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Vladimirs Bolgarovs, Imants Slišāns, Aija Nagle, Marija Bukša, Inta Vilkaste,
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Darba kārtībā:
1. Par pašvaldībai piekrītošā zemesgabala atsavināšanu.
2. Par zemes vienības piekritību Baltinavas novada pašvaldībai un zemes
lietošanas mērķa noteikšanu.
3. Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam un zemes lietošanas
mērķa noteikšanu zemes vienībai.
4. Par Baltinavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma ,,Veikals’’
pārdošanu par brīvu cenu Vitālijam Kļanskim.
5. Par Baltinavas novada deju kolektīva ēdināšanas izdevumu apmaksu
Abrenes apriņķa deju kolektīvu lielkoncerta dienā Viļakā.
6. Par līdzfinansējuma piešķiršanu LEADER projektam ,,Sabiedriskās
tualetes rekonstrukcija Baltinavas ciemā’’.
7. Par līdzfinansējuma piešķiršanu KHNM projektam ,,Villaiņu audumu un
diegu iegāde Baltinavas novada etnogrāfiskajam ansamblim’’.
8. Par līdzfinansējuma nodrošinājumu pasākuma ,,Lauku ekonomikas
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā’’ projektiem.

9. Par līdzfinansējumu piešķiršanu KHNM projektam ,,Solu izgatavošana
Baltinavas vidusskolas ēdamzālei’’.
10. Par konkursa ,,Baltinavas novada Gada cilvēks 2013’’ nolikuma
apstiprināšanu.
11. Par konkursa ,,Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2013’’ nolikuma
apstiprināšanu.
12. Par adrešu precizēšanu Skolas ielā, Baltinavā, Baltinavas novadā.
13. Par kanalizācijas notekūdeņu novadīšanas pakalpojuma tarifa noteikšanu
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu saņēmējiem, kuriem ir
uzstādīti ūdensskaitītāji
14. Par līdzfinansējuma piešķiršanu KHNM projektam,, Baltinavas Romas
katoļu baznīcas žoga metāla elementu atjaunošana un krāsošana.’’
1.&
Par pašvaldībai piekrītošā zemesgabala atsavināšanu
L. Siliņa
Baltinavas novada dome izskatījusi 2013.gada 24.aprīļa Daiņa Ločmeļa
dzīvesvietas adrese: Breksene, Baltinavas novads iesniegumu ar lūgumu atļaut izpirkt
viņa nomāto Baltinavas novada pašvaldībai piekrītošo zemesgabalu ar kadastra
apzīmējumu Nr. 3844 001 0256 3,6 ha platībā.
Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punkts nosaka, ka dome
var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome
var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu,
kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otrā daļa nosaka, ka
publisku personu mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. Citus
mantas atsavināšanas veidus var izmantot tikai šajā likumā paredzētajos gadījumos.
Likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka bez izsoles rīkošanas pārdot
publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma
4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar
nosacīto cenu. Šīs likuma 4.panta ceturtajā daļā minētās personas ir:
1) zemes īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgrāmatā
ierakstītu ēku (būvi), kas atrodas uz īpašumā esošās zemes, vai zemes starpgabalu, kas
piegul viņu zemei;
2) zemes kopīpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvi),
kas atrodas uz kopīpašumā esošās zemes, vai domājamo daļu no tās samērīgi savai
zemes daļai;
3) zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi
vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), vai zemesgabalu, uz kura
atrodas ēka (būve), un zemes starpgabalu, kas pieguļ šai zemei;
4) zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) kopīpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt tā
zemesgabala domājamo daļu, uz kura atrodas ēka (būve), samērīgi savai ēkas (būves)
daļai;
5) īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās
domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā;
6) dzīvokļa īpašnieks, ja viņam ir pirmpirkuma tiesības uz citu dzīvokļa
īpašumu tajā pašā daudzdzīvokļu mājā un ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā
likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā;

7) kopīpašnieks, ja viņš vēlas izbeigt kopīpašuma attiecības ar publisku personu;
8) persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes
lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona
vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums.
Tā kā Dainis Ločmelis neatbilst nevienam no Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā noteiktajiem kritērijiem, vienīgais
iespējamais augstāk minētā zemesgabala atsavināšanas veids ir pārdošana izsolē.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta otrā daļa nosaka, ka
atļauju atsavināt atvasinātas publiskas personas kustamo mantu dod attiecīgās
atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija vai tās noteikta institūcija, savukārt trešā
daļa nosaka, ka lēmumā par atsavināšanu norāda atsavināšanas veidu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 4.panta ceturto daļu,
6.panta otro un trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4. punktu, Administratīvā procesa
likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu, Baltinavas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist atsavināt, pārdodot izsolē Baltinavas novada pašvaldībai piekrītošo
zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 001 0256 3,6 ha platībā pēc minētā
zemesgabala reģistrācijas zemesgrāmatā.
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).
2.&
Par zemes vienības piekritību Baltinavas novada pašvaldībai un zemes
lietošanas mērķa noteikšanu
L.Siliņa
Baltinavas novada dome izskatījusi Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās
nodaļas 2013.gada 11.aprīļa vēstuli Nr.2-04.1-V/1750, kurā Valsts zemes dienests
lūdzis Baltinavas novada domi pieņemt lēmumu par zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu Nr.3844 003 0262 0,16 ha platībā piekritību un zemes lietošanas mērķa
noteikšanu minētajai zemes vienībai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
01.09.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.996 "Kārtība, kādā nosaka valstij un
pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas
pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi" 13.punktu,
20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 2.1.punktu, 14.3.punktu, 18.punktu, Administratīvā procesa likuma 70.panta
pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu, Baltinavas novada dome NOLEMJ:

1. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu Nr.3844 003 0262 0,16 ha platībā no
rezerves fonda zemēm ieskaitīt Baltinavas novada pašvaldībai piekritīgajās zemēs.
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr.3844 003 0262 0,16 ha platībā
noteikt zemes lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM mērķa
kods: 0601).
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).
3.&
Par nosaukumu piešķiršanu nekustamajam īpašumam un zemes lietošanas
mērķa noteikšanu zemes vienībai
L.Siliņa
Baltinavas novada dome izskatījusi Māra Logina dzīvesvietas adrese:
„Akmeņsalas”, Briežuciema pagasts, Balvu novads) iesniegumu ar lūgumu piešķirt
nekustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 001 0172 nosaukumu
„Jaunmasāni” un noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 001 0172
zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, 20.06.2006. Ministru
kabineta 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. Piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 001 0172
nosaukumu „Jaunmasāni”.
2. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 001 0172 zemes
lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(NĪLM mērķa kods: 0101).
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).

4.&
Par Baltinavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Veikals” pārdošanu
par brīvu cenu Vitālijam Kļanskim
L.Siliņa
Baltinavas novada dome ar 2012.gada 24.maija 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 sakarā ar to, ka uz izsoli netika pieteicies
neviens pretendents.
Ar 2013.gada 24.janvāra Baltinavas novada domes lēmumu “Par
pašvaldības nekustamā īpašuma „Veikals” atsavināšanu” (protokols Nr.1, 18.&)
Baltinavas novada dome nolēma atsavināt minēto nekustamo īpašumu, pārdodot
to par brīvu cenu saskaņā ar Publiskas personas 37.panta pirmās daļas 3.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.
Ar 2013.gada 21.marta Baltinavas novada domes lēmumu “Par
pašvaldības nekustamā īpašuma „Veikals” pārdošanas par brīvu cenu nosacītās
cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr.3, 6.&) Baltinavas
novada dome apstiprināja nekustamā īpašuma „Veikals” pārdošanas nosacīto cenu
(Ls 1400,00), kā arī apstiprināja izsoles noteikumus gadījumam, ja 5 (piecu) dienu
laikā pēc Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta otrajā un
trešajā daļā paredzētā sludinājuma Baltinavas novada informatīvajā izdevumā
„Baltinavas vēstis” par nekustamā īpašuma pārdošanu par brīvu cenu par
nekustamā īpašuma pircējiem pieteiktos vairāk par vienu personu.
Baltinavas novada dome konstatējusi, ka pēc Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 37.panta otrajā un trešajā daļā paredzētā sludinājuma
Baltinavas novada informatīvajā izdevumā „Baltinavas vēstis” publicēšanas par
nekustamā īpašuma pārdošanu par brīvu cenu, par nekustamā īpašuma „Veikals”
pircēju noteiktajā termiņā ir pieteikusies tikai viena persona - Vitālijs Kļanskis
dzīvesvietas adrese: „Lemešova”, Puncuļovas ciems, Baltinavas novads. Līdz ar
to Vitālijs Kļanskis ir ieguvis tiesības iegādāties Baltinavas novada pašvaldībai
nekustamo īpašumu „Veikals” par brīvu cenu.
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, 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 dome NOLEMJ:

1. Atsavināt Vitālijam Kļanskim dzīvesvietas adrese: „Lemešova”, Puncuļovas
ciems, Baltinavas novads, 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 Vitālijam Kļanskim nekustamo īpašumu „Veikals” par brīvu cenu – Ls
1400,00.
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).

5. &
Par Baltinavas novada deju kolektīva ēdināšanas izdevumu apmaksu
Abrenes apriņķa deju kolektīvu lielkoncerta dienā Viļakā
L.Siliņa
Baltinavas novada dome izskatījusi Baltinavas novada deju kolektīva vadītājas
Irēnas Kašas iesniegumu par deju kolektīva ēdināšanas izdevumu apmaksu Abrenes
apriņķa deju kolektīvu lielkoncerta dienā Viļakā šī gada 8.jūnijā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu,
21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā Baltinavas novada domes Finanšu
komitejas 15.05.2013. sēdes atzinumu (Protokols Nr.5., 2.p.), Baltinavas novada dome
NOLEMJ:
1. Apmaksāt Baltinavas novada deju kolektīva dalībniekiem pusdienas Abrenes
apriņķa deju kolektīvu lielkoncerta dienā Viļakā Ls 1, 80 apmērā uz vienu cilvēku pēc
piestādītā rēķina.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.
6.&
Par līdzfinansējuma piešķiršanu LEADER projektam „Sabiedriskās
tualetes labiekārtošana Baltinavas ciemā”
L.Siliņa
Baltinavas novada dome izskatījusi sieviešu biedrības „Vaivariņi” valdes
priekšsēdētājas Marijas Bordānes 2013.gada 16.maija iesniegumu ar lūgumu piešķirt no
Baltinavas novada pašvaldības budžeta līdzfinansējumu LEADER projektam
„Sabiedriskās tualetes rekonstrukcija Baltinavas ciemā” 10% apmērā no projekta
attiecināmajām izmaksām (projekta maksimālās attiecināmās izmaksas ir Ls 7000).
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Baltinavas novada dome NOLEMJ:

1. Paredzēt Baltinavas novada pašvaldības budžeta līdzfinansējumu LEADER
projektam „Sabiedriskās tualetes rekonstrukcija Baltinavas ciemā” 10% apmērā no
projekta attiecināmajām izmaksām.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.
7.&
Par līdzfinansējuma piešķiršanu KHNM projektam „Villaiņu audumu un
diegu iegāde Baltinavas novada etnogrāfiskajam ansamblim”
L.Siliņa
Baltinavas novada dome izskatījusi Baltinavas novada etnogrāfiskā ansambļa
vadītājas Antoņinas Krakopes 2013.gada 16.maija iesniegumu ar lūgumu piešķirt no
Baltinavas novada pašvaldības budžeta līdzfinansējumu Ls 43,14 apmērā KHNM
projektam Nr.2013-KHNM-1-02 „Villaiņu audumu un diegu iegāde Baltinavas novada
etnogrāfiskajam ansamblim”, kas sastāda 10% projekta attiecināmajām izmaksām.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu,
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Baltinavas novada dome NOLEMJ:
1. Paredzēt Baltinavas novada pašvaldības budžeta līdzfinansējumu Ls 43,14
apmērā KHNM projektam Nr.2013-KHNM-1-02 „Villaiņu audumu un diegu iegāde
Baltinavas novada etnogrāfiskajam ansamblim”.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.
8.&
Par līdzfinansējuma nodrošināšanu pasākuma „Lauku ekonomiskas
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā” projektiem
L.Siliņa
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu,
15.panta pirmās daļas 10.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Baltinavas novada
dome NOLEMJ:
1. Paredzēt Baltinavas novada pašvaldības budžeta līdzfinansējumu 10 %
apmērā no attiecināmajām izmaksām sekojošiem pasākuma „Lauku ekonomiskas
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā” projektiem:
1.1. Projekta 2.rīcībā – uzņēmējdarbības dažādošana projektam „Tirdzniecības
punkta iekārtošana Baltinavas ciemā”, (projekta pieejamā maksimālā summa Ls14 000).
1.2. Projekta 5.rīcībā – „Norādes zīmju uzstādīšana Baltinavas novada
administratīvajā teritorijā” (projekta pieejamā maksimālā summa – Ls 10 000).

1.3. Projekta 6.rīcībā – „Informācijas stends Baltinavā” (projekta pieejamā
maksimālā summa - Ls 7 000).
2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.
9.&
Par līdzfinansējuma piešķiršanu KHNM projektam „Solu izgatavošana
Baltinavas vidusskolas ēdamzālei”
L.Siliņa
Baltinavas novada dome izskatījusi Baltinavas vidusskolas direktora Imanta
Slišāna 2013.gada 20.maija iesniegumu ar lūgumu piešķirt no Baltinavas novada
pašvaldības budžeta līdzfinansējumu Ls 48,46 apmērā KHNM projektam „Solu
izgatavošana Baltinavas vidusskolas ēdamzālei”, kas sastāda 10% projekta
attiecināmajām izmaksām.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Baltinavas novada dome NOLEMJ:
1. Paredzēt Baltinavas novada pašvaldības budžeta līdzfinansējumu Ls 48,46
apmērā KHNM projektam Nr.2013-KHNM-1-74 „Solu izgatavošana Baltinavas
vidusskolas ēdamzālei”.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.
10.&
Par konkursa „Baltinavas novada Gada cilvēks 2013” nolikuma apstiprināšanu
L.Siliņa
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
41.panta pirmās daļas 2.punktu, Baltinavas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Baltinavas novada domes rīkotā konkursa „Baltinavas novada Gada
cilvēks 2013” konkursa nolikumu.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.
Pielikumā: Konkursa „Baltinavas novada Gada cilvēks 2013” nolikums uz 2
lapām.

PIELIKUMS
Apstiprināts ar Baltinavas novada domes 23.05.2013.

sēdes lēmumu (protokols Nr.5,10& )
„Baltinavas novada Gada cilvēks 2013”
KONKURSA NOLIKUMS
Izdots saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 41.panta 2.punktu
1. Organizētājs
1.1.Baltinavas novada dome
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Mērķi
Apzināt un izvērtēt cilvēku ieguldīto darbu nolikumā izvirzītajās nominācijās;
Stimulēt novada iedzīvotājus piedalīties novada attīstībā;
Atbalstīt jaunu, progresīvu ideju realizēšanu;
Godināt labākos sava amata, profesijas un radošā darba veicējus;
Godināt novada attīstības un pozitīvā tēla veidotājus.

3. Nominācijas
3.1. Gada cilvēks novadā – par nozīmīgu ieguldījumu novada labā un tā
atpazīstamības veicināšanā – 1 nominācija;
3.2. Gada cilvēks kultūrā – par nozīmīgu ieguldījumu kultūras darbā un novada
vārda popularizēšanu – 1 nominācija;
3.3. Gada cilvēks izglītībā – par nozīmīgu ieguldījumu izglītībā un jaunatnes
audzināšanā – 1 nominācija;
3.4. Gada cilvēks sportā – par nozīmīgu ieguldījumu sportā un novada vārda
popularizēšanā – 1 nominācija;
3.5. Gada cilvēks uzņēmējdarbībā – par nozīmīgu ieguldījumu uzņēmējdarbības
attīstībā novadā – 1 nominācija;
3.6. Gada cilvēks lauksaimniecībā – par nozīmīgu ieguldījumu lauksaimniecības
darbībā, lauku vides sakopšanā, uzturēšanā un lauku dzīves vieda popularizēšanu
– 2 nominācijas (viena lielo un vidējo saimniecību starpā vairāk par 200 ha
apsaimniekotās zemes, otra mazo saimniecību starpā no 5-200 ha apsaimniekotās
zemes);
3.7. Gada cilvēks pašvaldības iestāžu darbā – par nozīmīgu ieguldījumu novada
darbā, par godprātīgu attieksmi pret veicamo darbu, novadu un sabiedrību – 1
nominācija;
3.8. Gada cilvēks pašvaldības administrācijas darbā – par nozīmīgu ieguldījumu
novada darbā, par godprātīgu attieksmi pret veicamo darbu, novadu un sabiedrību,
– 1 nominācija;
3.9. Gada jaunietis – (vecumā no 15 līdz 25 gadiem) par nozīmīgiem sasniegumiem
mācībās, sportā, ārpusklases darbā, kas veicinājuši novada atpazīstamību valsts
mērogā – 1 nominācija;
3.10. „Mūža ieguldījums” – par ilggadēju godprātīgu darbu un ieguldījumu sava
novada un tā iedzīvotāju labā – 1 nominācija.
4. Pretendentu ieteikšana
4.1. Pretendentus nominācijām:
Iesaka Baltinavas novada iedzīvotāji anketās: mājas lapā www.baltinava.lv
un aizpildot piedāvāto anketu Baltinavas novada informatīvajā izdevumā

„Baltinavas Vēstis”, katrai nominācijai ierakstot vārdu un uzvārdu, kuru
izvirza.
4.2. Pieteikumu apkopošana
4.2.1. Pieteikumus no iesniegtajām anketām apkopo Baltinavas novada
Sociālo un saimniecisko lietu komiteja un iesniedz Baltinavas
novada domē apstiprināšanai, nominācijas apbalvošanai tiek virzīts
pretendents, kurš ieguvis lielāko balsu skaitu no anketām,
4.2.2. Par nomināciju apstiprināšana lemj Baltinavas novada deputāti
oktobra mēneša domes sēdē,
4.2.3. Pretendentu neizvirzīšanas vai neatbilstības gadījumā nominācija
netiek piešķirta.
5. Nomināciju godināšana
5.1. Nominācijas apbalvo Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltītajā
pasākumā.
6. Apbalvojums
6.1. Ziedi.
6.2. Goda raksts un piemiņas balva.

Baltinavas novada domes priekšsēdētāja
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11.&

Par konkursa „Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2013” nolikuma apstiprināšanu
L.Siliņa
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
41.panta pirmās daļas 2.punktu, Baltinavas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Baltinavas novada domes rīkotā konkursa „Sakoptākā sēta
Baltinavas novadā 2013” konkursa nolikumu.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.
Pielikumā: Konkursa „Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2013” nolikums uz 6
lapām.

PIELIKUMS
Apstiprināti ar Baltinavas novada domes 23.05.2013.
sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 11& )

Konkursa „Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2013”
Nolikums
1. Konkursu rīko Baltinavas novada dome.
2. Konkursa norises laiks: 2013.gada 1.jūnija– 2013.gada 1.septembrim
3. Konkursa mērķis:
3.1.Veicināt Baltinavas novada administratīvās teritorijas sakopšanu un ainavu
veidošanu;
3.2. Rosināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību kultūrvides veidošanā;
3.3. motivēt novada iedzīvotājiem būt atbildīgiem par sava īpašuma
sakārtošanu;
3.3. Ar mājaslapas www.baltinava.lv starpniecību popularizēt konkursa
uzvarētāju pieredzi un sasniegumus.
4. Pretendentus (objektus) konkursam var pieteikt sekojošās nominācijās:
4.1. Individuālās dzīvojamās māja
4.2. Lauku sēta
4.3. Daudzdzīvokļu māja
4.4. Pašvaldības iestādes
4.5. Uzņēmumi
5. Pieteikumi konkursam:
5.1. Pretendentus (objektus) konkursam piesaka ēkas īpašnieks vai jebkura cita
persona, kurai īpašnieks ir devis piekrišanu, aizpildot 1.pielikumu;
5.2. Pieteikumus jāiesniedz līdz 2012.gada 20.jūnijam Baltinavas novada domē
kancelejā
5.3. Ja piesakās maz pretendentu vērtēšanas komisija sadarbībā ar Sociālo un
saimniecisko lietu komiteju izskata iespējas pretendentu uzaicināšanai dalībai konkursā.
6. Konkursa vērtēšana:
6.1. Pretendentus vērtē komisija, kuru apstiprina Baltinavas novada dome.
Komisijas sastāvā ir 5 cilvēki: Ināra Daukste, Ingrīda Briede, Aelita Mežale, Ilona
Keiša, Anna Priedīte.
6.2. Konkursa vērtēšana tiek organizēta jūlija - augusta mēnesī;
6.3. izveidotā komisija apseko pieteiktos īpašumus, iestādes, uzņēmumus. Katrs
komisijas loceklis aizpilda tabulu par katru objektu, vērtējumu apliecina ar savu
parakstu;
6.4. Komisijas loceklis tiesīgs piešķirt papildus punktus, piezīmēs paskaidrojot
papildus punktu piešķiršanas iemeslus;
6.5. Pretendentu vērtējums notiek pēc punktu sistēmas, 2.pielikums;
6.6. Par konkursa uzvarētāju tiek atzīts tas dalībnieks, kurš attiecīgajā
nominācijā saņēmis visvairāk punktus.
6.7. Vērtēšanas komisija iesniedz rezultātus Sociālo un saimniecisko lietu
komitējā izskatīšanai,

6.8. pēc izskatīšanas komitejā, komiteja virza rezultātus apstiprināšanai Domes
sēdē.
7. Vispārīgie konkursa noteikumi:
7.1. Vērtēšanas komisija ir tiesīga fotografēt vērtējamo objektu, iegūtos
materiālus izmantot noslēguma pasākumā;
7.2. Konkursa rezultātus komisija apkopo un iesniedz Baltinavas novada domei
līdz 2012.gada 15.septembrim.
7.3. Konkursa uzvarētājiem tiks pasniegtas pašvaldības balvas, ziedi.
7.4. Konkursa uzvarētāji tiek pasludināti oktobrī un apbalvoti gada nogalē.
8. informācija par konkursa rīkošanu
Informācija par konkursu būs pieejama novada mājas lapā www.baltinava.lv un
informatīvajā izdevumā “Baltinavas Vēstis”
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1.pielikums
Konkursa „Sakoptākā sēta Baltinavas
novadā 2013.gadā” nolikumam

Baltinavas novada pašvaldības
konkursa „Sakoptākā sēta Baltinavas
novadā 2013.gadā”
vērtēšanas komisijai

PIETEIKUMS
Es, ____________________________________________vēlos pieteikt
(īpašnieka vai pārstāvja vārds, uzvārds)
nekustamo īpašumu_________________________________________,
(īpašuma nosaukums)
kas atrodas Baltinavas novadā _________________________________________
(īpašuma adrese)

Baltinavas novada domes organizētajam konkursam „Sakoptākā sēta Baltinavas
2013.gadā”, nominācijā:
Individuālā dzīvojamā māja,
 Lauku sēta,
 Daudzdzīvokļu māja,
 Pašvaldības iestāde,
 Uzņēmumi.
Īpašnieka vai kontaktpersonas tālrunis___________________________

Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies ar konkursa nolikumu un
piekrītu dalībai konkursā.

2013.gada____________________
___________________________
(paraksts, paraksta atšifrējums)

Pielikums iesniedzams novada kancelejā.

2.pielikums
Konkurss „Baltinavas novada sakoptākā sēta 2013”

Konkursa „Baltinavas novada sakoptākā sēta 2013” vērtējuma
metodika
Vērtējamais objekts______________________________
Uzņēmumi (veikali, aptieka, autoservisi)
Nr.p.k. Vērtēšanas kritēriji
Maksimālais
Vērtētāja
Piezīmes
vērtējums
piešķirtais
(punktos)
vērtējums
1.
Iebraucamais ceļš
0-5
2.
Ēkas fasādes daļa
0-5
3.
Teritorijas zonējums
0-5
4.
Automašīnu stāvlaukums
0-5
5.
Statīvs velosipēdiem
0-5
6.
Puķu un dekoratīvo augu
0-5
stādījumi
7.
Objekta ārējais kopskats
0-5
8.
Atkritumu savākšana
0-5
9.
Iespējamie papildus punkti
1-5

(reklāmas, stendi, uzbrauktuve
invalīdiem, atpūtas vietas
strādājošiem)
Kopā iegūto punktu skaits

1 - 45

Vērtētājs ___________________________________
2013.gada ____________________
(paraksts, vārds, uzvārds)
2.pielikums
Konkurss „Baltinavas novada sakoptākā sēta 2013”

Konkursa „Baltinavas novada sakoptākā sēta 2013” vērtējuma
metodika
Vērtējamais objekts___________________________
Pašvaldības iestādes (skolas, bērnu dārzs, muzejs, kultūras nams, bibliotēka)
Nr.p.k. Vērtēšanas kritēriji
Maksimālais
Vērtētāja
Piezīmes
vērtējums
piešķirtais
(punktos)
vērtējums
1.
Iebraucamais ceļš
0-5
2.
Ēkas fasādes daļa, izkārtne
0-5
3.
Zāliens, celiņi, laukumi
0- 5
4.
Automašīnu stāvlaukums
0-5
5.
Statīvs velosipēdiem
0-5
6.
Puķu un dekoratīvo augu
0-5
stādījumi
7.
Objekta ārējais kopskats
0-5
8.
Atkritumu savākšana
0–5
9.
Iespējamie papildus punkti
1-5
(mazās arhitektūras formas,
uzbrauktuve invalīdiem, atpūtas
vietas strādājošiem)
Kopā iegūto punktu skaits
1 - 45
Vērtētājs ___________________________________
2013.gada ____________________
(paraksts, vārds, uzvārds)
2.pielikums
Konkurss „Baltinavas novada sakoptākā sēta 2013”

Konkursa „Baltinavas novada sakoptākā sēta 2013” vērtējuma
metodika
Vērtējamais objekts_________________________________
Nr.p Vērtēšanas kritēriji
.k.
1.

Iebraucamais ceļš, norādne

Maksimālais
vērtējums
(punktos)
0-5

Lauku sēta
Vērtētāja
Piezīmes
piešķirtais
vērtējums

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ēkas fasādes daļa
Zāliens, celiņi, laukumi
Sētas zonējums (ražošanas un
saimnieciskā daļa, dārzs)
Atpūtas vieta
Puķu un dekoratīvo augu stādījumi
Objekta ārējais kopskats
Atkritumu savākšana
Iespējamie papildus punkti (karoga
masta vieta, mazās arhitektūras
formas, lauku sētas vēsturisko
iezīmju saglabāšana)
Kopā iegūto punktu skaits

0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
0–5
1-5

1 - 40

Vērtētājs ___________________________________
2013.gada ____________________
(paraksts, vārds, uzvārds)
2.pielikums
Konkurss „Baltinavas novada sakoptākā sēta 2013”

Konkursa „Baltinavas novada sakoptākā sēta 2013” vērtējuma
metodika
Vērtējamais objekts_________________________________
Individuālā dzīvojamā māja ciemā
Nr.p Vērtēšanas kritēriji
Maksimālais
Vērtētāja
Piezīmes
.k.
vērtējums
piešķirtais
(punktos)
vērtējums
1.
Iebraucamais ceļš
0-5
2.
Ēkas fasādes daļa
0-5
3.
Zāliens, celiņi, laukumi
0-5
4.
Sētas zonējums ( saimnieciskā daļa,
0-5
dārzs)
5.
Atpūtas vieta
0-5
6.
Puķu un dekoratīvo augu stādījumi
0-5
7.
Objekta ārējais kopskats
0-5
8.
Atkritumu savākšana
0–5
9.
Iespējamie papildus punkti (karoga
1-5
masta vieta, mazās arhitektūras
formas)
Kopā iegūto punktu skaits
1 - 45
Vērtētājs ___________________________________
2012.gada ____________________
(paraksts, vārds, uzvārds)
2.pielikums
Konkurss „Baltinavas novada sakoptākā sēta 2013”

Konkursa „Baltinavas novada sakoptākā sēta 2013” vērtējuma
metodika
Vērtējamais objekts_________________________________
Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja
Nr.p Vērtēšanas kritēriji
Maksimālais
Vērtētāja
Piezīmes
.k.
vērtējums
piešķirtais
(punktos)
vērtējums
1.
Iebraucamais ceļš, automašīnu
0- 5
stāvlaukums
2.
Ēkas fasādes daļa
0-5
3.
Zāliens, celiņi, laukumi
0-5
4.
Kāpņu telpas, koplietošanas pagrabi
0-5
5.
Atpūtas vieta
0-5
6.
Puķu un dekoratīvo augu stādījumi
0- 5
7.
Objekta ārējais kopskats
0-5
8.
Atkritumu savākšana
0–5
9.
Iespējamie papildus punkti (karoga
1-5
masta vieta, mazās arhitektūras
formas)
Kopā iegūto punktu skaits
1 - 45
Vērtētājs ___________________________________
2013.gada ____________________
(paraksts, vārds, uzvārds)
12.&
Par adrešu precizēšanu Skolas ielā, Baltinavā, Baltinavas novadā
L.Siliņa
Baltinavas novada dome izskatījusi Baltinavas iedzīvotāju Veras Paļokas (dzīvesvietas
adrese: Kārsavas iela 17-17, Baltinava, Baltinavas novads) un Helenas Slišānes (dzīvesvietas
adrese: Skolas iela – 3, Baltinava, Baltinavas novads) iesniegumus, kuros Vera Paļoka lūgusi
viņai piederošajam nekustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu Nr.3844 003 0444
noteikt adresi – Skolas iela 5, Baltinava, Baltinavas novads, un Helēna Slišāne lūgusi viņai
piederošajam nekustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu Nr.3844 003 0161 noteikt
adresi – Skolas iela 3, Baltinava, Baltinavas novads.
Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 “Adresācijas sistēmas
noteikumi” 8. punkts nosaka, ka apbūvei paredzētajai zemes vienībai un ēkai pašvaldības dome
vai tās pilnvarota institūcija piešķir, maina, likvidē nosaukumu vai numuru saskaņā ar
teritorijas plānojumu, detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu.
Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 “Adresācijas sistēmas
noteikumi” 19. punkts nosaka, ka pilsētās un ciemos zemes vienību un ēku numurus piešķir
šādā kārtībā:
19.1. ielās – no ielas sākuma augošā secībā virzienā no apdzīvotās vietas centra uz
nomali, ielas kreisajā pusē piešķirot nepāra numurus, labajā pusē – pāra numurus;

19.2. laukumos – nepāra un pāra numurus augošā secībā;
19.3. ja apbūve iespējama tikai vienā ielas pusē, – nepāra vai pāra numurus augošā
secībā.
Ņemot vērā augstākminēto, Veras Paļokas un Helenas Slišānes lūgumus Baltinavas
novada dome nevar apmierināt, jo dome nav tiesīga pārkāpt Ministru kabineta 2009.gada
3.novembra noteikumu Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” prasības.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269
“Adresācijas sistēmas noteikumi” 8. punktu un 19.1.punktu, Baltinavas novada dome
NOLEMJ:
1. Veras Paļokas un Helenas Slišānes lūgumus par adrešu precizēšanu viņām
piederošajiem nekustamajiem īpašumiem Skolas ielā, Baltinavā, Baltinavas novadā, noraidīt.
2. Zemes vienību un ēku numurus Skolas ielā, Baltinavā, Baltinavas novadā precizēt
atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 “Adresācijas sistēmas
noteikumi” 19.1.punkta prasībām.
3. Nekustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu Nr.3844 003 0161 noteikt adresi –
Skolas iela 5, Baltinava, Baltinavas novads.
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).

13.&
Par kanalizācijas notekūdeņu novadīšanas pakalpojuma tarifa noteikšanu
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu saņēmējiem, kuriem ir uzstādīti
ūdens skaitītāji
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, Baltinavas novada dome NOLEMJ:
1. Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu saņēmējiem, kuriem ir uzstādīti ūdens
skaitītāji, kanalizācijas notekūdeņu novadīšanas pakalpojuma tarifam piemērot
koeficientu 0,7.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

14.&
Par Vinetas Kašas apbalvošanu ar Atzinības rakstu
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, izskatījusi Baltinavas
kristīgās internātpamatskolas direktores I.Vilkastes iesniegumu par Baltinavas kristīgās
internātpamatskolas skolotājas Vinetas Kašas apbalvošanu ar Baltinavas novada Domes
Atzinības rakstu sakarā ar Vinetas Kašas 40 gadu jubileju par profesionālu darbu un
ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā, Baltinavas novada dome NOLEMJ:
1. Apbalvot ar Baltinavas novada Domes Atzinības rakstu Baltinavas kristīgās
internātpamatskolas skolotāju Vinetu Kašu sakarā ar 40 gadu jubileju, izsakot atzinību par
Vinetas Kašas profesionālu darbu un ieguldījumu Baltinavas kristīgās internātpamatskolas
attīstībā.

2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.
15.&
Par līdzfinansējuma piešķiršanu KHNM projektam „Baltinavas Romas
katoļu baznīcas žoga metāla elementu atjaunošana un krāsošana”
L.Siliņa
Baltinavas novada dome izskatījusi Baltinavas Romas katoļu draudzes locekles
un projekta atbalsta grupas pārstāves Lūcijas Kašas 2013.gada 22.maija iesniegumu ar
lūgumu piešķirt no Baltinavas novada pašvaldības budžeta līdzfinansējumu Ls 49,10
apmērā KHNM fonda projektu konkursa „Sabiedrība ar dvēseli 2013” projektam
„Baltinavas Romas katoļu baznīcas žoga metāla elementu atjaunošana un krāsošana”.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Baltinavas novada dome NOLEMJ:
1. Paredzēt Baltinavas novada pašvaldības budžeta līdzfinansējumu Ls 49,10
apmērā KHNM fonda projektu konkursa „Sabiedrība ar dvēseli 2013” projektam
„Baltinavas Romas katoļu baznīcas žoga metāla elementu atjaunošana un krāsošana”.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

Sēdes vadītājs
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Sēdi slēdz plkst. 16.30

