltinavas novada
domes dibināta izglītības iestāde speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem
ar garīgās attīstības traucējumiem un profesionālās pamatizglītības programmu
īstenošanai, vienlaicīgi nodrošinot izglītojamo diennakts aprūpi un audzināšanu.
2. Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums,
citi normatīvie akti, kā arī iestādes dibinātāja apstiprināts nolikums.
3. Iestāde ir juridiska persona, tai ir savs zīmogs un konts bankā, kā arī noteikta parauga
veidlapa.
4. Iestādes juridiskā adrese: Kārsavas iela 24, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594.

5. Dibinātāja juridiskā adrese: Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594.
6. Iestādē darbojas struktūrvienības (iestādes darbības struktūrshēma pielikumā).
II. Iestādes darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi
7. Iestādes mērķis ir veidot visiem izglītojamajiem pieejamu izglītības vidi, organizēt un
īstenot izglītošanas procesu, kas nodrošinātu valsts pamatizglītības standartā noteikto
izglītības mērķu un uzdevumu sasniegšanu atbilstoši izglītojamo veselības stāvoklim,
spējām un attīstības līmenim.
8. Iestādes darbības pamatvirziens izglītojošā darbība.
9. Iestādes uzdevumi ir:
9.1. nodrošināt izglītojamo ar zināšanām un prasmēm, kas ir nepieciešamas
personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, nodarbinātībai,
sociālajai integrācijai un izglītības turpināšanai atbilstoši veselības stāvoklim,
spējām un attīstības līmenim;
9.2. veicināt izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski
attīstītu personību un izkopt veselīga dzīvesveida paradumus;
9.3. sekmēt izglītojamā sociāli aktīvu attieksmi, saglabājot un attīstot savu
valodu, etnisko un kultūras savdabību;
9.4. nodrošināt attīstības traucējuma iespējami maksimālu pedagoģiski
psiholoģisku korekciju un kompensēšanu;
9.5. sadarboties ar izglītojamo vecākiem un personām, kas realizē vecāku varu
(turpmāk tekstā– vecāki), lai nodrošinātu izglītības ieguvi visiem
izglītojamajiem;
9.6. izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas;
9.7. racionāli izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus.
III. Iestādē īstenojamās izglītības programmas
10. Iestāde īsteno šādas izglītības programmas:
10.1. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības
traucējumiem (kods 21015811);
10.2. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās
attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods
21015911);
10.3. Profesionālās pamatizglītības programma „Ēdināšanas pakalpojumi” (kods
2281102), kvalifikācija „Pavāra palīgs”;
10.4. Profesionālās
pamatizglītības
programma
„Kokizstrādājumu
izgatavošana” (kods 2254304), kvalifikācija „Galdnieka palīgs”;
11. Iestāde īsteno patstāvīgi izstrādātu Audzināšanas programmu, ko apstiprina
iestādes direktors.
IV. Izglītības procesa organizācija
12. Izglītības procesa organizāciju iestādē nosaka Izglītības likums, Vispārējās
izglītības likums un uz to pamata izdotie ārējie normatīvie akti, Darba kārtības

noteikumi, Iekšējās kārtības noteikumi, Iestādes padomes nolikums, Pedagoģiskās
padomes nolikums un citi iestādes iekšējie normatīvie akti.
13. Mācību ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada sākuma un
beigu datumu, kā arī izglītojamo brīvdienas nosaka Ministru kabinets.
14. Izglītojamo uzņemšana un pārcelšana nākamajā klasē iestādē notiek Ministru
kabineta noteiktajā kārtībā.
15. Mācību nedēļas ilgums ir 5 darba dienas.
16. Skolēnu skaitu klasē, audzināšanas grupā nosaka iestādes direktors.
17. Iestādē ir internāts, kurš darbojas saskaņā ar reglamentu.
18. Izglītojamajiem divas reizes gadā – semestra beigās un mācību gada beigās tiek
izsniegtas liecības ar ierakstiem par izglītojamā mācību sasniegumiem.
19. Izglītības programmās noteikto prasību īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai,
profesionālās pilnveides veicināšanai pedagogi apvienoti metodiskajās komisijās,
kuru darbu koordinē metodiskā padome. Metodiskās padomes darbu organizē un
koordinē direktora vietnieks izglītības (mācību) jomā.
20. Metodiskā padome un metodiskās komisijas darbojas pēc iestādes direktora
apstiprināta reglamenta.
21. Audzināšanas darbu iestādē organizē un koordinē iestādes direktora vietnieks
izglītības (audzināšanas) jomā.
V. Izglītības iestādes vadība, pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi
22. Iestādi vada direktors, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba iestādes dibinātājs.
23. Iestādes direktora atbildība noteikta Izglītības likumā un citos normatīvajos aktos.
Direktora tiesības un pienākumi noteikti amata aprakstā un darba līgumā.
24. Direktors vada iestādes attīstības plānošanu un ir tieši atbildīgs par izglītības
programmu īstenošanu. Direktors savu pilnvaru ietvaros lemj par iestādes
intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu izlietošanu.
25. Pedagogus un citus darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo iestādes direktors.
Direktors ir tiesīgs deleģēt pedagogiem un citiem iestādes darbiniekiem konkrētu
uzdevumu, funkciju veikšanu.
26. Direktors nosaka pedagogu un citu darbinieku skaitu, darba samaksu saskaņā ar
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, saskaņojot ar dibinātāju.
27. Izglītības iestādes pedagogu pienākumus un tiesības nosaka Izglītības likums un
tie ir noteikti katra pedagoga amata aprakstā un darba līgumā.
28. Iestādes citu darbinieku pienākumi un tiesības ir noteikti konkrēto darbinieku
amatu aprakstos un darba līgumos.
29. Iestādes direktora prombūtnes laikā viņu aizvieto nākamā zemākā amatpersona,
kas ir direktora vietnieks izglītības (mācību) jomā, direktora vietnieks izglītības
(audzināšanas) jomā, saimniecības vadītājs. Visu iepriekš minēto amatpersonu
prombūtnes laikā iestādes direktors nozīmē ar rīkojumu izglītības darbinieku, kurš
ir kompetents iestādes darbībā un var uzņemties atbildību par izglītības procesa
norisi, izglītojamo drošību un citu iestādes direktoram normatīvajos aktos noteikto
pienākumu ievērošanu un izpildi.

30. Iestādes direktora aizvietotājam aizliegts pieņemt lēmumus par iestādes struktūras
izmaiņām, budžeta līdzekļu izlietošanu, par personāla sastāva izmaiņām un
grozījumu izdarīšanu iestādes darbības stratēģiskajos dokumentos.
31. Ilglaicīgā direktora prombūtnes laikā, viņa aizvietošanu ar rīkojumu apstiprina
dibinātājs.
VI. Izglītojamo tiesības un pienākumi
32. Vispārīgās izglītojamā tiesības un pienākumi noteikti Izglītības likumā, Bērnu
tiesību aizsardzības likumā, citos ārējos normatīvajos aktus un iestādes iekšējos
normatīvajos aktos.
33. Izglītojamā pienākums ir ievērot normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.
VII. Iestādes pašpārvalde
34. Iestādes direktoram saskaņā ar Izglītības likumu ir pienākums nodrošināt iestādes
pašpārvaldes izveidošanu.
VIII. Iestādes padome
35. Atbilstoši Vispārējās izglītības likumā noteiktajam, iestādes direktors izveido
iestādes padomi.
36. Iestādes padomes kompetenci nosaka Vispārējās izglītības likums un iestādes
padomes reglaments, ko izdod iestādes direktors.
IX. Iestādes pedagoģiskā padome
37. Atbilstoši Vispārējās izglītības likumā noteiktajam, iestādes direktors izveido
iestādes pedagoģisko padomi.
38. Iestādes pedagoģiskās padomes kompetenci nosaka Vispārējās izglītības likums
un pedagoģiskās padomes reglaments, ko izdod iestādes direktors.
X. Iestādes izglītojamo pašpārvalde
39. Lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar izglītojamo interesēm iestādē un
līdzdarbotos iestādes darba organizēšanā, ar iestādes pedagogu un direktora
atbalstu veido izglītojamo pašpārvaldi.
40. Izglītojamo pašpārvalde ir koleģiāla izglītojamo institūcija. Tās darbību nosaka
izglītojamo padomes reglaments, ko izdod iestādes direktors.

XI. Iestādes finansēšana
41. Iestādes finansēšanas avotus nosaka Ministru kabinets.
42. Iestāde var saņemt papildu finanšu līdzekļus:

41.1. ziedojumu un dāvinājumu veidā;
41.2. sniedzot ar dibinātāju saskaņotos maksas pakalpojumus;
41.3. no citiem ieņēmumiem.
43. Budžeta apriti veic iestādes grāmatvedība, saskaņā ar spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem un pamatojoties uz direktora apstiprinātu reglamentu.
XII. Saimnieciskā darbība
44. Atbilstoši normatīvajiem aktiem iestādes direktors ir tiesīgs slēgt ar juridiskām un
fiziskām personām līgumus par dažādu iestādei nepieciešamo darbu veikšanu un
citiem pakalpojumiem, ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanai.
XIII. Iestādes iekšējo reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība

45. Iestāde patstāvīgi izstrādā iestādes nolikumā noteiktos iekšējos normatīvos aktus
šādā kārtībā:
45.1. Iestādes attīstības plānu un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot
ar iestādes padomi un dibinātāju;
45.2. Iestādes izglītības programmas, saskaņojot ar dibinātāju, apstiprina
direktors un licencē Izglītības kvalitātes valsts dienests. Grozījumus izglītības
programmās apstiprina direktors;
45.3. Iekšējās kārtības noteikumus un grozījumus tajos apstiprina direktors,
saskaņojot ar pedagoģisko padomi un iestādes padomi;
45.4. Darba koplīgumu un grozījumus tajā apstiprina direktors, vienojoties ar
arodbiedrības priekšsēdētāju, apstiprinot darbinieku arodbiedrības biedru
kopsapulcē;
45.5. Darba kārtības noteikumus un grozījumus tajos apstiprina direktors,
saskaņojot ar arodbiedrības vietējo komiteju;
45.6. Iestādes padomes reglamentu un grozījumus tajā apstiprina direktors,
saskaņojot ar iestādes padomi;
45.7. Pedagoģiskās padomes reglamentu un grozījumus tajā apstiprina direktors,
saskaņojot ar pedagoģisko padomi;
45.8. Direktora padomes reglamentu apstiprina direktors, saskaņojot ar direktora
padomi;
45.9. Izglītojamo padomes reglamentu un grozījumus tajā apstiprina direktors,
saskaņojot ar pedagoģisko padomi;
45.10. Metodiskās padomes reglamentu un grozījumus tajā apstiprina direktors,
saskaņojot ar pedagoģisko padomi;
45.11. Metodisko komisiju reglamentu un grozījumus tajā apstiprina direktors,
saskaņojot ar pedagoģisko padomi;
45.12. Mazo pedagoģisko kolektīvu reglamentu un grozījumus tajā apstiprina
direktors, saskaņojot ar pedagoģisko padomi;
45.13. Iestādes bibliotēkas reglamentu un grozījumus tajā apstiprina direktors,
saskaņojot ar metodisko padomi;

45.14. Grāmatvedības reglamentu un grozījumus tajā apstiprina direktors,
saskaņojot ar dibinātāja Finanšu nodaļas vadītāju;
45.15. Veselības punkta reglamentu un grozījumus tajā apstiprina direktors,
saskaņojot ar direktora padomi;
45.16. Atbalsta centra reglamentu un grozījumus tajā apstiprina direktors,
saskaņojot ar pedagoģisko padomi;
45.17. Iestādes lietu nomenklatūru apstiprina direktors, saskaņojot ar Latvijas
Valsts arhīvu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
45.18. Arhīva reglamentu un Arhīva ekspertu komisijas reglamentu un
grozījumus apstiprina direktors;
45.19. citus iestādes iekšējos normatīvos aktus par pārvaldes lēmuma
pieņemšanas procedūru, pārvaldes amatpersonu un citu darbinieku pienākumu
pildīšanu, uzvedību un darba drošību Skolā, kā arī citiem jautājumiem, kas
attiecas uz iestādes darbību, uz normatīvā akta pamata vai pats pēc savas
iniciatīvas savas kompetences jautājumos izdod iestādes direktors.
46. Iestādes iekšējie normatīvie akti tiek izstrādāti koleģiāli, strādājot darba grupās
vai izmantojot citas darba formas.
47. Pirms dokumenta apstiprināšanas, ar to tiek iepazīstināti attiecīgie iestādes
darbinieki.
48. Izmaiņas iestādes iekšējos normatīvajos aktos var ierosināt augstāka amatpersona,
dibinātājs, iestādes padome, pedagoģiskā padome, direktors, iestādes darbinieki.
XIV. Iestādes izdota administratīvā akta vai faktiskās rīcības apstrīdēšanas kārtība
49. Iestādes izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot
attiecīgu iesniegumu iestādes dibinātājam.
50. Iestādes darbinieku faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu iestādes
direktoram.
XV. Iestādes nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība
51. Iestāde, pamatojoties uz Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, izstrādā
iestādes nolikumu. Iestādes nolikumu apstiprina dibinātājs.
52. Grozījumus iestādes nolikumā var izdarīt pēc iestādes dibinātāja, direktora vai
iestādes padomes priekšlikuma. Grozījumus nolikumā apstiprina iestādes
dibinātājs.
XVI. Iestādes reorganizācijas un likvidācijas kārtība
53. Iestādi reorganizē vai likvidē dibinātājs, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā,
paziņojot par to Izglītības iestāžu reģistram.

XVII. Noslēguma jautājumi
54. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem iestāde kārto lietvedību (iestādes
dokumentācija) un iestādes arhīvu.
55. Lai nodrošinātu izglītojamo profilaktisko veselības aprūpi un neatliekamo
medicīnisko palīdzību, iestādē darbojas Veselības punkts, kura darbu organizē un
vada skolas māsa.
56. Iestāde noteiktā laikā sagatavo atskaites (gada pārskatu), ievērojot normatīvajos
aktos noteikto.
57. Iestāde savā darbībā ievēro spēkā esošos normatīvos aktus:
57.1. attiecībā uz higiēnas normu un noteikumu ievērošanu;
57.2. attiecībā uz ugunsdrošības, darba drošības un aizsardzības normu un
noteikumu ievērošanu.
58. Atzīt par spēku zaudējušu ar 17.09.2009. Baltinavas novada Domes sēdes
lēmumu (protokols Nr.7&2) apstiprināto Baltinavas Kristīgās speciālās
internātpamatskolas nolikumu.

Direktore

I.Vilkaste

22.&
Par grozījumiem Baltinavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku
amata vienību un algu sarakstā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas pirmās daļas
13.punktu, kurš nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās
pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka,
vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību, 2010.gada 30.novembra Ministru
Kabineta noteikumu Nr.1075 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs" IV
nodaļu, ņemot vērā Baltinavas novada pašvaldības darbinieku un amatpersonu amatalgu
izvērtēšanas komisijas 2013.gada 3.aprīļa sēdes atzinumu, izskatījusi Baltinavas novada
domes plānošanas – attīstības konsultantes Sarmītes Tabores iesniegumu ar lūgumu
izmainīt plānošanas – attīstības konsultanta amatalgas līmeni uz II A, Baltinavas novada
dome NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumu Baltinavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku
amata vienību un algu sarakstā (Apstiprināts ar Baltinavas novada domes 2012.gada
20.decembra sēdes lēmumu, Protokols Nr.14, 3.&), plānošanas – attīstības konsultanta
amatam amatalgas līmeni nosakot II A.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

23.&
Par Baltinavas novada pašvaldības darbinieku amata vienību sistematizēta
saraksta apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas pirmās daļas
13.punktu, kurš nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās
pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka,
vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību, 2010.gada 30.novembra Ministru
Kabineta noteikumu Nr.1075 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs" IV
nodaļu, Baltinavas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Baltinavas novada pašvaldības darbinieku amata vienību
sistematizēto sarakstu.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.
Pielikumā: Baltinavas novada
sistematizētais saraksts uz 9 lapām.

pašvaldības

24.&

darbinieku

amata

vienību

Par līdzfinansējuma piešķiršanu Latgales kultūras centra izdevniecībai
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”, 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
izskatījusi Latgales kultūras centra izdevniecības iesniegumu par līdzfinansējuma
piešķiršanu gadagrāmatas “Tāvu zemes kalendars – 2014” izdošanai, ņemot vērā
Baltinavas novada domes Finanšu komitejas 2013.gada 10.aprīļa sēdes atzinumu,
Baltinavas novada dome NOLEMJ:
Paredzēt Baltinavas novada pašvaldības līdzfinansējumu Latgales kultūras centra
izdevniecībai gadagrāmatas “Tāvu zemes kalendars – 2014” izdošanai Ls 50 (piecdesmit
lati, nulle santīmi) apmērā.
Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

25.&
Par finansiāla atbalsta piešķiršanu Valteram Loginam
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”, 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
izskatījusi biedrības “Centrālais auto – moto klubs Latgale” iesniegumu ar lūgumu
finansiāli atbalstīt Latvijas izlases dalībnieku, motosportistu Valteru Loginu dalībai
Eiropas Nāciju komandu čempionātā Francijā, ņemot vērā Baltinavas novada domes
Finanšu komitejas 2013.gada 10.aprīļa sēdes atzinumu, Baltinavas novada dome
NOLEMJ:
Piešķirt biedrībai ,, Centrālais auto-moto klubs Latgale” Ls 200.00 (divi simti lati
un nulle santīmi )
Latvijas izlases dalībnieka, motosportista Valtera Logina
finansiālajam atbalstam dalībai Eiropas Nāciju komandu čempionātā Francijā.
Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.
26.&
Par Baltinavas novada bāriņtiesas gada pārskatu
Pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 5.panta 4.punktu, kurš nosaka, ka bāriņtiesa ne
retāk kā reizi gadā sniedz attiecīgās pašvaldības domei pārskatu par savu darbību,
Baltinavas novada dome pieņem zināšanai Baltinavas novada bāriņtiesas iesniegto gada
pārskatu.
Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

27.&
Par nekustamā īpašuma „Vārpas” sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes
lietošanas mērķa noteikšanu atdalītajai zemes vienībai
Baltinavas novada domē 2013.gada 12.aprīlī saņemts Marijas Livzenieces
dzīvesvieta: Tirgus iela 7, Baltinava, Baltinavas novads iesniegums ar lūgumu no
nekustamā īpašuma „Vārpas” ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 003 0220, kas atrodas
Baltinavas novadā, atdalīt zemes vienību 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844
003 0524, piešķirot atdalītajai zemes vienībai nosaukumu „Vārpas 2”.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, Ministru kabineta
20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu,
Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu, Baltinavas
novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut Marijai Livzeniecei dzīvesvieta: Tirgus iela 7, Baltinava, Baltinavas novads
no nekustamā īpašuma „Vārpas” ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 003 0220, kas atrodas
Baltinavas novadā, atdalīt zemes vienību 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844
003 0524
2. Atdalītajai zemes vienībai 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 003
0524 piešķirt nosaukumu „Vārpas 2”.
3. Noteikt atdalītajai zemes vienībai „Vārpas 2” zemes lietošanas mērķi: zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods: 0101.
4. Šis administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un to var
pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV4601).

28.&
Par dalību KPIF projektu konkursa ,,Kompleksie risinājumi siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšanai III. kārtā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Baltinavas novada dome NOLEMJ:
1. Piedalīties KPIF atklātā konkursa ,,Kompleksie risinājumi siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšanai” 3. kārtā, veicot energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus
Baltinavas vidusskolas ēkā.

2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

29.&
Par nosaukuma un adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam
Baltinavas novada dome izskatījusi Annas Streļčas dzīvesvietas adrese: c. Danski,
Baltinavas novads, 17.204.2013. iesniegumu ar lūgumu piešķirt viņai piederošajam
nekustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 011 0098 nosaukumu
”Taurenīši” un adresi: ”Taurenīši”, Danski, Baltinavas novads.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punktu, 2009.gada 3.novembra
Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.10. un
12.punktu, Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu,
Baltinavas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 011 0098
nosaukumu ”Taurenīši”.
2. Piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 011 0098
adresi: ”Taurenīši”, Danski, Baltinavas novads.
3. Šis administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un to
var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV4601).
30.&
Par zemesgabala iznomāšanu Regīnai Lācei
Baltinavas novada dome izskatījusi Regīnas Lāces dzīvesvietas adrese:
„Medusdruvas”, Mežupe, Baltinavas novads, 26.02.2013. iesniegumu, kurā tiek lūgts
iznomāt zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 006 0239 3,1 ha platībā, kā arī
zemes gabalus ar kadastra apzīmējumiem Nr. 3844 006 0075 un Nr. 3844 006 0207.
Baltinavas novada dome konstatējusi, ka Regīnai Lācei ir iespējams iznomāt zemes
gabalu ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 006 0207.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu,
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes
nomu”, Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu,
Baltinavas novada dome NOLEMJ:

1. Iznomāt Regīnai Lācei dzīvesvietas adrese: „Medusdruvas”, Mežupe, Baltinavas
novads, zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 006 0207 2,9 ha platībā uz 5
(pieciem) gadiem.
2. Šis administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un to
var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV4601).
Sēdes vadītājs
Baltinavas novada domes priekšsēdētāja

L.Siliņa

Protokolists

L.Daukste

Sēdi slēdz plkst.16.00

