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Darba kārtība
1. Par Baltinavas novada domes noteikumu “Par ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumu sniegšanas un apmaksas kārtību Baltinavas novadā” apstiprināšanu
2. Par kanalizācijas notekūdeņu novadīšanas tarifa noteikšanu vienam iedzīvotājam.
3. Par Baltinavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam apstiprināšanu un
saistošo noteikumu Nr. 4 izdošanu
4. Par personas ievietošanu pansionātā
5. Par lauksaimniecības šķūņa būvi „Zaļmuižā”
6. Par zemesgabala sadalīšanu 6 zemesgabalos (Anastasija Rasa)
7. Par zemes lietošanas mērķa maiņu no apbūves zemes uz lauksaimniecības zemi
(G.Grigorjevs)
8 Par līdzfinansējuma piešķiršanu
9. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu
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10. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu.
11. Par grozījumu Baltinavas novada domes 2012.gada 27.septembra lēmumā “Par
zemesgabala atsavināšanu”
12. Par grozījumiem saistošajos noteikumos
13. Par nekustamā īpašuma „Žeikari” zemes vienības daļas zemes lietošanas mērķa maiņu
14.Par Baltinavas PII nolikuma apstiprināšanu.
15. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām
ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai
16. Par finansējuma piešķiršanu un projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
Baltinavas novada Baltinavas ciemā II kārta” iesnieguma apstiprināšanu

1.&
Par Baltinavas novada domes noteikumu “Par ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumu sniegšanas un apmaksas kārtību Baltinavas novadā” apstiprināšanu
L.Siliņa
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14.punkta c)
apakšpunktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, 41.panta pirmās daļas 4.punktu, ņemot vērā
Baltinavas novada domes Sociālo un saimniecisko lietu komitejas 2013.gada 14.februāra sēdes
atzinumu un pamatojoties uz Eiropas Komisijas 2011.gada 20.decembra lēmumu par Līguma par
Eiropas Savienības darbību 106.panta 2.punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz
kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem daţiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt
pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, Baltinavas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Baltinavas novada domes noteikumus Nr.4 “Par ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtību Baltinavas novadā”
2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.
Pielikumā: Baltinavas novada domes noteikumi “Par ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumu sniegšanas kārtību Baltinavas novadā” uz 3 (trīs) lapām.

Apstiprināti ar Baltinavas novada domes
2013.gada 21.februāra sēdes lēmumu (prot.Nr.2,1.§)

NOTEIKUMI NR. 1-2013
Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un apmaksas
kārtību Baltinavas novadā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 14.punkta c) apakšpunktu,
21.panta pirmās daļas 23.punktu, 41.panta pirmās daļas 4.punktu
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1. Noteikumi nosaka Baltinavas novada domes sniegto ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumu (turpmāk tekstā – “Pakalpojumi”) tarifu noteikšanas un grozīšanas, Pakalpojumu
sniegšanas un apmaksas kārtību, kā arī nosacījumus Pakalpojumu saņēmēju atbrīvošanai no
maksas par saņemtajiem Pakalpojumiem vai maksas pārrēķinu veikšanai.
2. Pakalpojumi tiek sniegti pamatojoties uz starp Baltinavas novada domi kā Pakalpojuma
sniedzēju un fiziskām un juridiskām personām kā Pakalpojumu ņēmējiem noslēgtu līgumu par
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu.
3. Maksa par Pakalpojumiem tiek noteikta saskaņā ar Baltinavas novada domes apstiprinātiem
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifiem.
4. Pakalpojuma sniedzējam saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ir tiesības
mainīt Pakalpojumu tarifus. Par Pakalpojumu tarifu izmaiņām tiek paziņots, publicējot
informāciju pašvaldības mājas lapā internetā www.baltinava.lv. Tarifu izmaiņas stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to publicēšanas Baltinavas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā
„Baltinavas vēstis”, ja Baltinavas novada domes lēmumā par tarifu izmaiņām nav ticis noteikts
cits apstiprināto tarifu spēkā stāšanās termiņš.
5. Pakalpojumu ņēmējiem ir pienākums Pakalpojuma sniedzējam sniegt patiesu informāciju par
Pakalpojumu faktiski saņemošo personu skaitu un patērēto Pakalpojumu apjomu.
6. Par saņemtajiem Pakalpojumiem Pakalpojuma ņēmējs maksā saskaņā ar Baltinavas novada
domes izrakstītu rēķinu, kuru var apmaksāt Baltinavas novada domes kasē vai ar pārskaitījumu
AS „SEB Banka” konts LV27UNLA0050019759750. Maksa veicama par katru mēnesi līdz
nākošā mēneša 30. datumam.
7. Maksa par Pakalpojumiem pēc ūdens skaitītāja rādījumiem tiek aprēķināta tikai tādā
gadījumā, ja Pakalpojuma ņēmējs ir uzstādījis verificētu ūdens skaitītāju, un to ir noplombējušas
Pakalpojuma sniedzēja pilnvarotas personas. Šo prasību neizpildīšanas gadījumā maksa par
Pakalpojumiem tiek aprēķināta, vadoties pēc Pakalpojumus faktiski saņemošo personu skaita.
8. Ja Pakalpojuma ņēmēja dzīvojamajā platībā nav uzstādīts verificēts ūdens skaitītājs, tad
Pakalpojuma ņēmēja atbrīvošana no maksas par Pakalpojumiem vai pārrēķina par
Pakalpojumiem veikšana notiek tikai tādos gadījumos, ja Pakalpojuma ņēmēja paziņojums par
viņa vai viņam piederošajā dzīvojamajā platībā pastāvīgi iemitināto personu prombūtni ticis
apliecināts ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā juridisku personu
izdotiem un apliecinātiem dokumentiem, kuri apliecina, ka konkrētā persona noteiktu laika
periodu nav pastāvīgi dzīvojusi savā deklarētajā dzīvesvietā (piemēram - izziņa par atrašanos
ieslodzījuma vietā, izziņa par atrašanos ieslodzījuma vietās, darba līgums vai darba devēja
izziņa, komandējuma apliecība, dzīvojamās telpas īres līgums u.tml.). Minēto dokumentu
neiesniegšanas gadījumā Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs uzskatīt, ka Pakalpojuma ņēmējs
un/vai viņam piederošajā dzīvojamajā platībā pastāvīgi iemitinātās personas ir pastāvīgi
dzīvojušas un dzīvos deklarētajā dzīvesvietā, un ir izmantojušas un izmantos Pakalpojuma
sniedzēja sniegtos pakalpojumus.
9. Ja starp Pakalpojuma sniedzēju un Pakalpojuma ņēmēju rodas strīds par Pakalpojuma ņēmēja
dzīvojamajā platībā pastāvīgi iemitināto personu patieso skaitu, aprēķini par Pakalpojumiem tiek
veikti, pamatojoties uz Pakalpojuma ņēmēja dzīvojamajā platībā savu pastāvīgo dzīvesvietu
deklarējušo personu skaitu.
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10. Ja Pakalpojuma ņēmēja dzīvojamajā platībā iemitināto personu skaits ir mainījies, un
Pakalpojuma ņēmējs ir Pakalpojuma sniedzējam paziņojis par dzīvojamajā platībā iemitināto
personu skaita izmaiņām, pārrēķins par Pakalpojumiem tiek veikts, sākot ar datumu, kurā
paziņojums par Pakalpojuma ņēmēja dzīvojamajā platībā iemitināto personu skaita izmaiņām
ticis reģistrēts Pakalpojuma sniedzēja lietvedībā. Par iepriekšēju periodu, pirms paziņojuma
iesniegšanas, pārrēķins veikts netiek.
11. 10.punktā noteiktā kārtība neattiecas uz gadījumiem, kad Pakalpojuma ņēmējs vai tam
piederošajā dzīvojamajā platībā iemitinātās personas ir tikušas ievietotas ārstnieciskās iestādes
stacionārā, vai atradušās apcietinājumā vai izcietušas sodu ieslodzījuma vietā. Šādā gadījumā
pārrēķins par Pakalpojumiem var tikt veikts pēc Pakalpojuma ņēmēja vai tam piederošajā
dzīvojamajā platībā iemitināto personu atgriešanās no ārstnieciskās iestādes stacionāra vai
apcietinājuma, vai soda izciešanas ieslodzījuma vietas.
12. Ja Pakalpojuma ņēmējs vai tam piederošajā dzīvojamajā platībā iemitinātās personas ir
deklarējušas papildu adresi (adreses), minot laikposmu, kurā šīs personas tajā (tajās) ir
sasniedzamas, pārrēķins netiek veikts tikai uz deklarācijā norādīto ziņu pamata par papildus
adresi, bet pārrēķina veikšanai Pakalpojuma ņēmējam nepieciešams uzrādīt arī 8.punktā
noteiktos personu prombūtni apliecinošus dokumentus.
13. Ja Pakalpojuma ņēmēja saimniecībā vai dzīvojamajā platībā nav uzstādīts verificēts ūdens
skaitītājs, un Pakalpojuma ņēmējs vai tam piederošajā dzīvojamajā platībā iemitinātās personas
nav deklarējušas citu dzīvesvietu, tad atbrīvošana no maksas par Pakalpojumiem vai pārrēķina
par Pakalpojumiem veikšana Pakalpojuma ņēmēja vai tam piederošajā dzīvojamajā platībā
iemitināto personu prombūtnes laikā var notikt tikai uz laika posmu, kurš nav īsāks par 1 (vienu)
mēnesi, izņemot gadījumus, kad Pakalpojuma ņēmējs vai tam piederošajā dzīvojamajā platībā
iemitinātās personas tikušas ievietotas ārstnieciskās iestādes stacionārā vai atradušās
apcietinājumā, vai izcietušas sodu ieslodzījuma vietā, vai arī pildījušas darba pienākumus jūrā.
14. Juridiskām personām Pakalpojumi tiek sniegti tikai tādā gadījumā, ja juridiskās personas līdz
2013.gada 31. martam savā Pakalpojumu faktiskās saņemšanas vietā ir uzstādījušas verificētus
ūdens skaitītājus un tos ir noplombējusi Pakalpojuma sniedzēja pilnvarota persona. Gadījumā, ja
Pakalpojuma saņēmējs – juridiska persona līdz 2013.gada 31. martam Pakalpojumu faktiskās
saņemšanas vietā nav uzstādījis verificētu ūdens skaitītāju, kuru ir noplombējusi Pakalpojuma
sniedzēja pilnvarota persona, Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt Pakalpojumu sniegšanu,
par to 1 (vienu) mēnesi iepriekš brīdinot Pakalpojuma saņēmēju.
15. Pakalpojuma sniedzēja pilnvarotām personām ir tiesības pārbaudīt Pakalpojuma ņēmēju
īpašumā vai dzīvesvietā uzstādīto ūdens skaitītāju rādījumus un darbību.
16. Šie noteikumi stājas spēkā ar 2013.gada 1.martu.
2.&
Par kanalizācijas notekūdeņu novadīšanas tarifa noteikšanu vienam iedzīvotājam
L.Siliņa
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14.punkta c)
apakšpunktu, kurš nosaka, ka domei ir tiesības noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar
likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības ūdensvada un kanalizācijas
lietošanu, ņemot vērā Baltinavas novada domes Sociālo un saimniecisko lietu komitejas
2013.gada 14.februāra sēdes atzinumu, Baltinavas novada dome vienojoties, NOLEMJ:
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1. Apstiprināt Baltinavas novada domes sniegto notekūdeņu novadīšanas tarifu
gadījumiem, kad personas dzīvesvietā nav uzstādīts verificēts ūdens skaitītājs - 3,5 m3 mēnesī
vienam cilvēkam.
2. Apstiprinātais notekūdeņu novadīšanas tarifs tiek piemērots sākot ar 2013.gada 1.martu.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā
Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

3.&
Par Baltinavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam
apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr. 4 izdošanu
L.Siliņa
Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 25.panta 1., 2.un 4.daļu, un
Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” 94.punktu, Baltinavas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Baltinavas novada teritorijas plānojuma 2013.- 2025.gadam un izdot
2013.gada 21.februāra saistošos noteikumus Nr. 4 „Baltinavas novada teritorijas plānojuma
2013.-2025.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”.
2. Publicēt paziņojumu par sasitošo noteikumu Nr. 4 „Baltinavas novada teritorijas
plānojuma 2013.-2025.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”
pieņemšanu laikrakstos „Latvijas vēstnesis”, „Vaduguns” un Baltinavas novada pašvaldības mājas
lapā internetā www.baltinava.lv.
3. Saistošie noteikumi Nr. 4 „Baltinavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” stājas spēkā nākamajā dienā pēc
to publicēšanas laikrakstā „Latvijas vēstnesis” un ir īstenojami, kad tiek pabeigtas Teritorijas
attīstības plānošanas likuma 27.pantā trešajā daļā minētās darbības.
4.&
Par Staņislava Keiša ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sociālā
pakalpojuma apmaksu
L.Siliņa
Baltinavas novada sociālajā dienestā 12.02.2013. reģistrēts Staņislava Keiša, deklarētā
dzīves vieta: Skola iela-3, Baltinava, Baltinavas novads iesniegums Nr.156 par ievietošanu
sociālās aprūpes institūcijā, jo pats saviem spēkiem nespēj sevi aprūpēt.
Ņemot vērā konstatētos faktus un pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 4.panta 2.punktu, 8.panta pirmo un ceturto daļu, 9.panta pirmo un ceturto daļu,
29. panta otrās daļas pirmo punktu un 2013.gada 14.februāra Baltinavas novada domes Sociālo
un saimniecisko lietu komitejas atzinumu, Baltinavas novada dome NOLEMJ:
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1. Ievietot, Staņislavu Keišu, deklarētā dzīves vieta Skola iela-3, Baltinava, Baltinavas
novads, ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā – Šķilbēnu sociālās aprūpes mājā.
2. Segt uzturēšanās izmaksas starpību starp klienta veikto iemaksu un sociālā aprūpes
pakalpojuma izmaksu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā – Šķilbēnu sociālās aprūpes mājā.
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, LV-4601).
5.&
Par atļaujas sniegšanu būvniecībai nekustamajā īpašumā “Zaļmuiža”
L.Siliņa
Baltinavas novada dome izskatījusi Z/S “Grantiņi” īpašnieka 2013.gada 6.februāra
iesniegumu ar lūgumu izsniegt atļauju Z/S “Grantiņi” nomātā nekustamā īpašuma “Zaļmuiţa”
(kadastra apzīmējums Nr. 3844 003 0025) teritorijā būvēt lauksaimniecības šķūņi 400 kvm
platībā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Būvniecības
likuma 3.panta pirmo daļu, 11.panta pirmo un otro daļu, 1997. gada 1. aprīļa Ministru kabineta
noteikumu „Vispārīgie būvnoteikumi” 3.2. apakšnodaļu, Administratīvā procesa likuma 70.panta
pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu, ņemot vērā Baltinavas novada domes Sociālo un saimniecisko
lietu komitejas 2013.gada 14.februāra sēdes atzinumu, Baltinavas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut Z/S “Grantiņi” nekustamā īpašuma “Zaļmuiţa” (kadastra apzīmējums Nr. 3844
003 0025) teritorijā būvēt lauksaimniecības šķūņi 400 kvm platībā.
2. Būvprojekta izstrādāšanai Z/S “Grantiņi” Viļakas novada būvvaldē saņemt plānošanas
un arhitektūras uzdevumu lauksaimniecības šķūņa 400 m3 platībā būvniecībai.
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).

6.&
Par nekustamā īpašuma sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu un zemes lietošanas
mērķu noteikšanu atdalītajām zemes vienībām
L.Siliņa
Baltinavas novada dome izskatījusi Anastasijas Rasas , dzīvesvietas adrese: „Liepu mājas”,
Slobodas ciems, Baltinavas novads, LV-4594) iesniegumu ar lūgumu atļaut sadalīt viņai
piederošo nekustamo īpašumu ar zemes gabala kadastra apzīmējumu Nr. 3844-001-0051,
nekustamo īpašumu sadalot sešos zemes gabalos un piešķirt atdalītajiem zemes gabaliem
sekojošus nosaukumus:
1) zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844-001-0051 – „Liepu mājas”;
2) zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844-001-0164 – „Ceļmalas A”;
3) zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844-003-0214 – „Pļavu zeme”;
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4) zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844-001-0156 – „Bartošķi”;
5) zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844-002-0060 – „Eglājs”.
6) zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844-002-0042 – „Bērzi A”.
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 Anastasijai Rasai, dzīvesvietas adrese: „Liepu mājas”, Slobodas ciems, Baltinavas
novads) sadalīt viņai piederošo nekustamo īpašumu ar zemes gabala kadastra apzīmējumu Nr.
3844-001-0051, nekustamo īpašumu sadalot sešās atsevišķās zemes vienībās.
2. Atdalītajām zemes vienībām piešķirt sekojošus nosaukumus:
2.1. zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844-001-0051 (platība 17,3 ha) – „Liepu
mājas”;
2.2. zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844-001-0164 (platība 8,8 ha) –
„Ceļmalas A”;
2.3. zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844-003-0214 (platība 6,5 ha) – „Pļavu
zeme”;
2.4. zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844-001-0156 (platība 8,4 ha) –
„Bartošķi”;
2.5. zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844-002-0060 (platība 2,9 ha) – „Eglājs”.
2.6. zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844-002-0042 (platība 4,0 ha) – „Bērzi
A”.
3. Noteikt atdalītajām zemes vienībām ”Liepu mājas”, “Ceļmalas A”, “Pļavu zeme”,
“Bartošķi” zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM mērķa kods: 0101) un zemes vienībām “Eglājs” un “Bērzi A” lietošanas
mērķi noteikt – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība ( NĪLM kods:
0201)
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, LV-4601).

7.&
Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai
L.Siliņa
Baltinavas novada dome izskatījusi Genadija Grigorjeva , dzīvesvietas adrese: Sporta iela
2, Baltinava, LV-4594) 2013.gada 4.februāra iesniegumu ar lūgumu atļaut mainīt zemes gabala
ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844-003-0660 zemes lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo
māju apbūves zemes uz zemi, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru
kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.1.punktu, 13.punktu,
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17.5.punktu, 18.punktu, Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo
daļu, Baltinavas novada dome NOLEMJ:
1. Mainīt zemes gabala ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844-003-0660 0,3 ha platībā zemes
lietošanas mērķi, nosakot zemes gabalam sekojošu lietošanas mērķi:
1.1. zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM mērķa kods:
0101) - 0,3 ha;
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, LV-4601).

8.&
Par līdzfinansējuma piešķiršanu Latgales reģiona attīstības aģentūrai
L.Siliņa
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 5.punktu,
21.panta pirmās daļas 27.punktu, izskatījusi Latgales reģiona attīstības aģentūras 2012.gada
27.novembra iesniegumu par līdzfinansējuma piešķiršanu Latgales reģiona attīstības aģentūrai
par dalību tūrisma izstādēs un Latgales tūrisma koordinācijas nodaļas funkcionēšanai 2013.gadā,
ņemot vērā Baltinavas novada domes Finanšu komitejas 15.02.2013. atzinumu (Protokols Nr.2,
1.p.) Baltinavas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Baltinavas novada pašvaldības līdzfinansējumu Latgales reģiona attīstības
aģentūrai par dalību tūrisma izstādēs un Latgales tūrisma koordinācijas nodaļas funkcionēšanai
2013.gadā Ls 201,00 (divi simti viens lats, nulle santīmi) apmērā.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

9.&
Par zemes nomas tiesību izbeigšanu
L.Siliņa
Baltinavas novada dome izskatījusi Elizabetes Kaņepes, personas kods, dzīvesvietas
adrese: Kārsavas iela 17-1, Baltinava, 11.02.2013. iesniegumu Nr. 53/1-1, kurā tiek lūgts izbeigt
zemes gabala ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844-001 0075 2,0 ha platībā nomas tiesības.
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 nomas tiesības Elizabetei Kaņepei, personas kods , dzīvesvietas adrese: Kārsavas
iela 17-1, Baltinava, uz zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844-001 0075 2,0 ha platībā.
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, LV-4601).
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10.&
Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu
L.Siliņa
Baltinavas novada dome izskatījusi Anitas Čigures , dzīvesvieta: Brieksīne, Baltinavas
novads) 2013.gada 7.janvāra iesniegumu, kurā tiek lūgts pagarināt 04.01.2008.zemes nomas
līguma Nr.08-3 termiņu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu, Ministru kabineta
2007.gada 30.oktobra noteikumiem nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
Baltinavas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt Anitas Čigures dzīvesvieta: Brieksīne, Baltinavas novads) 04.01.2008.zemes
nomas līguma Nr.08-3 termiņu uz 1 (vienu) gadu – līdz 2013.gada 31.decembrim, ar nosacījumu,
ka Anita Čigure līdz 2013.gada 1.jūnijam samaksā zemes nomas maksas un nekustamā īpašuma
nodokļa parādus.
2. Zemes nomas maksu noteikt ārējos normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.
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, LV-4601).

11.&
Par grozījumu Baltinavas novada domes 2012.gada 27.septembra lēmumā “Par
zemesgabala atsavināšanu”
L.Siliņa
Baltinavas novada dome izskatījusi Oļega Veinberga , dzīvesvieta: Ezera iela 28-13,
Balvi, LV-4501) 2013.gada 24.janvāra iesniegumu ar lūgumu samazināt ar Baltinavas novada
domes 2012.gada 27.septembra lēmumu “Par zemesgabala atsavināšanu” (Protokols Nr.9, 16.&)
noteikto nekustamā īpašuma “Rīteri” ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 007 0046 pārdošanas
cenu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma 70.panta
pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu, 86.panta pirmo daļu, otrās daļas pirmo punktu un trešo daļu,
Baltinavas novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumu Baltinavas novada domes 2012.gada 27.septembra lēmumā “Par
zemesgabala atsavināšanu” (Protokols Nr.9, 16.&), lēmuma 2.punktu izsakot sekojošā redakcijā:
“2. Nekustamā īpašuma “Rīteri” ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 007 0046 pārdošanas
cenu 1719 Ls(300Ls 1ha) .”
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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, LV-4601).

12.&
Par precizējumiem Baltinavas novada domes 2012.gada 25.decembra saistošajos
noteikumus Nr.20 ”Grozījumi 2010.gada 25.novembra saistošajos noteikumos Nr.28 ”Par
sociālās palīdzības pabalstiem Baltinavas novadā”
L.Siliņa
Sakarā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2013.gada 15.februāra vēstulē
Nr. 18-6/1668 izteiktajiem norādījumiem novērst atsevišķus trūkumus Baltinavas novada domes
2012.gada 25.decembra saistošajos noteikumus Nr.20 ”Grozījumi 2010.gada 25.novembra
saistošajos noteikumos Nr.28 ”Par sociālās palīdzības pabalstiem Baltinavas novadā””,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.pantu, Baltinavas novada dome NOLEMJ:
1. Veikt sekojošus precizējumus Baltinavas novada domes 2012.gada 25.decembra saistošajos
noteikumus Nr.20 ”Grozījumi 2010.gada 25.novembra saistošajos noteikumos Nr.28 ”Par
sociālās palīdzības pabalstiem Baltinavas novadā””:
1.1. precizēt norādi uz saistošo noteikumu izdošanas pamatojumu;
1.2. saistošo noteikumu 1., 3., 4., 5. punktā vārdu „punkts” aizstāt ar vārdu „apakšpunkts”
atbilstoši saistošo noteikumu vienību numerācijai;
1.3. saistošo noteikumu 6.punktā vārdu un skaitli „46.5.punktu” aizstāt ar vārdu un skaitli „46.1
punktu”, attiecīgi precizējot arī 46.1 punkta redakciju.
2. Apstiprināt Baltinavas novada domes 2012.gada 25.decembra saistošo noteikumu Nr.20
”Grozījumi 2010.gada 25.novembra saistošajos noteikumos Nr.28 ”Par sociālās palīdzības
pabalstiem Baltinavas novadā”” precizēto redakciju.
3. Precizētos saistošos noteikumus nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
4. Precizētos saistošos noteikumus publicēt Baltinavas novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā „Baltinavas vēstis”.
5. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.
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Precizētie saistošie noteikumi Nr.20
Apstiprināti ar Baltinavas novada domes 25.12.2012.
sēdes lēmumu (protokols Nr.14,6.&)
Precizēti ar Baltinavas novada domes
21.02.2013. sēdes lēmumu (protokols Nr.2)
Grozījumi 2010.gada 25.novembra saistošajos noteikumos Nr.28 ”Par sociālās palīdzības
pabalstiem Baltinavas novadā”
Izdoti saskaņā ar
Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 35. panta ceturto un piekto daļu,
Ministru Kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036
„Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu,
Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299
"Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu"
19.3.apakšpunktu
Izdarīt Baltinavas novada pašvaldības 2010.gada 25.novembra saistošajos noteikumos Nr.28
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Baltinavas novadā” sekojošus grozījumus:
1. Izteikt noteikumu 6.10.apakšpunktu sekojošā redakcijā:
„6.10. vientuļš pensionārs vai invalīds – vienatnē dzīvojošs pensionārs vai invalīds, kuram nav
likumīgo apgādnieku”.
2. Izteikt noteikumu 34.punktu sekojošā redakcijā:
„34. Dzīvokļa pabalstu piešķir kurināmā iegādes maksājumu daļējai segšanai”.
3. Izteikt noteikumu 36.3.apakšpunktu sekojošā redakcijā:
„36.3. vientuļam 1.,2.,3. grupas invalīdam, kuram piešķirts trūcīgās personas statuss 60 Ls gadā”.
4. Svītrot noteikumu 36.4.apakšpunktu;
5. Izteikt noteikumu 46.4.apakšpunktu sekojošā redakcijā:
„46.4. veselības aprūpes pabalstu stacionārās ārstēšanas izdevumu, ambulatori veikto
diagnostisko izmeklējumu apmaksai piešķir līdz Ls 70 gadā personai, ja vidējie ienākumi pēdējo
triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto
minimālo darba algu”.
6. Papildināt noteikumus ar 46.1.punktu sekojošā redakcijā:
„46.1. Noteikumu 46.4. apakšpunktā minēto pabalstu nepiešķir personām, kurām normatīvajos
aktos noteiktā kārtībā ir piešķirts tādas personas statuss, kam ir tiesības uz pilnu atbrīvojumu no
pacienta iemaksas”.
11

13.&
Par nekustamā īpašuma „Žeikari” zemes vienības daļas zemes lietošanas mērķa
maiņu
L.Siliņa
Baltinavas novada dome saņēmusi Leonarda Buklovska , dzīvesvietas adrese: c. „Ţeikari”,
Baltinavas novads) 2013.gada 24.janvāra iesniegumu, kurā tiek lūgts mainīt nekustamā īpašuma
„Ţeikari” zemes gabala ar kadastra apzīmējumu Nr.3844 003 0260 daļai 0,45 ha platībā
lietošanas mērķi no zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, uz zemi,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība.
Izskatot iesniegumu, Baltinavas novada dome konstatēja, ka zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu Nr. 3844 003 0260 ar kopējo platību 5,1 ha līdz šim noteiktais zemes lietošanas
mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ( NĪLM mērķa kods:
0101), turklāt zemes gabala daļa, kurai tiek lūgts mainīt zemes lietošanas mērķi, atrodas
lauksaimniecībā izmantojamu meliorētu zemju teritorijā.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu pašvaldībām likumā
noteiktajā kārtībā ir pienākums izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības programmu un
teritorijas plānojumu, nodrošināt teritorijas attīstības programmas realizāciju un teritorijas
plānojuma administratīvo pārraudzību.
Atbilstoši Baltinavas novada Teritorijas plānojuma 2012.-2025.gadam 2.sējuma
„Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 251. un 252.3. punktiem lauku zemes ir zemes
vienības, kur galvenais izmantošanas veids ir lauksaimnieciska izmantošana un viensētu apbūve,
bet papildus atļauta arī cita darbība, tai skaitā arī meţsaimnieciska izmantošana – meţu
ieaudzēšana, meţa kopšana, meţa ciršana.
Tādējādi zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM mērķa
kods 0101), izmantošanas mērķa maiņa uz zemi, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
meţsaimniecība (NĪLM mērķa kods 0201), nav pretrunā ar Baltinavas novada Teritorijas
plānojumā 2012.-2025.gadam noteikto atļauto zemes izmantošanu.
Baltinavas novada Teritorijas plānojuma 2012.-2025.gadam 2.sējuma „Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” 242. punkts nosaka, ka pirms lauksaimniecības zemju
lietošanas kategorijas maiņas objektos, kuros ir meliorācijas sistēmas, nepieciešams saņemt
rakstisku saskaņojumu no VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”.
Lauksaimniecības zemju apmeţošanas nosacījumi ir ietverti Ministru kabineta 2012.gada
2.maija noteikumos Nr. 308 „Meţa atjaunošanas, meţa ieaudzēšanas un plantāciju meţa
noteikumi”. Noteikumu 3.1.punkts nosaka, ka sējot vai stādot meţu var ieaudzēt, ja meţa
ieaudzēšana nav pretrunā ar teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām prasībām.
Ja minētajos dokumentos meţa ieaudzēšana nav tieši norādīta, plānotās meţa ieaudzēšanas
atbilstību teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām prasībām precizē vietējā
pašvaldībā. Noteikumu 3.2.punkts savukārt pieļauj apmeţot meliorētās platības atbilstoši
Meliorācijas likumā noteiktajām prasībām.
Zemes gabala ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 003 0260 daļa, kurai plānots mainīt zemes
lietošanas mērķi, pēc Baltinavas novada Teritorijas plānojumu 2012.-2025.gadam ir
lauksaimniecībā izmantojamā meliorētā zeme, kuru nav paredzēts apmeţot. Savukārt, ja
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Leonards Buklovskis vēlas šo zemi apmeţot, tad atbilstoši Meliorācijas likuma 4.pantā
noteiktajam meţa ieaudzēšanai meliorētajā zemē, ekspluatācijas aizsargjoslās ap meliorācijas
būvēm un ierīcēm vai vietās, kur tas var ietekmēt meliorācijas sistēmas darbību, nepieciešami
VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” izdoti tehniskie noteikumi, kuru
saņemšanai nekustamā īpašuma īpašnieks iesniedz VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie
īpašumi” iesniegumu, kurā pamato ieceri un pievieno paredzētā pasākuma vietas atrašanās plānu
mērogā 1:10 000 vai augstākas noteiktības mērogā.
Leonards Buklovskis domē iesniegtajam iesniegumam nav pievienojis VSIA „Zemkopības
ministrijas nekustamie īpašumi” izdotus tehniskos noteikumus, kā arī nav norādījis uz šādu
noteikumu esamību tomēr, lai Leonardam Buklovskim rastos tiesības mainīt sev piederošā
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, Leonardam Buklovskim ir jāsaņem pašvaldības izziņa par
to, ka iecere atbilst teritorijas plānojumam. Tikai tad, ja konkrētās zemes lietošanas mērķis to
pieļauj, ir nepieciešams saņemt VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” izdotus
tehniskos noteikumus.
Līdz ar to Baltinavas novada pašvaldība uz lēmuma pieņemšanas brīdi var tikai dot savu
atzinumu, ka Leonarda Buklovska iecere mainīt zemes gabala daļas lietošanas mērķi nav
pretrunā ar Baltinavas novada Teritorijas plānojuma 2012.-2025.gadam noteikumiem, un ka
Baltinavas novada pašvaldībai nav iebildumu pret zemes lietošanas mērķa maiņu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu,
Baltinavas novada Teritorijas plānojuma 2012.-2025.gadam 2.sējuma „Teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumi” 251. un 252.3.punktiem, Baltinavas novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt Leonarda Buklovska , dzīvesvietas adrese: c. „Ţeikari”, Baltinavas novads)
ieceri mainīt nekustamā īpašuma „Ţeikari” zemes gabala ar kadastra apzīmējumu Nr.3844 003
0260 daļai 0,45 ha platībā zemes lietošanas mērķi no zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība, uz zemi, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība,
un pēc Leonarda Buklovska pieprasījuma izsniegt Leonardam Buklovskim izziņu par ieceres
atbilstību Baltinavas novada Teritorijas plānojumam 2012.-2025.gadam.
2. 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).

14.&
Par Baltinavas novada pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu
L.Siliņa
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 iestāţu 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 novada pirmsskolas izglītības iestādes nolikumu (Pielikumā).
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2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.
Pielikumā: Baltinavas novada pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma teksts uz 5
(piecām) lapām.
Pielikums
APSTIPRINĀTS:
ar Baltinavas novada domes
21.02.2013. sēdes lēmumu Nr.2&14
BALTINAVAS NOVADA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES
NOLIKUMS
1. Vispārīgie jautājumi
1. Baltinavas novada pirmsskolas izglītības iestāde (turpmāk – Iestāde) ir Baltinavas novada
domes (turpmāk tekstā – Dibinātājs) dibināta pirmsskolas izglītības iestāde pirmsskolas izglītības
programmas īstenošanai.
2. Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi
normatīvie akti, kā arī iestādes dibinātāja apstiprināts nolikums.
3. Iestāde ir juridiskas personas struktūrvienība, tai ir savs zīmogs un noteikta parauga veidlapa,
nav konta bankā.
4. Iestādes juridiskā adrese: Tilţas iela 7, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594.
2. Iestādes darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi
5. Iestādes mērķis ir īstenot pirmsskolas izglītības programmu un sagatavot bērnu
pamatizglītības apguvei.
6. Iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojamo attīstoša, izglītojoša un audzinoša procesa
organizācija .
7. Iestādes uzdevumi ir:
7.1. sekmēt bērna droša un veselīga dzīvesveida iemaņu attīstību;
7.2. sekmēt pašapziņas veidošanos, kuras pamatā ir bērna rīcības, darbības, jūtu, vēlmju un
interešu apzināšanās, spēju izpausme aktīvā darbībā, ievērojot vispārcilvēciskās vērtības;
7.3. attīstīt katra bērna aktivitāti: ētiski estētisko, intelektuālo un fizisko aktivitāti, veidojot bērna
iekšējo vēlmi izzināt apkārtējo pasauli un apgūt pieaugušo radīto pieredzi;
7.4. psiholoģiski sagatavot bērnu pamatizglītības apguvei.
3. Iestādē īstenojamās izglītības programmas
8. Iestāde īsteno Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas licencētu pirmsskolas
izglītības programmu (programmas kods 01011111).
9. Iestāde pēc bērnu vecāku pieprasījuma īsteno interešu izglītības programmas, kuru
finansēšanas kārtību nosaka Dibinātājs.
4. Izglītības procesa organizācija
10. Izglītības procesa organizāciju iestādē nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums
un uz to pamata izdotie ārējie normatīvie akti, Darba kārtības noteikumi, Iekšējās kārtības
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noteikumi, Iestādes padomes reglaments, Pedagoģiskās padomes reglaments un citi iestādes
iekšējie normatīvie akti.
11. Pirmsskolas izglītības satura apguve bērnam nodrošina:
11.1. individualitātes veidošanos;
11.2. garīgo, fizisko un sociālo spēju attīstību;
11.3. iniciatīvas, zinātkāres, patstāvības un radošās darbības attīstību;
11.4. veselības nostiprināšanu;
11.5. psiholoģisko sagatavošanu pamatizglītības uzsākšanai;
11.6. valsts valodas apguvi.
12. Izglītības satura apguve pamatā tiek organizēta rotaļu, spēļu un rotaļnodarbību veidā.
Rotaļnodarbības var notikt vienlaikus visā grupā, apakšgrupās vai arī individuāli.
13. Bērnu uzņemšana iestādē notiek saskaņā ar Dibinātāja noteikto kārtību.
14. Iestādes vadītājs, ievērojot vecāku pieprasījumu, komplektē grupas (pēc bērnu vecumiem,
skaita u.c. kritērijiem).
15. Iestāde strādā piecas dienas nedēļā no 8.00 līdz 18.00.
16. Sākot apmeklēt Iestādi, vecāki iesniedz šādus dokumentus:
16.1. iesniegumu;
16.2. bērna dzimšanas apliecības kopiju;
16.3. bērna medicīnisko karti ar speciālistu slēdzienu par bērna veselības stāvokli;
16.4. profilaktisko potēšanu karti;
16.5. bērniem, kuriem ir fiksēti fiziskās vai garīgās attīstības traucējumi medicīniski
pedagoģiskās komisijas slēdziena izraksta kopiju;
16.6. izziņu par veselības stāvokli (ģimenes ārsta vai pediatra), ka bērns nav bijis
kontaktā ar infekcijas slimniekiem;
17. Izglītojamajam sākot apmeklēt Iestādi, vecāki iepazīstas ar Iestādes nolikumu, Iestādes
izglītības programmu, Iestādes Iekšējās kārtības noteikumiem.
18. Izglītojamam vieta Iestādē tiek saglabāta uz periodu, kas nav garāks par vienu kalendāro
gadu attaisnojošu iemeslu dēļ, pamatojoties uz vecāku iesniegumu un pedagoģiski
medicīniskās komisijas atzinumu.
19. Atkarībā no izglītojamā veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības izglītojamo
atrašanos Iestādē pēc sešu gadu sasniegšanas var pagarināt par vienu gadu pēc ģimenes
ārsta atzinuma un vecāku vēlmēm.
20. Izglītojamam, kurš apguvis (apmeklējis) piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās
sagatavošanas programmu, izsniedz izziņu. Iestāde var izdot izziņu par izglītības programmas
daļēju apguvi. Saņemot šādu izziņu, izglītojamais ar rīkojumu no Iestādes tiek atskaitīts.
21. Citos gadījumos izglītojamo no Iestādes atskaita uz vecāku iesnieguma pamata, kā arī, ja
trīs mēnešus pēc kārtas, bērns neapmeklē Iestādi bez attaisnojoša iemesla.
5. Izglītības iestādes vadība, pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi
22. Iestādi vada vadītājs, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba iestādes Dibinātājs.
23. Iestādes vadītāja pienākumi, tiesības un atbildība ir noteikti Izglītības likumā, darba līgumā,
amata aprakstā un Iestādes darba kārtības noteikumos.
23.1. Vadītājs ir atbildīgs par izglītības programmu īstenošanu.
23.2. Vadītājs savu pilnvaru ietvaros lemj par iestādes intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu
izlietošanu.
24. Pedagogus un citus darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo iestādes vadītājs. Vadītājs ir tiesīgs
deleģēt pedagogiem un citiem iestādes darbiniekiem konkrētu uzdevumu, funkciju veikšanu.
25. Pedagogu tiesības un pienākumi noteikti Izglītības likumā, darba kārtības noteikumos, darba
līgumos un amata aprakstos.
26. Citu darbinieku pienākumi un tiesības ir noteiktas konkrēto darbinieku amatu aprakstos,
darba kārtības noteikumos un darba līgumos.
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6. Izglītojamo tiesības un pienākumi
27. Izglītojamā tiesības un pienākumi ir noteikti Izglītības likumā, Iekšējās kārtības noteikumos.
28. Izglītojamā tiesības:
28.1. mācību procesā izmantot iestādes telpas, iekārtas, inventāru, un citus mācību procesam
nepieciešamos līdzekļus, lai nodrošinātu garīgo, fizisko, sociālo spēju attīstību, iniciatīvas,
zinātkāres, patstāvības un radošās darbības attīstību, psiholoģisko sagatavošanu pamatizglītības
uzsākšanai;
28.2. saņemt profilaktisko veselības aprūpi un pirmo palīdzību iestādē un tās organizētajos
pasākumos;
28.3. uz personiskās mantas aizsardzību iestādē;
28.4. uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem iestādē un tās organizētajos pasākumos;
28.5. īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.
29. Izglītojama pienākumi:
29.1. apgūt izglītības programmu;
29.2. ievērot Iestādes iekšējās kārtības noteikumus;
29.3. izturēties ar cieņu pret citiem audzēkņiem un pieaugušajiem, neizmantot savas tiesības, lai
aizskartu citu izglītojamo vai pieaugušo tiesības un likumīgās intereses, tiesības un brīvības.
7. Iestādes padome
30. Sabiedrības, pašvaldības un vecāku sadarbības nodrošināšanai atbilstoši Vispārējās izglītības
likumā noteiktajam tiek izveidota iestādes padome.
31. Iestādes padomes sastāvs, izveidošanas kārtība un kompetence noteikta Vispārējās izglītības
likumā un Iestādes padomes nolikumā.
8. Iestādes pedagoģiskā padome
32. Lai risinātu daţādus ar mācību un pedagoģisko procesu saistītus jautājumus, iestādē izveido
pedagoģisko padomi. Pedagoģisko padomi vada iestādes vadītājs, un tās sastāvā ir visi iestādē
strādājošie pedagogi un medicīnas darbinieks. Pedagoģiskās padomes sēdes sasauc ne retāk kā
reizi pusgadā un to norisi protokolē.
33. Iestādes pedagoģiskās padomes kompetenci nosaka Vispārējās izglītības likums un
pedagoģiskās padomes nolikums.
9. Iestādes finansēšana
34. Iestādes finansēšanu nodrošina Dibinātājs.
35. Iestādes finansējuma avoti ir:
35.1. valsts mērķdotācija piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba
samaksai;
35.2. pašvaldības budţeta līdzekļi;
35.3. papildu finanšu līdzekļi.
36. Papildu finanšu līdzekļus Iestāde var saņemt:
36.1. no fiziskām un juridiskām personām ziedojumu un dāvinājumu veidā;
36.2. kā ieņēmumus par nomu un īri, kur minimālā nomas maksa nosakāma saskaņā ar
Baltinavas novada domes noteikto kārtību un ar aprēķinu, lai pilnībā segtu Iestādes
mēneša izdevumus, kas saistīti ar iznomājamā objekta apsaimniekošanu un uzturēšanu,
36.3. kā ieņēmumus no pārējiem maksas pakalpojumiem, to skaitā par ēdināšanas
pakalpojumiem.
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36.4. piedaloties projektu īstenošanā.
37. Pašvaldība nodrošina Iestādes uzturēšanas un saimnieciskos izdevumus, to skaitā
saimnieciskā personāla darba algas.
38.Pedagoga darba samaksa tiek nodrošināta no valsts budţeta un pašvaldības budţeta
līdzekļiem.
39. Iestādei ir tiesības tās rīcībā esošo līdzekļu ietvaros iegādāties vai īrēt nepieciešamās
iekārtas, inventāru, mācību līdzekļus un citus materiālos resursus, kā arī izmantot
juridisku un fizisku personu pakalpojumus.
40. Papildus finanšu līdzekļi izmantojami Iestādes attīstībai, mācību līdzekļu iegādei, Iestādes
aprīkojuma iegādei. Par papildus līdzekļu izmantošanu vadītājs sniedz pārskatu Iestādes
padomei.
41. Iestāde par ziedojumiem, kas saņemti mantas veidā (dāvanām) vai pakalpojumu veidā,
sastāda pieņemšanas aktu, kurā norāda ziedoto mantu vai pakalpojumu daudzumu. Pēc
vecāku iniciatīvas veiktie Iestādes un grupu telpu remonti ar vecāku materiāliem uzskatāmi kā
ziedojums, kas saņemts mantas vai pakalpojumu veidā.
42. Vadītājs nodrošina Iestādes darbību budţetā paredzēto un Iestādes tāmē apstiprināto līdzekļu
ietvaros, atbildot par to racionālu un efektīvu izmantošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem.
10. Saimnieciskā darbība
43. Atbilstoši normatīvajiem aktiem Iestādes vadītājs ir tiesīgs slēgt ar juridiskām un fiziskām
personām līgumus par daţādu Iestādei nepieciešamo darbu veikšanu un citiem pakalpojumiem,
ja tas netraucē pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai.
11. Iestādes iekšējo reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība
44. Iestāde saskaņā ar Iestādes nolikumu patstāvīgi izstrādā Iestādes iekšējo kārtību
reglamentējošos dokumentus. Tos apstiprina Iestādes vadītājs.
44.1. Iestādes Darba kārtības noteikumus un grozījumus tajos apstiprina Iestādes darbinieku
kopsapulcē;
44.2. Iestādes padomes nolikumu un grozījumus tajā apstiprina Iestādes vadītājs, saskaņojot ar
Iestādes padomi;
44.3. Iestādes Iekšējās kārtības noteikumus un grozījumus tajos apstiprina Iestādes vadītājs,
saskaņojot ar Iestādes padomi;
44.4. Pedagoģiskās padomes reglamentu un grozījumus tajā apstiprina Iestādes vadītājs,
saskaņojot ar pedagoģisko padomi.
45. Iestādes izdoto administratīvo aktu vai rīkojumu ir tiesības apstrīdēt Iestādes Dibinātājam.
12. Iestādes nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība
46. Iestāde, pamatojoties uz Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu izstrādā Iestādes
nolikumu. Iestādes nolikumu apstiprina Dibinātājs.
47. Grozījumus Iestādes nolikumā var izdarīt pēc Iestādes Dibinātāja, vadītāja vai Iestādes
padomes priekšlikuma. Grozījumus nolikumā apstiprina Iestādes Dibinātājs.
13. Iestādes reorganizācijas un likvidācijas kārtība
48. Iestādi reorganizē vai likvidē Dibinātājs, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, paziņojot par
to Izglītības iestāţu reģistram.
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14. Citi tiesību aktos noteiktie Iestādes pienākumi
49. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem Iestāde kārto lietvedību (Iestādes dokumentāciju) un
Iestādes arhīvu.
50. Iestāde savā darbībā ievēro spēkā esošos normatīvos aktus:
50.1. attiecībā uz higiēnas normu un noteikumu ievērošanu;
50.2. attiecībā uz ugunsdrošības, darba drošības un aizsardzības normu un noteikumu ievērošanu.
15. Noslēguma jautājumi
51. Ar šī Nolikuma spēkā stāšanos, spēku zaudē Baltinavas novada pirmsskolas izglītības
iestādes Nolikums, kas apstiprināts ar Baltinavas novada domes 2009. gada 20. augusta lēmumu
Nr.29, protokols Nr.6.

Vadītāja

I. Ločmele

15.&
Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības
attīstības investīciju projekta īstenošanai
L.Siliņa
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta
2007.gada 18.decembra noteikumiem Nr.912 „Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un
attīrīšanas būvju būvniecības kārtība”, Ministru kabineta noteikumiem Nr.606. „Noteikumi par
darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitāti
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000””,
Baltinavas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA “Ūdensbūvnieks” izstrādāto tehniski ekonomisko pamatojumu
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Baltinavas novada Baltinavas ciemā II kārta”.
2. Apstiprināt investīciju projekta finanšu plānu, kas atspoguļots tehniski ekonomiskajā
pamatojumā.:
Rādītāji
Finansējums, kopā
t.sk.
Attiecināmām izmaksām
Baltinavas novada domes finansējums
attiecināmām izmaksām

LVL
414 275,50
342 376,45
51 356,47

ERAF finansējums

291 019,98

Baltinavas novada domes finansējums
neattiecināmām izmaksām (PVN)

71 899,05
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3. Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes):
Pasākums

Pasākuma
raksturojums

Pasākuma mērķis

Nodrošināt esošajiem
ūdenssaimniecības
pakalpojumu
jaunus
U1
Jaunu Izbūvēt
lietotājiem nepārtrauktu
ūdensapgādes tīklus
ūdensapgādes
dzeramā ūdens piegādi,
1105 m garumā
tīklu izbūve
kvalitatīvu
dzeramo
ūdeni un samazināt
ūdens zudumus.

K1
Notekūdeņu
plūsmas
nodrošināšana

Jaunas sūkņu
stacijas izbūve
Q=2.33 l/s uz
Kārsavas un Parka
ielas krustojumā un
jaunu KSS
būvniecība Parka
ielas 10
mājsaimnniecību
apbūves rajonāQ=4
l/s

Lai nodrošinātu
notekūdeņu plūsmu
atbilstoši kvalitatīvam
pakalpojuma
nodrošinājuma līmenim

Izbūvēt cauruļvadu, lai
nodrošinātu jauniem
pakalpojuma
lietotājiem pieslēguma
K2
Jauna
Jauna
spiedvada
iespējas, kā arī
spiedvada
izbūve 455 m
nodrošināt notekūdeņu
izbūve
plūsmu atbilstoši
kvalitatīvam
pakalpojuma
nodrošinājuma līmenim

Pasākuma
nepieciešamības un
izvēles pamatojums

Veicot
II
kārtas
būvniecību,
ir
nepieciešams
izbūvēt
jaunus pieslēgumus, lai
ūdensapgādes
nodrošinājums būtu 89 %
(ekonomiski
pamatoti
pieslēgumi)

Nodrošināt notekūdeņu
plūsmu, saistībā ar jauno
pieslēgumu izvedi uz
Krāslavas un Pasta ielas
krustojumā un Parka ielas
10 mājsaimniecību rajona
nodrošinājumam ar
atbilstošu notekūdeņu
plūsmu. Ir nepieciešama
papildus KSS būvniecība
esošajā kanalizācijas
sistēmā, kā arī lai
nodrošināt notekūdeņu
plūsmu atbilstoši
kvalitatīvam pakalpojuma
nodrošinājuma līmenim
Esošais kanalizācijas
pakalpojumu
nodrošinājuma līmenis ir
68%, izbūvējot jauno
kanalizācijas cauruļvadu
un spiedvadu no jaunajām
KSS, plānots sasniegt
pieslēgumu līmeni līdz
89%. Jaunais spiedvads
tiks izbūvēts Parka ielas
rajonā, lai nodrošinātu
jaunos patērētājus ar
atbilstošu notekūdeņu
plūsmu
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K3 Jaunu
pašteces
kanalizācijas
tīklu izbūve

Jaunu cauruļvadu
izbūve 2145 m

Izbūvēt cauruļvadu, lai
nodrošinātu jauniem
pakalpojuma
lietotājiem pieslēguma
iespējas, kā arī
nodrošināt notekūdeņu
plūsmu atbilstoši
kvalitatīvam
pakalpojuma
nodrošinājuma līmenim

Esošais kanalizācijas
pakalpojumu
nodrošinājuma līmenis ir
68%, izbūvējot jauno
kanalizācijas cauruļvadu,
plānots sasniegt
pieslēgumu līmeni līdz
89%, kas ir ekonomiski
pamatoti pieslēgumi,
balstoties uz būvniecības II
kārtas IIP programmu

4. Projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Baltinavas novada Baltinavas ciemā II
kārta” finansēšanā Smiltenes novada doma apņemas nodrošināt Baltinavas novada domes
ieguldījuma daļu 342 376,45LVL (trīs simti četrdesmit divi tūkstoši trīs simti s septiņdesmit seši
lati 45 santīmi), t.sk. 51 356,47 LVL attiecināmām izmaksām un 71 899,05 LVL, kurus ir
paredzēts izmantot PVN maksājumu segšanai.
5. Uzdot Baltinavas novada attīstības daļai sagatavot projekta iesniegumu ERAF finansējuma
saņemšanai 291 019,98 LVL.
6. Realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot plānotos
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus. Baltinavas novada dome ir iepazīstināta ar šī projekta
tarifu politiku un plānotajiem tarifiem.
7. PVN nodokļa izmaksas finansēt, izmantojot likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” normu
par priekšnodokļa atskaitīšanu.
8. Organizēt investīciju projekta “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Baltinavas novada
Baltinavas ciemā II kārta” sagatavošanu un realizāciju, nodrošināt projektam nepieciešamās
informācijas sniegšanu un cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kas tiek izvirzītas ERAF
finansējuma saņēmējam.
16.&
Par finansējuma piešķiršanu un projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
Baltinavas novada Baltinavas ciemā II kārta” iesnieguma apstiprināšanu
L.Siliņa
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu,41.panta
pirmās daļas 4.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumiem Nr.912
„Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība”, Ministru
kabineta noteikumiem Nr.606. „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un
pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000 ”, ņemot vērā Teritorijas attīstības , plānošanas
tautsaimniecības , vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2013.gada 14.februāra
priekšlikumu , Baltinavas novada dome NOLEMJ:
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1. Apstiprināt ar ERAF līdzekļiem līdzfinansētā, SIA „Serviss MN” iesniegtā projekta
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Baltinavas novada Baltinavas ciemā II kārta”
īstenošanai nepieciešamo kopējo projekta budţetu:
1.1. 414 275,50 LVL (četri simti četrpadsmit tūkstoši divi simti septiņdesmit pieci lati un 50
santīmi), no kuriem
1.2. 342 376,45 LVL (trīs simti četrdesmit divi lati trīs simti septiņdesmit seši lati lati un 45
santīmi) ir attiecināmās izmaksas un
1.3. 291 019,98 LVL (divi simti deviņdesmit viens tūkstotis deviņpadsmit lati un 98 santīmi)
ir neattiecināmās izmaksas.
2. Lai nodrošinātu ar ERAF līdzekļiem līdzfinansētā Baltinavas novada iesniegtā projekta
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Baltinavas novada Baltinavas ciemā II kārta”
īstenošanu, ņemt aizņēmumu Valsts kasē:
2.1. 123 255.52 LVL (viens simts divdesmit trīs tūkstoši divi simti piecdesmit pieci lati un
52 santīmi) apmērā, no kuriem
2.2. 51 356,47 LVL (piecdesmit viens tūkstotis trīs simti piecdesmit seši lati un 47 santīmi)
paredzēt attiecināmo izmaksu segšanai un
2.3. 71 899,05 LVL (septiņdesmit viens tūkstotis astoņi simti deviņdesmit deviņi lati un 05
santīmi) ir neattiecināmo izmaksu segšanai.
3. Lai nodrošinātu priekšfinansēšanu ERAF līdzfinansētā, Baltinavas novada iesniegtā projekta
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Baltinavas novada Baltinavas ciemā II kārta”,
nepieciešamības gadījumā, ņemt īstermiņa aizņēmumam Valsts kasē.
4. Akceptēt Baltinavas novad iesniegtā projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
Baltinavas novada Baltinavas ciemā II kārta”iesniegumu, tajā ietvertos darbus un
finansējumu apjomu atbilstoši projekta iesniegumā iekļautajam finansējuma plānam
(iesnieguma 2.papilddokumnets) un projekta budţeta kopsavilkumam (iesnieguma
3.papilddokuments).

Sēdes vadītājs
Baltinavas novada domes priekšsēdētāja
Protokolists

L.Siliņa
L.Daukste

Sēdi slēdz plkst. 16.00
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