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IEVADS
Baltinavas novada attīstības programma (turpmāk – AP) ir vidējā termiņa plānošanas
dokuments 2019. – 2025.gadam, kas nosaka novada attīstības stratēģiskos mērķus,
specializāciju, prioritātes, rīcības virzienus un uzdevumus, nosakot atbildīgos un sadarbības
partnerus uzdevumu realizēšanai un norādot finanšu resursus mērķu sasniegšanai.
Attīstības programma ir pamats novada domes rīcību un investīciju mērķtiecīgai
plānošanai, vietējo un ārvalstu investīciju piesaistei.
Attīstības programmas izstrāde veikta, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 1.punktu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturto daļu un
Reģionālās attīstības likuma 13.pantu, kā arī saskaņā ar LR Reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrijas (pašlaik VARAM) izstrādātiem „Metodiskiem ieteikumiem
attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī” (2010) un 25.08.2009. MK
noteikumiem Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”.
Baltinavas novada attīstības programmas izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Baltinavas
novada domes 2019.gada ....janvāra lēmumu „Par Baltinavas novada attīstības programmas
2019. – 2025. izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr. .....&).
Programmas izstrādē izmantota integrētā pieeja, kas paredz koordinētu telpisko,
tematisko un laika dimensiju, nodrošinot interešu saskaņotību starp nacionālo, reģiona un
vietējo pārvaldes līmeņiem un ieinteresētajām pusēm (iedzīvotājiem, uzņēmējiem, NVO u.c.),
izmantojot konkrētus (finanšu) instrumentus, lai sasniegtu noteiktos mērķus un prioritātes.
Attīstības programma sastāv no diviem sējumiem.
Pirmajā sējumā ir sniegta pašreizējās situācijas analīze, plānošanas dokumentu pārskats.
Otrajā sējumā ir sniegti stratēģiskie mērķi un uzstādījumi, pārskats par sabiedrības
iesaistīšanu.
Esošās situācijas un SVID analīze – šajā daļā ir raksturota novada esošā situācija, kāda
tā ir bijusi pēdējos piecus gadus, veikta esošās situācijas analīze, kas noslēdzas ar Baltinavas
novada stipro pušu, vājo pušu, iespēju un draudu (SVID) analīzi.
Stratēģiskā daļa – parāda pašvaldības turpmāko izaugsmi, kā pamatā ir savstarpēji
saistītu nozaru attīstība, kā arī tās ietekme uz apkārtējo teritoriju attīstību. Stratēģiskā daļa
ietver pašvaldības attīstības vīziju, pašvaldības attīstības prioritātes, ilgtermiņa stratēģiskos
mērķus, vidēja termiņa mērķus un sasniedzamos rezultatīvos rādītājus, rīcības virzienus un
risināmos uzdevumus.
Rīcības plāns – detalizē uzdevumu īstenošanas aktivitātes septiņu gadu periodam,
nosaka atbildīgās institūcijas, sadarbības partnerus, risināšanas līmeņus, termiņus un finanšu
avotus. Rīcības plānu aktualizē reizi 3 gados.
Investīciju plāns – pašvaldības integrētās programmas stratēģiskās daļas un rīcības
plāna praktiskās realizācijas pamats, ko izstrādā kā vienu no pašvaldības attīstības
programmas sastāvdaļām. Tā ietvaros plāno pašvaldības investīcijas tuvākajiem 3 gadiem:
2019. - 2021.gadam.

Investīciju plāns tiek atjaunots vienu reizi gadā, līdz ar to pašvaldības integrētās
attīstības programmā ir izvirzīti arī tādi stratēģiskie mērķi, kuriem pašlaik vēl nav atbilstošu
projektu investīciju plānā saistībā ar nepietiekamu pašvaldības budžetu. Investīciju plāns tiks
papildināts ar jauniem projektiem atbilstoši mērķiem un finansiālajam
nodrošinājumam.
Attīstības programma ir atklāts dokuments, kas pieejams visiem, un to izmantos:
• novada dome, tās pakļautības iestādes un organizācijas dažādu attīstības projektu
izvērtēšanai īstermiņa un ilgtermiņa attīstības perspektīvā;
• projektu pieteicēji un kapitāla ieguldītāji, lai izvērtētu savu projektu atbilstību novada
attīstības vīzijai un lai savu darbību saskaņotu ar nozaru attīstības mērķiem;
• zemes īpašnieki, lai izvērtētu sava īpašuma nākotnes attīstības iespējas;
• novada iedzīvotāji, lai zinātu novada attīstības mērķus;
• ārzemju investori – dokumentālam apliecinājumam, ka novadam ir skaidri attīstības
mērķi un rīcības programma;
• visas fiziskās un juridiskās personas, kas plāno savu darbību novada teritorijā.
Apgūstot finansējumu, ir svarīgi mērķtiecīgi plānot pašvaldības attīstību un uzlabot
iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu kvalitāti.
Attīstības programmai jākļūst par praktisku vadības un kontroles instrumentu novada
attīstībai.
Attīstības programmas izstrādē piedalījās vadības grupa 3 cilvēku sastāvā, darba grupa
17 cilvēku sastāvā un 3 tematiskās darba grupas, kurās tika iekļauti dažādu nozaru vadošie
speciālisti. Konsultācijas un sarunas notika ar uzņēmējiem, valsts iestāžu un uzņēmumu
vadošiem darbiniekiem, skolotājiem, mediķiem, kultūras un sporta darbiniekiem,
vidusskolēniem, sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem.
Attīstības programma izstrādāta saskaņā ar Latvijas Republikas un Latgales plānošanas
reģiona politikas plānošanas dokumentos formulētajām vadlīnijām un nostādnēm, ciktāl tās
atbilst vai skar Baltinavas novada attīstības intereses, kā arī ņemot vērā novada pilsētas
plānošanas dokumentus un novada padomes izstrādātos plānošanas dokumentus, kas aptver
visu novada teritoriju.
Attīstības programma veidota ar sabiedrības līdzdalību, respektējot Baltinavas novada
iedzīvotāju un zemes īpašnieku tiesības un intereses. Sabiedrības viedokļa noskaidrošanai
rīkotas aptaujas, ievietojot anketu novada mājas lapā, gan papīra formātā.
Informācijas iegūšanai izmantoti dažādu interneta adrešu resursi, dažādu jomu
speciālistu un pārstāvju sagatavotā informācija, kā arī novada un apkārtējo teritoriju pieejamie
plānošanas dokumenti.
Baltinavas novada attīstības programma 2019. – 2025.gadam 1.redakcija apstiprināta
Baltinavas novada domes sēdē 20....gada ......... un nodota sabiedriskai apspriešanai no
2019.gada .................. līdz ....................... (Baltinavas novada domes 2019.gada
........................ lēmums Nr......................
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Saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2018. gada 30. septembra lēmumu Nr.69.
stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra novada attīstības programmai nav
jāpiemēro.
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LIETOTIE SAĪSINĀJUMI
AP
Baltinavas novada attīstības programma 2019. – 2025. gadam
AS
Akciju sabiedrība
ATR
Administratīvi teritoriālā reforma
CSDD
Ceļu satiksmes drošības direkcija
CSP
Centrālā statistikas pārvalde
D
Dienvidi
DA
Dienvidaustrumi
DUS
Degvielas uzpildes stacija
ELFLA
Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai
EM
Ekonomikas ministrija
ERAF
Eiropas Reģionālās attīstības fonds
ES
Eiropas Savienība
ESF
Eiropas Sociālais fonds
ESK
Ekonomiskā un sociālā kohēzija
EUR
Euro
FVP
Feldšeru vecmāšu punkts
GEPL
Galvenās elektropārvades līnijas
GSS
Gāzes sadales stacija
IKP
Iekšzemes kopprodukts
IU
Individuālais uzņēmums
IT
Informācijas tehnoloģijas
IVN
Ietekmes uz vidi novērtējums
IK
Individuālais komersants
IKT
Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
KR
Komerc reģistrs
KPFI
Klimata pārmaiņu finanšu instruments
KS
kooperatīvā sabiedrība
kW
Kilovati
kWh
Kilovatstundas
LIAS
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam
LIZ
Lauksaimniecībā izmantojamā zeme
LMT
SIA „Latvijas Mobilais Telefons”
LPKS
Lauksaimniecisko pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība
LPR
Latgales plānošanas reģions
LR
Latvijas Republika
LVM
Latvijas valsts meži
MK
Ministru Kabinets
mW
Megavati
NACE
Vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācija
NAI
Notekūdeņu attīrīšanas iekārta
NAP
Nacionālais attīstības plāns
NATURA 2000 Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju tīkls
NMP
Neatliekamā medicīniskā palīdzība
NRAP
Nacionālā reģionālās attīstības padome
NVA
Nodarbinātības valsts aģentūra
NVO
Nevalstiskā organizācija
PIC
Pieaugušo izglītības centrs
PII
Pirmskolas izglītības iestāde
PFIF
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonds
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PMLP
PPP
PVN
SAP
SDV
SIA
SVID
TAVA
TAVA IC
TEP
TIC
TIP
UR
VARAM
VAS
v.j.l.
VID
VRAA
VSAA
VSAC
VZD
ZA
ZL
ZM
ZS

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Publiskā un privātā partnerība
Pievienotās vērtības nodoklis
Sadzīves atkritumu poligons
Saimnieciskās darbības veicēji
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Stiprās un vājās puses, iespējas, draudi
Tūrisma attīstības valsts aģentūra
Tūrisma attīstības valsts aģentūras informācijas centrs
Tehniski ekonomiskais pamatojums
Tūrisma informācijas centrs
Tūrisma informācijas punkts
Uzņēmumu reģistrs
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Valsts akciju sabiedrība
Virs jūras līmeņa
Valsts ieņēmumu dienests
Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Valsts sociālās aprūpes centrs
Valsts Zemes dienests
Ziemeļaustrumi
Ziemeļlatgale
Zemkopības ministrija
Zemnieku saimniecība

8

TERMINU SKAIDROJUMI
Attīstības plānošana – principu, mērķu un to sasniegšanai nepieciešamās rīcības
izstrāde nolūkā īstenot politiski noteiktas prioritātes un nodrošināt sabiedrības un teritorijas
attīstību.
Attīstības programma – vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā noteikts prioritāšu
īstenošanai nepieciešamo pasākumu kopums.
Apdzīvojums – iedzīvotāju un apdzīvotu vietu izvietojums teritorijā, ko raksturo
apdzīvojuma blīvums un tā teritoriālā struktūra (visā teritorijā vai faktiski apdzīvotajā –
apstrādātajā, apbūvētajā teritorijā).
Attīstības centru līmeņi – attīstības centru iedalījums atkarībā no savas attīstības
pakāpes – iedzīvotāju skaita, pieejamās infrastruktūras, resursiem, pieejamo pakalpojumu
apjoma.
Bezdarba līmenis – Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrēto un bezdarbnieka statusu
ieguvušo īpatsvars ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā procentos (%).
Cilvēkkapitāls – vidējais iedzīvotāju talantu un spēju apjoms, pareizināts ar
ekonomiski aktīvo cilvēku skaitu.
Dabas kapitāls – ekosistēmas elementu kopums, kas rada un uztur cilvēces eksistencei
vērtīgus ekosistēmas pakalpojumus un produktus.
Dabas pieminekļi – atsevišķi, savrupi dabas veidojumi: koki, alas, avoti, gravas, klintis,
ūdenskritumi, akmeņi un citi dabas retumi, kam ir zinātniska, kultūrvēsturiska, estētiska vai
ekoloģiska vērtība.
Demogrāfiskā slodze – statistikas rādītājs, kas raksturo bērnu un pensijas vecuma
iedzīvotāju attiecību pret darbspējas vecuma iedzīvotājiem.
Depopulācija – iedzīvotāju skaita samazināšanās.
Ekonomiskais kapitāls – visi resursi, piemēram, darbaspēks, iekārtas un izejmateriāli,
kuri rada ekonomisko vērtību.
Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji - abu dzimumu personas, kas pārskata periodā piedāvā
savu darbu materiālo vērtību ražošanai vai pakalpojumu sniegšanai. Ekonomiski aktīvie
iedzīvotāji sastāv no nodarbinātajiem un nestrādājošiem iedzīvotājiem, kuri aktīvi meklē
darbu.
Demogrāfiskā slodze – darbspējas vecumu nesasniegušo un pārsniegušo personu skaits
vidēji uz 1000 personām darbspējas vecumā.
Ekonomikas profils – teritorijas ilgtermiņa ekonomiskās attīstības raksturojums, kas
atspoguļo tā ekonomiskās attīstības pamatu un ekonomiskās attīstības virzītājspēku
perspektīvu.
ES LEADER - programma lauku iedzīvotāju potenciāla rosināšanai un iniciatīvu
atbalstīšanai, sekmējot ilgtspējīgu vietējo attīstību, kuru finansē no Eiropas Lauksaimniecības
vadības un garantiju fonda.
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Funkcionālās ietekmes zona – teritorija A, kuras attīstību ietekmē teritorija B.
Iedzīvotāju dzimumvecumstruktūra – iedzīvotāju sastāva raksturojums, ko izsaka
attiecība starp vīriešu un sieviešu skaitu un starp iedzīvotāju skaitu dažādās vecumgrupās.
Ilgtspējīga attīstība – attīstība, kura apmierina šodienas vajadzības, neradot draudus
nākotnes vajadzību apmierināšanai.
Inflācija – komplicēts sociālekonomisks process, kas izpaužas naudas vienības
pirktspējas krišanā attiecībā pret precēm, pakalpojumiem, ārvalstu valūtu un cenu augšanu.
Informācijas sabiedrība – sabiedrības (cilvēces) ilgtspējīgas attīstības process, kuru
veicina augoša zināšanu pārvaldība, kurā sabiedrība veidojas un attīstās kā augsti izglītotu
indivīdu kopiena, un kurā zināšanu ekonomika sekmē visas sabiedrības un ikviena indivīda
dzīves līmeņa pieaugumu. Termins kopumā atspoguļo pieaugošo zināšanu pārvaldību,
sistematizēšanu un izplatīšanu sabiedrībā, papildu informācijai ietverot šajā jēdzienā izpratni,
saprašanu, pieredzi, kvalifikāciju, kompetenci, spējas un gudrību.
Infrastruktūra – tautsaimniecības teritoriālās struktūras sastāvdaļa, ko veido
transporta, sakaru, tirdzniecības, enerģētikas un ūdenssaimniecības sistēma, kā arī dzīvokļi,
skolas, veselības aprūpes, kultūras, sporta u. tml. iedzīvotāju aprūpes objekti un to
izkārtojums kādā teritorijā.
Inkubators – organizācija, kas veicina jaunu un sekmīgu uzņēmumu rašanos,
nodrošinot tiem nepieciešamo atbalstu: telpas, biznesa atbalsta pakalpojumus u.c.
Inovācija – process, kurā jaunas zinātniskās, tehniskās, sociālās, kultūras vai citas
jaunas idejas, izstrādnes un tehnoloģijas tiek īstenotas tirgū pieprasītā un konkurētspējīgā
produktā vai pakalpojumā.
Integrēt – iesaistīt kādā kopumā, veselumā, apvienot elementus, daļas, lai izveidotu
vienu veselu kopumu, sasaistīt vienā veselumā ar ko citu.
Integrētā pieeja – paredz koordinētu telpisko, tematisko un laika dimensiju,
nodrošinot interešu saskaņotību starp visiem pārvaldes līmeņiem (valsts, reģiona, vietējais)
un ieinteresētajām pusēm (iedzīvotājiem, uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām u.c.),
izmantojot konkrētus (finanšu) instrumentus, lai sasniegtu noteiktos mērķus un prioritātes.
Investīcijas – līdzekļu izlietojums materiālu un nemateriālu vērtību iegādei, lai ar to
palīdzību gūtu ekonomisku vai sociālu labumu.
Investīciju plāns – attīstības programmas rīcības plāna sastāvdaļa laika posmam
vismaz līdz 3 gadiem, kuru apstiprina pašvaldība. Investīciju plānu var aktualizēt katru gadu.
Klasters (puduris) – komersantu, pētniecības, izglītības un citu saistīto institūciju
sadarbības tīkls, kas darbojas noteiktā tautsaimniecības nozarē vai savstarpēji saistītās
nozarēs, izmanto radniecīgas tehnoloģijas un līdzīga profila darbaspēka resursus, sastāv no
juridiski neatkarīgiem komersantiem, kas ir savstarpēji konkurējoši, un vienlaicīgi realizē
savstarpēju sadarbību.
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Kohēzijas fonds – viens no Eiropas Savienības reģionālās politikas finanšu
instrumentiem, kura mērķis ir izlīdzināt valstu starpā pastāvošās ekonomiskās un sociālās
atšķirības.
Kultūrizglītība – izglītības sistēmas sastāvdaļa, kas aptver ne tikai visu līmeņu
(pamata, vidējo un augstāko) profesionālo izglītību kultūras nozarēs un speciālistu
tālākizglītības iespējas, bet arī vispārējo izglītošanos kultūras jomās, ikviena radošo spēju un
talantu izkopšanu mūžizglītības perspektīvā.
Kultūras kapitāls – no iepriekšējām paaudzēm mantotas un jaunradītas materiālas un
nemateriālas kultūras vērtības, kas, mērķtiecīgi un radoši pielietotas, spēj radīt un rada jaunas
ekonomiskas, sociālas un kultūras vērtības.
Kultūras telpa – Latvijas pilsonisko sabiedrību vienojošs pamats, ko raksturo Latvijas
vēsturiskās attīstības procesā veidojusies nācijas identitāte, kam kodols ir latviešu valoda,
latviešu un citu Latvijā dzīvojošo tautu, kā arī latviešu diasporas radītās vērtības. Kultūras
telpas sociālo vidi un sabiedriskās dzīves kārtību veido sabiedrībai kopīgie priekšstati un
tradīcijas. Vienlīdz nozīmīga kultūras telpas tradīciju tīklojumā ir indivīdu rīcība, sasniegumi
un idejas.
Kultūrvide – vide, kas veidojusies cilvēka saimnieciskās un dzīves darbības rezultātā
un glabā šīs darbības pēdas (materiālos veidojumus, kultūras un garīgās vērtības).
Metodoloģija – skaidrojošā, teorētiskā pamatojuma un metodoloģiskā sadaļa, kurā
atspoguļota attīstības programmas izstrādes normatīvā bāze, plānošanas dokumentu hierarhija
un aprakstītas attīstības programmas sastāvdaļas.
Migrācija – pārvietošanās, pārcelšanās no vienas vietas uz citu; cilvēku ieceļošana
valstī vai izceļošana no tās (ārējā migrācija), pārvietošanās pa valsts iekšieni (iekšējā
migrācija).
Monitorings – regulāra novērošana, vērtēšana un pārskats par rīcībām un pārmaiņām
attīstības programmas īstenošanā.
Muzejs – sabiedrībai pieejama izglītojoša un pētniecības institūcija, kuras uzdevums ir
atbilstoši muzeja darbības specifikai vākt, saglabāt un popularizēt sabiedrībā dabas, materiālās
un nemateriālās kultūras vērtības, kā arī sekmēt to izmantošanu sabiedrības izglītošanai un
attīstībai.
Muzeju akreditācija un reģistrācija – valsts muzejam, pašvaldības muzejam un
autonomajam muzejam, kas ir atvasinātas publisko tiesību juridiskās personas (izņemot
pašvaldības) izveidota publiska aģentūra (iestāde) vai šīs publiskās aģentūras (iestādes)
struktūrvienība, ir pienākums ne vēlāk kā piecu gadu laikā pēc muzeja dibināšanas nokārtot
akreditāciju. Autonoms muzejs, kas ir valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrība vai cita privāto
tiesību juridiskā persona, kuras dalībnieks vai dibinātājs ir publisko tiesību juridiskā persona,
un privātais muzejs akreditācijai piesakās pēc paša iniciatīvas. Muzeju akreditācija notiek
saskaņā ar Ministru kabineta izdotajiem muzeju akreditācijas noteikumiem.
Mūžizglītība – Izglītības process cilvēka dzīves garumā, kas balstās uz mainīgām
vajadzībām iegūt zināšanas, prasmes, pieredzi, lai paaugstinātu vai mainītu savu kvalifikāciju
atbilstoši darba tirgus prasībām, savām interesēm un vajadzībām. Mūžizglītība apvieno
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neformālo mācīšanos ar formālo izglītību, attīsta iedzimtas spējas līdztekus jaunām
kompetencēm.
Nacionālais krājums – nacionālais krājums ir nacionālā bagātība, un tas ir valsts
aizsardzībā. Nacionālo krājumu veido: akreditēto valsts muzeju un akreditēto pašvaldību
muzeju pamatkrājumi, akreditēto autonomo muzeju un akreditēto privāto muzeju
pamatkrājumi (ar Muzeju padomes piekrišanu).
Nemateriālais kultūras mantojums – daudzveidīgs kā visas pasaules mērogā, tā arī
lokāli, izpaužoties visdažādākajās jomās, cita starpā: mutvārdu tradīcijas un izpausmes,
ieskaitot valodu kā nemateriālā kultūras mantojuma nesēju; spēles mākslas; paražas, rituāli un
svētki; zināšanas un paražas, kas saistītas ar dabu un Visumu; tradicionālās amatniecības
prasmes. Lokālā kultūras tradīciju daudzveidība ir nemateriālajam kultūras mantojumam īpaši
nozīmīga un saglabājama.
Paradigma – kādā laika posmā vispāratzītais problēmu izvirzījuma un risinājuma veids,
kas raksturīgs izzinošai darbībai, zinātnei.
Pastāvīgie iedzīvotāji – iedzīvotāji, kuru reģistrētā dzīvesvieta ir attiecīgā
administratīvā teritorija.
Pašvaldības muzejs – pašvaldības izveidota publiska aģentūra (iestāde) vai šīs
publiskās aģentūras (iestādes) struktūrvienība, kuras valdījumā nodots muzeja krājums un
kura īsteno likumā noteiktās funkcijas.
Privāts muzejs – biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēta biedrība (nodibinājums)
vai komercreģistrā reģistrēta komercsabiedrība (līgumsabiedrība, komersants), kā arī tās
struktūrvienība, kas ir muzeja krājuma īpašnieks (valdītājs) un īsteno likumā noteiktās
funkcijas.
Publisks muzejs – akreditēts valsts, pašvaldības vai autonoms muzejs.
Rekreācija – indivīda fizisko, garīgo un emocionālo spēju atjaunošana brīvajā laikā,
sabiedriski atzītas un organizētas darbības.
Rekultivācija – ainavas sakopšana, zemes auglības atjaunošana pēc saimnieciskās
darbības izraisītiem postījumiem.
Prioritāte – teritorijas attīstības vispārējā aktualitāte, kuras risināšana tiek izvirzīta
priekšplānā salīdzinājumā ar citām attīstības aktualitātēm.
Projekts – pasākumu kopums, kas veicams noteiktu mērķu sasniegšanai noteiktā laika
periodā ar iepriekš noteiktiem finansiālajiem, materiālajiem un cilvēku resursiem.
Publiskā apspriešana – ar ārējo normatīvo aktu vai institūcijas noteikts laika periods,
kura ietvaros sabiedrības pārstāvji sniedz savus iebildumus un priekšlikumus vai piedalās
citās institūcijas organizētās sabiedrības līdzdalības aktivitātēs (piemēram, sabiedriskajās
apspriedēs un sabiedriskās domas aptaujās).
Rīcības plāns – attīstības programmas sadaļa, kas ietver konkrētu pasākumu kopumu
un investīciju plānu attīstības programmā noteikto uzdevumu īstenošanai.
Rīcības virzieni – konkrētu pasākumu kopums, kas ir izvirzīts noteikto vidēja termiņa
prioritāšu sasniegšanai.
12

Sabiedriskā apspriede – sanāksme, kurā piedalās un savus iebildumus un
priekšlikumus sniedz sabiedrības pārstāvji.
Stratēģiskā daļa – attīstības programmas sadaļa, kurā definē pašvaldības vidēja termiņa
prioritātes un izvirza uzdevumus to īstenošanai.
Stratēģiskais mērķis – koncentrēts politisku uzstādījumu kopums vēlamajām situācijas
pārmaiņām noteiktā laika periodā, kas ir vērts uz teritorijas attīstības vīzijas sasniegšanu, un
kas kalpo par pamatu prioritāšu noteikšanai un turpmāk veicamo darbību identificēšanai.
Teritorijas attīstības indekss – vispārināts rādītājs, ko aprēķina ar noteiktiem svara
koeficientiem, summējot svarīgāko, attīstību raksturojošo, statistikas pamatrādītāju
standartizētās vērtības. Tas parāda teritoriju augstāku vai zemāku attīstību no vidējā valsts
sociālekonomiskās attīstības līmeņa attiecīgajā gadā.
Teritorijas attīstības ķēdes indekss – raksturo teritorijas attīstības tempu pret
iepriekšējā gada vidējiem rādītājiem valstī. Negatīvs attīstības ķēdes indekss norāda uz to, ka
nav sasniegts iepriekšējā gada vidējais attīstības līmenis valstī.
Teritorijas attīstības plānojums – tiesību aktos noteiktajā kārtībā izstrādāts un
apstiprināts ilgtermiņa reģiona, republikas pilsētas vai novada attīstības plānošanas
dokuments, kas izvirza attīstības stratēģiskos mērķus un prioritātes, definē telpiskās attīstības
perspektīvu.
Telpiskā attīstība – teritorijas evolūcija visās tās dimensijās jeb svarīgu ekonomisku,
sociālu un ekoloģisku uzlabojumu sasniegšana, radot stabilus un paredzamus apstākļus
investīcijām un attīstībai, nodrošinot sabiedrības ieguvumus no attīstības, kā arī veicinot
saprātīgu zemes un dabas resursu izmantošanu attīstībai.
Telpiskā plānošana – cilvēka dzīves vides sistēmiska organizācija lokālā, reģionālā,
nacionālā un globālā līmenī, ietver metodes, ko izmanto sabiedriskais sektors, lai dažādos
līmeņos ietekmētu cilvēku un to aktivitāšu izplatību telpā, kā arī dabas, rekreācijas teritoriju
un dažādu veidu infrastruktūras izvietojumu, tā tiek pielietota ar mērķi izveidot racionālāku
teritoriālo organizāciju zemes izmantošanai un sasaistei, līdzsvarot attīstības prasības ar
nepieciešamību aizsargāt apkārtējo vidi un sasniegt sociālās un ekonomiskās attīstības
mērķus.
Transferts – gadskārtējā valsts budžeta likumā īpaši iezīmētu budžeta līdzekļu
pārskaitījums, ko var veikt viena līmeņa budžeta — valsts pamatbudžeta, valsts speciālā
budžeta, pašvaldību pamatbudžeta, pašvaldību speciālā budžeta — ietvaros vai starp dažāda
līmeņa budžetiem. Transferta saņēmējs saņemto budžeta līdzekļu pārskaitījumu var izmantot
gan izdevumu segšanai, gan pārskaitīšanai tālāk citam transferta saņēmējam.
Uzdevumi – iniciatīvu un rīcību kopums, kas ir izvirzīti noteikto rīcības virzienu
sasniegšanai. Tie ir skaidri definēti, izmērāmi un pārbaudāmi.
Vīzija – lakonisks ilgtermiņa nākotnes redzējums, kas vienlaikus parāda teritorijas
unikālās vērtības.
„Zaļā” ekonomika – izpratne par ekonomikas un dabisko ekosistēmu savstarpējo
atkarību (piemērs sekām – klimata izmaiņas un globālā sasilšana). „Zaļā” ekonomika ietver uz
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atjaunojamiem energoresursiem balstītas enerģijas ražošanu, aizvietojot fosilos avotus, un šīs
enerģijas efektīvu izmantošanu.
Ziemeļlatgale – kultūvēsturiska teritorija Latvijas ziemeļaustrumos, kura iekļauj Balvu,
Viļakas, Baltinavas un Rugāju novadus.
Zemes kadastrālā vērtība – zemes kvalitātes novērtējums latos, t.i., zemes dabiskās
auglības novērtējums ballēs, ņemot vērā arī zemes ģeogrāfisko novietojumu, zemesgabala
kompaktumu.
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1.IZSTRĀDĀŠANAS PROCEDŪRA UN PRINCIPI
Attīstības programmas izstrādes pamatā ņemti Metodiskie ieteikumi ilgtspējīgas
attīstības stratēģiju un attīstības programmu izstrādei reģiona un vietējā līmenī
(03.12.2014.redakcija).
Integrētā pieeja dotā dokumenta kontekstā izpaužas kā koordinācija starp telpisko,
tematisko un laika pieeju.
Telpiskā dimensija paredz pasākumu īstenošanu, koordinējot tos telpā, uz konkrētās
vietējās pašvaldības attīstības problēmām raugoties gan administratīvās teritorijas, gan
plašākā mērogā, t.i., reģiona, valsts un starptautiskā līmenī.
Baltinavas novada attīstības programmas izstrādes gaitā identificēti četri telpiskās
attīstības līmeņi:
I novada jeb vietējais, kas apskata novada ttīstību un to funkcionālās saites, piešķirot
katram no tiem savu lomu kopējā novada attīstībā un izceļot to unikālās vērtības, tradīcijas,
specifiku / specializāciju;
II reģionālais līmenis, kas apskata novada saites ar pierobežas novadiem, kas ietver daļu
no Vidzemes un Latgales plānošanas reģiona novadiem un lielākajām pilsētām Valmieru,
Gulbeni, Alūksni, Madonu, Rēzekni, Jēkabpili un kaimiņu novadu pilsētām Balvi, Viļaku,
Kārsavu.
III valsts līmenis – Baltinavas novada loma valsts poli centriskas un līdzsvarotas
attīstības veicināšanā;
VI starptautiskais līmenis – apskata Baltinavas novada lomu plašākā starptautiskā
reģionā un novada nozīmi sadarbībā ar citu valstu reģioniem un realizējot starptautiskas
nozīmes projektus.
Rīcības programmās ir parādīti sadarbības līmeņi jeb uzdevumu risināšanas vai
finansēšanas līmeņi (I - vietējais, II- reģions, III - valsts, IV- starptautiskais).
Tematiskā dimensija ievērtēta attīstības programmā, savstarpēji koordinējot dažādu
nozaru aktivitātes un identificējot veicamos pasākumus atbilstoši noteiktajiem novada
attīstības mērķiem, panākot, ka atbalsts vienas nozares problēmu risināšanai labvēlīgi ietekmē
un papildina citu nozaru attīstību, tādā veidā nodrošinot kompleksu atbalsta mehānismu.
Laika dimensija paredz projektu īstenošanas pēctecību.
Lai nodrošinātu efektīvu programmas ieviešanu atbilstoši iepriekšminētām dimensijām,
dotās programmas ietvaros ir izstrādāta Rīcības programma, kas nosaka telpiskās attīstības
līmeni, plāno veicamos pasākumus tematiskajā plānā nevis pa nozarēm un atspoguļo
pasākumu kopumu ilgākā periodā (7 gadi), kas nodrošina saskaņotību starp plānoto projektu
realizāciju Investīciju programmā (3 gadi) un izvirzīto mērķu sasniegšanu vidējā termiņā.
Plānošanas procesā tika ievērotas vispārēja rakstura plānošanas pieejas un principi:
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• ilgtspējīgas attīstības princips – tagadējām un nākamajām paaudzēm nodrošina
kvalitatīvu vidi un līdzsvarotu ekonomisko attīstību, racionāli izmanto dabas, cilvēku
un materiālos resursus, saglabā un attīsta dabas un kultūras mantojumu;
• interešu saskaņotības princips – saskaņo dažādas intereses un ievēro attīstības
plānošanas dokumentu pēctecību, nodrošina, lai tie nedublētos;
• līdzdalības princips – visām ieinteresētajām personām ir iespēja līdzdarboties
attīstības plānošanas dokumenta izstrādē, aktualizēšanā un novērtēšanā;
• sadarbības princips – valsts un pašvaldību institūcijas sadarbojas, tai skaitā izpildot
attīstības plānošanas dokumentos izvirzītos uzdevumus un informējot cita citu par
nosprausto mērķu un paredzēto rezultātu sasniegšanu;
• finansiālo iespēju princips – izvērtē esošos un vidējā termiņā prognozētos resursus
un piedāvā efektīvākos risinājumus attiecībā uz nosprausto mērķu sasniegšanai
nepieciešamajām izmaksām; informēta par attīstības plānošanas un atbalsta
pasākumiem un to rezultātiem, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos informācijas
pieejamības ierobežojumus;
• uzraudzības un novērtēšanas princips – attīstības plānošanā un attīstības
plānošanas dokumentu īstenošanā visos pārvaldes līmeņos tiek nodrošināts to
ietekmes izvērtējums, kā arī uzraudzība un pārskatu sniegšana par sasniegtajiem
rezultātiem;
• subsidiaritātes princips – politiku īsteno tā valsts vai pašvaldības institūcija, kura
atrodas pēc iespējas tuvāk pakalpojuma saņēmējiem, un attiecīgie pasākumi tiek
efektīvi īstenoti pēc iespējas zemākā pārvaldes līmenī;
• attīstības plānošanas un normatīvo aktu izstrādes sasaistes princips – politiku
plāno pirms normatīvā akta izdošanas, un, izstrādājot normatīvos aktus, ņem vērā
attīstības plānošanas dokumentus;
• stratēģiskā skatījuma princips – attīstības programma balstās uz skaidru teritorijas
attīstības vīziju, reāliem mērķiem un prioritātēm ilgtermiņa un vidēja termiņa
periodam;
• vienotības princips – mērķi, prioritātes un darbības ir savstarpēji koordinētas un
papildinošas;
• koordinācijas un saskaņotības princips – maksimāli iesaista ieinteresētās puses,
t.sk., sabiedrisko sektoru, uzņēmējus, zinātniekus un citu jomu pārstāvjus, kas var
būtiski sekmēt ekonomikas attīstību, sociālo un vides kvalitāti, tādā veidā apzinot
aktuālākās nozaru vajadzības, kas pamatotas ar konkrētās teritorijas izaugsmes
resursiem un potenciālu. Būtiski ir iesaistīt arī ieinteresētās puses ārpus pašvaldības
administratīvajām robežām, ņemot vērā integrētas pieejas telpisko dimensiju;
• koncentrācijas princips – atbalsts koncentrēts uz aktuālāko vajadzību risināšanu.
Ilgtspējīga attīstība ir pamats visu programmā identificēto attīstības mērķu realizācijai.
Ar ilgtspējīgu attīstību saprot procesu, kur “valsts un sabiedrība izveido tādu sociālo un
ekonomisko nosacījumu sistēmu, kas paredz dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, nodrošina
dzīves kvalitātes uzlabošanu un pašreizējo vajadzību apmierināšanu, neradot draudus nākamo
paaudžu vajadzību apmierināšanai, un nodrošina bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu
neierobežotam laika periodam”. Šī pieeja ilgtspējīgai attīstībai ir noteikta Riodežaneiro
deklarācijā un Latvijas likuma “Par vides aizsardzību” 3. pantā.
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Sabiedrības līdzdalība un interešu saskaņošana ir viens no galvenajiem attīstības
programmas izstrādes pamatprincipiem, veicot dažādu iedzīvotāju grupu aptaujas (iedzīvotāji,
vidusskolu absolventi, uzņēmēji), organizējot tematiskās sanāksmes un diskusijas ar
mērķauditorijām (2011.gadā notikušas tikšanās ar uzņēmējiem, skolēniem un skolotājiem
skolās, valsts institūciju pārstāvjiem, iedzīvotājiem pagastos).
Baltinavas novada attīstības programmas izstrāde notiek saistībā ar konsolidēto
novada teritorijas plānojumu un citiem spēkā esošajiem attīstības plānošanas
dokumentiem.
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2.PLĀNOŠANAS DOKUMENTU PĀRSKATS
2.1. ES politikas un plānošanas dokumenti
Eiropas Savienības Lisabonas stratēģijā bija noteikti Eiropas Savienības trīs ilgtspējīgas
attīstības bloki – ekonomiskā izaugsme, sociālā kohēzija un ekoloģiskā atjaunotne.
2010.gada 3.martā Eiropas Komisija publicēja komunikāciju „Eiropa 2020: stratēģija
gudrai, ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei”, kura tiek saukta arī par „ES 2020” stratēģiju.
“ES 2020” stratēģija ir veidota, ņemot vērā ilgtermiņa izaicinājumus: globalizāciju,
ierobežotu resursu pieejamību un iedzīvotāju novecošanās procesu. Pēc Eiropas Komisijas
domām, Eiropai ir nepieciešama stratēģija, kas palīdzēs iziet no krīzes un pārveidot ES par
gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu ekonomiku, kas nodrošina augstu nodarbinātības līmeni,
ražīgumu un sociālo kohēziju. “ES 2020” stratēģija piedāvā vīziju izveidot Eiropā sociālā
tirgus ekonomiku 21.gadsimtam.
Eiropas Komisijas komunikācijā ir definētas trīs “ES 2020” stratēģijas prioritātes:
- gudra izaugsme: uz zināšanām un inovāciju balstītas ekonomikas izveide;
- ilgtspējīga izaugsme: attīstīt zaļu, konkurētspējīgu ekonomiku, kurā resursi tiek
efektīvi izmantoti;
- iekļaujoša izaugsme: attīstīta ekonomika ar augstu nodarbinātības līmeni, nodrošinot
sociālo un teritoriālo kohēziju.
Eiropas Komisijas komunikācija piedāvā piecus kvantitatīvus ES līmeņa mērķus, kuri
ES būtu jāsasniedz līdz 2020.gadam:
- 75 % iedzīvotāju 20 - 64 gadu vecumā jābūt nodarbinātiem;
- ieguldījumiem pētniecībā un attīstībā (R&D) jābūt 3 % no IKP;
- ir jāsamazina siltumnīcefekta gāzu (CO2) emisija par 20 %, salīdzinot ar 1990.gadu
(t.sk. palielināt CO2 emisijas samazināšanu par 30 %, ja nosacījumi to atļauj),
jāpalielina atjaunojamo energoresursu īpatsvars enerģijas patēriņā līdz 20 % un
jāpalielina energoefektivitāte par 20 %;
- skolu nepabeigušo skolēnu īpatsvaram jābūt mazākam par 10 % un vismaz 40 %
jaunākās paaudzes iedzīvotājiem (30 - 34 gadu vecumā) jābūt ar augstāko izglītību;
- nabadzības riskam pakļauto personu skaits ir jāsamazina par 20 milj. cilvēku.
Pēc Eiropas Komisijas domām, augstākminētie mērķi ir savstarpēji saistīti. Lai tos
sasniegtu, Eiropas Komisija piedāvā iestrādāt tos nacionālajā līmenī, ņemot vērā katras ES
dalībvalsts situāciju un specifiku. Eiropas Komisija atzīst, ka lai sasniegtu “ES 2020”
stratēģijas kvantitatīvos mērķus, ir nepieciešams īstenot virkni pasākumu nacionālajā, ES un
starptautiskajā līmenī. Šim nolūkam Eiropas Komisijas komunikācijā ir piedāvātas septiņas
vadošās iniciatīvas (flagship initiatives):
- “Inovatīva Savienība” (“Innovation Union”): paredz uzlabot ietvara nosacījumus
attiecībā uz pieeju pētniecības un inovācijas finansējumam, lai nodrošinātu inovatīvo
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ideju pārvēršanu produktos un pakalpojumos, tādējādi veicinot izaugsmi un
nodarbinātību;
- “Jaunieši kustībā” (“Youth on the move”): paredz uzlabot izglītības sistēmu sniegumu
un veicināt jauniešu integrāciju darba tirgū;
- “Digitālā Eiropa” (“A digital agenda for Europe”): paredz uzlabot interneta ātrumu un
izmantot digitālā vienotā tirgus labumus;
- “Eiropa, kas efektīvi izmanto resursus” (“Resource efficient Europe”): paredz atdalīt
ekonomisko izaugsmi no resursu izmantošanas, nodrošināt pāreju uz zema oglekļa
satura ekonomiku, palielināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu, modernizēt
transporta nozari un veicināt energoefektivitāti;
- “Rūpniecības politika globalizācijas laikmetam” (“An industrial policy for
globalization era”): paredz uzlabot uzņēmējdarbības vidi, it īpaši mazajiem un vidējiem
uzņēmumiem (MVU), kā arī atbalstīt stipras, ilgtspējīgas un konkurētspējīgas
rūpniecības bāzes attīstību;
- “Jaunas prasmes un darbavietas” (“An agenda for new skills and jobs”): paredz
modernizēt darba tirgu un dot iespēju cilvēkiem attīstīt prasmes visa mūža garumā,
palielinot līdzdalības līmeni, kā arī labāk sabalansēt darbaspēka piedāvājumu un
pieprasījumu, t.sk. arī ar darbaspēka mobilitātes palīdzību;
- “Eiropas platforma pret nabadzību” (“European platform against poverty”): nodrošināt
sociālo un teritoriālo kohēziju, lai gūtu labumus no izaugsmes un nodarbinātības, un
cilvēki, kuri ir pakļauti nabadzības riskam un sociālajai atstumtībai, ir tiesīgi dzīvot
cienīgu dzīvi un aktīvi piedalītos sabiedriskajos procesos.
Baltinavas novada AP saistīta ar cilvēkresursu attīstību, uzņēmējdarbības un
nodarbinātības attīstību, dabas un kultūrvides saglabāšanu ilgtspējīgas attīstības kontekstā.
Saskaņā ar Eiropas Savienības teritoriālās attīstības programmu “Ceļā uz
konkurētspējīgāku un ilgtspējīgāku Eiropu ar daudzveidīgiem reģioniem” (Leipciga, 24.25.05.2007.) Eiropas politikas mērķis ir sekmēt policentrisku ES teritoriju attīstību, lai
izmantotu Eiropas reģionos pieejamos resursus. Minētajā dokumentā atzīmēts, ka, neskatoties
uz to, ka aizvien lielāka ir Kopienas politikas ietekme uz teritorijām, ir svarīgi pilsētu un
reģionu konkrētajās attīstības stratēģijās ņemt vērā valsts un Eiropas līmeņa nosacījumus.
Eiropas teritoriālās attīstības perspektīvas (turpmāk – ESDP) trīs galvenie mērķi ir:
- līdzsvarotas un poli centriskas pilsētu sistēmas un jaunas pilsētu - lauku partnerības
attīstība;
- vienlīdzīgas pieejas nodrošināšana infrastruktūrai un zināšanām;
- ilgtspējīga attīstība, pārdomāta pārvalde, dabas un kultūras mantojuma aizsardzība.
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2.2. Nacionālā līmeņa plānošanas dokumenti
Attīstības plānošanas sistēmas likums paredz, ka plānošanas dokumenti Latvijā tiek
izstrādāti ilgtermiņā (līdz 25 gadiem), vidējā termiņā (līdz 7 gadiem) un īstermiņā (līdz 3
gadiem).
Attīstības plānošanas sistēmas likums paredz šādu plānošanas dokumentu savstarpējo
sasaisti un hierarhiju (skat. 2.1.att.):
• izstrādājot attīstības plānošanas dokumentus, tos savstarpēji saskaņo un ievēro
ilgtermiņa konceptuālo dokumentu “Latvijas izaugsmes modelis: „Cilvēks pirmajā
vietā” un attiecīgā pārvaldes līmeņa politisko vadlīniju dokumentus;
• hierarhiski augstākais ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments ir Latvijas
ilgtspējīgas attīstības stratēģija (turpmāk - LIAS). Hierarhiski augstākais vidēja
termiņa attīstības plānošanas dokuments ir Nacionālais attīstības plāns (turpmāk –
NAP);
• vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumenti ir hierarhiski pakārtoti ilgtermiņa
attīstības plānošanas dokumentiem;
• vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumenti ir hierarhiski pakārtoti reģionālā un
nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentiem.
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam ir hierarhiski augstākais
ilgtermiņa plānošanas dokuments, kurā noteikts Latvijas ilgtermiņa attīstības mērķis:
„2030. gadā Latvija būs plaukstoša aktīvu un atbildīgu pilsoņu valsts. Ikviens varēs
justies drošs un piederīgs Latvijai, šeit katrs varēs īstenot savus mērķus. Nācijas stiprums
sakņosies mantotajās, iepazītajās un jaunradītajās kultūras un garīgajās vērtībās, latviešu
valodas bagātībā un citu valodu zināšanās. Tas vienos sabiedrību jaunu, daudzveidīgu un
neatkārtojamu vērtību radīšanai ekonomikā, zinātnē un kultūrā, kuras novērtēs, pazīs un cienīs
arī ārpus Latvijas.
Rīga būs nozīmīgs kultūras, tūrisma un biznesa centrs Eiropā. Pilsētu un lauku
partnerība nodrošinās augstu dzīves kvalitāti visā Latvijas teritorijā.
Latvija – mūsu mājas – zaļa un sakopta, radoša un ērti sasniedzama vieta pasaules telpā,
par kuras ilgtspējīgu attīstību mēs esam atbildīgi nākamo paaudžu priekšā”, uz kuru mums
visiem soli pa solim jāvirzās, savās vidēja termiņa attīstības programmās iekļaujot
pasākumus, kas katru pašvaldību un valsti kopumā tuvina izvirzītā mērķa sasniegšanai.
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2.1.tabula
Stratēģiskā mērķa sasniegšanas prioritātes
Prioritāte
1. Kultūras telpas
attīstība -

Mērķis
Saglabāt un attīstīt Latvijas
kultūras kapitālu un veicināt
piederības izjūtu Latvijas
kultūras telpai, attīstot
sabiedrības radošumā balstītu
konkurētspējīgu nacionālo
identitāti un veidojot Latvijā
kvalitatīvu kultūrvidi.
Saglabāt Latvijas
cilvēkkapitāla bāzes vērtību un
kāpināt tā ražīgumu līdz ES
vidējam līmenim, attīstot
prasmes, kas sekmē jaunradi,
elastību un līdzdalību darba
tirgū.
Izveidot vienu no labākajām
izglītības sistēmām ES un kļūt
par vienu no līderēm pieaugušo
izglītības pieejamības un
izmantošanas ziņā.

Sasniedzamais rezultāts
Veidojas spēcīga nācijas
identitāte, kultūra,
radošums

4. Inovatīva un
ekoefektīva
ekonomika -

Kļūt par vienu no ES līderiem
inovatīvu un eksportējošu
uzņēmumu izplatības ziņā.

5. Daba kā nākotnes
kapitāls -

Būt ES līderei dabas kapitāla
saglabāšanā, palielināšanā un
ilgtspējīgā izmantošanā.

6. Telpiskās attīstības
perspektīva -

Radīt līdzvērtīgus dzīves un
darba apstākļus visiem
iedzīvotājiem, neatkarīgi no
dzīves vietas, sekmējot
uzņēmējdarbību reģionos,
attīstot kvalitatīvu transporta
un komunikāciju infrastruktūru
un publiskos pakalpojumus.
Stiprināt Latvijas un tās
reģionu starptautisko
konkurētspēju, palielinot Rīgas
kā Ziemeļeiropas metropoles
un citu valsts lielāko pilsētu
starptautisko lomu. Saglabāt

Saglabāta bioloģiskā
daudzveidība, inovatīvi
izmantoti ekosistēmu
pakalpojumi un
atjaunojamie
energoresursi.
Vietas kapitāla
izmantošana. Veidojas
Latvijas kā “zaļas” valsts
tēls. Rīga –
Ziemeļeiropas
metropole.
Pakalpojumu pieejamība.
Sadarbības tīkli.
Pilsētulauku
mijiedarbība.

2. Ieguldījumi
cilvēkkapitālā -

3. Paradigmas maiņa
izglītībā -
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Visa pieejamā
cilvēkkapitāla iesaiste.
Produktivitātes celšana.
Paradigmas maiņa
izglītībā.

Intelektuālais un radošais
potenciāls pārvēršas
ekonomiskos ieguvumos.

Prioritāte

7. Inovatīva
pārvaldība un
sabiedrības
līdzdalība -

Mērķis
Latvijas savdabību –
daudzveidīgo dabas un kultūras
mantojumu, tipiskās un
unikālās ainavas.

Sasniedzamais rezultāts

Izveidot publisko pārvaldību,
kas ir efektīva, spēj ne tikai ātri
reaģēt uz pārmaiņām, bet arī
paredzēt un virzīt tās, radot
sabiedrībai nozīmīgus un
nākotnē nepieciešamus
pakalpojumus, un kurā aktīvi
līdzdarbojas lielākā daļa
Latvijas sabiedrības.

Efektīva resursu
pārvaldība. Jaunas
pilsoniskās līdzdalības
formas. Sabiedrība ar
augstu pašapziņu.

Baltinava kā novada centrs iekļaujas valsts vidējo un mazo attīstības centru tīklā, kuros
koncentrētas uzņēmējdarbības aktivitātes, tirdzniecība un sabiedriskie pakalpojumi, kā arī
darba, kultūras un atpūtas iespējas, ar pieeju sociālajiem un veselības pakalpojumiem. Vidējie
attīstības centri funkcionāli papildina viens otru, veidojot dzīvotspējīgu preču un pakalpojumu
noieta tirgu. Vidējo centru sekmīgai attīstībai nepieciešams sekmēt tehniskās, sociālās un
ekonomiskās infrastruktūras uzlabošanu, kā arī saimniecisko, sabiedrisko, kultūras dzīves un
citu pakalpojumu nodrošināšanu.
Lauku teritorijas attīstība jāveicina ar daudzfunkcionālu un produktīvu ekonomikas
dažādošanu, kas balstās uz dabas resursu efektīvu un inovatīvu izmantošanu, ieviešot
uzņēmējdarbības atbalsta politiku „zaļās ekonomikas” attīstībai.
Nacionālais attīstības plāns (NAP) 2014.-2020.gadam ir hierarhiski augstākais vidēja
termiņa attīstības plānošanas dokuments, kas noteicis Latvijas izaugsmes modeli:
Prioritāte "Tautas saimniecības izaugsme"
Rīcības virziens "Augstražīga un eksportspējīga ražošana un starptautiski konkurētspējīgi
pakalpojumi"
Rīcības virziens "Izcila uzņēmējdarbības vide"
Rīcības virziens "Attīstīta pētniecība, inovācija un augstākā izglītība"
Rīcības virziens "Energoefektivitāte un enerģijas ražošana"
Prioritāte "Cilvēka drošumspēja"
Rīcības virziens "Cienīgs darbs"
Rīcības virziens "Stabili pamati tautas ataudzei"
Rīcības virziens "Kompetenču attīstība"
Rīcības virziens "Vesels un darbspējīgs cilvēks"
Rīcības virziens "Cilvēku sadarbība, kultūra un pilsoniskā līdzdalība kā piederības Latvijai
pamats"
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Prioritāte "Izaugsmi atbalstošas teritorijas"
Rīcības virziens "Ekonomiskās aktivitātes veicināšana reģionos - teritoriju potenciāla
izmantošana"
Rīcības virziens "Pakalpojumu pieejamība līdzvērtīgāku darba iespēju un dzīves apstākļu
radīšanai"
Rīcības virziens "Dabas un kultūras kapitāla ilgtspējīga apsaimniekošana"
NAP 2014.2020.gadam startēģisko mērķu struktūra:

Avots: NAP 2014. – 2020.gadam

Baltinavas attīstības programmas 2019.-2025.gadam izstrādē ir ņemti vērā arī citi attīstības
plānošanas nozares reglamentējošie normatīvie akti un plānošanas dokumenti, metodiskie
ieteikmi valsts, reģionālajā un vietējā plānošanas līmenī:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Reģionālas politikas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam;
Izglītības attīstības pamatnostādenes 2014. – 2020.gadam;
Lauku attīstības programma 2014. – 2020.gadam;
Transporta attīstības pamatnostādenes 2014.- 2020.gadam;
Atkritumu apsaimniekošanas plāns 2013. – 2020.gadam;
VK Revīzijas ziņojums “Vai novadu pašvaldības nodrošina pakalpojumus
iedzīvotājiem par samērīgām izmaksām, 2017.gads

23

2.3. Latgales plānošanas reģiona plānošanas dokumenti
2.3.1. Latgales programma 2010. 2019.gadam
Latgales programmā iekļauts Latgales reģiona situācijas raksturojums, pārskats par
telpiskajiem plānošanas dokumentiem un politikas principiem, Latgales reăiona ekonomikas
profils, valsts un pašvaldību pakalpojumu nodrošinājuma raksturojums, Ieviešanas
uzraudzības mehānisms un pārskats par Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas
2010-2017.gadam un Latgales stratēăijas 2030.gadam izstrādi un sabiedrības līdzdalību.
Programmā izvirzītie mērķi 2017.gadam un pasākumi virzīti uz pakāpenisku Latgales
stratēģijā 2030 noteikto mērķu sasniegšanu un vienlaikus arī uz iekļaušanos Latvijas un
Eiropas Savienības ilgtermiņa attīstības politiskajās nostādnēs.
➢ Veicināt negatīvo demogrāfisko un migrācijas procesu apturēšanu un saglabāšanu
vismaz 320 tūkstošu iedzīvotāju skaitu reģionā;
➢ Palielināt privātā sektora īpatsvaru pievienotās vērtības radīšanā reģionā līdz 76%
palielināt augstas pievienotās vērtības īpatsvaru;
➢ Paaugstināt iedzīvotāju ienākumus reģionā, sasniedzot 40% no ES vidējās bruto
darba samaksas līmeņa.
2.3.2.Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojums (2006.-2026.)
Latgales plānošanas reģiona attīstības padome 2004. gada 15. decembrī pieņēma
lēmumu par Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojuma (LPRTP) izstrādi. LPRTP ir
ilgtermiņa (20 gadiem) teritorijas plānošanas dokuments un tas nosaka Latgales plānošanas
reģiona telpisko attīstību. Tā uzdevums ir sniegt vadlīnijas vietējo teritorijas plānojumu
izstrādāšanai un veidot pamatu nacionālajam plānojumam.
Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojums izstrādāts saskaņā ar „Teritorijas
plānošanas likumu” (2002) un Ministru kabineta (MK) noteikumiem „Plānošanas reģiona
teritorijas plānošanas noteikumi”.
Tas sastāv no:
•

Plānošanas reģiona telpiskās struktūras apraksta - I daļa;

•

Plānošanas reģiona telpiskās attīstības perspektīva - II daļa;

•

Plānošanas reģiona teritorijas plānojuma vadlīnijas - III daļa;

•

Vides stāvokļa pārskats - IV daļa.

Lai saglabātu reģiona identitāti, teritorijas plānojuma mērķis ir stiprināt tos elementus,
kas veido Latgales tēlu un savdabību
2006. gada 26.jūlijā Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojuma Koordinācijas
grupa nolēma uzdot precizēt Plānojumu atbilstoši sabiedriskās apspriešanas rezultātiem un
virzīt uz izskatīšanu Latgales plānošanas reģiona attīstības padomē (LPRAP). 2006. gada 17.
oktobra sēdē Latgales plānošanas reģiona attīstības padome ir pieņēmusi lēmumu iesniegt
Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojuma projektu izvērtēšanai Reģionālās attīstības
un pašvaldību lietu ministrijā un Nacionālajā reģionālās attīstības padomē
Nacionālā reģionālās attīstības padome (NRAP) 2007.gada 17.septembrī reģionālās
attīstības un pašvaldību lietu ministra Aigara Štokenberga vadībā akceptēja Latgales
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plānošanas reģiona teritorijas plānojumu. Latgales plānošanas reģiona Attīstības padome
2007.gada 3.oktobrī apstiprināja Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojumu 2006. 2026.gadam.Pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 2007.gada
17.oktobrī teritorijas plānojums ir stājies spēkā.
2.3.3.Latgales programma 2010. – 2017.gadam.
Latgales programma (2010.-2017.gadam) ir vidēja termiņa reģiona plānošanas
dokuments, kas nacionālā līmenī ir noteikts kā reģionālās politikas dokuments.
Latgales programma – Latgales reģiona piedāvājums nākamajam ES finanšu periodam
2014-2020 ieviest 10 reģiona darbības programmas, kā arī uzsākt to realizāciju laika periodā
no 2011.gada līdz 2013.gadam (vienotā stratēģiskā ietvardokumenta 2007-2013 darbības
programmu un to papildinājumu ietvaros un aktīvi iesaistoties nākamā 2014-2020 ES finanšu
perioda plānošanas programmēšanā, paužot reģiona intereses).
Latgales programma definē rīcībspējīgu vidi darbības programmu ieviešanai, nosakot
kārtību, resursus un ieviešanā iesaistīto Latgales reģiona institūciju un uzņēmumu lomas.
Attīstības programma balstīta uz Latgales reģiona vajadzībām un sadarbību starp
reģiona institūcijām, privāto un nevalstisko sektoru. Ņemot vērā reģiona ekonomisko
atpalicību, statistikas aprēķinus un ekspertu viedokli, nākotnes prognoze Latgalē rāda
negatīvu ainu – sociālā kapitāla zaudēšanu (iedzīvotāju skaita samazināšanos līdz 260
tūkstošiem 2030.gadā, iedzīvotāju novecošanos, jauno cilvēku aizbraukšanu), sociālās
problēmas, novājinātu privāto sektoru. Tādēļ Latgales programma ir instruments Latgales
stratēģijas ieviešanai, realizējot izvēlētās Darbības programmas, kas mobilizē Latgales
resursus (uzņēmumus, pašvaldības, cilvēkus), izmanto vietējos dabas apstākļus un ES
pierobežu, lai mazinātu negatīvās tendences, sekotu un iekļautos Latvijas un Eiropas
Savienības attīstības procesos.

2.2.att.Latgales attīstības programmas sastāvs – darbības programmas
Avots: Latgales programma 2010
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Stratēģiski izvēlētas prioritārās darbības programmas, kuras vairos pilsētu pievilcību,
atbalstīs uzņēmējdarbību un veidos prasmes strādāt ar finanšu resursiem. Pārējās darbības
programmas ir pakārtotas laikā un resursos, ar salīdzinoši mazāku ietekmi uz reģiona sociāli
ekonomisko attīstību. Prioritārajām programmām ir lielāka ietekme uz reģiona izaugsmes
sociāli ekonomiskajiem rādītājiem, to ieviešanai nepieciešama lielāka kapacitāte, resursi, t.sk.
finanšu resursi un tās ir prioritāras laikā. Darbības programmu veidošanā izmantota
horizontālā pieeja – dažādu nozaru, sektoru un teritoriju Partneri reģionā strādā kopā vienu
mērķu sasniegšanai.
Latgales plānošanas reģions ir atbildīgs par Latgales programmas ieviešanu kopumā.
Tam ir galvenā un noteicošā loma, formulējot Latgales pašvaldību kopējo viedokli, aizstāvot
to vienotās, saskaņotās intereses.
Latgales plānošanas reģiona attīstības programma sastāv no 14 daļām. Šis dokuments
ietver pirmo daļu, kurā veikta esošās situācijas analīze, kas noslēdzas ar reģiona
stipro pušu, vājo pušu, iespēju un draudu (SVID) analīzi. Otrajā daļā noteikts Latgales
stratēģijas 2030 raksturojums (mērķi, rīcības virzieni, ieguldījumi, stratēģiskā matrica).
Trešajā daļā sniegts „Darbības programmas: Latgale ID” un tās apakšprogrammu
raksturojums (skaidrojumi, mērķis, pamatojums, darbības resursi, sadarbības partneri u.c.),
kuras ir Uzņēmējdarbības izglītība, Inkubatoru tīkls, Augošu uzņēmumu atbalsts, Investīciju
piesaiste, Nozaru programmas, Sociālā uzņēmējdarbība. Ceturtajā daļā noteikta Finanšu
instrumentu programma „Fonds” un tās apakšprogrammu raksturojums, kuras ir
Mikrofinansējums, Pašvaldību un reģiona finansējums un Stratēģisko investīciju programma.
Piektajā daļā sniegts „Policentriskas attīstības programmas: Attīstības centru tīkls” un tās
apakšprogrammu raksturojums, kuras ir Daugavpils, Rēzekne, Balvi, Līvāni, Ludza, Krāslava
un Preiļi. Sestajā daļā sniegts programmas „Transporta un sakaru programma „Savienojumi””
un tās apakšprogrammu raksturojums, kuras ir Reģiona integrētā autoceļu programma,
Transporta koridori un ES Austrumu robeža, Daugavpils lidosta un Latgales informatīvā
telpa. Septītajā daļā sniegts novadu u.c. programmu raksturojums.
2.3.4.Latgales stratēģija 2030.
Latgales stratēģija 2030 ir pienākumu, iespēju un uzdevumu saraksts. Stratēģija ir
pamats saskaņotām darbībām un projektiem, kā arī ietvars finansējuma piesaistei. Tā nosaka
Latgales reģiona attīstības politiku, atspoguļo veidus un ceļus, ar kuru palīdzību ir iespējama
Latgales izaugsme. Stratēģija atbalsta darītājus un jaunas idejas.
Latgales stratēģijas 2030 lielais mērķis ir panākt straujāku reģiona ekonomisko attīstību,
lai celtu cilvēku ienākumus, saglabātu un vairotu Latgales bagātīgo potenciālu un padarītu
Latgali par pievilcīgu dzīves vidi arī nākamajām paaudzēm.
Lai to paveiktu, nepieciešamas izmaiņas reģiona ekonomiskajā struktūrā, būtiski
palielinot privātā sektora īpatsvaru pievienotās vērtības radīšanā (vienlaikus saglabājot
darbavietas sabiedriskajā sektorā, kas ir un būs nozīmīga sastāvdaļa izaugsmes sekmēšanai.)
Stratēģija sekmē pakāpenisku ienākumu palielināšanos, 2030. gadā sasniedzot 60% no ES
vidējās bruto darba samaksas līmeņa. Līdz 2020. gadam stratēģija paredz uzmanības
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fokusēšanu uz ienākumu radīšanu Latgales reģiona iedzīvotājiem - kas nozīmē cilvēka
cienīgus dzīves apstākļus, darbu un ienākumus.
Latgales stratēģija nosaka četrus stratēģiskos virzienus, kuri koncentrē uzmanību
galvenā mērķa sasniegšanai.
Tie ir cieši saistīti savstarpēji, vienlaikus katrs prasot speciālus uzdevumus. Latgales
reģiona izaugsme būs iespējama, ja reģiona vērtība būs uzņēmība, un uzņēmumi saņems
efektīvu atbalstu, ja reģions būs iekšēji un starptautiski savienots, ja Latgale nepārtraukti
pilnveidos savas prasmes un tiks realizēti labas pārvaldības principi.
Prasmes ietver zināšanu apguvi un to atbilstošu pielietošanu darbā un ikdienas dzīvē.
Atbildība par rezultātu prasa pielāgoties pasaules izaugsmes ātrumam un pastāvīgi
pieaugošajām kvalitātes prasībām. Tam nepieciešama pastāvīga mācīšanās un prasmju
pilnveidošana – uzņēmējiem, ārstiem, skolotājiem, vadītājiem – katram Latgales reģiona
iedzīvotājam.
Savienojumi ir īstenojami tehniski un sociāli. Tehniskie jeb infrastruktūras risinājumi
ceļu, satiksmes, informācijas pārraides, savienotu transporta veidu un mezgla vietu formās
nepieciešami, lai samazinātu “attālumu laikā”, radītu pakalpojumu pieejamību, drošību un
ātru komerciālās darbības apriti. Sociālie tīkli un biznesa tīkli nepieciešami, lai veidotu un
realizētu jaunas idejas.
Pārvaldība ietver gan valsts un pašvaldību organizētu teritoriju un jomu mērķtiecīgu
uzturēšanu un attīstības vadību, gan arī sabiedriskās līdzdalības procesu. Latgales
pašvaldībām ir jākļūst par reģiona attīstības dzinējspēku – iniciējot un koordinējot sadarbību
institūciju, uzņēmumu, sabiedrisko organizāciju un aktīvo cilvēku starpā. Latgales
pašvaldībās ir izveidojušies resursi un prasmes, lai nekavējoties uzņemtos teritoriju un visa
reģiona ekonomiskās veicināšanas iniciatīvu. Atbalstu šajā procesā var sniegt aktīva un
pašorganizēta sabiedrība.
Uzņēmumi ir reģiona ekonomiskās izaugsmes pamats. Latgales reģions atšķirsies ar
mērķtiecīgu uzņēmējdarbības atbalstu, lai uzņēmumu darbība kļūtu efektīvāka, lai augtu
uzņēmumu apgrozījums, eksportspēja, lai tie investētu ražošanas kapacitātē, produktivitātes
palielināšanā un pelnītu. Reģiona un pašvaldību uzdevums ir struktūru un procesu veidošana
prasmju attīstībai, jaunu zināšanu piesaistei, tīklošanai, tehnoloģiskam un infrastruktūras
atbalstam..
2.3.5.Latgales stratēģijas 2030 gadam Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums.
Vides pārskats sagatavots, balstoties uz likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”
4.panta 3.daļas prasībām un saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.
157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” nosacījumiem.
Vides pārskata autors – SIA „Grupa 93”. Vides pārskatā izvērtēta divu Latgales
plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentu – Ilgtermiņa attīstības stratēģijas 25
gadiem iespējamā ietekme uz vidi.
Stratēģija ir plānota balstoties uz Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030
prioritātēm „telpiskās attīstības perspektīva” nacionālo interešu teritorijas „Austrumu robeža”
ietvaros.
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Programma ir Latgales reģiona piedāvājums nākamajam finansēšanas periodam 2014. –
2020.g., lai ieviestu horizontālās darbības programmas (kopumā sabiedriskajai apspriešanai
izvirzītas 12 darbības programmas), līdztekus līdzšinējai nozaru plānošanas pieejai. Attīstības
programma balstīta vietējās vajadzībās un sadarbībā starp reģiona institūcijām, privāto un
nevalstisko sektoru. Latgales plānošanas reģiona Programma ievēro Latgales stratēģiju 2035,
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2030 (Eiropa 2020). Darbības programmām, aktīvi
sekojot nākamā 2014-2020 finanšu perioda plānošanai nacionālā līmenī.
Programmu definē Latgales plānošanas reģiona intereses. Vides pārskatā raksturotas
galvenās vides problēmas, vidi piesārņojošie objekti un dots pārskats par īpaši aizsargājamām
dabas teritorijām un objektiem. Tajā ietverta informācija par starptautiskajiem un
nacionālajiem vides aizsardzības mērķiem, īpaši tiem, kas attiecas uz ilgtspējīgas attīstības
nodrošināšanu un plānošanas dokumenta saturu, un par veidu, kā šie mērķi vai apsvērumi, kas
saistīti ar vidi, ir ņemti vērā šo Latgales attīstības plānošanas dokumentu vides pārskatā.
Pārskatā sniegts stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras raksturojums, īss
plānošanas dokumenta raksturojums, minēti integrētās attīstības programmas ilgtermiņa un
vidēja termiņa mērķi un analizēta plānošanas dokumentu iespējamā ietekme uz vidi, kā arī
sniegti ieteikumi, lai novērstu vai samazinātu iespējamās negatīvās ietekmes un sniegts
iespējamās būtiskās pārrobežu ietekmes novērtējums.
Pārskats ietver arī pasākumus plānošanas dokumenta īstenošanas monitoringa
nodrošināšanai un kopsavilkumu.

2.4. Pieguļošo pašvaldību plānošanas dokumenti

Baltinavas novads robežojas ar Balvu, Viļakas un Kārsavas kaimiņu novadiem, kuros ir
attīstības stratēģijas un attīstības programmas.
Balvu novada attīstība stratēģija līdz 2030.gadam.
Balvu novada stratēģijas pamatdoma ir uzlabot dzīves kvalitāti ne tikai esošajai,bet arī
nākamajām paaudzēm. Balvu novada nākotnes attīstības vīzija “Balvu novads 2030.gadā
veido Ziemeļlatgales ekonomiskās attīstības, pakalpojumu un pārrobežu sadarbības centru”.
Balvu novada attīstības programma 2018. – 2024.gadam.
Balvu novada attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments 2018. –
2024.gadam (turpmāk – AP). AP ir apstiprināta saskaņā ar Balvu novada domes 2018.gada
23.janvāra pieņemto lēmumu
Sasatāv no četrām daļām – Stratēģiskā daļa, Rīcības plāns, Investīciju plāns un Īstenošanas
uzraudzības un novērtēšanas kārtība.

28

Viļakas novada attīstība stratēģija līdz 2030.gadam.
Viļakas novada nākotnes attīstības vīzija “Viļakas novads ir vieta Ziemeļlatgelē, kur attīstās
uzņēmējdarbība un mājražošana, dzīvo pārtikuši, izglītoti, pārmaiņas pieņēmoši dažāda
vecuma iedzīvotāji, kultūrvēsturiskā mantojuma krātuve un pārmantotāja, mīļas, klusas,
sakoptas mājas ikvienam šo tradīciju nesējam un turpinātājam”.
Viļakas novada attīstības programma 2018.-2024.gadam.
Viļakas novada attīstības programma (turpmāk tekstā – AP) ir vidējā termiņa
plānošanas dokuments 2018. – 2024.gadam, kas nosaka novada attīstības stratēģiskos mērķus,
specializāciju, prioritātes, rīcības virzienus un uzdevumus, nosakot atbildīgos un sadarbības
partnerus uzdevumu realizēšanai un norādot finanšu resursus ilgtermiņa mērķu sasniegšanai.
Attīstības programma sastāv no šādām sadaļām, kuras savā starpā ir saskaņotas un papildina
viena otru:
• 1.daļa Viļakas novada pašreizējās situācijas raksturojums un analīze, tā sastāv no 8
nodaļām: Uzņēmējdarbības vide; Inženiertehniskā infrastruktūra; Tūrisma resursi;
Finanšu resursi; Investīciju projekti; Cilvēka labklājība; Vide; Pārvalde un SVID
analīze.
• 2.daļa Programmas izstrādes process un sabiedrības iesaistīšanās
• 3.daļa Stratēģiskā daļa, kas sastāv no 6 nodaļām: Vīzija; Novada ekonomiskā
specializācija; Stratēģiskie mērķi; Attīstības programmas saskaņotība un pēctecība;
Rīcības plāns 2018. – 2024.gadam; Investīciju plāns 3 gadiem.
• 4.daļa Viļakas novada attīstības programmas īstenošanas uzraudzība.
Viļakas novada pašreizējās situācijas raksturojuma un analīzes daļā ir vērtēta novadā esošā
situācija, analizējot rādītājus pēdējo piecu gadu laikā; sadaļa noslēdzas ar Viļakas novada
stipro un vājo pušu, iespēju un draudu (SVID) analīzi.
Otrajā daļā: programmas izstrādes process un sabiedrības iesaistīšanās - analizēta sabiedrības
iesaistīšanās stratēģisko mērķu un prioritāšu definēšanai. Attīstības programmas 14.pielikumā
izanalizēti iedzīvotāju aptaujas gaitā iegūtie rezultāti.
Stratēģiskajā daļā – definēta novada vīzija, noteikta novada ekonomiskā specializācija,
identificēti stratēģiskie mērķi, izvērtēta novada mērķu saskaņotība un pēctecība ar
iepriekšējiem novada un spēkā esošajiem reģionālā un nacionālā līmeņa teritorijas plānošanas
dokumentiem. Izstrādāts rīcības plāns 7 gadiem, kas detalizēti nosaka uzdevumus, atbildīgās
institūcijas, sadarbības partnerus, risināšanas līmeņus, termiņus un finanšu avotus mērķu
sasniegšanai. Rīcības plānu aktualizē reizi 3 gados.

Viļakas novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam (2012).
Viļakas novada teritorijas plānojums izstrādāts 2011./2012. gadā, Viļakas novada domei
sadarbojoties ar konsultāciju uzņēmumu SIA „Grupa 93”, saskaņā ar noslēgto līgumu.
Plānojums izstrādāts, ņemot vērā līdzšinējos pašvaldības plānošanas dokumentus,
zemes īpašumu struktūru, darba uzdevumu plānojuma izstrādei, augstākā plānošanas līmeņa
dokumentus, nacionālās programmas un nozaru attīstības plānus, apkārtējo pašvaldību
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plānošanas dokumentus, attīstības tendences, LR spēkā esošo normatīvo aktu prasības un
valsts institūciju (Valsts zemes dienesta Latgales reģionālā nodaļas, VAS „Latvijas Valsts
ceļi” Latgales reģiona Balvu nodaļa, VAS „Latvenergo”, SIA „Lattelecom”, Valsts kultūras
pieminekļu aizsardzības inspekcijas, Rēzeknes reģionālā vides pārvaldes, Sabiedrības
veselības aģentūras, u.c. institūciju (skat. IV. daļu „Pārskats par teritorijas plānojuma
izstrādi”) nosacījumus.
Teritorijas plānojuma izstrādes mērķi:
1. Nostiprināt tiesisko pamatu Viļakas novada teritorijas ilgtspējīgai un līdzsvarotai
attīstībai;
2. Nodrošināt telpisko piesaisti Viļakas novada pašvaldības attīstības stratēģisko mērķu
sasniegšanai;
3. Veicināt novada attīstības iespējas izmantojot ģeogrāfiskā novietojuma priekšrocības;
4. Nodrošināt pieņemto lēmumu pēctecību teritorijas plānošanas jomā.
Kārsavas novada attīstība stratēģija līdz 2030.gadam.
Kārsavas novada attīstības vīzija – Kārsavas novads ir ekonomiski aktīvs centrs Latvijas
Austrumu pierobežā ar attīstītu uzņēmējdarbību, ar modernu videi draudzīgu un zaļu
dzīves vidi, kuru par savu dzīves vietu izvēlas dažādu vecumu un sociālo grupu
pārstāvoši iedzīvotāji.
Kārsavas novada attīstības programma 2019. – 2025.gadam.
Kārsavas novada attīstības programma 2019. – 2025.gadam (turpmāk – AP) ir vidēja
termiņa (līdz 7 gadiem) attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas attiecīgās vietējās
pašvaldības attīstības prioritātes. AP tiek sniegts arī ieskats esošajā novada
sociālekonomiskajā situācijā un tiek pausts nākotnes redzējums par Kārsavas novada vēlamo
attīstību perspektīvā, nosakot attīstības vīziju, mērķus, uzdevumus un atsevišķos gadījumos
arī konkrētākus pasākumus uzdevumu izpildei.

Kārsavas novada teritorijas plānojums 2012. – 2024.gadam.
Kārsavas novada teritorijas plānojums 2012. – 2024.gadam atrodas izstrādes stadijā.
Viens no galvenajiem teritorijas plānošanas uzdevumiem ir noteikt plānoto (atļauto) teritorijas
izmantošanu, t.i. izvērtēt novada teritorijas attīstības potenciālu un noteikt tā izmantošanai
nepieciešamās prasības un aprobežojumus.

2.5.Baltinavas pašvaldībā spēkā esošie plānošanas dokumenti
Baltinavas novada esošie plānošanas dokumenti:
Baltinavas novada ilgtspējīgās attīstība stratēģija 2030.gadam
Baltinavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir novada ilgtermiņa teritorijas
attīstības plānošanas dokuments. Novada Stratēģijā ir noteiktas pašvaldības attīstības
ilgtermiņa
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prioritātes un rezultatīvie rādītāji, kā arī sniegts redzējums telpiskās attīstības perspektīvai.
Stratēģijas galvenais mērķis ir kalpot par ilgtermiņa ietvaru Teritorijas plānojumam un
Attīstības programmai, radot priekšnoteikumus Baltinavas novada ilgtspējīgai un integrētai
attīstībai un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai. Integrēta pieeja palīdz nodrošināt
sasaisti starp nozaru politikas jomām un iniciatīvām, palīdz veidot pašvaldības attīstības
ilgtermiņa skatījumu, vienlaicīgi nodrošinot līdzsvaru starp attīstības ekonomiskajiem,
sociālajiem, vides un individuālās labklājības aspektiem, kā arī sekmējot apkārtējo teritoriju
izaugsmi.
Baltinavas novada attīstības vīzija: “Baltinavas novads - Latgales latviskais novads ar
attīstītu konkurētspējīgu ražošanu, balstītu uz racionālo un ilgtspējīgo dabas resursu
izmantošanu. Izglītības, kultūras un sporta tradīcijas tiek koptas un to saskaņotā līdzdarbība
sniedz iedzīvotājiem papildus nosacījumus attīstīt kvalitatīvo dzīvesvidi, Novada saskaņotā
darbošanās pozitīvi ietekmē apkārtējo teritorijas attīstību”.
Baltinavas novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam.
Baltinavas novada teritorija plānota kā lauku teritorija ar vienu izteiktu ciemu – Baltinavas
ciems. Novadā ir lielas mežu un lauksaimniecības zemju teritorijas. Baltinavas ciema
plānojumā ir noteiktas 8 apbūves teritorijas. Baltinavas novads pastāv līdzās citām
teritorijām. Novada sadarbība ar citām pašvaldībām un teritorijām notiek dažādās sfērās –
izglītība, kultūra, sociālie pakalpojumi, ekonomikā, kā arī telpiskajā sfērā. Blakus novadu
attīstība un teritorijas izmantošana ietekmē Baltinavas novada attīstību un teritorijas
izmantošanu, tieši tāpat Baltinavas novada attīstība un teritorijas izmantošana atstāj ietekmi
uz citiem novadiem. Tādēļ Baltinavas novada teritorijas plānojums atbilst uzstādījumam,
kopejo interešu definējumam, plānojot novada teritorijas izmantošanu, šo teritoriju attīstībai
un nākotnes perspektīvām.
Baltinavas novada attīstības programma 2012.- 2018.gadam.
Baltinavas novada attīstības programma 2012.- 2018.gadam nodefinētās ilgtermiņa
prioritātes ir noteiktas izejot no Baltinavas novada ilgstpējīgās attīstības stratēģijas
2030.gadam un šajā stratēģijā noteiktās novada attīstības vīzijas. Videjā termiņa prioritātes, kā
svarīgākie nosacījumi, lai saniegtu ilgtermiņa prioritāšu uzstādījumus, tika izstrādāti izejot no
kopējā uzdevuma novada attīstībai. Sasniedzamie rezultāti tika definēti iekļaujoties kopējā
ilgtermiņa un vidējā termiņa prioritāšu sarakstā, tika atspoguļoti izvirzītajos rīcības virzienos
un risināmajos uzdevumos, kurus noteica izstrādātajā investīciju plānā.
Tā kā Baltinavas novada attīstības programma 2019. -2025.gadam tiek izstrādāta
pamatojoties uz Baltinavas novada ilgtspējīgās attīstība stratēģija 2030.gadam noteiktajām
prioritātēm tā būs Baltinavas novada attīstības programma 2012.- 2018.gadam nepārtraukts
turpinājums Baltinavas novada tālākai attīstībai sadarbībai ar blakus esošām teritorijām, lai
tiktu nodrošināts nepārtrauktības princips un secīga stratēģijas ilgtermiņa mērķu sasniegšana.

31

3.ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS
3.1.Baltinavas novada vispārējs raksturojums
3.1.1.Atrašanās vieta un izveidošanās vēsture
Baltinavas novads atrodas Latvijas Republikas ziemeļaustrumos, Austrumlatvijas
zemienes Atzeles pacēlumā un Mudavas zemienes Abrenes nolaidenumā. Novads robežojas
ar Balvu novada Tilžas pagastu dienvidrietumos, Balvu novada Briežuciema pagastu rietumos
un ziemeļrietumos, Viļakas novada Šķilbēnu pagastu ziemeļos, Kārsavas novada Salnavas
pagastu dienvidos, Krievijas FR ziemeļos, austrumos un dienvidaustrumos, kopējā robeža
27,8 km garumā.

3.1.att.Baltinavas novada atrašanās vieta
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Novada administratīvais centrs atrodas Baltinavas ciemā. Tas atrodas novada centrālajā
daļā un ir ērti sasniedzams novada iedzīvotājiem.
Baltinavas novada kopējā platība ir 18523,0 ha jeb 185,0 km2, (Latgales plānošanas
reģiona platība 14459 km2) no kuriem lielāko daļu aizņem lauksaimniecībā izmantojamā
zeme un mežsaimniecības zeme (kopā 85,36% no kopējās novada teritorijas). Pēc sadalījuma
pa zemes lietojuma veidiem, saskaņā ar Valsts zemes dienesta bilanci (01.01.2018), teritorijas
lielāko daļu aizņem lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kas ir 9083,3 ha jeb 49,04% no
kopējās novada platības. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes ir vienas no auglīgākajām
šajā reģionā. Meži aizņem 6728,2 ha no novada teritorijas jeb 36,32%, purvi – 860,3 ha jeb
4,64%, teritorijas zem ūdeņiem aizņem salīdzinoši nelielu daļu – 349,3 ha jeb 1,88%.
Apbūvētās teritorijas aizņem salīdzinoši ļoti niecīgu daļu (zem ēkām un pagalmiem 166,3 ha,
zem ceļiem 260,1 ha), kas kopumā sastāda 2,3%.

Vidējais apdzīvojuma blīvums 6,0 iedzīvotāji/km2. Kopējais pastāvīgo iedzīvotāju
skaits uz 2018.gada 1.janvāri ir 1107 iedzīvotāji (CSP dati) Demogrāfiskā situācija ir kritiska,
jo 2018.gadā ir dzimuši tikai 5 bērni. Bezdarba līmenis sastāda 14,9%. Pēc skolēnu skaita
Baltinavas vidusskolā ir 119 skolēni, Mūzikas un mākslas skolā 93 skolēni, PII programmā
apmeklē 41 bērns.
Lielākais iedzīvotāju skaits koncentrēts Baltinavas ciemā – 408 iedzīvotāji jeb 36,8% no
kopējā pastāvīgo iedzīvotāju skaita Baltinavas novadā. No kopējā iedzīvotāju skaita
darbaspējīgo ir 528 jeb 38,9%, no kuriem reģistrētais bezdarbnieku skaits ir – 228, jeb 43%
no darbaspējīgiem iedzīvotajiem.
Teritorijas attīstību ietekmējošais faktors ir tā novietojums - atrodas ārpus tuvāko
Latgales lielo pilsētu tiesās ietekmes zonas. Ņemot vērā pierobežas joslas nosacījumus,
Baltinavas novada teritorijās ir ierobežota saimnieciskā darbība, kas ir vērtējama kā teritorijas
attīstību ierobežojošs faktors. Baltinavas novada attīstībā lielu lomu spēlē pieejamie
daudzveidīgie dabas resursi, kas ir derīgie izrakteņi, ūdens resursi, meža resursi,
kultūrvēsturiskais mantojums.
Novada vēsturi var sākt skaitīt no 2009.gada 6.jūnija, kad Latvija notika Eiropas
Parlamenta un pašvaldību vēlēšanas. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likumu kopš 2009.gada 1.jūlija ir spēkā jauns administratīvi teritoriālais iedalījums:
republikas pilsētas un novadi.
Baltinavas novada domē ir ievēlēti 9 deputāti un izveidotas 3 komitejas: Finanšu
komiteja (7 locekļi), Sociālo un saimniecisko lietu komiteja (4 locekļi), Izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komiteja (4 locekļi). Darbojas Administratīvā, iepirkumu un darba interviju
komisijas.
No 1997.gada iznāk bezmaksas ikmēneša Baltinavas informatīvais biļetens „Baltinavas
vēstis”, kurā tiek atspoguļota pašvaldības darbība un sniegta iedzīvotājiem aktuāla
informācija par dažādiem jautājumiem.
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Baltinavas ģerbonis un logo tika izvēlēti konkursa kārtā 2010.gadā, kad dome
izsludināja atklāto konkursu.
3.1.2.Reljefs
Baltinavas novada reljefs ir viļņots līdzenums ar atsevisķiem pauguriem. Augstākais
paugurs ir 128,9 m v.j.l. atrodas -1.5 km uz ZA no Svētūnes ezera. ZR paceļas Breksīnes
kalna -128 m v.j.l. Zemākā vieta ir pašos pagasta austrumos –Teļezņikos, kas ir 87,0 m v.j.l.
Baltinavas novada teritorijas lielāka daļa ietilpst Veļikajas upes sateces baseinā. Gar
novada austrumdaļu tek Kūkovas (Kuhvas) upe, kas vietām ir arī robežupe ar Krievijas
Federāciju, kurā ietek Pazlauka, Punceļeva un Supeka ar pietekām Zvaigu un Grūšļevu.
Supenka pie Baltinavas un dažus kilometrus augšup tek pa 4m dziļu ieleju. Novada
dienvidrietumu daļai pa Dūkšupi ir notece uz Daugavas baseinu. Novada dienviddaļā ir
atrodami Motrīnes (12 ha), Svētūnes (36,0 ha) un Obeļovas (16,1 ha) ezeri.
Novada augsnes ir veidojušās uz nabadzīgiem pārskalotas smilts cilmiežiem. Dominē
velēnu gleja un velēnu klejotās augsnes, kas ir piemērotas tikai zālāju audzēšanai, tāpēc arī
ievērojamas lauksaimniecības zemes platības netiek apstrādātas un pilnībā apsaimniekotas, tās
aizaug ar krūmiem un nezālēm. Lauksaimniecībā dominē sīksaimniecības, kuras nav spējīgas
ražot produkcijas tirgum, tāpēc zemniekiem trūkst naudas līdzekļu jaunas tehnikas iegādei un
efektīvu lauksaimniecības tehnoloģiju ieviešanai. Līdz ar to nav pieprasījums pēc
lauksaimniecības zemēm, vietējais tirgus ar lauksaimniecība zemi ir vāji attīstīts.
3.1.3.Klimats
Novada klimats samērā skarbs. Vidējā temperatūra aukstākajā ziemas mēnesī – janvārī
– -5, -70 C, karstākajā vasaras mēnesī jūlijā – +220 C, gaisa temperatūra ir attiecīgi zemākā un
augstāka kā vidēji Latvijā. Tas ir saistīts ar Baltinavas novada kontinentālo novietojumu attiecībā
pret Latvijas teritoriju. Bez sala periods ilgst 135 dienas, bet sniega sega zemi klāj vidēji 153
dienas gadā. Sniega segas biezums vidēji ir 15 cm. Pēdējos gados vērojamas klimata izmaiņu
sekas, kas ienes savas korekcijas gan lauksaimniecībā, gan atpūtas organizēšanā iedzīvotājiem
attīstīt ziemas sporta viedus. Nokrišņu daudzums – 550 mm gadā.
3.1.4.Kultūras mantojums un aizsargājamās dabas teritorijas
Baltinavas novada teritorijā atrodas virkne Valsts un vietējās nozīmes aizsargājamo
kultūras pieminekļu, kuri apstiprināti ar LR rīkojumu Nr.128, no 29.10.1998.
3.1.tabula
Baltinavas novada Valsts un vietējās nozīmes aizsargājamie kultūras pieminekļi
Valsts
aizsardzības
numurs

Pieminekļa
veids

Pieminekļu
nosaukums

2828

Arhitektūra

2826

Arhitektūra

Brieksīnes kapu
kapliča
Baltinavas katoļu
34

Pieminekļa
vērtības
grupa
Vietējās
nozīmes
Valsts

Atrašanās vieta
Brieksīnes kapos
Baltinava

baznīca
Baltinavas muižas
parks

2827

Arhitektūra

8616

Māksla

Ērģeles

2830

Arhitektūra

2831

Arhitektūra

2829

Arhitektūra

235

Arheoloģija

Baltinavas pagasta
tiesa
Baltinavas pareizticīgo
baznīca
Duļbovas
motordzirnavas un
saimniecības ēkas (2)
Keišu senkapi (Kapu
kalns, Bērzu kalns)

237

Arheoloģija

Puncuļevas pilskalns

236

Arheoloģija

238

Arheoloģija

239

Arheoloģija

Lukstenieku senkapi
(Kara kapi)
Aizelkšņu senkapi
(Kara kapi)
Alotāju kalns pilskalns

nozīmes
Vietējās
nozīmes
Vietējās
nozīmes
Vietējās
nozīmes
Valsts
nozīmes
Vietējās
nozīmes
Vietējās
nozīmes
Valsts
nozīmes
Valsts
nozīmes
Valsts
nozīmes
Valsts
nozīmes

Baltinava
Baltinava, Baltinavas
katoļu baznīcā
Baltinava, Tilžas ielā
5
Baltinavā, Tilžas ielā
11
Duļbova
Keiši
Puncuļova
Puncuļova
Puncuļova pie
kapsētas
Puncuļova, lielceļa
labajā pusē

Avots: Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija

Apkārtējās vides, dabas un kultūrvēsturisko pieminekļu sakopšanā iesaistītie novada
darbinieki, bezdarbnieki, iedzīvotāji. No 2001.gada Baltinavas centra parkam pieņemts
darbinieks, kurš atbild par parka sakopšanu, Baltinavas centra sabiedrisko uzturēšanu kārtībā.
Vides sakopšanas darbā sabiedrību mobilizējoša nozīme ir dažāda līmeņa konkursiem,
kuros novads piedalās vai kurus tas organizē pats. Piemēram, par sakoptāko sētu atsevišķi
novada teritorijā dzīvojošajiem un novada lauku teritorijai.
Baltinavā atrodas īpaši aizsargājams dabas teritorijas (ĪADT) 2 Natura 2000 teritorijas –
dabas liegums Motrīnes ezers un dabas parks Numerenes valnis. Baltinavas novadā ir arī
viena vietējas nozīmes aizsargājama dabas teritorijas – kompleksais dabas liegums, kas
noteikts Obeļovas (Puncuļevas) pilskalnam un tam piegulošajam Puncuļovas ezeram.
Motrīnes dabas lieguma platība ir 46 ha. Tas atrodas novada D daļā. Tas izveidots 2004.
gadā, īpaši aizsargājamiem biotopiem, kā ļoti rets Austrumlatvijā ir kaļķains zāļu purvs ar
dižo aslapi un pārejas tipa purvi un slīkšņas, 3 aizsargājamām augu sugām un vienai ļoti retai
bezmugurkaulnieku sugai Latvijā – slaidajam pumpurgliemezim. Teritorija ietver arī
purvainus mežus un priežu mežus, kur sastopama meža silpurene. Dabas liegumam nav
izstrādāts dabas aizsardzības plāns un individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.
Teritoriju apdraudošie faktori un ietekmes: rekreācija ietekme - uz Z no ezera atrodas neliela,
nedaudz labiekārtota atpūtas vieta (izveidota laipa ezerā un piebraucamais ceļš). Ezers tiek
izmantots makšķerēšanai, bet ne R un DR krastā, jo tas ir slīkšņains.
Dabas parks Numernes valnis. Dabas parkam “Numernes valnis” ir izstrādāts dabas
aizsardzības plāns. Baltinavas novadā (D daļā) ietilpst tikai 6 ha no parka teritorijas. Visa
novadā esošā parka daļa ir mežs, ko apsaimnieko A/S “Latvijas Valsts meži”. Dabas parks
izveidots 2004. gadā ar mērķi aizsargāt Latvijā reti sastopamos sausieņu priežu mežus, kas
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izveidojušies uz osiem vai osveida vaļņiem. Parkā sastopamas tādas retas un aizsargājamas
sugas kā Ruiša pūķgalve, smiltāju esparsete un zāļlapu smiltenīte. Uz vaļņa atrodas
mežaudzes, kas atbilst Biotopu direktīvas I pielikuma biotopam - skujkoku meži uz osiem, no
kuriem daļa ir Latvijā īpaši aizsargājami biotopi. Vaļņa pakājē sastopami purvaini meži, kā arī
tādas aizsargājamas sugas kā meža silpurene, spilvainais ancītis un Lēzeļa lipare, no
bezmugurkaulniekiemm - četrzobu pumpurgliemezis. Numernes valnis ir viena no
bagātākajām meža silpurenes vietām Latvijā. Izvērtējot dabas un sociāli ekonomiskas vērtības
parka teritorijā, redzams, ka saglabājot dabas vērtības saglabāsies teritorijas ainaviskā un
estētiskā vērtība, līdz ar to iespējas tūrisma un atpūtas attīstībai. Gan pašlaik, gan nākotnē ir
iespējas teritorijas izmantošanu atpūtai un tūrismam līdzsvarot ar dabas vērtību saglabāšanu.
Dabas parka vērtību apdraudošie faktori un ietekmes ir intensīva mežsaimnieciskā darbība un
nākotnē, pie intensīvas tūrisma attīstības arī rekreācijas radītais kaitējums videi. Plānots
veidot tūrisma teritorijas – dabas takas, skatu torņus, atpūtas vietu labiekārtošana.
Baltinavas novada teritorijā neatrodas neviena parka teritorijā esošajām īpaši
aizsargājamiem biotopiem un sugām.
Viena no nozīmīgākajām dabas vērtībām Baltinavas novadā ir Baltinavas aleja, kas
iekļauta aizsargājamo aleju sarakstā kopš 2005.gada.
Mikroliegumi. Novadā ir divi mikroliegumi:
1) Mikroliegums noteikts īpaši aizsargājami putnu sugai Mednis. Mikrolieguma platība
kopā ar buferjolsu – 40,8 ha.
2) Mikroliegums noteikts īpaši aizsargājami putnu sugai Baltmugurdzenis. Kopējā
platība 9,9 ha. Šajā teritorijā ir daļēji applūduši, daļēji mitri lapu koku un jaukti meži.

3.2. Teritorijas ģeogrāfiskie resursi
3.2.1.Fiziski ģeogrāfiskais raksturojums
Novads robežojas ar Kārsavas novada Salnavas pagastu, Balvu novada Tilžas un
Briežuciema pagastiem un Viļakas novada Šķilbēnu pagastu un Krievijas FR ziemeļos,
austrumos un dienvidrietumos. Lielākās apdzīvotās vietas ir Baltinava (novada centrs),
Demerova, Obeļova, Žeikari.
3.2.2.Transportģeogrāfiskais novietojums
Ceļu tīklu veido valsts un pašvaldības ceļi. Novada teritoriju no ziemeļiem uz
dienvidiem šķērso valsts reģionālais autoceļš P-45 Viļaka –Baltinava – Kārsava (“Austrumu
stīga”) ar asfaltbetona segumu, valsts vietējie ceļi Tilža – Baltinava, Tilža – Pazlauka, Žeikari
– Punduri, Cērpene – Grūšļeva – Baltinava un Čilipīne – Stabļova – Demerova, visi ar grants
segumu, kā arī novada ceļi ar grants segumu. Pašvaldības ceļiem nav pietiekoši kvalitatīvs
ceļu segums. Projektu ietvaros, piesaistot ES fondu finansējumu, tiek veitas vairāku ceļu
pārbūve, lai uzlabotu ceļu infrastruktūru. Novada iedzīvotājiem ir tiešā autobusu satiksme ar
novadu centru un apkārtējiem novadiem, Rīgu un tuvākajām Latgales pilsētām.
3.2.3.Novada vēsturiskais apskats
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Baltinavas novadā cilvēki dzīvojoši jau pirms 7000 gadiem. 3 gadu tūkstotī p.m. ēras te
mitušas somugru ciltis, par ko liecina izrakumos atrastās senlietas.
Mūsu ēras 10 – 11.gs. novads bijis samērā bieži apdzīvots, par ko liecina pilskalni
(Ābelenes, Alotāju, Puceļovas).
13.gs. Balvu apkārtne, tai skaitā arī Baltinava, ietilpst Purnavas novadā, kura centrs bija
tagadējā Viļaka. Baltinavai visapkārt pletušies meži, tādēļ tā ir bijusi atgriezta no centra.
15.gs beigās Baltinavas apkārtne nonāk Krievijas valdnieku pakļautībā un ir pakļauti
tādām pašām pārmaiņām, kā visa pārējā Krievzeme tajā laikā.
Par katoļticības ieviešanu liecina katoļu baznīcas celtniecība 18.gs. sākumā Keišu ciemā
muižtura Hilzena vadībā. No 1770.gada ir saglabājusies Baltinavas muižas grāmata, kurā
muižnieks fon Klots izdarījis muižas pierakstus par apsētajām platībām, izdevumiem un
ienākumiem. No dokumenta redzams, ka lauksaimniecība un tirdzniecība bijusi augsti
attīstīta.
1861.gadā (vēlāk nekā Vidzemē un Kurzemē) tāpat kā visā Krievijā notiek
dzimtbūšanas atcelšana. Sāk veidoties pagasti. Tikai 1901.gadā tiek uzcelta pareizticīgo
baznīca. To cēla Baltinavas muižas īpašnieks Fjodors Agarkovs. Šai laikā te dzīvojuši 1500
pareizticīgo iedzīvotāju, kuri pārsvarā cēlušies no Vitebskas un Pleskavas guberņām.
1912.gadā Agarkovs muižu pārdod vietējam turīgam zemniekam Ločmelim, ko vēlāk
vietējie iesaukuši par Reku.
20.gs. sākumā joprojām Baltinavā, kā visā Latgalē, tika turpināta rusifikācijas politika,
ieceļoja daudz krievu tautības cilvēku, ir krievu pašpārvalde. Līdz ar tirdzniecības attīstību
gadsimta sākumā ieceļo arī ebreju tautas pārstāvji. Viņi ātri vien kļūst par vieniem no
bagātākajiem Baltinavas iedzīvotājiem. 1.pasaules karš Baltinavu tieši neskar, bet daudzi tiek
aizrauti no savām ģimenēm.
Neatkarīgās Latvijas laikā Baltinavā sāka attīstīties lauksaimniecība, tirdzniecība.
(1920.gadā ir 11440 iedzīvotāju). Liels skaits cilvēku nodarbināts spirta dedzinātavā, gaterī,
lauksaimniecības mašīnu koplietošanas punktā. Caur Punduru dzelzceļu staciju notiek visa
Baltinavas pasažieru un kravu kustība. Ievērojami uzlabojas Baltinavas iedzīvotāju dzīves un
kultūras līmenis.
Tālāku attīstību pārtrauc 1940.gada notikumi. Latvija zaudē neatkarību, nostiprinās
padomju okupācija. 1941.gada 14.jūnijā izsūta daudz Baltinavas mierīgo iedzīvotāju. Otrais
pasaules karš iznīcina daudz Baltinavas iedzīvotāju, izputina saimniecisko darbību.
Pēckara gadi iezīmējas ar ļoti smagiem sadzīves apstākļiem, iedzīvotāji atjauno mājas,
domā par iztikšanu. 1940 – 48. gados sāk veidoties pirmie mazie kolhozi, kuri 1960.gadā
apvienojās padomju saimniecībā „Baltinava”. Sākās intensīva celtniecība. Cēla gan fermas,
gan dzīvokļu mājas. Pamazām uzlabojās arī iedzīvotāju sadzīves un kultūras līmenis.
Atjaunotās Latvijas Republikas pirmie gadi iezīmējās ar lielsaimniecības izjukšanu,
Zemes reformu, vispārēju saimniecības pajukumu. (Pēc novadpētnieka Henrika Logina
savāktajiem materiāliem)
1935. gadā Jaunlatgales apriņķa Baltinavas pagasta platība bija 149,5 km² un tajā
dzīvoja 8195 iedzīvotāji. 1945. gadā pagastā izveidoja Baltinavas, Bukstu, Demerovas,
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Kukovas, Kvašņevas, Obeļevas un Pazlaukas ciema padomes, bet pagastu 1949. gadā
likvidēja.
Baltinavas ciems ietilpis Viļakas apriņķī (1945 – 1949) un Kārsavas (1949 – 1962) un
Balvu (pēc 1962.gada) rajonos. Baltinavas ciemam 1959.gadā pievienoja Demerovas ciema
kolhoza «Novij putj» teritoriju, 1960.gadā – likvidēto Pazlaukas ciemu un Kvašņevas ciema
padomju saimniecības «Baltinava» teritoriju, bet kolhoza «Daugava» teritoriju pievienoja
Kalniešu ciemam. 1971.gadā kolhoza «Novij putj» teritoriju pievienoja Upītes ciemam.
1977.gadā Baltinavas ciemam pievienoja daļu likvidētā Upītes ciema, daļu Malnavas ciema,
bet daļu teritorijas pievienoja Salnavas ciemam.
1990.gadā ciemu reorganizēja par pagastu. 2009.gadā Baltinavas pagastu reorganizēja
par Baltinavas novadu.

3.3.Dabas vides apskats
3.3.1.Zemes lietojums
Baltinavas novada kopējā platība ir 18523,0 ha jeb 185,0 km2. Baltinavas novads kā
lielākā daļa Latgales novadu ir lauksaimnieciskas novirzes novads. Bijušās p.s. „Baltinava”
lauksaimniecībā izmantojamā zemes platība bija valsts mežiem - 44,4%. Nelielas zemes
platības – 0,2% bija mazajiem zemes lietotājiem – pasts, ciema padome, bērnudārzs, skolas
utt. Kopumā Latgales reģionā lauksaimniecībā izmantojamā zema aizņem 45% no kopējās
reģiona teritorijas.
Pēc 1990.gada 21.novembrī izstrādātā likuma „Par zemes reformu LR lauku apvidos”
tika apstiprināts Baltinavas pagasts zemju zemes ierīcības projekts. Pēc projekta datiem uz
20.06.1991. bija reģistrēti pavisam 902 fizisko personu iesniegumi, tai skaitā, zemnieku
saimniecības – 281, piemājas saimniecības 522, Valsts saimniecība „Baltinava” tolaik
aizņēma 3646 ha zemju, mežsaimniecības - 1959,1 ha. Lai gan pieteikušies uz zemnieku
saimniecībām ir liels skaits, reāli reģistrējušies 1990.gadā kā zemnieki (Breša zemnieki) bija
tikai septiņi. Vidējais zemes ha vērtējums nacionalizācijas brīdī bija 31 balle vai 2,2 rudzu
vienības.
Atjaunotās Latvijas Valsts pirmajos gados sabrūkot lielsaimniecībai, tika novērota ļoti
strauja lauksaimniecības zemju aizaugšana ar nezālēm un krūmiem, jo tika izjaukta
kopsaimniecības struktūra un Valsts zemes reformas plānotā zemju privatizācija neveicās.
Pašreiz pamazām zemnieku saimniecības, kuras ir vidēji 5 – 15 ha lielas sāk iegādāties
tehniku un intensīvi izmantojamā lauksaimniecības zemju platība palielinās. Pēc 2004.gada,
iestājoties Latvijai ES lauksaimniecība Baltinavā sāka piedzīvot uzplaukumu, izveidojās
zemnieku un piemājas saimniecības, kuras sāka savu uzņēmējdarbību – lauksaimniecības
nozarēs: graudkopībā, piena ražošanā, cūkkopībā, gaļas liellopu audzēšanā. Sāka veidoties
bioloģiskās ražošanas saimniecības.
Pēc Valsts Zemes dienesta datiem uz 31.12.2018. lauksaimniecībā izmantojamā zemju
platība ir 8585,58 ha, jeb 37,52% no novada zemēm.
3.2.tabula.
Baltinavas novada zemes bilance uz 31.12.2018.
LIZ (ha)

8585.58

Tīrumi (ha)
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5423.61

Augļu dārzi (ha)
Pļavas (ha)
Ganības (ha)
Meži (ha) 7148.91 Jaunaudzes platība (ha)
Krūmāji (ha)
Purvi (ha)
Zem ūdens (ha)
Zem ēkām (ha)
Zem ceļiem (ha)
Nosusinātās zemes (ha)
Citas zemes (ha)
Platība KR (ha)
Kadastrālā vērtība KR (EUR)
Vērtība nodokļiem (EUR)

49.75
426.51
2685.69
2111.58
716.66
841.59
281.05
155.13
93.94
5382.30
273.43
18096.32
5567409
4971487

Avots: Valsts zemes dienests

Arī meliorācijas sistēmas ekstensīvās lauksaimniecības dēļ ir stipri bojātas, lai gan
skaitās, ka ir meliorēts 5808,2 ha lauksaimniecības zemju. Pašlaik var pieļaut iespēju, ka
efektīvi strādā tikai trešā daļa meliorācijas sistēmu, jo to kopšana ir pašu zemes īpašnieku
ziņā. Zemes īpašniekiem trūkst naudas, lai to ieguldītu meliorācijas sistēmu kopšanā un
krūmu izciršanā no novadgrāvjiem. Pēdējos desmit gados nav veiktas arī lauksaimniecības
zemju kaļķošana, kaut arī valsts programmas piedāvā zemniekiem veikt skābo zemju
kaļķošanu ar ievērojamā atlaidēm. Lauksaimnieku dzīves līmenis ir tik zems, ka netiek
domāts par šādiem pasākumiem.
1997.gada 13.novembrī tika izsludināts likums „Par zemes reformas pabeigšanu lauku
apvidos”. Likumā nav skarts jautājums par valsts īpašumā palikušas zemes inventarizāciju, tās
apgūšanas programmas izstrādāšanu un īstenošanu, kas savulaik bija atzīts par zemes
reformas II.kārtas uzdevumu, kā arī jautājums par apdzīvoto vietu teritoriju izdalīšanu.
Latgalei īpašs ir jautājums par viensētu, īpaši jaunizveidoto zemnieku saimniecību piesaisti
bijušajiem ciemiem. Tā noskaidrošana vajadzīga precīzas uzskaites (adreses) izveidošanai un
novada kultūras vēsturei, lai saglabātos Latgales vēsturiskie vietvārdi un adrešu sistēma.
Pašvaldībai ir būtiski ieinteresēta, lai valsts īpašumā palikušās, patlaban
neapsaimniekotās novada zemes platības tiktu pienācīgi izmantotas. Pašvaldībai pašai
savukārt jārisina jautājumi par savu zemes īpašumu reģistrēšanu zemesgrāmatā un to
apsaimniekošanu. Arvien pieaugošais birokrātiskais slogs bieži vien ir par iemeslu tam, ka
lauksaimniecībā izmantojamās zemes paliek nepasaimniekotas.
3.3.2.Meži
Latgales reģions apveltīts ar bagātiem mežu resursiem meži aizņem 561.8 tūkstošus ha,
kas sastāda 39% no reģiona kopplatības. (Latgales stratēģija 2030)
Pēc Valsts Zemes dienesta informācijas meži aizņem 7505,6 ha jeb 40,5% Baltinavas
novada teritorijas. Lielākais mežu masīvs atrodas novada dienvidrietumu daļā un ir VAS
„Latvijas meži” valdījumā (pavisam 4868,2 ha). Pārējie 2637,4 ha mežu ir 434 zemes
īpašnieku pārvaldījumā. Tie atrodas novada dienviddaļā, austrumu un ziemeļaustrumu daļā.
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Pārsvarā visi ir Austrumlatvijai raksturīgākie lapu koku un jaukto koku meži. Raksturīgākās
koku sugas ir apses, bērzi, baltalkšņi un melnalkšņi, priedes, egles.
Daudzas mežu platības ir pārmitrās vietās. No mežu platībām liels purvu procents –
832,1 ha jeb 10,67%., 2% teritorijas ir zeme zem infrastruktūras objektiem. Nelielu teritoriju
meža zemēs aizņem lauces (39,5 ha) un pārplūstoši klājumi (22,8 ha).Pēdējos desmit gados
stipri pieaugusi mežu izstrāde, it sevišķi individuālajos mežos. Izstrādātajās cisrmās
pateicoties ES fondu finansējumam ir vērojama pozitīva tendence – mežu stādīšana vai dabīgā
meža ieaudzēšana, kā arī jaunaudžu kopšana. Zemju īpašniekiem nereti meži ir vienīgais
līdzekļu avots.

3.3.tabula
Meža zemju sadalījums 2018. gadā. (ha)
Mežs

Purvi

Lauces

Pārplūsto
ši klājumi

5040.94

822,6

12,6

21,9

Zeme zem
infrastruk
tūras
objektiem
83.7

2107.97

9,5

26.9

0.9

2.9

2148.18

832.1

39.5

22.8

86.6

8129.92

Īpašuma
forma
Valsts
Citu
īpašnieku
Kopā

7148.91

Meža
zeme
kopā
5981.74

Avots: Baltinavas novada pašvaldība

Baltinavas novada teritorijā ir vairākas aizsargājamās meža teritorijas
3.4.tabula
Aizsargājamās teritorijas meža zemēs (ha)
Īpašuma forma
Aizsardz. statuss
Dabas liegums Motrīnes
ezers
Dabas parks Numernes
valnis
Mikroliegumi
Buferzonas ap
mikroliegumiem
Aizsargzonas gar
ūdeņiem
Aizsargzonas gar
mitrzemēm
Īpaši aizsargājami meţa
iecirkņi
Aizsarg. teritorijas kopā

Valsts
Meža
Mežā
zemēs

Citu īpašnieku
Meža
Mežā
zemēs

Kopā
Meža
Mežā
zemēs

29,9

28,5

4,5

4,5

34,4

33

6,5

6,5

0

0

6,5

6,5

36,6

29,8

0

0

36,6

29,8

46,9

46,9

0

0

46,9

46,9

0

0

8,3

7,0

8,3

7,0

0

0

14

14

14

14

516,5

503,7

0

0

516,5

503,7

596,7

581,4

26,8

25,5

623,5

606,9

Avots: Valsts meža dienests

Novadā teritorijas ar īpašu aizsardzības statusu meža zemēs ir dabas liegums Motrīnes
ezers, dabas parks Numernes valnis, aizsargājamās zonas gar ūdeņiem, aizsargājamās zonas
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gar mitrzemēm, mikroliegumi, buferzonas ap mikroliegumiem, īpaši aizsargājami meža
iecirkņi Lielāko īpatsvaru no šīm teritorijām sastāda īpaši aizsargājamie meža iecirkņi (87%).
Novadā meža zemēs kopumā aizsargājamās teritorijas sastāda 8%, savukārt mežā 6%.
No visām aizsargājamām teritorijām tikai 4% ir citu īpašnieku mežos. Citu īpašnieku mežos
teritorijas ar īpašu aizsardzības statusu ir aizsargājamās zonas gar ūdeņiem un mitrzemēm un
nelielas platības dabas lieguma teritorijā. Citu īpašnieku mežos un kopumā meža zemēs
aizsargājamo teritoriju īpatsvars sastāda 1%.
Pēc Dabas aizsardzības pārvaldes datiem uz 2018. gadā Baltinavas novadā ir reģistrētas
3 aizsargājamas teritorijas: Motrīnes ezers, Numernes valnis (atrodas vairākos novados) un
Baltinavas aleja, reģistrā Baltinavas novadā uzrādās arī 11 aizsargājami koki, no kuriem 6 ir
dižkoki bet 5 potenciālie dižkoki.
3.3.3.Ūdeņi
Baltinavas novadā zeme zem ūdeņiem 2018. gada sākumā. sastāda 282,7 ha. (VZD dati)
Lielākie ezeri – Svētūnes, Obeļovas un Motrīnes, kuri atrodas novada dienviddaļā. Gar
austrumu robežu, vietām arī kā robežupe, tek Kuhvas upe. Tā ietilpst Veļikajas upes sateces
baseinā un virszemes ūdensobjektā Kukovā (D – 512). Gar novada austrumdaļu tek Kūkovas
(Kuhvas) upe, kurā ietek vairākas vietējas nozīmes upītes kā Pazlauka, Puncuļeva, Supenka ar
pietekām, šī upe vietām ir robežupe ar Krievijas Federāciju. Novada dienvidrietumu daļā
atrodas Dūkšupe ar noteci uz Daugavas baseinu. Pārējā zem ūdeņiem aizņemtā platība ir
dažāda izmēra novadgrāvji un kontūrgrāvji.

3.2.att.Baltinavas novada novietojums Veļikajas baseina teritorijā izdalīto VŪO
robežās
Avots: Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra, 2017.g.

Lielākās kreisā krasta pietekas pagasta teritorijā ir Pazlauga ar pieteku Puncuļevu un
Supenka ar pietekām Zvaiga (lejpus Baltinavas labā krasta pieteka) un Grūšļeva (augšpus
Baltinavai kreisā krasta pieteka, kas sateces baseinu veido Brieţuciema pagastā). Supenka pie
Baltinavas un dažus kilometrus augšup tek pa 4 m dziļu ieleju. Tikai pašos dienvidrietumos
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daļai novada teritorijas ūdeņu ir notece uz Daugavas baseinu. Šeit ūdeņus savāc Tilžas pieteka
Dūkšupe, pati augštece (USIK - 426645). Pēc dalījuma virszemes ūdensobjektos, šī teritorija
ir virszemes ūdensobjektā „Iča” (D-456).
3.3.4.Nozīmīgāko ūdensteču raksturojums
Kūkova
Veļikajas baseina upe. Garums 107 km, Latvijas teritorijā 50 km. Tek pa Baltinavas
novada austrumu robežu apmēram 10 km posmā pa Baltinavas – Krievijas robežu, novada
teritorijā savācot kreisā krasta baseinu. Tur, kur valsts robeža met līkumu apmēram 4 km pa
labi, Kūkova tek taisni uz ziemeļiem un arī upes labā krasta pietekas ir Baltinavas novada
teritorijā. Pašos novada ziemeļaustrumos apmēram 0,5 km.

3.3.att.Kūkovas upe
Kūkova tek pa Baltinavas novada – Krievijas robežu. Šeit sateces baseins ir 256 km2,
vidējā notece ir 51,20 milj. m3, vidējais caurplūdums ir 1,62 m3/sek. Vidējais straumes ātrums
mazūdens periodā ir 0,1- 0,2 m/sek.
Supenka
Kukovas kreisā krasta pieteka, 14 km gara. Sateces baseins 93,4 km2. Gada notece
18,21 milj.m3 ūdens, vidējais caurplūdums 0,60 m3/sek. Supenka sākas un apmēram 4 km
plūst pa Briežuciema pagasta teritoriju, tad pagriežas uz dienvidiem un tālāk plūst pa
Baltinavas novada teritoriju. 7 km no grīvas no kreisās puses Supenkā ietek Grūšļeva, kas arī
savu baseinu veido Briežuciema pagasta teritorijā. Šajā posmā un uz leju gandrīz līdz
Baltinavai Supenka plūst pa līdz 4 m dziļu ieleju. Apmēram 1 km pirms Baltinavas centra (3
km augšpus ietekas Kukovā) uz Supenkas atrodas Baltinavas dīķis. Atjaunots 1971.gadā.
Uzpludinājuma augstums 2,3 m, novad būves pārgāzes platums 5,7 m. Vēl Supenkā apmēram
1 km augšpus Supenkas ietekas Kukovā no labā krasta ietek pieteka Zvaiga (visā garumā
regulēta upe).
Pazlauga
Kūkovas kreisā krasta pieteka, sateces baseinu veido Baltinavas novadā. Garums 10 km.
Sateces baseins 44,9 km2. Gada vidējā notece 87,56 milj.m3, vidējais caurplūdums 0,3 m3/sek.
Lejtecē ir vairāk izteikta ieleja, uz augšu no Kārsavas – Baltinavas ceļa apmēram 4 km tek pa
līdzenu mežainu teritoriju, un tikai pašā augštecē iztekot no Svētaunes ezera upei ir lielāks
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kritums. Uz Pazlaugas upes 4 km no ietekas Kukovā ir bijis kādreiz Pazlaugas dzirnavu ezers
(Pazlaugā).
Motrīnes ezers (UTK 68177)
Novada dienviddaļā atrodas Motrīnes ezers. Tā virsas platība ir 12,2 ha, sateces baseins
0,5 km2. Ezera vidējais dziļums ir 2 m, lielākais dziļums 3,9 m. Daudzgadīgais vidējais ūdens
līmenis ezeram ir 101,5 m v.j.l. Morēnu eitrofs ezers. Ezera dibens līdzens, bet dūņains.
Krasti zemi, kūdraini, sevišķi dienvidu pusē, ziemeļrietumu pusē nedaudz augstāki, smilšaini.
Ezerā galvenās zivis ir līdakas, asari, raudas. Ir ielaisti arī līņi. Ir vēži. Ezers piemērots
makšķerēšanai. Ezera noteka uz Kukovu visā garumā regulēta. Motrīnes ezers ietilpst dabas
liegumā „Motrīnes ezers”.

3.4.att. Motrīnes ezers

Svētūnes (Jorzovas) ezers
Ezera platība 45,0 ha, sateces baseins 3,6 km2. Ezera vidējais dziļums 5,1 m,
maksimālais dziļums ir 11,3 m. Regulējot izteku, ezera līmenis pazemināts apmēram par 1 m.
Līdz ar to ir samazinājusies ezera platība. Patreiz ezera vidējais ūdens līmenis ir 107,4 m v.j.l.
Ir morēnu eitrofs ezers. Ezera dibens līdzens, dūņains. Krasti zemi, kūdraini, apauguši ar
krūmiem. Sevišķi zema ir dienvidu mala, kur atrodas purvs. Austrumu pusē reljefs augstāks,
paugurains, tur izvietotas ganības kas mijas ar aramzemi.

3.5.att.Svētūnes ezera atpūtas vieta
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Ezers piemērots makšķerēšanai, tajā sastopamas līdakas, plauži, asari, raudas, un citas
zivis, laikā no 2005.-2008. gadam tika ielaisti zandartu un līdaku mazuļi, piesaistot
finansējumu no Zivju fonda. 2018.gadā, piesaistot Zivju fonda finansējumu, tika izstrādāti
“Zivsaimnieciskās ekspuatācijas noteikumi Svētūnes ezeram”

Obeļevas ezers
Atrodas apmēram 6 km uz dienvidrietumiem no Baltinavas centra Zvaigas upes
augštecē. Ezera platība 16,1 ha, sateces baseins 8,9 km2. Ezera vidējais dziļums ir 3,1 m,
lielākais dziļums 5,4 m. Ezera vidējais ūdens līmenis ir 100,6 m v.j.l. Ezera dibens līdzens
dūņains, dūņu biezums jau pie krasta ap 1 m. Krasti ir slīpi, līdz 5 m augsti, rietumu pusē
vietām smilšaini, sastopamā fauna: līdakas, asari, raudas, līņi, ruduļi, vēti, gārņi. 2018.gadā,
piesaistot Zivju fonda finansējumu, tika izsktādāti “Zivsaimnieciskās ekspuatācijas noteikumi
Obeļovas ezeram”

Puncuļovas ezers
Ezers veidojies dabīgi un tā platība ir 1,2 ha. Atrodas pie Puncuļovas pilskalna. No
ezera iztek Puncuļovas upe. Atrodas novada pārziņa, taču praktiski netiek izmantotos. Ezers
ietilpst vietējas nozīmes kompleksajā dabas lieguma teritorijā. Uz Puncuļovas upes ir
izveidots aizsprosts un izveidots Puncuļovas dīķis, pie kura ierīkota atpūtas vieta.

3.6.att. Atpūtas vieta Puncuļovas upes aizsprosta izveidotā dīķa

Baltinavas dīķis (Zapruds)
Atrodās Baltinavas novadā 4 km uz dienvidrietumiem no Baltinavas, bija aptuveni 1 ha
liels. Pie dīķa atrodās slūžas – 6 m platas, ir 6 ailas un koka aizvari. Līmenis bija pacelts par
1,7 m.. Aizsprosts savulaik izveidots vietējo iedzīvotāju rekreācijas vajadzībām. 2016.gadā
īpāsnieki šo Baltinavas dīķi nosusināja, uz doto brīdi, īpašnieki to nav atjaunojuši. Baltinavas
iedzīvotājiem tas ir zināmā mērā liels zaudējums, tā kā tur bija iecienīta atpūtas vieta
Baltinavas ciema iedzīvotājiem.
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3.7.att.Baltinavas dīķis ZA krasts (2012.gada foto, tagad paveras pavisam cits skats)

3.3.5. Derīgie izrakteņi
Grants
Baltinavas novada teritorija uz apkārtējo pašvaldību fona izceļas ar nozīmīgiem grants
un smilts – grants resursiem. Saskaņā ar Latvijas Vides, Ģeoloģijas un Meteoroloģijas
aģentūras datu bāzi Baltinavas novadā izpēte ir veikta 12 derīgo izrakteņu atradnēs. No tām
šobrīd darbojas tikai pagasta D daļa esošā Svātaunes smilts, smilts - grants atradne(1976.gada
izpētes iecirknis), kas ir smilts – grants karjers Svētūnē. Pieejamie apjomi: smilts - 50 000 m3,
smilts - grants - 50 000 m3, sagatavotais (drupinātais) 885 m3. Derīgie izrakteņi no šīs
atradnes ir piemēroti izmantošanai ceļu būvei.
Māls
Māls kā nogulumiezis ir sastopam Baltinavas novada teritorijā zemes virsējos slāņos.
Šīm atradnēm nav nekādas lielākas saimnieciskās nozīmes un izpētes darbi nav paredzami. To
izmanto keramikas materiālu ražošanā, vietējie namdari krāšņu mūrēšanai un mājsaimniecības
tūrisma pakalpojumiem.
Kūdra
Novada teritorijā lielas kūdras ieguves atradnes nav atklātas. Padomju saimniecības 80tajos gados savām vajadzībām kūdru ieguva pagasta austrumdaļā esošajā Sivanovkas purvā.
Kūdras ieguve ir tehniski un enerģētiski samērā dārgs process, un tā kā novada teritorijā šāda
veida purvu ir maz, nākotne nav paredzam liela apjoma kūdras ieguve. Pastāv iespēja mazos
apjomos izmantot lauksaimniecības (dārzkopības) produkcijas uzlabošanai.
Laukakmeņi
Meliorācijas darbu veikšanas laikā tika paredzēta akmeņu novākšana no meliorētajām
platībām. Laukakmeņi ielās kaudzēs gar lauku malām sastopami visā Baltinavas novada
teritorijā. Neviens nav apzinājies, cik liels ir to daudzums un kāda ir to vērtība.
Sapropelis
Novada teritorijā esošajos ezeros ir ievērojams sapropeļa daudzums, bet tā ieguve nav
sākta un iespējams nav izpētītas. Sapropelis, kā zināms, ir vērtīgs mēslošanas līdzeklis, pie
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tam samērā lēts un perspektīvā būtu jāparedz tā ieguves iespējas. Iegūto sapropeli var pielietot
dažādās nozarēs, piemēram, lauksaimniecībā, medicīnā, ķīmijā, būvmateriālu ražošanā,
rūpniecībā un citur. Lauksaimniecībā sapropeli izmanto augsnes ielabošanai, respektīvi, ar tā
palīdzību gan veic mēslošanu, gan arī uzlabo pašas augsnes kvalitāti. Šādos gadījumos to
nereti sajauc ar kūdru. Tāpat lauksaimniecībā to var izmantot kā lopbarības piedevu.
Rūpniecībā no tā var iegūt arī šķidru degvielu, darvu, piķi.
Baltinavas novada teritorijā nav derīgo izrakteņu atradņu, kuras būtu iekļautas MK
2012.gadā 8.maijā pieņemtajiem “Noteikumi par valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnēm”
MK noteikumiem Nr.321.

3.4.Vides kvalitāte
Baltinavas novada centrālajā daļā vidi veidojusi ilgstoša cilvēka darbība mijiedarbībā ar
tikai šai vietai raksturīgiem dabas apstākļiem. 20.gadsimta otrajā pusē cilvēka darbība
Baltinavas novada ir bijusi samērā aktīva.
70.-to gadu beigās un 80.-tajos gados tolaik Baltinavas ciema teritorijā ar
kopsaimniecību un PMK spēkiem tika veikti intensīvi meliorācijas un zemes ielabošanas
darbi, tika sekots vides stāvoklim, un regulāri īstenoti tā laika valsts noteikumos un direktīvās
paredzētie pasākumi. Tie ietver rūpīgu ēku uzturēšanu, sūču aizlāpīšanu, attīrīšanas iekārtu
pilnveidošanu, stingrāku normu izvirzīšanu telpu apsaimniekošanā un saimnieciskajās norisēs.
Uz doto brīdi tiek veikta melirācijas sistēmu atjaunošana zemnieku saimniecībās,
realizējot ELFLA ietvaros. Pēc 2017.gada plūdiem ir pastiprināta vērība pievērsta Kūkovas
upes apauguma attīrīšanai, atbildīgā iestāde Zemkopības ministrijas Nekustamie īpašumi
realizē projektu Kūkovas upes apauguma noņmešanai un krastu attīrīšanai.
3.4.1.Atmosfēras kvalitāte
Lokāls gaisa piesārņojums rodas rudeņos un pavasaros, kad daļa iedzīvotāju pie
individuālajām mājām dedzina dārza un citus atkritumus. Atkritumu sadedzināšanas
nosacījumi ir iekļauti pašvaldības saistošajos noteikumos, kas pilsētā un lielākajā daļā ciemu
aizliedz dedzināt atkritumus.
Saimnieciskās darbības rezultātā rodas dažādu vielu izmeši gaisā:
1) Stacionāro avotu izmeši, kas rodas no siltumapgādes procesa – no katlu mājām;
2) Mobilo avotu izmeši, kas rodas no autotransporta.
Stacionāro avotu emisijas
No piesārņojošām vielām procentuāli vislielāko piesārņojumu rada oglekļa oksīds,
putekļi un cietās daļiņas. Oglekļa oksīds pārsvarā rodas ķīmiski nepilnīgā sadegšanas procesā
katlu mājās, bet cietās daļiņas un putekļi – katlumājas pelnos.
Novadā ikgadēju pārskatu par emisijām un izlietoto kurināmā daudzumu sniedz
Baltinavas novada pašvaldība.
Mobilo avotu emisijas
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Nozīmīgs mobilo avotu izmešu apjoms iespējams no valsts autoceļa P45 Viļaka Kārsava, kas šķērso novada teritoriju, automašīnu plūsmas intensitātei vērojams pieaugums,
kopš ir realizēts projekts “Austrumu stīga”. Diemžēl piesārņojuma apjoms šajā apvidū netiek
pētīts, tādēļ informācijas, cik liels piesārņojums rodas, nav.
3.4.2.Ūdens kvalitāte
Baltinavas novada teritorija atrodas virszemes ūdensobjekta - upes Kūkova teritorijā.
Antropogēno slodzi uz ūdeņiem veido divu veidu piesārņojums – izkliedētais (difūzais)
un punktveida.
Izkliedētais piesārņojums rodas antropogēnās darbības rezultātā un ūdeņos nonāk no
lauksaimniecībā izmantojamajām zemēm, ar nokrišņiem, no apdzīvotām vietām u.c., savukārt
izkliedēto piesārņojumu no mežu teritorijām, kurās nenotiek būtiska saimnieciskā darbība, var
uzskatīt par nosacītu fona rādītāju.
Noteces apjomu no lauksaimniecības zemēm ietekmē zemju apstrādes intensitāte.
Intensīva lauksaimniecība ir viens no galvenajiem slāpekļa un fosfora savienojumu
piesārņojuma avotiem, kas tālāk izraisa virszemes ūdeņu eitrofikāciju. Eitrofikāciju veido
palielināta barības vielu ieplūde ūdens vidē. Noteces risku palielina drenēto lauksaimniecības
zemju platības (Baltinavas novadā lielāka daļa lauksaimniecības zemju ir meliorētas). Ņemot
vērā, kā Baltinavas novadā lauksaimniecībā tiek izmantots salīdzinoši liels daudzums
organiskā un minerālmēslojuma (it sievišķi rapšu audzēšanā), ūdeņu piesārņojuma risks ar
minerālmēsliem un organisko mēslojumu ir vērtējams kā salīdzinoši augsts. Taču kopumā,
ņemot vērā visus riska faktorus, ūdens objekta Kūkova ūdens kvalitāte tiek vērtēta kā vidēja.
Punktveida piesārņojuma avots galvenokārt ir notekūdeņi, kas nekontrolēti tiek izvadīti
ūdenī (notekūdeņi pirms novadīšanas vidē netiek attīrīti). Baltinavas novadā ir tikai viena
blīvi apdzīvota vieta – Baltinavas ciems, kurā ir centralizētā ūdensapgādes sistēma. Ciemu
šķērso Supenkas upe, savācot sevī ciemata teritorijā rodošos notekūdeņus.
Nozīmīga apjoma neattīrītu notekūdeņu noplūde upē var veicināt Supenkas un Kūkovas
upju eitrofikāciju un aizaugšanu. Upju tecējums ir lēns, kas vēl palielina piesārņojuma un
eitrofikācijas risku.
Baltinavas ciemā, lai iedzīvotāji saņemtu kvalitatīvu dzeramo ūdeni un kanalizācijas
notekūdeņi nepiesārņotu dabu tika realizēts projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Baltinavas
noavda Baltinavā”, kura realizācijas rezultāta tika rekonstruētas notekūdeņu attīrīšanas
iekārtas (BIO 80 ar diviem kontaktrezervuāriem), pārbūvēti ūdens vadi un ierīkoti jauni
ūdensvadi (1932 m), pārbūvēti kanalizācijas tīkli un ierīkoti jauni (2262 m), uzstādītas
atdzelžošanas iekārtas ar jaudu 12 m3/h, uzstādīti trīs KSS.

3.4.3.Potenciāli piesārņotās vietas
Atbilstoši likumam „Par piesārņojumu” Latvijas Vides, Ģeoloģijas un meteoroloģijas
centrs apkopo ziņas par piesārņotām un potenciāli piesārņotām vietām valstī Piesārņoto un
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potenciāli piesārņoto vietu informācijas sistēmā. Baltinavas novada teritorijā pēc ka Latvijas
vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datu bāzes nav nevienas potenciālās piesārņojuma
vietas.
Degradētās teritorijas novadā galvenokārt ir padomju laikā izveidotie saimniecības
objekti – fermas un ražošanas teritorijas. Baltinavā tādu ir daudz un lielākā daļa no tām šobrīd
netiek izmantotas saimniecībā. Daļa no tām atrodas Baltinavas ciemā vai tiešā tā tuvumā.
Šajās teritorijas esošās ēkas lielākoties ir sabrukušas un veido vizuālo piesārņojumu. Šobrīd
pamestās ražošanas teritorijas ir ainavu degradējošas, tāpēc nākotnē tās plānots rekultivēt vai
atjaunot, veidojot jaunas ražošanas teritorijas. Pēdējā laikā parādās tendence bijušo ražošanas
ēku apsaimniekošanai un uzņēmumu izveidošanai. Tā bijušajā Silagaiļu slaucamo govju
fermas teritorijā ir izveidots peintbola laukums, bet bijušajā mehānisko darbnīcu kompleksā
izveidotas kaltes un graudu pirmsapstrādes līnija.

3.4.4.Atkritumu apsaimniekošana
Baltinavas pagastā laika posmā no 1972. gada līdz 2002. gadam darbojās sauso sadzīves
atkritumu izgāztuve. „Puncuļova”. Izgāztuves kopējā platība sastāda 0,8 ha un darbības laikā
tajā tikai apglabāti 230 m3 atkritumu. 2005.gadā izgāztuve tika slēgta un rekultivēta. Šobrīd
atkritumi tiek nogādāti Malienas reģiona atkritumu poligonā „Kaudzītes”, Litenes pagastā,
Gulbenes novadā.
Atkritumus savāc un izved SIA „ZAAO”. Lai gan daudzi iedzīvotāji paši slēdz līgumus
par konteineru uzstādīšanu un atkritumu izvešanu, ir vēl mājsaimniecības, kuras nav līgumus
noslēgušas.
Novadā 2010. gadā izstrādāti un apstiprināti saistošo noteikumu par atkritumu
apsaimniekošanu, kas paredz, ka novada teritorijā tiks noteikta viena atkritumu
apsaimniekošanas zona, un ir viens atkritumu apsaimniekotājs visā novada teritorijā.
Ir uzsākta atkritumu šķirošana, ierīkojot atkritumu šķirošanas puntus Baltinavā, ir
iekārtots viens atkritumu šķirošanas punkts Kārsavas ielā 16. Vairāk uzmanības jāpievērš
iedzīvotāju izglītošanai par atkritumu šķirošanas nozīmīgumu.
3.5.tabula
Sadzīves atkritumu daudzums Baltinavas novadā, tonnas/gadā
Gads
2016
2017
2018

Sadzīves atkritumi
70,71
80,80
83,65

Avots: Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datu bāze, 31.12.2018.

Baltinavas novadā nav uzņēmumu un iestāžu, kuru darbības rezultātā rastos
ievērojams daudzums rūpniecisko un bīstamo atkritumu. Raksturīgākie atkritumi ir
lauksaimniecība snozarē redītie: izstrādātās eļļas, filtru materiāli, riepas, absorbenti,
šķīdinātāji. Lopkopības nozarē: skābbarības ruļļu ietinamais materiāls. Celtniecības procesā
rodas būvgruži, kas satur bīstamās vielas. Medicīnas iestādēs: šļirces, pārsienamais materiāls,
medikamenti. Mājsaimniecībā: svina akumulatori, luminiscentās lampas, baterijas. Bīstamos
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atkritumus nodot
apsaimniekošanai.

organizācijām,

kas

saņēmušas

atļauju

šāda

veida

atkritumu

Novada teritorijā ir aizliegts apglabāt dzīvnieku izcelsmes atkritumproduktus, saskaņā ar
Latvijas valsts normatīvajiem aktiem Latvijas teritorijā tiek nodrošināta lauksaimniecības
dzīvnieku līķu (dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam)
atbilstoša savākšanas, transportēšanas, pārstrādes un likvidēšanas sistēma, kuras ietvaros
dzīvnieku īpašniekiem (turētājiem), savus pakalpojumus ir tiesīgi sniegt Pārtikas un veterinārā
dienestā reģistrēti un atzīti blakusproduktu uzņēmumi. Baltinaavas novada lauksaimniecības
dzīvnieku turētāji izmanto SIA “Reneta” pakalpojumus.

3.5. Iedzīvotāji
3.5.1. Iedzīvotāju skaits un demografiskā situācija
3.6.tabula
Iedzīvotāju skaits Baltinavas novadā pa gadiem (PMPL dati)
Gads

Iedzīvotāju skaits

01.01.2009.

1390

01.01.2010.

1365

01.01.2011.

1345

01.01.2012.

1317

01.01.2013.

1297

01.01.2014.

1266

01.01.2015.

1209

01.01.2016.

1198

01.01.2017.

1130

01.01.2018.

1107

Iedzīvotāju blīvums ir 6,0 cilvēki uz km2.
Analizējot iedzīvotāju blīvumu, tendence ir samazināšanās, ja 2010.gadā iedzīvotāju
blīvums bija 7,3 cilvēki uz km2, tad 2017.gadā tie bija 6,0 cilvēki uz km2. Iedzīvotāju skaita
tabula pa gadiem rādā iedzīvotāju skaita kritumu. PMPL datiem ir redzams, ka deviņu gadu
laikā iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 283 cilvēkiem, vidējais samazinājuma rādītājs gadā
ir 31,4 cilvēki. Straujā samazinājuma dinamika ir ļoti nelabvēlīga novadam un novada tālākai
attīstībai, iezīmējas zināms apdraudējums novada tālākai pastāvēšanai.
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3.7.tabula
Iedzīvotāju dabiskā kustība Baltinavas novadā (Baltinavas Dzimtsarakstu nodaļas
dati)
Gads

Dzimuši

Miruši

2009.

9

30

2010.

6

36

2011.

5

24

2012.

7

33

2013.

9

21

2014.

4

19

2015.

11

14

2016.

6

10

2017.

8

14

Vidējais rādītājs gadā

7,2

22,3

Analizējot iedzīvotāju dabīgo kustību Baltinavas novadā skaidri iezīmējas negatīvā
bilance, kad mirušo skaits pārsniedz dzimušo skaitu. Pēc tabulā atspoguļotiem cipariem ir
redzams, ka labvēlīgāks ir bijis 2015.gads, kad bija dzimuši 11 cilvēki, bet miruši 14 cilvēki,
bet viskritiskākais bija 2010.gads, kad ir dzimuši 6 cilvēki, bet miruši 36 cilvēki. Vidējā
dinamika deviņos gados ir -15,1 cilvēks gadā. Ja paskatās dzimušos pa gadiem, tad
viskritiskākais ir 2014.gads, kad dzima tikai 4 bērni, 2015.gadā vērojams dzimušo skaita
pieaugums 11 bērni, bet turpmāk vērojama tendence atkal samazināties, 2016.gadā dzimuši
tikai 6 bērni, bet 2018.gadā dzimuši 8 bērni. Zemā dzimstība ir trauksmes signāls tālākajam
izglītojamo piepildījumam Baltinavas vidusskolā.
3.8.tabula
Iedzīvotāju izmaiņas (CSP dati)
Gads
2013
2014.
2015
2016.
2017.
.
.
Pozīcija
Iedzīvotāju
skaitliskās izmaiņas
Dabiskais
pieaugums
Migrācijas saldo

-25

-27

-31

-18

-36

-15

-19

-12

-7

-11

-10

-8

-19

-11

-25

Ja paskatās migrācijas saldo pēdējos piecos gados, ir redzams, ka tas r negatīvs –
aizbraukušo skaits pārsniedz iebraukušo skaitu. Vislielākais izbraukušo skaits bija 2017.gadā,
tas parāda arī negatīvu tendenci iedzīvotāju samazinājumam Baltinavas novadā.
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3.9.tabula
Iedzīvotāju skaits pēc tautības un struktūra % ( CSP dati)
Tautība

Latvieši

Skaits un
struktūra pa gadiem
2013.
Skaits

2014.

2015.

2016.

2017.

Krievi

Ukraiņi

Pārējās
tautības

955

140

7

30

procentuāli

83,6

12,9

0,6

2,9

Skaits

926

145

6

29

procentuāli

83,8

13,0

0,6

2,6

Skaits

905

141

6

28

procentuāli

84,2

12,7

0,5

2,6

Skaits

884

131

7

26

procentuāli

84,5

12,4

0,7

2,4

Skaits

871

128

6

25

procentuāli

84,6

12,4

0,6

2,4

Pēc nacionālā sastāva vislielāko skaitu viennozīmīgi sastāda latvieši 84,6%, nākamais
īpatsvars ir krievi 12,4%, ukraiņi 0,6%, pārējās tautības 2,4%, tas norāda, ka etniskā struktūra
novadā ir viendabīga un tā saglabājas ilgstošus gadus. Krievu tautības iedzīvotāji apdzīvo
pierobežu Demerovas un Punduru pusē, kā arī Baltinavas ciemā. Pārējo tautību sastāva ir
romi, kazahi, poļi, baltkrievi, kuri padomju laikā ieceļoja kā viesstrādnieki padomju
saimniecībā “Baltinava” un palika uz patstāvīgu dzīvi.

3.10.tabula
Iedzīvotāju skaits vecuma grupās (CSP dati)
Gads

2015. 2016.

Iedzīvotāju vecuma
grupa un dzimums
0-14
Skaits kopā
gadiem
Sievietes

15-24
gadiem

25 -49
gadiem

2017.

122

121

112

56

54

45

Vīrieši

66

67

67

Skaits kopā

161

142

141

Sievietes

76

73

74

Vīrieši

85

69

67

Skaits kopā

327

326

315

Sievietes

142

142

137

51

50 -64
gadiem

Virs 65
gadiem

Vīrieši

185

184

178

Skaits kopā

237

237

246

Sievietes

114

111

114

Vīrieši

123

126

132

Skaits kopā

238

228

222

Sievietes

171

160

154

Vīrieši

67

68

68

3.8.attēls Baltinavas novada iedzīvotāju īpatsvars, 2017.gadā
Vislielāko vecuma grupu 2017.gadā sastāda iedzīvotāji vecumā no 25-49 gadiem, tie ir 30%
no visa iedzīvotāju skaita, vismazāko grupu sastāda iedzīvotāji vecumā no 0-14 gadiem un tie
ir tikai 11% no visu iedzīvotāju skaita.
3.11.tabula
Demogrāfiskā slodze (CSP dati)
Gads
Pozīcija
Iedzīvotāju skaits
līdz dabaspējas vecumam
Iedzīvotāju skaits
virs dabaspējas vecuma
Iedzīvotāju skaits
darbaspējas vecumā
Vidējais
iedzīvotāju vecums

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

191

193

176

180

165

408

398

387

384

363

569

521

522

490

508

44,0

44,0

44,3

44,4

44,8

52

Pēc CSP ir redzams ka demografiskā slodze palielinās, ja 2013.gadā uz 1000
iedzīvotājiem bija 569 darba spējīgie, tad 2017 gadā tie ir 508 iedzīvotāji. Satraucošākais
rādītājs uz 1000 iedzīvotājiem skaits līdz darba spējas vecumam, kas 2013.gadā bija 191, bet
2017.gadā 165, tas norāda uz mazāku bērnu un jauniešu skaitu un tendenci arvien
samazināties. Pieaug vidējais iedzīvotāju vecums 2013.gadā vidējais novada iedzīvotāju
vecums bija 44,0 gadi, tad 2017.gadā tas palielinājās līdz 44,8 gadiem, tas norāda uz to, ka
sabiedrība Baltinavas novadā noveco.

3.5.2.Izglītība
Baltinavas novadā līdz 2017.gadam darbojas 3 izglītības iestādes:
• Baltinavas vidusskola ar pirmsskolas izglītības programmu;
• Baltinavas Kristīgā speciālā internātpamatskola;
• Baltinavas Mūzikas un Mākslas skola;
2017.gadā 22.februārī Baltinavas novada dome pieņēma lēmumu par Baltinavas
Kristīgās internātpamatskolas slēgšanu mazā skolēnu skaita dēļ.
Baltinavas novadā 2018./2019. mācību gadā ir divas pašvaldības izglītības iestādesBaltinavas vidusskola un Baltinavas Mūzikas un mākslas skola (Baltinavas pirmsskolas
izglītības iestāde kopš 2016. gada 1. septembra ir pievienota Baltinavas vidusskolai, bet
Baltinavas Kristīgā internātpamatskola ir likvidēta ar 2018. gada 31. augustu sakarā ar
nepietiekošu izglītojamo skaitu). Baltinavas novada pašvaldībā nav izglītības pārvaldes vai
izglītības darba speciālista vai izglītības darba koordinatora, jo Baltinavas novada pašvaldībai
noslēgts sadarbības līgums ar Balvu novada pašvaldību par Balvu novada Izglītības, kultūras
un sporta pārvaldes pakalpojumu izmantošanu.
3.12.tabula
3.5.2.1. Baltinavas vidusskola
Izglītības programmas un izglītojamo skaits 2018./2019. m.g. 1.semestra beigās
N
Programmas nosaukums
Programmas Izglītojamo
r.p.k.
kods
skaits
1.
Vispārējās
vidējās
izglītības 31011011
32
vispārziglītojošā virziena programma
2.
Pamatizglītības programma
21011111
72
3.
Speciālās pamatizglītības programma 21015611
10
izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem
4.
Pirmsskolas izglītības programma
01011111
43
Kopā
157
Avots: Baltinavas novada pašvaldības Baltinavas vidusskolas dati

Baltinavas vidusskola 2018./2019. mācību gadā realizēja četras izglītības programmas

3.13.tabula
Baltinavas vidusskolas izglītojamo skaita dinamika 5 gadu posmā
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Gads
01.09.2014
01.09.2015.
01.09.2016.
01.09.2017.
01.09.2018.
01.12.2018.

Pirmsskolas
grupās
5 (tikai 6-gadīgie)
8 (tikai 6-gadīgie)
23
34
41
43

1.-12. klasē

Kopā

113
107
114
119
114
114

118
115
137
153
155
157

Avots: Baltinavas novada pašvaldības Baltinavas vidusskolas dati

Piecu gadu posmā izglītojamo skaits ir stabils 1.-12.klasēs un pieaugošs pirmsskolas
grupās, kaut arī kopējais iedzīvotāju skaits Baltinavas novadā un kaimiņu pašvaldībās katru
gadu samazinās (priekš Baltinavas vidusskolas izglītojamo skaita pozitīvs faktors bijis
Briežuciema un Upītes pamatskolas slēgšana).
Baltinavas vidusskolā 2018. decembrī ir 157 izglītojamie (skolēni un pirmsskolas grupu
bērni). No tiem 108 deklarētā dzīvesvieta ir Baltinavas novadā, 35- Balvu novadā, 8- Viļakas
novadā, 6- citās pašvaldībās.
2018./2019. mācību gadā skolā strādā 22 pedagogi (bez pirmsskolas grupām), no
tiem pamatdarbā- 18, blakusdarbā– 4 pedagogi. Tai skaitā 13 skolotāji Baltinavas vidusskolā
strādā uz nepilnu slodzi. Pirmsskolas izglītības grupās strādā 7 pedagogi (no tiem 4- uz
nepilnu slodzi).
Skolā (bez pirmsskolas grupām) strādā vasaras sezonā- 10 tehniskie darbinieki,
mācību periodā- 16, ziemas sezonā maksimāli- 18 tehniskie darbinieki). Pirmsskolas grupās
strādā 4 tehniskie darbinieki (kopā 3 slodzes).
Pašvaldības finansējums 2018. gadā Baltinavas vidusskolai (bez pirmsskolas un
ēdināšanas bloka) ir 139957 eur, pašvaldības finansējums pirmsskolas grupām- 66972 eur,
pašvaldības finansējums ēdināšanas blokam- 27314 eur. Valsts mērķdotācija pedagogu algām
un DD VSAOI 2018. gadā ir 198343 eur.
2018./2019. mācību gadā Baltinavas vidusskola iesaistījusies projektos:
- ESF (Eiropas Sociālā fonda) projekts „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču
attīstībai”;
- ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”;
- IAC (Izglītības Attīstības centra) projekts „Atbalsts Latvijas jauniešu
medijpratībai”;
- Valsts finansētā iniciatīva „Latvijas skolas soma”;
- Zviedrijas vēstniecības projekts „Bērni nepiedzimst ar aizspriedumiem”;
- Baltinavas novada pašvaldības ESF projekts „Dzīvo aktīvs Baltinavā!” (skolēniem
iespēja bez maksas apmeklēt peldbaseinu);
- Skola kā sadarbības partneris Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas ESF projektā „RTA
akadēmiskā personāla stiprināšana studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports”
Skolā ir plašs interešu izglītības piedāvājums- 2.-5.klašu vokālais ansamblis, 5.-12.
klašu koris, vokālais ansamblis „Vērmelīte”, sporta pulciņi 5.-9. klasei un 10.-12. klasei,
vizuālās mākslas pulciņš, floristikas pulciņš, „Esi līderis!”, mazpulks, aušanas pulciņš,
datorikas pulciņš. Skolēni darbojas jaunsardzē, Balvu sporta skolas volejbola grupās uz vietas
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skolā. Skolēniem iespēja piedalīties dažādos konkursos, skatēs, sacensībās, olimpiādēs,
projektos,- skola atbalsta katru iniciatīvu, nodrošina transportu un citu atbalstu dalībai
pasākumos, kas attīsta skolēna personību. Iespēja izmantot sporta halli, Paaudžu centru,
skolas bibliotēku, datorklasi. Jauniešiem iespēja darboties skolēnu pašpārvaldē. Iespēja apgūt
novada mācību, kristīgās mācības pamatus (pēc izvēles), iespēja piedalīties Svētajā Misē
skolas kapelā. Pagarinātās dienas grupa 1.-6. klašu skolēniem.
Bagāts un daudzveidīgs skolas ārpusstundu pasākumu piedāvājums- tūrisma dienavelobrauciens, Lāčplēša diena, valsts svētki, latviešu gadskārtu svētki- Ziemassvētki,
Aizgavēņi, Lieldienas u.c., Mātes diena, žetonu vakars- absolventu salidojums, „Popiela”,
dzejas dienas, erudītu konkursi, talkas, sākumskolas tematiskās pēcpusdienas, mācību
ekskursijas, pārgājieni, karjeras izglītības pasākumi (daudzas tikšanās ar augstskolu, profesiju
pārstāvjiem, „ēnu dienas”, bezmaksas transports uz izstādi „Skola” Ķīpsalā Rīgā u.c.). Skola
iesaistās ES programmā „Skolas auglis”, „Skolas piens”. Uz vietas skolā iespēja apmeklēt B
kategorijas autovadītāju kursus. Visiem skolēniem pašvaldības apmaksātas brīvpusdienas,
olimpiāžu, konkursu, sacensību godalgoto vietu ieguvēju (starpnovadu posmā, reģionā, valstī)
materiālā stimulēšana.

3.9.att. Baltinavas vidusskolas skolēni Modes skatē Baltinavas kultūras namā
Skolā ir izglītības procesam atbilstoša materiāltehniskā bāze un kabinetu aprīkojums.
ERAF projektā renovēti, aprīkoti fizikas, ķīmijas, bioloģijas un matemātikas kabineti. SFL
projektā izveidots Paaudžu centrs- telpa prezentācijām, semināriem, dažādiem pasākumiem,
modernizēts mājturības kabinets (meitenēm). Visās mācību telpās datori ar pastāvīgo interneta
pieslēgumu. Skola darbojas skolvadības sistēmā „E-klase”. Izglītības procesam tiek
izmantotas telpas arī ārpus skolas- bijušās Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas
kokapstrādes darbnīcas (mājturības un tehnoloģiju apguvei zēniem), aušanas interešu
izglītības pulciņa nodarbības notiek Baltinavas novada muzeja telpās.
Skolā ir autonoma apkures sistēma, ēdināšanas bloks (virtuve un ēdamzāle),
autobusi „Ford Transit” (8 sēdvietas) un „Peugeot Boxer” (14 sēdvietas). 2014. gadā īstenots
skolas ēkas siltināšanas projekts „Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, uzlabojot
Baltinavas vidusskolas ēkas energoefektivitāti”.
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3.5.2.2. Baltinavas Mūzikas un mākslas skola
1997.gadā Baltinavā sāk darboties mūzikas skola. 2003. gadā skola maina nosaukumuBaltinavas Mūzikas un mākslas skola, jo tiek uzsākta īstenot profesionālās ievirzes izglītības
programma “Vizuāli plastiskā māksla”.
Baltinavas Mūzikas un mākslas skola 2011.gada 7. janvārī uzsāk mācības jaunā ēkā Tilžas
ielā -17. Te ir plašas, siltas, gaišas telpas, piemērotas kvalitatīvam mācību procesam. Telpas ir
aprīkotas ar jaunām mēbelēm un estētiski noformētas.
2016. gadā skola uzsāk īstenot profesionālās ievirzes izglītības programmu “Dejas pamati”.
2018./2019. mācību gadā skolā strādā 13 pedagogi, 3 tehniskie darbinieki un 3 sezonas
strādnieki, mācās 101 audzēknis no Baltinavas, Balvu un Viļakas novadiem.
Skola īsteno 11 profesionālās ievirzes izglītības programmas (Klavierspēle, Vijoļspēle,
Akordeona spēle, Flautas spēle, Klarnetes spēle. Saksofona spēle, Trompetes spēle, Eifonija
spēle, Tubas spēle, Vizuāli plastiskā māksla, Dejas pamati) un 2 interešu izglītības
programmas ( Mūsdienu deja, Ģitāras spēle). Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā
darbība. Baltinavas Mūzikas un mākslas skola ir ieņēmusi noteiktu vietu novada kultūras
dzīvē, veidojot savu tradīciju pūru un dodot lielu ieguldījumu apkārtnes kultūrvides veidošanā
un saglabāšanā.
2017.gada kopējie ieņēmumi EUR126 046,00, dotācija pedagogu algām EUR 66 300,00,
finansējums no pašvaldības EUR 59 746,00, t. s.vecāku līdzfinansējums EUR 3260,90,
instrumentu noma EUR 141, interešu izglītība EUR 760, no VKKF 5 271,00.

3.6. Nodarbinātība un darbavietas
3.6.1. Nodarbinātība
Baltinavas novadā ir zināmā mērā augsts bezdarba līmenis, kaut gan tendence vērojama
samazināties.
3.14.tabula
Bezdarbnieku skaits (NVA dati)
Gads

01.01.2014.

01.01.2015. 01.01.2016. 01.01.2017.

01.01.2018.

Pozīcija
Bezdarbnieku
skaits kopā
Bezdarba
procents %
Ilgstošie
bezdarbnieki
Bezdarbnieki
pirmspensijas vecumā
Pārējie
bezdarbnieki
Bezdarbnieki
ar
augstāko izglītību

169

151

148

128

101

23,8

21,6

21,3

18,9

14,9

129

104

102

95

65

29

27

26

26

21

11

20

20

26

15

8

9

4

8

7
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Bezdarbnieki
ar
57
51
56
48
35
profesionālo izglītību
Bezdarbnieki
ar
54
40
43
40
31
vispārējo vidējo izglītību
Bezdarbnieki
ar
45
43
40
29
25
pamatskolas izglītību
Bezdarbnieki
ar
5
8
5
3
3
izglītību zemāku par
pamatskolu
Ja analizē nodarbinātību Baltinavas novadā, vērojama bezdarba līmeņa un bezdarbnieku
skaita samazināšanās. Ja 2014.gadā bezdarbnieku skaits bija 169, tad 2017.gadā tie bija 101
bezdarbnieks, piecu gadu laikā bezdarbnieku skaits samazinājies par 68 bezdarbniekiem.
Tāpat vērojama bezdarba % samazināšanās no 23,8% līdz 14,9%. Bezdarba līmeņa
samazinājums nav saistīts ar jaunu darba vietu radīšanu Baltinavas novadā, bet gan uz faktu,
ka iedzīvotāji aiziet pensijā vai arī ekonomiski aktīvie iedzīvotāji izbrauc ārpus Baltinavas
novada uz pilsētām vai ārzemēm. Ja skatās bezdarbnieku skaitu vecuma kategorijās, tad
lielāko daļu sastāda bezdarbnieki pirms pensijas vecumā. Pēc izglītības skatoties, tad lielākā
daļa bezdarbnieku ir vai nu ar profesionālo izglītību vai vispārējo vidējo.

3.15.tabula
Bezdarbnieku profils Balvu filiāles apkalpotajos novados uz 01.01.2018. (NVA dati)
Jaunieši no
%
15
–
25
gadiem
Baltinavas
101
52
20
6
14,9
Balvu
846
417
175
36
10,9
Rugāju
158
83
32
8
10,9
Viļakas
393
206
93
13
12,7
Salīdzinot ar apkārtējiem novadiem, redzam, ka Baltinavas novadā bezdarba līmenis
visaugstākais 14,9%, zemāks bezdarba līmenis ir Balvu un Rugāju novados 10,9%, Viļakas
novadā bezdarba līmenis ir 12,7%.
Bezdarba problēma novadā neapšaubāmi ir saistīta ar uzņēmējdarbības trūkumu.
Jauniešiem trūkst motivācijas, lai atgrieztos dzimtajā novadā. Pārsvarā jaunieši izbrauc no
novada daba meklējumos.
Novads

Reģ.
b/d skaits

t.sk. sievietes

Invalīdi

3.6.2.Darba vietas
Galvenā iedzīvotāju nodarbošanās Baltinavas novadā ir saistīta ar lauksaimniecību un
mežsaimniecību. Neliela daļa iedzīvotāju ir nodarbināti kādā no pašvaldības iestādēm vai
privātajos uzņēmumos. Neliela daļa strādā arī ārpus pašvaldības, kā arī Valsts robežsardzē.
Novadā ir tikai dažas lielas zemnieku saimniecības. Kopumā 2018.g. sākumā novada teritorijā
pašvaldībā darbojas 77 zemnieku saimniecības un 26 SIA. Saimniecībās lielākoties ir
nodarbināts neliels skaits cilvēku, parasti tie ir ģimenes locekļi.
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Nodarbinātība un uzņēmējdarbība
3.16.tabula
Uzņēmējdarbības formas un to skaits Baltinavas novadā (LURSOFT dati)
Gads

2017.

Uzņēmējdarbības
forma
Biedrības un nodibinājumi

7

Individuālie komersanti

5

Draudzes

2

Sabiedriskās organizācijas

0

Individuālie uzņēmumi

1

Ģimenes uzņēmumi

0

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību

26

Zemnieku saimniecības

77

Galvenā uzņēmējdarbība Baltinavas novadā ir lauksaimniecība un mežsaimniecība, tad seko
tirdzniecība, pakalpojumi, pēdējos trīs gados aktivizējas mājražotāji un amatnieki. Ja paskatās
nodarbinātību, tad darba vietas ir SIA, zemnieku saimniecībās, pašvaldībā un pašvaldības
iestādēs. Uzņēmējdarbības juridiskās formas visvairāk ir pārstāvētas zemnieku saimniecības
65%, tad seko SIA 22%, vismazāk ir individuālo uzņēmumu 1%.

3.10.att. uzņēmējdarbības formas Baltinaavs novadā
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Uzņēmējdarbības fiziskās formas ir VID reģistrētas piemājas saimniecības kā
saimnieciskās darbības veicēji.
Baltinavas novadā 27 saimniecības nodarbojas ar bioloģiskās lauksaimniecības
produkcijas ražošanu, tās ir gan zemnieku saimniecības, gan piemājas saimniecības.
Uzņēmumi ir sertificēti sertifikācijas institūcijā
“Vides kvalitāte” vai valsts SIA
“Sertifikācijas un testēšanas centrs”.

3.7. Apdzīvojums
3.7.1.Apdzīvojums 1920. – 1940. gados
Pēc LR Otrās tautas skaitīšanas datiem 1925. gadā Baltinavas pagastā dzīvo 11319
iedzīvotāji. Pagasta teritorija ir lielāka nekā mūsdienās. Tā ietver arī tagadējas Briežciema
pagasta teritorijas lielāko daļu Šķilbēnu pagasta (ieskaitot Rekovu un Šķilbēnus), daļu
Lazdulejas pagasta teritorijas. Pagasts samazinās pēc Šķilbēnu pagasts izveidošanās
1939.gadā. Iedzīvotāju blīvums tāpat kā vairums Latgales pagastu ir daudz lielāks nekā
Latvijā kopumā. Palielinoties iedzīvotāju skaitam, tas palielinās. 1935.gadā Baltinavas
pagasta iedzīvotāju blīvums ir vairāk nekā 50 cilvēki uz km2 (Latvijā vidēji – 29,6 cilvēki uz
km2).
Apdzīvoto vietu tīklu veido pagasta centrs Baltinava, kuram līdz 1928.gadam ir miesta
statuss, un pārējie ciemi. 1928.gadā valstī likvidē miesta statusu, lielāko daļu no tiem
pārdēvējot par pilsētām, daļu (tai skaitā Baltinavu) – par ciemu. Trīsdesmitajos gados pagasta
centrā dzīvo 480 iedzīvotāji. Pārējā pagasta teritorijā iedzīvotāji dzīvo daudzos ciemos. Tie ir
Latgalei raksturīgie skrajciemi jeb solas, kas ietver izklaidus stāvošas viensētas. Tikko
notikusi zemnieku masveida iziešana viensētās pēc Baltinavas muižas zemju sadalīšanas
20.gs sākumā.

3.7.2.Apdzīvoto vietu veidošanās un apdzīvojums 1959. – 1980. gados
Masveida kolektivizācija laukos izraisa iedzīvotāju koncentrēšanos tā sauktajos
perspektīvajos ciematos un ļaužu aizplūšanu no viensētām. Tagadējā Baltinavas novada
teritorijā 60-tajos gados par lauku centriem bez Baltinavas tiek plānoti arī kolhoza „Novij
Putj” centrs Demerovas un bijušā „Oktobra 31.gadadienas”kolhoza centrs Obeļova.
Vēlāk kā vienīgais attīstības centrs paliek Baltinava, kur norit intensīva apbūve.
Intensīva individuālo māju celtniecība norit Jaunajā ielā. Daudzdzīvokļu mājas uzceltas Tilžas
un Kārsavas ielā, saliekamo konstrukciju mājas ( „līvānietes”) – Viļakas, Kārsavas un Parka
ielā. No visiem pārējiem ciemiem notiek pakāpeniska iedzīvotāju aizplūšana uz augošo
padomju saimniecības ‘Baltinava” centru, kā arī vispār prom no novada.
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Pagastā samazinās iedzīvotāju kopskaits un blīvums. 80-to gadu beigās daži nomaļākie
ciemi ir kļuvuši maz apdzīvoti, ir ciemi, kuros palikuši tikai daži vecākās paaudzes cilvēki.
3.7.3.Esošais apdzīvoto vietu tīkls un apdzīvojums
Iedzīvotāju blīvums uz 2012.gada sākumu Baltinavas novadā ir 20.5 cilvēki uz
kvadrātkilometru. 2018.gada sākumā iedzīvotāju blīvms katastrofāli samazinājās un pašlaik ir
tikai 6,0 cilvēki uz kvadrātkilometru. Blīvāk apdzīvota novada centrālā daļa ap Baltinavu.
Vairāk apdzīvotie ciemi grupējas gar ceļu Kārsava – Baltinava – Viļaka. Lielākā neapdzīvotā
teritorija ir Grīvas mežu masīvs novada dienvidrietumos.
Novadā ir apmēram 80 apdzīvotas vietas. Atbilstoši Latvijas apdzīvoto vietu
klasifikācijai Baltinavas novadā ir viens ciems – Baltinava, kur dzīvo gandrīz 1/3 daļa
iedzīvotāju. Apdzīvotas vietas ar kompaktu apbūvi ir Demerova, Obeļova, Silgaiļi, Žeikari,
Pleitova, Surikova. Dažās apdzīvotās vietās palikusi apdzīvota viena vai pāris mājas vai pat
tikai viens iedzīvotājs. Vairākas apdzīvotās vietas ir neapdzīvotas. Tie ir galvenokārt
Krievijas pierobežas apdzīvotās vietas, piemēram, Safronovka, Beržovka, Sivanovka.

3.8.Sabiedriskā un kultūras dzīve
3.8.1.Kultūra un atpūta
Baltinavas kultūras nams uzbūvēts reizē ar p.s. “Baltinava” administratīvo ēku 1976.
gadā. Iestādē strādā kultūras nama vadītāja un 7 amatiermākslas kolektīvu vadītāji.
2011.gadā tika realizēts pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" projekts „Skatuves
modernizācija Baltinavas kultūras namā” Nr.11-07-LL04-L413202-000009. Projekta
attiecināmās izmaksas sastādīja 4 908,98 euro , ELFLA atbalsta intensitāte 90% jeb 4 417,63
euro, novada domes līdzfinansējums 10% jeb 490,89 euro. Projekta realizācijas laikā tika
nomainīt skatuves aizkari un skatuves mehānisms Baltinavas kultūras namā.
2017. gadā kultūras nama uzturēšanai tika izlietots 37 118 EUR, kā arī veikta kultūras
nama skatuves un otrā stāva telpas atjaunošana no VARAM mērķdotācijas pašvaldības
pasākumiem 19362 EUR apmērā. Kultūras nama pasākumu budžets 2017. gadā veidoja
9766,00 EUR.
Baltinavas novada kultūras namā darbojas šādi amatiermākslas kolektīvi: Baltinavas
novada jauktais koris ar 39 dalībniekiem, amatierteātris “Palādas” – 16 dalībnieki, Baltinavas
sieviešu vokālais ansamblis – 12 dalībnieces, Baltinavas etnogrāfiskais ansamblis – 11
dalībnieces, sieviešu deju kopa “Gaspaža”- 16 dalībnieces, jauniešu deju kolektīvs “Kusti
kust” – 19 dalībnieki un pūtēju orķestris ar 18 dalībniekiem. Kolektīvi aktīvi piedalās gan
novada pasākumos, gan ārpus novada robežām. 2018.gadā sieviešu deju kopa “Gaspažas”
pārstāvēja Baltinavas novadu Eiroreģiona Pleskava-Livonija dienās Sebežā.
Kultūras dzīvi Baltinavas novadā veido seni un tradīcijām bagāti pasākumi:
Lieldienas, Līgo svētki, bērnības un pilngadības svētki, Ziemassvētki, Latvijas Republikas
proklamēšanas gadadienām veltīti pasākumi. Notiek senioru atpūtas vakari, pašdarbnieku
balles, sporta svētki un skolotāju dienas pasākumi. Katru gadu Baltinavas kultūras namā tiek
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rīkota grupas “OTTO” balle. Notiek skolu izlaidumi, Baltinavas vidusskolas Žetonu vakars,
skolu pasākumi.
Vasaras sezonā lielākā daļa pasākumu tiek rīkoti parka estrādē, kas ir pietiekami plaša
liela mēroga pasākumiem un sporta aktivitātēm. Estrādes teritorijā ierīkoti divi pludmales
volejbola laukumi, kas vasaras sezonā tiek izmantoti treniņiem un sacensībām. Notiek zoles
turnīri gan kultūras namā, gan estrādē vasaras sezonā. Baltinavas vidusskolas sporta zālē 3
reizes nedēļā notiek dažādi treniņi, ko vada sporta organizators.
Kultūras jomā plānots dažādot kultūras pasākumus saglabājot tradicionālos un ieviešot
jaunus. Plānots palielināt pasākumu skaitu bērniem un jauniešiem.
Ir izstrādāts nolikums konkursam Baltinavas novada moto un logo izveidei. Konkursu
organizē Baltinavas novada pašvaldība. Konkursa mērķis izstrādāt Baltinavas novada Moto
jeb saukli, Baltinavas novada logo, lai veicinātu Baltinavas novada atpazīstamību un
Baltinavas novada iedzīvotāju piederības sajūtu savam novadam. Moto un logo tiks izmantoti
dažādos Baltinavas novada informatīvajos un prezentācijas materiālos, uz suvenīriem,
dāvanām, interneta vidē un citur. Konkurss ir atklāts. Konkursā var piedalīties ikviena fiziska
vai juridiska persona.
http://baltinava.lv/news/1900-tiek-izsludinats-baltinavas-novada-moto-un-logo-idejukonkurss.html
Baltinavas novadā tiek likts liels akcents uz būtību - Latgaliešu identitāte – latgalietis ir lepns
par latgali. Latviešu valoda. Atšķirīgais, daudzveidīgais kultūrvēsturiskais mantojums.
Cilvēciskais mērogs. (Latgales stratēģija 2030).
3.8.2.Reliģija un kapsētas
Pirmā katoļu koka baznīca atradās Keišu ciemā Supenkas krastā, kalnā. Baznīca
iesvētīta 1695.gadā. 1774.gadā koka baznīca pārcelta uz Baltinavu, kur tā kalpoja līdz 20.gs.
30.gadiem. Mūra baznīca ar pārtraukumiem tika būvēta līdz 1930.gadam, 1931.gadā iesvētīta.
Keišu ciemā, pirmās Baltinavas baznīcas vietā 1995.gadā iesvētīts krucifikss.
Pareizticīgo draudze Baltinavā pastāv no 1900.gad, mūra baznīca uzcelta 1901.gadā.
20.gs. 30.gados Baltinavā bija arī evaņģēliski luteriskas draudzes baznīca un ebreju
draudzes sinagoga.
Baltinavas novada teritorijā ir desmit kapsētas. No seniem laikiem Latgalē ir pieņemts
pie katras lielākas apdzīvotas vietas izveidot savu kapsētu, kā arī katras reliģiskās konfesijas
piederīgie tiek glabāti citā kapsētā, tādēļ arī t ik liels kapsētu skaits uz samērā nelielu
teritoriju. Vislielākais kapsētu skaits ir katoļticīgajiem – astoņas (Breksīnē, Slobodā,
Merkuzīnē, Pliešovā, Danskos, Dziervīnē, Zubkos, Svātūnē). Pareizticīgos parasti glabā
Gubas kapos, Luterāņus – Čudarīnē. Kapličas, no kuras var izvadīt mirušos nav tikai Gubas
kapos. 2018.gadā realizēts LEADER pasākuma projekts, kura rezultātā tika veikta restaurācija
Breksīnes kapliča.
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3.11.att. Restaurētās Breksīnes kapličas telpa
Baltinavas centrā pie katoļu draudzes baznīcas ir II Pasaules karā kritušo kapsēta. Brāļi
kapi izveidoti Lielā Tēvijas kara laikā. Apbedīti 288 un 299, strēlnieku divīziju un 156
A.Ņevska inženieru sapieru bataljona kritušie padomju karavīri un virsnieki. Ir zināmi136
kritušo cīnītāju vārdi un uzvārdi, bet daudzu nē. 1945. Gadā notika partizānu pārapbedīšana
no Nūmierenes mežiem uz brāļu kapiem.1959.gadā uz brāļu kapiem pārveda noslepkavoto
padomju aktīvistu mirstīgās atliekas.
Baltinavas centrā pretī kultūras namam ir piemiņas plāksne padomju partizāniem atklāta
1975.gadā.
1941.gad 16.jūlijā Svātūnes mežā nošauti 24 komjaunieši, kur 1973.gadā atklāta
piemiņas plāksne.
Grīvas mežu masīvā atjaunotas 2. Pasaules kara padomju partizānu mītnes un nošauto
piemiņas vietas. Realizējot LEADER projektu “Vēstures atskaņas Grīvas mežos” grīvas mežu
masīvā esošās piemiņas vietas ir iekļautas marķētā velomaršrutā.

3.8.3. Baltinavas novada muzejs un tūrisms
Muzejs dibināts 1996.gada 14.maijā.
2009.gadā sakarā ar administratīvi teritoriālo reformu muzejs pārņemts Baltinavas
novada pašvaldības pakļautībā.
Muzejam ir pateicīga izvietojuma vieta – pagasta centrā, skolu tuvumā, kas paver
iespējas potenciālajiem apmeklētājiem bez sarežģījumiem piekļūt un izmantot muzeja
pakalpojumus. Muzejs mērķauditorijas (skolu un studējošā jaunatne) piesaistīšanai organizē
dažādas maināmās izstādes, radošās darbnīcas, mācību stundas muzejā un dažādus tematiskos
pasākumus.
Muzeja darbības pamatmērķis ir uzturēt dzīvotspējīgu sabiedrībai pieejamu
Baltinavas Novada muzeju, izmantojot vākšanas, glabāšanas, pētīšanas un izglītošanas
metodes.
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Muzeja misija ir ar Baltinavas vēstures un kultūras bagātību apzināšanu, saglabāšanu
un popularizēšanu, akcentējot nemateriālo kultūras mantojumu novadā:
celt vietējās sabiedrības pašapziņu un rosināt iedzīvotājus dot savu ieguldījumu
pagātnes mantojuma saglabāšanā nākamajām paaudzēm;
izglītot jauno paaudzi turēt cieņā sava novada kultūras tradīcijas, materiālās un
garīgās kultūras vērtības.
Galvenais mērķis krājuma darbā pārskata periodā (2013.-2018.) bija veikt un
pilnveidot krājuma komplektēšanu, dokumentēšanu, sistematizāciju, saglabāšanu,
izmantošanu un pieejamības nodrošināšanu. Iesaistīties NMK kopkataloga projektā, IT
iespēju apzināšana, izmantošana un izmantošana krājuma uzskaitē, klasifikācijā un
sistematizācijā.
Gatavojot prezentācijas un izstādi pasākumam “Reiz bija..”, muzeja krājums
papildinājās ar daudzām vērtīgām fotogrāfijām, kas raksturo saimniecisko darbību p/s.
“Baltinava” darbības laikā.
Muzeja krājumā ir veiktas esamības pārbaudes visiem muzeja priekšmetiem. Ir
pārbaudīta un veikta vizuāla priekšmetu apskate – numismātikai, bonistikai, priekšmetiem,
tekstīlijām, iespieddarbiem, dokumentiem. Ir novērstas nepilnības dažu priekšmetu signēšanā
un apraksta informācijas sniegšanā.
Muzeja krājums tiek bagātīgi izmantots izstāžu un pasākumu veidošanā. Katru gadu
apmeklētāji tiek iepazīstināti ar muzeja jaunieguvumiem. Tāpat krājums tiek izmantots
muzejpedagoģiskās programmās. Muzejam ir izveidojusies laba sadarbība ar novada skolām,
kultūras iestādēm.
Skolēni aktīvi iesaistās zinātnisko darbu pētniecībā. Pēdējos gados ir pieaugusi
skolēnu interese par sava novada vēsturi, ja kādreiz katru gadu no skolas muzeja krājumu
pētnieciskā darba izstrādei izmantoja 2-3 skolēni, tad pēdējos 2 gadus ir no 4-6 skolēniem.
Baltinavas vidusskolas skolēni izvēlas līdz šim maz pētītas tēmas par novada vēsturi, meklējot
materiālus muzeja krājumā. Pārsvarā tiek izmantotas senas fotogrāfijas, laikraksti, dokumenti.
Skolēni ir izstrādājuši zinātniski pētnieciskos darbus par Baltinavas izglītības iestādēm,
Baltinavas novada saimniecisko darbību LR laikā (1918.-1940.), Kultūras dzīvi Baltinavā 50
-80 gados, pētījuši kādas bija darba iespējas Baltinavā 70-80 gados u.c.
Muzejs iespēju robežās ievada muzeja priekšmetus NMKK (trūkst cilvēkresursu).
Muzeja krājums pārvietots uz lielāku telpu, līdz ar to ir uzlaboti glabāšanas apstākļi, ar
projektu palīdzību ir iegādāts metaļa skapis tekstīlijām, lielformāta atvikņu skapis liela izmēra
dokumentiem, afišām u.c. Priekšmetu uzglabāšana vairs nav saspiesta, turklāt ir ļoti viegli
pārskatāma.
Neraugoties uz ekonomiskajām problēmām, iepriekšējā plānošanas periodā izdevies
palielināt muzeja telpas, ierīkot jaunu apkures sistēmu.
Novadā ir ierīkota atpūtas vieta netālu pie Puncuļevas pilskalna, atjaunota atpūtas
vieta pie Svātūnes ezera, izveidots velo maršruts pa Numermes partizāņu apmetņu vietām un
Numernes valni, atsācis savu darbību Amatnieku centrs.
Iesaistīšanās Nacionālā muzeja krājuma kataloga projektā dod iespēju iekļauties valstī
kopumā nozīmīgu projektu īstenošanā.
Tiek veikts pētnieciskais darbs, nozīmīgākā tēmas 2013.-2018.gadā bija:
4.
Baltinavas novada vēstures izpēte
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4.8. Baltinavas pagasta skolas;
4.9. Kultūrvēstures objekti novadā;
4.10. p/s. “Baltinava” darbība;
4.11. MTS darbība (1949.-1957.);
4.12. Baltinavas muižas un parka vēsture.
5 gadu laikā plānotais apmeklētāju skaits ir nedaudz samazinājies, jo novadā
iedzīvotāju skaits, tai skaitā arī skolēnu skaits ir strauji samazinājies. Lai piesaistītu vairāk
apmeklētāju, muzejā tiek rīkoti dažādi pasākumi, izstādes, izveidotas jaunas
muzejpedagoģiskās programmas. Muzejpedagoģiskās programmas tiek pielāgotas attiecīgām
skolēnu vecuma grupām, kurās uzsvars likts uz sava novada vēstures un kultūrvēstures
iepazīšanu.
Nozīmīgi komunikācijas darbā ir sabiedrības informēšana par muzeja
aktivitātēm.visas aktivitātes ir pieejamas Baltinavas novada mājas lapā, laikrakstā Vaduguns,
Baltinavas novada informatīvajā avīzē, afišās. Interesi par muzeja aktivitātēm izrāda
laikraksts Vaduguns, kurš arī publicē dažādus rakstus par muzeja pasākumiem. Muzeja
darbības virzienus un attīstību nosaka laba sadarbība ar pašvaldību, nodrošinot
līdzfinansējumu projektiem. Iecienīti ir kļuvuši “Muzeju nakts” un “Satiec savu meistaru”
pasākumi, kurus apmeklē daudzi novada iedzīvotāji un ciemiņi. Ir veikta iedzīvotāju aptauja,
lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par muzeja piedāvātajām aktivitātēm, lai tās varētu
uzlabot un veikta aptaujas rezultātu analīze. Muzejam pagaidām nav izveidota sava mājas
lapa, bet informācija ir atrodama novada mājas lapā.
Muzeja apmeklētājiem ir iespēja muzeja vadītājas pavadībā apskatīt krājumu,
kurš nav eksponēts. Atbrīvojoties bērnu dārza telpām būs iespēja iekārtot jaunas telpas
pasākumu, izstāžu, muzejpedagoģisko programmu veidošanai.
Muzeja telpās aktīvi darbojas Baltinavas vidusskolas aušanas pulciņš un
novada rokdarbnieku pulciņš. Ikvienam interesentam tiek sniegta gan teorētiska, gan praktiska
bezmaksas konsultācija. Tautas tērpi tiek pētīti Latvijas Nacionālajā Vēstures muzeja
krājumā. Tautas tērpu atdarinājumi veikti konsultējoties ar LNVM speciālistiem – I.Ziņģīti un
U.Dževečku.
Latvijas Nacionālā kultūras centrs mājas lapas sadaļā “Katram savu tautas
tērpu” ir ievietojis informācija, ka Baltinavas novada muzejā ir iespējama praktiska un
teriorētiska konsultācija Ziemeļlatgales un Abrenes tautas tērpa darināšanā un valkāšanā.
Savu darbību ir atsācis Baltinavas amatnieku centrs. Tūristiem, ciemiņiem būs
iespēja iegādāties suvenīrus un amatnieku darinājumus.
Ir īstenoti projekti – VKKF- “ Krājuma apstākļu uzlabošana Baltinavas novada
muzejā”- 490 LVL (2013.g.), Latgales plānošanas reģiona projekts , “Muzeja vārti “- (2013.2015.) -7208,32 EUR, Projekts “Dzīdošana pī Krysta Jaunovas Marijas gūdam”VKKF – 500
EUR (2016.), LEADER projekts “Izstāžu telpas atjaunošana Baltinavas novada muzejā” –
11005 EUR. (2017.)
Kopā projektos piesaistītā naudas summa – 19203,32 EUR.
Lielākie saimnieciskie pasākumi muzeja attīstībai 2013.-2018.gados:
2017.g. -8704,50 EUR - apkures sistēmas ierīkošana ;
2018.g. -2100 EUR – sanitārā mezgla ierīkošana;
Līdzfinansējums projektos
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3.8.4. Sports
Katru gadu Baltinavas novadā notiek aktīva sporta dzīve. 2017.gadā notika dambretes
sacensības, kuras Baltinavas novadā jau sen nebija rīkotas. Februārī notika florbola
sacensības. Martā notika zāles volejbola sacensības. Aprīlī tika organizētas galda tenisa
sacensības. Maijā notika Fotoorientēšanās sacensības. Jūnijā notika mini futbola sacensības
un Baltinavas skrējiens.
Jūlijā notika pludmales volejbola sacensības. Septembrī notika Sporta svētki, kur
novada iedzīvotāji sacentās basketbola soda metienos, šautriņu mešanā, zolītes turnīrā un
komandas sacentās futbolā un volejbolā, bet mazajiem dalībniekiem bija iespēja iztrakoties
piepūšamajās atrakcijās un bija iespēja mieloties ar cukurvati.
Baltinavas novada futbola komanda Medņavā izcīnīja augsto 1.vietu, sacensībās
Tukumā - 3. vietu, savukārt Madonā ieguva godpilno 2.vietu.
Baltinavas volejbola komanda sacensībās godalgotas vietas neieguva.

3.12. att. Futbola sacensības Baltinavā
Kā tradīcija oktobrī un novembrī notika zoles čempionāts sešās kārtās, kurš pulcē ļoti
lielu skaitu dalībnieku. Paralēli šiem sporta veidiem katru pirmdienu, trešdienu un piektdienu
Baltinavas sporta hallē notika treniņi. 2018.gadā sadarbībā ar Latgales reģiona attīstības
aģentūru ir piesasitīts finansējums sporta aprīkojuma iegādei par 2000,00 euro. Neskatoties uz
to, vēl ir nepieciešams sporta inventārs, lai varētu nodrošināt pilnvērtīgus treniņus un
organizēt dažādus sporta pasākumus. Vairāk būtu jādomā tieši par fiziskajām aktivitātēm
vecākas paaudzes iedzīvotājiem un ģimenēm. Kopš 2017.gada tiek realizēts projekts “Dzīvo
aktīvs Baltinavā!”, kura ietvaros novada iedzīvotājiem kvalificētu treneru pavadībā ir iespēja
apgūt nūjošanu un veselības vingrošanu tāpat Baltinavas vidusskolas skolēniem ir iespēja
apgūt peldētprasmes Balvu baseinā. Tāpat šī projekta ietvaros novada iedzīvotējiem tiek
piedāvāti semināri par fizisko aktivitāšu nozīmīgumu cilvēka veselības veicināšanā.

3.8.5. Darbs ar jaunatni
Baltinavas novadā darbs ar jauniešiem pārsvarā bija izglītības iestāžu ietvaros. Kopš
2017.gada ir aktivizējusies jauniešu grupa kopā ar brīvprātīgajiem jauniešu atbastītājiem no
pieaugušo vidus. Tā 2017.gadā pirmo reizi Baltinavas novadā tika organizētas Jauniešu
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dienas, kuras guva ļoti lielu interesi un atbalstu Baltinavas novada jauniešu un iedzīvotāju
vidū. 2017.gadā iesākās pirmās sarunas par mērķtiecīgu darbu saistītu ar jauniešu brīvā laika
pavadīšanu, pasākumu organizēšanu. 2018.gadā no tika Jauniešu dienas otru reizi, pateicoties
brīvprātīgajiem jauniešu atbalstītājiem finansējums Jauniešu dienu organizēšanai tika
piesaistīts no projekta. Tāpat kā 2017.gadā arī 2018.gadā Jauniešu dienas guva lielu atbalstu.
Pašvaldība atbalstot ideju par jauniešu aktivizēšanu un mērķtiecīgu brīvā laika pavadīšanu,
pieņēma lēmumu par jaunatnes lietu speciālista algošanu. 2017.gadā Baltinavas vidusskolas
jaunieši veica pētījumu par tēmu “Vai Baltinavas jauniešiem ir nepieciešams Jauniešu centrs?”. 92 %
respondentu ir pārliecināti, ka Baltinavā nepieciešams jauniešu centrs, kurš darbotos regulāri. 69 % ir
gatavi iesaistīties centra izveidē.

3.8.6. Biedrības un nevalstiskās organizācijas
Sieviešu biedrība “Vaivariņi”. Biedrības mērķis - apvienot un aktivizēt aktīvam darbam
un atpūtai Baltinavas pagasta iedzīvotājus. Veicināt lauku sieviešu izglītošanu, pašapziņas
celšanu. Sadarbības veicināšana ar citām organizācijām Latvijā un ārvalstīs.
Biedrības “Latgales atbalsta biedrība”. Mērķi - bērnu un jauniešu kultūras un sporta
pasākumu organizēšana; atbalsta un palīdzības sniegšana invalīdiem un gados vecākiem
cilvēkiem; dzīvnieku labturība un aizsardzība; latviešu, latgaliešu valodas un kultūras
aktivitāšu rosināšana imigrantiem, migrantiem, kā arī to integrācija Latgalē mežu un dabas
aizsardzība.
Biedrība “Sukrums” . Biedrības mērķis - sabiedrības integrācija. 2011.gadā ir realizēts
projekts „Kokapstrādes darbnīcu izveidošana uzņēmējdarbības iemaņu veicināšanai”, kur
līdzfinansējumu 10% apmērā nodrošināja pašvaldība. Pēdējā laikā biedrības darbība ir
mazaktīva.
Jauniešu biedrība “Jaunieši Baltinavai”. Biedrība aktīvi iesaistījās dažādu sporta
pasākumu organizēšanā, tika ierīkots hokeja laukums, kur notika sacensības hokejā,
piedaloties sportistiem no apkārtējiem novadiem. Biedrības mēŗķis – sabiedrības integrācija.
2011.gadā tika realizēts projekts "Tev, man un visiem mums - lai top Baltinavā". 2014.gadā
realizēja KNHM projektu „Baltinavas novada muzeja un pirmsskolas izglītības iestādes
teritorijas apzaļumošana”. Uz doto brīdi biedrības darbība ir mazaktīva.
Baltinavas novada pašvaldībai ir cieša sadarbība ar Latvijas Sarkano krustu, tā ir iespēja
Baltinavas novada trūcīgajiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem saņmet pārtikas pakas un
citu nepieciešamo humāno palīdzību.

3.9. Saimniecība
3.9.1.Enerģētiskais nodrošinājums
Baltinavas novada teritorijā ietilpst Latvijas Ziemeļaustrumu elektrisko tīklu apkalpes
zonā. Novada teritoriju šķērso 330 kV elektro pārvades līnija 8 km kopgarumā un 110 kv
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līnija 12,5 km kopgarumā, bet tās novadam elektroenerģiju nepievada. Tās apkalpo
Latvenergo . Novada teritoriju ar elektroenerģiju apgādā pa 20 kV elektropārvaldes līnijām 76
km kopgarumā. Individuālie patērētāji tiek apgādāti ar elektroenerģiju pa 0,4 kV EPL 137 km
kopgarumā.. Nesen Baltinavas centrā gaisvadu līnijas tika nomainītas ar elektrokabeļiem 3,6
km kopgarumā. Elektrotīklu uzturēšanu kārtībā un remontus pilnībā veic Ziemeļaustrumu
elektrotīklu Balvu elektrisko tīklu rajons. Ar elektrības pievadu ir apgādātas 99,9%
saimniecību.
Citu elektroenerģijas ražotāju (vēja ģeneratoru, mazo hidroelektrostaciju) Baltinavas
novadā nav un nav paredzams, ka tādi varētu tikt izveidoti. Novada teritorijā nav tik lielu upju
ar augstiem krastiem, lai izveidotu vērā ņemamu enerģijas ražotni. Tāpat arī nav ilgstošu
pastāvīgo vēju (kā piejūrā vai bezmežu līdzenumos), kas varētu darbināt vēja ģeneratorus.
Baltinavas novada ar sašķidrināto gāzi balonos individuālo gāzes pavardu darbināšanai
piegādā uzņēmēji, kuriem ir atļauja šādu pakalpojumu veikšanai.
3.9.2.Ūdensapgāde un kanalizācija
Baltinavas novadā ar ūdensvadu apgādāti Baltinavas ciema teritorijā dzīvojošie
iedzīvotāji. Baltinavas centru ar dzeramo ūdeni apgādā no centra artēziskās akas, kura
izbūvēta bijušās padomju saimniecības „Baltinava” pastāvēšanas laikā 1975.gadā, bet
2011.gadā piesaistot ERAF fianasējumu tika realizēts projekts “Ūdenssaimniecības attīstība
Baltinavas novada Baltinavas ciemā”, kur ievērojami tika uzlabota dzeramā ūdens kvalitāte,
izbūvēti jauni ūdensvadi. Artēziskais urbums ir 40m dziļš, statistiskais ūdens līmeni s – 4,2 m
no zemes virsas. Kopējais ūdens patēriņš no artēziskajām akām 19,61 tūkst. m3/gadā
Arī kanalizācijas sistēma izbūvēta pagājušā gadsimtā 70-tajos gados un ir ievērojami
nolietojusies. Dabiskās attīrīšanas ietaises vairs nespēj pietiekoši efektīvi attīrīt notekūdeņos
līdz ar to nodarot kaitējumu apkārtējai videi. Kopējais notekūdeņu daudzums ir 5,88 tūkstoši
m3/gadā. daļai individuālo dzīvojamo māju ir izbūvētas notekūdeņu krāj bedres (4,5 tūkst.
m3/gadā). Notekūdeņu atsūkšanu no tām iedzīvotāji veic ar savu vai nomātu tehniku. Lielākā
Baltinavas novada iedzīvotāju daļa dzeramo ūdeni iegūst no grodu akām. Dažam lauku
saimniecībām, kuras uzbūvētas vai pārbūvētas pēdējos desmit gados, ir ierīkots ūdensvads un
kanalizācija, tas noticis, pateicoties ES SF atbalstam programmā “Standartu sasniegšana” un
ES regulējumam. Visos minētajos gadījumos ne vienmēr tiek veikta ūdens kvalitātes
pārbaude. Arī izmeklētajos paraugos atzīta neapmierinoša ūdens kvalitāte – pārāk liels dzelzs
saturs, bet atdzelžošana netiek veikta, jo ir ļoti dārga. Virszemes ūdeņus dzeramajam ūdenim
Baltinavas novadā neizmanto. Tikai īpaši sausos gados saimnieciskām vajadzībām un
mājlopu dzirdināšanai tiek izmantotas atklātas ūdenstilpnes.
3.9.3.Siltumapgāde
Pēc lielsaimniecības izjukšanas pārstāja darboties un nodrošināt iedzīvotājus ar siltumu
arī Baltinavas ciema centrālā katlu māja. Visi siltuma patērētāji savos dzīvokļos pārveidoja
apkures sistēmu ar daudz lētāko un pieejamāko kurināmo – malku. Novada domes,
vidusskolas ēkas, muzejs Mūzikas un mākslas skola izveidoja katra savu individuālu
centralizētās apkures sistēmu, kurās arī par kurināmo izmanto malku. Padomju saimniecība
„Baltinava” saviem strādniekiem un speciālistiem 80 –tajos gados uzcēla ar krāšņu kurināmo
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individuāli apkurināmas 25 Līvānu tipa dzīvojamās mājas, kurās par kurināmo izmantoja
dīzeļdegvielu. Ceļoties energoresursu (krāšņu kurināmā, dīzeļdegvielas) cenām, arī šīs Līvānu
tipa mājas tika pārbūvētas apkurei ar malku. Varam secināt, ka Baltinavas novadā
izdevīgākais kurināmā veids ir koksne, kuru iegūst apkārtējos mežos. Tas ir viens no
faktoriem, kas varētu veicināt mežsaimniecības attīstības nozari.
3.9.4.Sakari
Lai izveidotu stabilu un pievilcīgu ekonomisko vidi un infrastruktūru, obligāts
priekšnosacījums ir modernas telekomunikācijas sistēmas un iespēja jebkurā laikā pieslēgties
telefona un interneta abonentu tīklam. Svarīgas ir telefona, faksa, elektroniskā pasta un citas
sakaru iespējas.
Mobilās telekomunikācijas – mobilo internetu un datu pārraidi piedāvā visi Latvijā licencētie
operatori – SIA „LMT”, SIA „Tele2”, SIA „Bite Latvija”, AS TRIATEL
Televīzijas pakalpojumus novadā piedāvā AS „IZZI”, „VIASAT Latvija” un SIA
„Lattelekom”, LMT. Interneta pieslēgums ir pieejams Baltinavas novadā, to piedāvā LMT,
Tele2, TRIATEL, LATTELECOM.
Lattelekom Baltinavā nodrošina iedzīvotajiem ne tikai fiksētā telefona pakalpojumus,
bet arī patstāvīga internetu pieslēguma iesējas ar ātrumā līdz 20 Mbit/s, kā virszemes un
internet televīzijas pakalpojumus. Baltinavas pastā ir iespēja izmantot visus šodienas sakaru
veidus – vēstule, telegramma, telefonsaruna gan no analogās līnijas, gan kartes taksofona.
Visās Baltinavas izglītības iestādēs un bibliotēkā ir pieejams patstāvīgs interneta pieslēgums.
3.9.5.Ceļi un satiksme
Pašvaldības autoceļu stāvoklis ir neapmierinošs. Ceļu uzturēšanu un remontu veic
Baltinavas novada pašvaldība ar savu tehniku un darbaspēku.
Iespēju robežās tiek veikta novada ceļu sakopšana un remonts. Pēdējos gados ir ieguldīti
ievērojami līdzekļi Baltinavas centra ielu asfaltēšanā, vairāku novada ceļu uzlabošanā ar
jaunu grants segu. 2016.gadā novads iegādājās auto greideri, kurš regulāri, katru gadu
pavasarī veic ceļu virskārtas līdzināšanu, ziemā pagasta ceļus attīra no sniega. Neskatoties uz
visiem veiktajiem pasākumiem, daudzu novada ceļu stāvoklis ir tikai viduvējs. Nepieciešams
atjaunot caurtekas, ceļi grāvjus, ceļu grants kārtu utt. Pašlaik pašvaldība iesasitās ES fondu
piesaistē pašvaldība sautoceļu pārbūvē.
Pašvaldību šķērso:
Valsts reģionālais šķiras autoceļš Viļaka – Kārsava P45 28km garumā, kurš no
2003.gada ir noklāts ar asfaltbetona segumu (Austrumu stīga) līdz Kārsavai, tālāk līdz
Ludzai.
Valsts vietējie autoceļi:
1. Tilža – Baltinava – 8km;
2. Briežuciems – Baltinava – 3km;
3. Upīte – Demerova – 4km;
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4. Zeikari – Punduri – 6km;
5. Tilža- Pazlauga – 14km.
Valsts autoceļu apsaimniekošanas un uzturēšanu veic VAS „Latvijas autoceļu
uzturētājs” .
Novada centrā Baltinavas ielu kopgarums ir 7,56 km, ar asfaltbetona segumu 4,87 km,
ar grants segumu 2,69 km.
Pašvaldības autoceļu kopējais garums ir 79,9km no tiem:
1) A grupas ceļi – 63,5km;
2) B grupas ceļi – 16,4 km.
Baltinavas novads atrodas samērā izdevīgā ģeogrāfiskā situācijā, raugoties no satiksmes
viedokļa, jo to šķērso gar valsts robežu ejošais autoceļš Viļaka – Kārsava. Arī autobusu
satiksme: ir tiešais reiss uz valsts galvaspilsētu Rīgu, kas kursē katru dienu (ilgums 5 stundas
10 minūtes). Tāpat ir tiešā satiksme ar tuvākajām pilsētām – Viļaku, Balviem, Kārsavu,
Rēzekni, Alūksni, kā arī ar kaimiņu novadiem. Autobusu satiksmi nodrošina tādi
pārvadājumu pakalpojumu sniedzēji, kā „Nordeka” AS, SIA „Balvu autotransporta
uzņēmums”. Tā kā sabiedriskā autobusa kustība nenodrošina visu maršrutu pārklājumu, lai
skolnieki varētu nokļūt uz skolu, tajos maršrutos, kur nav sabiedriskā auto pārvadājumu
pārklājuma, novada pašvaldība no rītiem un vakaros skolniekus ved ar pašvaldības
autobusiem.
3.9.6.Atkritumu saimniecība
Atkritumu saimniecība ir sfēra, kurai lielu vērība tiek pievērsta atkritumu
apsaimniekošanai. Baltinavas novads 2013.gadā ir noslēdzi līgums ar uzņēmumu SIA
“ZAAO” par centralizētu atkritumu izvešanu no Baltinavas ciema teritorijas. . Atkritumi tiek
nogādāti uz centralizēto izgāztuvi.
3.9.7.Infrastruktūras apsaimniekošana
Pašvaldībā nav izveidots speciāls komunālo pakalpojumu dienests, kurš nodarbotos ar
ūdensvadu un kanalizācijas sistēmu uzturēšanas kārtībā. Ūdenssaimniecību uzrauga viens
cilvēks. Viņš veic daļu remonta un avāriju seku likvidēšanas darbus. vai noalgojot
pakalpojuma sniedzējus, kas to veic uz līguma pamata
Par patērēto ūdeni novada dome iekasē 2,85 no cilvēka (bez PVN), 0,57 euro/m3 (bez
PVN), par mājdzīvniekiem noteikta samaksa atkarībā no dzīvnieku sugas. Par siltumnīcu un
mazdārziņa laistīšanu 1,54 euro mēnesī (bez PVN) (laika periodā jūnijs - augusts), par
kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu 1,44 euro mēnesī par cilvēku (bez PVN), par atkritumu
izvešanu iedzīvotāji apmaksā tieši atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam, noslēdzot ar to
pakalpojuma līgumu.
3.9.8.Uzņēmējdarbība
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Pēc padomju saimniecības „Baltinava likvidācijas Baltinavas pagastā katastrofāli
samazinājās darbavietu skaits. Reālu algotu darbu strādāja tikai pašvaldībā un izglītībā
nodarbinātie. Vēsturiski nav izveidojušies neviens rūpniecības vai pārstrādes uzņēmums
novada teritorijā. Baltinavā 1990.gados izveidojās vairāki tirdzniecības uzņēmumi – 8 veikali,
bet kopš tā laika uz 2018.gadu palikuši tikai 3 veikali.
Lai gan novadā bija samērā liels reģistrēto zemnieku saimniecību īpatsvars, algotu
darbu izmantoja tikai nedaudz. Arī uz 2017.gadu algoto darbaspēku izmanto pārsvarā tikai
zemnieku saimiecībās un tirdaniecības uzņēmumos. Liels īpatsvars lauksaimniecībā un
mežsaimniecībā ir pašnodarbinātie.
Par uzņēmējdarbības samazināšanos iemeslu Baltinavas novadā varētu minēt
iedzīvotāju inertumu, nevēlēšanos riskēt, zemo ienākumu līmeni, kā arī pēdējos 5-10 gados
lielu iedzīvotāju skaitu došanos uz ārzemēm peļņā.
3.17.tabula
Uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu Baltinavas novadā 2017.gadā (LURSOF dati)
N
PK
1

Apgrozījums,
EUR
RIEKSTIŅI, Zemnieku saimniecība 1 8335 58
Uzņēmums

pret
2016
13%

pret
2015
13%

pret
2014
30%

1
2
AMATNIEKI,
Balvu
rajona 1 127 914
26%
37%
79%
Baltinavas pagasta zemnieku saimniecība
3
PIE IEVIŅAS, Sabiedrība ar 586 221
-1%
0%
4%
3 ierobežotu atbildību
4
MĪTKES,
Baltinavas
novada 280 911
-41% -38% 6%
4 zemnieku saimniecība
5
OZOLIŅI,
Baltinavas
pagasta 199 757
0%
63%
11%
5 zemnieku saimniecība
6
TĪRUMI,
Baltinavas
pagasta 119 093
36%
-18% -34%
6 zemnieku saimniecība
7
Malnava,
Baltinavas
novada 46 380
24%
-26% -14%
7 zemnieku saimniecība
8
R4F, Sabiedrība ar ierobežotu 43 641
nav
nav
nav
8 atbildību
datu
datu
datu
9
Mākoņi 13, Sabiedrība ar ierobežotu 22 991
40%
61%
3.06
9 atbildību
reizes
1
ROK UN TĪRA, Sabiedrība ar 22 652
50%
87%
-2%
10 ierobežotu atbildību
1
AMFILAT,
Sabiedrība
ar 20 263
8%
95%
-59%
11 ierobežotu atbildību
1
Skanuļi, Sabiedrība ar ierobežotu 5 000
-65% -65% -44%
12 atbildību
Apsakatot 12 lielākos uzņēmumus Baltinavas novadā pēc apgrozījuma var secināt, ka
vieslielākais apgrozījums ir zemnieku saimniecībai “Riekstiņi” 1 833 558 euro, vēl 2
uzņēmumi ir pārsnieguši pusmiljona euro apgrozījumu – zemnieku saimniecība “Amatnieki”
un SIA “Pie Ieviņas”. Tāpat 3 uzņēmumi ir pārsnieguši 100 tūkstošu euro apgrozījumu. Ir
redzams, ka ir uzņēmumi, kuri attīstās un vērojams apgrozījuma pieaugusm, bet diemžēl
redzam arī, to, ka ir uzņēmumi, kuriem apgrozījums krīt, pat ļoti būtiski.
2
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3.18.tabula
Uzņēmumu reģistrēšana un likvidēšana pa gadiem (LURSOFT dati)
Pozīcija

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

Reģistrētie
2
0
0
2
2
uzņēmumi
Likvidētie
1
1
1
4
8
uzņēmumi
Apskatot uzņēmumu reģsitrāciju un likvidēšanu pēdējos piecos gados redzam, ka ir
vērojama tendence pieaugt likvidēto uzņēmumu skaitam, 2017.gadā likvidēti ir 8 uzņēmumi,
bet radīti no jauna 2 uzņēmumi.

3.19.tabula
Mājdzīvnieku skaits Baltinavas novada administratīvajā teritorijā pa gadiem
(LDC dati)
Dzīvnieku

suga

grupa
Liellopi kopā

un/vai 01.01.
2005.
700

t.sk. slaucamās govis
Zīdītājgovs

01.01.
2014.
564

01.01.
2015.
615

327

239

243

260

235

229

7

48

59

68

100

126

Sertificēti vaislinieki
Cūkas kopā

0

2

01.01.
2016.
668

3

01.01.
2017.
673

5

01.01.
2018.
685

5

9

260

328

228

283

270

201

t.sk. sivēnmātes

35

36

22

30

26

28

Nobarojamās cūkas

137

258

178

207

196

139

Aitas kopā

1
15

Kazas kopā
61
T.sk. Jaunzirgi
Mājputni

6

Bišu saimes

0
25

1
01

8

7

22

20

3

Truši

78

1
3

Zirgi kopā

9

0

5
14
0

2
06

58

13

12

17

13

0

150

158

148

20

0

15

492

566

648

2

0
242

249
7

714

1

23
599

Izanalizējot mājdzīvnieku struktūru var secināt, ka pēdējos piecos gados samazinās
slaucamo govju skaits un zirgu skaits. Toties ievērojami palielinājies aitu, zīdītājgovju,
mājputnu un bišu saimju skaits. Ja ņem vērā 2005.gadu, tad bišu skaits ir pieaudzis no 25 bišu
saimēm līdz 599 bišu saimēm 2017.gadā. Slaucamo govju samazinājums ir par iemeslu tam,
ka piena tirgū ir svārstīgas piena iepirkuma cenas, piena iepirkuma cenu kritums un piena
ražošanas pašizmaksu celšanās ir par iemeslu slaucamo govju likvidēšanai un saimniecības
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pārorientēšanai uz gaļas liellopu audzēšanu, kas savukārt ir rādītājs zīdītājgovju skaita
pieaugumam. Tāpat liellopiem ir vērojams sertificētu vaislinieku skaita pieaugums, ja
2014.gadā bija tikai 2 vaislinieki, tad 2017.gadā ir jau 9 sertificēti vaislinieki, tas arī ir
izskaidrojams ar to, ka pieaug gaļas liellopu audzēšana. Būtiksi samazinājies zirgu skaits,
2005.gadā bija 61 zirgs, tad 2017.gadā tikai 13 zirgi, vērojama tendence, ka nav fakstiski
jaunzirgu, tas liecina, ka nenotiek zirgu atražošana. Iemesls zirgu skaita samazinājumam ir
tas, ka saimniecības vairāk neizmanto zirgus lauku darbos, gan arī tas, ka Baltinavas novadā
vairāk nenotiek šķirnes un sporta zigu audzēšana.

3.13.att. Latvijas šķirnes zirgs sporta tips
3.20.tabula
Pārraudzībā esošo govju ražība (LDC dati)
Gads

2017.

Govju skaits Izslaukums
pārraudzības standartlaktācijā
ganāmpulkos no govs (kg)
134
5823

Tauku
saturs
%
4,34

Olbaltumvielu Somatisko
saturs %
šūnu
skaits
(tūkst/ml)
3,33
345

2016.

131

5674

4,38

3,37

385

2015.

116

5892

4,28

3,34

317

2014.

105

5648

4,24

3,34

210

Apkopojot datus par slaucamajām govīm var secināt, ka piena izslaukumi nedaudz
pieaug salīdzinājumā ar 2014.gadu, nadaudz pieaug tauku saturs pienā, bet vērojama
olbaltumvielu samazināšanās 2017.gadā, bet to var izskaidrot ar 2017.gada slapjo vasaru un
līdz ar to slikto lopbarības kvalitāti. Pieaug arī pārraudzībā esošo govju skaits, tas arī
izskaidrojams ar LAP 2014.-2020.gada atbalsta pasākumu “Saistītais atbalsts slaucamajām
govīm”, kur viens no nosacījumiem, lai saņemtu atbalstu ir slaucamās govs ražiba
standartlaktācijā. 2017.gadā 57% no kopējā govju skaita bija pārraudzībā. Lielākais
izslaukums no govs standartlaktācijā 2017.gadā bija z.s. “Ābeles” 7861 kg piena, bet otrs
labākais ganāmpulks bija z.s. “Saimnieks” 6909 kg piena (LDC publiskās pieejas dati).
Latvijā vidējais govs ražīgums 2017.gadā bija 7520 kg piena.
3.21.tabula
Platību sadalījums pa augu kultūrām (ha) (LAD dati)
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Gads

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

2,1

12,4

21,7

19,4

Kultūra
Amoliņš

-

Aramzemē sētie zālāji

456,8

432,2

278,4

328,9

168,9

Augļu koki

3,8

4,6

2,9

3,2

2,9

Auzas

601,5

604,7

394,9

518,2

670,5

Bastardāboliņš
Piemājas dārzs

41,8

31,3

0,5
18,8

Dārzeņi

0,5

4,5

1,5

Facēlija

-

3,4

4,2

76,6

84,7

Graudaugu maisījums
ar vīķiem un zirņiem >50%
Griķi
179,4
Ilgadīgie zālāji (dabīgās 1264,1
pļavas un ganības)
Kartupeļi
9,0
Ķiploki

0,4
20,6

2,6
20,2

1,2
26,4

0,9
20,6

94,2

75,7

118,5

89,9

387,7

429,1

1219,6

1247,6

1169,6

1282,2

10,1

-

8,9

-

-

7,9

6,9

0,5

-

Vasaras kvieši

835,5

1683,4

667,1

1322,7

608,6

Ziemas kvieši

1141,9

281,4

1342,6

1258,3

1495,8

Lauku pupas

27,8

50,6

289,0

375,8

307,9

Lielogu dzērvenes

3,9

3,9

Lucerna

-

-

4,4
-

4,4

2,8

1,7

1,6

Vasaras mieži

65,8

80,9

146,6

130,4

151,2

Papuve

112,9

57,2

289,4

257,7

195,6

Vasaras rapsis

495,7

659,5

351,1

469,7

607,1

Ziemas rapsis

475,8

442,4

483,9

339,2

448,7

Rudzi

68,4

69,9

116,1

96,4

102,4

29,5

25,9

63,7

Āboliņš sarkanais

-

-

Sinepes

-

-

-

1,9

-

Soja

-

-

-

0,6

5,8

Topinambūrs

-

-

1,4

1,4

-

Vasaras tritikāle

-

21,4

8,3

1,9

2,8

Ziemas tritikāle

19,0

54,8

31,8

6,6

Zirņi

4,5

23,2

273,9

235,1

73

5,1
266,1

Pārskatot sadalījumu pa kultūrām ir redzams, ka vislielākās platības aizņem ziemas
kviešu sējumi, tad seko ilggadīgie zālāji, kā trešā kultūra ir auzu sējumi, nedaudz mazāk tiek
sēti vasaras kvieši un ziemas rapsis. Kopumā ņemot graudaugu īpatsvars ievērojami pārsniedz
citu kultūru platības. Analizējot datus, redzams, ka ir krietni pieaugušas proteīnaugu platības,
tas ir izskaidrojams ar to, ka LAP 2014-2020.gadam ir ieviestas zaļināšanas prasības. Ir
kultūras, kuru paltības ir ļoti necīgas, citas kultūras ir audzētas tikai dažus gadus, tā piem:
ķiploki tika audzēti tikai 2016.gadā 0,5 ha platībā, arī sinepes tika audzētas 2016.gadā 1,9 ha
platībā, topinambūrs audzēts 2015.gadā un 2016.gadā abos gados pa 1,4 ha. Tas liecina par
faktu, ka lauksiamnieki meklē jaunas iespējas un jaunu kultūru audzēšanas iespējas Baltinavas
novadā. Sojas audzēsana ir uzsākta 2016.gadā 0,6 ha platībā, bet 2017.gadā šī platība jau
palielinājusies līdz 5,8 ha, varētu būt, ka šī kultūra tiks audzēta arī turpmāk. Zīmīgi tas, ka
turpina samazināties piemājas dārzu platības no 41,8 ha 2014,gadā uz 20,2 ha 2017.gadā, tas
liecina par to, ka samazinās to iedzīvotāju skaits, kuri nodrošināja savu iztiku, kas izaudzēta
pašu saimniecībā.

3.14.att. Platību sadalījuma īpatsvars pa kultūrām.
Attēlā redzam, ka 2017.gadā vislielākais īpatsvars 49% no kultūrām sastādīja graudaugi,
tad seko zālāji gan sētie gan ilggadīgie 23%, trešo vietu 17% aizņem rapsis (ziemas un
vasaras), 10% aizņem proteīnaugi un ļoti niecīgas platības aizņem nektāraugi, dārzeņi, augļu
koki, ogulāji, kartupeļi un piemājas dārzi. No tā var secināt, ka Baltinavas novadā ka nozare
ir izteikta graudu audzēšana, tad seko lopkopības nozares un ļoti maz pārstāvēta ir dārzeņu un
ogu audzēšana.
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3.15.att. Bioloģiskās saimniecības ainava
3.22.tabula
Lauksaimniecības nozarē darbojošās saimniecības Baltinavas novadā 2017. gadā
(pašvaldības un LDC dati)
Saimniecības
nosaukums
Z.s. „Amatnieki”

graudkopība

Z.s. „Riekstiņi”
z.s. „Mītkes”
Z.s. „Malnava”
Z.s„Tīrumi”

graudkopība
graudkopība
graudkopība
graudkopība

Nozare lauksaimniecībā

Papildnozare
Kokapstrād
e

Z.s „Zirdziņi”

bioloģiskā
gaļas liellopi

lauksaimniecība,

Z.s. ‘Saimnieks”

Dārzeņu
audzēšana

Bioloģiskā
lauksaimniecība,
gaļas liellopu audzēšana
Z.s „Dravas”
bioloģiskā lauksaimniecība,
Biškopība,
piena lopkopība
lopbarības
ražošana
Z.s. „Ezermala”
graudkopība
SIA “Mākoņi 13”
Bioloģiskā
lauksaimniecība,
piena lopkopība
Z.s.”Jaunā
bioloģiskā
lauksaimniecība,
Odumova”
gaļas liellopu audzēšana
SIA “Skanuļi”
Bioloģiskā
lauksaimniecība,
biškopība
Z.s „Pūpoli”
bioloģiskā
lauksaimniecība,
gaļas liellopu audzēšana
Z.s
„Māras
bioloģiskā
lauksaimniecība,
zeme”
gaļas liellopu audzēšana
z.s „Kalniņi”
graudkopība, cūkkopība
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Saimniecības
nosaukums
Z.s „Dimanti”
Z.s. „Grantiņi”
IK „Labrego”
z.s. “Meikaļi”
Z.s.
„Kalnavotiņi”
Z.s „Avots”
Z.s. „Upeskrasti”
Z.s. „Jūsmiņi”
Z.s.
“Lejaspriedes”
Piemājas
saimniecība
„Jaunefejas”
Piemājas
saimniecība „Fricovka”
Piemājas
saimniecība „Groši”
Piemājas
saimniecība „Gaigali”
Piemājas
saimniecība
„Kamenka”
Piemājas
saimniecība „Juringi”

Nozare lauksaimniecībā

Papildnozare

bioloģiskā
lauksaimniecība,
Gaļas
biškopība
liellopi
bioloģiskā
lauksaimniecība,
Graudkopīb
biškopība
a
biškopība
bioloģiskā
lauksaimniecība,
Lopbarības
gaļas liellopi
ražošana
Graudkopība, piena lopkopība
bioloģiskā
lauksaimniecība,
Dārzeņu un
gaļas liellopi
audzēšana
Mājražošana
tirdzniecība
bioloģiskā
lauksaimniecība,
aitkopība
piena lopkopība
Bioloģiskā
lauksaimniecība,
Dārzeņu
gaļas liellopi
audzēšana,
olu
ražošana
Piena lopkopība
Integrētā
dārzeņu
audzēšana
Graudkopība, piena lopkopība,
cūkkopība
Bioloģiskā
lauksaimniecība,
biškopība
gaļas liellopu audzēšana
Bioloģiskā
lauksaimniecība,
gaļas liellopu audzēšana
Graudkopība, piena lopkopība

Piena lopkopība

Piemājas
saimniecība „Tumaši’

Piena lopkopība, gaļas liellopu
audzēšana

Piemājas
saimniecība „Mitroški”

Bioloģiskā
lauksaimniecība,
Graudkopīb
piena sivēnu audzēšana
a,
dārzeņu
audzēšana

Piemājas
saimniecība „Vecaines’

Bioloģiskā
lauksaimniecība,
Graudkopīb
piena sivēnu audzēšana
a,
lopbarības
ražošana

Piemājas
saimniecība
“Talamanovi”

Bioloģiskā
piena lopkopība

lauksaimniecība,

Apkopotie dati tabulā parāda to, ka Baltinavas novadā lauksaimniecībā ir pārstāvētas
gan konvenciālās saimniecības, gan bioloģiskās saimniecības, kā arī viena saimniecība
pielieto integrētās audzēšanas metodes dārzeņu audzēšanā.
76

3.10. Novada pašvaldības resursi attīstības veicināšanai
3.10.1.Novada pašvaldības struktūra, funkcijas un īpašumi
Baltinavas novada pašvaldība savu darbību uzsāka pēc Administratīvi teritoriālās
reformas 2009.gada 1.jūlījā un darbojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”. Novadu un tā
teritoriju veido Baltinavas pagasts.
Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns –
Baltinavas novada dome, realizējot tai noteiktās funkcijas Baltinavas novada teritorijā.
Baltinavas novada domi (turpmāk – dome), atbilstoši Republikas pilsētas domes un
novada domes vēlēšanu likumam veido 9 deputāti.
Dome no deputātu vidus ievēl domes priekšsēdētāju un nealgotu domes priekšsēdētāja
vietnieku un patstāvīgo komiteju locekļus.
Lai nodrošinātu savu darbību un sagatavotu jautājumus izskatīšanai domes sēdēs, dome
izveido šādas pastāvīgās komitejas:
- finanšu komiteja, kurā ir 7 locekļi
- sociālo un saimniecisko lietu komiteju, kurā ir 4 locekļi.
- izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja, kurā ir 4 locekļi.
Domes darbību nodrošina ievēlētas amatpersonas, pašvaldību iestāžu un struktūrvienību
darbinieki. Domes iestāžu tiesības un pienākumi tiek noteikti saskaņā ar iestāžu nolikumiem.
Baltinavas novada dome ir izveidojusi šādas iestāde:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Baltinavas novada muzejs
Baltinavas vidusskola;
Baltinavas Mūzikas un mākslas skola;
Baltinavas novada domes administrācija;
Baltinavas novada bāriņtiesa;
Baltinavas novada Sociālais dienests;
Baltinavas kultūras nams
Baltinavas novada dome ir izveidojusi šādas struktūrvienības:

➢ Baltinavas novada dzimtsarakstu nodaļa;
➢ Baltinavas bibliotēka;
Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem un pašvaldības
iedzīvotājiem ir izveidojusi komisijas:
•
•
•
•
•

Novērtēšanas un izsoļu komisija;
Administratīvā komisija;
Patstāvīgā Iepirkumu komisija;
Medību koordinēšanas komisija;
Vēlēšanu komisija;
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•

Ētikas komisija.

Finanšu revīzijas veikšanai, revīzijas pārskatu sagatavošanai un atzinumu sniegšanai par
saimnieciskā gada pārskatu pašvaldība ne retāk kā reizi gadā, uzaicina auditorfirmu vai
zvērinātu revidentu.
Novada dome nodrošina visu domes pakļautībā esošo iestāžu normālu darbu, to
nolikumos paredzētajā kārtībā. Likumā „Par pašvaldībām” noteikts, ka pašvaldības galvenās
funkcijas ir reģionālās pārvaldes un sociāli ekonomiskās, kā arī kultūras pārvaldes iestādes
likumā noteiktajā kārtībā.
Baltinavas novada dome ir iesaistījusies starpvalstu aktivitātes, ir noslēgts 2016.gadā
sadarbības līgums ar Baltkrievijas Republikas Ivjes izpildkomiteju un 2017.gadā noslegts
sarabības līgums ar Krievijas Federācijas Pitalovas rajonu sadarbībā kultūras, sporta
uzņēmējdarbības jomās.

3.10.2.Novada budžeta analīze
Visas pašvaldības iestādes/struktūrvienības savas funkcijas veic pēc domē
apstiprinātajiem nolikumiem un iedalītā budžeta ietvaros. Ikgadējo budžetu plānošana notiek
saskaņā ar Latvijas valsts normatīvajiem aktiem, ievērojot finanšu iespējas un
iestāžu/struktūrvienību vajadzības pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
Pašvaldībā apstiprinātais budžets nodrošina iestāžu darbību likumā paredzēto funkciju
veikšanai, toties attīstībai naudas līdzekļu nepietiek.
Budžeta sadalījums pa veidiem labāk redzams tabulā 3.23.
Novada budžets ir sabalansēt un nodrošina normālu funkcionēšanu, kā arī finanšu
līdzekļi tiek novirzīti iestāžu/struktūrvienību materiāli tehniskās bāzes nodrošināšani un
infrastruktūras sakārtošanai. Šiem mērķiem būtu nepiecišami daudz lielāki finanšu līdzekļi, lai
tos vairāk varētu ieguldīt tieši attīstībā. Ja līdzekļus pārdalītu par labu attīstībai, sāktu ciest
kāda no sfērām un līdz ar to augtu iedzīvotāju neapmierinātība. Pašvaldības budžets ir
atkarīgs no valsts dotācijām un iemaksām no pašvaldību izlīdzināšanas fonda. Nopietni draudi
pašvaldības budžetam rodas no valsts neprognozējamības un budžeta sastādīšanas biežās
maiņas, ar to saistītās nenoteiktības.
3.23.tabula
Baltinavas novada pašvaldības budžeta salīdzinājums trīs gados (Baltinavas novada
pašvaldības dati)

Nr.p.k.
1.

Finansiālie rādītāji
IEŅĒMUMI

Faktiskā
izpilde 2015.g.
1 548 991

Faktiskā
izpilde 2016.g.
1 465 256

Faktiskā
izpilde 2017.g.
1 810 894

1.1

Nodokļu ieņēmumi

434 558

463 082

481 613

1.1.1

Ienākuma nodokļi

356 652

386 531

400 532

1.1.2

Īpašuma nodokļi

77 906

76 551

81 081

78

1.2

Nenodokļu ieņēm.

31 827

64 131

19 046

1.3

Maksas pakalpojumi
u.c .pašu ieņēmumi
Transferti

24 538

24 150

23 964

1 058 068

913 893

1 286 271

1 039 237

892 661

1 238 869

1.4

Valsts
transferti
Pašvald.
transferti

1.4.1
1.4.2

2.

budžeta
budžetu

IZDEVUMI

18 831

1 406 666

21 232

1 386 325

47 402

1 835 338

208 613

221 545

245 131

13 937

21 041

2 349

2.3

Vispārējie
valdības
dienesti
Sabiedriskā kārtība un
drošība
Ekonomiskā darbība

52 774

36 993

30 333

2.4

Vides aizsardzība

20 606

21 810

23 006

2.5

21 649

25 194

75 271

78 063

82 346

139 954

2.7

Teritoriju un mājokļu
apsaimn.
Atpūta,
kultūra,
reliģija
Izglītība

910 093

885 741

886 733

2.8

Sociālā aizsardzība

100 931

91 655

86 928

2.1
2.2

2.6

Salīdzinot Baltinavas novada pašvaldības trīs gadu budžetus (2015., 2016., 2017.g) var
redzēt, ka budžeta ieņēmumu un izdevumu daļa ir pieaugusi 2017.gadā, tas izskaidojams ar
nodokļu izmaiņām un algas pieaugumu. Ja skatās pa jomāma, tad vislielāko un
visievērojamāko finansējuma daļu pašvaldība novirza izglītībai un tie ir 50% no kopējā
budžeta, nākamā lielākā finansējuma daļa tiek virzīta vispārējiem vadibas dienestiem likumā
“Par pašvaldībām” funkciju nodrošināšanai. 2017.gadā lielāku finansējumu piešķirā kultūrai.
Tendence ir samazināties finansējuma sociālai aizsardzībai, tā kā samazinās iedzīvotāju skaits
kopumā, sanmazinās arī trūcīgo un maznodrošināto skaits novadā.
3.24.tabula
Speciālā budžeta izpilde (Baltinavas novada pašvaldības dati)
Nr.p.k.

1.

Finansiālie rādītāji
IEŅĒMUMI

Faktiskā
izpilde
2015.gadā
47 445

Faktiskā
izpilde
2016.gadā
52 642

1.1

Nodokļu ieņēmumi

4 655

6 612

1.2

Nenodokļu ieņēmumi

120

69

1.3

Transferti

42 606

45 961

2.

IZDEVUMI

92 756

79

54 268

Faktiskā
izpilde
2017.gadā
55 072
4 592
42
50 438
49 975

Kopējie Baltinavas pašvaldības naudas ieņēmumi 2017 .gadā bija 1 810 894 euro , kas
nodrošināja pašvaldības iestāžu funkciju izpildi. Ja salīdzina ar 2015.gadu, tad ieņēmumi ir
pieauguši par 261 903 euro. Ir pieauguši nodokļu ieņēmumi, transferti. Samērā nemainīgi ir
palikuši pāsvaldības pakalpojumu maksas ieņēmumi.
Pašvaldība realizējot ES fondu projektus ņem aizņēmumus Valsts kasē. Uz
31.12.2019.gadu Baltinavas novada pašvaldībai ir aizņēmumi 13 projektu realizācijai,
kopājais saistību apjoms 569 696 euro. Aizņēmumi tiek ņemti projektu realizācijai. Lielāko
naudas summu satādīja aizņēmums Sporta zēles celtniecībai pie vidusskolas, kuru pašvaldība
dzēsīs 2022.gadā.

3.10.3. Sociālā aprūpe
Lai sniegtu sociālo palīdzību, organizētu un sniegtu sociālos pakalpojumus Baltinavas
novada iedzīvotājiem tika izveidota Baltinavas novada Sociālais dienests. Sociālais dienests
darbojas Baltinavas novada domes tiešā pārraudzībā un tā darbība tiek finansēta no domes
budžeta līdzekļiem.
Baltinavas novada Sociālais dienests (turpmāk tekstā – „Sociālais dienests”) ir
Baltinavas novada domes izveidota iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz
sociālos pakalpojumus Baltinavas novada iedzīvotājiem.
Sociālā dienesta mērķis ir nodrošināt Baltinavas novada iedzīvotāju sociālo vajadzību
profesionālu izvērtēšanu, kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu,
veicinot šo personu pašpalīdzību un integrāciju sabiedrībā.
Sociālajā dienestā strādā 3 cilvēki - sociālā darbiniece, sociālā darbiniece darbam ar
ģimenēm ar bērniem/sociālā dienesta vadītāja un psiholoģe.
Pēdējo 3 gadu laikā gados ir mainījusies valsts ekonomiskā situācija, kā rezultātā ir
samazinājies gan iedzīvotāju skaits Baltinavas novadā, gan arī trūcīgo personu skaits, kas ir
Sociālā dienesta redzeslokā.
Kopējais iedzīvotāju skaita samazinājums ietekmē arī Sociālā dienesta klientu skaitu –
lai arī ar gadiem samazinās trūcīgo personu skaits un arī bērnu skaits ģimenēs, kurām ir
piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, tomēr 2016. gadā palielinās to iedzīvotāju skaits, kas iegūst
maznodrošinātās ģimenes (personas) statusu, savukārt 2017. gadā atkal vērojams
maznodrošinātas ģimenes (personas ) statusu ieguvušo iedzīvotāju samazinājums.
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3.16.att Trūcīgo personu skaits
2015. gadā trūcīgo personu skaits bija 120 (tajā skaitā 25 bērni), 2016. gadā skaits
samazinājās līdz 108 personām (tajā skaitā 18 bērni) un 2017. gadā jau 94 personas (tajā
skaitā 14 bērni).

3.17.att. Maznodrošināto personu skaits
Izmaiņas ir arī maznodrošināto personu skaitā. 2015.gadā bija 32 personas (tajā skaitā
10 bērni), 2016. gadā pieaudzis skaits līdz 56 personām (tajā skaitā 11 bērni), bet 2017. gadā
samazinājies līdz 36 (tajā skaitā 4 bērni).
Lai palīdzētu iedzīvotājie ar viszemākajiem ienākumiem, Sociālais dienests izmaksā
šādus valstī noteiktos obligāti maksājamos pabalstus:
• pabalsts garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai;
• dzīvokļa pabalsts;
• pabalsts bāreņiem;
81

•

pabalsts audžuģimenēm;
un pašvaldības noteiktos sociālās palīdzības pabalstus:
• vienreizējs pabalsts krīzes situācijā;
• veselības aprūpes pabalsts;
• pieaugušo ēdināšanas pabalsts.

3.18.att. Sociālā palīdzība no pašvaldības bužeta
2015. gadā sociālajai palīdzībai no pašvaldības budžeta tika tērēti 17436,19 euro,(t.sk
dzīvokļa pabalsts 3000, GMI pabalsts 11759, veselības aprūpes pabalsts 1386 euro)
2016. gadā 18903,36 euro,(t.sk. dzīvokļa pabalsts- 3967 euro, GMI pabalstam 8517 euro,
veselības aprūpes pabalstam 1505 euro)
2017. gadā 18476,51 euro(t.sk. dzīvokļa pabalsts 3607 euro, GMI pabalsts 7500 euro,
veselības aprūpes pabalsts 1337 euro
Pēc iepriekšminētajiem datiem var secināt, ka samazinās GMI (pabalsta garantētā
minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai) saņēmēju skaits, taču ar 2016. gadu palielinās
dzīvokļa pabalsta saņēmēju skaits, jo sākot ar 2016. gadu dzīvokļa pabalstu ir tiesīgas saņemt
arī maznodrošinātas ģimenes ( personas) statusu ieguvušas personas.
Baltinavas novadā aprūpi mājās organizē Biedrība “Latvijas Samariešu apvienība”.
Baltinavas novadā darbojas Pašapkalpošanās veļas mazgātuve, kur visi novada iedzīvotāji var
izmazgāt veļu, vai nomazgāties dušā, trūcīgām ģimenēm ar bērniem 1 reizi mēnesī ir 50%
atlaide vienam veļas mazgāšanās ciklam, kā arī dušā reizi mēnesī katrs bērns var nomazgāties
par puscenu. No Baltinavas novada Ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā “Pansionāts
Balvi”uzturas 7 personas., Šķilbēnu Sociālajā aprūpes mājā 5 personas. Baltinavas novada
Sociālajam dienestam notiek sadarbība ar Latvijas Sarkanais Krusts Balvu komiteju, kā
rezultātā Baltinavas novadā tiek izdalītas ES atbalsta pakas trūcīgām perosonām un
Baltinavas novada iedzīvotājiem tās nav jādodas saņemt uz citu pilsētu.

3.10.4. Veselības aizsardzība un ārstniecība.
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Baltinavas novadā medicīnisko aprūpi nodrošināt Māras Pilānes ģimenes ārsta prakse.
Ārsta prakse ir reģistrēta un sertificēta atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra
noteikumu Nr.60 „Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to
struktūrvienībām" prasībām. Ārsta prakses darbības pamatteritorija ir Baltinavas novads.
2017. gadā praksē bija reģistrēti apmēram 1100 pacienti. (0 – 18. gadu vecumam vidēji 100).
Lielākā daļa pacientu ir 50 gadi un vecāki. . 2015. gadā 1275 pacienti, 2016. gadā 1160
pacienti.
Ārsta prakses darbs ir komandas darbs, kuru vada, plāno un uzrauga ģimenes ārste Māra
Pilāne , kas vienlaicīgi veic arī Ārsta prakses vadītājas funkcijas.
Ģimenes ārsta darbība ir primārās veselības aprūpes pamats, kas balstās uz šādiem
galvenajiem principiem:
• brīva pakalpojumu pieejamība;
• ilglaicīga un nepārtraukta pacientu aprūpe;
• vispusīga un koordinēta pacientu aprūpe;
• ģimenes ārsta un pacienta sadarbība pacienta veselības veicināšanā,
slimību profilaksē un ārstniecības procesā.
Primārajā veselības aprūpē ģimenes ārsta darbību raksturo vispārējās pieejas principi:
• tūlītēja, pastāvīga un brīva ārstniecības pakalpojumu pieejamība;
• ārstniecības pakalpojumu sniegšana pacientam ierastā vidē;
• ārstniecības pakalpojumu sniegšana tajā laikā un vietā, kur tā pacientam
nepieciešama.
Ģimenes ārsta pacients ir:
1. persona, kura reģistrēta ģimenes ārsta pacientu sarakstā, tai skaitā cita ģimenes ārsta
reģistrētais pacients, kas vērsies pie ģimenes ārsta kā pie pacienta ģimenes ārsta
aizvietotāja;
2. ģimenes ārsta pacientu sarakstā nereģistrējusies persona, kura:
2.1. īslaicīgas uzturēšanās (piemēram, komandējums, apciemojums) laikā ģimenes ārsta
darbības pamatteritorijā ir saslimusi un vērsusies pie ģimenes ārsta pēc palīdzības;
2.2. periodiski atrodas tuvinieku vai aizbildņu aprūpē attiecīgā ģimenes ārsta darbības
pamatteritorijā;
2.3. tiek vakcinēta vakcinācijas iestādē;
2.4. nav vispār reģistrējusies pie ģimenes ārsta, bet vērsusies pie ģimenes ārsta pēc
palīdzības;
2.5. atrodas ieslodzījuma vietā un ir vērsusies pie ģimenes ārsta ar ieslodzījuma vietā
strādājoša ārsta nosūtījumu.
Ģimenes ārsts atbilstoši līgumam ar Nacionālo veselības dienestu sniedz veselības aprūpes
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pakalpojumus savas darbības pamatteritorijā, nodrošinot savā pacientu sarakstā reģistrēto
pacientu veselības aprūpi. Rakstiski vienojoties ar pacientu, ģimenes ārsts savā pacientu
sarakstā reģistrētam pacientam var sniegt veselības aprūpes pakalpojumus arī ārpus savas
darbības pamatteritorijas.
Ārsta prakses darbības mērķis ir palīdzēt pacientam izvēlēties starp piedāvātajiem
veselības aprūpes pakalpojumiem, nodrošinot pacienta spējas labākai fiziskai, mentālai un
sociālai darbībai, kā arī saglabāt pacienta veselību.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ārsta prakses sniegtie pakalpojumi
Ārsta praksē pacientiem regulāri sniedz šādus primārās veselības aprūpes
pakalpojumus:
profilaktiskās apskates un izmeklējumi,
veselības pārbaudes,
konsultācijas,
slimību diagnostika,
bērnu veselības pārbaudes, tai skaitā bērnu vakcinācijas aptvere, veselības stāvokļa
novērtēšana,
organizētā vēža skrīninga datu uzraudzība,
hronisko slimību pacientu uzraudzība,
mājas vizīšu veikšana,
manipulācijas, kas noteiktas Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos
Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība",
u.c. pakalpojumus atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumiem
Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība"
Ārsta praksē:

•

izmanto medicīniskās tehnoloģijas, kas apstiprinātas atbilstoši normatīvajiem aktiem
par ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanas un jaunu
medicīnisko tehnoloģiju ieviešanas kārtību;

•

medicīnisko ierīču ekspluatācijā un tehniskajā uzraudzībā ievēro kārtību, kas noteikta
normatīvajos aktos par medicīnisko ierīču reģistrāciju, atbilstības novērtēšanu,
izplatīšanu, ekspluatāciju un tehnisko uzraudzību;

•

ir lietošanā esošo un valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu
saraksts, kā arī tiek nodrošināta šo līdzekļu metroloģiskā kontrole atbilstoši
normatīvajiem aktiem par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas
sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm;

•

lieto dezinfekcijas līdzekļus, kas reģistrēti atbilstoši normatīvajiem aktiem, kuros
noteiktas prasības darbībām ar biocīdiem. Dezinfekcijas un sterilizācijas pasākumus
veic saskaņā ar ģimenes ārsta apstiprinātajām higiēniskā un pretepidēmiskā režīma
prasībām;
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•

ir pieejama ģimenes ārsta apstiprināta neatliekamās medicīniskās palīdzības
sniegšanas kārtība;

•

ir nodrošināti neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai nepieciešamie
medikamenti un medicīniskās ierīces.

Ārsta prakses telpu plānojums un darba organizācija atbilst normatīvajiem aktiem par
higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē.
Ģimenes ārsts nodrošina Ārsta prakses vides pieejamību personām ar ierobežotām
funkcionālām spējām.
Lai Ārsta prakses darbība atbilstu Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumu
Nr.60 „Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām"
prasībām, ģimenes ārsts nodrošina pacientiem pieeju vismaz šādai informācijai:
1) atbilstības apliecinājumi (sertifikāti), kas piešķirti Ārsta praksei un kas apliecina tās
atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm, vai
to kopijas;
2) ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas, kuras pacientiem sniedz veselības
aprūpes pakalpojumus (vārds, uzvārds, profesija, specialitāte)
3) Ārsta praksē pieejamie veselības aprūpes pakalpojumi.
Ārsta praksē ir:
1) pacientu uzgaidāmā telpa ar garderobes vietu - koridors
2) pacientu reģistrācijas telpa -reģistratūra
3) ģimenes ārsta pacientu pieņemšanas telpa (kabinets);
4) laboratorija
5) procedūru telpa
6) personāla atpūtas telpa, ģērbtuve
7) datorkabinets
8) pacientu un personāla tualete,
.Cilvēku resursi
Ārsta prakses darbinieku sastāvs un viņu kompetence:
• Ģimenes ārsts - pienākumos ietilpst primārās veselības aprūpes pakalpojumu
sniegšana, Ārsta prakses vadīšana, personāla pieņemšana, pārraudzība, apmācība,
atbrīvošana no darba, sadarbība ar citiem veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem.
Ģimenes ārsts atbild par telpu un aprīkojuma uzturēšanu, kā arī finanšu plānošanu.
• Ārsta palīgs (feldšeris) - pienākumos ietilpst Ministru kabineta 2013.gada
17.decembra noteikumu Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas
kārtība" 15.pielikuma 1.punktā minēto pamatuzdevumu izpilde u.c. uzdevumu izpilde
atbilstoši ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem.
Ārsta prakses darbinieku (ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu) izglītībai un
kvalifikācijai jāatbilst izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
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3.10.5. Bāriņtiesa.
Baltinavas novada bāriņtiesa ir Baltinavas novada domes izveidota aizbildnības un
aizgādnības iestāde, kuras darbības teritorija ir Baltinavas novada administratīvā teritorija.
Bāriņtiesa darbojas vadoties pēc saistošajiem normatīvajiem aktiem, publiskajiem
tiesību principiem, un saskaņā ar Baltinavas novada bāriņtiesas nolikumu.
Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 10.panta trešo punktu, ja persona par bāriņtiesas
priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku vai bāriņtiesas locekli tiek ievēlēta pirmo
reizi, tā sešu mēnešu laikā pēc ievēlēšanas apgūst mācību programmu.
Bāriņtiesa sastāv no bāriņtiesas priekšsēdētāja, trīs bāriņtiesu locekļiem un sekretāra.
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3.11. ES finansējuma apguve
Baltinavas novads spējis piesaistīt ievērojamu ES finansējumu novada attīstībai, kopumā novadā realizēti 18 ievērojami projekti.
Baltinavas novada realizētie projekti 2013. - 2018.gadā
N
r.p.

Fonds
k

.
1ELFLA

2ELFLA

3ELFLA
4ELFLA

5KPFI

6KPFI

7ELFLA

Projekta
Projekta
attiecinā Publiskais Atbalsta
kopējās
Projekta nosaukums, numurs
mās
finansēju intensitāt Sasniegtie rezultāti
izmaksas,
izmaksas, ms, EUR e, %
EUR
EUR
Norādes zīmju uzstādīšana Baltinavas
Baltinavas novada administratīvajā teritorijā uzstādīti
novada administratīvajā teritorijā
13490.48 13490.48 12132.43
90 177 norādes zīmju stabiņi ar 265 norādes zīmēm uz
Nr.13-07-LL04-L413201-000012
iedzīvotāju mājām.
Tirdzniecības
punkta
ierīkošana
Baltinavas
ciemā,
Nr.13-07-LL04- 5502.10 5502.10 4951.89
90 Uzbūvēta tirgus paviljona nojume
L413101-000016
Informācijas stenda izbūve Baltinavā
Uzbūvēts informatīvais stends Baltinavas vēsturiskajā
6152.58 5084.8
4576.29
90
Nr.13-07-LL04-L413202-000016
centrā.
Pašapkalpošanās
veļas
mazgātavas
Veikta telpu vienkāršotā rekonstrukcija, iegādātas
izveide Baltinavas novada Baltinavā
6555.84 5418.05
4876.24
90
iekārtas un iekārtota pašapkalpošanās veļas mazgātava.
Nr.14-04-LL04-L413101-000021
Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšanai Baltinavas 157082,04 157082,04 131948,91
84 Nosiltināta Baltinavas Kultūras nama ēka
kultūras nama ēkā Nr. KPFI – 15.3/49
Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana,
uzlabojot Baltinavas vidusskolas ēkas 326911,56 326911,56 147346,72
45 Nosiltināta Baltinavas Vidusskolas ēka
energoefektivitāti Nr. KPFI – 15.2/71.
Baltinavas novada pašvaldības grants
Pārbūvēti divi pašvaldības grants autoceļi, 7.74km
342465.33 342465.33 308218.80
90
ceļu „Čudarīne-Obeļova” un „Baltinavagarumā

8ELFLA

9ELFLA
1ELFLA
0
1
ELFLA
1
1ELFLA
2
1
ELFLA
3
1
ELFLA
4
1ESF
6
1
LVAF
7
1
LVAF
8
1ZF
9

Abriņas” pārbūve Nr.17-07-A00702000030
"Baltinavas Vēsturiskā centra laukuma
labiekārtošana"Nr.16-07-AL1A019.2202000001
Brieksīnes kapličas atjaunošana
Nr. 17-07-AL19-A019.2201-000002
"Bērnu rotaļu laukuma izveide Baltinavā"
Nr. 16-07-AL19-A019.2206-000005
"Baltinavas novada muzeja izstāžu telpas
atjaunošana"Nr. 16-07-AL19-A019.2201000003
"Mans novads tautas deju rakstos" Nr.
16-07-AL19-A019.2207-000001
Velotūrisma maršruts "Vēstures atskaņas
Grīvas mežos”Nr17-07-AL19A019.2206-000004
Bērnu un jauniešu pašizpausme mūzikā
Nr.17-07-AL19-A019.2206-000005
Dzīvo aktīvs Baltinavā
Nr.9.2.4.2/16/I/045

57872.04 50000.00 44999.99

90 Labiekārtots Baltinavas vēsturiskais centrs

8824.70

90 Atjaunota Brieksīnes kapliča

8824.70

7942.23

Izveidots bērnu rotaļu laukums Baltinavas Vidusskolas
pagalmā

11334.68 11334.68 10201.20

90

11004.25 11004.25 10187.66

90 Atjaunota viena muzeja izstāžu telpa

8521.06

8521.06

7668.95

90

Iegādāts pilns tautu tērpu komplekts deju kolektīvam
„Kust i kust”

1967.97

1967.97

1771.18

90

Uzstādīta norāžu zīmes un izveidots velomaršruts pa
Grīvas mežiem,

1648.63

1648.63

1483.75

15118.00 15118.00 15118.00

Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas
5000.01
pētnieku sevī Nr. 1-08/236/2016
Iepazīsim,
lai
nosargātu
Nr.13938.3
08/302/2017
Zivsaimnieciskās
ekspluatācijas
noteikumu izstrāde Baltinavas novada 1386.66
ezeriem Nr.2.6.

Iegādāta audio aparatūra bērnu un jauniešu
skatuves mākslas uzlabošanai
Tiek organizētas bezmaksas peldēšanas, nūjošanas
100 un vingrošanas nodarbības, ar veselību saistīti semināri,
lekcijas un meistarklases.
Uzstādīta vides instalācija ZEME Baltinavas
90
vēsturiskajā centrā
90

5000.01

4500

3938.3

3541.97

90 Izveidota virtuālā pastaiga Motrīnes ezera apkaimē

1386.66

1026.13

74
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Izstrādāti zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi
Svētaunes un Obeļovas ezeriem

Apkopojot informāciju redzams, ka vislielākais finansējums piesaistīts projektā Baltinavas novada pašvaldības grants ceļu „Čudarīne-Obeļova”
un „Baltinava-Abriņas” pārbūve Nr.17-07-A00702-000030, kur ar projekta palīdzību atgūti 85% no kopējām izmaksām, jeb 308218.80EUR. Gandrīz
tikpat apjomīgs finansējuma piesaistes ziņā bijis Baltinavas Vidusskolas siltināšanas projekts Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, uzlabojot
Baltinavas vidusskolas ēkas energoefektivitāti Nr. KPFI – 15.2/71. Kopējās izmaksas – 326911.56EUR. Šis projekts gan prasīja vislielāko ieguldījumu
no pašvaldības puses, kas tajā 179564.84EUR sava līdzfinansējuma. Kopumā Baltinavas novads spējis piesaistīt finansējumu vairāk nekā 722 492,34
tūkstošu EUR apmērā, realizējot projektus par kopējo summu 984776.23 EUR un ieguldot tajā tikai 262283.89 EUR no novada pašvaldības, jo pārējais
finansējums saņemts ES fondu ietavaros.
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4.SVID analīze
Stiprās puses:
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Novads izveidojies uz viena pagasta
bāzes un visus resursus ir iespējams
novirzīt Baltinavas novada teritorijas
attīstībai
Ir liela sava novada patriotiskā izpratne
novada iedzīvotājos un lepnums par savu
novadu
Novada teritorijā ir pieejami dabas un
cilvēkresursi
Teritorija nav pārapdzīvota
Novads ir pazīstams ar kultūras
pasākumiem, kuri
tiek veidoti kā
Baltinavas vizītkarte un dot iespēju
attīstīties dažāda veida ražošanai
pakalpojumiem
Stipra sadarbība ar Nodarbinātības valsts
aģentūru
Attīstīta lauksaimniecība
Ekoloģiski tīra vide un sakārtota
apkārtējā telpa
Ievērojams
skaits
kultūrvēsturisko
pieminekļu
Kvalificēti, motivēti pedagogi
Veiksmīga
izglītības
programmu
realizācija
Jaunākās
pedagoģiskās
pieredzes
aogūšana un pielietošana mācību
procesos.
Pieejama interešu izglītība
Aktīva pašvaldības sadarbība ar skolas
jauniešiem
Ir sakārtota infrastruktūra sportam –
sporta halle Baltinavā
Darbojas vairākas biedrības
Zinoši,
pieredzējuši
ar
uagstu
profesionalitāti domes administrācijas
darbinieki
Atbalsts uzņēmējiem pašvaldības –
granta veidā, iepējama dalība pieredzes
apmaiņas braucinos
Veiksmīga sadarbība ae LLKC Balvu
nodaļu
Vērojama interese par mājražošanu un
amatniecību
Kultūras nama, bibbliotēkas, izglītības
iestāžu pieejamība
Vidusskolā iespēja Jaunsardzes kustībai

Vājās puses:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Novads ir attālu gan no Rīgas, gan no
reģionāliem centriem, kas būtiski
sadārdzina transporta izdevumus.
Novada pašvaldības budžets ir ierobežots
un infrastruktūras attīstībai ir mazas
iespējas
Bezdarbnieki ne vienmēr vēlas atrast un
strādāt darbus, kas ir mazkvalificēti
Iedzīvotājos ir vidēja
interese par
iespējām attīstīt uzņēmējdarbību
Plānošana un ideju realizācija notiek
relatīvi īsos termiņos iedzīvotāji maz
domā par ilgtermiņa attīstību
Ģeogrāfiskā atrašanās vieta (robeža)
samazina attīstības iespējas
Strauji samazinās iedzīvotāju skaits un
zems dzimstības rādītājs
Migrācijas rezultātā veidojas neapdzīvoti
ciemi
Augsts bezdarba līmenis, maz iespēju
atrast darba vietu visu vecumu
iedzīvotājiem
Zems ekonomiski aktīvo uzņēmumu
skaits
Ļoti vāji attīstīta tūrisma pakalpojumu
uzņēmējdarbība
Zems atalgojuma līmenis, algas nav
konkurētspējīgas
Trūkst ražošanas uzņēmumu ar augstu
pievienoto vērtību
Trūkst
informācijas
par
novadu
svešvalodās
Vīzu saņemšanas noteikumi neveicina
tūristu piesaisti no kaimiņvalsts –
Krievijas Federācijas
Mūsdienīgu mācību aprīkojuma trūkums
mācību iestādēs
Zema iedzīvotāju iesaistīšanās sporta un
kultūras pasākumos nav pietiekamas
materiāli tehniskās bāzes nodrošinājuma
mūsdienīgām jauniešu aktivitātēm
Jaunatnes darbā nav nodrošināts darbs ar
jauniešiem, kuri ir beiguši skolu
Trūkst spēcīgu līderu jauniešu vidū, daļa
jauniešu baidās uzņemties atbildību
Problēmas jauniešu nodarbinātībā vasarā
Trūkst vasaras nometņu bērniem un

•

•
•
•
•
•
•
•

Informācijas izplatīšanas iespējas novada
mājas lapā, informatīvajā izdevumā
“Baltinavas
Vēstis”,
soc.tīklos,
informatīvajos stendos
Brīvās pieejas internetpunkti
Latgaliešu tradīciju saglabāšana
Kultūras pasākumu dažādība
Pašdabības kolektīvu darbošanās iespējas
Laba savstarpējā
sadarbība visām
pašvaldības
iestādēm
un
struktūrvienībām
Veiksmīga ES fondu apguve dažādu
projektu veidā
Veiksmīga sadarbība ar kaimiņu
pašvaldībām,
veidojot
vienotu
Ziemeļlatgali

•

Iespējas:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

jauniešiem
Kultūras nama telpām
atjaunošanas darbi

nepieciešami

Draudi:
•

Attīstīt novada infrastruktūru, pielāgojot
to uzņēmēju un iedzīvotāju vajadzībām
Izmantot valsts attīstības programmas
dotās iespējas attīstīt mājražošanu,
amatniecību, mazo un vidējo uzņēmumu
radīšanu
Iedzīvotāju informētība par ES fondu
iespējām uzņēmējdarbības attštībai
Attīstīt infrastruktūru tūrisma jomas
vajadzībām
Organizēt pieredzes apmaiņas braucienus
lauksaimniekiem,
mājražotājiem,
amatniekiem
Inovācijas uzņēmumu attīstībā un
efektivitātē
Novada atpazīstamības veicināšana
Iesaistīties dažādos sadarbības projektos
ar kaimiņu pašvaldībām, NVO
Kultūrvēsturisko un dabas objektu
saglabāšana
Papildus izglītības programmu izveide
un piedāvājums izglītības iestādēs
Materiāli tehniskās bāzes modernizācija
izglītības iestādēs
Jaunu pedagogu piesaistīšana
Veicināt
skolēnu izglītošanu
par
uzņēmējdarbību, veidojot izpratni par tās
nozīmīgumu
novada
ekonomiskajā
izaugsmē un novada apdzīvotības
problēmas risināšanā
Popularizēt veselīgo dzīves veidu
Aktivizēt jauniešus novadā, iesasistot
jauniešus dažādās iniciatīvās

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Samazinoties
iedzīvotāju
skaitam
samazināsies arī novada budžets, līdz ar
to
samazināsies
iespējas
attīstīt
infrastruktūru,
kas
var
veicināt
darbaspējīgo iedzīvotāju vēl lielāku
aizplūšanu no novada
Jauniešu neatgriezšanās novadā pēc
studiju pabeigšanas augstskolās
Neskaidra valsts politika reģionu attīstībā
Nepārdomātās
plānotās
reģionālās
reformas negatīvās sekas, kas veicinās
vēl lielāku iedzīvotāju aizplūšanu no
laukiem, kas radīs neapdzīvotu un maz
attīstītu Austrumu pierobežas teritoriju
Bezdarba
līmenis
–
attīstoties
tehnoloģijām pieaug un nevis samazinās
Biežas un neprognozējamas nodokļu
izmaiņas
Zemas iedzīvotāju pirktspējas dēļ nav
iespējama mājražotāju, mazo un vidējo
uzņēmumu izveidošanās un attīstība
Zems iedzīvotāju ienākuma līmenis
Izteikta sabiedrības noslāņošanās
Mazapdzīvota un ekonomiski maz
attīstīta Austrumu pierobeža
Nepietiekams
finansējums
tūrisma
attīstībai
Neizdevīgi nosacījumi ES fondu
projektiem jaunajiem uzņēmējiem
ADSI atbalsta maksājumu izbeigšana
Skolēnu skaita samazinājums
Nepietiekamss finansējums sporta un
jaunatnes sfēras attīstībai un aktivitātēm

•
•
•
•

Jauniešu un visu novada iedzīvotāju
brīvprātīgā darba kustības attīstīšana
Attīstīt projektus ar dažādu investoru
piesaisti, veidojot tiem labvēlīgu vidi –
pretī saņemot jaunas darba vietas
Uzlabot darbu kultūras nozarē, pasākumu
dažādošanas iespējas
Kultūras nama telpu atjaunošana un
jaunu krēslu iegāde, pievilcīgas vides
radīšana

•
•
•
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novadā
Darba vietu samazināšanās novadā
Pagaidu
finansējuma
resursu
samazinājums (ES programmu slēgšana)
Investoru nevēlēšanās darboties Latgales
pierobežas reģionā

5.Novada tautsaimniecības attīstības iespējas
Tautsaimniecības nozares, kurām Baltinavas novadā piešķirams prioritārs, īpaši
atbalstāmu nozaru statuss, kā arī novada padomes darba stratēģiskās prioritātes, pamazām
izkristalizējās vācot materiālus par novada vēsturisko, pašreizējo stāvokli un to analizējot.
Attīstības programmas esošās situācijas un attīstības perspektīvu apspriešanā piedalījās arī
novada padomes deputāti, diskusijā sniedzot ierosinājumus par novada attīstības galvenajiem
virzieniem un perspektīvām.
Apkopojot ierosinājumus un iedzīvotāju aptaujas rezultātus, tika izvirzītas priekšplāna
šādas galvenās īpaši atbalstāmās prioritātes:
-

Nodarbinātības un darba vietas;

-

Lauksaimniecība;

-

Mežsaimniecība un kokapstrāde,

-

Lauksaimniecības produktu pārstrāde;

-

Pakalpojumu sniegšana

Lauksaimniecība un pakalpojumu sniegšana tika atzītas par nozarēm, kurām piešķirams
īpašs atbalsts, neaizmirstot arī par pārējām.
Darba gaitā tika izvirzīti arī nozaru vēlamie attīstības virzieni. Pamatojoties uz izpētes
rezultātiem, novada resursu analīzi, vispārējām zināšanām, katrai nozarei tika piedāvātas
ieviržu saraksts.

5.1. Sociālā un veselības joma
Baltinavas novadā veiksmīgi darbojas ģimenes ārsta privātprakse. Nākotnes vīzija
veselības aprūpes jomā ir saglabāt ģimenes ārsta privātpraksi, jo ģimenes ārsta praksē šobrīd
reģistrēti vairāk nekā 1000 pacienti. Papildināt un dažādot ārstniecības pakalpojumus
Baltinavas novada iedzīvotājiem. Nepieciešama jaunu speciālistu, piemēram, ārstnieciskās
rehabilitācijas speciālistu- fizioterapeitu, masāžas speciālistu piesaiste, pamatlīdzekļu un
aprīkojuma iegāde ārstnieciskās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai. Telpu
nodrošinājums ģimenes ārsta praksē šobrīd ir pietiekams. 2024.- 2025. gadā varētu organizēt
izbraukuma ārstniecības pakalpojumus Baltinavas novada teritorijā, Baltinavas novada
iedzīvotājiem.
Nākotnes vīzija sociālās aprūpes jomā 2024. -2025. gadā ir Sociālo dzīvokļu izveide
Baltinavas novadā, kā arī Dienas centra izveide Baltinavas novada ģimenēm ar bērniem.
Sociālie dzīvokļi Baltinavas novadā būtu nepieciešami, jo varētu izmitināt klientus, kuriem
nav patstāvīgas dzīvesvietas, vai arī krīzes situācijā nonākušas ģimenes. Lai veiksmīgi
izveidotu sociālos dzīvokļus, būtu nepieciešama klientu apzināšana , jaunu speciālistu
piesaiste , telpu nodrošinājums. Dienas centrā jaunajām un topošajām ģimenēm ar bērniem,
arī riska ģimenēm varētu notikt semināri, apmācības, riska ģimenes varētu mācīties sociālās
prasmes, arī bērnu audzināšanas prasmes.
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Veselības aprūpes, bērnu un ģimeņu un sociālo jautājumu darba grupa sanāca divās
sanāksmēs- 2018. gada 5. novembrī un 2019. gada 10. janvārī, kur kopīgi lēma par Attīstības
Programmas 2019.-2025. gada izstrādi, veica pašreizējās situācijas analīzi, kopīgi veica
nākotnes mērķu noteikšanu sociālajā un veselības aprūpes jomā.

5.2. Infrastruktūra un tehniskais nodrošinājums
Analizējot iedzīvotāju aptaujas rezultātus, iepriekšējā attīstības programmā plānoto un
ieviestos projektus, viennozīmīgi par aktualitāti infrastruktūras jomā ir ceļu infrastruktūras
sakārtošanas un uzturēšanas jautājumi. Problēmjautājums paliek regulāra grants segumu ceļu
uzlabošana un uzturēšana kārtībā visās sezonās, jo tieši šo problēmu, kā aktuālāko tiekoties ar
iedzīvotājiem uzsvēra kā līdz šim maz risinātu.
Patreiz ir iespējas piesaistīt ES fondu finansējumu pašvaldības autoceļu pārbūvei, tās ir
divas programmas “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un SAM
5.2.6.. Pašvaldība piesaistot šo programmu finansējumu pārbūvēs četrus pašvaldība
sautoceļus. Ikdienas autoceļu uzturēšnas darbus pašvaldība nodrošina pati, ir iegādāts auto
greiders. Tāpat jāplāno tuvākajā nākotnē Saimnieciskās nodaļas tehniskā nodrošinājuma
papildinājums ielu uzturēšanai Baltinavā un citu saimniecisku darbību efektīvai un
kvalitatīvai veikšanai, lai novada iedzīvotājiem sniegtie pakalpojumu būtu savlaicīgi un
kvalitatīvi . Jāizvērtē iespēja izveidot Saimniecisko nodaļu, lai tā būtu efektīva, ar operatīvām
iespējām nepieciešamības gadījumā veikt darbības, ja ir notikušas neordināras situācijas, ar
pieejamiem speciālistiem, kā elektriķis un santehniķis, ko iedzīvotāji aptaujas anketās
norādījuši, nepieciešamību pēc šādiem speciālistiem.
Uz doto brīdi novada pašvaldībā ir slikts nodrošinājums ar autotransportu. Novada
pašvaldībā uz septiņām iestādēm/struktūrvienībām ir tikai viena vieglā automašīna. Tas ir
iemesls tam, ka ne vienmēr var izplānot braucienu tā, lai nodrošinātu visu darbinieku
vajadzības. Vislielākas problēmas ir tas, ka Sociālā dienesta un Bāriņtiesas darbinieki ne
vienmēr var izbraukt pie klientiem, ja rodas nepieciešamība neatliekamajam klientu
apmeklējumam, tā kā vieglā automašīna atrodas izbraukumā citur. Būtu nekavējoties
jāatrisina auto transporta nodrošinājums tā, lai Sociālā dienesta darbiniekiem neatliekamības
gadījumā būtu pieejams autotransports. Tā kā Baltinavas vidusskolai nodotais 8-vietīgais
autobuss ir tehniski nolietojies un ņemot vērā, ka ir nepieciešms autotransporta
nodrošinājusms gan Sociālajam dienestam, gan Bāriņtiesai, gan Mūzikas un mākslas skolai,
gan Kultūras nama, bibliotēkai un muzejam, tad nepieciešams izskatīt iespēju iegādāties 8vietīgu autobusu Baltinavas novada pašvaldības iestāžu/struktūrvienību vajadzībām.
Informāciju komunikāciju tehnoloģijas. Baltinavas novadā var attīstīt vēl labākus
informāciju un komunikāciju tehnoloģiju sakarus, jo pēc pēdējiem Sabiedriskā pakalpojuma
regulatora datiem, IKT infrastruktūras kvalitāte varētu būt daudz labāka (to arī apliecināja
liels vairums iedzīvotāju aptaujas gaitā). IKT attīstību varētu veicināt ar IKT piegādātāju un
ES SF līdzfinansējumu.
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5.3.Uzņēmējdarbība un tūrisms
Balstoties uz uzņēmējdarbības jomām, kuras noteiktas kā prioritāti attīstāmas, varam
iezīmēt tendences:
Kokapstrādē – pieprasījums pēc koksnes izstrādājumiem ir stabils, bet jārēķinās, ka
koksnes tirgus cenas ļoti svārstās atkarībā no pieprasījuma. Iezīmējas tendence, ka gala
produkts ir arvien mazāk un mazāk pārstrādāta koksne, tajā pat laikā ir tendence pieaugt
pieprasījumam pēc tādas apstrādātas koksnes – ar siltumu apstrādāta, piesātināta koksne,
dažāda veida koka plāksnes). Arvien vairāk pieaug pieprasījums pēc produkcijas ar pievienoto
vērtību. Mežsaimniecībā arvien vairāk ir pieprasījums pēs šķeldas, kas varētu būt viens no
perspektīvākajām šīs nozares produkcijām. Koksnes produkcijai lielākā konkurence ir lēti un
ne reti mazkvalitatīvi materiāli no Ķīnas, Āzijas. Attīstības iespējas var veicināt ar investoru
(un/vai ražotāju) piesaisti, kuri pašreiz vairāk darbojas valstīs ar augstu izmaksu slieksni (
Skandināvija, vāciski runājošās ES valstis); koksnes atkritumi kā blakus produkts materiāls
maza apjoma enerģijas un kurināmā ražošanai; iespējas attīstīt produkcijas veidus –
sagatavotus izejmateriālus un sastāvdaļas dažādiem gala produktu ražotājiem – ēku, mēbeļu,
logu, durvju utaml. ražošanai.
Lauksaimniecībā – pamatojoties uz to, ka Baltinavas novadā ir viens no augstākajiem
lauksaimniecībā izmantojamās zemes izmantošanas rādītājiem, kas skaidri iezīmējās arī
novada teritorijas apsekojumā, līdz ar to nākotnē turpināt attīstīt esošo lauksaimniecību –
graudkopību, gaļas lopu audzēšanu, piena ražošanu, aitkopību. Lai veicinātu lauku teritorijas
apdzīvotību, svearīgākais faktors būtu mazo un vidējo ģimenes saimniecību izveide, tāpat
liekot lielu akcentu uz mājražošanu un amatniecību, kā vienu no tūrisma attīstības
pamatnostādnēm. Īpaši pievēršot uzmanību kooperācijai, kas ļautu attīstīties tiesi mazajām
ģimenes saimniecībām. Tāpat jāizvērtē izskatīt iespējas nišas produktu ražošanai –
piemēram, kaņepes, linus, ārstniecības augus, ķiplokus, soju u.tml.
Lauksaimniecības produktu pārstrādē – gan apkopojot statistisko informāciju, gan
balstoties uz iedzīvotāju aptaujas datiem – var secināt, ka novadā varētu tikt attīstītas maza
apjoma „darbnīcas”, kurās tiek sagatavota produkcija, kas izaudzēta uz vietas Baltinavas
novadā – piena izstrādājumi – krējums, sieri; gaļas izstrādājumi – kūpinājumi un gaļas
kulinārija; zivju izstrādājumi – svaigas zivis un zivju kūpinājumi. Pašlaik šos attīstības
procesus bremzē – iedzīvotāju nezināšana par procesiem kā uzsākt maza mēroga
uzņēmējdarbību pārstrādes jomā, kā arī iedzīvotājus attur pievērsties šiem procesiem pālieku
lielā birokrātija, līdz ar to – šīs ir tās jomas, kuras risinot, novadā var attīstīt labus pārstrādes
biznesus, kas nodrošinātu darbu vairākām ģimenēm.
Tūrisms - novadā nav izplatīta nodarbošanās ar tūrisma pakalpojumu sniegšanu,
iedzīvotāji līdz šim ir uzskatījuši, ka Baltinavas novads ir pārāk tālu no lielajiem apdzīvojuma
centriem, lai uz Baltinavu brauktu tūristi. Taču tendence pēdējos gados ) liecina par to, ka
tūrisma pakalpojumi ir pieprasīti arī Baltinavā, jo aizvien vairāk Latvijas iedzīvotāju no
citiem Latvijas novadiem vēlas apciemot Baltinavu, kā viens no faktoriem ir Baltinavas
dramatiskā teātra “Palāda” izrādes, šis faktors varētu kļūt par īpašu brendu ar ko piesaistīt
tūristus, pozitīva iezīme ir tā, ka tiek iesaistīti vietējie mājražotāji un amatnieki, kuri piedāvā
savu produkciju, tadejādi veidojot kopējo Baltinavas novada “tūrisma produktu”. Tāpat
tūristiem ir pievilcīgi Baltinavas novadā esošie kultūrvēsturiskie un dabas objekti. Nākotnē
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viens no galvenajiem uzdevumiem būtu izveidot video prezentāciju par Baltinavas novadu,
tadejādi veicinot Baltinavas novada atpazīstamību.
Lielāka vērība jāpievērš iespējai infrastruktūras sakārtošanai uzņēmējdarbības
veicināšanai, sakārtojot pašvaldības autoceļus. Turpināt grantu veidā vai citu līdzīgu
pašvaldības finansētu programmu veidā
atbalstīt novada jaunos uzņēmējus, mazos
uzņēmējus, mājražotājus un amatniekus, izskatot iespēju finansējuma palielināšanai.

5.4. Izglītība
Baltinavas novadam turpināt sadarbību ar Balvu novadu, izmantojot Balvu novada
Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes pakalpojumus.
Baltinavas novadā izglītību 2019.-2026. gadā attīstīt, stiprinot un atbalstot esošās
izglītības iestādes- Baltinavas vidusskolu un Baltinavas Mūzikas un mākslas skolu, ar
kvalitatīvu izglītības pakalpojumu klāstu piesaistot novada izglītības iestādēm izglītojamos arī
no citām pašvaldībām.
Baltinavas vidusskola
Baltinavas vidusskolu attīstīt kā novada izglītības, informācijas, kultūras un sporta
centru.
-

-

Saglabāt esošo skolas izglītības programmu piedāvājumu:
vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011);
pamatizglītības programma (kods 21011111);
speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods
21015611);
vispārējās pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111);
interešu izglītības programmas, jaunsardze, daudzveidīgs karjeras izglītības
piedāvājums;
profesionālās ievirzes izglītība sportā- Balvu sporta skolas grupu darbība Baltinavas
vidusskolā.
Saglabāt pašvaldības materiālo atbalstu izglītojamajiem:
brīvpusdienas visiem izglītojamajiem;
pašvaldības autobusi skolēnu pārvadāšanai uz skolu, no skolas vai sabiedriskā
transporta biļešu apmaksa;
izglītojamo materiālā stimulēšana (starpnovadu, reģiona, valsts olimpiāžu, konkursu,
sacensību godalgoto vietu ieguvēju materiālā stimulēšana u.c.).

Paplašināt Baltinavas vidusskolas piedāvājumu:
kompetencēs balstīta mācību satura pakāpeniska ieviešana- „Skola 2030”;
papildus izglītības piedāvājums vidējās izglītības posmā (valsts aizsardzības mācība);
Baltinavas vidusskola- jaunsardzes bāzes skola;
ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska samazināšanai”
(PuMPuRS) īstenošana skolā;
- vasaras nometnes bērniem un jauniešiem;
- ārpusklases aktivitāšu piedāvājuma dažādošana (folkloras kopa, datorika, kokapstrāde
u.c.);
- pieaugušo izglītība (semināri, kursi, vasaras skolas u.c.).
-

Pilnveidot un attīstīt vidusskolas materiālo bāzi:
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-

jauna mikroautobusa iegāde skolēnu ikdienas pārvadājumiem;
sporta laukuma modernizācija (to kompleksā ar sporta halli izmantot visa novada
sporta aktivitātēm);
skolas ēkas 2. stāva gaiteņa remonts;
aktu zāles labiekārtošana (skatuves aprīkojums, krēsli, žalūzijas, aizkari);
atsevišķu telpu (garderobju u.c.) labiekārtošana;
kabinetu nodrošinājuma ar mācību tehniskajiem līdzekļiem uzlabošana;
WiFi nodrošināšana visā skolā.

Vidusskolas resursus izmantot ne tikai skolas, bet arī novada pašvaldības un kopienas
kopējam labumam (cilvēkresursi, sporta bāze, Paaudžu centrs, aktu zāle u.c. skolas telpas, to
aprīkojums, autobusi).

Baltinavas Mūzikas un mākslas skola

-

Saglabāt esošo profesionālās ievirzes izglītības programmu piedāvājumu:
„Vizuāli plastiskā māksla” (kods 20V211 001);
„Klavierspēle” ( kods 20V 212 011);
„Akordeona spēle” (kods 20V 212011);
„Vijoļspēle” (kods 20V 212021);
„Flautas spēle” ( kods 20V 212031);
„Klarnetes spēle” ( kods 20V 212031);
„Saksofona spēle” ( kods 20V 212031);
„Mežraga spēle” ( kods 20V 212031);
„Trompetes spēle” ( kods 20V 212031);
„Eifonija spēle” ( kods 20V 212031);
“Dejas pamati” ( kods 20V 212 101)
interešu izglītības programmas “Mūsdienu deja”, “Ģitārspēle”

Paplašināt skolas piedāvājumu ar jaunām programmām.
Ieviest izglītības programmu pirmskolas vecuma bērniem.
Ieviest informāciju tehnoloģijas mācību procesā ( sintezatora spēle, nošu pieraksts,
jaunrade u. c.).
Organizēt radošās un izglītojošās nometnes audzēkņiem un citiem interesentiem
vasaras periodā.
Organizēt meistarklases ar profesionāliem māksliniekiem, pedagogiem.
Ieviest elektronisko skolvadības sistēmu „E-klase”
Atjaunot mācību priekšmetu “Ritmika” jaunākajās klasēs.
Pilnveidot mūžizglītības piedāvājumu atbilstoši pieprasījumam.
Veidot sadarbības projektus ar pašvaldību skolas apkārtnes sakopšanā un
labiekārtošanā, radīt estētiskāku vidi skolas teritorijā esošajām blakus ēkām.
Iekārtot atpūtas telpu audzēkņiem ar novusa galdu un citām spēlēm.
Turpināt nodrošināt skolu ar īpaši bērniem piemērotiem, kvalitatīviem mūzikas
instrumentiem.
Meklēt iespējas ES fondu piesaistei, izveidot nevalstisko organizāciju, iesaistot vecākus,
pašvaldību.
Izveidot izstāžu zāli.
Iegādāties transportlīdzekli- autobusu skolas vajadzībām.
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5.5. Darbs ar jaunatni
Viens no nozīmīgakajiem jautājumiem, kur būtu jāpievērš vislielākā uzmanība ir darbs
ar jaunatni. Pašvaldība no 2019.gadā nodrošinās jaunatnes lietu speciālistu, kurš strādās ar
jauniešiem Baltinavas novadā ārpus izglītības iestādēm. Nepieciešams atrisināt telpu
jautājumu, kur jauniesiem būtu iespējams sanākt pēcpusdienās un mērktiecīgi pavadīt brīvo
laiku. 2019.gadā tiks realizēts projekts “Esi domājošs. Darbīgs. Atbildīgs”, kura ietvaros
notiks dažādas aktivitātes jauniešiem, dažādas tematiskās darbnīcas, sporta aktivitātes un
Jauniešu diena.

5.6. Kultūra un kultūrmantojums
Izvērtējot iepriekšējo darba periodu ir zināms skaidrs virziens, kurā muzejs var un ir
gatavs strādāt, izvirzot prioritāros darbības uzdevumus:
1.
Kultūrvēsturiskā mantojuma izpēte, saglabāšana, popularizēšana, akcentējot
nemateriālo kultūras mantojumu.
2.
Jaunas pamatekspozīcijas izveide.
3.
Muzejs kā mūžizglītības daļa.
4.
Dzīves vides kvalitātes veicinātājs.
Jāveic mērķtiecīgs, regulārs izskaidrošanas darbs vietējiem politiskajiem spēkiem
(finansētājam) un sabiedrībai (pakalpojumu lietotājiem), definējot ieguvumus atbilstoši
ieguldītajam finansējumam un uzsverot muzeja pozitīvo lomu sabiedrības kultūras, sociālo,
izglītības un ekonomisko interešu risināšanā.
Izmantot dažādus finansu instrumentus, izstrādājot un piedaloties dažādos projektu
konkursos.
Piedāvāt muzeja pakalpojumus (izstādes) ārpus muzeja telpām- citu kultūras
pasākumu un aktivitāšu kontekstā, tas sekmē muzeja atpazīstamību.
Muzejam jāuztur esošā un jāveido mērķtiecīga sadarbība ar Tūrisma
informācijas centriem, piedāvājot sava produkta iekļaušanu esošajos maršrutos vai piedalīties
jaunu maršrutu izstrādē.
Aktivēt muzeja komunikāciju ar sabiedrību:
- vairāk iesaistīt vecākos iedzīvotājus- paaudžu pieredzes pārmantojamības un
nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas nodrošināšanai;
- ļoti svarīgi - piesaistīt ģimenes;
- izzināt un respektēt sabiedrības intereses un vēlmes kultūras produktu piedāvājuma
plānošanā un izstrādē;
- paaudžu pieredzes pārmantojamības nodrošināšanai, īpašu uzmanību pievērst
jaunākās paaudzes apmeklētājiem;
- izvērtēt piedāvājumu efektivitāti un reklāmas atdevi.
Nepieciešams piesaistīt finansējumu ar projektu palīdzību jaunas pamatekspozīcijas
iekārtošanā un esošo ekspozīciju mākslinieciskajam noformējumam.
Ņemot vērā to, ka Baltinavas Kultūras mans kopš tā izbūvēšnas 1976.gada,
remontdarbi ir bijuši nepietiekami, ir nepieciešama kultūras nama telpu atjaunošana, it sevišķi
parketa atjaunošana lielajā zālē, tāpat nepieciešami jauni krēsli, tā kā krēsli arī nav iegādāti
kopš 1976.gada.
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5.7. Biedrības un nevalstiskās organizācijas
Nepieciešams panākt un motivēt iedzīvotājus iesaistīšanos biedrībās, tadejādi radot
iespēju sabiedrības aktivizēšanai un interešu grupu veidošanai. Tādā veidā radīsies iespējas
dažādu pasākumu organizēšanai iedzīvotājiem ar dažādām interesēm. Jāizskata iespējas
Baltinavas novadā izveidot Latvijas Sarkanā krusta nodaļu, ar mērķi iesaistīt jaunaiešus.
Vairāk iesasitīties kopprojektos, tadejādi radot iespēju lielākam finansējuma piesaistījumama
Baltinavas novad teritorijai
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