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Domes ziņas maijā

Par maija mēnesi mēdz teikt maijs ir aktīvas rosības, jaunas
iedvesmas un cerību laiks, tas ir
ziedoša laika posms. Nav otra
tāda mēneša gadā, kas būtu tik
daudziem dārzā paveicamiem
darbiem piepildīts, bet nav arī
otra tāda mēneša, kad gribētos
laiku pavadīt ārā. Kas gan var būt
labāks par smaidu māmiņas sejā
un prieku māmiņas acīs! Maijā
mēs visi godinam savas māmiņas.
Maijā ir notikušas pa vienai sēdei
katrai komitejai, kurās izskatīti 33
jautājumi.
3.maijā
Baltinavas
novada
domē iedzīvotāji tika aicināti uz
iedzīvotāju sapulci, lai kopīgi ar
deputātiem izrunātu jautājumus,
saistītus ar plānoto administratīvi
teritoriālo reformu (ATR).
9.maijā notika Baltinavas novada domes ārkārtas sēde, kur
tika pieņemts lēmums organizēt
iedzīvotāju aptauju, lai dotu iespēju
iedzīvotājiem izteikt savu viedokli sakarā ar ATR. Aptaujas anketas varēja iesniegt līdz 2019.gada
10.jūnijam.
10.maijā tika parakstīts līgums par
projekta “Taures skan Baltinavā”
realizāciju, projekta ietvaros Baltinavā norisinājās pūtēju orķestru
festivāls par godu Latvijas armijas
100gadei.
17.maijā
Rīgā
Melngalvju
namā notika Latvijas Pašvaldību
savienības (LPS) 30.kongress. Atklājot kongesu, Latvijas
Valsts prezidents Raimonds Vējonis aicināja Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministru atrast
dialogu ar pašvaldībām, iedzīvotājiem un uzņēmējiem, uzsverot, ka
Latvijas lielākā bagātība joprojām
ir iedzīvotāji. Prezidents arī piebilda, ka, pirms veikt jaunu administratīvi teritoriālo reformu, jāizvērtē
iepriekšējo reformu rezultāti : “Tikai tā var definēt jaunas reformas
mērķus”.
Latvijas Republikas Saeimas
priekšsēdētāja Ināra Mūrniece,

uzrunājot pašvaldību vadītājus,
augstu novērtēja LPS ieguldījumu
un uzsvēra, ka LPS gadu gaitā no
nelielas organizācijas ir izaugusi
par lielu spēku valsts likumdošanas
viedokļa
veidošanā.
Saeimas
priekšsēdētāja uzsvēra, ka pašvaldību saimnieciskās un sociālās funkcijas skar ikvienu valsts iedzīvotāju
teju “no šūpuļa līdz kapam”.
Satversmes tiesas priekšsēdētāja
Ineta Ziemele novēlēja pašvaldībām
un valdībai ikdienas rīcībā saskatīt
katra cilvēka un valsts kopīgās intereses kā galveno vērtību pašvaldību tālākajā attīstībā.
LPS priekšsēdētājs Gints Kaminskis akcentēja gan pašvaldību
lielo lomu demokrātijas veidošanā,
gan autonomiju, gan aizvien pieaugošo iedzīvotāju uzticēšanās līmeni, par ko liecina gan Latvijā, gan
Eiropā veiktie pētījumi. “Augstie
uzticēšanās rādītāji ir liecība, ka
iedzīvotāji, kas ir vistuvāk savai
pašvaldībai, redz un novērtē vietējās varas paveikto.”
VARAM ministrs Juris Pūce atgādināja, ka administratīvi teritoriālā reforma ir darbs, kas tiks
paveikts līdz galam, nevis atlikts, kā tas bijis kopš 1998. gada.
Ministrs ieteica paraudzīties uz šo
reformu no pretējās puses un, ja
kopā izdosies laba administratīvi
teritoriālā reforma, tā būs zīme, ka
Latvijā spējam kaut ko tālredzīgi un
saprātīgi uzlabot.
Tika pieņemtas četras rezolūcijas:
“Par finanšu stabilitāti”, kurā LPS
aicina Saeimu nostiprināt likumā
normu pašvaldībām noteikto nodokļu ieņēmumu valsts konsolidētā
kopbudžeta nodokļu ieņēmumos
19,6% un nodrošināt pašvaldībām
ilgtspējīgas attīstības vajadzībām atbilstošus aizņēmumu resursus.
“Izglītības jomā”, kurā LPS aicina Ministu kabinetu un Saeimu
izstrādāt visaptverošu izglītības
politikas stratēģijas plānu, pildīt
pedagogu darba samaksas grafiku,
lai īstenotu izglītības reformas, izveidot nacionāla līmeņa sadarbības
padomi.
“Par reģionālo attīstību kā NAP
2027 mērķi”, kurā LPS aicina
Ministu kabinetu un Saeimu nodošināt trīs NAP 2027 pamatmērķos iekļaut reģionālo attīstību,
darbības virzienos iekļaut pilsētu
attīstības progammu un lauku in-

frastuktūras attīstības progammu,
ja pēc konsultācijām ar iedzīvotājiem tiks turpināta ATR, paredzēt
atbalstu uzņēmējdarbības dažādošanai un kompensācijas pakalpojumu
pieejamībai un nomales efekta mazināšanai.
“Par administratīvi teritoriālo reformu”, kurā LPS aicina Ministru
kabinetu un VARAM reformu saistītu
ar NAP 2027, veidot reālu mehānismu reģionālās attīstības veicināšanai
un nevienlīdzības mazināšanai, ATR
saistītu ar citām reformām – veselības, izglītības, nodokļu, pakalpojumu
pieejamību iedzīvotājiem un finansējumu pakalpojuma
sasniedzamības nodrošināšanai, sabiedrības
iesaisti reformas vērtēšanā un vietējās kopienas viedokļa ievērošanu,
pašvaldībām atļauto uzņēmējdabības formu paplašināšanu, pilnvērtīgu
diskusiju par reģionu veidošanas
nepieciešamību un valsts pārvaldes
reformu.
Iedzīvotājus interesē, kas notiek
jautājumā ar pirts pakalpojumiem.
Varu atbildēt, ka uz doto brīdi Sociālo un saimniecisko lietu komiteja
apkopo iesniegtos viedokļus, ar šiem
viedokļiem tiks iepazīstināti visi
deputāti. Domāju, ka jūnijā varēsim
pieņemt lēmumu, ko darīsim ar pirts
pakalpojumu.
20.jūnijā Balvos VARAM aicina
visu četru novadu vadītājus un
deputātus uz tikšanos ar VARAM
ministru Juri Pūci, lai runātu par
plānoto administratīvi teritoriālo
reformu. Pagaidām ministrija nav
devusi atbildi uz jautājumu, kad notiks ministra tikšanās ar iedzīvotājiem, kaut gan ministrs solīja tikties
un uzklausīt iedzīvotājus, gan publiski to paziņojot medijos, gan Novadu
dienās Gulbenē.
*******
LŪGUMS Obeļovas iedzīvotājiem!
Baltinavas novada dome lūdz Obeļovas iedzīvotājus NEMEST - sadzīves
atkitumus, vecās krāsu bundžas,
pudeles, dokumentus ar personu
datiem, būvgružus un citus atkritumus pie Svētūnes ezera peldvietas
novietotajos atkritumu
konteineros. Lūdzam Obeļovas iedzīvotājus
noslēgt līgumus ar SIA “ZAAO” par
atkritumu izvešanu no savām mājsaimniecībām.
Domes priekšsēdētāja
Sarmīte Tabore

...

AKTUĀLI !
Eiroparlamenta vēlēšanu
rezultāti Baltinavas novadā

2019. gada 25. maijā notika kārtējās Eiropas Parlamenta vēlēšanas,
kurās Latvijas pārstāvībai Eiropas Parlamentā bija jāievēl astoņi
deputāti. Šajās vēlēšanās Latvija bija
viens vēlēšanu apgabals.
Eiropas Parlamenta vēlēšanās
darbojās 1000 vēlēšanu iecirkņu,
vēlēšanās piedalījās 474 390 jeb 33,6
procenti balsstiesīgo pilsoņu, no
tiem ārvalstīs – 2 955 jeb 92,6 procenti no ārvalstīs reģistrēto vēlētāju
skaita vēlēšanu dienā.
Baltinavas novadā no 875 balsstiesīgajiem vēlēšanās piedalījās 207
jeb 23,66%. Pirmās trīs partijas līderes, kas saņēma visvairāk balsu
Baltinavas novadā:
Jaunā VIENOTĪBA 53 balsis
(25,60%). Jaunā konservatīvā partija 34 balsis jeb 16,43%. Nacionālā
apvienība “Visu Latvijai!”-”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” 26 balsis
jeb 12,56%.
Pārpublicēts no www.cvk.lv

Lai vasara sāktos droši,
VUGD atgādina
Sācies skolēnu brīvlaiks, tādēļ
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienests aicina vecākus pārrunāt
ar bērniem jautājumus par drošību, lai vasara būtu piedzīvojumiem
bagāta un tiktu aizvadīta bez liekām
rūpēm un raizēm.

Kopusvātki
jūnijā
Buku-Zeļču kopūs, 29. junie, 13.00
Bieliņu kopūs nūtyka 8. junie 15:00
Brieksīnes kopūs, 15. junie, 15.00
Dukuļovas kopūs, 27. julie, 15.00
Slobodas kopūs, 22. junie, 15.00
Vylkovas kopūs, 29. junie, 15.00

Lūgums MERKUZĪNES kapu
apmeklētājiem
Cienījamie Merkuzīnes kapsētas
piederīgie,
apmeklētāji!
Lūgums nemest dažādus traukus
pāri žogam mežā, jo mežs pieder
privātai personai. Visi atkritumi,
izņemot zāli un koku lapas, jānes uz
speciāli iekārtotu bedri pie tualetes.
Zāli un lapas lūgums nebērt tūlīt aiz
žoga ! Ar cieņu izturēsimies viens
pret otru!
Sīkāka
informācija
par
aktua
litātēm, kā arī citi jaunumi un
notikumu
apraksti
atrodami:
www.baltinava.lv
www.facebook.com/baltinavasnovads/
www.draugiem.lv/baltinavasnovads/
twitter.com/Baltinavas_N,
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MAIJA DOMES SĒDES LĒMUMI
Aizņēmuma pamatsummas atmaksu veikt sasLV-4594) 2018. gada 12. jūnijā noslēgtajā zePar saistošajiem noteikumiem
kaņā ar kredīta atmaksas grafiku sākot ar 2020.
mes nomas līgumā Nr. 2018-11, no I.B. nomāApstiprināti saistošie noteikumi Nr. 7 “Grozījugadu.
to zemesgabalu saraksta izslēdzot zemesgabalu
mi Baltinavas novada pašvaldības 2019. gada 30.
Aizņēmumu atmaksu garantēt ar Baltinavas
ar kadastra apzīmējumu Nr. 384400102289.
janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Baltinovada pašvaldības pamatbudžetu.
Nolemts iznomāt D.K. (p.k. ******-*****,
navas novada pašvaldības budžetu 2019. gadPar biznesa ideju projekta konkursa
adrese: Baltinavas novads, LV-4594) zemesam”” (visi lēmumos minētie saistošie noteikumi
nolikuma apstiprināšanu
gabalu ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844
un citi dokumenti pieejami www.baltinava.lv/
Apstiprināts Baltinavas novada domes Biznesa
003 **** (0,2 ha) uz 10 gadiem bez apbūves
Pašvaldība/Saistošie noteikumi).
ideju projekta “Mana biznesa ideja Baltinavā”
tiesībām, zemes nomas maksu nosakot ārējos
Apstiprināti Baltinavas novada domes 2019.gada
konkursa nolikums.
normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.
23.maija saistošie noteikumi Nr. 8 “DecentralPar atkārtotas izsoles izsludināšanu
Nolemts iznomāt I.N. (p.k. ******-*****,
izēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un
Nolemts pārdot atkārtotā izsolē ar augšupejošu
adrese: Baltinavas novads, LV-4594) no zeuzskaites kārtība Baltinavas novada pašvaldībā”
soli Baltinavas novada pašvaldībai piederošo
mesgabala ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844
Par Baltinavas novada bāriņtiesas
nekustamo īpašumu “Silagaiļi”, kas atrodas Balti003 **** iznomāt 0,03 ha lielu platību pēc
atskaiti par 2018.gadu
navas novadā (kadastra apzīmējums Nr. 3844
pievienotās shēmas uz 10 gadiem bez apbūves
Baltinavas novada dome iepazinusies ar Baltina003 0209).
tiesībām, zemes nomas maksu nosakot ārējos
vas novada bāriņtiesas priekšsēdētājas Vinetas
Apstiprināti
nekustamā
īpašuma
“Silagaiļi”
atnormatīvajos aktos noteiktajā apmērā.
Cīrules iesniegto atskaiti par Baltinavas novada
kārtotas izsoles noteikumi.
Nolemts iznomāt J.K. (p.k. ******-*****,
bāriņtiesas darbību par 2018.gadu. Baltinavas
Par noteikumu apstiprināšanu
adrese: Baltinavas novads, LV-4594) zemesnovada bāriņtiesas iesniegtā atskaite par 2018.
Apstiprināti
noteikumi
“Baltinavas
novagabalu ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 001
gadu pieņemta.
da
pašvaldības
īpašumā
esošo
un
pašvaldībai
**** (0,6679 ha) uz 10 gadiem bez apbūves
Par konsolidētā finanšu pārskata rādītāju
piekritīgo zemesgabalu nomas tiesību izsoles
tiesībām, zemes nomas maksu nosakot ārējos
apstiprināšanu
noteikumi”.
normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.
Apstiprināts Baltinavas novada pašvaldības
Par
konkursa
nolikuma
apstiprināšanu
Nolemts iznomāt E.B. (p.k. ******-*****,
2018.gada konsolidētais finanšu pārskats.
Apstiprināts konkursa “Sakoptākā sēta Baltinaadrese: Baltinavas novads, LV-4594) zemesPar aizņēmuma ņemšanu
vas novadā 2019” nolikums.
gabalu ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 004
Nolemts lūgt Pašvaldību aizņēmuma un galvojuPar
grozījumiem
**** (0,60 ha) uz 10 gadiem bez apbūves
mu kontroles un pārraudzības padomei atļauju
Izdarīti
grozījumi
Baltinavas
Mūzikas
un
mākstiesībām, zemes nomas maksu nosakot ārējos
2019.gadā Baltinavas novada pašvaldībai ņemt
las skolas darbinieku amata vienību un amatalgu
normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.
ilgtermiņa aizņēmumu EUR 58 202,46 apmērā
sarakstā
2019.gadam
(apstiprināts
ar
Baltinavas
Par skolēnu olimpiāžu un konkursu
uz 30 gadiem no Valsts kases ar noteikto gada
novada
domes
2018.gada
28.decembra
lēmumu,
uzvarētāju apbalvošanu
procentu likmi ELFLA pasākuma “PamatpaProt. Nr. 17, 3.&).
Nolemts
par
sasniegumiem
mācību
kalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apviPar zemes gabaliem
priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sportā
dos” projekta “Baltinavas novada pašvaldības
Izdarīti grozījumi starp Baltinavas novada domi
2018./2019. mācību gadā, piešķirt Baltinavas
grants ceļu pārbūve 2.kārta” Nr. 19-07A00702un I.B. (p.k. ******-*****, adrese: Baltinavas nov.,
000015 īstenošanai.
Ar pilnu domes sēžu lēmumu sarakstu iespējams iepazīties mājaslapā www.baltinava.lv sadaļā Pašvaldība/domes sēdes.

vidusskolas skolēniem un Baltinavas Mūzikas
un mākslas skolas audzēkņiem Baltinavas novada domes 2018.gada 29.novembra saistošo noteikumu Nr.16 „Par pabalstu piešķiršanu Baltinavas novadā” 21.punktā paredzētos pabalstus
bērna izglītības kvalitātes veicināšanai Baltinavas novada izglītības iestāžu audzēkņiem:
1.1. Baltinavas vidusskolas skolēniem – kopumā
29 skolēniem izglītības kvalitātes veicināšanai,
kopējā piešķiramo pabalstu summa – 425,00
euro, saskaņā ar izglītības iestādes iesniegto
skolēnu sarakstu;
1.2.Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas
audzēkņiem izglītības kvalitātes veicināšanai –
kopumā 25 audzēkņiem, kopējā piešķiramo pabalstu summa - 172,00 euro, saskaņā ar izglītības iestādes iesniegto audzēkņu sarakstu.
Par atvaļinājuma daļas piešķiršanu
Nolemts piešķirt Baltinavas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājai Sarmītei Taborei papildus
atvaļinājumu 7 darba dienas par 2017./2018.
gadu sākot ar 2019.gada 27.maiju līdz 2019.
gada 3. jūnijam ieskaitot, un vienu ikgadējā atvaļinājuma kalendāro nedēļu par 2018./2019.
gadu, sākot ar 2019. gada 4. jūniju līdz 2019.
gada 11. jūnijam ieskaitot.
Par Atzinības raksta piešķiršanu
Pasniegt L.L. Baltinavas novada domes Atzinības rakstu par nesavtīgu un godprātīgu darbu
Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā sakarā ar
L. L. nozīmīgu dzīves jubileju.
Atzinības rakstu pasniegt 31.05.2019. Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas absolventu
izlaidumā.

E-asistents – neaizstājams palīgs e-pakalpojumu saņemšanā
Lai e-pakalpojumus portālā
Latvija.lv varētu
saņemt arī tie
iedzīvotāji, kuri
neizmanto eID
karti ar elektronisko parakstu vai internetbanku, ir izstrādāts īpašs risinājums
– e-asistents jeb pilnvarotais e-pakalpojums.
Šī pakalpojuma mērķis ir radīt vienlīdzīgu
pieejamību valsts un pašvaldību pakalpojumiem visām sociālajām grupām, dodot
iespēju ikvienam saņemt pakalpojumus
elektroniski.
Pilnvarotā e-pakalpojuma jeb e-asistenta
darbības principus šā gada februārī apstiprināja Ministru kabinets, pieņemot grozījumus noteikumos, kuri nosaka valsts pārvaldes vienoto klientu apkalpošanu centru
darbības kārtību.
E-asistents ir Valsts un pašvaldību vienoto
klientu apkalpošanas centru (VPVKAC)
darbinieks, kuram klients savā vārdā uztic
pieteikt vienu konkrētu VSAA pakalpo-

jumu. Līdz ar to, tas ir lielisks palīgs tiem
iedzīvotājiem, kuriem nav pieejami jau
minētie elektroniskās identifikācijas līdzekļi
un tāpēc nav iespējams izmantot e-pakalpojumus.
Viss, kas jādara – jāņem savs personu
apliecinošais dokuments (pase vai personas apliecība), jādodas uz tuvāko VPVKAC un jālūdz klientu apkalpošanas centra
darbinieka palīdzība nepieciešamās formalitātes – pilnvarojuma nokārtošanā.
Šis pilnvarojums būs spēkā tikai konkrētā VSAA pakalpojuma saņemšanai. Pēc
pilnvarojuma parakstīšanas VPVKAC
darbinieks klienta vārdā pieteiks nepieciešamo e-pakalpojumu un informēs klientu par
pakalpojuma plānoto izpildes laiku un atbildes saņemšanas iespējām.
Pašlaik Latvijā izveidoti 109 klientu apkalpošanas centri 84 pašvaldībās. Visu
VPVKAC adreses var atrast portālā Latvija.
lv sadaļā “Vienotie pakalpojumu centri”.
Kā norāda Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija (VARAM), tad e-asistenta nodrošināšana uzlabos e-pakalpojumu

Nekustamā īpašuma “SILAGAIĻI“ izsole
Baltinavas novada dome reģ. Nr.
90009115590, Kārsavas iela 16, Baltinava, LV-4594, atkārtotā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli pārdod nekustamo
īpašumu “SILAGAIĻI“ kadastra Nr. 3844
003 0209, kas atrodas Baltinavas novadā.
Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 1.68 ha platībā.
Izsoles sākumcena – EUR 1904 (viens
tūkstotis deviņi simti četri eiro un 00 centi). Ar izsoles noteikumiem var iepazīties
Baltinavas novada domes mājaslapā www.
baltinava.lv vai Baltinavas novada domē
Kārsavas ielā 16, Baltinavā, katru darba
dienu no plkst. 9.00 līdz 16.00. Informācija
par izsoli tiek publicēta Baltinavas novada
domes informatīvajā izdevumā – „Baltinavas vēstis”, laikrakstā ”Latvijas Vēstnesis”,
Baltinavas novada domes mājas lapā www.
baltinava.lv. Šajā pat laikā interesenti var
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veikt izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai
izsolē var iesniegt Baltinavas novada
domē ne vēlāk kā līdz 2019. gada 28. jūnija plkst. 16.30, Baltinavā, Kārsavas ielā 16.
Visiem pretendentiem līdz 2019. gada 28.
jūnija plkst. 16.30 jāiemaksā drošības nauda
10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR
190.04 (viens simts deviņdesmit euro un
četri centi) Baltinavas novada domes Reģ.
Nr.90009115590, bankas kontā: AS “SEB”
banka, konts LV58UNLA0050020376888
un reģistrācijas maksu EUR 20.00 (divdesmit euro, 00 centi), Baltinavas novada
domes Reģ.Nr.90009115590, bankas kontā:
AS “SEB” banka banka”, konts: LV27UNLA0050019759750.
Izsole notiks Kārsavas ielā 16, Baltinavā, 2.
stāvā sēžu zālē, 2019.gada 10. jūlijā plkst.
11.00.

pieejamību fiziskām personām, jo tie, kas
neizmanto elektroniskās identifikācijas
līdzekļus, nepaliks “ārpus” e-pakalpojumu saņēmēju loka. Vienlaikus pilnvarotā
e-pakalpojuma funkcionalitāte mazinās
arī administratīvo slogu iestādēm, jo tiek
paplašināts to cilvēku loks, kas pakalpojumus var pieteikt un saņemt elektroniski,
nevis tikai klātienē vai pa pastu.
E-asistents darbībā tika pārbaudīts pērn
oktobrī septiņos klientu apkalpošanas
centros Aizputē, Dagdā, Ķekavā, Pļaviņās,
Priekulē un Stopiņos. Kopš pilotprojekta uzsākšanas, ar e-asistentu palīdzību
tika pieteikti 2812 VSAA pakalpojumi,
tādējādi apliecinot šāda risinājumu nepieciešamību un lietderību. Statistikas
dati rāda, ka ik nedēļu šo pakalpojumu
izmanto no 95 līdz 116 klientiem.
VPVKAC izveide Latvijā tika uzsākta
2015. gadā. Klientu centros vienuviet
var saņemt pašvaldību, Valsts ieņēmumu dienesta, VSAA, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Nodarbinātības
valsts aģentūras, Uzņēmumu reģistra,

Valsts zemes dienesta, Lauksaimniecības
datu centra un Lauku atbalsta dienesta pakalpojumus. Tāpat centros var saņemt konsultācijas par e-pakalpojumiem un praktisku palīdzību darbam ar datoru, internetu,
jautājumos par e-adreses izveidi u.c.
VPVKAC darbiniekiem pastāvīgi tiek
nodrošinātas mācības, lai darbinieki
spētu iedzīvotājiem nodrošināt valsts un
pašvaldību pakalpojumus arvien kvalitatīvāk un plašāk. VPVKAC darbinieki
ir iesaistīti arī VARAM īstenotās programmas “Mana Latvija. Dari digitāli”
digitālo aģentu mācībās, kuru laikā apgūst
e-pakalpojumu, e-paraksta un e-adreses
lietošanas nianses, kā arī jautājumus, kas
saistīti ar drošu darbošanos internetā. Visas šīs zināšanas digitālie aģenti – centru
darbinieki vēlāk izmanto savā ikdienas
darbā. Informāciju par programmu un sev
tuvāko digitālo aģentu meklē vietnē mana.
latvija.lv Digitālo aģentu karte.

Baltinavas novada Valsts un
pašvaldību vienotais klientu
apkalpošanas centrs

Noslēdzies Baltinavas novada domes izsludinātais
Moto un Logo konkurss
Ir noslēdzies Baltinavas novada domes izsludinātais Moto un Logo ideju konkurss. Par labākajiem un atbilstošākajiem abās kategorijās tika
atzīti Intas Krakopas iesniegtie darbi.
Liels prieks, ka šai ideju konkursā aktīvi piedalījās
arī Baltinavas vidusskolas skolēni. Viņu izdomātie
moto ir skanīgi un iedvesmojoši.

27.maijā notikusi sabiedriskā apspriešana par Jegorovas
purva turpmākās izmantošanas iespējām
27.maijā
notika sabiedriskās
apspriešanas
sanāksme
par
Jegorovas purva
turpmākās
izmantošanas iespējām. Ietekmes uz
vidi ziņojuma «Derīgo izrakteņu (kūdras)

ieguves lauku paplašināšana kūdras atradnē „Jegorovas purvs“» sabiedriskās apspriešanas sanāksme norisinājās 2019.gada
27.maijā plkst. 17:00 Baltinavas novada
domes telpās — Kārsavas ielā 16, Baltinavā, Baltinavas novadā. Ar sanāksmes protokolu un prezentāciju iespējams iepazīties
www.baltinava.lv

2019. gada maijs

Baltinavas novada domes informatīvais izdevums

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.5
Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Baltinavas novadā
APSTIPRINĀTS
Baltinavas novada domes sēdē
2019.gada 30. aprīļa sēdē
(protokols Nr.6 1.& )
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.
panta pirmās daļas 11. punktu un trešo daļu,
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta ceturto daļu, Ministru Kabineta 2017.gada
27.jūnija noteikumu Nr. 384 “Noteikumi par
decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi)
nosaka:
1.1. kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai, tai skaitā prasības komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei;
1.2. centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas,
lietošanas un aizsardzības prasības, tai skaitā,
prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā, ugunsdzēsības ierīču
lietošanas un aizsardzības prasības;
1.3. sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus, tai skaitā
līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas
kārtību;
1.4. decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas un uzskaites kārtību;
1.5. administratīvo atbildību par noteikumu
neievērošanu.
2. Noteikumos ietvertie termini atbilst “Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā” un ar to
saistītajos normatīvajos aktos, tai skaitā, Ministru kabineta 2016. gada 22.marta noteikumos
Nr. 174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu”
(turpmāk – saistītie MK noteikumi) noteiktajiem terminiem.
3. Noteikumu mērķis ir noteikt ūdenssaimniecības pakalpojumu (turpmāk – ūdenssaimniecības pakalpojumi) sniegšanas un lietošanas
kārtību, lai veicinātu kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību un nodrošinātu Pakalpojumu
lietotājus ar nepārtrauktiem pakalpojumiem,
uzlabotu vidi Baltinavas novadā un racionāli
izmantotu dabas resursus.
4. Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un
juridiskajām personām Baltinavas novada teritorijā.
5. Noteikumi neattiecas uz lietus notekūdeņu
novadīšanu kanalizācijas sistēmā.
II. Kārtība, kādā ūdensapgādes vai kanalizācijas
tīkli vai būves tiek pievienotas centralizētajai
ūdensapgādes un centralizētajai kanalizācijas
sistēmai
6. Kārtību, kādā ūdensapgādes un kanalizācijas
tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai
ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai nosaka “Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums”, saistītie Ministru kabineta
noteikumi un šie noteikumi.
7. Ja nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam, pieprasot tehniskos noteikumus, ir parādu
saistības par Pakalpojumu sniedzēja sniegtajiem
ūdenssaimniecības pakalpojumiem, Pakalpojumu sniedzējs var atteikt izsniegt tehniskos
noteikumus līdz minēto parādu saistību nokārtošanai.
8. Tehnisko noteikumu derīguma termiņš ir 2
gadi.
9. Nekustamā īpašuma pieslēgšana centralizētās
ūdensapgādes sistēmai un centralizētās kanalizācijas sistēmai ir obligāta zemes gabalam jaunbūves būvniecības gadījumā, ja pieguļošajā ielā
atrodas centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācija tīkli. Minētā prasība attiecas
uz Baltinavas novada apbūves teritorijām, kurās
saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu
ir ierīkojamas centralizētās ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmas.
10. Sanitāri tehniskās ierīces (piemēram, traps
grīdā, izlietne, duša vai sēdpods), kas novietotas zemāk par tuvākās skatakas vāka līmeni
(piemēram, pagrabos), jāpievieno atsevišķai
kanalizācijas sistēmai, izolēti no augstāk izvietoto telpu kanalizācijas, izbūvējot atsevišķu izlaidi
un ierīkojot uz tās elektrificētu aizbīdni, kuru
automātiski vada kanalizācijas caurulē ievietots

signāldevējs, vai speciālu vienvirziena vārstu.
Aiz aizbīdņa vai vārsta ūdens tecēšanas virzienā
pieļaujams pievienot augstāk novietoto stāvu
kanalizācijas sistēmas.
11. Pēc ievada un/vai izvada izbūves pabeigšanas
nekustamā īpašuma īpašnieks Pakalpojumu
sniedzējam iesniedz:
11.1. trīspusēji parakstītu aktu, kuru parakstījuši Pakalpojumu sniedzējs, nekustamā īpašuma
īpašnieks vai valdītājs un būvnieks, par pievienošanos pie Pakalpojuma sniedzēja centralizētās
ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas
tīkliem (turpmāk – akts);
11.2. izbūvēto tīklu izpildmērījuma plānu
grafiskā un/vai digitālā formā.
12. Pēc nekustamā īpašuma izvada izbūves līdz
centralizētajam kanalizācijas tīklam, nekustamā
īpašnieka vai valdītāja pienākums ir likvidēt
viņa īpašumā esošās būves un sistēmas, kuras
tika izmantotas nekustamajā īpašumā radīto
notekūdeņu uzkrāšanai, ja tas var radīt kaitējumu videi.
13. Ja ūdensvada ievadu vai kanalizācijas izvadu
centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai nav iespējams
pievienot tīklu izvietojuma dēļ, tad Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs atļaut nekustamā īpašuma
īpašniekam kā blakuslietotājam pievadu pievienot pie cita Pakalpojumu lietotāja ūdensapgādes (aiz komercuzskaites mēraparāta mezgla)
un kanalizācijas cauruļvadiem, tai skaitā, šķērsojot cita īpašnieka nekustamo īpašumu, ja šāda
pievienošana ir rakstveidā saskaņota ar zemes
īpašnieku, un Pakalpojumu lietotāju, un šāda
pievienošana nepasliktina ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojuma saņemšanu citiem
Pakalpojumu lietotājiem. Šādā gadījumā ir jābūt
saskaņotam tīklu apkalpošanas robežu aktam
un noslēgtam līgumam starp blakuslietotāju un
Pakalpojumu lietotāju.
14. Ja nav iespējams komercuzskaites mēraparāta mezglu izbūvēt normatīvajos aktos noteiktajā
vietā, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs atļaut to
izbūvēt Pakalpojumu sniedzēja noteiktajā vietā,
piemēram, ēkas pagrabā vai tiešā ūdensapgādes
ievada tuvumā.
15. Pēc komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūves, Pakalpojumu lietotājs uzstāda verificētu
komercuzskaites mēraparātu, kas ir Pakalpojumu lietotāja īpašums.
III. Centralizētās ūdensapgādes sistēmas un
centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības:
16. Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā ir:
16.1. maģistrālie un sadalošie ūdensvada tīkli
līdz pirmajam aizbīdnim (ieskaitot) ielas sarkanās līnijas robežās līdz Pakalpojumu lietotāja ievadam vai kā noteikts tīklu apkalpošanas
robežu aktā;
16.2. ūdens ieguves urbumi, ūdens attīrīšanas
iekārtas, ūdens spiedienu paaugstinošas sūkņu
stacijas, rezervuāri;
16.3. maģistrālie un sadalošie kanalizācijas tīkli
līdz tuvākai skatakai ielas sarkano līniju robežās
pie Pakalpojuma lietotāja īpašuma vai kā noteikts tīklu apkalpošanas robežu aktā;
16.4. notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kanalizācijas sūkņu stacijas, kanalizācijas spiedvadi,
pašteces kanalizācijas tīkli;
16.5. iepriekš minētajos apakšpunktos minēto
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklos esošās skatakas, kontrolakas, cauruļvadu armatūra;
16.6. Pakalpojumu sniedzēja bilancē esošie
komercuzskaites mēraparāti.
17. Pakalpojumu sniedzēja apkalpes zonā var
būt ūdensvada un kanalizācijas infrastruktūras daļas, kuras nav Pakalpojumu sniedzēja
īpašumā vai valdījumā, bet kuras tam ir nodotas pakalpojuma sniegšanai, un noteiktas Pakalpojumu lietotāja un Pakalpojumu sniedzēja
noslēgtā līgumā vai līgumā par sabiedrisko
pakalpojumu sniegšanu ar pašvaldību. Pakalpojumi, kas saistīti ar šīs infrastruktūras apkalpošanu, nav uzskatāmi par sabiedriskajiem
ūdenssaimniecības pakalpojumiem, un to maksai, ja tāda paredzēta, jābūt noteiktai attiecīgā
līgumā.
18. Pakalpojumu lietotāja īpašumā vai valdījumā esošie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli
un būves (tai skaitā, komercuzskaites mēraparāta mezgls un kanalizācijas skatakas) tiek izbūvē-

tas, apsaimniekotas un remontētas par Pakalpojumu lietotāja līdzekļiem.
19. Pakalpojumu sniedzēja īpašumā un atbildībā
esošajiem tīkliem un būvēm ir noteiktas ekspluatācijas aizsargjoslas ar ierobežojumiem, kas noteikti saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem.
20. Pakalpojumu sniedzējs avārijas novēršanai vai tās seku likvidēšanai ir tiesīgs jebkurā
diennakts laikā brīvi piekļūt centralizētajai
ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, kas atrodas Klienta nekustamajā īpašumā, vai, normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā iepriekš informējot Klientu, sistēmu
uzturēšanai ir tiesīgs apsekot Klienta nekustamo
īpašumu, lai pārliecinātos par ūdensapgādes un
kanalizācijas inženierbūvju ekspluatācijas drošību un atbilstību ekspluatācijas noteikumiem.
21. Gadījumā, ja Pakalpojumu sniedzējs konstatē centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmas drošas ekspluatācijas apdraudējuma riskus, tas var nekavējoties
atslēgt Pakalpojumu lietotāja ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmu no centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas.
22. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir atļauts
novadīt notekūdeņus:
22.1. kuri nekaitē centralizētās kanalizācijas
sistēmas būvēm un neietekmē būvju funkcijas,
to ekspluatācijas mūžu;
22.2. kuri nav bīstami centralizētās kanalizācijas
sistēmas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apkalpojošā personāla veselībai;
22.3. kurus kopā ar sadzīves notekūdeņiem var
attīrīt Pakalpojumu sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, ievērojot Pakalpojumu sniedzējam izsniegtās piesārņojošās darbības atļaujas
prasības un izsniegtos tehniskos noteikumus, kā
arī attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskos parametrus;
22.4. kuru temperatūra nepārsniedz +40°C, un
vides pH ir robežās no 6,5 līdz 8,5;
22.5. kuri nesatur vielas, kuras piesārņo kanalizācijas cauruļvadus vai nogulsnējas uz kanalizācijas skataku sienām (piemēram – tauki);
22.6. kuru sastāvā piesārņojošo vielu koncentrācijas nepārsniedz noteikumu pielikumā Nr.1
noteiktās maksimāli pieļaujamās koncentrācijas.
23. Ja Pakalpojumu lietotāja novadāmo
notekūdeņu piesārņojums pārsniedz noteikumu
pielikumā Nr.1 noteiktās maksimāli pieļaujamās
koncentrācijas, tad:
23.1. Pakalpojumu lietotāja notekūdeņiem
pirms to novadīšanas centralizētajā kanalizācijas sistēmā jābūt attīrītiem vietējās attīrīšanas
iekārtās tādā pakāpē, ka netiek pārsniegtas
piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamās koncentrācijas, kas norādītas šo noteikumu pielikumā Nr.1;
23.2. Pakalpojumu sniedzējs var atļaut Klientam novadīt centralizētā kanalizācijas sistēmā
notekūdeņus bez iepriekšējas attīrīšanas vai
daļēji attīrītus notekūdeņus, ja maksimāli
pieļaujamā notekūdeņu piesārņojuma koncentrācijas un maksa par piesārņošanu noteikta
Līgumā, un ja piesārņojuma koncentrāciju
pārsniegumu gadījumā netiek nodarīts kaitējums centralizētajai kanalizācijas sistēmai un/
vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Maksa par
piesārņošanu ir likumdošanā paredzētā maksa
par atsevišķu piesārņojošo vielu, kuru pieļaujamā koncentrācija ir augstāka par šo noteikumu pielikumā Nr.2. minēto koncentrāciju, attīrīšanu, nodrošinot, ka izdevumi, kas radušies,
attīrot šos notekūdeņus, netiek iekļauti Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteiktajā tarifā vai pašvaldības noteiktajā maksā
par ūdenssaimniecības pakalpojumiem konkrētajā pašvaldības administratīvajā teritorijā.
24. Pakalpojumu lietotāja pienākums ir nekavējoties ziņot Pakalpojumu sniedzējam par paaugstināta piesārņojuma rašanos novadāmajos
notekūdeņos tehnoloģisku avāriju gadījumā, kā
arī ziņot par atklātiem bojājumiem centralizētajā ūdensapgādes vai centralizētajā kanalizācijas
sistēmā.
25. Gadījumos, ja noteikumu 23. punktā minētais piesārņojums tiek konstatēts iepludinātajos notekūdeņos centralizētajā kanalizācijas sistēmā un to pieņemšanas nosacījumi
nav noteikti Pakalpojuma līgumā ar Pakalpojumu sniedzēju, un tas var izraisīt vai izraisa
avāriju centralizētajā kanalizācijas sistēmā vai

notekūdeņu attīrīšanas iekārtas darbības traucējumus, tad Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības
pārtraukt notekūdeņu pieņemšanu bez brīdinājuma.
26. Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības veikt
paraugu noņemšanu un ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklu apsekošanu Pakalpojumu
lietotāja nekustamajā īpašumā, ja tiek konstatēts
Pakalpojumu sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu ieplūdē vai kanalizācijas tīklos paaugstināts notekūdeņu piesārņojums. Pakalpojumu lietotājam nav tiesību aizliegt paraugu
noņemšanu.
27. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir aizliegts novadīt notekūdeņus, kuri satur:
27.1. prioritārās vielas, kuras atzītas par ūdens
videi īpaši bīstamām (atbilstoši Ministru kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumiem Nr.
34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju
ūdenī”), izņemot tās vielas un to savienojumus,
kuras ir norādītas noteikumu pielikumā Nr.1;
27.2. degošus piemaisījumus un izšķīdinātas
gāzveida vielas, kuras var veicināt uzliesmojošu
maisījumu rašanos centralizētajā kanalizācijas
sistēmā;
27.3. bioloģiski nedegradējamas sintētiskās virsmas aktīvās vielas (SVAV);
27.4. skābes un citas vielas, kuras var izraisīt
cilvēka veselībai bīstamu gāzu (sērūdeņraža,
oglekļa oksīda, zilskābes, sēroglekļa u.c.)
izdalīšanos;
27.5. radioaktīvas vielas;
27.6. vielas, kas var veicināt tīklu aizsērēšanu vai
nogulsnēties tajos;
27.7. nesasmalcinātus pārtikas un ražošanas
atkritumus, koncentrētus šķīdumus, atslāņa un
krāsvielu šķīdumus, kas radušies, skalojot cisternas, kublus un tml.;
27.8. ūdenī peldošus nešķīstošus piemaisījumus,
kuru diametrs ir mazāks par 4 mm;
27.9. naftas produktus un to savienojumus.
27.10. izlietotos ķīmisko reaģentus un bīstamu
bakteriālo piesārņojumu;
27.11. vielas, kas nav minētas noteikumu pielikumā Nr.1.
28. Centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmu ekspluatācijas un aizsardzības prasību
ievērošanai jebkurai personai ir aizliegts:
28.1. centralizētās kanalizācijas tīklu skatakās
izliet asenizācijas un citus notekūdeņus, novadīt
lietus ūdeņus un gruntsūdeņus (pieslēgt
drenāžas sistēmas), izņemot Noteikumos noteiktus gadījumus, kā arī izmest cietos atkritumus vai citus priekšmetus;
28.2. veikt jebkādas darbības Pakalpojumu
sniedzēja īpašumā vai valdījumā esošajās centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmās bez saskaņojuma ar Pakalpojuma sniedzēju;
28.3. veikt ūdensapgādes aizbīdņu patvaļīgu atvēršanu vai aizvēršanu;
28.4. patvaļīgi atjaunot ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanu, ja Pakalpojumu sniedzējs
ir pārtraucis ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanu normatīvajos aktos noteiktajā kartībā;
28.5. atvērt un nocelt centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas tīklu skataku
vākus /minētais aizliegums neattiecas uz ūdenssaimniecības uzņēmuma darbiniekiem/;
28.6. pirms komercuzskaites mēraparāta mezgla
izveidot iekšējās ūdensapgādes tīkla pieslēgumus;
28.7. novietot transporta līdzekļus, smagus
priekšmetus uz atbilstoši apzīmētām hidrantu akām un notekūdeņu pārsūknēšanas staciju
vākiem;
29. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs
bez pamatota iemesla nedrīkst kavēt armatūras
un skataku izvietojuma norādi izvietošanu uz
ēku sienām vai žogiem.
30. Pakalpojumu lietotājiem, kuri novada
ražošanas notekūdeņus, jānodrošina vienmērīga
notekūdeņu daudzuma un sastāva novadīšana
pašvaldības kanalizācijas tīklā visas diennakts
laikā. Nepieciešamības gadījumā Pakalpojumu
lietotājs ierīko ražošanas notekūdeņu krājtvertnes.
31. Ja Pakalpojumu lietotāja ūdensapgādes
sistēmā trūkst noslēgarmatūras, kanalizācijas
sistēmā nav hermētiski aizvērtas revīzijas (ēkas
iekšējā kanalizācijas sistēmā ierīkota speciāla
lūka, iespējai tīrīt kanalizācijas tīklus), ir bojāti
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.5 (turpinājums)
Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Baltinavas novadā
pakalpojumu lietotāja ēkas iekšējie ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli, vai netiek ievērotas
šo noteikumu un būvnormatīvu prasības, Pakalpojumu lietotājs ir atbildīgs par iespējamām
sekām.
32. No decentralizētajām kanalizācijas sistēmām
savāktos notekūdeņus drīkst novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā tikai Pakalpojumu sniedzēja noteiktās, speciāli izveidotās
notekūdeņu pieņemšanas vietās, pamatojoties
uz noslēgtu līgumu par šiem pakalpojumiem.
33. Klientiem, kuru īpašumos tiek veikta sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana vai
pārtikas produktu ražošana, jābūt izbūvētiem
tauku uztvērējiem.
34.
Pakalpojumu
lietotājiem
jāievēro
ugunsdzēsības ierīču lietošanas un aizsardzības
prasības:
34.1. Ja Pakalpojumu lietotāja komercuzskaites
mēraparāta mezglā ir apvadlīnija, kas nodrošina ugunsdzēsības ūdensapgādi un stacionārās
ugunsdzēsības sistēmas darbību, Pakalpojumu sniedzējs noplombē apvadlīnijas aizbīdni
noslēgtā stāvoklī un sastāda plombēšanas aktu.
Pakalpojumu lietotājs ir atbildīgs par plombas
tehnisko stāvokli un saglabāšanu. Automātiskās
ugunsdzēsības sistēmas aizbīdņiem jāatrodas
stāvoklī “Ciet”.
34.2. Noņemt noteikumu 34.1. punktā minēto
plombu no apvadlīnijas aizbīdņa drīkst, tikai
dzēšot ugunsgrēku vai ugunsdzēsības dienestam veicot ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi. Pakalpojumu lietotājam 24 stundu laikā
jāpaziņo Pakalpojumu sniedzējam par notikušo
ugunsgrēku vai ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi un jāizsauc Pakalpojumu sniedzēja pārstāvis
aizbīdņa noplombēšanai.
34.3. Pakalpojumu sniedzējs atsevišķos gadījumos var atļaut lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem, ja par izlietoto ūdeni tiek samaksāts,
atbilstoši komercuzskaites mēraparāta rādījumiem, ja tāds ir uzstādīts, vai, pamatojoties, uz Pakalpojumu sniedzēja veikto aprēķinu.
IV. Sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramie noteikumi, līguma
slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtība
35. Līgumu ar Pakalpojumu sniedzēju slēdz:
35.1. nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs;
35.2. dzīvojamās mājās, kas ir sadalītas dzīvokļu
īpašumos – dzīvojamās mājas pārvaldnieks vai
dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotā persona,
attiecīgās dzīvojamās mājas īpašnieka vārdā, ja
tas paredzēts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas
uzdevumā vai dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumā, vai pašvaldības pilnvarots pārvaldnieks,
gadījumos, kad dzīvojamās mājas pārvaldīšanas
tiesības nav pārņemtas no pašvaldības;
35.3. dzīvojamās mājās, kas nav sadalītas dzīvokļu īpašumos – dzīvojamās mājas īpašnieks
(kopīpašnieki) vai kāds no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, kas pilnvarots citu
kopīpašnieku vārdā slēgt līgumu, vai neuzdotās
lietvedības ietvaros;
35.4. nedzīvojamo ēku gadījumos – visi
kopīpašnieki vai kāds no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, kas pilnvarots citu
kopīpašnieku vārdā slēgt līgumu;
35.5. persona, kas veic būvdarbus nekustamajā
īpašumā un izmanto ūdenssaimniecības pakalpojumus būvniecības laikā.
35.6. persona, kura centralizētajā kanalizācijas sistēmā novada gruntsūdeņus un/vai lietus
notekūdeņus, gadījumos, kad, saskaņojot ar Pakalpojuma sniedzēju, šāda darbība tiek atļauta.
36. Pakalpojuma līguma sagatavošanai, Pakalpojuma līguma slēdzējs iesniedz Pakalpojumu sniedzējam iesniegumu, norādot līguma
slēgšanai nepieciešamās Pakalpojumu sniedzēja
noteiktās ziņas un pievienojot sekojošo:
36.1. dokumentu, kas apliecina nekustamā
īpašuma piederību, ja ir attiecināms uz attiecīgo
Pakalpojuma lietotāju (zemesgrāmatas akts,
pirkšanas un pārdošanas līgums, maiņas līgums,
dāvinājuma līgums vai cits dokuments, kas
apliecina, ka īpašuma tiesības no atsavinātāja
pāriet ieguvējam, vai spēkā stājies tiesas spriedums, mantojuma apliecība u.c.);
36.2. informāciju par nekustamā īpašuma
lietošanas veidu;
36.3. dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu
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vai dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par Palakas). Akts ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.
kalpojuma līguma slēgšanu;
43. Līguma noteikumu izpildes kontrolei Pa36.4. ja Līgumu paraksta pilnvarota fiziska perkalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārbaudīt Pasona un šis pilnvarojums neizriet no likuma –
kalpojuma lietotāja īpašumā esošās iekšējās un
dokumentu, kas apliecina šīs fiziskās personas
ārējās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas
tiesības parakstīt Pakalpojuma līgumu;
un to darbību. Pakalpojumu sniedzējs par to
36.5. tehnisko informāciju (izpildmērījumu vai
informē Pakalpojuma lietotāju, kurš nav tiesīgs
shēmu) par vietējo ūdens ieguves vietu un/vai
aizliegt Pakalpojumu sniedzējam veikt inženiernotekūdeņu decentralizēto savākšanas sistēmu,
komunikāciju pārbaudi. Ja veiktās pārbaudes
ja Pakalpojuma līguma slēdzējam tādas ir;
rezultātā tiek konstatēti pārkāpumi Līguma
36.6. dzīvojamās mājas īpašnieka (daudzdzīvokļu
noteikumos, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs
dzīvojamā mājā dzīvokļu īpašnieku kopības) lēpārtraukt pakalpojuma sniegšanu līdz brīdim,
mumu, gadījumā, ja dzīvojamās mājas īpašnieks
kad Pakalpojuma lietotājs ir novērsis konstatē(daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā dzīvokļu
tos pārkāpumus vai vienojies ar Pakalpojumu
īpašnieku kopība) ir nolēmis nodibināt tiešo
sniedzēju par pārkāpumu novēršanas kārtību
maksājumu sistēmu par saņemtajiem ūdensun termiņiem.
saimniecības pakalpojumiem. Minētā prasība
44. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs veikt Paneattiecas uz dzīvojamo māju, kas ekspluatācikalpojuma lietotāja iesniegto datu atbilstības
jā nodotas pēc 2014.gada 15.janvāra, īpašnieku
pārbaudi, nolasot faktiskos komercuzskaites
vai dzīvokļu īpašnieku kopību, taču šādam Pamēraparāta rādījumus. Ja tiek konstatēta neatkalpojuma līguma slēdzējam var lūgt sniegt inbilstība, Pakalpojumu sniedzējs veic pārrēķinu,
formāciju par izvēlēto norēķinu veidu.
un Pakalpojuma lietotājs veic samaksu atbilstoši
37. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs, ja tas nefaktiskajiem rādījumiem.
pieciešams Līguma noslēgšanai, apsekot Pa45. Iebildumi par Pakalpojumu sniedzēja izrakkalpojuma lietotāja īpašuma iekšējos un ārēstīto rēķinu Pakalpojuma lietotājam jāiesniedz
jos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, lai
rakstiskā veidā 10 dienu laikā. Iesniegtie iebildupārliecinātos, ka iesniegtā informācija ir patiesa,
mi neatbrīvo no rēķina samaksas pilnā apmērā
atbilstoša faktiskai situācijai un tā ir pietiekama
Līgumā noteiktajā termiņā. Pamatotu iebilduLīguma noslēgšanai.
mu gadījumā Pakalpojumu
38.
Pakalpojuma
sniedzējs veic korekcijas,
lietotājs pirms Līguizrakstot rēķinu par nākama noslēgšanas inmo norēķinu periodu.
formē Pakalpojumu
46. Ja personai ir parādi
sniedzēju, ja tas tehpar
ūdenssaimniecības
noloģiskajos
propakalpojumiem, ko tā
cesos izmanto vai ja
saņem no Pakalpojumu
ražošanas tehnoloģissniedzēja tās īpašumā vai
kajā procesā rodas
valdījumā esošajos nekustnormatīvajos
aktos
amajos īpašumos un šī perdefinētās prioritārās
sona vēlas ar Pakalpojumu
vai bīstamās vielas vai
sniedzēju noslēgt līgumu
to grupas, par kurām
par pakalpojumu saņemšasniegta detalizēta innu citā īpašumā, Pakalpoformācija iesniegumā,
jumu sniedzējs ir tiesīgs
lai saņemtu atļauju
pieprasīt
Civillikumā
piesārņojošās darbības
paredzētu saistību izpildes
veikšanai, un kuras
nodrošinājumu (drošības
var tikt novadītas cennaudas iemaksu u.tml.) vai
tralizētajā kanalizāciatteikties slēgt jauno Līgujas sistēmā.
mu, kamēr šī persona nav
39.
Pakalpojumu
nokārtojusi parādus vai
sniedzējs ir tiesīgs
nav noslēgusi ar Pakalpopieprasīt iesniegt līgujumu sniedzēju vienošanos
ma par tauku un nafpar minēto parādu nokārAttēlam ir ilustratīva nozīme.
tas produktu uztvērēju
tošanas kārtību.
apkalpošanu un izvešanu kopiju vai citus ap47. Sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu apkalpošanu un izvešanu apliecinošus dokumenjoma kontrolei Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs
tus;
uzstādīt kontrolmēraparātus, rakstiski paziņojot
40. Ja Līguma slēdzējs, pārņemot nekustamo
par to Pakalpojuma lietotājam. Pakalpojuma
īpašumu, nav pieaicinājis Pakalpojuma sniedlietotājs nav tiesīgs traucēt Pakalpojumu sniedzēju komercuzskaites mēraparāta rādījumu
zējam veikt kontrolmērījumus.
fiksēšanai vai nevar uzrādīt komercuzskaites
48. Pakalpojumu sniedzējs nosaka kontroles
mēraparāta rādījumu fiksēšanas dokumentu
mērījumu periodu. Ja starpība starp patērētā
(piemēram, rādījumu nodošanas-pieņemšanas
ūdens daudzumu pēc komercuzskaites
aktu), Pakalpojuma līguma slēdzējam norēķini
mēraparāta rādījumiem un kontroles mēraparāpar ūdenssaimniecības pakalpojumiem jāsāk
ta rādījumiem ir lielāka par 20%, turpmākos
ar Pakalpojumu sniedzēja pēdējo konkrētajā
norēķinus, bet ne ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, veic
īpašumā uzskaitīto komercuzskaites mēraparāta
pēc kontroles mēraparāta. Minētajā laika perirādījumu.
odā Pakalpojumu sniedzējs un Pakalpojuma
41. Līgumā papildus citos normatīvajos aktos
lietotājs vienojas par patērētā ūdens daudzuma
noteiktajam iekļaujamas vismaz šādas ziņas un
uzskaites turpmāko kārtību un izdara grozījunosacījumi:
mus Līgumā, ja tas nepieciešams.
41.1. informācija par līdzējiem;
49. Pakalpojuma lietotājiem, kuru izmanto41.2. sniegtā ūdenssaimniecības pakalpojuma
to ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma
veids un izmantošanas mērķis;
noteikšanai nav uzstādīti komercuzskaites
41.3. adrese, kurā pakalpojums tiek sniegts;
mēraparāti, ir jāveic samaksa par faktiski izlieto41.4. Līguma un pakalpojuma sniegšanas sākuto ūdens daudzumu saskaņā ar ūdens patēriņa
ma datums (ja tie nesakrīt);
normām, kas noteiktas noteikumu pielikumā
41.5. atsauce uz Baltinavas novada domes lēNr.2.
mumu par apstiprinātajiem ūdensapgādes un
50. Līgumu var grozīt, abām pusēm par to rakskanalizācijas novadīšanas tarifiem;
tiski vienojoties.
41.6. pakalpojumu uzskaites kārtība;
51. Normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, kas
41.7. līgumsods vai samaksas nokavējuma probūtiski groza Līguma noteikumus, Līguma nocenti.
teikumi tiek piemēroti un izpildīti tiktāl, ciktāl
41.8. norēķinu kārtība par saņemto ūdenssaimtie nav pretrunā ar normatīvo aktu regulējumu.
niecības pakalpojumu.
52. Gadījumā, ja ir veikti būvdarbi, kas iz42. Līgumam pievienojams Pakalpojumu sniedmaina Līgumā iekļauto Tīklu apkalpošanas
zēja sagatavots Tīklu apkalpošanas robežu
robežu aktu, Pakalpojumu sniedzējs sagatavo
akts, kurā, ja nepieciešams, tiek norādītas arī
aktuālo Tīklu apkalpošanas robežu aktu un tā
notekūdeņu paraugu ņemšanas vietas (kontrooriģināleksemplāru nosūta Pakalpojuma lietotā-

jam. Aktuālais Tīklu apkalpošanas robežu akts
stājas spēkā 1 (viena) mēneša laikā, skaitot no tā
nosūtīšanas dienas Pakalpojuma lietotājam.
53. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad:
53.1. puses Līgumu izbeidz savstarpēji vienojoties;
53.2. Līgums, 30 dienu iepriekš rakstiski brīdinot, tiek izbeigts pēc Pakalpojuma lietotāja
pieprasījuma;
53.3. Līguma noteikumos paredzētajā kārtībā
izbeidz Pakalpojumu sniedzējs;
53.4. beidzas Līguma termiņš;
53.5. ir atsavināts nekustamais īpašums un
jaunais īpašnieks 3 (trīs) mēnešu laikā no
nekustamā īpašuma atsavināšanas brīža nav nodrošinājis jauna Līguma noslēgšanu.
54. Pakalpojumu sniedzējs var vienpusēji izbeigt
Līgumu:
54.1. ja mainoties nekustamā īpašuma
īpašniekam vai valdītājam, jaunais īpašnieks
vai valdītājs iesniegumu Līguma noslēgšanai ir
iesniedzis, bet Pakalpojuma lietotājs paziņojumu par Līguma izbeigšanu nav iesniedzis;
54.2. Pakalpojuma lietotājam izbeidzas valdījuma tiesības (piemēram, no pārvaldīšanas
saistībām izrietošus Līgumus izbeidz dzīvokļu
īpašnieku kopības noteiktajā datumā);
54.3. pilnvarotās personas maiņas gadījumā;
54.4. ja Pakalpojuma lietotājs ir mainījis Līgumā
noteikto ūdensapgādes izmantošanas mērķi;
54.5. ja Pakalpojuma lietotājs vairāk kā 6 (sešus)
mēnešus Pakalpojumu sniedzējam nav iesniedzis informāciju par lietoto pakalpojumu apjomu, nav informējis par ūdenssaimniecības
pakalpojumu nelietošanu un nav atbildējis uz
Pakalpojumu sniedzēja rakstisko brīdinājumu
par Līguma darbības izbeigšanu.
55. Izbeidzot Līgumu, Pakalpojumu sniedzējs
nekustamajam īpašumam pārtrauc sniegt ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumus.
56. Ja Līgums tiek izbeigts, Pakalpojuma lietotājs līgumā norādītajā termiņā veic pilnu norēķinu
par tiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, ko
tas ir saņēmis līdz Līguma izbeigšanai.
VI. Administratīvā atbildība par noteikumu
pārkāpšanu
57. Par noteikumu 22., 27., 28., 32., punktā
minēto prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām
no 10 euro līdz 350 euro, bet juridiskajām personām no 60 euro līdz 1400 euro.
58. Noteikumu izpildi kontrolēt un sastādīt
administratīvā pārkāpuma protokolus savas
kompetences ietvaros ir tiesīgas pašvaldības
Saimnieciskās nodaļas vadītājam un Baltinavas
novada domes deputātiem.
59. Administratīvā pārkāpuma protokolus
izskata Baltinavas novada pašvaldības Administratīvā komisija.
60. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo
pārkāpējus no noteikumu prasību ievērošanas.
VII. Noslēguma jautājumi
61. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc
to publicēšanas informatīvajā izdevumā “Baltinavas Vēstis”.
62. Nekustamajos īpašumos, kuros nodarbojas ar sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu
sniegšanu vai pārtikas produktu ražošanu, un
kuru kanalizācijas tīklā līdz noteikumu spēkā
stāšanās dienai nav ierīkoti tauku uztvērēji, tie
ir ierīkojami 1 (viena) gada laikā no noteikumu
spēkā stāšanās dienas.
63. Līdz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un šo noteikumu spēkā stāšanās dienai
noslēgto Līgumu noteikumi ir spēkā tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma regulējumu, tā saistīto normatīvo aktu regulējumu un šiem noteikumiem.
Pretrunu konstatēšanas gadījumā, Pakalpojuma
lietotājam un Pakalpojumu sniedzējam ir pienākums nodrošināt Līguma noslēgšanu jaunā
redakcijā. Līdz Līguma noslēgšanai jaunā redakcijā, pretrunu gadījumos ir piemērojami Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta
ceturtās daļas 3. punktā minētie sabiedriskā
ūdenssaimniecības pakalpojuma līguma noteikumi un šie noteikumi.
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KULTŪRAS AKTUALITĀTES
Muzeju nakts tēma 2019 - Tālavas taurētājs
gadā mudinot izcelt varoņus un varonību.
Baltinavas novada muzejā apmeklētāji varēja skatīt tekstilmākslinieces Anneles Slišānes
darbu izstādi “Spēle”, animācijas filmu –
“Tālavas taurētājs”, dokumentālās filmas
“Lidija” un „Dziesmuvara”, uzzināt, kur ir
atradies senais latgaļu valstiskais veidojums
Tālava 12.-13.gs., kādas tagadējās teritorijas
aizņēma, kas bija Tālavas valdnieks, risināt
atjautības uzdevumus un piedalīties radošajās darbnīcās – ilustrēt Rūdolfa Blaumaņa
dzejoli “Tālavas taurētājs”, aust muzeja
nakts grīdceliņu, virtuālajā realitātē apskatīt
Ziemeļlatgales dabas dārgumu prezentāciju. Tālākie viesi varēta apskatīt muzeja ekspozīcijas un uzzināt Baltinavas novada
vēsturi .

Muzeju nakts ir tradicionāls Eiropas mēroga pasākums maijā, kad vienu
nakti durvis ver lielākā daļa valsts
muzeju, rīkojot īpašus pasākumus un
aicinot apmeklēt muzejus bez maksas.
Šā gada Muzeju nakts tēma bija “Tālavas
taurētājs”, Neatkarības kara cīņu simtgades

Izrāde “Apsolītā zeme“ Baltinavā

4.maija vakarā — Latvijas Neatkarības atjaunošanas gadadienā Baltinavas kultūras
nama apmeklētāji baudīja lielisku izrādi.
Baltinavas amatierteātra «Palādas» un
Rogovkas «Dekteru» kopīgo sniegumu
— «Apsolītā zeme», pēc Vitālija Sandera grāmatas «Dīvainā dzīve» motīviem.
Stāsts par jaunu pāri no Latgales, kas iegūst
tik ļoti kāroto zemi Kurzemē. Izrādē tika
izspēlēts galveno varoņu dzīvesstāsts no
jaunības līdz sirmam vecumam. Sirsnīgs
paldies visiem aktieriem, režisorēm Anitai
Ločmelei un Ērikai Bozovičai par ieguldīto
milzīgo darbu, paldies Briežuciema folkloras kopai «Soldanī» un vadītājai Anitai
Pakalnītei par muzikālajiem starpbrīžiem
izrādes laikā.
Pēc izrādes savos iespaidos dalījās baltinaviete Līga Slišāne: «Piedzīvoju katarsi
dvēselei, skatoties amatierteātra „Palādas“
jauno izrādi „Apsolītā zeme“ pēc Vitālija Sandera biogrāfiskā romāna „Dīvainā

dzīve“ motīviem. Biju labā nozīmē satriekta. Brīžiem realitātes efekts bija tik liels, ka
kļuva pat bail, bija sajūta, ka esmu tajā laikā
un viss notiek pa īstam! Laikam kas tāds ir
iespējams vienīgi teātrī. Kinoteātrī pat visspicākie efekti nespēj radīt šo sajūtu, ko rada
tikai dzīvi cilvēki, kas uz skatuves nevis nospēlē, bet gan izdzīvo dzīves. Un to izdarīja mūsu puses amatierteātris! Režisore
Danskovīte, kas pazīstama kā komēdijžanra dramaturģe, izcili pieteica sevi drāmā.
Domāju, ka vairākums zina viņas izrādes
par Ontonu un Anni, kas iepriecējušas
daudzus. „Apsolītā zeme“ ir par kādas
dzimtas un, tajā pat laikā, visas tautas likteni laiku un vērtību mūžīgajā likteņa ratā.
Filozofisks, dziļš un tajā pat laikā ļoti vienkāršs stāsts, kas aizrāva visus, kas bija atnākuši izrādi noskatīties.
Un tas viss panākts ar minimāliem
līdzekļiem un lielu mīlestību.»

Inta Krakopa, Baltinavas KN vadītāja

Antra Keiša, Baltinavas muzeja vadītāja

IZGLĪTĪBAS PROJEKTI: Veiksmīgi noslēdzies pirmais Eiropas Sociālā fonda projekta posms
Projekta atbalsta pasākumu plānā Baltinavas vidusskola bija ietvērusi 3 aktivitātes sadaļā “MĀCĪBU SATURS”, divas
no tām bija STEM un vides jomā un viena – multidisciplinārajā jomā.2017./18.
m.g. no plāna tika realizēts atbalsta pasākums “Pedagoga palīgs sākumskolas un
pamatskolas posmā”(multidisciplinārā
joma).
Pedagoga palīgs (ar darba noslodzi 0,3 darba likmes ) vadīja individuālas nodarbības
sākumskolas un jaunāko pamatskolas klašu
izglītojamo spēju un mācīšanās prasmju
attīstīšanai. Šajās nodarbībās skolēni gan
ar mācību grūtībām, gan vispārējiem sasniegumiem saņēma konsultācijas mācību
vielas labākai apguvei un attīstīja prasmi
mācīties, pilnveidoja arī savas socializācijas prasmes, jo varēja komunicēt ar dažādu
vecumu skolasbiedriem. Kopā ar skolotāju Rudīti Laganovsku audzēkņi mācījās
arī plānot savu mācību darbu. Mācību
gada noslēgumā izglītojamie ar mācīšanās
grūtībām, pateicoties šīm individuālajām

konsultācijām, saņēma pietiekamus mācību
gada vērtējumus visos mācību priekšmetos.
2018./19. m.g. tika īstenots pasākums no
STEM un vides jomas “Pedagoga konsultācijas matemātikā”(nodarbības
vadīja matemātikas skolotāja Anita Keiša), kas ļāva
i z g l īt o j a m aj i e m
pēc mācību vielas
apguves matemātikas kontaktstundās
nostiprināt prasmes un iemaņas vēl
arī individuālajās
konsultācijās. Šāda
veida nodarbības
ir ļoti nepieciešamas ne tikai skolēniem,
kuriem matemātikas vielas apguve sagādā
grūtības, bet arī izglītojamajiem, kuriem
ir padziļināta interese par matemātiku kā
pamatpriekšmetu nākamās izvēlētās profesijas apgūšanai. Pateicoties šai projek-

ta atbalsta plāna aktivitātei, jau 2018./19.
m.g. 1.semestra beigās vidējais apguves
līmenis matemātikā izglītības programmās
bija būtiski paaugstinājies, salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu.
2018./19.
m.g. pavasarī
-15.05.2019.notika plānotā
aktivitāte
“Mācību vizīte
AHHA
cent r ā ( Ta r t u ) ”
izglītojamajiem, lai raisītu
interesi
par
d ab as z i nāt ņu
mācību priekšmetiem un tālākām studijām
šajā jomā. Šajā mācību braucienā devās divdesmit četri 2.- 12.klašu skolēni. Audzēkņi
apmeklēja Zinātnes centru, planetāriju un
Tartu Rotaļlietu muzeju.
Fizikas gada ietvaros piešķirtais finansē-

jums skolā tika novirzīts jaunizveidotā
Programmēšanas pulciņa vadītāja atalgojumam. Šajās interešu izglītības pulciņa
nodarbībās,kuras vadīja informātikas skolotājs un programmētājs Artūrs Gusts, bija
iesaistījušies 5.-9.klašu audzēkņi. Skolotāja vadībā zēni ar interesi apguva dažādas
programmēšanas valodas, īpaši skolēnus
saistīja HTML programmēšanas valoda
.Otrā semestra laikā notika darbs pie skolas mājaslapas veidošanas, to datorklasē
skolēniem, skolotājiem un citiem interesentiem prezentēja 30.05.2019.
31.05.2019. noslēdzas šī projekta 1.posms,
nākamais ESF projekta posms sāksies 2019.
gada 1.septembrī.
Projekta ietvaros piešķirtais finansējums
ir ļoti būtisks izglītojamajiem tik ļoti vajadzīgo aktivitāšu organizēšanai skolās,
īpaši skaitliski nelielajās lauku izglītības
iestādēs.

Tatjana Začeste, projekta
koordinatore Baltinavas novadā
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Noslēdzies medijpratības konkurss “Es veidoju mediju saturu“
“Uzdrīkstēšanās jaunai pieredzei”

Noslēdzies
Baltinavas
vidusskolas
izsludinātais medijpratības konkurss
“Es veidoju mediju saturu”. Uzvarētāja
ir Agrita Luīze Kušnire (12.klase), kura
iesniedza rakstu “Uzdrīkstēšanās jaunai pieredzei”. Agrita savā rakstā vēsta
par piedalīšanos starptautiskā projektā Erasmus+ programmas ietvaros, kad
viņa vienu nedēļu no 5.-16. martam pavadīja Rumānijā kopā ar jauniešiem no
dažādām valstīm.
Dāvis Kozlovskis un Ervīns Kleins
(10.klase) savā konkursa darbā stāsta
par sportisko audzināšanu savā skolā,
savukārt Romualds Bolgarovs (10.klase)
izveidojis ļoti noderīgu rakstu par to,
kādā veidā viņaprāt var dzīvē noderēt
skolā iemantotās zināšanas.
Atsaucība konkursam nebija liela, tādēļ
konkursa darbu vērtēšanas komandas
vārdā saku lielu un patiesu PALDIES
Agritai Luīzei, Dāvim, Ervīnam un Romualdam par to, ka viņi atrada laiku un
gribasspēku iesūtīt savus darbus konkursam. Apbalvoti tika visi konkursa dalībnieki. Ar visiem iesniegtajiem rakstiem
var iepazīties www.baltinava.lv

Silvija Buklovska,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Baltinavas vidusskolai
sava mājaslapa!
2019.gada 30.maijā Baltinavas vidusskolas datorklasē pulcējās ieinteresēti dažādu klašu skolēni un skolotāji, lai pirmie
skatītu un novērtētu skolas mājaslapu.
To Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču
attīstībai”(projekta
Nr.8.3.2..2/16/I/001)
Fizikas gada ietvaros veidoja pogrammētāju pulciņa dalībnieki informātikas skolotāja
un programmētāja Artura Gusta vadībā.
Klātesošie uzmanīgi noklausījās skolotāja stāstījumu par mājaslapas sadaļām un
tūliņ arī savos tālruņos iemēģināja tās
“pašķirstīšanu”. Ar īpašu interesi skolēni
aplūkoja
sadaļu “Galerijas”, sameklējot
sevi dažādās šī mācību gada pasākumu
fotogrāfijās. Audzēkņi tika rosināti arī
paši rakstīt par savas klases pasākumiem
un, konsultējoties ar skolotāju, ievietot
informāciju sadaļā “Jaunumi”. A.Gusts
pastāstīja, ka skolas mājaslapā var ērti ieiet gan skolēni, gan arī viņu vecāki, izmantojot e-klases sistēmu.
Skolotājs atzinīgi novērtēja pulciņa dalībnieku veikumu, īpaši uzslavējot 9.klases
skolnieka Marta Kozlovska un 11.klases
skolnieka Ivo Benedikta Skaba ieguldījumu
šajā kopdarbā.
Lai Baltinavas vidusskolas mājaslapa www.
baltinavasvsk.mozello.lv kļūst par labu un
saturīgu mūsu skolas dzīves atainojošo informācijas avotu!

Tatjana Začeste,
Baltinavas vidusskolas direktora
vietniece izglītības jomā
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Prieks, saviļņojums un neliels satraukums, saņemot apstiprinājumu dalībai
vienreizējā projektā. Erasmus+ programmas ietvaros 5.-16. martu pavadīju siltajā
Rumānijā. Projekta “YOU(TH) SHOULD
VOTE” mērķis
bija
palielināt izpratni
par
Eiropas
Parlamenta
vēlēšanām, kuras
notiks
25.
maijā.
Pilsētiņā Sarata-Monteoru
satikās jaunieši
no 7 valstīmIgaunijas, Latvijas, Lietuvas,
Spānijas, Itālijas, Rumānijas
un Grieķijas.
Latvijas grupu un organizāciju “Uz
jauno krastu”
pārstāvēja
seši jaunieši
no Rēzeknes,
Jēkabpils, Rīgas, Alūksnes un Baltinavas.
Projekta sākumā dalībniekiem bija iespēja iepazīt vienam otru caur dažādām radošām darbnīcām, turpinājumā, sadaloties
dažādās grupās pa vienam pārstāvim no
katras valsts, darbnīcas tika koncentrētas
uz vēlēšanu nozīmi, aktualitāti un situāciju
katrā valstī un Eiropā, notika diskusijas par

to, kāda ir cilvēku attieksme, kādi ir viņu
uzskati un kādi faktori ietekmē balsošanas
aktivitāti vai pasivitāti. Projekta noslēgumā
tika izveidotas divas grupas- viena grupa
veidoja informatīvos materiālus kā buk-

letiņus, flajerus (skrejlapas) un plakātus par
Eiropas Parlamenta vēlēšanām, un otrās
grupas uzdevums bija izveidot trīs izglītojošus, pamācošus un radošus video. Es
piedalījos vienā no video tapšanas grupām,
kuras koncepts bija par balsošanu kā izvēli,
un ka katrai rīcībai, izvēlei ir sekas.
Paralēli darbam neizpalika arī atpūta. No-

teiktās dienās tika rīkoti interkulturālie vakari, kuros valstis klāja galdā savus labākos
un raksturojošākos ēdienus un dzērienus.
Latvieši jauniešiem iemācīja arī “Plaukstiņpolku”, par kuru visi bija sajūsmā. Vakara noslēgumos jaunieši varēja
brīvā atmosfērā iepazīties tuvāk, apspriest sev interesējošās
tēmas un vienkārši jauki pavadīt laiku. Dalībnieki iepazinās ar Rumānijas kultūru,
tradīcijām, devās ekskursijā
uz Magura kalniem,
vienu no skaistākajām pareizticīgo baznīcām un vulkānu
Noroiosi. Noslēgumā Buzau pilsētā jaunieši saņēma
sertifikātu (Youth pass) par
dalību projektā un ar bagātu
pieredzi, neaizmirstamām atmiņām, gandarījumu, jaunām
zināšanām un prieka asarām
atvadījās un devās uz Bukaresti, kur lidostā sākās mājupceļš.
Ļoti novērtēju Erasmus+ programmas atbalstīto projektu
un esmu pateicīga par iespēju
tajā piedalīties, zināšanām un
jaunajiem draugiem, ko ieguvu. Pateicoties projektam, es uztveru lietas
nedaudz savādāk un skatos uz pasauli kā
neizmērojamu iespēju zemi. Uzskatu, ka vajag uzdrīkstēties un izmantot katru iespēju,
ko dzīve piedāvā!

Agrita Luīze Kušnire,
12.klases skolniece

Baltinavas vidusskolas skolēnu sasniegumi 2018./19.m.g.
“Mums nepieder nekas. Vienīgi laiks ir sos un sacensībās, veido dzimtās skolas at- konkursiem un sacensībām direktors pasmūsu. Tikai laiku- bezgala steidzīgu un pazīstamību sabiedrībā un sekmē arī per- niedza arī pedagogiem. 2019. 29. maijā Baltiplūstošu daba nodevusi mūsu ziņā.(Sene- sonīgo intelektuālo izaugsmi.16.05.2019. navas kultūras namā novada pašvaldības
notika mācību priekšmetu olimpiāžu, vadītāja S.Tabore pateicās visiem mācību
ka).
Kā skaista un plūstoša dziesma izskanējis konkursu un sporta sacensību uzvarētāju priekšmetu olimpiāžu ,konkursu un sacensīkārtējais mācību gads Baltinavas viduss- svinīgā godināšanas līnija, to ievadīja izjus- bu uzvarētājiem un pasniedza viņiem naukolā. Steidzīgais laiks atgādina, cik būtis- ti lirisks 8.klases audzēknes Sonoras Logi- das balvas, kopumā- 425 eiro. Par audzēkņu
ki to piepildīt ar sev svarīgo –zināšanām, nas paškomponētās dziesmas atskaņojums. sagatavošanu Pateicības saņēma arī skolotāprasmēm -visu, kas no katra laika sprīža No skolas direktora I.Slišāna rokām skolēni ji.
mums dod ko būtisku savai izaugsmei un saņēma iegūto godalgoto vietu aplieciTatjana Začeste,
pilnveidei. Līdztekus ikdienas mācību dar- nošos diplomus ,bet no skolasbiedriem
Baltinavas vidusskolas direktora
bam krietna daļa skolēnu sevi pilnveido, un skolotājiem- skaļus aplausus.Pateicīvietniece izglītības jomā,
papildus gatavojoties mācību priekšmetu bas par skolēnu gatavošanu olimpiādēm,
olimpiādēm
un
konkursiem.
2018./19.m.g.
divdesmit divi 2.-12.
klašu skolēni jeb
19% no visa skolēnu
kopskaita piedalījās
un ieguva godalgotas
vietas desmit starpnovadu,
atklātajās
un valsts
līmeņa
mācību priekšmetu
olimpiādēs .Kopumā
iegūta 31 vieta : 1.vieta- 7 , 2.vieta- 9 ,
3.vieta-10, Atzinība5 . Jau par brīnišķīgu
mūsu skolas tradīciju
ir kļuvušas svinīgās
līnijas ,kurās pateicamies audzēkņiem
, kas ar ar savām
spējām,
prasmēm,
gūstot labus panākumus dažāda līmeņa
mācību priekšmetos
2018./2019.m.g. mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu un sacensību uzvarētāji pēc apbalvošanas 29.maijā
olimpiādēs, konkur-
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Sākumskola dodas ekskursijā “Pa lāča pēdām“
22.maijā Baltinavas vidusskolas 1.-4.
klašu skolēni kopā ar audzinātājām devās
ekskursijā uz Balviem projekta “Skolas
soma” ietvaros.
Skolēnu ekskursija pagāja mierā un Dieva gādībā. Pat saule bija aizklāta ar
mākonīšiem, lai bērniem nebūtu karsti.
Nopilēja dažas silta lietus pilītes, bet tas
mūs netraucēja sekot lācim pa pēdām Balvu parkā. Programmā “Pa lāča pēdām”
bērni pēc norādēm devās meklēt pazudušo
Muzeja Lāci. To meklējot, bērni iepazina
Lāča iemīļotākās vietas - Balvu Lāča dārzu
un lielo Balvu dižozolu, kur lācim ļoti patīk
uzkavēties. Nodarbības noslēgumā Lāču

dārzā bērniem izdevās pat satikt pašu Lāci!
Pēc tam skolēniem bija iespēja aplūkot
muzeja ekspozīciju un izstādes, nodarbības
beigās skolēni gatavoja savu spēka zīmi –
Ūsiņa zīmi.
Laipnas gides mūs sagaidīja gan Balvu
novada muzejā, gan bibliotēkā. Balvu bibliotēkā skolēni ar aizrautību spēlēja erudīcijas spēli “Vai Tu zini, kas ir Latvija!”.
Mēs redzējām, ka Balvi ir ļoti skaista un
sakopta pilsēta. Vislabāk pavasara ziedoni
var izbaudīt Balvu skvērā ar smaržu burvību un ziedu krāsainību. Paldies šoferim A.
Višņakovam par vizināšanu.

Rudīte Laganovska, sākumskolas skolotāja

5.klases skolēni ciemojas Nacionālajā bibliotēkā
27.aprīļa agrā rīta
stundā 5.klases
skolēni un skolotājas
I.Ludborža un A.Zelča
ar skolas autobusu devās uz Rīgu,
lai piedalītos Latgales dienas pasākumos Nacionālajā bibliotēkā.
Diena bija pasākumiem piepildīta, katrā stāvā
dažādas aktivitātes, arī bērniem
un pusaudžiem.
Ar
aizrautību
skolēni
spēlēja
datorspēles piem.,
”Aizej tur, nezin
kur, atnes to, nezin ko”, “Iepazīsimies”, kas
veltītas ievērojamām Latgales personībām.
Tajās varēja pārbaudīt savas zināšanas
arī par ievērojamām Latgales vietām, arī
Baltinavu, uzzināt par latgaliešu tradīcijām u.c. Ar interesi klausījāmies ansambļu “Skonai “ un “Žvūrgzdyni” izpildītajās
dziesmās. Skolēniem ļoti patika iesaistīties
rotaļās, kuras organizēja Andris Slišāns,
prezentējot jauno Antona Slišāna bērnu
dzejas krājuma izdevumu. Iepazināmies ar
jauno Viļānu Mūzikas un mākslas skolas
audzēkņu veidoto animācijas filmu “Vinni-

js Pūks Viļānos”, klausījāmies Kārļa Skalbes
“Kaķīša dzirnavas”( “Kačeiša patmalis” )
latgaliešu valodā un veidojām savu kaķu
galeriju. Satikām arī Aleksandru Lubānu“Kroma kolna bruolistes “vadītāju, kurš
stāstīja par latgaļu rotām, to gatavošanu.
Pasākumu bija ļoti daudz, visus izbaudīt
nebija iespējams. Nobeigumā vēl samērojāmies augumiem ar Raini Nacionālās bibliotēkas skvērā. Noguruši, bet apmierināti
atgriezāmies mājās. Paldies skolai par doto
iespēju apmeklēt pasākumus Rīgā un papildināt novada mācībā apgūtās zināšanas.

Inta Ludborža, Baltinavas v-skolas skolotāja

Sporta jaunumi. Volejbols. Stafetes. Futbols.

VOLEJBOLS
Pēc Skolēnu padomes iniciatīvas un atbalsta visu aprīļa mēnesi skolā notika
sacensības volejbolā. Volejbola turnīrs
sastāvēja no divu apļu sistēmas jeb sešām
satikšanas reizēm. Sacensības notika
skolas sporta hallē, pulcinot 8.-12. klašu
volejbola meistarus un vienkārši spēlēt
gribētājus. Turnīrā piedalījās četras jauktas komandas, kas sastāvēja no pieciem
dalībniekiem vai četriem laukuma spēlētājiem (2 zēni + 2 meitenes). Skolas jaunieši
pārliecinoši un godam cīnījās savā starpā,
gūstot pieredzi un gandarījumu par paveiktu darbu šāda veida mačos. Sīvās un aizraujošās cīņās emocijas un intrigas sekoja līdz

pat pēdējiem punktiem.
Kopvērtējumā:
1.vieta
–
Intars
Bleidelis,
Markuss
Kleins, Ivo Benedikts
Skabs, Agrita Luīze
Kušnire, Iluta Keiša.
2.vieta–LarsMiethke,
Matīss Keišs, Renāte
Ločmele,
Evita
Saidāne.
3.vieta–Ervīns
Kleins, Nils Miethke,
Romualds Bolgarevs,
Gunta Logina, Madara Circene. 4.vieta – Jēkabs Kašs, Rihards
Oļipovs, Megija Bukša, Ilze Jermacāne,
Egija Ločmele.
STAFETES
Kā jau katru pavasari, arī šogad, 10.
aprīlī devāmies uz Balviem, lai piedalītos
stafetēs D grupā „Drošie un veiklie”. Šis
pasākums ir svētki visjaunākajiem sportistiem. Tas sagādā viņiem satraukumu,
aizrautību, neviltotas emocijas, jaunas
iepazīšanās un kopā būšanu. Starpnovadu sacensībās, sīvā septiņu komandu
konkurencē, Baltinavas vidusskolas komanda ieguva 2.vietu.
Komandā startēja: Regnārs Gibala, Rihards
Cīrulis, Olegs Putniņš, Andris Astratovs,
Daniels Circens, Anna
Miethke, Annija Antonova, Aivita Šolina,
Dagnija
Antonova,
Megija Voiciša .
FUTBOLS
Saulainā pavasara dienā , 9. maijā, Baltinavas vidusskolas C un D
grupas zēni, devās uz
kārtējiem starpnovadu
skolēnu sporta spēļu
mačiem, lai noskaidro-

tu labākos
futbola
meistarus.
Sacensības
notika Balvu Valsts
ģimnāzijas
stadionā,
kur tikās
piecas komandas.
S p ē l e s
izvērtās
spraigas
un emocionālas,
bet
arī
pavasara
nogurums,
skolēnu
noslogojums un pieredzes trūkums deva
par sevi ziņu. Kopvērtējumā Baltinavas D grupas
komanda ieguva 2. vietu,
savukārt C grupas zēni,
ierindojās 4.vietā.
Sacensībās piedalījās:
C grupas zēni – Lauris
Ločmelis, Arvils Kokorevičs, Endijs Kleins, Sandis
Sutugovs, Jēkabs Ločmelis,
Kristers Voicišs, Raimonds
Ločmelis.
D grupas zēni - Markuss
Skutelis, Regnārs Gibala,
Andris Astratovs, Rihards
Cīrulis, Intars Kļanskis,
Jānis Logins, Kristers Logins, Aleksandrs Ločmelis.

Vjačeslavs Gamazins,
sporta skolotājs
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AKTUALITĀTES NOVADĀ

Konkurss

“SAKOPTĀKĀ SĒTA BALTINAVAS NOVADĀ 2019“
Baltinavas novada dome izsludina konkursu
“Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2019”
Konkursa norises laiks: 2019.gada 20.jūnijs– 2019.gada 20.jūlijs. Pieteikumi
jāiesniedz līdz 2019.gada 15.jūnijam Baltinavas novada domē kancelejā.
*****
Konkursa norises laiks: 2019.gada 20.jūnijs– 2019.gada 20.jūlijs
NOMINĀCIJAS:
1. Individuālās dzīvojamās māja
2. Lauku sēta
3. Pašvaldības iestādes
4. Uzņēmums
5. Konkursa “Sakoptākā sēta” simpātija pēc iedzīvotāju balsojuma
*****
Pretendentus (objektus) konkursam piesaka ēkas īpašnieks vai jebkura cita
persona, kurai īpašnieks ir devis piekrišanu, aizpildot 1.pielikumu. Pieteikumus jāiesniedz līdz 2019.gada 15.jūnijam Baltinavas novada domē
kancelejā.
Ja piesakās maz pretendentu vai vispār nepiesakās, Vērtēšanas komisija
uzaicina pretendentus dalībai konkursā.
*****
Pretendentus vērtēs komisija, kuru apstiprina Baltinavas novada dome 5
cilvēku sastāvā. Konkursa uzvarētāji tiks godināti pasākumā “Baltinavas
novada diena” 2019.gada 10.augustā.
Konkursa Nolikums un pieteikuma veidlapa pieejama novada mājas lapā:
www.baltinava.lv.
Baltinavas novada dome

Biznesa ideju konkurss

“MANA BIZNESA IDEJA BALTINAVĀ“
Baltinavas novada dome izsludina

biznesa ideju projektu konkursu

“Mana biznesa ideja Baltinavā”

Konkursā var piedalīties fiziskas vai juridiskas personas, kuras īsteno vai
plāno īstenot uzņēmējdarbību Baltinavas novada teritorijā, un kuru statuss
uz projekta realizācijas uzsākšanas (finansēšanas līguma parakstīšanas)
brīdi ir atrunāti konkusa Nolikumā 3.1.un 3.2.punktā.
*******
Vienam projektam atbalsta summa nepārsniedz 800,00 EUR. Biznesa
idejas iesniedzējam jānodošina 20% līdzfinansējums.
Naudas izmaksa notiek 5 darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas. Finansējuma izmaksa notiek divos maksājumos — izmaksājot avansu 80%
apmērā no projekta idejas finansējuma, un gala maksājumu 20% apmērā
pēc atskaišu iesniegšanas novada domē.
********
Projekta idejas pieteikumi jāiesniedz no 2019.gada 5.jūnija līdz 2019.
gada 1.jūlijam plkst. 16.00 PERSONĪGI Baltinavas novada domē, Kārsavas iela 16, Baltinava, (2.st. 8.kab.) aizlīmētā aploksnē ar norādi Biznesa
ideju projekta “Mana biznesa ideja Baltinavā” konkursam.
*****
Projekti tiek vērtēti no 2019.gada 2.jūlija līdz 2019.gada 15.jūlijam. Projekta idejas vērtē vērtēšanas komisija 5 cilvēku sastāvā.
*****
Biznesa ideja jāīsteno laika posmā no 2019. gada 5.augusta līdz 2019. gada
1.novembrim.
Atskaites un dokumenti, kas apliecina piešķirto līdzekļu izlietojumu,
jāiesniedz Baltinavas novada domē līdz 2019.gada 15.novembrim
Konkursa Nolikums un citi saistošie pielikumi (idejas pieteikuma veidlapa, līguma projekts un atskaišu veidlapas) ir pieejami novada mājas lapā:
www.baltinava.lv .
Baltinavas novada dome

PASĀKUMI BALTINAVĀ VASARĀ 2019

21.06. “Izgaismo Latviju“
23.06. Līgo svētki ( Amatierteātra
„Palādas” izrāde, balle)
30.06. “Eima Eima” tautas deju
festivāla noslēguma koncerts
06.07. Bērnības un pilngadības
svētki
11.07.-14.07.LNKC seminārs un A.
Rancāna jubilejai veltītā vijoļspēles
nometne
20.07. Jauniešu diena
10.08. Novada diena
24.08. Bērnu diena (sportiskas aktivitātes, radošās darbnīcas,
bērnu ballīte)
31.08. Stipro skrējiens
Izdevumu sagatavoja: Silvija Buklovska, (tālr. 29364993, e-pasts: sab.attiecibas@baltinava.lv)
Iespiests SIA „Latgales druka”, Baznīcas iela 28, LV-4601.
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