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Sēdi sāk plkst.15.00
Darba kārtība:
Sēdi vada Baltinavas novada domes priekšsēdētāja
Sēdi protokolē Vispārējās un juridiskās nodaļas vadītāja

LIDIJA SILIŅA
Maija Stepiņa

Sēdē piedalās deputāti: Guntars Bartkevičs, Viktors Graudumnieks, Ilgvars Keišs, Antra Keiša,
Sarmīte Tabore, Inta Vilkaste
Attaisnojošu iemeslu dēļ sēdes darbā nepiedalās deputāti Imants Slišāns, Rolands Keišs
Sēdes darbā piedalās pieaicināti pašvaldības darbinieki – H.Logins –Slišāns – izpilddirektors un I.
Ločmele – Finanšu nodaļas vadītāja
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par grozījumiem Baltinavas novada Novērtēšanas un izsoļu komisijas nolikumā
2. Par grozījumiem Baltinavas vidusskolas nolikumā
3. Par Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas direktora amatalgas noteikšanu
4. Par grozījumiem Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas tehnisko darbinieku amata
vienību un amatalgu sarakstā 2013.gadam
5. Par fagota nomas maksas apstiprināšanu
6. Par finansējuma piešķiršanu projektam „Piemineklis Ontonam Slišānam – Myuža
gruomota”
7. Par finansējuma piešķiršanu nodibinājumam „Fonds Sibīrijas bērni”
8. Konkursa ``Gada cilvēks`` rezultātu apstiprināšanu.
9. Par amatu savienošanas atļauju Sarmītei Taborei
10. Par amatu savienošanas atļauju Henriham Loginam – Slišānam
11. Par amatu savienošanas atļauju Antrai Keišai
12. Par amatu savienošanas atļauju Ilgvaram Keišam
13. Par amatu savienošanas atļauju Maijai Stepiņai
14. Par amatu savienošanas atļauju Inesei Dīriņai
15. Par amatu savienošanas atļauju Ilgai Ločmelei
16. Par amatu savienošanas atļauju Rolandam Keišam
17. Par amatu savienošanas atļauju Intai Vilkastei
18. Par amatu savienošanas atļauju Imantam Slišānam
19. Par Baltinavas novada pašvaldībai piederošo transportlīdzekļu atsavināšanu
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20. Par nekustamā īpašuma ``Bāliņi`` sadalīšanu.
21. Par adreses piešķiršanu ēkām .
22. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma „Vizaiņi” zemes vienībām
23. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma „Mazupīte” zemes
vienībām
24. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma „Riekstiņi” zemes
vienībām
25. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma „Krastmaļi” zemes
vienībām
26. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma „Meža birznieki” zemes
vienībām
27. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra nr. 3844 001 0148
28. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra nr. 3844 001 0226
29. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra nr. 3844 002 0071
30. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra nr. 3844 002 0077
31. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra nr. 3844 002 0080
32. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra nr. 3844 002 0082
33. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra nr. 3844 002 0116
34. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra nr. 3844 002 0020
35. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra nr. 3844 002 0032
36. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra nr. 3844 011 0026
37. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra nr. 3844 011 0040
38. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra nr. 3844 011 0041
39. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra nr. 3844 011 0045
40. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra nr. 3844 011 0112
41. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra nr. 3844 011 0113
42. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra nr. 3844 011 0114
43. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra nr. 3844 011 0123
44. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra nr. 3844 002 0002
45. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra nr. 3844 002 0006
46. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra nr. 3844 002 0007
47. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra nr. 3844 002 0137
48. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra nr. 3844 002 0199
49. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra nr. 3844 006 0137
50. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra nr. 3844 007 0139
51. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra nr. 3844 007 0137
52. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra nr. 3844 001 0204
53. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra nr. 3844 006 0068
54. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra nr. 3844 007 0114
55. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra nr. 3844 007 0078
Domes priekšsēdētāja iepazīstina lūdz deputātus papildināt darba kārtību ar 3 darba kārtības
jautājumiem
56. Par Baltinavas novada domes dokumentu aprites kārtību.
57. Par zemes vienības platības precizēšanu
58. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus
kārtībā no Daces Linužas
Deputāte Inta Vilkaste izsaka priekšlikumu izskatīt jautājumu par Atzinības rakstsa pasniegšanu
Baltinavas vidusskolas direktoram Imantam Slišānam.
Priekšlikums no deputātu puses tiek atbalstīts un jautājums tiek iekļauts izskatīšanai darba
kārtībā
59. Par Atzinības raksta pasniegšanu Baltinavas vidusskolas direkroram Imantam Slišānam.
Dome vienojoties apstiprina jaunu darba kārtību:
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Par grozījumiem Baltinavas novada Novērtēšanas un izsoļu komisijas nolikumā
Par grozījumiem Baltinavas vidusskolas nolikumā
Par Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas direktora amatalgas noteikšanu
Par grozījumiem Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas tehnisko darbinieku amata
vienību un amatalgu sarakstā 2013.gadam
5. Par fagota nomas maksas apstiprināšanu
6. Par finansējuma piešķiršanu projektam „Piemineklis Ontonam Slišānam – Myuža
gruomota”
7. Par finansējuma piešķiršanu nodibinājumam „Fonds Sibīrijas bērni”
8. Konkursa ``Gada cilvēks`` rezultātu apstiprināšanu.
9. Par amatu savienošanas atļauju Sarmītei Taborei
10. Par amatu savienošanas atļauju Henriham Loginam – Slišānam
11. Par amatu savienošanas atļauju Antrai Keišai
12. Par amatu savienošanas atļauju Ilgvaram Keišam
13. Par amatu savienošanas atļauju Maijai Stepiņai
14. Par amatu savienošanas atļauju Inesei Dīriņai
15. Par amatu savienošanas atļauju Ilgai Ločmelei
16. Par amatu savienošanas atļauju Rolandam Keišam
17. Par amatu savienošanas atļauju Intai Vilkastei
18. Par amatu savienošanas atļauju Imantam Slišānam
19. Par Baltinavas novada pašvaldībai piederošo transportlīdzekļu atsavināšanu
20. Par nekustamā īpašuma ``Bāliņi`` sadalīšanu.
21. Par adreses piešķiršanu ēkām .
22. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma „Vizaiņi” zemes vienībām
23. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma „Mazupīte” zemes
vienībām
24. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma „Riekstiņi” zemes
vienībām
25. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma „Krastmaļi” zemes
vienībām
26. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma „Meža birznieki” zemes
vienībām
27. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra nr. 3844 001 0148
28. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra nr. 3844 001 0226
29. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra nr. 3844 002 0071
30. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra nr. 3844 002 0077
31. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra nr. 3844 002 0080
32. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra nr. 3844 002 0082
33. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra nr. 3844 002 0116
34. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra nr. 3844 002 0020
35. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra nr. 3844 002 0032
36. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra nr. 3844 011 0026
37. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra nr. 3844 011 0040
38. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra nr. 3844 011 0041
39. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra nr. 3844 011 0045
40. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra nr. 3844 011 0112
41. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra nr. 3844 011 0113
42. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra nr. 3844 011 0114
43. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra nr. 3844 011 0123
44. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra nr. 3844 002 0002
45. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra nr. 3844 002 0006
1.
2.
3.
4.
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46. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra nr. 3844 002 0007
47. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra nr. 3844 002 0137
48. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra nr. 3844 002 0199
49. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra nr. 3844 006 0137
50. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra nr. 3844 007 0139
51. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra nr. 3844 007 0137
52. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra nr. 3844 001 0204
53. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra nr. 3844 006 0068
54. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra nr. 3844 007 0114
55. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra nr. 3844 007 0078
56. Par Baltinavas novada domes dokumentu aprites kārtību.
57. Par zemes vienības platības precizēšanu
58. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus
kārtībā no Daces Linužas
59. Par Atzinības raksta pasniegšanu Baltinvas vidusskolas direktoram Imantam
Slišānam
1.&
Par grozījumiem Baltinavas novada domes Novērtēšanas un izsoļu komisijas nolikumā
L.Siliņa
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka
pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumus, nolikumus, instrukcijas),
61.panta trešo daļu, kas nosaka, ka komisijas darbojas saskaņā ar domes apstiprinātajiem
nolikumiem, Baltinavas novada dome vienojoties, NOLEMJ:
1. Izdarīt Baltinavas novada domes Novērtēšanas un izsoļu komisijas nolikumā (Apstiprināts ar
2012.gada 23.novembra Baltinavas novada domes lēmumu (Protokols Nr.11,7.&)) sekojošus
grozījumus:
1.1. Nolikuma 1.2. punktu izteikt sekojošā redakcijā:
“1.2. Baltinavas novada domes Novērtēšanas un izsoļu komisijas (turpmāk – Komisija) ir
Baltinavas novada domes izveidota institūcija, kas veic Baltinavas novada pašvaldības atsavināmā
nekustamā īpašuma objektu un kustamās mantas novērtēšanu un izsoļu organizēšanu, kā arī
organizē un rīko pašvaldības nomas objektu (zemes nomas tiesību, zvejas nomas tiesību u.c) izsoles
un veic Baltinavas novada pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanas nepieciešamības
izvērtēšanu”.
1.2. Nolikuma 1.3. punktu izteikt sekojošā redakcijā:
“1.3. Komisija savā darbībā ievēro Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ministru
kabineta 08.06.2010. noteikumus Nr.515 "Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas
kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem", Ministru
kabineta 28.19.2010. noteikumus Nr.919 “Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību
izmantošanas kārtību un termiņiem”, kā arī citus spēkā esošos normatīvos aktus, Baltinavas novada
domes lēmumus, rīkojumus un šo nolikumu”.
1.3. Nolikuma 3.2. punktu izteikt sekojošā redakcijā:
“3.2. Organizēt un rīkot Baltinavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma objektu un kustamās
mantas izsoles, kā arī organizēt un rīkot pašvaldības nomas objektu (zemes nomas tiesību, zvejas
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nomas tiesību u.c) izsoles, veikt Baltinavas novada pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanas
nepieciešamības izvērtēšanu”.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.
2.&
Par grozījumiem Baltinavas vidusskolas nolikumā
L.Siliņa
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka, ka
dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var
izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes, pašvaldības kapitālsabiedrības, biedrības un
nodibinājumus, apstiprināt pašvaldības iestāţu nolikumus; Izglītības likuma 22.panta 1.punktu, kas
nosaka, ka valsts, pašvaldību un privātās izglītības iestādes, izņemot uzņēmumus un augstskolas,
darbojas, pamatojoties uz šo likumu, citiem likumiem un normatīviem aktiem, kā arī attiecīgās
iestādes nolikumu, kuru apstiprina iestādes dibinātājs, Baltinavas novada dome vienojoties,
NOLEMJ:
1. Izdarīt Baltinavas novada Domes 15.04.2010. apstiprinatajā Baltinavas vidusskolas
nolikumā (protokols Nr. 5,& 17) šādus grozījumus:
1.1.Izteikt nolikuma 1. punktu šādā redakcijā:
"1. Baltinavas vidusskola (turpmāk tekstā- Skola) ir Baltinavas novada domes (turpmākDibinātājs) dibināta un pakļautībā esoša vispārējās vidējās izglītības iestāde, kura īsteno pirmsskolas
izglītības programmu, vispārējās pamatizglītības programmu, vispārējās vidējās izglītības programmu,
speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, audzināšanas un
interešu izglītības programmas."
1.2. Izteikt nolikuma 8. punkta 8.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"8.2. īstenot pirmsskolas izglītības programmu, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās
izglītības programmu, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem,
audzināšanas un interešu izglītības programmas."
1.3. Papildināt nolikuma 9. punktu ar 9.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
"9.4.Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem,
kods 21015611."
2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.
3.&
Par Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas direktora amatalgas noteikšanu
L.Siliņa
Baltinavas novada dome izskatījusi Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas direktores Intas
Vilkastes 2013.gada 14.oktobra iesniegumu ar lūgumu noteikt Baltinavas kristīgās
internātpamatskolas direktora amatalgu saskaņā ar 2009.gada 28.jūlija Ministru kabineta
noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”.
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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 iestāţu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību,
2009.gada 28.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 5.
punktu, kurš nosaka, ka vispārējās izglītības iestāţu, profesionālās izglītības iestāţu un interešu
izglītības iestāţu vadītājiem, viņu vietniekiem un struktūrvienību vadītājiem zemāko mēneša darba
algas likmi nosaka saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikuma 3.tabulu, 7.1.punktu, kurš nosaka, ka
izglītības iestādes vadītāja mēneša darba algu atbilstoši faktiskajam izglītojamo skaitam nosaka
katru gadu pēc stāvokļa uz 1.septembri attiecīgā novada pašvaldība – pašvaldības izglītības iestāţu
vadītājiem, ņemot vērā Baltinavas novada domes Finanšu komitejas 2013.gada 16.oktobra sēdes
atzinumu, Baltinavas novada dome vienojoties, NOLEMJ:
Noteikt Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas direktores Intas Vilkastes darba samaksu
atbilstoši 28.07.2009. MK noteikumos Nr.836 " Pedagogu darba samaksas noteikumi" noteiktajām
darba algas likmēm – Ls 518,00 , sākot no 2013.gada 1.septembra.
4.&
Par izmaiņām Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas darbinieku štatu 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 iestāţu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību,
ņemot vērā Baltinavas novada domes Finanšu komitejas 2013.gada 16.oktobra sēdes atzinumu,
Baltinavas novada dome vienojoties, NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumu Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas tehnisko darbinieku amata vienību
un amatalgu sarakstā 2013.gadam 5.p. ``Apkures krāšņu kurinātāji``, profesijas kods 8182 04 sākot
ar 2013.gada 1.novembri nosakot papildus 1 (vienu) apkures krāšņu kurinātāja amata likmi.
2. Darba samaksu noteikt pēc pašvaldības Darba samaksas Nolikuma.
5.&
Par fagota nomas maksas apstiprināšanu
L.Siliņa
Baltinavas novada dome izskatījusi Baltnavas Mūzikas un mākslas skolas direktores Marijas
Bukšas 2013.gada 17.oktobra iesniegumu ar lūgumu apstiprināt mūzikas instrumenta – fagota
„OSKAR ADLER & CO FAGOTT 1357/20” nomas maksu – Ls 10,00 mēnesī. Tā kā fagots netiek
lietots, to plānots iznomāt Aldim Kisem (personas kods: 131085-11420, dzīvesvietas adrese: Smilšu
kalns, Audriņi, Rēzeknes novads).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu un 17.punktu,
Baltinavas novada dome vienojoties, NOLEMJ:
1. Apstiprināt mūzikas instrumenta – fagota „OSKAR ADLER & CO FAGOTT 1357/20”
nomas maksu mēnesī – Ls 10,00 + PVN 21% .
2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.
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6.&
Par finansējuma piešķiršanu projektam „Piemineklis Ontonam Slišānam – Myuža gruomota”
L.Siliņa
Baltinavas novada dome izskatījusi Andra Slišāna (dzīvesvietas adrese: Stabļovas iela 4-13,
Upīte, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads, LV-4587) 30.09.2013. iesniegumu ar lūgumu iespēju
robeţās atbalstīt projektu „Piemineklis Ontonam Slišānam – Myuţa gruomota”.
Pagājušā gada nogalē Upītes kultūrvēstures muzejs izsludinājis Ontona (Antona) Slišāna
pieminekļa skiču konkursu, un ticis izvēlēts Vitālija Peļņas iesniegtais makets – Myuţa gruomota.
Pieminekļa izveidei, transportēšanai un uzstādīšanai Baltinavas novada Brieksīnes kapos kopējā
nepieciešamā summa ieskaitot PVN sastāda Ls 6773,29.
Upītes kultūrvēstures muzejs projektu iesniedzis VKKF Latgales kultūras programmas
projektu konkursā, kur tika atbalstīts un piešķirts finansējums Ls 1500,00 apmērā. Vēl Upītes
kultūrvēstures muzejs ir piesaistījis privātus ziedotājus, kas ziedo Ls 2420,00, kā arī ar Ls 2000,00
līdzfinansējumu projekta atbalstam piešķir Viļakas novada dome. Atlikusī summa sastāda Ls
853,29.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā
Baltinavas novada domes Finanšu komitejas 2013.gada 16.oktobra sēdes atzinumu, Baltinavas
novada dome vienojoties, NOLEMJ:
1. PIEŠĶIRT līdzfinansējumu projektam ``Piemineklis Ontonam Slišānam – Myuţa
gruomota`` Ls 300,00 apmērā.
2. Līdzfinansējumu pārskaitīt Upītes kultūrvēstures muzejam, Reģ.Nr.90000010737 pēc
rēķina saņemšanas.
7.&
Par finansējuma piešķiršanu nodibinājumam „Fonds Sibīrijas bērni”
L.Siliņa
Baltinavas novada dome izskatījusi nodibinājuma „Fonds Sibīrijas bērni” (Reģ.Nr.
40008057169, juridiskā adrese: Graudu iela 41 a, Rīga, LV-1058) 2013.gada 11.oktobra iesniegumu
ar lūgumu finansiāli atbalstīt nodibinājuma „Fonds Sibīrijas bērni” uzsākto darbu pie grāmatas
„Sibīrijas bērni” tulkojuma izdošanas krievu valodā un dokumentālās filmas „Kur palika tēvi?”
pabeigšanai.
Pēc nodibinājuma „Fonds Sibīrijas bērni” iesniegumā sniegtajām ziņām, grāmatas „Sibīrijas
bērni” tulkojuma krievu valodā izdošanai nepieciešami Ls 20 498, 00 (līdz šim brīdim nodibinājums
„Fonds Sibīrijas bērni” ir saņēmis finansējumu Ls 6278, 00 apmērā, kas sastāda 23% no projekta
kopējām izmaksām), savukārt filmas „Kur palika tēvi?” pabeigšanai nepieciešams finansējums Ls
6430,00 apmērā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā
Baltinavas novada domes Finanšu komitejas 2013.gada 16.oktobra sēdes atzinumu, Baltinavas
novada dome vienojoties, NOLEMJ:
1. PIEŠĶIRT finansējumu Ls 100,00 apmērā Nodibinājumam ``Fonds Sibīrijas bērni``
grāmatas ``Sibīrijas bērni`` un dokumentālās filmas ``Kur palika tēvi`` pabeigšanai.
2. Līdzekļus pārskaitīt uz A/S SEB Banka, konts:LV47UNLA0002058469357
3. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.
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8.&
Par konkursa „Baltinavas novada Gada cilvēks 2013” rezultātu apstiprināšanu
L.Siliņa
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, konkursa
„Baltinavas novada Gada cilvēks 2013” Nolikuma 4.2. un 4.3. apakšpunktu, Baltinavas novada
dome vienojoties, NOLEMJ:
9. Apstiprināt Sociālo un saimniecisko lietu komisijas izvirzītos konkursa „Baltinavas
novada Gada cilvēks 2013” Baltinavas novada iedzīvotājus Nolikumā noteiktās nominācijās:
1. Gada cilvēks novadā – Anita Ločmele;
2. Gada cilvēks kultūrā – Marija Bukša;
3. Gada cilvēks izglītībā – Tatjana Bolgareva;
4. Gada cilvēks sportā - Kaspars Ločmelis;
5. Gada cilvēks uzņēmējdarbībā – Gunārs Ozoliņš;
6.1. Gada cilvēks lauksaimniecībā – Guntars Bartkevičs,
6.2.Gada cilvēks lauksaimniecībā – Andris Keišs un Volmārs Sutugovs
7.Gada cilvēks pašvaldības iestāţu darbā – Aira Sekace;
8.Gada cilvēks pašvaldības administrācijas darbā – Sarmīte Tabore;
9.Gada jaunietis – Rolands Keišs;
10.Mūţa ieguldījums – Valija Kaša.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.
9.&
Par amatu savienošanas atļauju Sarmītei Taborei
L.Siliņa
Baltinavas novada dome izskatījusi Baltinavas novada domes priekšsēdētājas vietnieces
Sarmītes Tabores 2013.gada 2.oktobra iesniegumu ar lūgumu atļaut savienot Baltinavas novada
domes priekšsēdētājas vietnieces amatu ar Baltinavas novada lauku attīstības speciālista amatu,
Baltinavas novada domes Plānošanas – attīstības konsultanta amatu, Baltinavas novada domes
Iepirkumu komisijas locekles amatu, biedrības „Balvu rajona partnerība” valdes locekles amatu un
biedrības „Sudraba pakavi” valdes locekles amatu.
Izvērtējot Baltinavas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Baltinavas
novada dome konstatējusi:
1. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 38.pantu vietējo pašvaldību domju priekšsēdētāju,
viņu vietnieku, deputātu un izpilddirektoru komercdarbības, ienākumu gūšanas, amatu
savienošanas, darbu pildīšanas, kā arī ar tiem saistītos citus ierobeţojumus un pienākumus nosaka
likums „Par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā”.
2. Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.¹
panta trešo daļu valsts amatpersona, kura vēlas savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu,
un šāda amatu savienošana ir pieļaujama, saņemot institūcijas rakstveida atļauju, pirms amatu
savienošanas uzsākšanas, rakstveidā iesniedz minētajai institūcijai lūgumu atļaut savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu amatu.
3. Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.1. panta piektā
daļa nosaka, ka šajā likumā noteiktajos gadījumos valsts amatpersonai (institūcijai), saņemot šā
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panta pirmajā, otrajā vai trešajā daļā minēto lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar
citu amatu, ir pienākums:
1) izvērtēt, vai amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai;
2) izvērtēt, vai amatu savienošana nekaitēs Latvijas valsts interesēm, ja darba izpilde
paredzēta ārvalstī, starptautiskajā organizācijā, tās pārstāvniecībā (misijā) vai to uzdevumā;
3) mēneša laikā pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikšanos izsniegt atļauju
amatu savienošanai.
4. Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta pirmajā
daļā ir noteikts, ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu,
uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja šajā likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti
valsts amatpersonas amata savienošanas ierobeţojumi. Speciālie valsts amatpersonas amata
savienošanas ierobeţojumi ir noteikti likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 7.pantā, savukārt pašvaldību deputātiem minētajā pantā nav noteikti speciālie valsts
amatpersonas amata savienošanas ierobeţojumi.
5. Tādējādi, domes priekšsēdētāja vietniekam, kurš ir vienlaikus ir arī domes deputāts, kā
valsts amatpersonai ir jāievēro amata savienošanas ierobeţojumi, kas tam ir noteikti likumā „Par
interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, kā arī citos normatīvajos aktos, tajā
skaitā likumā „Par pašvaldībām”.
6. Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta sestā daļa
nosaka, ka likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta otrajā daļā
minētās amatpersonas, kurām nav noteikti īpaši amata savienošanas nosacījumi, var savienot valsts
amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu, kuru tās ieņem saskaņā ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem;
2) pedagoga, zinātnieka, profesionāla sportista un radošo darbu;
3) amatu arodbiedrībā;
4) citu amatu, uzņēmuma līguma vai likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 7.panta vienpadsmitajā daļā neminēta pilnvarojuma izpildi, ja to savienošana
erada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās valsts vai pašvaldības iestādes vadītāja vai viņa
pilnvarotas personas rakstveida atļauja;
5) saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā
kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, ja šī
savienošana erada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās valsts vai pašvaldības iestādes vadītāja vai
viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja.
7. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 38.panta otro daļu, papildus likumā „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktajiem amatu savienošanas ierobeţojumiem
pašvaldības domes deputāts nedrīkst:
1) ieņemt izpilddirektora un izpilddirektora vietnieka, pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja
un viņa vietnieka amatu;
2) ieņemt attiecīgās pašvaldības administrācijā amatu, kura pienākumos ietilpst:
a) domes lēmumu projektu sagatavošana,
b) domes lēmumu tiesiskuma un lietderības pārbaude,
c) kontrole un uzraudzība pār domes pieņemto lēmumu izpildi,
d) padomu un konsultāciju sniegšana pašvaldības amatpersonām;
3) tieši vai pastarpināti sniegt pašvaldībai pakalpojumus šīs daļas 2.punktā minētajos
jautājumos;
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4) ieņemt attiecīgās pašvaldības iestādes vadītāja vai viņa vietnieka amatu, izņemot iestādē,
kas realizē šā likuma 15.panta pirmās daļas 4., 5. un 6.punktā noteiktās pašvaldības autonomās
funkcijas;
5) ieņemt valdes locekļa amatu attiecīgās pašvaldības kapitālsabiedrībā, kapitālsabiedrībā,
kurā pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā ar citām pašvaldībām pārsniedz 50
procentus, un kapitālsabiedrībā, kurā vienas vai vairāku pašvaldības kapitālsabiedrību daļa
pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus, izņemot kapitālsabiedrību, kas
realizē no šā likuma 15.panta pirmās daļas 6.punktā noteiktās pašvaldības autonomās
funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu.
8. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 61.panta pirmajā daļā noteikto atsevišķu pašvaldības
funkciju pildīšanai vai pašvaldības administratīvās teritorijas pārvaldīšanai domes no domes
deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem var izveidot valdes, komisijas vai darba grupas.
Tādējādi piedalīšanās pašvaldību izveidoto komisiju darbībā ir deputātam ar likumu uzlikts
pienākums un amats pašvaldības komisijā nav uzskatāms par atsevišķu amatu un uz minēto amatu
savienošanu likuma „Par pašvaldībām” 38.panta otrajā daļā noteiktie ierobeţojumi nav attiecināmi.
9. Tādējādi Sarmītes Tabores kā Baltinavas novada domes deputātes un domes priekšsēdētājas
vietnieces amata savienošana ar Baltinavas novada lauku attīstības speciālista amatu, Baltinavas
novada domes Plānošanas – attīstības konsultanta amatu, Baltinavas novada domes Iepirkumu
komisijas locekles amatu, biedrības „Balvu rajona partnerība” valdes locekles amatu un biedrības
„Sudraba pakavi” valdes locekles amatu ir pieļaujama, un uz minēto amatu savienošanu likumā
„Par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, likumā „Par pašvaldībām”, kā arī
citos normatīvajos aktos noteiktie amatu savienošanas ierobeţojumi nav attiecināmi.
Ņemot vērā augstākminēto, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 7.panta sesto daļu un 8.1.panta trešo daļu un piekto daļu, likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 38.panta otrās daļas 4.punktu, Baltinavas novada dome
vienojoties, NOLEMJ:
1. Atļaut Sarmītei Taborei (personas kods: 091160-11969 ) savienot Baltinavas novada domes
priekšsēdētājas vietnieces amatu ar Baltinavas novada lauku attīstības speciālista amatu, Baltinavas
novada domes Plānošanas – attīstības konsultanta amatu, Baltinavas novada domes Iepirkumu
komisijas locekles amatu, biedrības „Balvu rajona partnerība” valdes locekles amatu un biedrības
„Sudraba pakavi” valdes locekles amatu.
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).
10.&
Par amatu savienošanas atļauju Henriham Loginam - Slišānam
L.Siliņa
Baltinavas novada dome izskatījusi Baltinavas novada pašvaldības izpilddirektora Henriha
Logina - Slišāna 2013.gada 2.oktobra iesniegumu ar lūgumu atļaut savienot Baltinavas novada
pašvaldības izpilddirektora amatu ar Baltinavas novada domes Novērtēšanas un izsolu komisijas
priekšsēdētāja amatu, Baltinavas novada domes Iepirkumu komisijas locekļa amatu un Baltinavas novada
domes pārstāvja Latgales plānošanas reģiona Sabiedriskajā transporta komisijā locekļa amatu.
Izvērtējot Baltinavas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Baltinavas
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novada dome konstatējusi:
1. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 38.pantu vietējo pašvaldību domju priekšsēdētāju,
viņu vietnieku, deputātu un izpilddirektoru komercdarbības, ienākumu gūšanas, amatu
savienošanas, darbu pildīšanas, kā arī ar tiem saistītos citus ierobeţojumus un pienākumus nosaka
likums „Par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā”.
2. Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.¹ panta
trešo daļu valsts amatpersona, kura vēlas savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, un šāda
amatu savienošana ir pieļaujama, saņemot institūcijas rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas
uzsākšanas, rakstveidā iesniedz minētajai institūcijai lūgumu atļaut savienot valsts amatpersonas
amatu ar citu amatu.
3. Likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 8.1. panta piektā daļa
nosaka, ka šajā likumā noteiktajos gadījumos valsts amatpersonai (institūcijai), saņemot šā panta
pirmajā, otrajā vai trešajā daļā minēto lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu
amatu, ir pienākums:
1) izvērtēt, vai amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai;
2) izvērtēt, vai amatu savienošana nekaitēs Latvijas valsts interesēm, ja darba izpilde
paredzēta ārvalstī, starptautiskajā organizācijā, tās pārstāvniecībā (misijā) vai to uzdevumā;
3) mēneša laikā pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikšanos izsniegt atļauju
amatu savienošanai.
4. Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta pirmajā
daļā ir noteikts, ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu,
uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja šajā likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti
valsts amatpersonas amata savienošanas ierobeţojumi. Speciālie valsts amatpersonas amata
savienošanas ierobeţojumi ir noteikti likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 7.pantā.
5. Likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7.panta piektā daļa
nosaka, ka pašvaldību domju priekšsēdētājiem, republikas pilsētu domju priekšsēdētāju vietniekiem,
pašvaldību izpilddirektoriem un viņu vietniekiem, valsts un pašvaldību iestāţu vadītājiem un viņu
vietniekiem, Valsts prezidenta kancelejas vadītājam un viņa vietniekiem, Saeimas Kancelejas
direktoram un viņa vietniekiem, pagastu vai pilsētu pārvalţu vadītājiem novadu pašvaldībās, valsts
un pašvaldību kapitālsabiedrību valţu un padomju locekļiem, kā arī tādu kapitālsabiedrību valţu
locekļiem, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50
procentus, un kapitālsabiedrību padomju locekļiem, kuri pārstāv Latvijas valsts vai pašvaldības
intereses kapitālsabiedrībā, ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu, kuru viņi ieņem saskaņā ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem;
2) amatu arodbiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā, politiskajā partijā, politisko partiju
apvienībā vai reliģiskajā organizācijā, ja šā panta četrpadsmitajā daļā nav noteikts citādi;
3) pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista un radošo darbu;
31) amatu kapitālsabiedrībā, kurā valsts vai pašvaldība ir dalībnieks, ja tas saistīts ar valsts vai
pašvaldības interešu pārstāvēšanu šajā sabiedrībā, nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts
amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi
vai apstiprinājusi amatā;
32) amatu kapitālsabiedrībā, kurā valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrība ir dalībnieks, ja tas
saistīts ar valsts vai pašvaldības interešu pārstāvēšanu šajā sabiedrībā, nerada interešu konfliktu un
ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo
personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā;
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4) citu amatu valsts vai pašvaldības institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un
ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo
personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā;
41) eksperta (konsultanta) darbu, kura izpildes vieta ir citas valsts administrācija, starptautiskā
organizācija vai tās pārstāvniecība (misija), ja tas nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts
amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi
vai apstiprinājusi amatā.
6. Tādējādi Henriha Logina – Slišāna kā Baltinavas novada pašvaldības izpilddirektora amata
savienošana ar Baltinavas novada domes Novērtēšanas un izsolu komisijas priekšsēdētāja amatu,
Baltinavas novada domes Iepirkumu komisijas locekļa amatu un Baltinavas novada domes pārstāvja
Latgales plānošanas reģiona Sabiedriskajā transporta komisijā locekļa amatu ir pieļaujama, un uz minēto
amatu savienošanu likumā „Par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā” un citos
normatīvajos aktos noteiktie amatu savienošanas ierobeţojumi nav attiecināmi.
Ņemot vērā augstākminēto, pamatojoties uz likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā" 7.panta piekto daļu un 8.1.panta trešo daļu un piekto daļu, likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 38.pantu, Baltinavas novada dome vienojoties,
NOLEMJ:
1. Atļaut Henriham Loginam - Slišānam (personas kods: 050351-11951) savienot Baltinavas
novada pašvaldības izpilddirektora amatu ar Baltinavas novada domes Novērtēšanas un izsolu
komisijas priekšsēdētāja amatu, Baltinavas novada domes Iepirkumu komisijas locekļa amatu un Baltinavas
novada domes pārstāvja Latgales plānošanas reģiona Sabiedriskajā transporta komisijā locekļa amatu.
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).
11.&
Par amatu savienošanas atļauju Antrai Keišai
L.Siliņa
Baltinavas novada dome izskatījusi Baltinavas novada domes deputātes Antras Keišas
2013.gada 2.oktobra iesniegumu ar lūgumu atļaut savienot Baltinavas novada domes deputātes
amatu ar Baltinavas novada domes Administratīvās komisijas locekles amatu un Baltinavas novada
muzeja vadītājas amatu.
Izvērtējot Baltinavas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Baltinavas
novada dome konstatējusi:
1. Ar 2013.gada 21.augusta Baltinavas novada domes lēmumu Baltinavas novada domes
deputāte Antra Keiša ir tikusi apstiprināta Baltinavas novada domes Administratīvās komisijas locekles
amatā. Bez tam Antra Keiša ieņem arī Baltinavas novada muzeja vadītājas amatu, amata pienākumus veicot
uz darba līguma pamata.
2. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 38.pantu vietējo pašvaldību domju priekšsēdētāju,
viņu vietnieku, deputātu un izpilddirektoru komercdarbības, ienākumu gūšanas, amatu
savienošanas, darbu pildīšanas, kā arī ar tiem saistītos citus ierobeţojumus un pienākumus nosaka
likums „Par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā”.
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3. Likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 8.1.panta trešā daļa
nosaka, ka valsts amatpersona, kura vēlas savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, un
šāda amata savienošana ir pieļaujama, saņemot amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju,
pirms amatu savienošanas uzsākšanas rakstveidā iesniedz amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut
valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu.
4. Likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 8.1. panta piektā
daļa nosaka, ka šajā likumā noteiktajos gadījumos valsts amatpersonai (institūcijai), saņemot šā
panta pirmajā, otrajā vai trešajā daļā minēto lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar
citu amatu, ir pienākums:
1) izvērtēt, vai amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai;
2) izvērtēt, vai amatu savienošana nekaitēs Latvijas valsts interesēm, ja darba izpilde
paredzēta ārvalstī, starptautiskajā organizācijā, tās pārstāvniecībā (misijā) vai to uzdevumā;
3) mēneša laikā pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikšanos izsniegt atļauju
amatu savienošanai.
5. Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta pirmajā
daļā ir noteikts, ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu,
uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja šajā likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti
valsts amatpersonas amata savienošanas ierobeţojumi. Speciālie valsts amatpersonas amata
savienošanas ierobeţojumi ir noteikti likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 7.pantā, savukārt pašvaldību deputātiem minētajā pantā nav noteikti speciālie valsts
amatpersonas amata savienošanas ierobeţojumi.
6. Tādējādi, domes deputātam kā valsts amatpersonai ir jāievēro amata savienošanas
ierobeţojumi, kas tam ir noteikti likumā „Par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu
darbībā”, kā arī citā normatīvā aktā, tajā skaitā likumā „Par pašvaldībām”.
7. Likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7.panta sestā daļa
nosaka, ka likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 4.panta otrajā daļā
minētās amatpersonas, kurām nav noteikti īpaši amata savienošanas nosacījumi, var savienot valsts
amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu, kuru tās ieņem saskaņā ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem;
2) pedagoga, zinātnieka, profesionāla sportista un radošo darbu;
3) amatu arodbiedrībā;
4) citu amatu, uzņēmuma līguma vai likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā" 7.panta vienpadsmitajā daļā neminēta pilnvarojuma izpildi, ja to savienošana
nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās valsts vai pašvaldības iestādes vadītāja vai viņa
pilnvarotas personas rakstveida atļauja;
5) saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā
kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", ja šī
savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās valsts vai pašvaldības iestādes vadītāja vai
viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja.
8. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 38.panta otro daļu, papildus likumā „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktajiem amatu savienošanas ierobeţojumiem
pašvaldības domes deputāts nedrīkst:
1) ieņemt izpilddirektora un izpilddirektora vietnieka, pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja
un viņa vietnieka amatu;
2) ieņemt attiecīgās pašvaldības administrācijā amatu, kura pienākumos ietilpst:
a) domes lēmumu projektu sagatavošana,
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b) domes lēmumu tiesiskuma un lietderības pārbaude,
c) kontrole un uzraudzība pār domes pieņemto lēmumu izpildi,
d) padomu un konsultāciju sniegšana pašvaldības amatpersonām;
3) tieši vai pastarpināti sniegt pašvaldībai pakalpojumus šīs daļas 2.punktā minētajos
jautājumos;
4) ieņemt attiecīgās pašvaldības iestādes vadītāja vai viņa vietnieka amatu, izņemot iestādē,
kas realizē šā likuma 15.panta pirmās daļas 4., 5. un 6.punktā noteiktās pašvaldības autonomās
funkcijas;
5) ieņemt valdes locekļa amatu attiecīgās pašvaldības kapitālsabiedrībā, kapitālsabiedrībā,
kurā pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā ar citām pašvaldībām pārsniedz 50
procentus, un kapitālsabiedrībā, kurā vienas vai vairāku pašvaldības kapitālsabiedrību daļa
pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus, izņemot kapitālsabiedrību, kas
realizē no šā likuma 15.panta pirmās daļas 6.punktā noteiktās pašvaldības autonomās
funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu.
7. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 61.panta pirmajā daļā noteikto atsevišķu pašvaldības
funkciju pildīšanai vai pašvaldības administratīvās teritorijas pārvaldīšanai domes no domes
deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem var izveidot valdes, komisijas vai darba grupas.
8. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 38.panta otrās daļas 4.punktu papildus likumā „Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktajiem amatu savienošanas
ierobeţojumiem pašvaldības domes deputāts nedrīkst ieņemt attiecīgās pašvaldības iestādes vadītāja
vai viņa vietnieka amatu, izņemot iestādē, kas realizē šā likuma 15.panta pirmās daļas 4., 5. un
6.punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas, tās ir:
1) gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības
un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar
vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas
mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.);
2) rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades
attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras
pieminekļu saglabāšanai u.c.);
3) nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu
un sportu.
9. Tādējādi Baltinavas novada domes deputāta amata savienošana ar Baltinavas novada domes
Administratīvās komisijas locekļa amatu un Baltinavas novada muzeja vadītāja amatu ir
pieļaujama, un uz minēto amatu savienošanu likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā" un likumā „Par pašvaldībām” noteiktie amatu savienošanas ierobeţojumi nav
attiecināmi.
Ņemot vērā augstākminēto, pamatojoties uz likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā" 7.panta sesto daļu un 8.1.panta trešo daļu un piekto daļu, likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 38.panta otrās daļas 4.punktu, Baltinavas novada dome
vienojoties, NOLEMJ:
1. Atļaut Antrai Keišai (personas kods: 170464-11966) savienot Baltinavas novada domes
deputātes amatu ar Baltinavas novada domes Administratīvās komisijas locekles amatu un Baltinavas
novada muzeja vadītājas amatu.
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
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tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601).
12.&
Par amatu savienošanas atļauju Ilgvaram Keišam
L.Siliņa
Baltinavas novada dome izskatījusi Baltinavas novada domes deputāta Ilgvara Keiša 2013.gada
9.oktobra iesniegumu ar lūgumu atļaut savienot Baltinavas novada domes deputāta amatu ar
Baltinavas novada domes sporta organizatora amatu, Baltinavas novada domes Ētikas komisijas
locekļa amatu, biedrības „Jaunieši Baltinavai” valdes priekšsēdētāja amatu un VID reģistrētas
pašnodarbinātas personas darbību.
Izvērtējot Baltinavas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Baltinavas
novada dome konstatējusi:
1. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 38.pantu vietējo pašvaldību domju priekšsēdētāju,
viņu vietnieku, deputātu un izpilddirektoru komercdarbības, ienākumu gūšanas, amatu
savienošanas, darbu pildīšanas, kā arī ar tiem saistītos citus ierobeţojumus un pienākumus nosaka
likums „Par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā”.
2. Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.¹
panta trešo daļu valsts amatpersona, kura vēlas savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu,
un šāda amatu savienošana ir pieļaujama, saņemot institūcijas rakstveida atļauju, pirms amatu
savienošanas uzsākšanas, rakstveidā iesniedz minētajai institūcijai lūgumu atļaut savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu amatu.
3. Likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 8.1. panta piektā daļa
nosaka, ka šajā likumā noteiktajos gadījumos valsts amatpersonai (institūcijai), saņemot šā panta
pirmajā, otrajā vai trešajā daļā minēto lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu
amatu, ir pienākums:
1) izvērtēt, vai amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai;
2) izvērtēt, vai amatu savienošana nekaitēs Latvijas valsts interesēm, ja darba izpilde
paredzēta ārvalstī, starptautiskajā organizācijā, tās pārstāvniecībā (misijā) vai to uzdevumā;
3) mēneša laikā pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikšanos izsniegt atļauju
amatu savienošanai.
4. Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta pirmajā
daļā ir noteikts, ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu,
uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja šajā likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti
valsts amatpersonas amata savienošanas ierobeţojumi. Speciālie valsts amatpersonas amata
savienošanas ierobeţojumi ir noteikti likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 7.pantā, savukārt pašvaldību deputātiem minētajā pantā nav noteikti speciālie valsts
amatpersonas amata savienošanas ierobeţojumi.
5. Tādējādi, domes priekšsēdētāja vietniekam, kurš ir vienlaikus ir arī domes deputāts, kā
valsts amatpersonai ir jāievēro amata savienošanas ierobeţojumi, kas tam ir noteikti likumā „Par
interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, kā arī citos normatīvajos aktos, tajā
skaitā likumā „Par pašvaldībām”.
6. Likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7.panta sestā daļa
nosaka, ka likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 4.panta otrajā daļā
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minētās amatpersonas, kurām nav noteikti īpaši amata savienošanas nosacījumi, var savienot valsts
amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu, kuru tās ieņem saskaņā ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem;
2) pedagoga, zinātnieka, profesionāla sportista un radošo darbu;
3) amatu arodbiedrībā;
4) citu amatu, uzņēmuma līguma vai likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā" 7.panta vienpadsmitajā daļā neminēta pilnvarojuma izpildi, ja to savienošana
nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās valsts vai pašvaldības iestādes vadītāja vai viņa
pilnvarotas personas rakstveida atļauja;
5) saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā
kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", ja šī
savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās valsts vai pašvaldības iestādes vadītāja vai
viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja.
7. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 38.panta otro daļu, papildus likumā „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktajiem amatu savienošanas ierobeţojumiem
pašvaldības domes deputāts nedrīkst:
1) ieņemt izpilddirektora un izpilddirektora vietnieka, pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja
un viņa vietnieka amatu;
2) ieņemt attiecīgās pašvaldības administrācijā amatu, kura pienākumos ietilpst:
a) domes lēmumu projektu sagatavošana,
b) domes lēmumu tiesiskuma un lietderības pārbaude,
c) kontrole un uzraudzība pār domes pieņemto lēmumu izpildi,
d) padomu un konsultāciju sniegšana pašvaldības amatpersonām;
3) tieši vai pastarpināti sniegt pašvaldībai pakalpojumus šīs daļas 2.punktā minētajos
jautājumos;
4) ieņemt attiecīgās pašvaldības iestādes vadītāja vai viņa vietnieka amatu, izņemot iestādē,
kas realizē šā likuma 15.panta pirmās daļas 4., 5. un 6.punktā noteiktās pašvaldības autonomās
funkcijas;
5) ieņemt valdes locekļa amatu attiecīgās pašvaldības kapitālsabiedrībā, kapitālsabiedrībā,
kurā pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā ar citām pašvaldībām pārsniedz 50
procentus, un kapitālsabiedrībā, kurā vienas vai vairāku pašvaldības kapitālsabiedrību daļa
pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus, izņemot kapitālsabiedrību, kas
realizē no šā likuma 15.panta pirmās daļas 6.punktā noteiktās pašvaldības autonomās
funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu.
8. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 61.panta pirmajā daļā noteikto atsevišķu pašvaldības
funkciju pildīšanai vai pašvaldības administratīvās teritorijas pārvaldīšanai domes no domes
deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem var izveidot valdes, komisijas vai darba grupas.
Tādējādi piedalīšanās pašvaldību izveidoto komisiju darbībā ir deputātam ar likumu uzlikts
pienākums un amats pašvaldības komisijā nav uzskatāms par atsevišķu amatu un uz minēto amatu
savienošanu likuma „Par pašvaldībām” 38.panta otrajā daļā noteiktie ierobeţojumi nav attiecināmi.
9. Tādējādi Ilgvara Keiša kā Baltinavas novada domes deputāta amata savienošana ar
Baltinavas novada domes sporta organizatora amatu, Baltinavas novada domes Ētikas komisijas
locekļa amatu, biedrības „Jaunieši Baltinavai” valdes priekšsēdētāja amatu un VID reģistrētas
pašnodarbinātas personas darbību ir pieļaujama, un uz minēto amatu savienošanu likumā „Par
interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, likumā „Par pašvaldībām”, kā arī citos
normatīvajos aktos noteiktie amatu savienošanas ierobeţojumi nav attiecināmi.
Ņemot vērā augstākminēto, pamatojoties uz likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā" 7.panta sesto daļu un 8.1.panta trešo daļu un piekto daļu, likuma “Par
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pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 38.panta otrās daļas 4.punktu, Baltinavas novada dome
vienojoties, NOLEMJ:
1. Atļaut Ilgvaram Keišam (personas kods: 280489-11976) savienot Baltinavas novada domes
deputāta amatu ar Baltinavas novada domes sporta organizatora amatu, Baltinavas novada domes
Ētikas komisijas locekļa amatu, biedrības „Jaunieši Baltinavai” valdes priekšsēdētāja amatu un VID
reģistrētas pašnodarbinātas personas darbību.
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).
13.&
Par amatu savienošanas atļauju Maijai Stepiņai
L.Siliņa
Baltinavas novada dome izskatījusi Baltinavas novada domes Vispārējās un Juridiskās nodaļas
vadītājas Maijas Stepiņas 2013.gada 2.oktobra iesniegumu ar lūgumu atļaut savienot Baltinavas
novada domes Vispārējās un Juridiskās nodaļas vadītājas amatu ar Baltinavas novada Dzimtsarakstu
nodaļas vadītājas amatu un Baltinavas novada domes Novērtēšanas un izsoļu komisijas locekles amatu.
Izvērtējot Baltinavas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Baltinavas
novada dome konstatējusi:
1. Ar 2013.gada 26.septembra Baltinavas novada domes lēmumu (Protokols Nr.6, 14.&) Maija
Stepiņa, kura uz darba līguma pamata veic Vispārējās un Juridiskās nodaļas vadītājas amata un
Baltinavas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas amata pienākumus, ir tikusi apstiprināta
Baltinavas novada domes Novērtēšanas un izsoļu komisijas locekles amatā..
2. Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.1.panta trešā daļa
nosaka, ka valsts amatpersona, kura vēlas savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, un
šāda amata savienošana ir pieļaujama, saņemot amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju,
pirms amatu savienošanas uzsākšanas rakstveidā iesniedz amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut
valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu.
3. Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.1. panta piektā
daļa nosaka, ka šajā likumā noteiktajos gadījumos valsts amatpersonai (institūcijai), saņemot šā
panta pirmajā, otrajā vai trešajā daļā minēto lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar
citu amatu, ir pienākums:
1) izvērtēt, vai amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai;
2) izvērtēt, vai amatu savienošana nekaitēs Latvijas valsts interesēm, ja darba izpilde
paredzēta ārvalstī, starptautiskajā organizācijā, tās pārstāvniecībā (misijā) vai to uzdevumā;
3) mēneša laikā pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikšanos izsniegt atļauju
amatu savienošanai.
4. Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta otrā daļa nosaka,
ka par valsts amatpersonām uzskatāmas personas, kurām, pildot amata pienākumus pašvaldības
institūcijās, saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības izdot administratīvos aktus, kā arī veikt
uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas attiecībā uz personām, kas neatrodas to tiešā
vai netiešā pakļautībā, vai tiesības rīkoties ar pašvaldības mantu, tai skaitā finanšu līdzekļiem.
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5. Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.pants nosaka, ka
valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma
vai pilnvarojuma izpildi, ja šajā likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas
amata savienošanas ierobeţojumi.
6. Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta sestā daļa
nosaka, ka likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta otrajā daļā
minētās amatpersonas, kurām nav noteikti īpaši amata savienošanas nosacījumi, var savienot valsts
amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu, kuru tās ieņem saskaņā ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem;
2) pedagoga, zinātnieka, profesionāla sportista un radošo darbu;
3) amatu arodbiedrībā;
4) citu amatu, uzņēmuma līguma vai likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 7.panta vienpadsmitajā daļā neminēta pilnvarojuma izpildi, ja to savienošana
erada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās valsts vai pašvaldības iestādes vadītāja vai viņa
pilnvarotas personas rakstveida atļauja;
5) saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā
kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, ja šī
savienošana erada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās valsts vai pašvaldības iestādes vadītāja vai
viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja.
7. Izvērtējot Baltinavas novada domes Vispārējās un Juridiskās nodaļas vadītājas amata un
Baltinavas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas amatu aprakstos noteiktos amata pienākumus,
kurus Maija Stepiņa veic uz darba līguma pamata, un Baltinavas novada domes Novērtēšanas un izsoļu
komisijas locekļa amata pienākumus, Baltinavas novada dome konstatē, ka amatu savienošana
konkrētajā gadījumā neradīs interešu konfliktu un nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām
ētikas normām un nekaitēs Maijas Stepiņas kā amatpersonas (Vispārējās un Juridiskās nodaļas vadītājas
un Baltinavas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas) tiešo amata pienākumu veikšanai.
Ņemot vērā augstākminēto, pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 7.panta sesto daļu, 8.1.panta trešo daļu, 8.1. panta piekto daļu; likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Baltinavas novada dome vienojoties, NOLEMJ:
1. Atļaut Maijai Stepiņai (personas kods: 020557-11950) savienot Baltinavas novada domes
Vispārējās un Juridiskās nodaļas vadītājas amatu ar Baltinavas novada Dzimtsarakstu nodaļas
vadītājas amatu un Baltinavas novada domes Novērtēšanas un izsoļu komisijas locekles amatu.
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 amatu savienošanas atļauju Inesei Dīriņai
L.Siliņa
Baltinavas novada dome izskatījusi Baltinavas novada domes nekustamo īpašumu speciālistes –
nodokļu administratores Ineses Dīriņas 2013.gada 2.oktobra iesniegumu ar lūgumu atļaut savienot
Baltinavas novada domes nekustamo īpašumu speciālistes – nodokļu administratores amatu ar
Baltinavas novada domes Novērtēšanas un izsoļu komisijas locekles amatu.
Izvērtējot Baltinavas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Baltinavas
novada dome konstatējusi:
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1. Ar 2013.gada 26.septembra Baltinavas novada domes lēmumu (Protokols Nr.6, 14.&)
Baltinavas novada domes nekustamo īpašumu speciāliste – nodokļu administratore Inese Dīriņa ir
tikusi apstiprināta Baltinavas novada domes Novērtēšanas un izsoļu komisijas locekles amatā.
2. Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.1.panta trešā daļa
nosaka, ka valsts amatpersona, kura vēlas savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, un
šāda amata savienošana ir pieļaujama, saņemot amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju,
pirms amatu savienošanas uzsākšanas rakstveidā iesniedz amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut
valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu.
3. Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.1. panta piektā
daļa nosaka, ka šajā likumā noteiktajos gadījumos valsts amatpersonai (institūcijai), saņemot šā
panta pirmajā, otrajā vai trešajā daļā minēto lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar
citu amatu, ir pienākums:
1) izvērtēt, vai amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai;
2) izvērtēt, vai amatu savienošana nekaitēs Latvijas valsts interesēm, ja darba izpilde
paredzēta ārvalstī, starptautiskajā organizācijā, tās pārstāvniecībā (misijā) vai to uzdevumā;
3) mēneša laikā pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikšanos izsniegt atļauju
amatu savienošanai.
4. Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta otrā daļa nosaka,
ka par valsts amatpersonām uzskatāmas personas, kurām, pildot amata pienākumus pašvaldības
institūcijās, saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības izdot administratīvos aktus, kā arī veikt
uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas attiecībā uz personām, kas neatrodas to tiešā
vai netiešā pakļautībā, vai tiesības rīkoties ar pašvaldības mantu, tai skaitā finanšu līdzekļiem.
5. Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.pants nosaka, ka
valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma
vai pilnvarojuma izpildi, ja šajā likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas
amata savienošanas ierobeţojumi.
6. Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta sestā daļa
nosaka, ka likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta otrajā daļā
minētās amatpersonas, kurām nav noteikti īpaši amata savienošanas nosacījumi, var savienot valsts
amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu, kuru tās ieņem saskaņā ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem;
2) pedagoga, zinātnieka, profesionāla sportista un radošo darbu;
3) amatu arodbiedrībā;
4) citu amatu, uzņēmuma līguma vai likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 7.panta vienpadsmitajā daļā neminēta pilnvarojuma izpildi, ja to savienošana
erada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās valsts vai pašvaldības iestādes vadītāja vai viņa
pilnvarotas personas rakstveida atļauja;
5) saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā
kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, ja šī
savienošana erada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās valsts vai pašvaldības iestādes vadītāja vai
viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja.
7. Izvērtējot Baltinavas novada domes nekustamo īpašumu speciālista – nodokļu administratora
amata aprakstā noteiktos nekustamo īpašumu speciālista – nodokļu administratora amata pienākumus,
kurus Inese Dīriņa veic uz darba līguma pamata, un Baltinavas novada domes Novērtēšanas un izsoļu
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komisijas locekļa amata pienākumus, Baltinavas novada dome konstatē, ka amatu savienošana
konkrētajā gadījumā neradīs interešu konfliktu un nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām
ētikas normām un nekaitēs Ineses Dīriņas kā amatpersonas (nekustamo īpašumu speciālista – nodokļu
administratora) tiešo amata pienākumu veikšanai.
Ņemot vērā augstākminēto, pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 7.panta sesto daļu, 8.1.panta trešo daļu, 8.1. panta piekto daļu; likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Baltinavas novada dome vienojoties, NOLEMJ:
1. Atļaut Inesei Dīriņai (personas kods: 190786-12868) savienot Baltinavas novada domes
nekustamo īpašumu speciālistes – nodokļu administratores amatu ar Baltinavas novada domes
Novērtēšanas un izsoļu komisijas locekles amatu.
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).
15.&
Par amatu savienošanas atļauju Ilgai Ločmelei
L.Siliņa
Baltinavas novada dome izskatījusi Baltinavas novada domes Finanšu nodaļas vadītājas Ilgas
Ločmeles 2013.gada 2.oktobra iesniegumu ar lūgumu atļaut savienot Baltinavas novada domes
Finanšu nodaļas vadītājas amatu ar Baltinavas novada domes Novērtēšanas un izsoļu komisijas locekles
amatu.
Izvērtējot Baltinavas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Baltinavas
novada dome konstatējusi:
1. Ar 2013.gada 26.septembra Baltinavas novada domes lēmumu (Protokols Nr.6, 14.&)
Baltinavas novada domes Finanšu nodaļas vadītāja Ilga Ločmele ir tikusi apstiprināta Baltinavas
novada domes Novērtēšanas un izsoļu komisijas locekles amatā.
2. Likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 8.1.panta trešā daļa
nosaka, ka valsts amatpersona, kura vēlas savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, un
šāda amata savienošana ir pieļaujama, saņemot amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju,
pirms amatu savienošanas uzsākšanas rakstveidā iesniedz amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut
valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu.
3. Likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 8.1. panta piektā daļa
nosaka, ka šajā likumā noteiktajos gadījumos valsts amatpersonai (institūcijai), saņemot šā panta
pirmajā, otrajā vai trešajā daļā minēto lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu
amatu, ir pienākums:
1) izvērtēt, vai amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai;
2) izvērtēt, vai amatu savienošana nekaitēs Latvijas valsts interesēm, ja darba izpilde
paredzēta ārvalstī, starptautiskajā organizācijā, tās pārstāvniecībā (misijā) vai to uzdevumā;
3) mēneša laikā pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikšanos izsniegt atļauju
amatu savienošanai.
4. Likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 4.panta otrā daļa nosaka,
ka par valsts amatpersonām uzskatāmas personas, kurām, pildot amata pienākumus pašvaldības
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institūcijās, saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības izdot administratīvos aktus, kā arī veikt
uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas attiecībā uz personām, kas neatrodas to tiešā
vai netiešā pakļautībā, vai tiesības rīkoties ar pašvaldības mantu, tai skaitā finanšu līdzekļiem.
5. Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 6.pants nosaka, ka
valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma
vai pilnvarojuma izpildi, ja šajā likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas
amata savienošanas ierobeţojumi.
6. Likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7.panta sestā daļa
nosaka, ka likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 4.panta otrajā daļā
minētās amatpersonas, kurām nav noteikti īpaši amata savienošanas nosacījumi, var savienot valsts
amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu, kuru tās ieņem saskaņā ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem;
2) pedagoga, zinātnieka, profesionāla sportista un radošo darbu;
3) amatu arodbiedrībā;
4) citu amatu, uzņēmuma līguma vai likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā" 7.panta vienpadsmitajā daļā neminēta pilnvarojuma izpildi, ja to savienošana
nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās valsts vai pašvaldības iestādes vadītāja vai viņa
pilnvarotas personas rakstveida atļauja;
5) saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā
kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", ja šī
savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās valsts vai pašvaldības iestādes vadītāja vai
viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja.
7. Izvērtējot Baltinavas novada domes Finanšu nodaļas vadītāja amata aprakstā noteiktos amata
pienākumus, kurus Ilga Ločmele veic uz darba līguma pamata, un Baltinavas novada domes
Novērtēšanas un izsoļu komisijas locekļa amata pienākumus, Baltinavas novada dome konstatē, ka
amatu savienošana konkrētajā gadījumā neradīs interešu konfliktu un nebūs pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs Ilgas Ločmeles kā amatpersonas (Finanšu nodaļas
vadītājas) tiešo amata pienākumu veikšanai.
Ņemot vērā augstākminēto, pamatojoties uz likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā" 7.panta sesto daļu, 8.1.panta trešo daļu, 8.1. panta piekto daļu; likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Baltinavas novada dome vienojoties, NOLEMJ:
1. Atļaut Ilgai Ločmelei (personas kods: 140459-11957) savienot Baltinavas novada domes
Finanšu nodaļas vadītājas amatu ar Baltinavas novada domes Novērtēšanas un izsoļu komisijas locekles
amatu.
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).
16.&
Par amatu savienošanas atļauju Rolandam Keišam
L.Siliņa
Baltinavas novada dome izskatījusi Baltinavas novada domes deputāta Rolanda 2013.gada
14.oktobra iesniegumu ar lūgumu atļaut savienot Baltinavas novada domes deputāta amatu ar
biedrības „Jaunieši Baltinavai” valdes locekļa amatu.
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Izvērtējot Baltinavas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Baltinavas
novada dome konstatējusi:
1. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 38.pantu vietējo pašvaldību domju priekšsēdētāju,
viņu vietnieku, deputātu un izpilddirektoru komercdarbības, ienākumu gūšanas, amatu
savienošanas, darbu pildīšanas, kā arī ar tiem saistītos citus ierobeţojumus un pienākumus nosaka
likums „Par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā”.
2. Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.¹ panta
trešo daļu valsts amatpersona, kura vēlas savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, un šāda
amatu savienošana ir pieļaujama, saņemot institūcijas rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas
uzsākšanas, rakstveidā iesniedz minētajai institūcijai lūgumu atļaut savienot valsts amatpersonas
amatu ar citu amatu.
3. Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.1. panta piektā
daļa nosaka, ka šajā likumā noteiktajos gadījumos valsts amatpersonai (institūcijai), saņemot šā
panta pirmajā, otrajā vai trešajā daļā minēto lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar
citu amatu, ir pienākums:
1) izvērtēt, vai amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai;
2) izvērtēt, vai amatu savienošana nekaitēs Latvijas valsts interesēm, ja darba izpilde
paredzēta ārvalstī, starptautiskajā organizācijā, tās pārstāvniecībā (misijā) vai to uzdevumā;
3) mēneša laikā pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikšanos izsniegt atļauju
amatu savienošanai.
4. Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta pirmajā
daļā ir noteikts, ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu,
uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja šajā likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti
valsts amatpersonas amata savienošanas ierobeţojumi. Speciālie valsts amatpersonas amata
savienošanas ierobeţojumi ir noteikti likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 7.pantā, savukārt pašvaldību deputātiem minētajā pantā nav noteikti speciālie valsts
amatpersonas amata savienošanas ierobeţojumi.
5. Tādējādi, domes priekšsēdētāja vietniekam, kurš ir vienlaikus ir arī domes deputāts, kā
valsts amatpersonai ir jāievēro amata savienošanas ierobeţojumi, kas tam ir noteikti likumā „Par
interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, kā arī citos normatīvajos aktos, tajā
skaitā likumā „Par pašvaldībām”.
6. Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta sestā daļa
nosaka, ka likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta otrajā daļā
minētās amatpersonas, kurām nav noteikti īpaši amata savienošanas nosacījumi, var savienot valsts
amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu, kuru tās ieņem saskaņā ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem;
2) pedagoga, zinātnieka, profesionāla sportista un radošo darbu;
3) amatu arodbiedrībā;
4) citu amatu, uzņēmuma līguma vai likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 7.panta vienpadsmitajā daļā neminēta pilnvarojuma izpildi, ja to savienošana
erada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās valsts vai pašvaldības iestādes vadītāja vai viņa
pilnvarotas personas rakstveida atļauja;
5) saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā
kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, ja šī
savienošana erada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās valsts vai pašvaldības iestādes vadītāja vai
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viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja.
7. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 38.panta otro daļu, papildus likumā „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktajiem amatu savienošanas ierobeţojumiem
pašvaldības domes deputāts nedrīkst:
1) ieņemt izpilddirektora un izpilddirektora vietnieka, pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja
un viņa vietnieka amatu;
2) ieņemt attiecīgās pašvaldības administrācijā amatu, kura pienākumos ietilpst:
a) domes lēmumu projektu sagatavošana,
b) domes lēmumu tiesiskuma un lietderības pārbaude,
c) kontrole un uzraudzība pār domes pieņemto lēmumu izpildi,
d) padomu un konsultāciju sniegšana pašvaldības amatpersonām;
3) tieši vai pastarpināti sniegt pašvaldībai pakalpojumus šīs daļas 2.punktā minētajos
jautājumos;
4) ieņemt attiecīgās pašvaldības iestādes vadītāja vai viņa vietnieka amatu, izņemot iestādē,
kas realizē šā likuma 15.panta pirmās daļas 4., 5. un 6.punktā noteiktās pašvaldības autonomās
funkcijas;
5) ieņemt valdes locekļa amatu attiecīgās pašvaldības kapitālsabiedrībā, kapitālsabiedrībā,
kurā pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā ar citām pašvaldībām pārsniedz 50
procentus, un kapitālsabiedrībā, kurā vienas vai vairāku pašvaldības kapitālsabiedrību daļa
pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus, izņemot kapitālsabiedrību, kas
realizē no šā likuma 15.panta pirmās daļas 6.punktā noteiktās pašvaldības autonomās
funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu.
8. Tādējādi Rolanda Keiša Baltinavas novada domes deputāta amata savienošana ar biedrības
„Jaunieši Baltinavai” valdes locekļa amatu ir pieļaujama, un uz minēto amatu savienošanu likumā
„Par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, likumā „Par pašvaldībām”, kā arī
citos normatīvajos aktos noteiktie amatu savienošanas ierobeţojumi nav attiecināmi.
Ņemot vērā augstākminēto, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 7.panta sesto daļu un 8.1.panta trešo daļu un piekto daļu, likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 38.panta otrās daļas 4.punktu, Baltinavas novada dome
vienojoties, NOLEMJ:
1. Atļaut Rolandam Keišam (personas kods: 050992-11994) savienot Baltinavas novada domes
deputāta amatu ar biedrības „Jaunieši Baltinavai” valdes locekļa amatu.
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).
17.&
Par amatu savienošanas atļauju Intai Vilkastei
L.Siliņa
Baltinavas novada dome izskatījusi Baltinavas novada domes deputātes Intas Vilkastes
2013.gada 15.oktobra iesniegumu ar lūgumu atļaut Baltinavas novada domes deputātes amatu
savienot ar Baltinavas novada domes Iepirkumu komisijas locekles amatu un Baltinavas Kristīgās
internātpamatskolas direktores amatu.
Izvērtējot Baltinavas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Baltinavas
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novada dome konstatējusi:
1. Ar 2013.gada 26.septembra Baltinavas novada domes lēmumu Baltinavas novada domes
deputāte Inta Vilkaste ir tikusi apstiprināta Baltinavas novada domes Iepirkumu komisijas locekles
amatā. Bez tam Inta Vilkaste ieņem arī Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas direktores amatu, amata
pienākumus veicot uz darba līguma pamata.
2. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 38.pantu vietējo pašvaldību domju priekšsēdētāju,
viņu vietnieku, deputātu un izpilddirektoru komercdarbības, ienākumu gūšanas, amatu
savienošanas, darbu pildīšanas, kā arī ar tiem saistītos citus ierobeţojumus un pienākumus nosaka
likums „Par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā”.
3. Likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 8.1.panta trešā daļa
nosaka, ka valsts amatpersona, kura vēlas savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, un
šāda amata savienošana ir pieļaujama, saņemot amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju,
pirms amatu savienošanas uzsākšanas rakstveidā iesniedz amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut
valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu.
4. Likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 8.1. panta piektā
daļa nosaka, ka šajā likumā noteiktajos gadījumos valsts amatpersonai (institūcijai), saņemot šā
panta pirmajā, otrajā vai trešajā daļā minēto lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar
citu amatu, ir pienākums:
1) izvērtēt, vai amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai;
2) izvērtēt, vai amatu savienošana nekaitēs Latvijas valsts interesēm, ja darba izpilde
paredzēta ārvalstī, starptautiskajā organizācijā, tās pārstāvniecībā (misijā) vai to uzdevumā;
3) mēneša laikā pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikšanos izsniegt atļauju
amatu savienošanai.
5. Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta pirmajā
daļā ir noteikts, ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu,
uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja šajā likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti
valsts amatpersonas amata savienošanas ierobeţojumi. Speciālie valsts amatpersonas amata
savienošanas ierobeţojumi ir noteikti likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 7.pantā, savukārt pašvaldību deputātiem minētajā pantā nav noteikti speciālie valsts
amatpersonas amata savienošanas ierobeţojumi.
6. Tādējādi, domes deputātam kā valsts amatpersonai ir jāievēro amata savienošanas
ierobeţojumi, kas tam ir noteikti likumā „Par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu
darbībā”, kā arī citā normatīvā aktā, tajā skaitā likumā „Par pašvaldībām”.
7. Likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7.panta sestā daļa
nosaka, ka likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 4.panta otrajā daļā
minētās amatpersonas, kurām nav noteikti īpaši amata savienošanas nosacījumi, var savienot valsts
amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu, kuru tās ieņem saskaņā ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem;
2) pedagoga, zinātnieka, profesionāla sportista un radošo darbu;
3) amatu arodbiedrībā;
4) citu amatu, uzņēmuma līguma vai likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā" 7.panta vienpadsmitajā daļā neminēta pilnvarojuma izpildi, ja to savienošana
nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās valsts vai pašvaldības iestādes vadītāja vai viņa
pilnvarotas personas rakstveida atļauja;
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5) saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā
kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", ja šī
savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās valsts vai pašvaldības iestādes vadītāja vai
viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja.
8. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 38.panta otro daļu, papildus likumā „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktajiem amatu savienošanas ierobeţojumiem
pašvaldības domes deputāts nedrīkst:
1) ieņemt izpilddirektora un izpilddirektora vietnieka, pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja
un viņa vietnieka amatu;
2) ieņemt attiecīgās pašvaldības administrācijā amatu, kura pienākumos ietilpst:
a) domes lēmumu projektu sagatavošana,
b) domes lēmumu tiesiskuma un lietderības pārbaude,
c) kontrole un uzraudzība pār domes pieņemto lēmumu izpildi,
d) padomu un konsultāciju sniegšana pašvaldības amatpersonām;
3) tieši vai pastarpināti sniegt pašvaldībai pakalpojumus šīs daļas 2.punktā minētajos
jautājumos;
4) ieņemt attiecīgās pašvaldības iestādes vadītāja vai viņa vietnieka amatu, izņemot iestādē,
kas realizē šā likuma 15.panta pirmās daļas 4., 5. un 6.punktā noteiktās pašvaldības autonomās
funkcijas;
5) ieņemt valdes locekļa amatu attiecīgās pašvaldības kapitālsabiedrībā, kapitālsabiedrībā,
kurā pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā ar citām pašvaldībām pārsniedz 50
procentus, un kapitālsabiedrībā, kurā vienas vai vairāku pašvaldības kapitālsabiedrību daļa
pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus, izņemot kapitālsabiedrību, kas
realizē no šā likuma 15.panta pirmās daļas 6.punktā noteiktās pašvaldības autonomās
funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu.
7. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 61.panta pirmajā daļā noteikto atsevišķu pašvaldības
funkciju pildīšanai vai pašvaldības administratīvās teritorijas pārvaldīšanai domes no domes
deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem var izveidot valdes, komisijas vai darba grupas.
8. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 38.panta otrās daļas 4.punktu papildus likumā „Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktajiem amatu savienošanas
ierobeţojumiem pašvaldības domes deputāts nedrīkst ieņemt attiecīgās pašvaldības iestādes vadītāja
vai viņa vietnieka amatu, izņemot iestādē, kas realizē šā likuma 15.panta pirmās daļas 4., 5. un
6.punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas, tās ir:
1) gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības
un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar
vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas
mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.);
2) rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades
attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras
pieminekļu saglabāšanai u.c.);
3) nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu
un sportu.
9. Tādējādi Baltinavas novada domes deputāta amata savienošana ar Baltinavas novada domes
Iepirkumu komisijas locekļa amatu un Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas direktora amatu ir
pieļaujama, un uz minēto amatu savienošanu likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā" un likumā „Par pašvaldībām” noteiktie amatu savienošanas ierobeţojumi nav
attiecināmi.
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Ņemot vērā augstākminēto, pamatojoties uz likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā" 7.panta sesto daļu un 8.1.panta trešo daļu un piekto daļu, likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 38.panta otrās daļas 4.punktu, Baltinavas novada dome
vienojoties, NOLEMJ:
1. Atļaut Intai Vilkastei (personas kods: 040967-11956) savienot Baltinavas novada domes
deputātes amatu ar Baltinavas novada domes Iepirkumu komisijas locekles amatu un Baltinavas
Kristīgās internātpamatskolas direktores amatu.
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).
18.&
Par amatu savienošanas atļauju Imantam Slišānam
L.Siliņa
Baltinavas novada dome izskatījusi Baltinavas novada domes deputāta Imanta Slišāna
iesniegumu ar lūgumu atļaut savienot Baltinavas novada domes deputāta amatu ar Baltinavas
novada domes Iepirkumu komisijas locekļa amatu , Baltinavas vidusskolas direktora amatu un biedrības
``Sukrums`` valdes locekļa amatu..
Izvērtējot Baltinavas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Baltinavas
novada dome konstatējusi:
1. Ar 2013.gada 26.septembra Baltinavas novada domes lēmumu Baltinavas novada domes
deputāts Imants Slišāns ir ticis apstiprināts Baltinavas novada domes Iepirkumu komisijas locekļa
amatā. Bez tam Imants Slišāns ieņem arī Baltinavas vidusskolas direktora amatu, amata pienākumus veicot
uz darba līguma pamata.
2. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 38.pantu vietējo pašvaldību domju priekšsēdētāju,
viņu vietnieku, deputātu un izpilddirektoru komercdarbības, ienākumu gūšanas, amatu
savienošanas, darbu pildīšanas, kā arī ar tiem saistītos citus ierobeţojumus un pienākumus nosaka
likums „Par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā”.
3. Likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 8.1.panta trešā daļa
nosaka, ka valsts amatpersona, kura vēlas savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, un
šāda amata savienošana ir pieļaujama, saņemot amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju,
pirms amatu savienošanas uzsākšanas rakstveidā iesniedz amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut
valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu.
4. Likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 8.1. panta piektā
daļa nosaka, ka šajā likumā noteiktajos gadījumos valsts amatpersonai (institūcijai), saņemot šā
panta pirmajā, otrajā vai trešajā daļā minēto lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar
citu amatu, ir pienākums:
1) izvērtēt, vai amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai;
2) izvērtēt, vai amatu savienošana nekaitēs Latvijas valsts interesēm, ja darba izpilde
paredzēta ārvalstī, starptautiskajā organizācijā, tās pārstāvniecībā (misijā) vai to uzdevumā;
3) mēneša laikā pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikšanos izsniegt atļauju
amatu savienošanai.
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5. Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta pirmajā
daļā ir noteikts, ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu,
uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja šajā likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti
valsts amatpersonas amata savienošanas ierobeţojumi. Speciālie valsts amatpersonas amata
savienošanas ierobeţojumi ir noteikti likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 7.pantā, savukārt pašvaldību deputātiem minētajā pantā nav noteikti speciālie valsts
amatpersonas amata savienošanas ierobeţojumi.
6. Tādējādi, domes deputātam kā valsts amatpersonai ir jāievēro amata savienošanas
ierobeţojumi, kas tam ir noteikti likumā „Par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu
darbībā”, kā arī citā normatīvā aktā, tajā skaitā likumā „Par pašvaldībām”.
7. Likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7.panta sestā daļa
nosaka, ka likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 4.panta otrajā daļā
minētās amatpersonas, kurām nav noteikti īpaši amata savienošanas nosacījumi, var savienot valsts
amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu, kuru tās ieņem saskaņā ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem;
2) pedagoga, zinātnieka, profesionāla sportista un radošo darbu;
3) amatu arodbiedrībā;
4) citu amatu, uzņēmuma līguma vai likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā" 7.panta vienpadsmitajā daļā neminēta pilnvarojuma izpildi, ja to savienošana
nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās valsts vai pašvaldības iestādes vadītāja vai viņa
pilnvarotas personas rakstveida atļauja;
5) saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā
kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", ja šī
savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās valsts vai pašvaldības iestādes vadītāja vai
viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja.
8. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 38.panta otro daļu, papildus likumā „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktajiem amatu savienošanas ierobeţojumiem
pašvaldības domes deputāts nedrīkst:
1) ieņemt izpilddirektora un izpilddirektora vietnieka, pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja
un viņa vietnieka amatu;
2) ieņemt attiecīgās pašvaldības administrācijā amatu, kura pienākumos ietilpst:
a) domes lēmumu projektu sagatavošana,
b) domes lēmumu tiesiskuma un lietderības pārbaude,
c) kontrole un uzraudzība pār domes pieņemto lēmumu izpildi,
d) padomu un konsultāciju sniegšana pašvaldības amatpersonām;
3) tieši vai pastarpināti sniegt pašvaldībai pakalpojumus šīs daļas 2.punktā minētajos
jautājumos;
4) ieņemt attiecīgās pašvaldības iestādes vadītāja vai viņa vietnieka amatu, izņemot iestādē,
kas realizē šā likuma 15.panta pirmās daļas 4., 5. un 6.punktā noteiktās pašvaldības autonomās
funkcijas;
5) ieņemt valdes locekļa amatu attiecīgās pašvaldības kapitālsabiedrībā, kapitālsabiedrībā,
kurā pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā ar citām pašvaldībām pārsniedz 50
procentus, un kapitālsabiedrībā, kurā vienas vai vairāku pašvaldības kapitālsabiedrību daļa
pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus, izņemot kapitālsabiedrību, kas
realizē no šā likuma 15.panta pirmās daļas 6.punktā noteiktās pašvaldības autonomās
funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu.
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7. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 61.panta pirmajā daļā noteikto atsevišķu pašvaldības
funkciju pildīšanai vai pašvaldības administratīvās teritorijas pārvaldīšanai domes no domes
deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem var izveidot valdes, komisijas vai darba grupas.
8. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 38.panta otrās daļas 4.punktu papildus likumā „Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktajiem amatu savienošanas
ierobeţojumiem pašvaldības domes deputāts nedrīkst ieņemt attiecīgās pašvaldības iestādes vadītāja
vai viņa vietnieka amatu, izņemot iestādē, kas realizē šā likuma 15.panta pirmās daļas 4., 5. un
6.punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas, tās ir:
1) gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības
un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar
vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas
mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.);
2) rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades
attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras
pieminekļu saglabāšanai u.c.);
3) nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu
un sportu.
9. Tādējādi Baltinavas novada domes deputāta amata savienošana ar Baltinavas novada domes
Iepirkumu komisijas locekļa amatu un Baltinavas vidusskolas direktora amatu ir pieļaujama, un uz
minēto amatu savienošanu likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" un
likumā „Par pašvaldībām” noteiktie amatu savienošanas ierobeţojumi nav attiecināmi.
Ņemot vērā augstākminēto, pamatojoties uz likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā" 7.panta sesto daļu un 8.1.panta trešo daļu un piekto daļu, likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 38.panta otrās daļas 4.punktu, Baltinavas novada dome
vienojoties, NOLEMJ:
1. Atļaut Imantam Slišānam (personas kods: 091163-11953) savienot Baltinavas novada domes
deputāta amatu ar Baltinavas novada domes Iepirkumu komisijas locekļa amatu, biedrības ``Sukrums``
valdes locekļa amatu un Baltinavas vidusskolas direktora amatu.
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).
19.&
Par Baltinavas novada pašvaldībai piederošo transportlīdzekļu atsavināšanu
L.Siliņa
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 19.punktu, kas nosaka, ka tikai
dome var noteikt kārtību, kādā veicami darījumi ar pašvaldības kustamo mantu, Valsts un
pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 6.panta otro daļu, kura paredz, ka atļauju atsavināt
pašvaldības kustamo mantu dod attiecīgā dome, 8.panta piekto daļu, kurā ir teikts, ka kustamās
mantas novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija
(amatpersona), kura ir tiesīga atļaut attiecīgās mantas atsavināšanu, ņemot vērā Baltinavas novada
domes 2013.gada 26.septembra sēdes lēmumu „Par Baltinavas novada pašvaldībai piederošo
transportlīdzekļu atsavināšanu” (Protokols Nr.6 (9), 22.&), Baltinavas novada dome vienojoties,
NOLEMJ:
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1. Apstiprināt Baltinavas novada pašvaldībai piederošā autobusa „Mercedes Benz 0309”,
reģistrācijas Nr. FA 2643, izsoles noteikumus (Pielikums Nr.1).
2. Apstiprināt Baltinavas novada pašvaldībai piederošā traktora T40 AM, reģistrācijas Nr.
8259 LE, izsoles noteikumus (Pielikums Nr.2).
3. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.
20.&
Par nekustamā īpašuma „Bāliņi” sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas
mērķa noteikšanu atdalītajai zemes vienībai.
L.Siliņa
Baltinavas novada domē 2013.gada 26.septembrī saņemts nekustamā īpašuma „Bāliņi” ar
kadastra apzīmējumu Nr.3844 002 0055 īpašnieka Leonīda Buklovska (personas kods: 06026911951, dzīvesvietas adrese: „Ţeikari”, Baltinavas novads) iesniegums ar lūgumu no nekustamā
īpašuma „Bāliņi”, kas atrodas Baltinavas novadā, atdalīt zemes vienību 13,5 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu Nr. 3844 002 0055, piešķirot atdalītajai zemes vienībai nosaukumu „Eglāji”.
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 Leonīdam Buklovskim (personas kods: 060269-11951, dzīvesvietas adrese: „Ţeikari”,
Baltinavas novads) no nekustamā īpašuma „Bāliņi”, kas atrodas Baltinavas novadā, atdalīt zemes
vienību 13,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 002 0055.
2. Atdalītajai zemes vienībai 13,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 002 0055 piešķirt
nosaukumu „Eglāji”.
3. Noteikt atdalītajai zemes vienībai „Eglāji” zemes lietošanas mērķi: fizisko un juridisko
personu īpašumā vai lietošanā esošie meţi un pārējā meţsaimniecībā izmantojamā zeme, NĪLM
kods: 0201.
4. Šis administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas ir 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).
21.&
Par adreses piešķiršanu ēkām
L.Siliņa
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2009.gada
3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2., 6.,12 un 28. punktu, kas
nosaka, ka adresācijas objekts ir apbūvei paredzēta zemes vienība, administratīvajā teritorijā adrese
nedrīkst atkārtoties, katram adresācijas objektam piešķir vienu adresi, adresācijas objektu
nosaukumi atbilst Valsts valodas likumā noteiktajām prasībām, pagastu, novadu pagastu un pilsētu
lauku teritoriju apvidos, kas atrodas ārpus ciemiem, apbūvei paredzētajai zemes vienībai vai ēkām
piešķir nosaukumus, kā arī lēmumā par adreses piešķiršanu norāda adresācijas objekta atbilstību
konkrētam šo noteikumu 2.punkta apakšpunktam, Baltinavas novada dome vienojoties, NOLEMJ:
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1.
Piešķirt zemes vienībai ar kadastra Nr.3844 011 0098 un uz tās esošajām būvēm (Anna
Streļča) adresi ``Taurenīši`` ,Danski, Baltinavas novads, LV-4594;
2. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra Nr.3844 003 0395 un uz tās esošajām būvēm (Ilona
Naļivaiko) adresi Dārza iela 8A, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594
22.&
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 „Vizaiņi” sadalīšanas atlikušās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu Nr. 38440120005, platība 2,2 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).
23.&
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr.
38440110064
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 „Mazupīte” sadalīšanas atlikušās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu Nr. 38440110064, platība 27,51 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).
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24.&
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr.
38440110040
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 „Vizaiņi” sadalīšanas atlikušās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu Nr. 38440110040, platība 35,56 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).
25.&
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr.
38440110046
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 „Krastmaļi” sadalīšanas atlikušās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu Nr. 38440110046, platība 14,66 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).
26.&
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr.
38440110168
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
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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 „Meţa birznieki” sadalīšanas atlikušās zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu Nr. 38440110168, platība 2,77 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).
27.&
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr.
3844 001 0148
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 „Līdumi” sadalīšanas atlikušās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu Nr. 38440010148, platība 173,43 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).
28.&
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr.
3844 001 0226
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 „Ķēvesdriva” sadalīšanas atlikušās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu Nr. 38440010226, platība 3,16 ha, zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
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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).
29.&
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr.
3844 002 0071
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 „Smiltāji” sadalīšanas atlikušās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu Nr. 38440020071, platība 3,25 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).

30.&
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr.
3844 002 0077
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 „Purviņi” sadalīšanas atlikušās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu Nr. 38440020077, platība 3,95 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).
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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).

31.&
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr.
3844 002 0080
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 „Vilciņi” sadalīšanas atlikušās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu Nr. 38440020080, platība 5,13 ha, zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība, NĪLM kods – 0201 (zemes vienības platība var tikt
precizēta normatīvajos aktos noteiktā apjomā, veicot instrumentālo 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).
32.&
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr.
3844 002 0082
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 „Lukini” sadalīšanas atlikušās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu Nr. 38440020082, platība 1,697 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).
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33.&
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr.
3844 002 0116
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 „Miglāji” sadalīšanas atlikušās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu Nr. 38440020116, platība 70,96 ha, zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība, NĪLM kods – 0201 (zemes vienības platība var tikt
precizēta normatīvajos aktos noteiktā apjomā, veicot instrumentālo 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).
34.&
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
3844 002 0020
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 „Pelēči” sadalīšanas atlikušās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu Nr. 38440020020, platība 11,18 ha, zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība, NĪLM kods – 0201 (zemes vienības platība var tikt
precizēta normatīvajos aktos noteiktā apjomā, veicot instrumentālo uzmērīšanu).
1. Noteikt zemes vienībai „Pelēči”, kad. nr. 3844 002 0020, platība 11,3 ha, zemes lietošanas mērķi
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība, NĪLM kods – 0201 (zemes
vienības platība var tikt precizēta normatīvajos aktos noteiktā apjomā, veicot instrumentālo
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).
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35.&
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr
3844 002 0032
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 „Čiekuri” sadalīšanas atlikušās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu Nr. 38440020032, platība 10,57 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).
36.&
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr.
3844 011 0026
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 „Ozoliņi” sadalīšanas atlikušās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu Nr. 3844 011 0026, platība 10,75 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).
37.&
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr.
3844 011 0040
L.Siliņa
Baltinavas novada dome izskatījusi SIA „MIKROKODS” (Reģ. nr. 50003167591) 19.09.2013.
iesniegumu ar lūgumu norādīt zemes lietošanas mērķi 34 zemes vienībām.
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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 „Amatnieki” sadalīšanas atlikušās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu Nr. 3844 011 0040, platība 35,56 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).
38.&
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr.
3844 011 0041
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 „Jaunozoliņi” sadalīšanas atlikušās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu Nr. 3844 011 0041, platība 15,07 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).
39.&
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr.
3844 011 0045
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:
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1. Noteikt pēc nekustamā īpašuma „Upleja” sadalīšanas atlikušās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu Nr. 3844 011 0045, platība 7,85 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).
40.&
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr.
3844 011 0112
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 „Jaunrācenāji” sadalīšanas atlikušās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu Nr. 3844 011 0112, platība 17,57 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).
41.&
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr.
3844 011 0113
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 „Avotiņi” sadalīšanas atlikušās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu Nr. 3844 011 0113, platība 25,8 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).
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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).
42. &
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr.
3844 011 0114
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 „Olutiņi” sadalīšanas atlikušās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu Nr. 3844 011 0114, platība 8,41 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).
43.&
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr.
3844 011 0123
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 „Avotiņi” sadalīšanas atlikušās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu Nr. 3844 011 0123, platība 27,15 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).
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44.&
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr.
3844 002 0002
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 „Bērzukalns” sadalīšanas atlikušās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu Nr. 3844 002 0002, platība 55.22 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).
45.&
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr.
3844 002 0006
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 „Vahmistrovi” sadalīšanas atlikušās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu Nr. 3844 002 0006, platība 2,77 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).
46.&
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr.
3844 002 0007
L.Siliņa
Baltinavas novada dome izskatījusi SIA „MIKROKODS” (Reģ. nr. 50003167591) 19.09.2013.
iesniegumu ar lūgumu norādīt zemes lietošanas mērķi 34 zemes vienībām.
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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 „Anniņas” sadalīšanas atlikušās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu Nr. 3844 002 0007, platība 6,75 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).
47.&
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr.
3844 002 0137
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 „Viesturi” sadalīšanas atlikušās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu Nr. 3844 002 0137, platība 64,00 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).
48.&
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr.
3844 002 0199
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:
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1. Noteikt pēc nekustamā īpašuma „Līdumi” sadalīšanas atlikušās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu Nr. 3844 002 0199, platība 77,16 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).
49.&
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr.
3844 006 0137
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 „Īvas” sadalīšanas atlikušās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu Nr. 3844 006 0137, platība 33,62 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).
50.&
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr.
3844 007 0139
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 „Siliņi” sadalīšanas atlikušās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu Nr. 3844 007 0139, platība 37,75 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).
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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).
51.&
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr.
3844 007 0137
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 „Mītkes” sadalīšanas atlikušās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu Nr. 3844 007 0137, platība 32,13 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).
52. &
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr.
3844 001 0204
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 „Dulbergi” sadalīšanas atlikušās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu Nr. 3844 001 0204, platība 9,48 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).
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53.&
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr.
3844 006 0068
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 „Evijas” sadalīšanas atlikušās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu Nr. 3844 006 0068, platība 4,69 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).
54.&
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr.
3844 007 0114
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 „Mitroški” sadalīšanas atlikušās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu Nr. 3844 007 0114, platība 6,87 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).
55.&
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr.
3844 007 0078
L.Siliņa
Baltinavas novada dome izskatījusi SIA „MIKROKODS”(Reģ. nr. 50003167591) 19.09.2013.
iesniegumu ar lūgumu norādīt zemes lietošanas mērķi 34 zemes vienībām.
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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 „Zelmeņi” sadalīšanas atlikušās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu Nr. 3844 007 0078, platība 26,35 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).
1. Noteikt zemes vienībai „Zelmeņi”, kad. nr. 3844 007 0078, platība 27,2 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 instrumentālo
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).
56.&
Par Baltinavas novada domes dokumentu aprites shēmas apstiprināšanu
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 8.punktu, kas
nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai
dome var apstiprināt pašvaldības iestāţu nolikumus, 41.panta 2.daļu, kas nosaka, ka pašvaldības
dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumus, nolikumus, instrukcijas), Baltinavas novada
dome vienojoties, NOLEMJ:
1.Apstiprināt Dokumentu aprites kārtību Baltinavas novada pašvaldībā (Pielikumā).
2. Balvu novada pašvaldības amatpersonām un administrācijas darbiniekiem, pašvaldības iestāţu
darbiniekiem dokumentu apriti iestādē organizēt saskaņā ar Dokumentu aprites kārtību Baltinavas
novada pašvaldībā.
3. Noteikt, ka Baltinavas novada domes nolikums “Baltinavas novada domes dokumentu aprites
shēma” stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.
4. Spēku zaudē 2012.gada 22.martā apstiprināta ``Dokumentu aprites kārtība Baltinavas novada
pašvaldībā``
Pielikumā: Nolikuma teksts uz 16 lapām.
57.&
Par zemes vienības platības precizēšanu
L.Siliņa
Baltinavas novada dome izskatījusi SIA „Latvijasmernieks.lv” (Reģ. Nr. 40003783960,
juridiskā adrese: Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050) 2013.gada 21.oktobra iesniegumu ar lūgumu
precizēt Baltinavas novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844
003 0207 platību atbilstoši kadastrālās uzmērīšanas rezultātiem, saskaņā ar kuriem minētās zemes
vienības platība ir tikusi noteikta 1,09 ha.
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Pamatojoties uz likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu,
kas nosaka, ka, ja kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā zemes platība pārsniedz pastāvīgā lietošanā
piešķirto zemes platību vai ir mazāka par to un zemes gabala robeţu kontūras apvidū atbilst lēmuma
par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām robeţu kontūrām,
pašvaldība pieņem lēmumu par zemes platības precizēšanu, Baltinavas novada dome vienojoties
NOLEMJ:
1. Precizēt Baltinavas novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu Nr. 3844 003 0207 platību no 2,0 ha uz 1,09 ha.
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).
58.&
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus
kārtībā no Daces Linužas
Baltinavas novada dome konstatējusi, ka Daces Linuţas (personas kods: 261168-11442,
dzīvesvietas adrese: Imantas iela 33-3, Daugavpils, LV-5401) nekustamā īpašuma nodokļa parāds
par nekustamo īpašumu “Ogaiņi” (kadastra apzīmējums Nr. 3844 012 0076) uz 2013.gada
24.oktobri sastāda Ls 14,77 (pamatparāds – Ls 12,67; nokavējuma nauda - Ls 2,10).
Paziņojums Nr.13-379 par nekustamā īpašuma nodokļa samaksu ar brīdinājumu par nodokļa
parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā tā nesamaksāšanas gadījumā Dacei Linuţai ir ticis nosūtīts
2013.gada 30.janvārī. Nekustamā īpašuma nodoklis Dacei Linuţai bija jānomaksā līdz 2013.gada
15.augustam. Paziņojums nav ticis apstrīdēts un nekustamā īpašuma nodokļis līdz 2013.gada
24.oktobrim nav ticis samaksāts.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta
2.daļu, kur teikts, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli un nokavējuma naudu saskaņā ar
pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīdus kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem un nodevām” un
Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai, kā arī
saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu, kurā teikts, ka nodokļu
administrācijas pienākums ir piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nenomaksātos nodokļus un
nokavējuma naudas, Baltinavas novada dome vienojoties, NOLEMJ:
1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no Daces Linuţas (personas kods: 261168-11442, dzīvesvietas
adrese: Imantas iela 33-3, Daugavpils, LV-5401) nekustamā īpašuma nodokļa parādu par
nekustamo īpašumu “Ogaiņi” (kadastra apzīmējums Nr. 3844 012 0076) par kopējo summu Ls
14,77 (pamatparāds – Ls 12,67; nokavējuma nauda - Ls 2,10), piedziņu vēršot uz parādnieka naudas
līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
2. Lēmumu nodot zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei.
3. 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).
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59.&
Par Atzinības raksta pasniegšanu Baltinavas vidusskolas direktoram Imantam Slišānam
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 vidusskolas direktoram
Imantam Slišānam sakarā ar 50 gadu jubileju, izsakot atzinību par Imanta Slišāna ieguldījumu
Baltinavas novada un izglītības iestādes attīstībā un Baltinavas novada vārda popularizēšanā valstī.
1. Atzinības rakstu pasniegt Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas pasākuma svinībās
novadā.
Sēdi vadīja
Sēdi protokolēja

L.Siliņa
M.Stepiņa

Sēdi slēdz plkst. 16.00
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