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Ievads
Izejot no iedzīvotāju anketšanas rezultātiem tiek noteikta Baltinavas novada attīstības vīzija
nākamajiem septiņiem gadiem –

Baltinavas
novads
attīstās,
kā
patstāvīga
administratīvi teritorāla vienība ar ekonomisku
izaugsmi, dabas, latgaliskās kultūras un tradīciju
attīstību, nodrošinot visaptverošu labklājību novada
iedzīvotājiem un iepēju labas izglītības ieguvei.
Baltinavas novada nākotne – jaunas darboties gribošas
ģimenes, kuras vēlas dzīvot skaistā, sakoptā latgaliskā
novadā ar augstu dzīves kvalitāti, mobilitāti, biznesa
un atpūtas iespējām ekoloģiskajā vidē.

Baltinavas novada attīstības programmu veido divi sējumi. Pirmais sējums ietver
pašreizējās situācijas raksturojumu, SVID analīzi. Pašreizējās situācijas raksturojums ietver
katras nozares raksturojumu, aprakstot galvenās tendences un sniedzot vērtējumu par
galvenajiem risināmajiem jautājumiem, iespējām un problēmām.
Attīstības programmas otrais sējums sastāv no stratēģiskās daļas, apraksta par
attīstības programmas saskaņotību ar citiem plānošanas dokumentiem, rīcības plāna,
investīciju plāna, kā arī apraksta par attīstības programmas īstenošanas un uzraudzības
kārtību un pārskatu par iedzīvotāju līdzdalību attīstības programmas izstrādē.
Stratēģiskā daļa izstrādāta, balstoties uz esošo situāciju un SVID analīzi un ietver
Baltinavas novada definēto specializāciju, stratēģiskos mērķus, ilgtermiņa un vidēja termiņa
prioritātes, rīcības virzienus un uzdevumus. Šajā sējumā ir veikta analīze par Baltinavas
novada izvirzīto attīstības stratēģisko mērķu un prioritāšu saistību ar citiem nacionālā un
reģionāla līmeņa plānošanas dokumentiem.
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Lai nodrošinātu ilgtspējīgu un līdzsvarotu Baltinavas novada attīstību, izvirzīti šādi
stratēģiskie mērķi:

1.att. Startēģiskie mērķi
Lai sasniegtu Baltinavas novada attīstības programmas019. – 2025. gadam izvirzītās vidēja
termiņa prioritātes, ir izstrādāts Rīcības plāns 2019. - 2021. gadam. Rīcības plānā noteikti
konkrēti uzdevumi, nosakot izpildītājus un finanšu resursus.
Rīcības plānā atspoguļotas plānotās investīcijas Baltinavas novada pašvaldības
attīstības veicināšanai gan no pašvaldības budžeta, gan no Eiropas Savienības fondiem,
gan no citiem finanšu avotiem. Rīcības plāns izstrādāts 3 gadu termiņam, paredzot konkrētu
projektu izstrādi un to sasaisti ar izpildītājiem un finanšu resursiem 2019., 2020. un 2021.
gadā.
Rīcības plāns sastādīts secīgi par visām 6 attīstības programmā noteiktajām vidēja
termiņa prioritātēm, un tas ietver:
•

•
•
•
•

Informāciju par projekta jeb aktivitātes pamatojumu saistībā ar attīstības
programmas noteiktajām vidēja termiņa prioritātēm, rīcības virzieniem un
uzdevumiem;
Informāciju par projekta jeb aktivitātes plānotajiem darbības rezultātiem;
Informāciju par plānoto projekta jeb aktivitātes uzsākšanas gadu un tā realizācijas
ilgumu;
Informāciju par projekta jeb aktivitātes finanšu avotu - pašvaldības budžets, Eiropas
Savienības finansējums vai kāds cits finanšu instruments;
Informāciju par atbildīgo projekta jeb aktivitātes īstenošanā.
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Rīcības plānā iekļauto informāciju par realizējamiem projektiem un aktivitātēm var
pārskatīt, veicot ikgadējo rīcības plāna aktualizāciju. Rīcības plāna aktualizāciju, nemainot
pārejās attīstības programma daļas, paredzēts veikt katru gadu, pārskatot līdzšinējo projektu
statusu, iekļaujot jaunus projektus un projektu idejas, kas atbilst attīstības programmā
izvirzītajām vidēja termiņa prioritātēm.
Baltinavas novada attīstības programmā visas vidēja termiņa prioritātes, rīcības
virzieni un uzdevumi ir hierarhiski numurēti, un tas nodrošina ērtu programmas
pārskatāmību un uzraudzību. Lai būtu iespējams novērtēt to, kā norit darbs pie noteikto
vidējā termiņu prioritāšu sasniegšanas, stratēģiju noslēdz sadaļa par attīstības programmā
noteiktās vidēja termiņa prioritātes 17 sasniegšanas izvērtējuma rādītājiem.
Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības kārtībā noteikts uzraudzības un
ziņojuma sagatavošanas periodiskums, ziņojumā analizējamie uzraudzības rādītāji un tā
kopējais saturs. Tas veicina programmas īstenošanu un pārskatīšanu.
Šim dokumentam ir pievienoti divi pielikumi – Investīciju plāns un Rīcības plāns.

Situācijas analīzes kopsavilkums
Baltinavas novada esošās situācijas analīze veikta Baltinavas novada attīstības
programmas 1.sējumā un zemāk sniegts analīzes kopsavilkums.
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.
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. Straujā
samazinājuma dinamika ir ļoti nelabvēlīga novadam un novada tālākai attīstībai, iezīmējas
zināms apdraudējums novada tālākai pastāvēšanai.
Analizējot iedzīvotāju dabīgo kustību Baltinavas novadā skaidri iezīmējas negatīvā
bilance, kad mirušo skaits pārsniedz dzimušo skaitu. 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.
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). Baltinavā darbojas Mūzikas un mākslas
skola.
Pēdējā laikā vērojama bezdarba % samazināšanās no 23,8% līdz 14,9%. Bezdarba līmeņa
samazinājums nav saistīts ar jaunu darba vietu radīšanu Baltinavas novadā, bet gan uz
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faktu, ka iedzīvotāji aiziet pensijā vai arī ekonomiski aktīvie iedzīvotāji izbrauc ārpus
Baltinavas novada uz pilsētām vai ārzemēm
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%.
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”.
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.
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.
Muzeja darbības pamatmērķis ir uzturēt dzīvotspējīgu sabiedrībai pieejamu Baltinavas
Novada muzeju, izmantojot vākšanas, glabāšanas, pētīšanas un izglītošanas metodes.
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
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 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
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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.
Pašvaldībā ir septiņas iestādes un diva sstruktūrvienības.

Stratēģiskā daļa
Baltinavas novada pašvaldības specializācija
Pamatojas uz tradicionālajām nozarēm – lauksaimnieciskā ražošana un pārstrāde,
mežsaimniecība, kokapstrāde, pakalpojumi, kā arī mājražošana, amatniecība un tūrisms.
Ir potenciāls attīstīties mājražošanai, izkopjot un iemācoties padarīt par biznesa
iespējām senos arodus un prasmes – maizes cepšanas, sieru siešanas, amatniecības veidus.
Lauksaimnieciskās ražošanas dažādošana, attīstot, piemēram, aitkopību vai kazkopību.
Baltinavas novads papildinās reģiona pilsētu un novadu attīstības virzienus, pamatojoties uz
to, ka Latgales atvērtās telpas attīstība balstās uz lauksaimniecību, mežsaimniecību un
tūrismu, iekļaujoties vienotajā Ziemeļlatgales tūrisma sasaistē. Ekonomiskās aktivitātes
dažādotas, papildinot tradicionālās lauksaimniecības nozares ar citiem darbības veidiem bioloģisko lauksaimniecību, netradicionālajiem virzieniem, amatniecību.
Salīdzinot ar pārējiem Latgales reģiona novadiem, Baltinavas novadam ir izteiktāka
meža un lauksaimniecības zemju attīstība, kas arī turpmāk nosaka mežrūpniecības,
kokapstrādes, lauksaimniecības ražošanas un pārstrādes nozares attīstību. Reģionālās
nozīmes tūrisma koridori iet gar Baltinavas novada robežām, piesaistīt tūristus ir
iespējams, piedāvājot autentisku tūrisma produktu un kvalitatīvu pakalpojumu, veidojot
kopējus tūrisma maršrutus. Tūrisma piedāvājums jāveido kompleksi, sadarbojoties ar
Latgales reģiona novadiem. Attīstot latviskās un latgaliskās dzīvesziņas vīziju, tās ir, lauku
sētas ražojumi un lauku sētas labumi, bioloģiskā pārtika, paplašinot vietējo ražotāju “Lauku
labumu tirdziņus”. Tūrisma infrastruktūras un pakalpojumu attīstībā Baltinavas novadam ir
ļoti plašas iespējas sadarboties ar Latgales reģiona novadiem, īpaši kaimiņu pašvaldībām Kārsavas, Balvu un Viļakas novadiem, veidojot kompleksu tūrisma piedāvājumu,
iesaistoties kopējos tūrisma maršrutos, kopīgi attīstot Ziemeļlatgales telpu. Iedzīvotāju
dzīves un darba apstākļu kvalitātes uzlabošanai tiek attīstīta kultūras infrastruktūra, ir
Baltinavas tautas nams, nodrošinot kultūras pasākumu pieejamību Baltinavas novadā,
saliedējot sabiedrību un sniedzot iedzīvotājiem radošo izpausmju iespējas, tādējādi
sekmējot vērtību inovāciju ieviešanu saimnieciskās dzīves organizēšanā. Izvērtējot visas
iespējas gan pašvaldības sniegto pakalpojumu sfērā, gan uzņēmējdarbības attšitības iespējās
aktīvi iesasitīties sadarbībā ar VARAM Remigrācijas koordinatori, lai apzinātu Baltinavas
novada izbraukušos iedzīvotājus un informētu par atgriezšanās iespējām, it seviški uzsverot
“pēcbrexsit” laiku.
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Kultūras infrastruktūras pārklājumu novadā veido arī bibliotēkas un novada muzejs,
kā arī Mūzikas un mākslas skola. Bibliotēkas bieži darbojas arī kā sabiedriski nozīmīgi
mūžizglītības centri. Kultūras namam, muzejam un citām kultūrizglītības iestādēm ir liels
attīstības potenciāls, veidojot reģionālos amatniecības etnogrāfiskās kultūras centrus, ar
izteiktu latgalisko kultūras un tradīciju mantojumu, sekmējot vietējo iedzīvotāju
nodarbinātību un mikro - ražošanas attīstību.. Padarīt pievilcīgu vidi, nodrošināt izglītības
iestāžu pieejamību, ieinteresējot uzņēmējdarbības veidošanā.

Stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa prioritātes
Vēlamās situācijas sasniegšanai, kas vērsta uz teritorijas attīstības vīzijas
sasniegšanu, ir definēti stratēģiskie mērķi (SM). Stratēģiskie mērķi kalpo par pamatu
prioritāšu noteikšanai un turpmāko veicamo darbību identificēšanai.

2.att. Startēģisko mērķu sasaiste ar ilgtermiņa prioritātēm

Vidēja termiņa prioritātes
Vidēja termiņa prioritātes (VTP) ir svarīgākie nosacījumi, lai sekmētu ilgtermiņa
prioritāšu sasniegšanu. Vidēja termiņa prioritātes tika noteiktas, izvērtējot novada resursus,
specializāciju, un ņemot vērā ilgtermiņa prioritātes, SVID analīzi.
8

Ilgtermiņa un vidēja termiņa prioritāšu saskaņotība
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3.att. Ilgtermiņa prioritāšu sasaiste ar vidējā termiņa prioritātēm
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Vidējā termiņā sasniedzamie rezultāti
Nosakot Vidēja termiņa prioritātes, katrai no prioritātēm tiek definēti sasniedzamie
rezultāti, kas atspoguļo mērķa sasniegšanu/nesasniegšanu.
1.tabula

Rādītājs

Bāzes
gads

Pašreizējā
vērtība

2025.gadā
sasniedzamais
rezultāts

Iedzīvotāju skaits

2017.

1130

nesamazinās

PMLP dati

Migrācijas saldo

2017.

-25

0

PMLP dati

Skolēnu skaits izglītības
iestādēs
(Baltinavas
vidusskola) 1.-12.klasei

2017.

119

nesamazinās

Pašvaldības dati

Trūcīgo personu skaits

2017.

94

samazinās

Pašvaldības dati

Maznodrošināto personu
skaits

2017.

36

samazinās

Pašvaldības dati

Kultūras
pasākumu
apmeklētāju skaits

2017.

550

nesamazinās

Pašvaldības dati

2017.

7

8

Pašvaldības dati

2017.

508

nesamazinās

2017.

14,9

10,0

Nodarbinātības
aģentūra

Ekonomiski aktīvo tirgus
sektora statistikas vienību
skaits
(uz
1000
iedzīvotājiem)

2017.

98

100

Centrālā
pārvaldes dati

Lauksaimniecībā
izmantojamās platības, %

2017.

93,2

95,0

LAD dati

Tūristu apmeklētība

2017.

Pašdarbības
skaits

kolektīvu

Darbspējas vecumā esošo
iedzīvotāju skaits
Bezdarba līmenis (%)
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Avots

Pašvaldības dati
valsts

statistikas

Tūrisma produktu skaits
– velomaršruti, viesu
mājas u.c.

2017.

3

6

Pašvaldības dati

Informācijas stendu skaits
pie kultūrvēsturiskajiem
objektiem

2017.

3

6

Pašvaldības dati

Teritorijas
indekss

2017

-1,386

Pozitīva
vērtība

VARAM, VRAA

Noslēgto
sadarbības
līgumu skaits ar citām
pašvaldībām

2017.

1

4

Pašvaldības dati

Dalība
projektos
skaits)

2017.

1

3

Pašvalības dati

2017.

11

15

Pašvaldības dati

Pārbūvēto
pašvaldības
autoceļu garums, km

2017.

7,4

12,0

Pašvaldības dati

Atkritumu
šķirošanas
vietu/laukumu skaits

2017.

1

3

Pašvaldības dati

Centralizētās
ūdensapgādes patērētāju
skaits

2017.

291

nesamazinās

Pašvaldības dati

Centralizētās
kanalizācijas
sistēmas
patērētāju skaits

2017.

196

nesamazinās

Pašvaldības dati

Realizēto
līdzfinansēto
skaits

attīstības

pārrobežu
(projektu
ES
projektu

(projektu
skaits/
piesaistītais finansējums)

Rīcības virzieni un risināmie uzdevumi
Rīcības virzieni (RV) ir konkrētu pasākumu kopums, kas ir izvirzīti vidēja termiņa
prioritāšu sasniegšanai. Rīcības virzienu īstenošanai ir noteikti vidējā termiņā risināmie
uzdevumi (U), kas ir iniciatīvu un rīcību kopums.

12

2.tabula
Stratēģiskā matrica vidēja termiņa prioritāšu īstenošanai
Vidēja termiņa prioritāte

Rīcības virzieni

Uzdevumi

RV1.1. Izglītības iestāžu
infarstruktūras sakārtošana,
materiāli tehniskās bāzes
nodrošināšana
un
uzturēšana

U1.1.1. Pilnveidot un modernizēt izglītības iestāžu
materiāli tehnisko bāzi
U1.1.2. Izglītības iestāžu pilkvērtīgas uzturēšanas
nodrošināšana

U1.2.1.Nodrošināt kvalitatīvu, daudzpusīgu uu
RV1.2. Izglītības iestāžu pieejamu izglītības piedāvājumu
Mūsdienu pieejamības uzlabošana
U1.2.2. Skolēnu pārvadājumu droša un efektīva

VTP1
prasībām
atbilstoša
izglītība, tās attīstība un
pieejamība;

nodrošināšana
U1.3.1. Inovāciju atbalstīšana izglītības iestāžu
darbībā

RV1.3. Izglītības kvalitātes
U1.3.2. Izglītības pakapojumu dažādošana
paaugstināšana
(nometnes,
jauniešu
apmaiņas,
jauniešu
iniciatīvas, neformālā izglītība)
U1.4.1. Profesionālās ievirzes un interešu
RV1.4.
Profesionālās izglītības darbības atbalstīšana
ievirzes
un
interešu
U1.4.2. Profesionālās ievirzes un interešu
izglītības attīstīšana
izglītības materiāli tehniskās bāzes uzlabošana
U2.1.1. Pilnveidot un attīstīt kultūras iestāžu
infarstruktūru un materiāli tehnisko bāzi

RV2.1. Kultūras iestāžu
Kultūrvides infrastruktūras attīstība un U2.1.2.Attīstīt kvalitatīvu
pakalpojumu piedāvājumu
kultūras darbības nodrošināšana

VTP2 –
attīstība,
infrastruktūras
sakārtošana,
kultūrmantojuma
saglabāšana

VTP3 - Veselīga

kultūras

nozares

U2.1.3. Atbalstīt pašdarbības kolektīvus
RV2.2.Kultūrvēsturiskā
mantojuma infrastruktūras
sakārtošana,
nemateriālā
kultūras
mantojuma
saglabāšana
un
popularizēšana

U2.2.1.Veicināt nemateriālā kultūras mantojuma
un tradīciju saglabāšanu, popularizēšanu un
nodošanu nākamajām paaudzēm
U2.2.2 .Muzeja infrastruktūras sakārtošana
U2.2.3.
Kultūrvides
objektu
sakārtošana,
labiekārtošana, restaurācija vai atjaunošana

RV3.1. Veselības aprūpe U3.1.1.Veselības
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aprūpes

pieejamības

dzīvesveida veicināšana, un veselīgā dzīves veida atbalstīšana, ģimenes ārsta prakses vietas telpu un
aprīkojuma uzlabošana
popularizēšana un sporta veicināšana
attīstība
U3.1.2. Veselīga dzīves veida veicināšana un
popularizēšana
U3.2.1. Sporta infarstruktūras sakartošana un
RV3.2. Sports un aktīvā uzturēšana
atpūta
U3.2.2. Sporta aktivitāžu daudzveidošana un
aktīvā atpūtas veida popularizēšana

VTP4 – Pašiniciatīvu
veicināšana sabiedrībā,
atbalsts jauniešu
aktivitātēm

U4.1.1.Sadarbības paplašināšana ar
RV4.1.Vietējās sabiedrības nevalstiskajām organizācijām
līdzdalības un aktivitāšu U4.1.2.
Iedzīvotāju
iesasitīšana
dažādos
veicināšana
pasākumos un sabiedrības līdzdalības veicināšana
lēmumu pieņemšanā
U4.2.1. Jauniešu atbalstošas vides pilveidošana,
materiāli tehniskās bāzes nodrošināšana

RV4.2. Jaunatnes politikas
atbalsta veicināšana novadā U4.2.2.Jauniešu
veicināšana

VTP5 - Sociālo
pakalpojumu
daudzveidība un sociālo
pakalpojumu
infrastruktūras attīstība

RV5.1.Sociālo
pakalpojumu kvalitātes
uzlabošana un pieejamības
nodrošināšana
RV 5.2 Sociālās
infrastruktūras attīstīšana
un mateiāli tehniskās bāzes
nodrošināšana

piesaistes

un

atgriezšanās

U5.1.1.Pakalpojumu nodrošināšana un
pilnveidošana dažādām sociālajām grupam
U5.1.2.Kvalifikācijas paaugstināšana un
supervīziju nodrošināšana sociālā dienesta
darbiniekiem
U5.2.1. Sociālā dienas centra izveide
U5.2.2.Sociālo pakalpojumu nodrošināšanai
materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana
U6.1.1.Starpnozaru (izglītība, kultūra, tūrisms,
sports utt.) sadarbības veidošana

VTP6 – Efektīvas
sadarbības veicināšana ar
uzņēmējiem, sociālajiem
partneriem

RV6.1. Starpnozaru
institucionālās un
pārrobežu sadarbības
attīstība

U6.1.2. Sadarbība ar citām pašvaldībām,
pieredzes apmaiņas braucieni un iesasite projketos
U6.1.3. Pārrobežu sadarbības veidošana
U6.1.4. Sadarbības paplašināšana ar LLKC, Balvu
rajona partnerība u.c. organizācijām

VTP7 – Pašvaldības
teritorijas un īpašumu
apsaimniekošana, ceļu un
publiskās infrastruktūras
attīstība

U7.1.1. Pašvaldības autoceļu un ielu seguma
RV7.1.
Pašvaldības
kvalitātes uzlabošana
autoceļu
un
ielu
infarstruktūras uzlabošana U7.1.2. Pašvaldības autoceļu tīkla saglabāšana
un ceļu satiksmes drošibas
U7.1.3. Baltinavas ciema ielu apgaismojuma
nodrošināšana
komunikāciju uzturēšana un atjaunošana
RV7.2.

Kvalitatīvu U7.2.1. Centralizētās ūdensapgādes pakalpojumu
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komunālo
pakalpojumu nodrošināšana Baltinavas ciemā
nodrošināšana
U7.2.2. Centralizētās kanalizācijas notekūdeņu
novades sistēmas nodrošināsšana Baltinavas
ciemā
U7.2.3. Kapsētu infastruktūras uzlabošana
U7.2.4. Pašvaldības teritorijas apsaimniekošana
(teritorijas appļaušana, apzaļumošana, parka un
zaļās zonas infrastruktūras uzlabošana, publisko
peldvietu uzturēšana utt.)
U.7.2.5. Baltinavas
materiāli tehniskās
paplašināšana

VTP8 – vides un dabas
aizsardzība

Saimnieciskās nodaļas
bāzes uzlabošana un

U8.1.1. Sakoptas vides popularizēšana, atkritumu
RV 8.1. Vides kvalitātes apsaimniekošanas pilnveidošana
uzlabošana
U.8.1.2. Izglītojošo pasākumu par vides
aizsardzību organizēšana

RV 8.2. Dabas bioloģiskās
daudzveidības un
ekosistēmu aizsardzība

U.8.2.1. Zivju resursu papildināšna Baltinavas
novada pašvaldības ezeros
U8.2.2. Ezeru apsaimniekošanas uzlabošana
U8.2.3. Ainaviskās dabas teritorijas saglabāšana
U9.1.1.
Administrācijas
kvalitatīva
darba
nodrošināšana
pakalpojumu
sniegšanā
iedzīvotājiem

VTP9 – Efektīvas
pašvaldības darbības
nodrošināšana

U9.1.2. Komunikācijas
pilnveidošana
(mājas
izdevums)

RV9.1. Pašvaldības
darbības efektivitātes
palielināšana

tīkla uzturēšana un
lapa,
informatīvais

U9.1.3. Pašvaldības darbinieku
iemaņu paaugstināšana

profesionālo

U9.1.4. Labās prakses pieredzes apgūšana
U.10.1.1. Investīciju piesaiste tūrisma objektu
sakārtošanai un jaunu tūrisma objektu izveidei

VTP10 – Tūrisma
infrastruktūras un
pakalpojumu attīstības
veicināšana

RV 10.1. Tūrisma
infrastruktūras un
pakalpojumu pilnveidošana

U.10.1.2. Informatīvo mateiālu par Baltinavas
novadu izveidošana vairākās valodās
U10.1.3. Tūrisma maršrtu un tūrisma produktu
piedāvājuma izstrāde
U10.1.4. Sadarbība ar citu pašvaldību Tūrisma
centriem un tūrisma speciālistiem
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VTP11 –
Uzņēmējdarbības un
lauku teritorijas attīstības
veicināšana

RV11.1. Novada uzņēmēju
atbalstīšana un
konkurētspējas
paaugstināšana

U.11.1.1.
Pašvaldības
konkursu
rīkošana
uzņēmējdarbības attīstībai (mazo uzņēmēju,
mājražotāju, amatnieku atbalstam)
U11.1.2. Pašvaldības pieejamo resursu efektīva
izmantošana uzņēmējdarbības veicināšanā

U11.2.1. Novada uzņēmēju popularizēšana vietējā
un Latvijas mērogā (Uzņēmēju dienas, Vietējo
R.11.2.Uzņēmējdarbības
atbalsta
sistēmas lauku labumu tirdziņi utt.)
pilnveidošana
U11.2.2. Starptaustisko kontaktu veidošana noieta
tirgus paplašināšanai

Rīcības plāns ir izstrādāts laika periodam no 2019. līdz 2025. gadam. Tas ir
pievienots Attīstības programmai kā 1. pielikums. Investīciju plāns ir izstrādāts laika
periodam no 2019. līdz 2021. gadam. Tas ir pievienots Attīstības programmai kā 2.
pielikums.
Gan Rīcības plānu, gan Investīciju plānu novada dome ir tiesīga aktualizēt Attīstības
programmas darbības laikā, ņemot vērā tā izpildes progresu un apstiprināto ikgadējo
pašvaldības budžetu.
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Attīstības programmas saskaņotība un pēctecība
Šajā nodaļā aprakstīta Baltinavas attīstības programmas saskaņotība ar citu līmeņu
plānošanas dokumentiem.

Baltinavas novada attīstības plānošanas dokumentu savstarpējā sasaiste

Baltinavas novada
ilgtspējīgas attīstības
stratēģija līdz 2030.gadam

Pēctecība

Saskaņotība

Baltinavas novada
teritorijas plānojums
2013 – 2025

Saskaņotība
Baltinavas novada
attīstības programma
2019 - 2025

4.att. Baltinavas novada plānošabnas dokumentu savstarpējā sasaiste

Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam ir plānošanas dokuments, kas
nosaka Latvija galvenos attīstības virzienus un parāda valsts un sabiedrības svarīgākos
uzdevumus ceļā uz tālāk mērķi.
3..tabula

Baltinavas novada attīstības programmas prioritāšu atbilstība Nacionālajam
attīstības plānam un Latgales programmas prioritātēm
Nacionālais attīstības
plāns 2014 - 2020
Prioritāte, rīcības
virziens

Baltinavas novada attīstības programma 2019. – 2025.

Vidējā termiņa prioritāte
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Rīcības virziens

Prioritāte “Tautas
saimniecības izaugsme”
RV “Augstražīga un
eksportspējīga ražošana,
starptautiski
konkurētspējīgi
pakalpojumi

VTP 11. Uzņēmējdarbības un
lauku teritorijas attīstības
veicināšana

RV “Izcila
uzņēmējdarbības vide”

VTP 11. Uzņēmējdarbības un
lauku teritorijas attīstības
veicināšana

RV “Attīstīta pētniecība, VTP 1. Mūsdienu prasībām
inovācija
augstākā atbilstoša izglītība tās attīstība un
izglītība”
pieejamība

RV 11.1 Novada uzņēmēju
atbalstīšana konkurētspējas
paaugstināšanai

RV 11.1 Novada uzņēmēju
atbalstīšana konkurētspējas
paaugstināšanai
RV 1.2. Izglītības iestāžu pieejamības
uzlabošana

VTP 7 Pašvaldības teritorijas un
RV “Energoefektivitāte un
RV 7.2. Kvalitatīva komunālo
īpašumu apsaimnikošana, ceļu un
enerģijas ražošana”
pakalpojumu nodrošināšana
publiskās infrastruktūras attīstība
Prioritāte
drošumspēja”

“Cilvēka

RV “Cienīgs darbs”

RV “Kompetenču attīstība”

VTP 11. Uzņēmējdarbības un
lauku teritorijas attīstības
veicināšana

RV 11.2. Uzņēmējdarbības atbalsta
sistēmas pilnveidošana

VTP 6 Efektīvas sadarbības
veicināšana ar uzņēmējiem,
sociālajiem partneiem

RV 6.1. Starnozaru institucionālās un
pārrobežu sadarbības attīstība

RV
4.1.
Vietējās
sabiedrības
VTP4 Pašiniciatīvu veicināšana līdzdalības un aktivitāšu veicināšana
RV “Stabili pamati tautas
sabiedrībā un atbalsts jauniešu
ataudzei”
RV 4.2. Jaunatnes politikas atbalsta
aktivitātēm
veicināšana novadā
RV
“Vesels
darbaspējīgs cilvēks”

un

VTP 3 Veselīga dzīvesveida
veicināšana, popularizēšana un
sporta attīstība

VTP2 Kultūrvides attīstība,
RV “Cilvēku sadarbība,
kultūras jomas infrastruktūras
kultūra un personiskā
sakārtošana, kultūrmantojuma
lidzdalība kā piederības”
saglabāšana
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RV 3.1. Veselības aprūpe un veselīgā
dzīvesveida veicināšana
RV3.2. Sports un aktīvā atpūta
RV.2.1. Kultūras iestāžu
infrastruktūras attīstība un darbības
dažādošana
RV 2.2. Kultūrvēsturiskā mantojuma

infarstruktūras sakārtošana,
nemateriālā kultūras mantojuma
saglabāšana un popularizēšana

Prioritāte “"Izaugsmi
atbalstošas teritorijas

RV "Ekonomiskās
aktivitātes veicināšana
reģionos - teritoriju
potenciāla izmantošana"

VTP 6 Efektīvas sadarbības
veicināšana ar uzņēmējiem,
sociālajiem partneiem

RV 6.1. Starnozaru institucionālās un
pārrobežu sadarbības attīstība

VTP 10 Tūrisma infrastruktūras
un pakalpojumu attīstības
veicināšana

RV 10.1. Tūrisma infastruktūras un
pakalpojumu pilnveidošana

VTP 5 Sociālo pakalpojumu
daudzveidība un sociālo
pakalpojumu infarstruktūras
attīstība

RV "Pakalpojumu
pieejamība līdzvērtīgāku
darba iespēju un dzīves
apstākļu radīšanai"

VTP 7 Pašvaldības teritorijas un
īpašumu apsaimniekošana, ceļu
un publiskās infrastruktūras
attīstība

RV 5.1. Sociālo pakalpojumu
kvalitātes uzlabošana un pieejamības
nodrošināšana
RV 5.2. Sociālās infrastruktūras
attīstīšana un materiāli tehniskās bāzes
nodrošināšana

RV 7.1.Pašvaldības autoceļu un ielu
infarstruktūras uzlabošana un ceļu
satiksmes drošības nodrošināšana
RV 7.2. Kvaalitatīvu komunālo
pakalpojumu nodrošināšana

VTP9. Efektīvas pašvaldības
darbības nodrošināšana

RV “Dabas un kultūras
kapitāla ilgtspējīga
apsaimniekošana"

RV 9.1. Pašvaldības darbības
efektivitātes nodrošināšana
RV 8.1. Vides kvalitātes uzlabošana

VTP 8 Vides un dabas
aizsardzība

RV 8.2. Dabas bioloģiskās
daudzveidības un ekosistēmu
aizsardzība

Latgales plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumenti ir galvenā saikne starp
nacionāla un pašvaldības līmeņa plānošanas dokumentiem.
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Izstrādājot Baltinavas novada attīstības programmu, tika izvērtēti Latgales
plānošanas reģionā spēkā esošie plānošanas dokumenti.

4.tabula
Baltinavas novada attīstības programmas atbilstība Latgales stratēģijai
2030.gadam
Latgales stratēģija līdz 2030.gadam
prioritātes
Prasmes

Efektīvi uzņēmumi

Baltinavas novada attīstības programmas
2019.-2025.gadam ilgtermiņa prioritātes
IP1 Izglītota, aktīva, sociāli atbildīga un radoša
sabiedrība
IP3 Ekonomikas dažādošanai nodarbinātība
sveicināšanai, tūrisma attīstībai- nosacījumu
veidošana

Gudra pārvaldība

IP 2 Novada resursu izmantošanas efektivitātes
paaugstināšana, pašvaldības pārvaldības
efektivitātes un infrastruktūras attīstība

Savienojumi

IP 2 Novada resursu izmantošanas efektivitātes
paaugstināšana, pašvaldības pārvaldības
efektivitātes un infrastruktūras attīstība

Baltinavas novada attīstības programma 2019.-2025.gadam tiešā veidā ir pakārtota
Latgales attīstības stratēģijai līdz 2030.gadam un veicina Latgales startēģijā noteikto
prioritāšu attīstību.

5.tabula
Baltinavas novada attīstības programmas atbilstība Latgales programmai
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Latgales programma 2010 – 2017

Baltinavas novada attīstības programma
2019. – 2025. gadam (vidējā termiņa
prioritātes)

Latgale ID (programma uzņēmējdarbības VTP 11. Uzņēmējdarbības un lauku teritorijas
atbalstam)
attīstības veicināšana

Finanšu instrumenta programma Fonds

VTP 5 Sociālo pakalpojumu daudzveidība un
sociālo pakalpojumu infarstruktūras attīstība

Latgale ID: Sociālā uzņēmējdarbība

Savienojumi
programma)

(Transporta

un

sakaru

Savienojumi: Latgales informatīvā telpa

Novadu programma

VTP 10 Tūrisma infrastruktūras un pakalpojumu
attīstības veicināšana
VTP 11. Uzņēmējdarbības un lauku teritorijas
attīstības veicināšana

VTP 7 Pašvaldības teritorijas un īpašumu
apsaimnikošana, ceļu un publiskās infrastruktūras
attīstība

VTP9.
Efektīvas
nodrošināšana

pašvaldības

darbības

VTP9.
Efektīvas
nodrošināšana

pašvaldības

darbības

VTP 6 Efektīvas sadarbības veicināšana ar
uzņēmējiem, sociālajiem partneiem

Skola + (mazo un lauku skolu sabiedrisko VTP 1. Mūsdienu prasībām atbilstoša izglītība tās
pakalpojumu programma)
attīstība un pieejamība
VTP2 Kultūrvides attīstība, kultūras jomas
infrastruktūras sakārtošana, kultūrmantojuma
saglabāšana
Sociāli atbildīgā Latgale

VTP 3 Veselīga dzīvesveida
popularizēšana un sporta attīstība

veicināšana,

VTP4 Pašiniciatīvu veicināšana sabiedrībā un
atbalsts jauniešu aktivitātēm
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VTP 8 Vides un dabas aizsardzība
Ezeri (tūrisma un dabas programma)

Zaļā
enerģija
programma)

(nākotnes

zināšanu VTP 8 Vides un dabas aizsardzība

Kā redzams tabulā Baltinavas attīstības programma pilnībā sasaistē ar Latgales
programmu 2007.- 2014.gadam (uz doto brīdi nav izstrādāta Latgales attīstības programma
turpmākajam periodam un par atskaites punktu tiek ņemta Latgales programma 2007.2014.gadam). Latgales programmas prioritātes paredz atbalsta sniegšanu pašvaldībām, tai
skaitā arī Baltinavas novada pašvaldībai, savstarpējā saskaņotība liecina, ka Latgales
plānošanas reģiona programmā paredzētasi atbalsts pilnībā atbilst Baltinavas novada
vajadzībām.
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BALTINAVAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS
ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBA
Viļakas novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam īstenošanu vada Baltinavas
novada dome.
Attīstības programmas uzraudzības sistēma ir izstrādāta ar mērķi radīt shēmu, kas
nodrošina iespēju izvērtēt novada teritorijas attīstību un attīstības programmas īstenošanas
gaitā sasniegto.
Atbildīgā institūcija par attīstības programmas uzraudzību ir Baltinavas novada domes
Vispārējā un juridiskā nodaļa. Tās speciālista galvenais uzdevums ir vadīt un koordinēt
uzraudzības procesu, apkopot novada nodaļu iesniegtos ziņojumus un statistiku, tādējādi
nosakot, vai attīstības programmā definēto rādītāju sasniegšana norit, kā plānots.
Uzraudzības īstenošanas mērķis ir sekmēt lietderīgu un efektīvu programmas īstenošanas
vadīšanu un savlaicīgi veikt nepieciešamos grozījumus un programmas aktualizācijas
pasākumus.
Uzraudzības sistēmas uzdevumi ir:
• Ιdentificēt pārmaiņas novada sociālajā un ekonomiskajā situācijā;
• Identificēt, vai Attīstības programma tiek ieviesta plānotajos apjomos un termiņos;
• Nodrošināt publiski pieejamu informāciju par programmas izpildi;
• veicināt pašvaldības struktūrvienību, valsts institūciju, komersantu un sabiedrības
koordinētu darbību pašvaldības attīstības jautājumos;
• Identificēt jaunas problēmas un iespējas, izvērtēt programmas aktualizācijas
nepieciešamību.
Baltinavas novada attīstības programmas uzraudzības process paredz:
• datu uzskaites sistēmas izveidi
Datu uzskaites sistēma paredz, ka visas rīcības plānā norādītās par aktivitāšu izpildi vai
projektu īstenošanu atbildīgās pašvaldības struktūrvienības gada laikā veido savas
pārstāvētās nozares vai sfēras statistiku.
• ikgadējā uzraudzības ziņojuma izstrādi par attīstības programmas ieviešanu
Ikgadējo uzraudzības ziņojuma izstrādi par attīstības programmas ieviešanu sagatavo
Vispārējās un juridiskās nodaļas speciālists
Nākamā gada pirmajā ceturksnī Izglītības iestādes, Sociālais dienests, Finašu nodaļa,
Dzimtsarakstu nodaļa, Saimnieciskā nodaļa, Administratīvā komisija, Kultūras nams,
muzejs, bibliotēka, un citas iesaistītās struktūrvienības iesniedz Vispārējās un juridiskā
nodaļā apkopoto informāciju (statistikas datus + analītisko aprakstu) par iepriekšējā gada
laikā paveikto.
Ikgadējā ziņojumā jāietver šāda Attīstības programmas īstenošanas analīze:
− veiktās darbības un rādītāju uzskaite mērķu un uzdevumu sasniegšanā;
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− konstatētās atkāpes no plānotā un to skaidrojumu;
− secinājumus un ieteikumus darbības uzlabošanai.
Ikgadējais uzraudzības ziņojums tiks izstrādāts gada publiskā pārskata izstrādes ietvaros.
Pamatojoties uz Attīstības programmas ikgadējo uzraudzības ziņojumu un kārtējam gadam
apstiprināto budžetu, Baltinavas novada dome ik gadu aktualizē attīstības programmas
Rīcības plānu un Investīciju plānu.
•

3 gadu pārskata ziņojuma izstrādi par attīstības programmas ieviešanu

Trīs gadu uzraudzības ziņojuma izstrāde notiek ar mērķi analizēt Attīstības programmas
datus par visiem programmā noteiktajiem rādītājiem un rīcībām trīs gadu periodā.
Trīs gadu uzraudzības ziņojumā jāietver šāda detalizēta Attīstības programmas īstenošanas
analīze:
− veiktās darbības un rādītāju uzskaite mērķu un uzdevumu sasniegšanā;
− konstatētās atkāpes no plānotā un to skaidrojumu;
− secinājumus un ieteikumus darbības uzlabošanai.
Pēc trīs gadu uzraudzības ziņojuma izstrādes ir jāinformē sabiedrība par iepriekšējo gadu
laikā padarīto, aicinot iedzīvotājus izteikt viedokli par tālākām Baltinavas novada attīstības
perspektīvām un jauniem aktuālu problēmu risināšanas variantiem. Jāturpina nepabeigto
projektu īstenošana un nepārtraukti jāgatavo jauni projekti stratēģisko mērķu sasniegšanai.
Pamatojoties uz sagatavoto Uzraudzības ziņojumu, Baltinavas novada dome pieņem
lēmumu par Attīstības programmas grozījumiem un/vai aktualizāciju.
Sagatavojot attīstības programmas Uzraudzības ziņojumus, vienlaicīgi Baltinavas novada
domei ir izveidota datu bāze par attīstības programmā analizētajiem rādītājiem un
rezultatīvajiem rādītājiem stratēģisko mērķu sasniegšanai.
Attīstības programmas trīs gadu uzraudzības ziņojuma struktūra

Nodaļa
Ievads
Vispārīgs Baltinavas
novada attīstības
raksturojums

Attīstības programmas
īstenošana

Saturs
Uzraudzības pārskata mērķis, laika periods, pārskata struktūra
un uzraudzības ziņojums sagatavošanā iesaistītās institūcijas
Attīstības raksturojumu izstrādā, balstoties uz iepriekš definēto
pamatrādītāju izmaiņu analīzi
Attīstības programmas īstenošanu izvērtē, balstoties uz vidēja
termiņa prioritāšu īstenošanas rezultatīvajiem rādītājiem. Par
katru prioritāti sniedz šādu informāciju:
1) Rezultatīvo rādītāju sasniegumi, to sakritība ar iepriekš
plānoto saistībā ar ieguldīto finanšu apjomu;
2) Rezultatīvo rādītāju sasniegumu ietekme uz teritorijas
attīstību;
3) Ja konstatētas novirzes no plānotā, tad pamatojums;
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Secinājumi
Priekšlikumi
Izmantotās
informācijas avoti

4) Secinājumi un priekšlikumi.
Kopējie secinājumi un secinājumi pa mērķiem un uzdevumiem
Priekšlikumi attīstības programmas aktualizēšanai, rīcības plāna
aktualizēšanai, kā arī uzraudzības sistēmas pilnveidošanai
Minētie primārie informācijas avoti

Pamatojoties uz attīstības programmas ikgadējo uzraudzības ziņojumu un kārtējam
gadam apstiprināto budžetu, pašvaldība ik gadu aktualizē attīstības programmas Rīcības
plānu un Investīciju plānu, kā arī lemj par attīstības programmas stratēģiskās daļas
aktualizācijas nepieciešamību.
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Pārskats par sabiedrības līdzdalību
Iedzīvotāju aptaujas rezultāti
Pārskats par sabiedrības līdzdalību

Iedzīvotāju aptaujas rezultāti
Baltinavas novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam izstrādes gaitā, tika veikta
iedzīvotāju aptauja. Aptaujā iedzīvotājiem tika lūgs dod vērtējumu par esošo situāciju un
atbildēt uz dažādiem jautājumiem par Baltinavas novada nākotnes redzējumu un sniegt
ieteikumus iestāžu darbības uzlabošanai un novada attīstības veicināšanai.
Anketas tika izplatītas pašvaldībā, skolās, bibliotēkā, kā arī anketu varēja aizpildīt novada
mājas lapā: www.baltinava.lv.
Aptaujas mērķis bija noskaidrot Baltinavas novada izdzīvotāju viedokli par novada
attīstības iespējām, problēmām un risinājumiem, lai uzlabotu esošo situāciju.
Anketa tika izveidota tā, lai atbildes palīdzētu iezīmēt attīstības plānā izvirzāmās prioritātes
un mērķus.
Kopumā tika saņemtas 79 anketas (38 papīra formātā un 41 iesniegta elektroniski)
Iedzīvotājiem tika jautāts – kur atrodas Jūsu dzīvesvieta?

1.attēls – Iedzīvotāju īpatsvars pēc dzīvesvietas
Kā redzam, pēc aptaujas rezultātiem, tad lielākais respondentu īpatsvars, kuri iesnieguši
anketas ir bijuši Baltinavas ciemā dzīvojošie iedzīvotāji 57%. Interesanti tas, ka anketu nav
aizpildījis neviens ārzemēs dzīvojošais Baltinavas novada iedzīvotājs.
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2. attēls – dzimumu īpatsvars
Pēc dzimuma skatoties, tad var secināt, sievietes ir krietni aktīvāk iesasitījušās anketēšanas
procesā 77% sastāda sievietes un 23% vīrieši.

Anketu aizpildījušo iedzīvotāju īpatsvara sadalījums pa vecuma grupām
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3.attēls – iedzīvotāju īpatsvars pa vecuma grupām
No aizpildītajām anketām redzams, ka visneaktīvākie ir bijuši skolas vecuma bērni un
jaunieši līdz 18 gadu vecumam, anketu ir aizpildījis tikai viens respondents šajā vecuma
grupā, īpatsvars 1%, jāpiezīmē, ka izstrādājot iepriekšējo Attīstības programmu 2011.2018.gadam, šajā grupā ir bijusi lielāka aktivitāte 14%. Visaktīvākie ir bijuši respondenti
vecumā no 26 – 45 gadiem 46%, nākāmā aktīvākā grupa ir respondenti vecumā 46 – 60
gadiem 35 %.

Respondentu sadalījums pēc izglītības līmeņa

28

4.attēls – iedzīvotāju īpatsvars pēc izglītības līmeņa
Apskatot 4. attēlu var secināt, ka lielākā daļa respondentu ir ar augstāko izglītību 57%, tad
seko respondentu skaits ar vidējo speciālo izglītību 23%, tikai 2% ir norādījuši, ka studē.

Anketu aizpildījušo iedzīvotāju sadalījums pēc nodarbošanās.
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5.attēls – iedzīvotāju sadalījums pēc nodarbošanās
No aizpildītajām anketām ir redzams, ka anketu ir aizpildījušas visas pārstāvētas
iedzīvotāju grupas pēc nodarbošanās. Ievērojami aktīvāki ir bijuši valsts, pašvaldības
iestāžu darbinieki 38% no respondetiem, otra aktīvākā grupa ir studenti 14%, tas priecē, ka
studejošā jaunatne domā par sava novada nākotni un iesaistās novada dzīves aktivitātēs,
diemžēl neaktīvi ir bijuši skolēni tikai 1% no aizpildītajām anketām.
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Uz jautājumu – vai tuvāko piecu gadu laikā plānojat mainīt dzīvesvietu?

6. attēls – dzīvesvietas maiņas iespējas tuvākajos 5 gados
Lielākais respondentu skaits 61% atbildēja, ka tuvāko piecu gadu laikā neplāno mainīt
dzīvesvietu. Ja apskatās iepriekšējā plānošanas perioda anketas rezultātus, tad iepriekšējā
periodā dzīves vietu mainīt neplānoja 66%. Satraucošākais ir fakts, ka pieaudzis
respondentu skaits, kuri plāno pamest Latviju. Ja iepriekšējā aptaujā tādu bija 12%, tad šajā
aptaujā 16% respondentu norādījuši, ka plāno pamest Latviju. Satraukumu rada tendence
palielināties iedzīvotāju skaitam, kuri plāno izceļot. Tāpat 22% respondentu ir norādījuši,
ka plāno mainīt dzīves vietu ārpus Baltinavas robežām. Tas paliecina to, ka tendence
aizbraukt projām no novada pieaug, kas var katastrofāli atsaukties uz turpmāko iedzīvotāju
skaitu novadā.
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Aptaujas rezultāti par informācijas iegūšanu par pašvaldības darbu.

7.attēls – par informācijas iegūšanu par pašvaldības darbību
No 7.attēla varam secināt, ka visvairāk respondentu iegūst informāciju no Baltinavas
novada domes mājas lapas, to respondenti atzīmējuši 50 reizes. Nākamais lielākais atzīmēto
reižu skaits ir iegūtā informācija no paziņām un draugiem. 9 reizes ir atzīmēts, ka
informācija tiek iegūta tieši novada pašvaldībā.

Tālāk respondentiem tika lūgts, kādu informāciju viņi vēlētos uzzināt no iespējamiem
avotiem. (8.jautājums)
8.1. Informāciju par pašvaldības darbību kopumā, vēlētos iegūt:
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Informāciju par pašvaldības darbu kopumā novada iedzīvotaji vēlētos iegūtu novada mājas
lapā – 50 atbildes; kā nākamais iznformācijas ieguves veids ir informatīvais izdevums
“Baltinavas Vēstis” – 31 atbilde; vismazāk, kā informācijas ieguves avotu ir atzīmējuši no
draugiem un paziņām – 3 atbildes.

8.2. Informāciju par aktivitātēm Baltinavas novadā, vēlētos iegūt:

Informāciju par aktivitātēm Baltinavas novadā, iedzīvotāji vēlētos saņemt novada mājas
lapā – 48 atbildes; kā otrs informācijas ieguves veids ir atzīmēti divi avoti - sociālie tīkli un
izformatīvais izdevums -abi pa 28 atbildes; un vismazāk ir no draugiem un paziņām – 8
atbildes.
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8.3. Informāciju par jautājumiem saistītiem ar nekustamiem īpašumiem, vēlētos iegūt:

Informāciju par jautājumiem saistītiem ar nekustamiem īpašumiem, novada iedzīvotāji
vēlētos iegūt visvairāk no novada mājas lapas – 44 atbildes; kā otru informācijas avotu
iedzīvotāji ir atzīmējuši informatīvo izdevumu – 25 atbildes, vismazāk šo informāciju
vēlētos uzzināt no draugiem un paziņām – 1 atbilde.
8.4. Informāciju par izglītības jautājumiem vēlētos iegūt:

Informāciju par izglītības jautājumiem, novada iedzīvotāji vēlētos iegūt visvairāk no
novada mājas lapas – 44 atbildes; kā otru informācijas avotu iedzīvotāji ir atzīmējuši
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informatīvo izdevumu – 28 atbildes, vismazāk šo informāciju vēlētos uzzināt no draugiem
un paziņām – 2 atbildes.
8.5. Informāciju par sociāliem pakalpojumiem vēlētos iegūt:

Informāciju par sociālajiem pakalpojumiem, novada iedzīvotāji vēlētos iegūt visvairāk no
novada mājas lapas – 48 atbildes; kā otru informācijas avotu iedzīvotāji ir atzīmējuši
informatīvo izdevumu – 34 atbildes, vismazāk šo informāciju vēlētos uzzināt no draugiem
un paziņām – 1 atbilde.
8.6. Informāciju par novadā notiekošajiem kultūras un sporta pasākumiem, vēlētos
iegūt:
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Informāciju par novadā notiekošajiem kultūras un sporta pasākumiem, novada iedzīvotāji
vēlētos iegūt visvairāk no novada mājas lapas – 45 atbildes; kā otru informācijas avotu
iedzīvotāji ir atzīmējuši informatīvo izdevumu un sociālos tīklus– abos pa 32 atbildēm,
vismazāk šo informāciju vēlētos uzzināt no draugiem un paziņām – 6 atbildes.

8.7. Informāciju par novadā pieejamiem veselības pakalpojumiem, vēlos uzzināt:

Informāciju par novadā pieejamiem veselības pakalpojumiem, novada iedzīvotāji vēlētos
iegūt visvairāk no novada mājas lapas – 44 atbildes; kā otru informācijas avotu iedzīvotāji
ir atzīmējuši informatīvo izdevumu – 38 atbildes, vismazāk šo informāciju vēlētos uzzināt
no draugiem un paziņām – 3 atbildes.
8.8. Informāciju par uzņēmējdarbību saistītiem jautājumiem, vēlos uzzināt:
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Informāciju par jautājumiem saistītiem ar nekustamiem īpašumiem, novada iedzīvotāji
vēlētos iegūt visvairāk no novada mājas lapas – 44 atbildes; kā otru informācijas avotu
iedzīvotāji ir atzīmējuši informatīvo izdevumu – 30 atbildes, vismazāk šo informāciju
vēlētos uzzināt no draugiem un paziņām – 3 atbildes.
8.9. Informāciju par komunālajiem pakalpojumiem, vēlos uzzināt:

Informāciju par komunālajiem pakalpojumiem, novada iedzīvotāji vēlētos iegūt visvairāk
no novada mājas lapas – 45 atbildes; kā otru informācijas avotu iedzīvotāji ir atzīmējuši
informatīvo izdevumu – 29 atbildes, vismazāk šo informāciju vēlētos uzzināt no draugiem
un paziņām – 1 atbilde.

8.10. Informāciju par darba laikiem pašvaldībā un pašvaldības iestādēs, vēlētos
uzzināt:
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Informāciju par jautājumiem saistītiem ar nekustamiem īpašumiem, novada iedzīvotāji
vēlētos iegūt visvairāk no novada mājas lapas – 12 atbildes; kā otru informācijas avotu
iedzīvotāji ir atzīmējuši sociālos tīklus – 6 atbildes, vismazāk šo informāciju vēlētos uzzināt
no draugiem un paziņām – 1 atbilde.
9. Kādi infrastruktūras uzlabojumi būtu jāveic novadā?
9.1. Prioritāte ielu, ceļu, apgaismojuma atjaunošanai un uzlabošanai:

Ielu, ceļu un agaismojuma atjaunošanai un uzlabošanai visvairāk iedzīvotāji atzīmējuši kā
1.prioritāti – 34 atbildes un vismazāk kā 3.prioritāti – 2 atbildes.

9.2. Prioritāte teritorijas un apstādījumu kopšanai:
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Apstādījumu un teritorijas kopšanu visvairāk iedzīvotāji atzīmējuši kā 3.prioritāti – 24
atbildes un vismazāk kā 1.prioritāti – 10 atbildes.
9.3. Prioritāte bērnu rotaļu lauku iekārtošanai:

Bērnu rotaļu laukumu iekārtošanu iedzīvotāji atzīmējuši kā 3.prioritāti un 2.prioritāti – pa
18 atbildēm un vismazāk kā 1.prioritāti – 6 atbildes.
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9.4. Prioritāte vides labiekārošanai:

Vides labiekārtošanai visvairāk iedzīvotāji atzīmējuši kā 3.prioritāti – 31 atbilde un
vismazāk kā 1.prioritāti – 8 atbildes.
9.5. Prioritātes citas (atzīmētas – kanalizācijas ierīkošana, trenažieru ierīkošana
pensionāriem, trotuāru ierīkošana, dzīvokļu celtniecība):

Prioritātes citas iedzīvotāji ir atzīmējuši– kanalizācijas ierīkošanu, trenažieru ierīkošanu
pensionāriem, trotuāru ierīkošanu, dzīvokļu celtniecību visvairāk iedzīvotāji atzīmējuši kā
3.prioritāti un 2.prioritāti – pa 11 atbildes un vismazāk kā 1.prioritāti – 3 atbildes.
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10. Lūdzu, novērtējiet, kāda ir šo pakalpojumu un jomu kvalitāte Baltinavas novadā?
10.1. Baltinavas novada attīstība kopumā un ES finansējuma piesaiste:

Ar Baltinavas novadu kopumā un ES finansējuma piesasiti visvairāk iedzīvotāji ir
atzīmējuši novērtējumu, drīzāk apmierina – 29 atbildes, otrs vērtējums ir drīzāk
neapmierina – 21 atbilde, vērtējumam ļoti apmierina ir trešais rezultāts – 16 atbildes,
vērtējumu ļoti neapmierina ir atzīmējuši tikai 3 atbildēs un 10 atbildējuši, ka nav viedokļa.
10.2. Iespēja piedalīties lēmumu pieņemšanas procesos un izteikt savu viedokli par
risnāmajiem jautājumiem novadā

41

Par iespēja piedalīties lēmumu pieņemšanas procesos un izteikt savu viedokli par
risnāmajiem jautājumiem novadā, visvairāk iedzīvotāji ir atzīmējuši novērtējumu, drīzāk
apmierina – 44 atbildes, otrs vērtējums ir drīzāk neapmierina – 15 atbildes, vērtējumam ļoti
neapmierina ir trešais rezultāts – 9 atbildes, vērtējumu ļoti apmierina ir atzīmējuši tikai 5
atbildēs un 6 atbildējuši, ka nav viedokļa.

10.3. Pirmskolas izglītības pakalpojumi

Pirmsskolas izglītības pakalpojumu kvalitāti visvairāk iedzīvotāji ir atzīmējuši
novērtējumu, drīzāk apmierina – 29 atbildes, trešais vērtējums ir ļoti apmierina – 19 atbilde,
vērtējumam drīzāk neapmierina ir otrais rezultāts – 8 atbildes, vērtējumu ļoti neapmierina ir
atzīmēta ir tikai 1 atbilde un liels daudzums respontentu ir atbildējuši, ka nav viedokļa un
tās ir 22 atbildes.

10.4. Vispārējās izglītības kvalitāte:
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Vispārējas izglītības kvalitāti visvairāk iedzīvotāji ir atzīmējuši ar novērtējumu, drīzāk
apmierina – 35 atbildes, otrs vērtējums ir ļoti apmierina – 23 atbildes, vērtējumam drīzāk
neapmierina ir trešais rezultāts – 11 atbildes, vērtējumu ļoti neapmierina ir atzīmējuši 6
atbildēs un 4 atbildējuši, ka nav viedokļa.
10.5. Kultūras un izklaides pasākumi:

Kultūras un izklaides pasākumus visvairāk iedzīvotāji ir atzīmējuši novērtējumu, drīzāk
neapmierina – 37 atbildes, otrs vērtējums ir drīzāk apmierina – 29 atbildes, vērtējumam ļoti
neapmierina ir trešais rezultāts – 6 atbildes, vērtējumu ļoti apmierina ir atzīmējuši 4 atbildēs
un 3 atbildējuši, ka nav viedokļa.

10.6. Sporta pasākumi un iespēja nodarboties ar sportu:
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Sporta pasākumi un iespēja nodarboties ar sportu visvairāk iedzīvotāji ir atzīmējuši
novērtējumu, drīzāk apmierina – 30 atbildes, otrs vērtējums ir drīzāk neapmierina – 21
atbilde, vērtējumam ļoti neapmierina ir trešais rezultāts – 8 atbildes, vērtējumu ļoti
apmierina ir atzīmējuši 7 atbildēs un 13 atbildējuši, ka nav viedokļa.

10.7. Veselības aprūpes pakalpojumi:

Veselības aprūpes pakalpojuma pieejamību visvairāk iedzīvotāji ir atzīmējuši ar
novērtējumu, drīzāk apmierina – 22 atbildes, otrs vērtējums ir drīzāk neapmierina un ļoti
neapmierina – pa 22 atbildēm, vērtējumam ļoti apmierina ir cetuttais rezultāts – 2 atbildes,
un 15 atbildējuši, ka nav viedokļa.
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10.8. Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi:

Sociālo palīdzību un sociālo kvalitāti visvairāk iedzīvotāji ir atzīmējuši ar novērtējumu,
drīzāk apmierina – 34 atbildes, otrs vērtējums ir drīzāk neapmierina – 14 atbildes,
vērtējumam ļoti neapmierina ir trešais rezultāts – 8 atbildes, vērtējumu ļoti apmierina ir
atzīmējuši 5 atbildēs un 18 atbildējuši, ka nav viedokļa.

10.9. Sabiedriskā kārtības nodrošināšana:

Sabiedriskās kārtības nodrošināšanu visvairāk iedzīvotāji ir atzīmējuši ar novērtējumu,
drīzāk apmierina un ļoti neapmierina – pa 29 atbildēm, trešais vērtējums ir drīzāk
neapmierina – 21 atbilde, vērtējumu ļoti apmierina vispār neviens nav atzīmējis, un 7
atbildējuši, ka nav viedokļa.
45

10.10. Ielu un ceļu infarstruktūra, tās uzturēšana:

Ielu un ceļu infrastruktūra, tās uzturēšana visvairāk iedzīvotāji ir atzīmējuši ar novērtējumu,
drīzāk apmierina – 28 atbildes, otrs vērtējums ir drīzāk neapmierina – 26 atbildes,
vērtējumam ļoti neapmierina ir trešais rezultāts – 22 atbildes, vērtējumu ļoti apmierina nav
atzīmējis neviens un 2 atbildējuši, ka nav viedokļa.

10.11. Ielu apgaismojums:

Ielu apgaismojumu visvairāk iedzīvotāji ir atzīmējuši ar novērtējumu drīzāk apmierina –
38 atbildes, otrs vērtējums ir drīzāk neapmierina – 20 atbildes, vērtējumam ļoti apmierina ir
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trešais rezultāts – 15 atbildes, vērtējumu ļoti neapmierina ir atzīmējuši tikai 4 atbildēs un 2
atbildējuši, ka nav viedokļa.

10.12. Sabiedriskā transporta pakalpojumi:

Sabiedriskā transporta pakalpojumi visvairāk iedzīvotāji ir atzīmējuši ar novērtējumu
drīzāk apmierina – 30 atbildes, otrs vērtējums ir drīzāk neapmierina – 21 atbilde,
vērtējumam ļoti neapmierina ir trešais rezultāts – 6 atbildes, vērtējumu ļoti apmierina ir
atzīmējuši tikai 2 atbildēs un 10 atbildējuši, ka nav viedokļa.

10.13. Atkritumu savākšana un izvešana:
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Atkritumu savākšanu un izvešanu visvairāk iedzīvotāji ir atzīmējuši ar novērtējumu drīzāk
apmierina – 38 atbildes, otrs vērtējums ir ļoti apmierina – 24 atbildes, vērtējumam drīzāk
neapmierina ir trešais rezultāts – 7 atbildes, vērtējumu ļoti neapmierina ir atzīmējis tikai 1
respondents un 9 atbildējuši, ka nav viedokļa.

10.14. Uzņēmējdarbības attīstības iespējas:

Uzņēmējdarbības attīstības iespējas visvairāk iedzīvotāji ir atzīmējuši ar novērtējumu
drīzāk neapmierina – 36 atbildes, otrs vērtējums ir ļoti neapmierina – 16 atbildes,
vērtējumam drīzāk apmierina ir trešais rezultāts – 14 atbildes, vērtējumu ļoti apmierina nav
atzīmējis neviens respondents un 14 atbildējuši, ka nav viedokļa.

10.15. Sabiedrisko organizāciju, biedrību aktivitāte un darbība:
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Sabiedrisko organizāciju, biedrību aktivitāte un darbība visvairāk iedzīvotāji ir atzīmējuši ar
novērtējumu ļoti neapmierina – 27 atbildes, otrs vērtējums ir drīzāk neapmierina – 21
atbilde, vērtējumam drīzāk apmierina ir trešais rezultāts – 16 atbildes, vērtējumu ļoti
apmierina nav atzīmējis neviens respondents un 14 atbildējuši, ka nav viedokļa.

10.16. Ūdensapgāde un kanalizācija:

Ūdensapgāde un kanalizācija visvairāk, ar lielu pārsvaru, iedzīvotāji ir atzīmējuši ar
novērtējumu drīzāk apmierina – 45 atbildes, otrs vērtējums ir drīzāk neapmierina – 11
atbildes, vērtējumam ļoti neapmierina ir trešais rezultāts – 160atbildes, vērtējumu ļoti
apmierina ir atzīmējuši tikai 4 atbildēs un 9 atbildējuši, ka nav viedokļa.
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10.17. Mazumtirdzniecības pakalpojumi:

Mazumtirdzniecības pakalpojumus visvairāk, ar lielu pārsvaru, iedzīvotāji ir atzīmējuši ar
novērtējumu drīzāk apmierina – 43 atbildes, otrs vērtējums ir drīzāk neapmierina –
14atbildes, vērtējumam ļoti neapmierina ir trešais rezultāts – 9 atbildes, vērtējumu ļoti
apmierina ir atzīmējuši 6 atbildēs un 7 atbildējuši, ka nav viedokļa.

10.18. Sadzīves pakalpojumi (frizētava u.c.):

Sadzīves pakalpojumus (frizētava u.c.) visvairāk iedzīvotāji ir atzīmējuši ar novērtējumu
drīzāk apmierina – 31 atbilde, otrs vērtējums ir drīzāk neapmierina – 23 atbildes,
vērtējumam ļoti neapmierina ir trešais rezultāts – 14 atbildes, vērtējumu ļoti apmierina ir
atzīmējuši 6 atbildēs un 5 atbildējuši, ka nav viedokļa.
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10.19. Pasta pakalpojumi:

Pasta pakalpojumus visvairāk iedzīvotāji ir atzīmējuši ar novērtējumu drīzāk apmierina –
36 atbildes, otrs vērtējums ir ļoti apmierina – 21 atbilde, vērtējumam drīzāk neapmierina ir
trešais rezultāts – 17 atbildes, vērtējumu ļoti neapmierina ir atzīmējuši tikai 2 atbildēs un 4
atbildējuši, ka nav viedokļa.

10.20. Internets:

Interneta pieejamību un kvalitāti visvairāk iedzīvotāji ir atzīmējuši ar novērtējumu drīzāk
apmierina – 29 atbildes, otrs vērtējums ir ļoti apmierina – 19 atbildes, vērtējumam drīzāk
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neapmierina ir trešais rezultāts – 15 atbildes, vērtējumu ļoti neapmierina ir atzīmējuši 11
atbildēs un 5 atbildējuši, ka nav viedokļa.

10.21. Vides sakoptība un teritorijas labiekārtošana:

Vides sakoptību un teritorijas labiekārtošanu visvairāk, ar lielu pārsvaru, iedzīvotāji ir
atzīmējuši ar novērtējumu drīzāk apmierina – 43 atbildes, otrs vērtējums ir drīzāk
neapmierina – 20 atbildes, vērtējumam ļoti apmierina ir trešais rezultāts – 11 atbildes,
vērtējumu ļoti neapmierina ir atzīmējuši 5 atbildēs un neviens nav atbildējis, ka nav
viedokļa.

10.22. Tūrisma pakalpojumi:
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Tūrisma pakalpojumus visvairāk iedzīvotāji ir atzīmējuši ar novērtējumu drīzāk
neapmierina – 29 atbildes, otrs vērtējums ir drīzāk apmierina – 20 atbildes, vērtējumam ļoti
neapmierina ir trešais rezultāts – 12 atbildes, vērtējumu ļoti apmierina ir atzīmējuši tikai 2
atbildēs un 16 atbildējuši, ka nav viedokļa.

10.23. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi:

Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus visvairāk, ar lielu pārsvaru, iedzīvotāji ir atzīmējuši
ar novērtējumu drīzāk apmierina – 44 atbildes, otrs vērtējums ir drīzāk neapmierina – 13
atbildes, vērtējumam ļoti neapmierina ir trešais rezultāts – 11 atbildes, vērtējumu ļoti
apmierina ir atzīmējuši 5 atbildēs un 6 atbildējuši, ka nav viedokļa.

10.24. Nodarbinātība (darba vietas):
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Nodarbinātību (darba vietas) novadā visvairāk, ar lielu pārsvaru, iedzīvotāji ir atzīmējuši ar
novērtējumu ļoti neapmierina – 49 atbildes, otrs vērtējums ir drīzāk neapmierina – 15
atbildes, vērtējumam drīzak apmierina ir trešais rezultāts – 8 atbildes, vērtējumu ļoti
apmierina nav atzīmējis neviens respondents un 7 atbildējuši, ka nav viedokļa.

11. Lūdzu, novērtējiet, kāda ir pašvaldības un tās struktūrvienību sniegto
pakalpojumu kvalitāte?
11.1. Baltinavas vidusskola:
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Baltinavas vidusskolas sniegto pakalpojumu kvalitāti visvairāk novada iedzīvotāju ir
atzīmējuši ar novērtējumu ļoti apmierina – 33 atbildes, otrs vērtējums ir drīzāk apmierina –
27 atbildes, vērtējumam drīzāk neapmierina ir trešais rezultāts – 12 atbildes, vērtējumu ļoti
neapmierina ir atzīmējuši 6 atbildēs un 1 respondents atbildējis, ka nav informācijas par
skolas darbību.
11.2. Baltinavas kultūras nams:

Baltinavas kultūras nama sniegto pakalpojumu kvalitāti visvairāk, ar lielu pārsvaru, novada
iedzīvotāju ir atzīmējuši ar novērtējumu drīzāk apmierina – 53 atbildes, otrs vērtējums ir
drīzāk neapmierina – 21 atbilde, vērtējumam ļoti apmierina ir trešais rezultāts – 3 atbildes,
vērtējumu ļoti neapmierina ir atzīmējuši tikai 2 atbildēs un neviens nav atbildējis, ka nav
informācijas par kultūras nama darbību.

11.2. Baltinavas Mūzikas un mākslas skola:
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Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas sniegto pakalpojumu kvalitāti visvairāk, ar lielu
pārsvaru, novada iedzīvotāju ir atzīmējuši ar novērtējumu drīzāk apmierina – 36 atbildes,
otrs vērtējums ir ļoti apmierina – 10 atbildes, vērtējumam drīzāk neapmierina un ļoti
neapmierina ir trešais rezultāts – pa 6 atbildes, un ļoti daudzi t.i. 21 respondents atbildējis,
ka nav informācijas par skolas darbību.

11.3. Baltinavas novada muzejs:

Baltinavas novada muzeja sniegto pakalpojumu kvalitāti visvairāk, ar lielu pārsvaru,
novada iedzīvotāju ir atzīmējuši ar novērtējumu drīzāk apmierina – 46 atbildes, otrs
vērtējums ir ļoti apmierina – 16 atbildes, vērtējumam drīzāk neapmierina un ļoti
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neapmierina ir trešais rezultāts – pa 4 atbildes, un 9
informācijas par muzeja darbību.

respondenti atbildēja, ka nav

11.4. Baltinavas bibliotēka:

Baltinavas bibliotēkas sniegto pakalpojumu kvalitāti visvairāk, ar lielu pārsvaru, novada
iedzīvotāju ir atzīmējuši ar novērtējumu drīzāk apmierina – 48 atbildes, otrs vērtējums ir
ļoti apmierina – 17 atbildes, vērtējumam ļoti neapmierina un drīzāk neapmierina ir trešais
rezultāts – pa 3 atbildes, un 8 atbildes, ka nav informācijas par bibliotēkas darbību.

11.5. Baltinavas novada domes administrācijas darbs kopumā:
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Baltinavas novada domes administrācijas darbu kopumā visvairāk, ar lielu pārsvaru,
novada iedzīvotāju ir atzīmējuši ar novērtējumu drīzāk apmierina – 39 atbildes, otrs
vērtējums ir ļoti apmierina – 15 atbildes, vērtējumam ļotine apmierina ir trešais rezultāts –
10 atbildes, vērtējumu drīzāk neapmierina ir atzīmējuši 8 atbildēs un 7 atbildējuši, ka nav
informācijas par novada administrācijas darbību.

11.6. Baltinavas novada domes deputātu darbs kopumā:

Baltinavas novada domes deputātu darbu kopumā visvairāk, ar ievērojamu pārsvaru,
novada iedzīvotāju ir atzīmējuši ar novērtējumu drīzāk apmierina – 37 atbildes, otrs
vērtējums ir drīzāk neapmierina – 17 atbildes, vērtējumam ļoti apmierina ir trešais rezultāts
– 12 atbildes, vērtējumu ļoti neapmierina ir atzīmējuši tikai 4 atbildēs un 9 atbildējuši, ka
nav informācijas par Baltinavas novada domes deputātu darbību.
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11.7. Sociālais dienests:

Baltinavas Sociāla dienesta sniegto pakalpojumu kvalitāti visvairāk, ar ievērojamu
pārsvaru, novada iedzīvotāju ir atzīmējuši ar novērtējumu drīzāk apmierina – 35 atbildes,
otrs vērtējums ir ļoti apmierina – 13 atbildes, vērtējumam drīzāk neapmierina ir trešais
rezultāts – 11 atbildes, vērtējumu ļoti neapmierina ir atzīmējuši tikai 7 atbildēs un 5
atbildējuši, ka nav informācijas par Sociālā dienesta darbību.

11.8. Bāriņtiesa:

Baltinavas Bāriņtiesas pakalpojumu kvalitāti visvairāk, ar lielu pārsvaru, novada
iedzīvotāju ir atzīmējuši ar novērtējumu drīzāk apmierina – 41 atbilde, otrs vērtējums ir
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drīzāk neapmierina – 8 atbildes, vērtējumam ļoti apmierina ir trešais rezultāts – 6 atbildes,
vērtējumu ļoti neapmierina ir atzīmējuši tikai 4 atbildēs un liels skaits ir respondentu – 20
atbildes, kuri norādījuši, ka nav informācijas par bāriņtiesas darbību.

12. Kādi, Jūsuprāt, ir lielākie sasniegumi Baltinavas novadā?
Uz šo jautājumu respondentiem bija dota iespēja atbildēt brīvi, pēc saviem ieskatiem.
Respondenti ir norādījuši, ka Baltinavas novadā lielākie sasniegumi ir (apkopojums
no anketām):
Ļoti daudzi ir atzīmējuši kā lielāko sasniegumu, tas, ka ir izdevies saglabāt savu novadu
un attīstīt, tāpat daži ir atzīmējuši to, ka novadā ir sava vidusskola un Mūzikas un mākslas
skola. Projektu īstenošana un Eiropas Savienības naudas piesaiste novada teritorijai ir
atzīmēts, kā ļoti būtisks sasniegums, kā vieni no būtiskajiem un nozīmīgākajiem projektiem
Baltinavas novadam ir nosaukti ūdenssaimniecības projekts, vides labiekārtošanas un ceļu
pārbūves projekti, kā arī ceļu remotdarbi piesasitot pašvaldības finansējumu.
Lauksaimniecības un lauku saimniecību attīstība, lauksaimnieku ieguldījums lauku
sakopšanā un uzturēšanā, tīrumu apsaimniekošanā. Atzīmēts ir ieguldījums vides sakopšanā
un tūrisma attistībā: “Priecājos,ka ar katru gadu novada teritorija paliek sakoptāka, tiek
izveidoti jauni apskates objekti, kas piesaista arī tūristus” (citāts no anketas). Pašdarbības
kolektīvu sasniegums, kultūras tradīciju un latgaliskās vides saglabāšana un izkopšana.
Īpaši atzīmēts teātris “Palādas” un tas, ka mazais novads ir spējis attīstīties: “Baltinava var
lepoties ar teātri, un to, ka ir tik maza, tomēr daudz sasniegusi un pazīstama apkārtnē”
(citāts no anketas). Pozitīvi un kā sasniegums ir novērtēts 2017.gada pašvaldību vēlēšanu
rezultāts. Kā pozitīvs sassniegums ir atzīmēti notiekošie pasākumi katoļu draudzē - skaista,
sakopta katoļu baznīca un progresīvs mācītājs. Tāpat ir atzinīgi novērtēti skolēnu
sasniegumi olimpiādēs un sportā. Kā sasniegums ir atzīmēts tas, ka informatīvajā izdevumā
“Baltinavas Vēstis” ir uzsākts rakstīt par to, kas notiek novada domē: “Ir sākts rakstīt
godīgu un patiesu informāciju par to, kas notiek novadā, arī par problēmām, pagaidām
pamaz, bet sākums ir...” (citāts no anketas). Ir izteikti atzinības vārdi par ieguldījumu
2017.gadā cīņā par ārkārtas situācijas izsludināšanu sakarā ar plūdiem.Vairāki respondenti
atzīmējuši, ka nekādu sasniegumu Baltinavas novadā neredz. Respondenti ir norādījuši arī
kā sasniegumu Baltinavas novadā dzīvojošos cilvēkus: “Katrs darbīgs cilvēks ir
sasniegums” (citāts no anketas).

13. Kādām, Jūsuprāt, vajadzētu būt prioritārajām jomām, ko Baltinavas novadā
vajadzētu attīstīt?

60

Uz jautājumu par prioritārajām jomām, kas būtu jāatīsta Baltinavas novadā nākotnē, ar lielu
pārsvaru ir norādīta iedzīvotāju nodarbinātības veicināšana – 56 atbildes, otra prioritārā
joma norādīta veselības aprūpe – 34 atbildes, trešā prioritārā joma norādīta infrastruktūras
sakārtošana – 33 atbildes, ceturtā prioritāro prioritāro jomu iedzīvotāji ir norādījuši drošību
un sabiedrisko kārtību – 18 atbildes,
piektajā pozīcijā iedzīvotāji ir norādījuši
lauksaimniecību un izglītību – pa 15 atbildēm, setajā prioritātē norādīta kultūras jomas
attīstība – 10 atbildes, septītajā prioritātē komunālās saimniecības attīstība – 9 atbildes,
astotajā prioritātē norādīts sports un aktīvā atpūta – 7 atbildes, devītajā norādītas citas
prioritātes – 5 atbildes, un desmitajā prioritātē iedzīvotāji norādījuši mežistrādi un
kokapstrādi – 3 atbildes.
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14. Kāds, Jūsuprāt, būtu nozīmīgākais Baltinavas novada attīstības virziens?

Uz jautājumu, kāds būtu Baltinavas novada attīstības virziens, pārliecinošais vairākums ir
atbildējis, ka uzņēmējdarbības attīstība – 52% respondentu. 14% respondentu vēlas redzēt
Baltinavas novadā pakalpojumu attīstību un tūrisma attīstību. 11% respondentu vēlas, lai
Baltinavas novadā attīstītos infrastruktūra. 6% respondentu ir par apkārtējas vides attīstību.
3% respondentu ir norādījuši citas jomas (piesaistīt darba devējus no citiem novadiem)

15. Lūdzu, norādiet lietas, ar ko lepoties Baltinavas novadā?
Uz jautājumu ar ko lepoties Baltinavas novadā, iedzīvotāji ir nosaukuši (apkopojums
no anketām):
Arī šajā jautājumā, kā būtiskākais ir uzsvērts, ka var lepoties ar to, ka mums ir savs
novads.Baltinavā ir sakārtots centrs, skaistas ainavas un daba, pilskalskalns Puncuļovā.
Latgaliskā vide un tiek koptas latgaliešu tradīcijas, pašdarbnieku kolektīvi (jauniešu deju
kopa, koris, amatierteātris "Palādas") , spēcīga vidusskola, jauniešu darbošanās un
aktivitāte, jauniešu sasniegumiem olimpiādēs. Iedzīvotāji lepojas ar zemnieku saimniecību
darbību un apstrādātajiem laukiem Baltinavas novadā, ar uzņēmējiem Baltinavā. Lepojas ar
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baznīcu, parku, muzeju. Lepojas ar to, ka novadam ir sava avīzīte “Baltinavas Vēstis”.
Baltinavas iedzīvotāji lepojas arī ar konkrētiem cilvēkiem: “Arvis Vilkaste,Vadims
Vakarjuks,Imants Slišāns,Guntars Bartkevičs” (citāts no anketas). Un ne tikai ar
konkrētiem cilvēkiem, bet ar visiem Baltinavas novadā dzīvojošiem cilvēkiem: “Lepojos ar
novada cilvēkiem (iedzīvotājiem), ar jaukiem cilvēkiem, kuri vēl nav aizbraukuši”. Īpaši
atzīmēts, ka lepojas ar tiem kuri nav aizbraukuši un ir atgriezušies un veido ģimenes.
“Novērtējiet mazo novadu un cilvēkus kas tur strādā” (citāti no anketas). Lepojas ar
daudzu Baltinavas iedzīvotāju patriotismu. Lepojas ar 2017.gadā ievēlēto deputātu darbu.
Daži ir atzīmējuši, ka Baltinavā nav ar ko lepoties un ir negatīvas atsauksmes par pārlieku
lielo raundapa lietošanu zemnieku laukos, kad tiek iznīcināti putni un kukaiņi, kā arī lielais
aizbraukušo iedzīvotāju skaits no Baltinavas.
Bet kopumā ir pozitīvs iedzīvotāju skatījums: “Lepojos ar novada sakārtošanu. Ar tīrību.
Ar attieksmi pret cilvēkiem. Ir liela atšķirība attieksmē lielajos novados un mazajā novadā.
Novērtējiet to! Lielajā novadā piem: pie priekšnieka vispār nevar tikt klāt, un ja var tad ar
tevi runā no "augšas", sajūta, ka esi zemākās kārtas cilvēks. Baltinavā tik cilvēciski,
saprotoši un jauki cilvēki tiek uzņemti. Pozitīvisms pret cilvēkiem tas ir, kas jānovērtē. Jo
lielāks novads, jo nepieejamāks un augstprātīgāgs priekšnieks. Ja te uzklausa par visu un
cenšas visu pastāstīt un nedzen ārā no kabineta, tad lielā novadā jums pateiks laiks 2 min.
un tad atstājiet kabinetu jūsu laiks ir beidzies....” (citāts no anketas).

16. Jūsu ieteikumi pašvaldības darba uzlabošanai?
Iedzīvotāji savās anketās bija sekojušus snieguši ieteikumus pašvaldības darba
uzlabošanai (apkopojums no anketām):
Kā viens būtisks ieteikums no daudziem iedzīvotājiem bija – saglabāt savu novadu arī
turpmāk. Ļoti daudzi iedzīvotāji ir neapmierināti ar pārlieku lielo birokrātiju un iesaka, to
mēģināt mazināt: “Ieguldīt līdzekļus infrastruktūras attīstībā, neaudzēt birokrātisko aparātu,
pārskatīt iestāžu darba funkcijas un uzdevumus” (citāts no anketas). Iedzīvotāji iesaka
attīstīt tūrismu: “Budžeta iespēju robežās sakārtot infrastruktūru un veicināt tūrisma
attīstību,kas viennozīmīgi var veicināt arī novada izaugsmi. Aicinu ieklausīties arī novada
iedzīvotājos. Lai izdodas! Jaunu ideju meklēšana, komunikācija un sadarbība ar citām
pašvaldībām, aktīva jauniešu un uzņēmēju iesaistīšana pašvaldības darba procesā” (citāti no
anketas).
Iedzīvotāji uzskata, ka pašvaldībai ir jāseko, kas notiek ar pamestām ēkām, ka nepieciešami
jauni dzīvokļi: “Pašvaldībai jādomā par dzīvojamā fonda nodrošināšanu, kas palīdzētu
speciālistu/darbinieku/uzņēmēju piesaistē. Pašvaldībai jābūt mājai/dzīvoklim, ko piedāvāt
speciālistiem, kuri varētu strādāt Baltinavā” (citāts no anketas). Pašvaldībai un tās ietādēm
vairāk rūpēties par cilvēku labklājību. Izteikta asa kritika par to, ka novada domē tiek
pieņemti darbā darbinieki no citiem novadiem, bet vidusskolā un mūzikas skola darbiniekus
pieņem vispār bez vakanču sludināšanas. Tikpat asa kritika ir attiecībā uz klaiņojošiem
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suņiem, ka nekas netiek darīts. Iedzīvotāji ir izteikuši ļoti lielu neapmierinātību biedrības
“Sukrums” darbībā: “Vidusskolas internātā manuprāt, notiek nepatīkamas lietas, internāts
kļuvis par viena cilvēka personīgo mantu, kur ir tikai draugu tusiņi. Labi, ka Amatnieku
centru atņēma. Novadam jāpārņem arī internāts” (citāts no anketas). Asi izteikumi ir par
naudas taupību un deputātu darbu, kā arī ieteikums slēgt pirti: “Naudu izmantot lietderīgāk.
Balvos bieži ir visi novada transporti, vai nevar ar vienu aizbraukt.Deputātiem vairāk ar
cilvēkiem runāt. Pirti jāslēdz, ja tik daudz izmaksā, tur nāk mazgāties ne tikai deklarētie
cilvēki, tad novada cilvēku nauda aiziet citu novadu cilvēku priekam! Vai likt cenu tādu,
cik izmaksā!” (citāts no anketas). Ir ieteikumi Baltinavas novadu izveidot par “zaļo,
ekoloģisko” jeb bioloģiskās saimniekošanas novadu, pārtraukt saimniecībās lietot
raundapu, kas izraisa saslimšanas un atjaunot Zaprūdu: “Baltinavas novadu pārveidot par
bioloģiskās saimniekošanas novadu ar mazajām ģimenes saimniecībām, bez raundapa.
Atjaunot Zaprūdu. Izcūkotais Zaprūds liels kauns un negods Baltinavai!DDDD” (citāts no
anketas). Ir norādījumi uz trūkumiem pašvaldības darbībā un kā to labot: “Veicināt
konstruktīvu dialogu starp vietējo sabiedrību un pašvaldību, mūsdienīgākus pasākumus
muzeja telpās vajadzētu
Godprātīgi veikt savus darba pienākumus, ievērot darba laiku un ētiku, strādāt, lai būtu
skaidri sasniedzams mērķis un rezultāts” (citāts no anketas). Ir uzrakstīts ieteikums slēgt
muzeju un sniegts skaidrojums: “Sen bija laiks aizdomāties par novada muzeja slēgšanu. 20
tūkstoši gadā aiziet uz tā uzturēšanu, bet apmeklētāju skaits ir nepieklājīgi mazs. Izstādes
var rīkot BMMS, bet vēstures skolotāja, reizi gadā var aizvest skolēnus uz Viļakas, vai
Balvu muzeju, kuri ir daudz plašāka profila. Liekā izšķērdība Baltinavai ir muzejs. Ja var
slēgt skolas, kur ir daudz darbinieku, tad kādēļ uzturēt vienu darbinieku, un nerentablu ēku
un iestādi. Parēķiniet un padomājiet!” (citāts no anketas). Iedzīvotājiem rūp arī lauku
labumu tirdziņi Baltinavā: “Reklamēt Baltinavas vietējo ražotāju tirdziņus un piesaistīt
vairāk iedzīvotājus tajos piedalīties, lai dažādotu produkciju un tas būtu interesantāks
apmeklētājiem. Tirdziņos var organizēt atrakcijas bērniem (piepūšamās, karuseļus utml.),
lai piesaistītu jaunās ģimenes tos apmeklēt” (citāts no anketas). Aptaujas anketā iedzīvotāji
norāda uz to, ka ir pamaz atklātības un “Baltinavas Vēstīs” visiem vajadzētu rakstīt arī par
problēmām: “Kauč tagad jau ir vairāk atklātības, bet to vajag vēl vairāk. Godīgi jāraksta par
visu arī par slikto, jāraksta arī kas vainīgs, ja kas nav izdevies. Cilvēkiem jāzina arī tas, kas
nav izdevies. Nevar tikai sevi slavināt. Kā to dara skolas. Kur raksti par problēmu
risinājumu? Kur? Ja novads jau nedaudz raksta par problēmām, tad skolas tikai sevi
slavina. Interesanti ir priekšnieces atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem. Paldies par to! Tas
parāda, ka cilvēks risina visas grūtās problēmas. Nav normāli, ka skolās ir konflikti
skolotājiem un bērniem un neviens neko. Nevajag sevi un savus darbus slavināt, tas
neliecina neko labu!” (citāts no anketas).
Ir ieteikumi veidot komunālo saimniecību novadā, organizēt vairāk dažādus pasākumus,
censties piesaistīt vēl vairāk ES finansējuma novadam un vairāk realizēt projektus, turpināt
ceļu labošanu. Vairāk atbalstīt mazos lauksaimniekus un uzņēmējus, iedzīvotāji izsaka
pārmetumu, ka novads pārtrauca atbalstīt naudas ziņā biznesa idejas. Daudzi iedzīvotāji
ieteikuši, deputātiem tikties ar iedzīvotājiem, runāt un skaidrot notiekošo novadā: “Rīkot ar
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iedzīvotājiem sarunas par problēmām. Jauniešiem vairāk stāstīt par novada darbu. Skaidrot
vairāk cilvēkiem par problēmām novadā, lai pareizi visu saprot” (citāts no anketas). Kritika
izteikta par mācību priekšmetu kvalitāti, iedzīvotāji ir norādījuši ka jāuzlabo ķīmijas,
bioloģijas, fizikas, matemātikas, latviešu valodas stundu kvalitāte un vai skolotāju daudzās
slodzes netraucē stundu kvalitātei? Izteikts priekšlikums Kultūras namam daudzveidot
pasākumus – .. visu laiku viens un tas pats!” (citāts no anketas).. Kritika Sociālajam
dienestam izteikta sakarā ar pabalstu piešķiršanu, norādot, ka vajag stingrāk izvērtēt,
kuriem pieškirt pabalstus un pārtikas pakas, sekot, lai piem: dzīvokļa pabalsts aiziet tiešām
malkas iegādei, nevis “grādīgā”. Ir ieteikums vairāk kontrolēt sabiedrisko darbu veicēju
darbu un informēt sabiedrību par padarītajiem darbiem. Vairāk vērsties pret īpāsniekiem,
kuri nesakopj savus īpašumus. Uzlabot Baltinavas novada administrācijas darbu. Ieteikums
ir ierīkot apgaismojumu Kārsavas ielā līdz Baltinavas ciema robežai. Iedzīvotāji ir uzdevuši
jautājumu: “Vai ir ekonomiski vadāt ar autobusu 4-5 bērnus?”
Ir vienkārši norādījumi – turpināt iesākto! Turpināt iesākto godīgo kursu! Sakārtot ceļus!
Turpināt projektus! Visu darīt no sirds! (citāts no anketas).

Secinājumi:
1. Lielākais iedzīvotāju īpatsvars, kuri piedalījās anketas aizpildīšanā dzīvo Baltinavas
ciemā 57% respondentu.
2. 22% respondentu plāno pamest Baltinavu un doties uz citām Latvijas vietām, bet
16% plāno doties uz ārzemēm.
3. Kā saziņas līdzekļi Baltinavas novada iedzīvotāji visvairāk izmanto un uzticas
novada mājas lapai un informatīvajam izdevumam “Baltinavas Vēstis”.
4. Kā pirmā prioritāte no infrastruktūras sakārtošanas ir nosaukta ielu, ceļu un ielu
apgaismojuma atjaunošana, otrā prioritāte ir uzlabojumi vides labiekārtošanā, trešā
prioritāte – teritorijas un apstādījumu kopšana, ceturtā – bērnu rotaļu laukumu
iekārtošana un piektā ir citas infrastruktūras sakārtošana.
5. Iedzīvotāji lielāko tiesu ir apmierināti ar novada attīstību kopumā un ES
finansējuma piesasiti, pirmsskolas izglītības pakalpojumiem, vispārējās izglītības
kvalitāti, iespēju piedalīties lēmumu pieņemšanā un izteikt savu viedokli, atkritumu
savākšanu, sadzīves pakalpojumiem, pasta pakalpojumiem, interneta pieejamību,
mazumtirdzniecības pakalpojumiem, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumiem.
6. Iedzīvotāji mazāko tiesu ir apmierināti ar kultūras un izklaides pasākumiem, sporta
pasākumiem, sociālās palīdzības un sociālajiem pakalpojumiem, ielu
apgaismojumu, sabiedriskā transporta pakalpojumiem, ūdensapgādi un kanalizācju,
vides sakoptību un teritorijas labiekārtošanu, tūrisma pakalpojumiem.
7. Iedzīvotāji lielāko tiesu nav apmierināti ar sabiedriskās kārtības nodrošināšanu,
veselības aprūpes pakalpojumiem, ielu un ceļu infrastruktūru, uzņēmējdarbības
attīstību novadā un nodarbinātību.
8. Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību sniegto pakapojumu kvalitātes reitings:
vislielāko punktu skaitu ir saņēmusi Baltinavas bibliotēka – 65; tālāk seko
Baltinavas novada muzejs – 63; nākamais ir Baltinavas vidusskola – 60; bāriņtiesa
– 57; Baltinavas kultūras nams – 56; Baltinavas novada domes administrācija – 54;
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Baltinavas novada domes deputāti – 49; Sociālais dienests – 48; Baltinavas Mūzikas
un mākslas skola – 46.
9. Jautājumā par sasniegumiem Baltinavas novadā visvairāk ir atzīmējuši to, ka ir
izdevies saglabāt savu novadu un ne tikai saglabāt, bet veiksmīgi attīstīt, piesasitīt
ES fondu finansējumu, sakārtot ceļus un ūdenssaimniecību, nosiltināt ēkas,
labiekārtot teritoriju. Kā sasniegums atzīmēts tas, ka ir sava vidusskola un Mūzikas
un mākslas skola, pašdarbību kolektīvu sasniegumi, īpaši atzīmēti amatierteātra
“Palādu” sasniegumi. Tāpat ir augsti novērtēta lauksaimniecības attīstība novadā un
lauksaimnieku sasniegumu gan lielajās, gan mazajās saimniecībās.Novērtēti atzinīgi
arī skolēnu sasniegumi mācībās, olimpiādēs un sportā. Iedzīvotāji, kā sasniegumu
norādījuši “Baltinavas Vēstīs” uzsākto atbilžu sniegšanu uz jautājumiem.
10. Jautājumā par prioritārajām jomām, ko vajadzētu noavdā attīstīt turpmāk,
sastādīšanas iedzīvotāji atzīmējuši, ka pirmo prioritāti un ar ievērojamu pārsvaru
nodarbinātības veicināšanu 56 atbildes, otrā prioritāte veselības pakalpojuma
attīstība 34 atbildes, trešā prioritāte ir infrastruktūras uzlabošana 33 atbildes, ceturtā
prioritāte drošības un sabiedriskās kārtības nodrošināšana 18 atbildes, ceturto
prioritāti dala divas jomas lauksaimniecība 15 atbildes un izglītība 15 atbildes,
vismazāk iedzīvotājus interesē mežistrādes un kokapstrādes attīstība siespējas
Baltinavās novadā, tikai 3 atbildes.
11. Kādi nozīmīgākie Baltinavas novada attīstības virzieni iedzīvotāji vairāk kā puse
52% atzīmēja uzņēmējdarbības attīstības virzienu, otru virzienu ar ievērojami
mazāku īpatsvaru iedzīvotāji atzīmēja pakalpojumu attīstību 14% un tūrisma
attīstību 14%, infrastruktūras attīstības virzienu atzīmēja 11% respondentu, 6%
respondentu bija par apkārtējas vides attstība svirzienu un 3% norādīja citus.
12. Jautājumā ar ko Baltinavas novads var lepoties, visvairāk iedzīvotāji arī te atzīmēja,
to faktu, ka izdevies saglabāt savu novadu, ar latgalisko vidi un tradīcijām, ar dabas
bagātībām un sakārtotu vidi, ar katoļu baznīcu, parku, muzeju. Lepojas ar
konkrētiem cilvēkiem, kā Arvis Vilkaste,Vadims Vakarjuks, Imants Slišāns,
Guntars Bartkevičs. Lepojas ar 2017.gadā ievēlētiem deputātiem. Lepojas ar
skolēnu un jauniešu sasniegumiem. Lepojas ar zemnieku darbu un apstrādātajiem
laukiem, kaut gan paralēli ir izteikta neapmierinātība par Raundap lietošanu laukos.
Izteiktas bažas par lielo cilvēku aizbraukšanu no laukiem, no Latgales, bet lepojas ar
tiem, kuri palikuši un strādā “Lepojos ar novada cilvēkiem (iedzīvotājiem), ar
jaukiem cilvēkiem, kuri vēl nav aizbraukuši. Novērtējiet mazo novadu un cilvēkus
kas tur strādā” (citāts no anketas).
13. Jautājumā, ieteikumi pašvaldības darba uzlabošanā, kā viens būtisks ieteikums no
daudziem iedzīvotājiem bija – saglabāt savu novadu arī turpmāk. Nākošasi
ieteikums, ko atzīmēja daudzi bija birokrātiskā sloga samazināšana pašvaldības
darbā. Turpināt sakārtot infarstruktūru un piesaitīt ES fondu finasējumu, jādomā par
dzīvojamā fonda nodrošināšanu jaunajiem speciālistiem. Ir arī izteikta kritika no
iedzīvotāju puses par darbā ņemšanu uz brīvajām vakancēm, norādot, ka domē
pieņem darbā no citeim novadiem, bet vidusskola un mūzikas skola darbā ņem
vispār bez vakanču sludināšanas. Negatīvi iedzīvotāji ir novērtējuši biedrības
“Sukrums” darbību. Ieteikumi ir lietderīgāk izmantot autotransportu. Iedzīvotāji
vēlas, lai deputāti vairāk runātu ar iedzīvotājiem un uzklausītu iedzīvotājus un
skaidrotu notiekošās lietas un pieņemtos lēmumus, arī jauniešiem vairāk stāstīt par
darbu pašvaldībās, lai veidojas izpratne. Domes administrācijas darbiniekiem
jāuzlabo komunikācija ar klientiem un stingrāk jāvēršas pie īpšaiekiem, kuri
nesakopj savus īpašumus. Tāpat iedzīvotāji uzskata, ka būtu labi, ja “Baltinavas
Vēstīs” rakstītu arī par problēmām novadā un kā tās risinās. Tāpat ir ieteikumi slēgt
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pirti un muzeju. Ir ieteikums veidot Baltinavas novadu par “zaļo, ekoloģisko” jeb
bioloģiskās saimniekošanas novadu, kur saimnieko pārsvarā mazās saimniecības,
ierobežot Raundap lietošanu un atjaunot “Zaprūdu”, piesastīt iedzīvotājus dalībai
tirdziņos. Ir ieteikumi veidot komunālo saimniecību Baltinavā. Ir norādīti mācību
priekšmeti vidusskolā, kuriem būtu jāuzlabo macību kvalitāte – ķīmija, bioloģija,
fizika, matemātika, latviešu valoda, kā arī skolām vairāk rakstīt par problēmām.
Iedzīvotāji izteikuši ieteikumu Sociālajam dienestam – stingrāk izvērtēt pabalstu un
pārtikas paku piešķiršanu, piem: lai dzīvokļa pabalsts aiziet tiešām malkas iegādei,
nevis citur. Kultūras namam ir ieteikums – daudzveidot pasākumus. Ir izteikts
priekšlikums ierīkot apgaismošanu visā Kārsavas ielā līdz Baltinavas ciema beigu
norādei.

Priekšlikumi pēc iedzīvotāju anketēšanas
1. Izmantojot Baltinavas novada pašvaldības mediju iespējas turpināt informēt
iedzīvotājus par notiekošo Baltinavas novada pašvaldības visās iestādēs, vairāk
komunicēt un skaidrot iedzīvotājiem par deputātu pieņemtajiem lēmumiem un to
izpildes gaitu.
2. Baltinavas novada administrācijai lielāko vērību piegriezt pretendentu izvērtēšanai
uz brīvajām darba vakancēm. Baltinavas vidusskolai un Baltinavas Mūzikas un
mākslas skolai uzsākt vakanču sludināšanu uz brīvajām darba vietām.
3. Ņemt vērā Baltinavas novada iedzīvotāju izteikto kritiku un rast iespēju nepilnību
un problēmu novēršanai visām pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām
4. Par galveno un startēģisko mērķi izvirzīt nodarbinātības veicināšanas un
uzņēmējdarbības attīstības virzienu, rosinot vēlmi iedzīvotājos atgriezties dzimtajā
pusē.
5. Par sekundāro stratēģisko mērķi izvirzīt pakalpojumu un tūrisma jomas uzlabošanu
un to pieejamību Baltinavas novadā.
6. Par trešo stratēģisko mērķi izvirzīt infastruktūras attīstību.
7. Par Baltinavas novada vīziju noteikt –
Baltinavas novads attīstās, ka patstāvīga administratīvi teritoriāla vienība ar
ekonomisku izaugsmi, dabas, latgaliskās kultūras un tradīciju attīstību,
nodrošinot visaptverošu labklājību novada iedzīvotājiem un

iespēju labas

izglītības ieguvei. Baltinavas novada nākotne – jaunas, darboties gribošas
ģimenes, kuras vēlas dzīvot skaistā, sakoptā, latgaliskā novadā ar augstu
dzīves kvalitāti, mobilitāti, biznesa un atpūtas iespējām ekoloģiskajā vidē.
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