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24.01.2013.

Sēdes sasaukta uz plkst.15.00
Sēdi sāk plkst.
Sēdi vada Baltinavas novada domes priekšsēdētāja
Sēdi protokolē sekretāre

Lidija Siliņa
Maija Stepiņa

Sēdē piedalās deputāti: Aija Nagle, Ināra Daukste, Antra Keiša, Sarmīte Tabore,
Inta Vilkaste, Marija Bukša, Arnis Cīrulis, Guntars Bartkevičs, Vladimirs Bolgarovs
Sēdē nepiedalījās attaisnojošu iemeslu dēļ deputāti – Imants Slišāns, Antoņina
Jevdokimova
Neattaisnojošu iemeslu dēļ sēdē nepiedalījās deputāts Guntis Kūkojs
Pieaicināti – FN vadītāja Ilga Ločmele
Darba kārtība:
1. Par Baltinavas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam
2. Par Baltinavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030.gadam
apstiprināšanu
3. Par Baltinavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam galīgās redakcijas
apstiprināšanu

4. Par grozījumiem Baltinavas novada domes 2010.gada 25.novembra saistošajos
noteikumos Nr.28 ”Par sociālās palīdzības pabalstiem Baltinavas novadā”
5. Par Baltinavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 3 „Par nekustamā
īpašuma nodokļa piemērošanu Baltinavas novadā 2013.gadā” apstiprināšanu
6. Par Baltinavas Pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja amata slodzes
palielināšanu
7. Par izmaiņām Baltinavas novada domes Finanšu komitejas sastāvā
8. Par Atzinības raksta pasniegšanu Emīlijai Keišai
9. Par Atzinības raksta pasniegšanu Inārai Kašai
10. Par zemes nomas lūguma termiņa pagarināšanu
11. Par nekustamā īpašuma „Viļumi” sadalīšanu un zemes lietošanas mērķa
noteikšanu atdalītajai zemes vienībai
12. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes vienības ieskaitīšanu pašvaldībai
piekritīgajās zemēs
13. Par nosaukuma „Paegles” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Baltinavas
14. Par finansiāla atbalsta piešķiršanu motoklubam “Grifs”
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15. Par degvielas limita apstiprināšanu automašīnai AUDI HN 8904 un degvielas
limita apstiprināšanu automašīnai VW Golf Variant GG5070
16. Par vecāku maksas un mūzikas instrumentu nomas maksas apstiprināšanu
Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā 2013.gadā
17. Par notekūdeņu novadīšanas tarifu apstiprināšanu
18. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Veikals” atsavināšanu
19. Par Baltinavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam apstiprināšanu
un saistošo noteikumu izstrādāšanu
20. Par rūpniecisko pašpatēriņa zveju Svētaunes, Motrīnes un Obeļevas ezeros
21. Par smilts – grants pārdošanas cenu noteikšanu 2013.gadā
22. Par derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu SIA „Zeme un lietošana”
karjerā ``Obeļova``
23. Par derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu SIA „Zeme un lietošana”
karjerā ``Garkalni``
24. Par derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu SIA „Motors” karjerā
„Obeļova”
Apstiprina darba kārtību vienojoties.
1.&
Par Baltinavas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam
L.Siliņa
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 2.punktu, 46.panta otro daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantu,
ņemot vērā Baltinavas novada domes Finanšu komitejas 2013.gada 16.janvāra sēdes atzinumu,
Baltinavas novada dome vienojoties, NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.1 “Par Baltinavas novada budžetu 2013.gadam”.
2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.1 “Par Baltinavas novada budžetu 2013.gadam”.

2.&
Par Baltinavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030.gadam apstiprināšanu
L.Siliņa
Baltinavas novada dome saņēmusi Latgales plānošanas reģiona 2012.gada 7.decembra
pozitīvo atzinumu, kurā Latgales plānošanas reģions atzinīgi novērtējis Baltinavas novada
pašvaldības izstrādāto Baltinavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030.gadam pirmo
redakciju.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Teritorijas
attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu un 21.panta trešo daļu, 2012.gada 16.oktobra
Ministru kabineta noteikumu Nr.711 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” 70.2.apakšpunktu, ņemot vērā Latgales plānošanas reģiona 2012.gada
7.decembra atzinumu, Baltinavas novada dome vienojoties, NOLEMJ:
1.Apstiprināt Baltinavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030.gadam pirmo
redakciju kā galīgo.
2

2. Paziņojumu par Baltinavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030.gadam
apstiprināšanu publicēt Baltinavas novada domes informatīvajā izdevumā “Baltinavas vēstis” un
pašvaldības mājas lapā internetā www.baltinava.lv.
3. Iesniegt Baltinavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2030.gadam Latgales
plānošanas reģionam un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.
3.&
Par Baltinavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam
galīgās redakcijas apstiprināšanu
L.Siliņa

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 4.panta 1., 3. un 5.punktu, 12.panta
1.punktu un Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 92.1.punktu, Baltinavas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Baltinavas novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025. gadam galīgo redakciju.
2. Noteikt termiņu no 2013.gada 30.janvāra līdz 2013.gada 20.februārim, kura laikā
interesenti var iepazīties Baltinavas novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025. gadam galīgo
redakciju.
3. Publicēt paziņojumu par Baltinavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam
galīgās redakcijas publiskošanu Baltinavas novada pašvaldības mājas lapā internetā
www.baltinava.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā „Baltinavas Vēstis”.
4. Sniegt informāciju par pieņemto lēmumu institūcijām, kas sniegušas atzinumu par
Baltinavas novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025.gada pilnveidoto redakciju, nodrošinot tām
iespēju iepazīties ar Baltinavas novada teritorijas plānojuma 2013.- 2025.gada galīgo redakciju.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.
4.&

Par grozījumiem Baltinavas novada domes 2010.gada 25.novembra saistošajos
noteikumos Nr.28 ”Par sociālās palīdzības pabalstiem Baltinavas novadā”
L.Siliņa

Par grozījumiem Baltinavas novada domes 2010.gada 25.novembra saistošajos noteikumos
Nr.28 ”Par sociālās palīdzības pabalstiem Baltinavas novadā”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta 13.punktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 3.panta trešo daļu, 35.panta ceturto daļu, Baltinavas novada dome vienojoties,
NOLEMJ:
1. Izdarīt Baltinavas novada pašvaldības 2010.gada 25.novembra saistošajos noteikumos Nr.28
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Baltinavas novadā” sekojošus grozījumus:
1.1. Papildināt noteikumu X sadaļu ar 46.1 punktu sekojošā redakcijā :
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„46.1 Pabalstu transporta pakalpojumu samaksai piešķir trūcīgām personām, lai nodrošinātu
iespēju saņemt veselības aprūpes pakalpojumus pēc ārsta nosūtījuma uz Rīgas, Madonas,
Rēzeknes vai Valmieras medicīnas iestādēm. Pabalsta apmērs ceļa izdevumu kompensācijai,
apmaksājot autobusa biļeti personai vai apmaksājot degvielas talonus autobusa biļetes cenas
apmērā, ir līdz Ls 15,00 vienu reizi kalendārajā gadā.”
1.2. Papildināt noteikumus ar XI.1 sadaļu sekojošā redakcijā:
„XI.1 Pabalsts aprūpei
50.1 Ikmēneša Sociālās aprūpes nodrošināšanas pabalstu var saņemt personas, kurām līdz
2012.gada 31.decembrim ir ticis piešķirts aprūpes mājās pakalpojums, kā arī sākot ar 2013.gada
1.janvāri - vientuļi pensionāri, kuri savu dzīvesvietu deklarējuši Baltinavas novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā divpadsmit mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas un kuri atbilst visiem
zemāk minētajiem nosacījumiem:
50.1 1. kuri vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu
personisko aprūpi ;
50.1 2. kuriem ir piešķirts trūcīgas personas statuss;
50.1 3. kuriem nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku (bērnu, mazbērnu) izņemot
gadījumus, ja Civillikumā noteiktie likumīgie apgādnieki ir pensionāri vai invalīdi, kas veselības
stāvokļa dēļ nespēj aprūpēt apgādājamo, ko apliecina ģimenes ārsta izziņa;
50.1 4. kuriem par labu nav noslēgts uztura līgums;
50.1 5. kuriem ar šo personu kopā dzīvojošie ģimenes locekļi vecuma, veselības stāvokļa dēļ
nevar nodrošināt tai nepieciešamo aprūpi;
50.1 6. kuri nesaņem valsts sociālo pabalstu invalīdam, kuram nepieciešama kopšana.
50.2 Pabalsta apmērs ir Ls 30 mēnesī.
50.3 Personām, kurām nepieciešama pastāvīga aprūpe, pabalsts tiek piešķirts uz 1 gadu.
Atveseļošanās periodā vai slimības laikā pabalsts tiek piešķirts uz 3-6 mēnešiem.
50.4 Pabalsts netiek piešķirts personām, kuras 12 mēnešu laikā pirms iesnieguma iesniegšanas ir
dāvinājuma veidā atsavinājušas sev piederošu nekustamo īpašumu.”
2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 2 ”Grozījums 2010.gada 25.novembra saistošajos
noteikumos Nr.28 ”Par sociālās palīdzības pabalstiem Baltinavas novadā”” (pielikumā - saistošo
noteikumu teksts un paskaidrojuma raksts).
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Baltinavas novada
informatīvajā izdevumā „Baltinavas vēstis”.
4. Saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas
rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai.
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5.&
Par Baltinavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 3 „Par nekustamā īpašuma
nodokļa piemērošanu Baltinavas novadā 2013.gadā” apstiprināšanu
L.Siliņa
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 46.pantu, likuma ”Par nodokļiem un nodevām”
1.panta otrās daļas 91punktu likuma ”Par nodokļiem un nodevām” Pārejas noteikumu 40.1. un
47.punktu, Baltinavas novada dome vienojoties, NOLEMJ:
1. Apstiprināt Baltinavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 3 „Par nekustamā
īpašuma nodokļa piemērošanu Baltinavas novadā 2013.gadā”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas brīža.
Pielikumā: Saistošo noteikumu teksts uz 1 lapas un paskaidrojuma raksts uz 1 lapas.

6.&
Par Baltinavas Pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja amata slodzes palielināšanu
L.Siliņa
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 1.daļas 13.punktu, Ministru kabineta
2009.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, Baltinavas
novada dome vienojoties, NOLEMJ:
1. Noteikt amata slodzi “1” Baltinavas pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja amatam.
2. Izdarīt grozījumu “Baltinavas Pirmsskolas izglītības iestādes Administrācijas un
tehnisko darbinieku amata vienību un amatalgu sarakstā 2013.gadam”, nosakot ar 2013.gada
1.februāri amata slodzi „1” Baltinavas Pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja amatam.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

7.&
Par izmaiņām Baltinavas novada domes Finanšu komitejas sastāvā
L.Siliņa
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas nosaka,
ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome
var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās, komisijas, valdēs
un darba grupās, Baltinavas novada domes Nolikuma 4.1.punktu, kurš nosaka, ka Baltinavas
novada domes Finanšu komitejas sastāvā ir 6 locekļi, Baltinavas novada dome vienojoties,
NOLEMJ:
1. Ievēlēt Antru Keišu un Ināru Dauksti Baltinavas novada domes Finanšu komitejas
sastāvā.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.
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8.&
Par Atzinības raksta pasniegšanu Emīlijai Keišai
L.Siliņa
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, kura nosaka, ka dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, Baltinavas novada domes
Atzinības raksta nolikuma 1., 2., 4., 6.punktu, Baltinavas novada dome vienojoties, NOLEMJ:
1. Pasniegt Baltinavas novada domes Atzinības rakstu Baltinavas Kristīgās speciālās
internātpamatskolas skolotājai Emīlijai Keišai sakarā ar 50 gadu jubileju, izsakot atzinību par
Emīlijas Keišas ilggadīgo darbu Baltinavas Kristīgās speciālās internātpamatskolas skolēnu
izglītošanā, kā arī par Emīlijas Keišas ieguldījumu Baltinavas Kristīgās speciālās
internātpamatskolas un Baltinavas novada kultūras dzīves bagātināšanā.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.
9.&
Par Atzinības raksta pasniegšanu Inārai Kašai
L.Siliņa
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, kura nosaka, ka dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, Baltinavas novada domes
Atzinības raksta nolikuma 1., 2., 4., 6.punktu, Baltinavas novada dome vienojoties, NOLEMJ:
1. Pasniegt Baltinavas novada domes Atzinības rakstu Baltinavas Kristīgās speciālās
internātpamatskolas skolotājai Inārai Kašai sakarā ar 55 gadu jubileju, izsakot atzinību par Ināras
Kašas ilggadēju profesionālu darbu un nesavtīgu ieguldījumu kristīgo vērtību un skolas tēla
popularizēšanā.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.
10.&
Par zemes nomas lūguma termiņa pagarināšanu
L.Siliņa
Baltinavas novada dome izskatījusi Irinas Cabules , dzīvesvieta: Tilžas iela 10, Baltinava,
Baltinavas novads) 2013.gada 4.janvāra iesniegumu, kurā tiek lūgts pagarināt zemes nomas
līguma par zemesgabala ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 003 0339 0,2 ha platībā nomu
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 vienojoties, NOLEMJ:
1. Pagarināt Irinas Cabules, dzīvesvieta: Tilžas iela 10, Baltinava, Baltinavas novads)
2007.gada 22.oktobrī noslēgtā Zemes nomas līguma Nr.27 par zemesgabala ar kadastra
apzīmējumu Nr. 3844 003 0339 0,2 ha platībā nomu termiņu uz 5 (pieciem) gadiem – līdz
2017.gada 31.decembrim.
2. Zemes nomas maksu noteikt ārējos normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.
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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 nekustamā īpašuma „Viļumi” sadalīšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu
atdalītajai zemes vienībai
L.Siliņa
Baltinavas novada domē 2013.gada 18.janvārī saņemts Vladimira Petrova , dzīvesvieta:
Jaunā iela 9, Baltinava, Baltinavas novads) iesniegums ar lūgumu no viņam piederošā nekustamā
īpašuma „Viļumi” ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 003 0523, kas atrodas Baltinavas novadā,
atdalīt zemes vienību 1,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 006 0151, atdalītajai zemes
vienībai piešķirot nosaukumu „Viļumi 1”, un nosakot zemes lietošanas mērķi – zeme
lauksaimniecības vajadzībām.
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 vienojoties, NOLEMJ:
1. Atļaut Vladimiram Petrovam , dzīvesvieta: Jaunā iela 9, Baltinava, Baltinavas novads) no
nekustamā īpašuma „Viļumi” ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 003 0523 atdalīt zemes vienību
1,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 006 0151.
2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 006 0151 piešķirt nosaukumu
„Viļumi 1”.
3. Noteikt atdalītajai zemes vienībai „Viļumi 1” ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 006 0151
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, LV-4601).
12.&
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes vienības ieskaitīšanu pašvaldībai
piekritīgajās zemēs
L.Siliņa
Baltinavas novada dome izskatījusi Aloiza Keiša, dzīvesvieta: Starta iela 41-2, Rīga)
15.01.2013. iesniegumu, kurā Aloizs Keišs atsakās no viņa lietošanā esošās zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu Nr.3844 001 0208 2,0 ha platībā, kā arī uz minētās zemes vienības
atrodošos 4 (četru) Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nereģistrētu būvju ar
kopējo platību 415 kvadrātmetri platībā lietošanas tiesībām.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.daļu, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā to, ka Aloizs Keišs ir rakstveidā
atteicies no zemes lietošanas tiesībām, Baltinavas novada dome vienojoties, NOLEMJ:
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1.Izbeigt Aloizam Keišam, dzīvesvieta: Starta iela 41-2, Rīga) zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu Nr.3844 001 0208 2,0 ha platībā zemes lietošanas tiesības.
2. Ieskaitīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu Nr.3844 001 0208 2,0 ha platībā
pašvaldībai piekritīgajās zemēs.
3. Lēmums ir pārsūdzams viena mēneša laikā pēc tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601).

`13.&
Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam Baltinavas novadā
L.Siliņa
Baltinavas novada domē 2013.gada 18.janvārī saņemts Jāņa Ločmeļa dzīvesvieta:
„Paegles”, Sviļpova, Baltinavas novads) iesniegums ar lūgumu viņam piederošā nekustamajam
īpašumam ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 001 0124, kas atrodas Baltinavas novadā, piešķirt
nosaukumu „Paegles”.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta četrpadsmito daļu, Administratīvā procesa likuma
70.panta pirmo daļu un 79.panta pirmo daļu, Baltinavas novada dome vienojoties, NOLEMJ:
1. Piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 001 0124, kas atrodas
Baltinavas novadā, nosaukumu - „Paegles”.
1.1. 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).
Baltinavas novada domē 2013.gada 22.janvārī saņemts Valentīnas Mežales dzīvesvieta:
„Timšāni, Baltinavas novads) iesniegums ar lūgumu viņai piederošajam nekustamajam
īpašumam ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 012 0106, kas atrodas Baltinavas novadā, piešķirt
nosaukumu „Liepsēta”.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta četrpadsmito daļu, Administratīvā procesa likuma
70.panta pirmo daļu un 79.panta pirmo daļu, Baltinavas novada dome vienojoties, NOLEMJ:
2. Piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 012 0106, kas atrodas
Baltinavas novadā, nosaukumu - „Liepsēta”.
2.1. 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).

14.&
Par finansiāla atbalsta piešķiršanu motoklubam “Grifs”
L.Siliņa
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, izskatījusi motokluba “Grifs”, Reģ.Nr. 40008158428, 2013.gada
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2.janvāra iesniegumu ar lūgumu finansiāli atbalstīt Latvijas čempionāta ziemas motokrosā
rīkošanu, Baltinavas novada dome vienojoties, NOLEMJ:
1. Piešķirt motoklubam “Grifs”, Reģ.Nr. 40008158428, finansiālu atbalstu Ls 100,00
apmērā Latvijas čempionāta ziemas motokrosā rīkošanai.
2. Finansiālajam atbalstam piešķirto naudas summu pārskaitīt uz motokluba “Grifs”
norēķinu kontu.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā
Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

15.&
Par degvielas limita apstiprināšanu automašīnai AUDI HN 8904 un automašīnai VW Golf
Variant GG5070
L.Siliņa
Baltinavas novada dome izskatījusi Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas direktores
M.Bukšas 2013.gada 15.janvāra iesniegumu, kurā tiek lūgts apstiprināt degvielas patēriņa normu
automašīnai AUDI HN 8904 un Baltinavas novada saimniecības daļas vadītāja Henriha LoginaSlišāna 2013.gada 22.janvāra iesniegumu, kurā tiek lūgts apstiprināt degvielas patēriņa normu
automašīnai VW Golf Variant GG5070.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā
Baltinavas novada domes 2013.gada 16.janvāra Finanšu komitejas sēdes atzinumu, Baltinavas
novada domevienojoties, NOLEMJ:
1. Apstiprināt degvielas patēriņa normu automašīnai AUDI HN 8904:
1.1. 9,0 litri uz 100 km ziemas periodā;
1.2. 8,0 litri uz 100 km vasaras periodā.
2. Apstiprināt degvielas patēriņa normu automašīnai VW Golf Variant GG5070:
2.1. 9,0 litri uz 100 km ziemas periodā;
2.2. 8,0 litri uz 100 km vasaras periodā.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

16.&
Par vecāku maksas un mūzikas instrumentu nomas maksas apstiprināšanu Baltinavas
Mūzikas un mākslas skolā 2013.gadā
L.Siliņa
Baltinavas novada dome izskatījusi Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas direktores
M.Bukšas 2013.gada 15.janvāra iesniegumu, kurā tiek lūgts apstiprināt vecāku maksu par
audzēkni Ls 4,00 mēnesī un par mūzikas instrumentu nomu - Ls 1,00 mēnesī.
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā
Baltinavas novada domes 2013.gada 16.janvāra Finanšu komitejas sēdes atzinumu, Baltinavas
novada dome vienojoties, NOLEMJ:
1. Apstiprināt vecāku maksu par audzēkni - Ls 4,00 mēnesī.
2. Apstiprināt maksu par mūzikas instrumentu nomu - Ls 1,00 mēnesī.
3. Atcelt Baltinavas novada domes 2012.gada 19.janvāra lēmumu „Par vecāku maksas un
mūzikas instrumenta nomas maksas apstiprināšanu Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā”
(protokols Nr.1, 8.&).
4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.
17.&
Par notekūdeņu novadīšanas tarifu apstiprināšanu
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 21.janvāra sēdes atzinumu, Baltinavas novada dome vienojoties, NOLEMJ:
1. Apstiprināt Baltinavas novada domes sniegto notekūdeņu novadīšanas pakalpojuma
tarifu – Ls 0,23 par 1 m3 bez PVN jeb Ls 0,28 par 1 m3 ar PVN.
2. Līdz 2013.gada 11.februārim veikt notekūdeņu daudzuma normas aprēķinu mēnesī uz
vienu cilvēku.
3. Notekūdeņu novadīšanas tarifs stājas spēkā ar 2013.gada 1.martu.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā
Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
18.&
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Veikals” atsavināšanu
L.Siliņa
Baltinavas novada pašvaldība ar 2012.gada 24.maija sēdes lēmumu “Par pašvaldības
nekustamā īpašuma „Veikals” izsoles rezultātu apstiprināšanu” (protokols Nr.5, 17.&) tika
nolēmusi atzīt Baltinavas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Veikals”, kas
atrodas „Mežnorās”, Pazlaugā, Baltinavas novadā, un sastāv no nedzīvojamās ēkas (būves
kopējā platība 175,72 kv.m., kadastra numurs 3844 011 0196 001 ) un zemes gabala (platība
0,2827 ha, kadastra numurs 3844 011 0196), trešo izsoli par nenotikušu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka,
ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome
var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 6.panta otro daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt atvasinātas publiskas
personas kustamo mantu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija vai tās
noteikta institūcija, trešo daļu, kas nosaka, ka lēmumā par atsavināšanu norāda atsavināšanas
veidu, 8.panta otro daļu, kas nosaka, ka atsavināšanai paredzētā atvasinātas publiskas personas
nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās personas
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lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā, 37.panta pirmās daļas 3.punktu, kurš paredz, ka, ja sarīkotā
izsole ir bijusi nesekmīga, publiskas personas mantu var pārdot par brīvu cenu, Baltinavas
novada domes Izsoļu un novērtēšanas komisijas nolikuma 1.2.punktu, kurš nosaka, ka Baltinavas
novada domes Novērtēšanas un izsoļu komisija veic Baltinavas novada pašvaldības atsavināmā
nekustamā īpašuma objektu un kustamās mantas novērtēšanu, Baltinavas novada dome
vienojoties, NOLEMJ:
1. Atsavināt Baltinavas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Veikals”, kas
atrodas „Mežnorās”, Pazlaugā, Baltinavas novadā, un sastāv no nedzīvojamās ēkas (būves
kopējā platība 175,72 kv.m., kadastra numurs 3844 011 0196 001 ) un zemes gabala (platība
0,2827 ha, kadastra numurs 3844 011 0196), pārdodot nekustamo īpašumu „Veikals” par brīvu
cenu.
2. Uzdot Baltinavas novada domes Novērtēšanas un izsoļu komisijai veikt nekustamā
īpašuma „Veikals” novērtēšanu Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.pantā
noteiktajā kārtībā.
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).
19.&
Par Baltinavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam
apstiprināšanu un saistošo noteikumu izstrādāšanu

L.Siliņa
Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 25.panta 1., 2.un 4.daļu, Ministru
kabineta 16.10.2012. noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” 94.punktu, Baltinavas novada dome vienojoties, NOLEMJ:
1. Apstiprināt Baltinavas novada teritorijas plānojumu 2013.- 2025.gadam un izstrādāt
saistošos noteikumus „Baltinavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

20.&
Par rūpniecisko pašpatēriņa zveju Svētaunes, Motrīnes un Obeļevas ezeros
L.Siliņa
Baltinavas novada dome konstatējusi, ka, tā kā Baltinavas novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā atrodošajos Svētaunes, Motrīnes un Obeļevas ezeros pieļaujamais
rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas nozvejas apjoms, zvejas rīku skaits vai zvejas vietu skaits var
izrādīties nepietiekams, lai nodrošinātu Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzēto zvejas
tiesību izmantošanu visām personām, kuras vēlas veikt rūpniecisko pašpatēriņa zveju Svētaunes,
Motrīnes un Obeļevas ezeros, ir radusies nepieciešamība rīkot rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas
nomas tiesību izsoles, kas dotu visiem pretendentiem vienlīdzīgas tiesiskās iespējas iegūt
rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas nomas tiesības Baltinavas novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā atrodošajos ezeros.
Saskaņā ar Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu pašvaldība zvejniecību regulējošos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē valstij piederošo zvejas tiesību izmantošanu un
pārzina privāto zvejas tiesību izmantošanu ūdeņos, kas atrodas pašvaldības administratīvajā
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teritorijā. Saskaņā ar Zvejniecības likuma 11.panta 5.2 daļu pašvaldība juridiskajām un fiziskajām
personām iznomāto zvejas tiesību izmantošanai iedala zvejas rīku vai nozvejas limitu Baltijas
jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos un Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos.
Zvejniecības likuma 11.panta sestā daļa nosaka, ka, ja pieļaujamais nozvejas apjoms,
zvejas rīku skaits vai rūpnieciskās zvejas vietu skaits nav pietiekams, lai nodrošinātu attiecīgos
ūdeņos vai to daļā juridiskajām un fiziskajām personām ar Civillikumu noteikto vai iznomāto
zvejas tiesību izmantošanu, kā arī apmierinātu juridisko un fizisko personu iesniegtos lūgumus
par zvejas tiesību nomas līgumu noslēgšanu, var organizēt zvejas tiesību nomas vai zvejas
atļauju (licenču) izsoli.
Zvejniecības likuma 11.panta septītā daļa nosaka, ka izsoli var organizēt gan juridiskajām
un fiziskajām personām, kurām saskaņā ar šā likuma 7.panta sesto daļu ir dodama priekšroka
zvejai attiecīgos ūdeņos vai to daļā (slēgtā izsole), gan visiem interesentiem (atklātā izsole) uz
atlikušo nozvejas apjomu, zvejas rīku un zvejas vietu skaitu.
Zvejniecības likuma 7. panta sestajā daļā noteikts, ka iznomājot zvejas tiesības,
priekšroka ir tai komercsabiedrībai vai individuālajam komersantam, kas darbojas attiecīgās
pašvaldības teritorijā, ir saistīts ar komerciālo zveju vai nodarbojas ar zivju resursu atražošanu un
pavairošanu, pildījis iepriekš noslēgtā līguma nosacījumus un ievērojis zveju regulējošos
noteikumus. Pārējās zvejas tiesības tiek iznomātas pašpatēriņa zvejai, un attiecībā uz šo zvejas
limita daļu priekšroka ir personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās pašvaldības teritorijā
vai kurām piederošais nekustamais īpašums atrodas attiecīgās pašvaldības teritorijā. Tādējādi,
rīkojot rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas nomas tiesību izsoli, domei izsoles noteikumos jāparedz
priekšrocības personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Baltinavas novada pašvaldības teritorijā
vai kurām piederošais nekustamais īpašums atrodas Baltinavas novada pašvaldības teritorijā.
Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr. 918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.
Saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem Baltinavas novada dome Svētaunes,
Motrīnes un Obeļevas ezeros ir tiesīga piešķirt sekojošus tīklu limitus:
1) Svētaunes ezerā, kurā saskaņā ar Civillikuma 2.pielikumu zvejas tiesības pieder valstij,
30.11.2009. Ministru Kabineta noteikumu Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem
un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 1.pielikumā noteiktais zvejas tīklu limits ir 145
metri.
2) Motrīnes un Obeļevas ezeros, kuri atrodas Baltinavas novada pašvaldības tiesiskajā
valdījumā, saskaņā ar 30.11.2009. Ministru Kabineta noteikumu Nr.1374 „Noteikumi par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.8. punktu, katrā no
minētajiem ezeriem zvejas tīklu limits ir 75 metri.
Saskaņā ar 30.11.2009. Ministru Kabineta noteikumu Nr.1374 „Noteikumi par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.1. un 4.3.punktu
pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas vai ar kuras administratīvo teritoriju
robežojas ūdenstilpes, ievērojot normatīvos aktus par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību
nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību un normatīvos aktus par zvejas tiesību izmantošanu
privātajos ūdeņos, kā arī šajos noteikumos noteiktos zvejas limitus, veic šādas darbības:
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1) ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, – iedala konkrētu limita apjomu fiziskajām
un juridiskajām personām, ar kurām pašvaldībai noslēgti rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
līgumi;
2) nodrošina, lai zvejniekiem iedalītais zvejas limita apmērs nepārsniedz konkrētai
ūdenstilpei noteikto kopējo zvejas limitu, kā arī uzrauga, lai limitu summārais apmērs, kas
norādīts privāto ūdeņu īpašnieku paziņojumos par zvejas limitu izmantošanu vai kuru nosaka
īpašnieku savstarpējās vienošanās par zvejas limitu sadali, nepārsniedz konkrētai ūdenstilpei
noteikto kopējo limitu.
Šo noteikumu 7.1. apakšpunkts nosaka, ka zvejai šo noteikumu 1.pielikumā minētajos
ezeros katram zvejniekam iedala konkrētu tīklu garuma limitu metros. Šādi iedalītos limitus
summē, iepriekš noapaļojot katra tīkla garumu līdz skaitlim, kas beidzas ar "0" vai "5". Tīklu
garuma limita vietā zvejniekiem zvejai ezeros var iedalīt zivju murdu limitu ar nosacījumu, ka
viens murds atbilst 30 metru tīklu garuma limitam. Šo noteikumu 7.5.apakšpunkts nosaka, ka
zvejai šo noteikumu 1.pielikumā minētajos privātajos ezeros, kā arī privātajos ezeros, uz kuriem
attiecas šo noteikumu 3.8.apakšpunktā noteiktais zvejas tīklu limits, kā arī zvejai publiskajos
ezeros zvejniekam iedala tīkla garuma limitu vienībās, kas nav mazākas par 30 metriem.
Rūpnieciskās zvejas tiesību izsoles noteikumi vispārīgi reglamentēti Ministru kabineta
11.08.2009. noteikumu Nr. 918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu
un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” X nodaļā.
Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr. 918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 33.punkts nosaka, ka,
ja nomas iesniegumu skaits pārsniedz ūdenstilpes nomas vai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
iespējas, rīko ūdenstilpes nomas konkursu vai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoli. Nomas
iesnieguma iesniedzējam rakstiski paziņo par konkursa vai izsoles norises vietu un laiku.
Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr. 918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 50.punkts nosaka, ka
rīkojot rūpnieciskās zvejas tiesību izsoli, šo noteikumu 2.pielikumā norādīto maksu izmanto kā
izsoles sākuma cenu. Saskaņā ar noteikumu 2.pielikumu maksa par zivju tīklu par katriem 5
metriem tīkla iekšējos ūdeņos ir Ls 2,00, pie kam pielikuma 3.punktā pašvaldībām arī tiek
piešķirtas tiesības maksu par zvejas rīku limita vienu vienību divkāršot saskaņā ar attiecīgās
pašvaldības lēmumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības
likuma 5.panta ceturto daļu, 7.panta sesto daļu, 11.panta sesto un septīto daļu, Ministru kabineta
11.08.2009. noteikumu Nr. 918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu
un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 33., 43., 44., 46., 47., 49., 50.punktu, Ministru Kabineta
30.11.2009. noteikumu Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas
kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 4.1., 4.3., 7.1., un 7.5.apakšpunktu un šo noteikumu 1.pielikumu,
Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu, kā arī ņemot vērā
Baltinavas novada domes Sociālo un saimniecisko lietu komitejas 2013.gada 21. janvāra sēdes
atzinumu Baltinavas novada dome vienojoties, NOLEMJ:
1. Apstiprināt Izsoles noteikumus:
1.1. “Rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Svētaunes ezerā izsoles noteikumi”
(Pielikums Nr.1);
1.2. “Rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Motrīnes ezerā izsoles noteikumi”
(Pielikums Nr.2);
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1.3. “Rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Obeļevas ezerā izsoles noteikumi”
(Pielikums Nr.1);
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601).

21.&
Par smilts – grants pārdošanas cenu noteikšanu 2013.gadā
L.Siliņa
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, kurš nosaka,
ka tikai dome var noteikt maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā un kustamā īpašuma
lietošanu (iznomāšanu), likuma „Par zemes dzīlēm” 3.panta 2.punktu, kas nosaka, ka zemes
īpašnieks vai tā attiecīgi pilnvarotais, ja zemes īpašnieks ir valsts vai pašvaldība, var rīkoties ar
zemes dzīlēm, ciktāl šis likums un citi normatīvie akti neierobežo viņa tiesības, ņemot vērā
Baltinavas novada domes Sociālo un saimniecisko lietu komitejas 2013.gada 21.janvāra sēdes
atzinumu, Baltinavas novada dome atklāti balsojot ``Par`` - 9 balsis ( A.Nagle, A.Cīrulis,
G.Bartkevičs, I.Daukste, S.Tabore, A.Keiša, Vl.Bolgarovs, I.Vilkaste, L.Siliņa), ``Pret`` - nav,
``Atturas`` - 1(M.Bukša), NOLEMJ:
1. Apstiprināt sekojošu maksu bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei Baltinavas
novada pašvaldībai piederošajos karjeros 2013.gadā:
1.1. maksu par smilti irdenā veidā - 0,80 Ls/m3 bez PVN;
1.2. maksu par granti irdenā veidā - 1,80 Ls/m3 bez PVN.
2. Lēmums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī.

22.&
Par derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu SIA „Zeme un lietošana” karjerā
``Obeļova``
L.Siliņa
Baltinavas novada dome saņēmusi SIA „Zeme un lietošana” (reģ.Nr.52103030361,
juridiskā adrese: ”Pūces”, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477) pilnvarotās personas
Līgas Kalniņas 2013.gada 18.janvāra pieteikumu bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei līdz
7000 m3 (septiņi tūkstoši kubikmetru) apjomā smilts – grants atradnē „Obeļova” Baltinavas
novadā, zemesgabala kadastra apzīmējums Nr. 3844 010 0099.
Baltinavas novada dome konstatē, ka saskaņā ar Baltinavas novada teritorijas plānojuma
2013.-2025.gadam noteikumiem zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 010 0099 kā
plānotā (atļautā) izmantošana ir noteikta kā derīgo izrakteņu ieguves teritorija.
Pamatojoties likuma "Par zemes dzīlēm" 4.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka
zemes dzīļu fonda izmantošanas pārraudzību neatkarīgi no tā piederības (īpašnieka) normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā valsts vārdā veic vietējās pašvaldības, 4.panta piektās daļas 1.punktu, kas
nosaka, ka vietējās pašvaldības savās administratīvajās teritorijās Ministru kabineta noteiktajā
kārtībā un ievērojot Valsts vides dienesta noteiktos ieguves limitus, izsniedz atļaujas bieži
sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei, 4.panta sesto daļu, kas nosaka, ka pašvaldībām nodoto
funkciju izpildei nepieciešamo izdevumu segšanai izmanto ieņēmumus no valsts nodevas, kas
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saņemta par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujām, 2011.gada 6.septembra Ministru
kabineta noteikumiem Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo
izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” un 2006.gada 19.decembra Ministru kabineta
noteikumu Nr.1055 „Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži
sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi” 4.punktu, kas nosaka, ka valsts
nodeva par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju ir 100 latu, 7.punktu, kas nosaka, ka
valsts nodevu par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju ieskaita vietējās pašvaldības
budžetā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas bieži sastopamie derīgie izrakteņi, Baltinavas
novada dome atklāti balsojot ``Par`` - 9 balsis ( A.Nagle, A.Cīrulis, G.Bartkevičs, I.Daukste,
S.Tabore, A.Keiša, Vl.Bolgarovs, I.Vilkaste, L.Siliņa), ``Pret`` - nav, ``Atturas`` - 1(M.Bukša),
NOLEMJ:
1. Noslēgt zemes nomas līgumu un izsniegt SIA „Zeme un lietošana”
(reģ.Nr.52103030361, juridiskā adrese: ”Pūces”, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477),
pēc valsts nodevas – LVL 100 (viens simts latu) samaksas, atļauju bieži sastopamo derīgo
izrakteņu smilts - grants ieguvei līdz 7000 m3 (septiņi tūkstoši kubikmetru) apjomā atradnē
„Obeļova” Baltinavas novadā, zemesgabala kadastra apzīmējums Nr. 3844 010 0099, uz laiku
līdz 2013.gada 31.decembrim.
2. Apstiprināt bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju Nr. ___ (pielikumā) ar trīs
pielikumiem – 1.pielikums „Zemes dzīļu izmantošanas nosacījumi”; 2.pielikums „Atradnes
„Obeļova” laukuma plāns; 3.pielikums „Derīgo izrakteņu ieguves limits” atradnē „Obeļova”.
3. Valsts nodevu par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju ieskaitīt Baltinavas
novada pašvaldības budžetā.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4600).

PIELIKUMS
Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauja
Nr. _________
Izsniegta

SIA „Zeme un lietošana”, Reģ. Nr. 52103030361
(komersanta firma un reģistrācijas numurs)

Obeļova
(atradnes nosaukums)

Baltinavas novads
(atradnes administratīvā piederība un adrese (ja iespējams))

Smilts – grants
(derīgo izrakteņu veids)

Atļauja izsniegta 2013.gada 25.janvārī
un ir derīga līdz 2013.gada 31.decembrim
Pielikumā:
Nr.
Pielikuma nosaukums
p.k.
1. Zemes dzīļu izmantošanas nosacījumi

Lpp. Skaits

1
15

2.

3.

Karte vai plāns, kurā attēlo atradnes robežu, atļaujas adresāta īpašumā vai
nomā esošo zemesgabalu robežas, atļaujas laukuma robežu ar robežpunktiem;
tabula ar robežpunktu koordinātām LKS-92 TM sistēmā
Derīgo izrakteņu ieguves limits

1
1

Atļaujas pielikumi ir tās neatņemama sastāvdaļa.
Pašvaldības pārstāvis

Lidija Siliņa
(vārds, uzvārds, paraksts)

Pielikums Nr. 1
pie bieži sastopamo derīgo izrakteņu
ieguves atļaujas Nr. ________

Zemes dzīļu izmantošanas nosacījumi
1. Bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļauja (turpmāk – atļauja) izsniegta SIA „Zeme un
lietošana” (reģ.Nr.52103030361, juridiskā adrese: ”Pūces”, Rucavas pagasts, Rucavas
novads, LV-3477), saskaņā ar likuma „Par zemes dzīlēm” 4. panta 5. daļu.
2. Atļauja dod tiesības atļaujas adresātam veikt bieži sastopamo derīgo izrakteņu smiltsgrants līdz 7000 m3 apjomā ieguvi Baltinavas novada pašvaldības īpašumā esošajā
zemes nogabalā 8,08 ha platībā smilts – grants atradnē „Obeļova”(zemes gabala
kadastra apzīmējums Nr. 3844 010 0099).
3. Derīgo izrakteņu ieguve atļauta derīgo izrakteņu ieguves limita noteiktajā apjomā.
Derīgo izrakteņu ieguves limits norādīts atļaujas pielikumā.
4. Derīgo izrakteņu ieguves vietas robežas norādītas atļaujas pielikumā.
5. Pirms ieguves darbu uzsākšanas, noteikt par ieguves darbu norisi un iegūto derīgo
izrakteņu apjomu uzskaiti atbildīgo darbinieku.
6. Pirms ieguves darbu uzsākšanas nostiprināt dabā laukuma robežpunktus, kurā saskaņā
ar šo atļauju notiks derīgo izrakteņu ieguve.
7. Derīgo izrakteņu ieguves laikā nepieļaut nesankcionētu atkritumu izgāztuvju
veidošanos izstrādātajos iecirkņos.
8. Nodrošināt iegūto derīgo izrakteņu uzskaiti, derīgo izrakteņu zudumu un krājumu
atlikumu ticamu noteikšanu. Kontrolēt iegūtā derīgā izrakteņa apjomu un krājumu
atlikumu noteikšanas precizitāti, veicot periodiskas topogrāfiskās uzmērīšanas karjerā.
9. Informāciju par derīgo izrakteņu ieguvi iesniegt vides pārvaldes iestādēm atbilstoši
Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
10. Pēc noteiktā derīgo izrakteņu apjoma iegūšanas derīgo izrakteņu ieguves vietā veikt
derīgo izrakteņu ieguves vietas rekultivācijas darbus atbilstoši Latvijas Republikas
normatīvo aktu prasībām.
11. Uzturēt kārtībā ceļus un iebrauktuves.

Baltinavas novada domes priekšsēdētāja

L.Siliņa
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23.&
Par derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu SIA „Zeme un lietošana” karjerā
``Garkalni``
L.Siliņa
Baltinavas novada dome saņēmusi SIA „Zeme un lietošana” (reģ.Nr.52103030361,
juridiskā adrese: ”Pūces”, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477) pilnvarotās personas
Līgas Kalniņas pieteikumu bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei līdz 9000 m3 (deviņi
tūkstoši kubikmetru) apjomā smilts – grants atradnē „Garkalni” Baltinavas novadā, zemesgabala
kadastra apzīmējums Nr. 3844 011 0246.
Baltinavas novada dome konstatē, ka saskaņā ar Baltinavas novada teritorijas plānojuma
2013.-2025.gadam noteikumiem zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 011 0246 kā
plānotā (atļautā) izmantošana ir noteikta kā derīgo izrakteņu ieguves teritorija.
Pamatojoties likuma "Par zemes dzīlēm" 4.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka
zemes dzīļu fonda izmantošanas pārraudzību neatkarīgi no tā piederības (īpašnieka) normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā valsts vārdā veic vietējās pašvaldības, 4.panta piektās daļas 1.punktu, kas
nosaka, ka vietējās pašvaldības savās administratīvajās teritorijās Ministru kabineta noteiktajā
kārtībā un ievērojot Valsts vides dienesta noteiktos ieguves limitus, izsniedz atļaujas bieži
sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei, 4.panta sesto daļu, kas nosaka, ka pašvaldībām nodoto
funkciju izpildei nepieciešamo izdevumu segšanai izmanto ieņēmumus no valsts nodevas, kas
saņemta par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujām, 2011.gada 6.septembra Ministru
kabineta noteikumiem Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo
izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” un 2006.gada 19.decembra Ministru kabineta
noteikumu Nr.1055 „Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži
sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi” 4.punktu, kas nosaka, ka valsts
nodeva par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju ir 100 latu, 7.punktu, kas nosaka, ka
valsts nodevu par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju ieskaita vietējās pašvaldības
budžetā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas bieži sastopamie derīgie izrakteņi, Baltinavas
novada dome atklāti balsojot ``Par`` - 9 balsis ( A.Nagle, A.Cīrulis, G.Bartkevičs, I.Daukste,
S.Tabore, A.Keiša, Vl.Bolgarovs, I.Vilkaste, L.Siliņa), ``Pret`` - nav, ``Atturas`` - 1(M.Bukša),
NOLEMJ:
1. Noslēgt zemes nomas līgumu un izsniegt SIA „Zeme un lietošana”
(reģ.Nr.52103030361, juridiskā adrese: ”Pūces”, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477),
pēc valsts nodevas – LVL 100 (viens simts latu) samaksas, atļauju bieži sastopamo derīgo
izrakteņu smilts - grants ieguvei līdz 9000 m3 (deviņi tūkstoši kubikmetru) apjomā atradnē
„Garkalni” Baltinavas novadā, zemesgabala kadastra apzīmējums Nr. 3844 011 0246, uz laiku
līdz 2013.gada 31.decembrim.
2. Apstiprināt bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju Nr. __________
(pielikumā) ar trīs pielikumiem – 1.pielikums „Zemes dzīļu izmantošanas nosacījumi”;
2.pielikums „Atradnes „Garkalni” laukuma plāns; 3.pielikums „Derīgo izrakteņu ieguves limits”
atradnē „Garkalni”.
3. Valsts nodevu par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju ieskaitīt Baltinavas
novada pašvaldības budžetā.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4600).
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PIELIKUMS
Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauja
Nr. _________
Izsniegta

SIA „Zeme un lietošana”, Reģ. Nr. 52103030361
(komersanta firma un reģistrācijas numurs)

Garkalni
(atradnes nosaukums)

Baltinavas novads
(atradnes administratīvā piederība un adrese (ja iespējams))

Smilts – grants
(derīgo izrakteņu veids)

Atļauja izsniegta 2013.gada 25.janvārī
un ir derīga līdz 2013.gada 31.decembrim
Pielikumā:
Nr.
Pielikuma nosaukums
p.k.
1. Zemes dzīļu izmantošanas nosacījumi
2. Karte vai plāns, kurā attēlo atradnes robežu, atļaujas adresāta īpašumā vai
nomā esošo zemesgabalu robežas, atļaujas laukuma robežu ar robežpunktiem;
tabula ar robežpunktu koordinātām LKS-92 TM sistēmā
3. Derīgo izrakteņu ieguves limits

Lpp. Skaits

1
1
1

Atļaujas pielikumi ir tās neatņemama sastāvdaļa.
Pašvaldības pārstāvis

Lidija Siliņa
(vārds, uzvārds, paraksts)

Pielikums Nr. 1
pie bieži sastopamo derīgo izrakteņu
ieguves atļaujas Nr. ________

Zemes dzīļu izmantošanas nosacījumi
12. Bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļauja (turpmāk – atļauja) izsniegta SIA „Zeme un
lietošana” (reģ.Nr.52103030361, juridiskā adrese: ”Pūces”, Rucavas pagasts, Rucavas
novads, LV-3477), saskaņā ar likuma „Par zemes dzīlēm” 4. panta 5. daļu.
13. Atļauja dod tiesības atļaujas adresātam veikt bieži sastopamo derīgo izrakteņu smiltsgrants līdz 9000 m3 apjomā ieguvi platībā smilts – grants atradnē „Garkalni”(zemes
gabala kadastra apzīmējums Nr. 3844 011 0246) Baltinavas novadā.
14. Derīgo izrakteņu ieguve atļauta derīgo izrakteņu ieguves limita noteiktajā apjomā.
Derīgo izrakteņu ieguves limits norādīts atļaujas pielikumā.
15. Derīgo izrakteņu ieguves vietas robežas norādītas atļaujas pielikumā.
16. Pirms ieguves darbu uzsākšanas, noteikt par ieguves darbu norisi un iegūto derīgo
izrakteņu apjomu uzskaiti atbildīgo darbinieku.
17. Pirms ieguves darbu uzsākšanas nostiprināt dabā laukuma robežpunktus, kurā saskaņā
ar šo atļauju notiks derīgo izrakteņu ieguve.
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18. Derīgo izrakteņu ieguves laikā nepieļaut nesankcionētu atkritumu izgāztuvju
veidošanos izstrādātajos iecirkņos.
19. Nodrošināt iegūto derīgo izrakteņu uzskaiti, derīgo izrakteņu zudumu un krājumu
atlikumu ticamu noteikšanu. Kontrolēt iegūtā derīgā izrakteņa apjomu un krājumu
atlikumu noteikšanas precizitāti, veicot periodiskas topogrāfiskās uzmērīšanas karjerā.
20. Informāciju par derīgo izrakteņu ieguvi iesniegt vides pārvaldes iestādēm atbilstoši
Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
21. Pēc noteiktā derīgo izrakteņu apjoma iegūšanas derīgo izrakteņu ieguves vietā veikt
derīgo izrakteņu ieguves vietas rekultivācijas darbus atbilstoši Latvijas Republikas
normatīvo aktu prasībām.
22. Uzturēt kārtībā ceļus un iebrauktuves.

Baltinavas novada domes priekšsēdētāja

L.Siliņa

24.&
Par derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu SIA „Motors” karjerā „Obeļova”
L.Siliņa
Baltinavas novada dome saņēmusi SIA „Motors” (reģ.Nr.42403002153, juridiskā adrese:
c. Jupatovka 11, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4601) valdes priekšsēdētāja
M.Ahverdjanc 2013.gada 23.janvāra pieteikumu bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei līdz
1000 m3 (viens tūkstotis kubikmetru) apjomā smilts – grants atradnē „Obeļova” Baltinavas
novadā, zemesgabala kadastra apzīmējums Nr. 3844 010 0099.
Baltinavas novada dome konstatē, ka saskaņā ar Baltinavas novada teritorijas plānojuma
2013.-2025.gadam noteikumiem zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 010 0099 kā
plānotā (atļautā) izmantošana ir noteikta kā derīgo izrakteņu ieguves teritorija.
Pamatojoties likuma "Par zemes dzīlēm" 4.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka
zemes dzīļu fonda izmantošanas pārraudzību neatkarīgi no tā piederības (īpašnieka) normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā valsts vārdā veic vietējās pašvaldības, 4.panta piektās daļas 1.punktu, kas
nosaka, ka vietējās pašvaldības savās administratīvajās teritorijās Ministru kabineta noteiktajā
kārtībā un ievērojot Valsts vides dienesta noteiktos ieguves limitus, izsniedz atļaujas bieži
sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei, 4.panta sesto daļu, kas nosaka, ka pašvaldībām nodoto
funkciju izpildei nepieciešamo izdevumu segšanai izmanto ieņēmumus no valsts nodevas, kas
saņemta par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujām, 2011.gada 6.septembra Ministru
kabineta noteikumiem Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo
izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” un 2006.gada 19.decembra Ministru kabineta
noteikumu Nr.1055 „Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži
sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi” 4.punktu, kas nosaka, ka valsts
nodeva par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju ir 100 latu, 7.punktu, kas nosaka, ka
valsts nodevu par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju ieskaita vietējās pašvaldības
budžetā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas bieži sastopamie derīgie izrakteņi, Baltinavas
novada dome atklāti balsojot ``Par`` - 9 balsis ( A.Nagle, A.Cīrulis, G.Bartkevičs, I.Daukste,
S.Tabore, A.Keiša, Vl.Bolgarovs, I.Vilkaste, L.Siliņa), ``Pret`` - nav, ``Atturas`` - 1(M.Bukša),
NOLEMJ:
1. Noslēgt zemes nomas līgumu un izsniegt SIA „Motors” (reģ.Nr.42403002153,
juridiskā adrese: c. Jupatovka 11, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4601), pēc valsts
nodevas – LVL 100 (viens simts latu) samaksas, atļauju bieži sastopamo derīgo izrakteņu smilts
- grants ieguvei līdz 1000 m3 (viens tūkstotis kubikmetru) apjomā atradnē „Obeļova” Baltinavas
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novadā, zemesgabala kadastra apzīmējums Nr. 3844 010 0099, uz laiku līdz 2013.gada
31.decembrim.
2. Apstiprināt bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju Nr. __________
(pielikumā) ar trīs pielikumiem – 1.pielikums „Zemes dzīļu izmantošanas nosacījumi”;
2.pielikums „Atradnes „Obeļova” laukuma plāns; 3.pielikums „Derīgo izrakteņu ieguves limits”
atradnē „Obeļova”.
3. Valsts nodevu par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju ieskaitīt Baltinavas
novada pašvaldības budžetā.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4600).

PIELIKUMS
Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauja
Nr. _________
Izsniegta

SIA „Motors”, Reģ. Nr. 42403002153
(komersanta firma un reģistrācijas numurs)

Obeļova
(atradnes nosaukums)

Baltinavas novads
(atradnes administratīvā piederība un adrese (ja iespējams))

Smilts – grants
(derīgo izrakteņu veids)

Atļauja izsniegta 2013.gada 25.janvārī
un ir derīga līdz 2013.gada 31.decembrim
Pielikumā:
Nr.
p.k.
1.
2.

3.

Pielikuma nosaukums

Lpp. Skaits

Zemes dzīļu izmantošanas nosacījumi
Karte vai plāns, kurā attēlo atradnes robežu, atļaujas adresāta īpašumā vai
nomā esošo zemesgabalu robežas, atļaujas laukuma robežu ar robežpunktiem;
tabula ar robežpunktu koordinātām LKS-92 TM sistēmā
Derīgo izrakteņu ieguves limits

1
1
1

Atļaujas pielikumi ir tās neatņemama sastāvdaļa.
Pašvaldības pārstāvis

Lidija Siliņa
(vārds, uzvārds, paraksts)

Pielikums Nr. 1
pie bieži sastopamo derīgo izrakteņu
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ieguves atļaujas Nr. ________

Zemes dzīļu izmantošanas nosacījumi
23. Bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļauja (turpmāk – atļauja) izsniegta SIA „Motors”
(reģ.Nr.42403002153, juridiskā adrese: c. Jupatovka 11, Griškānu pagasts, Rēzeknes
novads, LV-4601), saskaņā ar likuma „Par zemes dzīlēm” 4. panta 5. daļu.
24. Atļauja dod tiesības atļaujas adresātam veikt bieži sastopamo derīgo izrakteņu smilts-grants
līdz 1000 m3 apjomā ieguvi Baltinavas novada pašvaldības īpašumā esošajā zemes
nogabalā __________ ha platībā smilts – grants atradnē „Obeļova”(zemes gabala kadastra
apzīmējums Nr. 3844 010 0099).
25. Derīgo izrakteņu ieguve atļauta derīgo izrakteņu ieguves limita noteiktajā apjomā. Derīgo
izrakteņu ieguves limits norādīts atļaujas pielikumā.
26. Derīgo izrakteņu ieguves vietas robežas norādītas atļaujas pielikumā.
27. Pirms ieguves darbu uzsākšanas, noteikt par ieguves darbu norisi un iegūto derīgo
izrakteņu apjomu uzskaiti atbildīgo darbinieku.
28. Pirms ieguves darbu uzsākšanas nostiprināt dabā laukuma robežpunktus, kurā saskaņā ar šo
atļauju notiks derīgo izrakteņu ieguve.
29. Derīgo izrakteņu ieguves laikā nepieļaut nesankcionētu atkritumu izgāztuvju veidošanos
izstrādātajos iecirkņos.
30. Nodrošināt iegūto derīgo izrakteņu uzskaiti, derīgo izrakteņu zudumu un krājumu atlikumu
ticamu noteikšanu. Kontrolēt iegūtā derīgā izrakteņa apjomu un krājumu atlikumu
noteikšanas precizitāti, veicot periodiskas topogrāfiskās uzmērīšanas karjerā.
31. Informāciju par derīgo izrakteņu ieguvi iesniegt vides pārvaldes iestādēm atbilstoši Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
32. Pēc noteiktā derīgo izrakteņu apjoma iegūšanas derīgo izrakteņu ieguves vietā veikt derīgo
izrakteņu ieguves vietas rekultivācijas darbus atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu
prasībām.
33. Uzturēt kārtībā ceļus un iebrauktuves.
Baltinavas novada domes priekšsēdētāja

Sēdes vadītājs
Sēdes protokolists

L.Siliņa

L.Siliņa
M.Stepiņa

Sēdi slēdz plkst.16.20
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LATVIJAS REPUBLIKA
BALTINAVAS NOVADS
BALTINAVAS NOVADA
DOME
Kārsavas ielā 16. Baltinava Baltinavas novadā, LV - 4594. T. 64521227; 64522028 ,fax 4522028
e-pasts baltinava@balvi.gov.lv
Norēķinu konts Nr.LV 64 BATR 0051202757900 A/S ``GE MONEY BANK`` kods BATR LV2x014
Reģ.Nr.90009115590

Saistošie noteikumi Nr.1
APSTIPRINĀTI:
Baltinavas novada domes
sēdes protokols Nr.1,&1
24.01.2013.
Baltinavas novada budžets 2013.gadam
izdoti pamatojoties uz LR likuma
``Par pašvaldībām`` 21.p.2.p., likuma
``Par pašvaldības budžetiem``
1. APSTIPRINĀT Baltinavas novada pašvaldības pamatbudžeta IEŅĒMUMUS
869 502 latu apmērā.
2. APSTIPRINĀT Baltinavas novada pašvaldības pamatbudžeta IZDEVUMUS:
969 143 latu apmērā.
3. APSTIPRINĀT pamatbudžeta kases apgrozāmo līdzekļu ATLIKUMUS 01.01.2013
173 443,55Ls, tai skaitā:
3.1.Kase-554,14
3.2.Norēķinu konti Valsts kasē-3827,74
3.3.Norēķinu konti GE Money bank-2649,66
3.4.Norēķinu konti SEB bankā-166412,01
un 12575,23EUR{norēķinu konts GE Money bank)
4. APSTIPRINĀT Baltinavas novada pašvaldības speciālā budžeta IEŅĒMUMUS:
18 389 latu apmērā.
5. APSTIPRINĀT Baltinavas novada pašvaldības speciālā budžeta IZDEVUMUS:
42 748 latu apmērā.
6. APSTIPRINĀT SPECIĀLĀ BUDŽETA kases apgrozāmo līdzekļu ATLIKUMUS
01.01.2013 Ls 81830,27 ,t.sk.:
6.1.Kase-29,86
6.2.Norēķinu konti GE Money bank-91,37
6.3.Norēķinu konti SEB bankā-81709,04
7. APSTIPRINĀT ziedojumu un dāvinājumu kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu
01.01.2013 28,15Ls(norēķinu konts Valsts kasē).
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PIELIKUMĀ:
Izvērsta Baltinavas novada domes pamatbudžeta ieņēmumu tāme uz 3 lapām.
Izvērsti Baltinavas novada domes pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
uz 6 lapām.
Izvērsta Baltinavas novada domes speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu tāme uz 1lapas;
sēdes vadītājs
Baltinavas novada domes priekšsēdētāja

L. Siliņa
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LATVIJAS REPUBLIKA
BALTINAVAS NOVADS
BALTINAVAS NOVADA
DOME
Kārsavas ielā 16. Baltinava Baltinavas novadā, LV - 4594. T. 64521227; 64522028 ,fax 4522028
e-pasts baltinava@balvi.gov.lv
Norēķinu konts Nr.LV 64 BATR 0051202757900 A/S ``GE MONEY BANK`` kods BATR LV2x014
Reģ.Nr.90009115590

saistošie noteikumi Nr. 2
APSTIPRINĀTI
Baltinavas novada domes sēdē
24.01.2013.
Protokols Nr.1,&4
Grozījumi 2010.gada 25.novembra saistošajos noteikumos Nr.28 ”Par sociālās palīdzības
pabalstiem Baltinavas novadā``
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 3.panta trešo daļu un 35. panta ceturto daļu
Izdarīt Baltinavas novada pašvaldības 2010.gada 25.novembra saistošajos noteikumos Nr.28
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Baltinavas novadā” sekojošus grozījumus:
1. Papildināt noteikumu X sadaļu ar 46.1 punktu sekojošā redakcijā :
„46.1 Pabalstu transporta pakalpojumu samaksai piešķir trūcīgām personām, lai nodrošinātu
iespēju saņemt veselības aprūpes pakalpojumus pēc ārsta nosūtījuma uz Rīgas, Madonas,
Rēzeknes vai Valmieras medicīnas iestādēm. Pabalsta apmērs ceļa izdevumu kompensācijai,
apmaksājot autobusa biļeti personai vai apmaksājot degvielas talonus autobusa biļetes cenas
apmērā, ir līdz Ls 15,00 vienu reizi kalendārajā gadā.”
2. Papildināt noteikumus ar XI.1 sadaļu sekojošā redakcijā:
„XI.1 Pabalsts aprūpei
50.1 Ikmēneša Sociālās aprūpes nodrošināšanas pabalstu var saņemt personas, kurām līdz
2012.gada 31.decembrim ir ticis piešķirts aprūpes mājās pakalpojums, kā arī sākot ar 2013.gada
1.janvāri - vientuļi pensionāri, kuri savu dzīvesvietu deklarējuši Baltinavas novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā divpadsmit mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas un kuri atbilst visiem
zemāk minētajiem nosacījumiem:
50.1 1. kuri vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu
personisko aprūpi;
50.1 2. kuriem ir piešķirts trūcīgas personas statuss;
50.1 3. kuriem nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku (bērnu, mazbērnu) izņemot
gadījumus, ja Civillikumā noteiktie likumīgie apgādnieki ir pensionāri vai invalīdi, kas veselības
stāvokļa dēļ nespēj aprūpēt apgādājamo, ko apliecina ģimenes ārsta izziņa;
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50.1 4. kuriem par labu nav noslēgts uztura līgums;
50.1 5. kuriem ar šo personu kopā dzīvojošie ģimenes locekļi vecuma, veselības stāvokļa dēļ
nevar nodrošināt tai nepieciešamo aprūpi;
50.1 6. kuri nesaņem valsts sociālo pabalstu invalīdam, kuram nepieciešama kopšana.
50.2 Pabalsta apmērs ir Ls 30 mēnesī.
50.3 Personām, kurām nepieciešama pastāvīga aprūpe, pabalsts tiek piešķirts uz 1 gadu.
Atveseļošanās periodā vai slimības laikā pabalsts tiek piešķirts uz 3-6 mēnešiem.
50.4 Pabalsts netiek piešķirts personām, kuras 12 mēnešu laikā pirms iesnieguma iesniegšanas ir
dāvinājuma veidā atsavinājušas sev piederošu nekustamo īpašumu.”

Baltinavas novada domes priekšsēdētāja

L.Siliņa
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Baltinavas novada pašvaldības 2013.gada 24.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2 Grozījumi
2010.gada 25.novembra saistošajos noteikumos Nr.28 ”Par sociālās palīdzības pabalstiem
Baltinavas novadā”
Sadaļas nosaukums

Sadaļas paskaidrojums

1. Saistošo noteikumu
nepieciešamības pamatojums

1) Lai nodrošinātu veselības aprūpi trūcīgām
personām, papildināta Baltinavas novada domes
2010.gada 25.novembra saistošo noteikumu
Nr.28 ”Par sociālās palīdzības pabalstiem
Baltinavas novadā” X sadaļa, sadaļā iekļaujot 46.1
punktu, kurš nosaka pabalstu transporta
pakalpojumu samaksai, kuru piešķir trūcīgām
personām, lai nodrošinātu iespēju saņemt
veselības aprūpes pakalpojumus pēc ārsta
nosūtījuma Rīgas vai Valmieras medicīnas
iestādēs.
2) Pašreiz spēkā esošajos Baltinavas novada
domes 2010.gada 25.novembra saistošajos
noteikumos Nr.28 ”Par sociālās palīdzības
pabalstiem Baltinavas novadā” nav noteikts
pabalsts aprūpei, tā piešķiršanas un izmaksas
kārtība, kā arī personu loks, kurām ir tiesības
saņemt minēto sociālo palīdzību. Tā kā Sociālā
dienesta ikdienas darbā ir konstatēts, ka ir personas
kam nepieciešama aprūpe, izstrādāti grozījumi
saistošajos noteikumos un iekļauts pabalsts aprūpei.

2. Īss saistošo noteikumu satura
izklāsts.

Grozījumi papildina Baltinavas novada domes
2010.gada 25.novembra saistošo noteikumu
Nr.28 ”Par sociālās palīdzības pabalstiem
Baltinavas novadā” X sadaļu, sadaļā iekļaujot
46.1 punktu, kurš nosaka pabalstu transporta
pakalpojumu samaksai, kuru piešķir trūcīgām
personām, lai nodrošinātu iespēju saņemt
veselības aprūpes pakalpojumus pēc ārsta
nosūtījuma Rīgas vai Valmieras medicīnas
iestādēs, kā arī XI.1 sadaļā „Pabalsts aprūpei”
nosaka kārtību, kādā piešķirams aprūpes pabalsts.

.
3. Informācija par saistošo
noteikumu iespējamo ietekmi uz
pašvaldības budžetu.

Saistošie
noteikumi
būtiski
neietekmēs
pašvaldības budžeta izdevumu daļu. Lai
nodrošinātu to izpildi nav nepieciešams veidot
jaunas institūcijas vai radīt jaunas darba vietas.
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4. Informācija par saistošo
noteikumu ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā.

Saistošie noteikumi neietekmēs uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par administratīvajām
procedūrām.

Saistošo noteikumu projekts neskar un neietekmē
administratīvās procedūras.

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām.

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Baltinavas novada domes priekšsēdētāja

L.Siliņa
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LATVIJAS REPUBLIKA
BALTINAVAS NOVADS
BALTINAVAS NOVADA
DOME
Kārsavas ielā 16. Baltinava Baltinavas novadā, LV - 4594. T. 64521227; 64522028 ,fax 4522028
e-pasts baltinava@balvi.gov.lv
Norēķinu konts Nr.LV 64 BATR 0051202757900 A/S ``GE MONEY BANK`` kods BATR LV2x014
Reģ.Nr.90009115590

Saistošie noteikumi Nr.3
Apstiprināti
Baltinavas novada domes sēdē
Protokols Nr.1,& 5
24.01.2013.

Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Baltinavas novadā 2013.gadā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
1.panta otrās daļas 9.1 punktu, 9.panta otro daļu un
Pārejas noteikumu 40.1 un 47.punktu
I. Vispārīgie noteikumi
1. Saistošie noteikumi nosaka nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Baltinavas
novadā 2013. gadā.
II. Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana 2013. gadā
2. Pēc nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības aktualizācijas nekustamā īpašuma nodokļa
apmērs, ja nemainās nekustamā īpašuma lietošanas mērķis, atsevišķi par katru zemes vienību
2013. gadā nedrīkst pārsniegt iepriekšējam taksācijas gadam aprēķināto nodokļa apmēru
(neņemot vērā atvieglojumus) vairāk kā par 25 procentiem.
3. Šo noteikumu 2. punktā noteikto nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu nepiemēro, ja
aprēķinātais nodoklis ir mazāks par 5 latiem.
4. Šo noteikumu 2. punktā noteiktais nodokļa apmēra pieauguma ierobežojums neattiecas uz
nodokļa aprēķinu par neapstrādātu lauksaimniecības zemi.
5. Ja nekustamā īpašuma objekts kļūst par nekustamā īpašuma nodokļa objektu 2013. gadā (ja
2012. gadā objekts bija ar nekustamā īpašuma nodokli neapliekams objekts vai ja izveidots
jauns nekustamā īpašuma nodokļa objekts), tad nekustamā īpašuma nodoklis 2013. gadam
tiek aprēķināts nepiemērojot nodokļa pieauguma ierobežojumu.
6. Ar nekustamā īpašuma nodokli 2013. gadā neapliek saimnieciskajā darbībā neizmantojamās
dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2, izņemot garāžas.
III. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu
piespiedu izpildes termiņš 2013. gadā
7. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņš ir septiņi
gadi no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.
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IV. Noslēguma jautājumi
8. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
9. Atzīt par spēku zaudējušiem 19.01.2012. Baltinavas novada domes saistošos noteikumus Nr.
3 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Baltinavas novadā”.
Sēdes vadītājs

/L.Siliņa
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Baltinavas novada pašvaldības 2013.gada 24.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Par
nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Baltinavas novadā 2013.gadā”
Paskaidrojuma raksta
sadaļa
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Informācija

Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1. panta otrās
daļas 9.1 punkts, 9. panta otrā daļa pārejas noteikumu 40.1 un
47. punkts.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1. panta otrās
daļas 9.1 punkts paredz pašvaldību domēm tiesības līdz
dienai, kas tiek sagatavots nodokļa maksāšanas paziņojums
par 2013. gadu, pieņemt saistošos noteikumus par dzīvojamo
māju palīgēku aplikšanu vai neaplikšanu ar nekustamā
īpašuma nodokli, ja ēkas platība pārsniedz 25 m2, izņemot
garāžas.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” Pārejas
noteikumu 40.1 punkts paredz pašvaldību domēm tiesības līdz
dienai, kad tiek sagatavots nodokļa maksāšanas paziņojums
par 2013. gadu, pieņemt saistošos noteikumus par nodokļa
apmēra pieauguma ierobežojumu zemei vai saglabāt nodokļa
apmēru zemei 2012. gada līmenī, kā arī noteikt šī pieauguma
ierobežojuma apmēru un piemērošanas nosacījumus.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” Pārejas
noteikumu 47. punkts paredz pašvaldību domēm tiesības līdz
dienai, kad tiek sagatavots nodokļa maksāšanas paziņojums
par 2013. gadu, pieņemt saistošos noteikumus par nekustamā
īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes
termiņu vai piedzīt laikā nenomaksāto nodokli, nokavējuma
naudu bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem un
nodevām”.
Saistošos
noteikumus
pieņem
likuma
„Par
pašvaldībām”46. pantā noteiktajā kārtībā.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka:
- nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2013. gadā;
- nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu
piespiedu izpildes termiņu 2013. gadā
3. Informācija par plānoto
Nosakot
nekustamā
īpašuma
nodokļa
pieauguma
projekta ietekmi uz
ierobežojuma piemērošanu 2013. gadā iespējamā ietekme uz
pašvaldības budžetu
pašvaldības budžetu ir aptuveni Ls 3000.
Nosakot kārtību, ka 2013. gadā ar nekustamā īpašuma
nodokli netiek apliktas dzīvojamo māju palīgēkas, iespējamā
ietekme uz pašvaldības budžetu ir aptuveni Ls 535.
Nosakot nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu
piespiedu izpildes termiņu 2013. gadā, iespējamā ietekme uz
pašvaldības budžetu nav.
4. Informācija par plānoto
Saistošo noteikumu projekts neietekmē uzņēmējdarbību
projekta ietekmi uz
Baltinavas novada pašvaldības teritorijā
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
Saistošos noteikumus publicē laikrakstā „Baltinavas Vēstis”,
administratīvajām
kā arī portālā www.baltinava.lv
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procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Sēdes vadītājs

Saistošo noteikumu izstrādes
konsultācijas ar privātpersonām

gaitā

nav

notikušas

L.Siliņa
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LATVIJAS REPUBLIKA
BALTINAVAS NOVADS
BALTINAVAS NOVADA
DOME
Kārsavas ielā 16. Baltinava Baltinavas novadā, LV - 4594. T. 64521227; 64522028 ,fax 4522028
e-pasts baltinava@balvi.gov.lv
Norēķinu konts Nr.LV 64 BATR 0051202757900 A/S ``GE MONEY BANK`` kods BATR LV2x014
Reģ.Nr.90009115590

DOMES SĒDE
PROTOKOLS Nr.1
Baltinavas novada domē

24.01.2013.
24.&
Par derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu SIA „Motors” karjerā „Obeļova”
L.Siliņa
Baltinavas novada dome saņēmusi SIA „Motors” (reģ.Nr.42403002153, juridiskā adrese:
c. Jupatovka 11, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4601) valdes priekšsēdētāja
M.Ahverdjanc 2013.gada 23.janvāra pieteikumu bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei līdz
1000 m3 (viens tūkstotis kubikmetru) apjomā smilts – grants atradnē „Obeļova” Baltinavas
novadā, zemesgabala kadastra apzīmējums Nr. 3844 010 0099.
Baltinavas novada dome konstatē, ka saskaņā ar Baltinavas novada teritorijas plānojuma
2013.-2025.gadam noteikumiem zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 010 0099 kā
plānotā (atļautā) izmantošana ir noteikta kā derīgo izrakteņu ieguves teritorija.
Pamatojoties likuma "Par zemes dzīlēm" 4.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka
zemes dzīļu fonda izmantošanas pārraudzību neatkarīgi no tā piederības (īpašnieka) normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā valsts vārdā veic vietējās pašvaldības, 4.panta piektās daļas 1.punktu, kas
nosaka, ka vietējās pašvaldības savās administratīvajās teritorijās Ministru kabineta noteiktajā
kārtībā un ievērojot Valsts vides dienesta noteiktos ieguves limitus, izsniedz atļaujas bieži
sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei, 4.panta sesto daļu, kas nosaka, ka pašvaldībām nodoto
funkciju izpildei nepieciešamo izdevumu segšanai izmanto ieņēmumus no valsts nodevas, kas
saņemta par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujām, 2011.gada 6.septembra Ministru
kabineta noteikumiem Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo
izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” un 2006.gada 19.decembra Ministru kabineta
noteikumu Nr.1055 „Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži
sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi” 4.punktu, kas nosaka, ka valsts
nodeva par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju ir 100 latu, 7.punktu, kas nosaka, ka
valsts nodevu par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju ieskaita vietējās pašvaldības
budžetā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas bieži sastopamie derīgie izrakteņi, Baltinavas
novada dome atklāti balsojot ``Par`` - 9 balsis ( A.Nagle, A.Cīrulis, G.Bartkevičs, I.Daukste,
S.Tabore, A.Keiša, Vl.Bolgarovs, I.Vilkaste, L.Siliņa), ``Pret`` - nav, ``Atturas`` - 1(M.Bukša),
NOLEMJ:
1. Noslēgt zemes nomas līgumu un izsniegt SIA „Motors” (reģ.Nr.42403002153,
juridiskā adrese: c. Jupatovka 11, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4601), pēc valsts
nodevas – LVL 100 (viens simts latu) samaksas, atļauju bieži sastopamo derīgo izrakteņu smilts
- grants ieguvei līdz 1000 m3 (viens tūkstotis kubikmetru) apjomā atradnē „Obeļova” Baltinavas
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novadā, zemesgabala kadastra apzīmējums Nr. 3844 010 0099, uz laiku līdz 2013.gada
31.decembrim.
2. Apstiprināt bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju Nr. __________
(pielikumā) ar trīs pielikumiem – 1.pielikums „Zemes dzīļu izmantošanas nosacījumi”;
2.pielikums „Atradnes „Obeļova” laukuma plāns; 3.pielikums „Derīgo izrakteņu ieguves limits”
atradnē „Obeļova”.
3. Valsts nodevu par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju ieskaitīt Baltinavas
novada pašvaldības budžetā.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4600).
Sēdes vadītājs
Baltinavas novada domes priekšsēdētāja

paraksts

L.Siliņa
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PIELIKUMS
Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauja
Nr. _________
Izsniegta

SIA „Motors”, Reģ. Nr. 42403002153
(komersanta firma un reģistrācijas numurs)

Obeļova
(atradnes nosaukums)

Baltinavas novads
(atradnes administratīvā piederība un adrese (ja iespējams))

Smilts – grants
(derīgo izrakteņu veids)

Atļauja izsniegta 2013.gada 25.janvārī
un ir derīga līdz 2013.gada 31.decembrim
Pielikumā:
Nr.
p.k.
1.
2.

3.

Pielikuma nosaukums

Lpp. Skaits

Zemes dzīļu izmantošanas nosacījumi
Karte vai plāns, kurā attēlo atradnes robežu, atļaujas adresāta īpašumā vai
nomā esošo zemesgabalu robežas, atļaujas laukuma robežu ar robežpunktiem;
tabula ar robežpunktu koordinātām LKS-92 TM sistēmā
Derīgo izrakteņu ieguves limits

1
1
1

Atļaujas pielikumi ir tās neatņemama sastāvdaļa.
Pašvaldības pārstāvis

Lidija Siliņa
(vārds, uzvārds, paraksts)
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Pielikums Nr. 1
pie bieži sastopamo derīgo izrakteņu
ieguves atļaujas Nr. ________

Zemes dzīļu izmantošanas nosacījumi
34. Bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļauja (turpmāk – atļauja) izsniegta SIA „Motors”
(reģ.Nr.42403002153, juridiskā adrese: c. Jupatovka 11, Griškānu pagasts, Rēzeknes
novads, LV-4601), saskaņā ar likuma „Par zemes dzīlēm” 4. panta 5. daļu.
35. Atļauja dod tiesības atļaujas adresātam veikt bieži sastopamo derīgo izrakteņu smilts-grants
līdz 1000 m3 apjomā ieguvi Baltinavas novada pašvaldības īpašumā esošajā zemes
nogabalā 8,08 ha platībā smilts – grants atradnē „Obeļova”(zemes gabala kadastra
apzīmējums Nr. 3844 010 0099).
36. Derīgo izrakteņu ieguve atļauta derīgo izrakteņu ieguves limita noteiktajā apjomā. Derīgo
izrakteņu ieguves limits norādīts atļaujas pielikumā.
37. Derīgo izrakteņu ieguves vietas robežas norādītas atļaujas pielikumā.
38. Pirms ieguves darbu uzsākšanas, noteikt par ieguves darbu norisi un iegūto derīgo
izrakteņu apjomu uzskaiti atbildīgo darbinieku.
39. Pirms ieguves darbu uzsākšanas nostiprināt dabā laukuma robežpunktus, kurā saskaņā ar šo
atļauju notiks derīgo izrakteņu ieguve.
40. Derīgo izrakteņu ieguves laikā nepieļaut nesankcionētu atkritumu izgāztuvju veidošanos
izstrādātajos iecirkņos.
41. Nodrošināt iegūto derīgo izrakteņu uzskaiti, derīgo izrakteņu zudumu un krājumu atlikumu
ticamu noteikšanu. Kontrolēt iegūtā derīgā izrakteņa apjomu un krājumu atlikumu
noteikšanas precizitāti, veicot periodiskas topogrāfiskās uzmērīšanas karjerā.
42. Informāciju par derīgo izrakteņu ieguvi iesniegt vides pārvaldes iestādēm atbilstoši Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
43. Pēc noteiktā derīgo izrakteņu apjoma iegūšanas derīgo izrakteņu ieguves vietā veikt derīgo
izrakteņu ieguves vietas rekultivācijas darbus atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu
prasībām.
44. Uzturēt kārtībā ceļus un iebrauktuves.
Baltinavas novada domes priekšsēdētāja

L.Siliņa
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PIELIKUMS
Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauja
Nr. _________
Izsniegta

SIA „Zeme un lietošana”, Reģ. Nr. 52103030361
(komersanta firma un reģistrācijas numurs)

Garkalni
(atradnes nosaukums)

Baltinavas novads
(atradnes administratīvā piederība un adrese (ja iespējams))

Smilts – grants
(derīgo izrakteņu veids)

Atļauja izsniegta 2013.gada 25.janvārī
un ir derīga līdz 2013.gada 31.decembrim
Pielikumā:
Nr.
Pielikuma nosaukums
p.k.
1. Zemes dzīļu izmantošanas nosacījumi
2. Karte vai plāns, kurā attēlo atradnes robežu, atļaujas adresāta īpašumā vai
nomā esošo zemesgabalu robežas, atļaujas laukuma robežu ar robežpunktiem;
tabula ar robežpunktu koordinātām LKS-92 TM sistēmā
3. Derīgo izrakteņu ieguves limits

Lpp. Skaits

1
1
1

Atļaujas pielikumi ir tās neatņemama sastāvdaļa.
Pašvaldības pārstāvis

Lidija Siliņa
(vārds, uzvārds, paraksts)
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Pielikums Nr. 1
pie bieži sastopamo derīgo izrakteņu
ieguves atļaujas Nr. ________

Zemes dzīļu izmantošanas nosacījumi
45. Bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļauja (turpmāk – atļauja) izsniegta SIA „Zeme un
lietošana” (reģ.Nr.52103030361, juridiskā adrese: ”Pūces”, Rucavas pagasts, Rucavas
novads, LV-3477), saskaņā ar likuma „Par zemes dzīlēm” 4. panta 5. daļu.
46. Atļauja dod tiesības atļaujas adresātam veikt bieži sastopamo derīgo izrakteņu smiltsgrants līdz 9000 m3 apjomā ieguvi platībā smilts – grants atradnē „Garkalni”(zemes
gabala kadastra apzīmējums Nr. 3844 011 0246) Baltinavas novadā.
47. Derīgo izrakteņu ieguve atļauta derīgo izrakteņu ieguves limita noteiktajā apjomā.
Derīgo izrakteņu ieguves limits norādīts atļaujas pielikumā.
48. Derīgo izrakteņu ieguves vietas robežas norādītas atļaujas pielikumā.
49. Pirms ieguves darbu uzsākšanas, noteikt par ieguves darbu norisi un iegūto derīgo
izrakteņu apjomu uzskaiti atbildīgo darbinieku.
50. Pirms ieguves darbu uzsākšanas nostiprināt dabā laukuma robežpunktus, kurā saskaņā
ar šo atļauju notiks derīgo izrakteņu ieguve.
51. Derīgo izrakteņu ieguves laikā nepieļaut nesankcionētu atkritumu izgāztuvju
veidošanos izstrādātajos iecirkņos.
52. Nodrošināt iegūto derīgo izrakteņu uzskaiti, derīgo izrakteņu zudumu un krājumu
atlikumu ticamu noteikšanu. Kontrolēt iegūtā derīgā izrakteņa apjomu un krājumu
atlikumu noteikšanas precizitāti, veicot periodiskas topogrāfiskās uzmērīšanas karjerā.
53. Informāciju par derīgo izrakteņu ieguvi iesniegt vides pārvaldes iestādēm atbilstoši
Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
54. Pēc noteiktā derīgo izrakteņu apjoma iegūšanas derīgo izrakteņu ieguves vietā veikt
derīgo izrakteņu ieguves vietas rekultivācijas darbus atbilstoši Latvijas Republikas
normatīvo aktu prasībām.
55. Uzturēt kārtībā ceļus un iebrauktuves.

Baltinavas novada domes priekšsēdētāja

L.Siliņa
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Pielikums Nr. 3
pie bieži sastopamo derīgo izrakteņu
ieguves atļaujas Nr. _____

DERĪGO IZRAKTEŅU IEGUVES LIMITS
Garkalni
_______________________________________________________________________
(Derīgo izrakteņu atradnes nosaukums)

Baltinavas novads
___________________________________________________________________
(Atradnes atrašanās vieta)

SIA „Zeme un lietošana”, Reģ. Nr. 52103030361
_______________________________________________________________________
(Komersanta firma, kurai piešķirts ieguves limits)

2013.gada 31.decembris
_______________________________________________________________________
(Termiņš, uz kādu piešķirts limits)

Derīgo izrakteņu
veids

Mērvienība

Ieguves limita
apjoms

Krājumu
kategorija

Smilts – grants
smilts

m3
m3

32,6 tūkst.m3
130,9m3

A
A

Baltinavas novada domes priekšsēdētāja

L.Siliņa
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Baltinavas novada domes saistošie noteikumi 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 3.panta trešo daļu un 35. panta ceturto daļu
Izdarīt Baltinavas novada pašvaldības 2010.gada 25.novembra saistošajos noteikumos Nr.28
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Baltinavas novadā” sekojošus grozījumus:
1. Papildināt noteikumu X sadaļu ar 46.1 punktu sekojošā redakcijā :
„46.1 Pabalstu transporta pakalpojumu samaksai piešķir trūcīgām personām, lai nodrošinātu
iespēju saņemt veselības aprūpes pakalpojumus pēc ārsta nosūtījuma uz Rīgas, Madonas,
Rēzeknes vai Valmieras medicīnas iestādēm. Pabalsta apmērs ceļa izdevumu kompensācijai,
apmaksājot autobusa biļeti personai vai apmaksājot degvielas talonus autobusa biļetes cenas
apmērā, ir līdz Ls 15,00 vienu reizi kalendārajā gadā.”
2. Papildināt noteikumus ar XI.1 sadaļu sekojošā redakcijā:
„XI.1 Pabalsts aprūpei
50.1 Ikmēneša Sociālās aprūpes nodrošināšanas pabalstu var saņemt personas, kurām līdz
2012.gada 31.decembrim ir ticis piešķirts aprūpes mājās pakalpojums, kā arī sākot ar 2013.gada
1.janvāri - vientuļi pensionāri, kuri savu dzīvesvietu deklarējuši Baltinavas novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā divpadsmit mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas un kuri atbilst visiem
zemāk minētajiem nosacījumiem:
50.1 1. kuri vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu
personisko aprūpi;
50.1 2. kuriem ir piešķirts trūcīgas personas statuss;
50.1 3. kuriem nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku (bērnu, mazbērnu) izņemot
gadījumus, ja Civillikumā noteiktie likumīgie apgādnieki ir pensionāri vai invalīdi, kas veselības
stāvokļa dēļ nespēj aprūpēt apgādājamo, ko apliecina ģimenes ārsta izziņa;
50.1 4. kuriem par labu nav noslēgts uztura līgums;
50.1 5. kuriem ar šo personu kopā dzīvojošie ģimenes locekļi vecuma, veselības stāvokļa dēļ
nevar nodrošināt tai nepieciešamo aprūpi;
50.1 6. kuri nesaņem valsts sociālo pabalstu invalīdam, kuram nepieciešama kopšana.
50.2 Pabalsta apmērs ir Ls 30 mēnesī.
50.3 Personām, kurām nepieciešama pastāvīga aprūpe, pabalsts tiek piešķirts uz 1 gadu.
Atveseļošanās periodā vai slimības laikā pabalsts tiek piešķirts uz 3-6 mēnešiem.
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50.4 Pabalsts netiek piešķirts personām, kuras 12 mēnešu laikā pirms iesnieguma iesniegšanas ir
dāvinājuma veidā atsavinājušas sev piederošu nekustamo īpašumu.”

Baltinavas novada domes priekšsēdētāja

L.Siliņa

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Baltinavas novada pašvaldības 2013.gada 24.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.____
”Grozījumi 2010.gada 25.novembra saistošajos noteikumos Nr.28 ”Par sociālās palīdzības
pabalstiem Baltinavas novadā””.
Sadaļas nosaukums

Sadaļas paskaidrojums

1. Saistošo noteikumu
nepieciešamības pamatojums

1) Lai nodrošinātu veselības aprūpi trūcīgām
personām, papildināta Baltinavas novada domes
2010.gada 25.novembra saistošo noteikumu
Nr.28 ”Par sociālās palīdzības pabalstiem
Baltinavas novadā” X sadaļa, sadaļā iekļaujot 46.1
punktu, kurš nosaka pabalstu transporta
pakalpojumu samaksai, kuru piešķir trūcīgām
personām, lai nodrošinātu iespēju saņemt
veselības aprūpes pakalpojumus pēc ārsta
nosūtījuma Rīgas vai Valmieras medicīnas
iestādēs.
2) Pašreiz spēkā esošajos Baltinavas novada
domes 2010.gada 25.novembra saistošajos
noteikumos Nr.28 ”Par sociālās palīdzības
pabalstiem Baltinavas novadā” nav noteikts
pabalsts aprūpei, tā piešķiršanas un izmaksas
kārtība, kā arī personu loks, kurām ir tiesības
saņemt minēto sociālo palīdzību. Tā kā Sociālā
dienesta ikdienas darbā ir konstatēts, ka ir personas
kam nepieciešama aprūpe, izstrādāti grozījumi
saistošajos noteikumos un iekļauts pabalsts aprūpei.

2. Īss saistošo noteikumu satura
izklāsts.

Grozījumi papildina Baltinavas novada domes
2010.gada 25.novembra saistošo noteikumu
Nr.28 ”Par sociālās palīdzības pabalstiem
Baltinavas novadā” X sadaļu, sadaļā iekļaujot
46.1 punktu, kurš nosaka pabalstu transporta
pakalpojumu samaksai, kuru piešķir trūcīgām
personām, lai nodrošinātu iespēju saņemt
40

veselības aprūpes pakalpojumus pēc ārsta
nosūtījuma Rīgas vai Valmieras medicīnas
iestādēs, kā arī XI.1 sadaļā „Pabalsts aprūpei”
nosaka kārtību, kādā piešķirams aprūpes pabalsts.

.
3. Informācija par saistošo
noteikumu iespējamo ietekmi uz
pašvaldības budžetu.

Saistošie
noteikumi
būtiski
neietekmēs
pašvaldības budžeta izdevumu daļu. Lai
nodrošinātu to izpildi nav nepieciešams veidot
jaunas institūcijas vai radīt jaunas darba vietas.

4. Informācija par saistošo
noteikumu ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā.

Saistošie noteikumi neietekmēs uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par administratīvajām
procedūrām.

Saistošo noteikumu projekts neskar un neietekmē
administratīvās procedūras.

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām.

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Baltinavas novada domes priekšsēdētāja

L.Siliņa
Apstiprināti
Baltinavas novada domes sēdē
Protokols Nr.1,& 3
24.01.2013.

Saistošie noteikumi Nr. 3
„Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Baltinavas novadā
2013.gadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
1.panta otrās daļas 9.1 punktu, 9.panta otro daļu un
Pārejas noteikumu 40.1 un 47.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
10. Saistošie noteikumi nosaka nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Baltinavas
novadā 2013. gadā.
II. Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana 2013. gadā
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11. Pēc nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības aktualizācijas nekustamā īpašuma nodokļa
apmērs, ja nemainās nekustamā īpašuma lietošanas mērķis, atsevišķi par katru zemes vienību
2013. gadā nedrīkst pārsniegt iepriekšējam taksācijas gadam aprēķināto nodokļa apmēru
(neņemot vērā atvieglojumus) vairāk kā par 25 procentiem.
12. Šo noteikumu 2. punktā noteikto nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu nepiemēro, ja
aprēķinātais nodoklis ir mazāks par 5 latiem.
13. Šo noteikumu 2. punktā noteiktais nodokļa apmēra pieauguma ierobežojums neattiecas uz
nodokļa aprēķinu par neapstrādātu lauksaimniecības zemi.
14. Ja nekustamā īpašuma objekts kļūst par nekustamā īpašuma nodokļa objektu 2013. gadā (ja
2012. gadā objekts bija ar nekustamā īpašuma nodokli neapliekams objekts vai ja izveidots
jauns nekustamā īpašuma nodokļa objekts), tad nekustamā īpašuma nodoklis 2013. gadam
tiek aprēķināts nepiemērojot nodokļa pieauguma ierobežojumu.
15. Ar nekustamā īpašuma nodokli 2013. gadā neapliek saimnieciskajā darbībā neizmantojamās
dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2, izņemot garāžas.
III. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu
piespiedu izpildes termiņš 2013. gadā
16. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņš ir septiņi
gadi no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.
IV. Noslēguma jautājumi
17. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
18. Atzīt par spēku zaudējušiem 19.01.2012. Baltinavas novada domes saistošos noteikumus Nr.
2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Baltinavas novadā”.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Baltinavas novada pašvaldības 2013.gada 24.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.____
„Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Baltinavas novadā 2013.gadā”
Paskaidrojuma raksta
sadaļa
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Informācija
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1. panta otrās
daļas 9.1 punkts, 9. panta otrā daļa pārejas noteikumu 40.1 un
47. punkts.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1. panta otrās
daļas 9.1 punkts paredz pašvaldību domēm tiesības līdz
dienai, kas tiek sagatavots nodokļa maksāšanas paziņojums
par 2013. gadu, pieņemt saistošos noteikumus par dzīvojamo
māju palīgēku aplikšanu vai neaplikšanu ar nekustamā
īpašuma nodokli, ja ēkas platība pārsniedz 25 m2, izņemot
garāžas.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” Pārejas
noteikumu 40.1 punkts paredz pašvaldību domēm tiesības līdz
dienai, kad tiek sagatavots nodokļa maksāšanas paziņojums
par 2013. gadu, pieņemt saistošos noteikumus par nodokļa
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apmēra pieauguma ierobežojumu zemei vai saglabāt nodokļa
apmēru zemei 2012. gada līmenī, kā arī noteikt šī pieauguma
ierobežojuma apmēru un piemērošanas nosacījumus.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” Pārejas
noteikumu 47. punkts paredz pašvaldību domēm tiesības līdz
dienai, kad tiek sagatavots nodokļa maksāšanas paziņojums
par 2013. gadu, pieņemt saistošos noteikumus par nekustamā
īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes
termiņu vai piedzīt laikā nenomaksāto nodokli, nokavējuma
naudu bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem un
nodevām”.
Saistošos
noteikumus
pieņem
likuma
„Par
pašvaldībām”46. pantā noteiktajā kārtībā.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka:
- nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2013. gadā;
- nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu
piespiedu izpildes termiņu 2013. gadā
3. Informācija par plānoto
Nosakot
nekustamā
īpašuma
nodokļa
pieauguma
projekta ietekmi uz
ierobežojuma piemērošanu 2013. gadā iespējamā ietekme uz
pašvaldības budžetu
pašvaldības budžetu ir aptuveni Ls 3000.
Nosakot kārtību, ka 2013. gadā ar nekustamā īpašuma
nodokli netiek apliktas dzīvojamo māju palīgēkas, iespējamā
ietekme uz pašvaldības budžetu ir aptuveni Ls 535.
Nosakot nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu
piespiedu izpildes termiņu 2013. gadā, iespējamā ietekme uz
pašvaldības budžetu nav.
4. Informācija par plānoto
Saistošo noteikumu projekts neietekmē uzņēmējdarbību
projekta ietekmi uz
Baltinavas novada pašvaldības teritorijā
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
Saistošos noteikumus publicē laikrakstā „Baltinavas Vēstis”,
administratīvajām
kā arī portālā www.baltinava.lv
procedūrām
6. Informācija par
Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas
konsultācijām ar
konsultācijas ar privātpersonām
privātpersonām
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LATVIJAS REPUBLIKA
BALTINAVAS NOVADS
BALTINAVAS NOVADA
DOME
Kārsavas ielā 16. Baltinava Baltinavas novadā, LV - 4594. T. 64521227; 64522028 ,fax 4522028
e-pasts baltinava@balvi.gov.lv
Norēķinu konts Nr.LV 64 BATR 0051202757900 A/S ``GE MONEY BANK`` kods BATR LV2x014
Reģ.Nr.90009115590

DOMES SĒDE
PROTOKOLS Nr.1
Baltinavas novada domē

24.01.2013.

1.&
Par Baltinavas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam
L.Siliņa
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 2.punktu, 46.panta otro daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantu,
ņemot vērā Baltinavas novada domes Finanšu komitejas 2013.gada 16.janvāra sēdes atzinumu,
Baltinavas novada dome vienojoties, NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.1 “Par Baltinavas novada budžetu 2013.gadam”.
2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.1 “Par Baltinavas novada budžetu 2013.gadam”.

Sēdes vadītājs
Baltinavas novada domes priekšsēdētāja

paraksts

L.Siliņa
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