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Sēde sasaukta uz plkst.14.00
Sēdi sāk plkst.14.05
Sēdi vada Baltinavas novada domes priekšsēdētāja

Lidija Siliņa

Sēdi protokolē lietvede

Marija Bordāne

Sēdē piedalās deputāti
Guntars Bartkevičs, Viktors Graudumnieks, Ilgvars Keišs, Inta Vilkaste, Sarmīte Tabore, Antra
Keiša
Attaisnojošu iemeslu dēļ sēdē nepiedalās deputāti: Rolands Keišs, Imants Slišāns
Izskata darba kārtību
1. Par Baltinavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma
apstiprināšanu
2. Par Baltinavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku amata vienību un
amatalgu saraksta 2014.gadam apstiprināšanu
3. Par Baltinavas vidusskolas darbinieku amata vienību un amatalgu saraksta 2014.gadam
apstiprināšanu
4. Par Baltinavas Pirmsskolas izglītības iestādes darbinieku amata vienību un amatalgu
saraksta 2014.gadam apstiprināšanu
5. Par Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas darbinieku amata vienību un amatalgu
saraksta 2014.gadam apstiprināšanu
6. Par grozījumiem Baltinavas kristīgās internātpamatskolas administrācijas un tehnisko
darbinieku amata vienību amata vienību un amatalgu sarakstā
7. Par Atzinības raksta un naudas balvas piešķiršanu Baltinavas etnogrāfiskā ansambļa
dalībniecei Zentai Loginai
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8. Par precizējumiem Baltinavas novada domes 2013.gada 26.septembra saistošajos
noteikumos Nr. 7 ”Grozījumi 2009.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.9 “Par
sabiedrisko kārtību Baltinavas novada administratīvajā teritorijā””
9. Par precizējumiem Baltinavas novada domes 2013.gada 26.septembra saistošajos
noteikumos Nr. 6 ”Grozījumi 2009.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.7 “Par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu””
10. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr.
38440120005
11. Par Baltinavas novada domes 2013.gada 24.oktobra lēmuma „Par zemes lietošanas mērķa
noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr. 38440110040” (Protokols Nr.7 (10),
24.&) atcelšanu
12. Par zemes nomas līguma laušanu
13. Par atļauju dīķa rakšanai nekustamajā īpašumā “Brāļi”
14. Par Jura Supes ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā “Pansionāts “Balvi”” un
sociālā pakalpojuma apmaksu
15.Par izsoles rezultātu apstiprināšaanu.
16.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Pilskalni”.
17. Par valsts mērķdotāciju Baltinavas novada pašvaldības izglītības iestāžu bērnu no piecu
gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai sadali
18. Par Baltinavas novada domes Kases atlikuma limita apstiprināšanu.
19. Par grozījumiem pašvaldības 2013.gada budžetā.
20. Par dalību projektā „Baltinavas vēsturiskās pagasttiesas ēkas rekonstrukcija” un
Baltinavas novada domes līdzfinansējuma piešķiršanu projektam
Deputāti vienojoties apstiprina darba kārtību
1.&
Par Baltinavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma
apstiprināšanu
L.Siliņa
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu un 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā Baltinavas novada domes Finanšu komitejas 2013.gada
13.novembra sēdes atzinumu, Baltinavas novada dome vienojoties NOLEMJ:
1. Apstiprināt Baltinavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.
Pielikumā: Nolikuma teksts uz 3 lapām.
2.&
Par Baltinavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku amata vienību un amatalgu
saraksta 2014.gadam apstiprināšanu
L.Siliņa
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas pirmās daļas 13.punktu, kurš
nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai
dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas
darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību,
ņemot vērā Baltinavas novada domes Finanšu komitejas 2013.gada 13.novembra sēdes atzinumu,
Baltinavas novada dome vienojoties NOLEMJ:
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1. Apstiprināt Baltinavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku amata vienību un
amatalgu sarakstu 2014.gadam.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.
Pielikumā: Baltinavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku amata vienību un amatalgu
saraksts 2014.gadam uz 1 lapas
3.&
Par Baltinavas vidusskolas darbinieku amata vienību un amatalgu saraksta 2014.gadam
apstiprināšanu
L.Siliņa
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas pirmās daļas 13.punktu,
kurš nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt
tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas
darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību,
ņemot vērā Baltinavas novada domes Finanšu komitejas 2013.gada 13.novembra sēdes atzinumu,
Baltinavas novada dome vienojoties NOLEMJ:
1. Apstiprināt Baltinavas vidusskolas darbinieku amata vienību un amatalgu sarakstu
2014.gadam.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.
Pielikumā: Baltinavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku amata vienību un
amatalgu saraksts 2014.gadam uz 1 lapas.
4.&
Par Baltinavas Pirmsskolas izglītības iestādes darbinieku amata vienību un amatalgu
saraksta 2014.gadam apstiprināšanu
L.Siliņa
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas pirmās daļas 13.punktu,
kurš nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt
tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas
darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību,
ņemot vērā Baltinavas novada domes Finanšu komitejas 2013.gada 13.novembra sēdes atzinumu,
Baltinavas novada dome vienojoties NOLEMJ:
1. Apstiprināt Baltinavas Pirmsskolas izglītības iestādes darbinieku amata vienību un
amatalgu sarakstu 2014.gadam.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.
Pielikumā: Baltinavas Pirmsskolas izglītības iestādes un darbinieku amata vienību un
amatalgu saraksts 2014.gadam uz 1 lapas.
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5.&
Par Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas darbinieku amata vienību un amatalgu saraksta
2014.gadam apstiprināšanu
L.Siliņa
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas pirmās daļas 13.punktu,
kurš nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt
tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas
darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību,
ņemot vērā Baltinavas novada domes Finanšu komitejas 2013.gada 13.novembra sēdes atzinumu,
Baltinavas novada dome vienojoties NOLEMJ:
1. Apstiprināt Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas darbinieku amata vienību un amatalgu
sarakstu 2014.gadam.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.
Pielikumā: Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas un darbinieku amata vienību un amatalgu
saraksts 2014.gadam uz 1 lapas.
6.&
Par grozījumiem Baltinavas kristīgās internātpamatskolas administrācijas un tehnisko
darbinieku amata vienību amata vienību un amatalgu sarakstā
L.Siliņa
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas pirmās daļas 13.punktu,
kurš nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt
tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas
darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību,
ņemot vērā Baltinavas novada domes Finanšu komitejas 2013.gada 13.novembra sēdes atzinumu,
Baltinavas novada dome vienojoties NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumu Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas administrācijas un tehnisko
darbinieku amata vienību amata vienību un amatalgu sarakstā, sarakstu papildinot ar skolotāja
palīga amata vienību, nosakot amata slodzi „0,7” un amatalgas likmi Ls 234,00, sākot ar 2013.gada
1.decembri.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.
7.&
Par Atzinības raksta un naudas balvas piešķiršanu Baltinavas etnogrāfiskā ansambļa
dalībniecei Zentai Loginai
L.Siliņa
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, Baltinavas novada domes
Atzinības raksta nolikuma 1., 2., 4., 6. punktu, Baltinavas novada dome vienojoties, NOLEMJ:
1. Piešķirt Baltinavas novada Domes Atzinības rakstu Baltinavas etnogrāfiskā ansambļa
dalībniecei Zentai Loginai par ilggadēju dalību etnogrāfiskajā ansamblī sakarā ar Zentas Loginas
80 gadu jubileju.
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2. Piešķirt Zentai Loginai naudas balvu Ls 50,00 apmērā (pirms nodokļu nomaksas).
Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.
8.&
Par precizējumiem Baltinavas novada domes 2013.gada 26.septembra saistošajos noteikumos
Nr. 7 ”Grozījumi 2009.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.9 “Par sabiedrisko
kārtību Baltinavas novada administratīvajā teritorijā””
L.Siliņa
Sakarā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2013.gada 24.oktobra
vēstulē Nr. 18-6/10194 izteiktajiem norādījumiem novērst atsevišķas neprecizitātes Baltinavas
novada domes 2013.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.7 ”Grozījumi 2009.gada
17.decembra saistošajos noteikumos Nr.9 “Par sabiedrisko kārtību Baltinavas novada
administratīvajā teritorijā””, kuras radušās tādēļ, ka jau pēc minēto Baltinavas novada domes
2013.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr.6 apstiprināšanas Latvijas Republikas Saeima
2013.gada 15.oktobrī ir pieņēmusi jaunus grozījumus Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.pantu, Baltinavas novada dome vienojoties
NOLEMJ:
1. Veikt sekojošus precizējumus Baltinavas novada domes 2009.gada 26.septembra saistošajos
noteikumos Nr.7 ”Grozījumi 2009.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.9 “Par sabiedrisko
kārtību Baltinavas novada administratīvajā teritorijā””:
1.1. saistošo noteikumu 1.4. apakšpunktu izteikt sekojošā redakcijā:
“1.4. aizstāt 4.2. apakšpunktā skaitli un saīsinājumu “30,00 Ls” ar skaitli un vārdu “42,69 euro,
skaitli un saīsinājumu “100,00 Ls” aizstāt ar skaitli un vārdu “142,29 euro”, skaitli un saīsinājumu
“250,00 Ls” aizstāt ar skaitli un vārdu “350,00 euro”;
1.2. saistošo noteikumu 1.7. apakšpunktu izteikt sekojošā redakcijā:
“1.7. aizstāt 5.1. apakšpunktā skaitli un saīsinājumu “20,00 Ls” ar skaitli un vārdu “28,46 euro”.
2. Apstiprināt Baltinavas novada domes 2013.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr.7
”Grozījumi 2009.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.9 “Par sabiedrisko kārtību
Baltinavas novada administratīvajā teritorijā””precizēto redakciju.
3. Precizētos saistošos noteikumus nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
4. Precizētos saistošos noteikumus publicēt Baltinavas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā
„Baltinavas vēstis”.

9.&
Par precizējumiem Baltinavas novada domes 2013.gada 26.septembra saistošajos noteikumos
Nr. 6 ”Grozījumi 2009.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.7 “Par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu””
L.Siliņa
Sakarā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2013.gada 24.oktobra
vēstulē Nr. 18-6/10194 izteiktajiem norādījumiem novērst atsevišķas neprecizitātes Baltinavas
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novada domes 2013.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.7 ”Grozījumi 2009.gada
17.decembra saistošajos noteikumos Nr.6 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu””, kuras
radušās tādēļ, ka jau pēc minēto Baltinavas novada domes 2013.gada 26.septembra saistošo
noteikumu Nr.6 apstiprināšanas Latvijas Republikas Saeima 2013.gada 15.oktobrī ir pieņēmusi
jaunus grozījumus Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 45.pantu, Baltinavas novada dome vienojoties NOLEMJ:
1. Veikt precizējumu Baltinavas novada domes 2013.gada 26.septembra saistošajos noteikumos
Nr.6 ”Grozījumi 2009.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.6 “Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu””, skaitli un saīsinājumu „250,00 Ls” aizstājot ar skaitli un vārdu “350,00 euro”.
2. Apstiprināt Baltinavas novada domes 2013.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr.6
”Grozījumi 2009.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.6 “Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu”” precizēto redakciju.
3. Precizētos saistošos noteikumus nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
4. Precizētos saistošos noteikumus publicēt Baltinavas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā
„Baltinavas vēstis”.
10.&
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr.
38440120005
L.Siliņa
Baltinavas novada dome izskatījusi SIA „MIKROKODS” (Reģ. nr. 50003167591)
19.09.2013. iesniegumu ar lūgumu norādīt zemes lietošanas mērķi 34 zemes vienībām.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru
kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, Administratīvā
procesa likuma 70. panta pirmo daļu, 79. panta pirmo daļu, Baltinavas novada dome vienojoties,
NOLEMJ:
1. Noteikt pēc nekustamā īpašuma „Riekstiņi” sadalīšanas atlikušās zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu Nr. 3844 012 0005, platība 2,1 ha, zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods – 0101 (zemes vienības platība var
tikt precizēta normatīvajos aktos noteiktā apjomā, veicot kadastrālo uzmērīšanu).
2. Šis lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un to var pārsūdzēt mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu
namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601).
11.&
Par Baltinavas novada domes 2013.gada 24.oktobra lēmuma „Par zemes lietošanas mērķa
noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr. 38440110040” (Protokols Nr.7 (10),
24.&) atcelšanu
L.Siliņa
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Baltinavas
novada dome vienojoties, NOLEMJ:
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1. Atcelt Baltinavas novada domes 2013.gada 24.oktobra lēmumu „Par zemes lietošanas
mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr. 38440110040” (Protokols Nr.7 (10),
24.&).
2. Šis lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un to var pārsūdzēt mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu
namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601).
12.&
Par zemes nomas līguma laušanu
L.Siliņa
Baltinavas novada dome izskatījusi Jāņa Dauksta, personas kods: ********** Baltinava,
Baltinavas novads, 28.10.2013. iesniegumu, kurā tiek lūgts lauzt ar Jāni Daukstu 2007.gada
29.oktobrī noslēgto līgumu par zemesgabala ar kadastra apzīmējumu Nr.3844 004 0140 nomu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru
kabineta noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Administratīvā
procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu, Baltinavas novada dome vienojoties,
NOLEMJ:
1. Lauzt ar Jāni Daukstu noslēgto 2007.gada 29.oktobra līgumu Nr. 35 par zemesgabala ar
kadastra apzīmējumu Nr.3844 004 0140 nomu ar 2013.gada 26.novembri.
2. Šis administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un to var
pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot Administratīvajā
rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601).
13.&
Par atļauju dīķa rakšanai nekustamajā īpašumā “Brāļi”
L.Siliņa
Baltinavas novada dome izskatījusi Ērika Kļanska (personas kods:************
Baltinavas novads) 2013.gada 1.novembra iesniegumu ar lūgumu atļaut rakt dīķi 0,1 ha platībā
nekustamajā īpašumā “Brāļi” (kadastra apzīmējums Nr. 3844 003 0040).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 14.punktu, kurš nosaka,
ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir nodrošināt savas administratīvās teritorijas
būvniecības procesa tiesiskumu; 2010.gada 16.marta Ministru kabineta noteikumu Nr.261
„Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības kārtība” 5.2.3.punktu, kurš nosaka, ka
būvniecības vai būves nojaukšanas iesniegums – uzskaites karte, būvprojekts un būvatļauja nav
nepieciešama raktu dīķu ierīkošanai bez līmeņa regulēšanas būvēm, ja dīķa virsmas laukums vienas
zemes vienības robežās nepārsniedz 0,1 ha; Baltinavas novada teritorijas plānojuma 2013.2025.gadam 2.sējuma “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 198.punktu, kurš nosaka,
ka ierīkojot dīķus vai citas mākslīgās ūdenstilpnes ar platību līdz 0,1 ha, to novietne jāsaskaņo ar
Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu reģionālās lauksaimniecības pārvaldi Gulbenē atbilstoši
2010.gada 16.marta Ministru kabineta noteikumu Nr.261 „Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko
būvju būvniecības kārtība” prasībām; ņemot vērā Baltinavas novada domes Sociālo un
saimniecisko lietu komitejas 2013.gada 13. novembra sēdes atzinumu, Baltinavas novada dome
vienojoties, NOLEMJ:
1. Ērikam Kļanskim (personas kods: *********** Baltinavas novads) rakt dīķi 0,1 ha
platībā nekustamajā īpašumā “Brāļi” (kadastra apzīmējums Nr. 3844 003 0040), dīķa būvniecības
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ieceri saskaņojot ar Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu reģionālās lauksaimniecības pārvaldi
Gulbenē un Viļakas novada būvvaldi atbilstoši 2010.gada 16.marta Ministru kabineta noteikumu
Nr.261 „Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības kārtība” 6.punkta prasībām.
2. Šis administratīvais akts saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu
un 79.panta pirmo daļu 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 Jura Supes ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā “Pansionāts “Balvi”” un
sociālā pakalpojuma apmaksu
L.Siliņa
Baltinavas novada Sociālajā dienestā saņemts Šķilbēnu sociālās aprūpes mājas vadītājas
rīkojums, par Jura Supes , izrakstīšanu no Šķilbēnu sociālās aprūpes mājas pamatojoties uz iekšējās
kārtības noteikumu pārkāpšanu un Jura Supes iesniegums (reģ.Nr.650) ar lūgumu ievietot ilgstošas
sociālās aprūpes institūcijā “Pansionātā “Balvi”.
Izvērtējot iesniegumā norādītās ziņas un iepazīstoties ar pievienotajiem materiāliem,
konstatēts:
.
Juris Supe ir vecuma pensionārs, saņem valsts vecuma pensiju Ls101,95 mēnesī un piemaksu
pie vecuma pensijas Ls 18,90 mēnesī, kopā Ls 120,85 mēnesī.
Jurim Supem nepieder nekāds kustāmais, nekustamais īpašums.
Ir likumīgie apgādnieki:
Meita, Anita Adamova , dzīvesvietas adrese Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu novads, Maija iela 3-43.
Meita,Ligita Buša , dzīvesvietas adrese Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu novads, Pāvila Rozīša iela 13-4.
Meitas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzītas par trūcīgām.
Dēls, Laimonis Supe, deklarētā dzīvesvietas adrese Cēsu novads, Cēsis, Gaujas iela 40-9., faktiski
deklarētajā adresē nedzīvo, bez konkrētas dzīvesvietas.
Novērtējot personas vajadzības konstatēts, ka klientam ir kustību traucējumi (ierobežotas
pārvietošanās spējas), ir vājredzīgs, ir nepieciešama palīdzība ēdiena sagatavošanā, ēdienreizēs,
nepieciešama palīdzība apģērbties, personīgajā higiēnā, pašaprūpē, nepieciešama pastāvīga aprūpe
un uzraudzība. Juris Supe vecuma un veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt un lai nodrošinātu
pamatvajadzību apmierināšanu nepieciešams ievietot ilgstošās sociālās aprūpes institūcijā.
Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 4.panta 2.punktu, kas
nosaka, ka pašvaldība sociālos pakalpojumus nodrošina klienta dzīvesvietā vai iespējami tuvu tai,
un tikai tad, ja šāds pakalpojumu apjoms nav pietiekams, tiek nodrošināta sociālā aprūpe un sociālā
rehabilitācija ilgstošas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, 9.panta 1.punktu, kas nosaka,
ka pašvaldībai, kuras teritorijā persona reģistrējusi savu pamatdzīvesvietu, ir pienākums nodrošināt
personai iespēju saņemt tās vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību,
8.panta 1.punktu, kas nosaka, ka klienta vai viņa apgādnieka pienākums ir samaksāt par
saņemtajiem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, minētā likuma 8.panta
4.punktu, kas nosaka, ka, ja klients vai viņa apgādnieks nespēj samaksāt par sociālās aprūpes
pakalpojumu, pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta, 29. panta otrās daļas
pirmo punktu, kas nosaka, ka pilngadīgai personai, kura ir pensijas vai valsts sociālā
nodrošinājuma pabalsta saņēmēja, naudas summa, kas paliek tās rīcībā pēc ilgstošas sociālās
aprūpes pakalpojuma samaksas, nedrīkst būt mazāka par 10 procentiem no šīs personas pensijas,
ieskaitot piemaksu pie pensijas, vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra, 2013.gada 13.
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novembra Baltinavas novada domes Sociālo un saimniecisko lietu komitejas atzinumu, Baltinavas
novada dome vienojoties, NOLEMJ:
1. Ievietot Juri Supi, p.k. , deklarētā dzīves vieta Baltinavas novads, ilgstošas sociālās
aprūpes institūcijā – ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā “Pansionāts “Balvi””.
2. Izdevumus par uzturēšanos ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā “Pansionātā “Balvi””
izdevumus 90% apmērā no vecuma pensijas un piemaksas pie vecuma pensijas segs pats klients.
3. Izmaksas starpību starp klienta veikto iemaksu un sociālā aprūpes pakalpojuma izmaksu
segs Baltinavas novada pašvaldība.
4. Šis administratīvais akts saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu
un 79.panta pirmo daļu 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).
Personas vajadzību novērtējumā obligāti iekļaujamā informācija
(Pielikums MK 28.04.2009. noteikumu Nr.360 redakcijā)
1. Funkciju traucējumi (kustību traucējumi, runas traucējumi, dzirdes traucējumi, redzes
traucējumi, citi veselības traucējumi).
2. Tehniskie palīglīdzekļi (ja lieto, tad kādus).
3. Ēšana, dzeršana, ēdiena gatavošana (piemēram, spēj pagatavot, uzsildīt ēdienu, patstāvīgi paēst).
4. Pārvietošanās, kustīgums (piemēram, spēj pārvietoties ar palīglīdzekļiem vai bez tiem,
pārvietoties pa kāpnēm un citiem augstuma pārvarēšanas ceļiem, piecelties un apsēsties, mainīt
pozu).
5. Ģērbšanās (piemēram, spēj sagatavot, uzvilkt un novilkt apģērbu, uzvilkt un novilkt apavus).
6. Rūpes par izskatu, personīgā higiēna un mutes higiēna (piemēram, sejas apkopšana, matu
sakārtošana, nagu apgriešana, ķermeņa ikdienas apmazgāšana, intīmā higiēna, zobu tīrīšana).
7. Vannošanās vai mazgāšanās (piemēram, spēj sagatavot vannu, iekāpt vannā vai dušā un izkāpt
no tās, mazgāties).
8. Tualetes lietošana (piemēram, spēj nokļūt līdz tualetei, lietot palīgierīces).
9. Orientācija telpā, laikā.
10. Saskarsme, uzvedība, konfliktu risināšana.

15.&
Par Baltinavas novada pašvaldības kustamās mantas – traktora T40 AM izsoles rezultātiem.
15.1.
9

L.Siliņa
Atbilstoši Baltinavas novada domes 2013.gada 24. oktobra lēmumam „Par Baltinavas novada
pašvaldībai piederošo transportlīdzekļu atsavināšanu” (Protokols Nr.7 (10), 19.&), Baltinavas
novada domes Novērtēšanas un izsoļu komisija 2013.gada 15.novembrī ir veikusi traktora T40
AM, valsts reģistrācijas Nr. 8259 LE, izsoli.
Par notikušo izsoli Baltinavas novada domei ir ticis iesniegts Izsoles protokols, saskaņā ar
kuru izsolē ir piedalījušies trīs izsoles dalībnieki, un Baltinavas novada pašvaldībai piederošo
traktoru T40 AM, valsts reģistrācijas Nr. 8259 LE, ir nosolījusi Sandra Ločmele, personas
kods******** , par Ls 1500,00.
2013.gada 20.novembrī Baltinavas novada domē saņemts Sandras Ločmeles iesniegums, kurā
Sandra Ločmele paziņojusi, ka atsakās pirkt traktoru par nosolīto cenu.
Saskaņā Baltinavas novada domes 2013.gada 14.oktobra lēmumu apstiprināto noteikumu
„Baltinavas novada pašvaldības kustamās mantas – traktora „T40 AM” izsoles noteikumi”
38.punktu, ja mantas nosolītājs, kurš nosolījis augstāko cenu, atsakās slēgt pirkuma līgumu, izsoles
rīkotājs secīgi piedāvā pirkuma līgumu slēgt tam izsoles dalībniekam, kurš nosolīja nākamo
augstāko cenu.
Saskaņā ar Izsoles protokolu nākamo augstāko cenu – Ls 1450,00, ir nosolījis Armands
Mivrenieks, personas kods: ************ dzīv. Alauksta iela 1-5, Vecpiebalga, Vecpiebalgas
novads.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta pirmo daļu, likuma
„Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 19.punktu, Baltinavas novada dome vienojoties
NOLEMJ:
1. Piedāvāt Baltinavas novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu – traktoru T40 AM,
valsts reģistrācijas Nr. 8259 LE, par izsolē nosolīto cenu Ls 1450,00 apmērā iegādāties Armandam
Mivreniekam, personas kods: ************* dzīv. Alauksta iela 1-5, Vecpiebalga, Vecpiebalgas
novads, un Armanda Mivrenieka piekrišanas gadījumā ar Armandu Mivrenieku slēgt pirkuma
līgumu.
2. No traktora T40 AM, valsts reģistrācijas Nr. 8259 LE, pārdošanas iegūtos naudas līdzekļus
ieskaitīt Baltinavas novada domes budžetā.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601).
&15.2.p.
Par Baltinavas novada pašvaldības kustamās mantas – autobusa MERCEDES BENZ 0309
izsoles atzīšanu par nenotikušu un autobusa atsavināšanu, pārdodot autobusu par brīvu cenu
L.Siliņa
Atbilstoši Baltinavas novada domes 2013.gada 24. oktobra lēmumam „Par Baltinavas novada
pašvaldībai piederošo transportlīdzekļu atsavināšanu” (Protokols Nr.7 (10), 19.&), Baltinavas
novada domes Novērtēšanas un izsoļu komisija 2013.gada 15.novembrī ir veikusi pašvaldības
kustamās mantas – autobusa MERCEDES BENZ 0309, valsts reģistrācijas Nr. FA2643, izsoli.
Par izsoli Baltinavas novada domei ir ticis iesniegts Izsoles protokols, saskaņā ar kuru uz
autobusa mutisko izsoli nav ieradies neviens dalībnieks.
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 19.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta otro un trešo daļu, 9.panta trešo daļu un 37.panta
pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, Baltinavas novada dome vienojoties NOLEMJ:
1. Atzīt Baltinavas novada pašvaldības kustamās mantas – autobusa MERCEDES BENZ
0309, valsts reģistrācijas Nr. FA2643, izsoli par nenotikušu.
2. Autobusu MERCEDES BENZ 0309, valsts reģistrācijas Nr. FA2643, atsavināt, pārdodot
par brīvu cenu.
3. Autobusa MERCEDES BENZ 0309, valsts reģistrācijas Nr. FA2643, nosacīto cenu noteikt
– Ls500,00 (pieci simti lati un nulle santīmi).
4. Ja pieteiksies vairāki Autobusa MERCEDES BENZ 0309, valsts reģistrācijas Nr. FA2643,
pircēji, tad uzdot Baltinavas novada domes Novērtēšanas un izsoļu komisijai organizēt Autobusa
MERCEDES BENZ 0309, valsts reģistrācijas Nr. FA2643, izsoli atbilstoši Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma nosacījumiem.
5. Apstiprināt autobusa MERCEDES BENZ 0309, valsts reģistrācijas Nr. FA2643, izsoles
noteikumus gadījumam, ja ir pieteicies vairāk par vienu autobusa pircēju.
6. Paziņojumu par autobusa MERCEDES BENZ 0309, valsts reģistrācijas Nr. FA2643,
atsavināt, pārdošanu par brīvu cenu publicēt Baltinavas novada pašvaldības mājas lapā internetā
www.baltinava,lv.
7. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601).
16.&
Par Baltinavas novada nekustamā īpašuma „Pilskalni” ierīcības projekta
apstiprināšanu.
L.Siliņa
Izskatot SIA „Lauku zemju inženieri” (vienotais reģistrācijas numurs 42403015321)
izstrādāto zemes ierīcības projektu „Pilskalni”, Puncuļovas ciems, Baltinavas novads, un
pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8., 30., 31.1. un 31.2. punktiem, Baltinavas novada dome
vienojoties, NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu „Pilskalni”, Puncuļovas ciems, Baltinavas
novads saskaņā ar zemes ierīcības projekta lietas dokumentāciju.
2. Saglabāt, atbilstoši zemes ierīcības projekta lietas dokumentācijai, zemes vienībai
Nr.1 ar platību 4,1 ha, nosaukumu „Pilskalni” , adresi – Pilskalni, Puncuļova, Baltinavas
novads, un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (lietošanas mērķa kods: 0101).
3. Piešķirt, atbilstoši zemes ierīcības projekta lietas dokumentācijai zemes vienībai Nr.2
ar platību 8,85 ha, nosaukumu „Virsaiši”, un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (lietošanas mērķa kods 0201).
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4. Šo lēmumu, var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona –
pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc
juridiskās adreses).
17.&
Par valsts mērķdotāciju Baltinavas novada pašvaldības izglītības iestāžu bērnu no piecu gadu
vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai sadali
L.Siliņa
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2009.gada
22.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1616 “Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts
budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā
nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”, Baltinavas
novada dome NOLEMJ:
1. Valsts piešķirto mērķdotāciju Baltinavas novada pašvaldības izglītības iestāžu bērnu no
piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 454,00 apmērā 2013.gada decembra
mēnesim sadalīt sekojoši:
1.1. Baltinavas Pirmsskolas izglītības iestādei – Ls 196,00;
1.2. Baltinavas vidusskolai – Ls 261,00.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.
18.&
Par Baltinavas novada domes Kases atlikuma limita apstiprināšanu
L.Siliņa
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Baltinavas
novada dome vienojoties, NOLEMJ:
1. Apstiprināt Baltinavas novada domes Kases atlikuma limitu – 3000,00 euro.
2. Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri.
19.&
Par grozījumiem pašvaldības 2013.gada budžetā
L.Siliņa
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu un likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 7.pantu, Baltinavas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. “Par grozījumiem Baltinavas novada domes 2013.gada
24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Baltinavas novada budžetu 2013.gadam””.
Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.16 “Par grozījumiem Baltinavas novada domes 2013.gada
24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Baltinavas novada budžetu 2013.gadam””
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20.&
Par dalību projektā „Baltinavas vēsturiskās pagasttiesas ēkas rekonstrukcija” un Baltinavas
novada domes līdzfinansējuma piešķiršanu projektam
L.Siliņa
Izvērtējot un izdiskutējot jautājumu par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta
2009.-2014.gada programmas „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunošana” neliela
apjoma grantu shēmu „Kultūras mantojuma saglabāšana” ietvaros par projekta vadlīnijām un
izvērtēšanas procesa būtību Baltinavas novada dome vienojoties, NOLEMJ:
1. Neapstiprināt Baltinavas novada domes dalību projekta „Baltinavas pagasttiesas ēkas
rekonstrukcija” realizēšanai Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada
programmas „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunošana” neliela apjoma grantu
shēmu „Kultūras mantojuma saglabāšana” ietvaros.

Sēdes vadītājs
Sēdes protokolists

L.Siliņa
M.Bordāne

Sēdi slēdz plkst.16.00
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LATVIJAS REPUBLIKA
BALTINAVAS NOVADS

BALTINAVAS NOVADA DOME
_____________________________________________________________________
Reģ.Nr.90009115590
Kārsavas ielā 16. Baltinava Baltinavas novadā, LV - 4594. T. 64521227; 64522028 ,fax 4522028
e-pasts baltinava@balvi.gov.lv
Norēķinu konts Nr.LV 27UNLA0050019759750 kods UNLALV2X

Saistošie noteikumi Nr.16
APSTIPRINĀTI
21.11.2013.
Protokols Nr.8,&19
Par grozījumiem Baltinavas novada domes 2013.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
“Par Baltinavas novada budžetu 2013.gadam”
Izdoti saskaņā ar likuma ``Par pašvaldībām`` 21.panta
pirmās daļas 2.punktu un likuma “Par pašvaldību budžetiem” 7.pantu
1. Palielināt pamatbudžeta ieņēmumus par
04.1.1.100-nekustāmā īpašuma nodoklis –zeme
04.1.2.100-nekustamā īpašuma nodoklis-ēkas
09.4.9.000-pārējās valsts nodevas pašv.budžetā
09.5.1.100- pašv.nodeva-dokumentu noform.
13.2.1.000- ieņ.no zemes meža īpaš.pārdošanas
13.4.0.000- ieņ.no kustamā īpašuma realiz.
18.6.2.011- mācību literat .iegādei
18.6.3.003- apgaismes sist. ierīkošanai KN
19.1.0.000- transferti no SB uz PB
19.2.0.000- transferti-ieņ.izgl.f-ju nodroš.
18.6.3.009- APSD pašvaldībās
21.3.9.300- ieņēmumi par biļetēm
21.3.8.901- pārējie ieņ.par nomu un īri
21.3.9.400- ieņēmumi par ūdeni
21.3.9.403- ieņēmumi par kanalizāciju
04.1.3.200-nekustamā īpašuma nodoklis-mājokļi
18.6.2.001- mērķdotācija visp.izglītībai
18.6.2.002- mērķdotācija interešu izglītībai
18.6.2.003- mērķdotācija 5-6 gadīgo apmācībai
18.6.2.020- Kristīgās internātpamatsk.finansēšanai

Ls 55673, tai skaitā
3000,
50,
15,
3,
900,
900,
376,
1687,
2879,
1000,
6300,
253,
253,
350,
150,
80.
8862,
424,
464,
27727

2. Samazināt pamatbudžeta ieņēmumus par
04.1.1.200- NĪ nod.par zemi parādmaksājumi

Ls 3800, tai skaitā
2300,
14

04.1.2.200- NĪ nod.par ēkām parādmaksājumi
10.1.4.100- NĪ nod soda nauda
3. Palielināt pamatbudžeta izdevumus par
2. PII pedagogi
11(atalgojums)
12(VSAOI)

300,
1200
Ls 46401, tai skaitā
158,
38,

18. Vidusskolas pedagogi
11(atalgojums)
12.(VSAOI)

7705,
1849,

39, Finans.Kristīgajai skolai
72.(transferti)

27727,

67.Comenius projekts
21.(komandējumi)

832,

50. APSDD
11(atalgojums)
62(soc.pabalsti)

50,
6250

1.Novads
51(nemat.ieguld)
72(transferti izgl.f-jām)

292,
1500,

20. Ielu apgaismojums
23(materiāli)

1300

22. Autoceļi
22(pakalpojumi)
52(pamatlīdz.)

1093
1786

69.SF proj.Ģimeņu skola
11(atalgojums)
12(VSAOI)
23(materiāli)
52(pamatlīdz.)

240,
58.
290,
30

14.Parks
23(materiāli)

675

Sēdes vadītājs

L.Siliņa
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LATVIJAS REPUBLIKA
BALTINAVAS NOVADS

BALTINAVAS NOVADA DOME
_____________________________________________________________________
Reģ.Nr.90009115590
Kārsavas ielā 16. Baltinava Baltinavas novadā, LV - 4594. T. 64521227; 64522028 ,fax 4522028
e-pasts baltinava@balvi.gov.lv
Norēķinu konts Nr.LV 27UNLA0050019759750 kods UNLALV2X

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.6
Apstiprināti ar Baltinavas novada domes 26.09.2013.
sēdes lēmumu (protokols Nr.6 (9),29.&)
Precizēti ar Baltinavas novada domes
21.11.2013. sēdes lēmumu (protokols Nr.8(11),&9)

Grozījumi 2009.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.7 “Par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 16.punktu,
43.panta pirmās daļas 13.punktu un Atkritumu apsaimniekošanas
likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu
1. Izdarīt Baltinavas novada domes 2009.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.7
“Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu” grozījumus:
1.1. noteikumu 10.3. punktā skaitli un saīsinājumu „30,00 Ls” aizstājot ar skaitli un vārdu
“42,69 euro”; skaitli un saīsinājumu „50,00 Ls” aizstājot ar skaitli un vārdu “71,14 euro”; skaitli un
saīsinājumu „250,00 Ls” aizstājot ar skaitli un vārdu “350,00 euro”.
2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Sēdes vadītājs

L.Siliņa
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LATVIJAS REPUBLIKA
BALTINAVAS NOVADS

BALTINAVAS NOVADA DOME
_____________________________________________________________________
Reģ.Nr.90009115590
Kārsavas ielā 16. Baltinava Baltinavas novadā, LV - 4594. T. 64521227; 64522028 ,fax 4522028
e-pasts baltinava@balvi.gov.lv
Norēķinu konts Nr.LV 27UNLA0050019759750 kods UNLALV2X

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.7
Apstiprināti ar Baltinavas novada domes 26.09.2013.
sēdes lēmumu (protokols Nr.6 (9),30.&)
Precizēti ar Baltinavas novada domes
21.11.2013. sēdes lēmumu (protokols Nr.8(11),&8)

Grozījumi 2009.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.9 “Par sabiedrisko
kārtību Baltinavas novada administratīvajā teritorijā”

Izdoti, pamatojoties uz likuma
"Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 4. un 13. punktu
un Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksa 5.pantu
1. Izdarīt Baltinavas novada domes 2009.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.9
“Par sabiedrisko kārtību Baltinavas novada administratīvajā teritorijā” šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 3.1. apakšpunktā skaitli un saīsinājumu “5,00 Ls” ar skaitli un vārdu “7,11 euro”
un skaitli un saīsinājumu “30,00 Ls” ar skaitli un vārdu “42,69 euro”;
1.2. aizstāt 3.2. apakšpunktā skaitli un saīsinājumu “5,00 Ls” ar skaitli un vārdu “7,11 euro”
un skaitli un saīsinājumu “25,00 Ls” ar skaitli un vārdu “35,57 euro”;
1.3. aizstāt 4.1. apakšpunktā skaitli un saīsinājumu “30,00 Ls” ar skaitli un vārdu “42,69
euro” un skaitli un saīsinājumu “100,00 Ls” ar skaitli un vārdu “142,29 euro”;
1.4. aizstāt 4.2. apakšpunktā skaitli un saīsinājumu “30,00 Ls” ar skaitli un vārdu “42,69
euro, skaitli un saīsinājumu “100,00 Ls” aizstāt ar skaitli un vārdu “142,29 euro”, skaitli un
saīsinājumu “250,00 Ls” aizstāt ar skaitli un vārdu “350,00 euro”;
1.5. aizstāt 4.3. apakšpunktā skaitli un saīsinājumu “50,00 Ls” ar skaitli un vārdu “71,14
euro;
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1.6. aizstāt 4.4. apakšpunktā skaitli un saīsinājumu “50,00 Ls” ar skaitli un vārdu “71,14
euro;
1.7. aizstāt 5.1. apakšpunktā skaitli un saīsinājumu “20,00 Ls” ar skaitli un vārdu “28,46
euro;
1.8. aizstāt 5.2. apakšpunktā skaitli un saīsinājumu “10,00 Ls” ar skaitli un vārdu “14,23
euro” un skaitli un saīsinājumu “25,00 Ls” ar skaitli un vārdu “35,57 euro”;
1.9. aizstāt 5.3. apakšpunktā skaitli un saīsinājumu “10,00 Ls” ar skaitli un vārdu “14,23
euro” un skaitli un saīsinājumu “25,00 Ls” ar skaitli un vārdu “35,57 euro”.
2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Sēdes vadītājs

L.Siliņa
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