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IZPILDDIREKTORI TIEKAS SANĀKSMĒ BALTINAVĀ
2. oktobrī Baltinavā notika Latvijas
Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas (LPIA) sanāksme. Šādas sanāksmes
notiek katru mēnesi un šoreiz dalībnieki runāja par aprites ekonomiku, zaļo
kursu, bioekonomiku, tīru vidi un citiem
labas
dzīves
priekšnosacījumiem.
Sanāksmi apmeklēja gandrīz simts
izpilddirektoru un viņu kolēģu no visas
Latvijas, LPS (Latvijas Pašvaldību savienības) pārstāvji un pieaicinātie vieslektori.
Pasākumu muzikāli atklāja Baltinavas
novada jauktais koris un Baltinavas vidusskolas kora dalībnieki, kopā izdziedot
Baltinavas novada himnu. Jauktais koris LPIA biedrus sveica arī ar dziesmu no
izrādes “Latgola.lv”. Pēc Baltinavas novada
domes priekšsēdētājas Sarmītes Tabores
uzrunas, izpilddirektors Jānis Bubnovs
ciemiņiem pastāstīja plašāk par mūsu
pašvaldību,
realizētajiem projektiem,
izglītības, kultūras un tūrisma jomu.
“RCG LightHouse” pašvaldību projektu direktors Aivars Draudiņš sanāksmes
dalībniekus iepazīstināja ar pašvaldību
iespējām elektroenerģijas rēķina samazināšanai, izmantojot ESCO principu.

Latvijas Lauksaimniecības universitātes
Bioekonomikas un ilgtspējīgo resursu vadības nodaļas vadītāja Anna Vītola-Helviga
pastāstīja par priekšnosacījumiem aprites
ekonomikai, zaļajam kursam un bioekonomikai Latvijā. LLKC Meža konsultāciju
pakalpojumu centra direktors Raimonds
Bērmanis un Artis Misiņš stāstīja par Baltijā pieejamo kurināmo koksni.
LU pētnieks, biedrības “Zaļā brīvība”
vadītājs Jānis Brizga uz sanāksmi klātienē ierasties nevarēja, tapēc sagatavoja
izsmeļošu videoprezentāciju par bezatkritumu principiem pašvaldībās un atkritumu
mazināšanas vispārīgo pamatu. Pieredzē
par bezatkritumu pieeju dalījās Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājs Atis
Egliņš-Eglītis un Līvānu novada domes
priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle.
Ar bioloģiski noārdāmo atkritumu dalītu
vākšanu un pārstrādi, būvniecības atkritumu apsaimniekošanu un pārstrādi
iepazīstināja “CleanR” pārstāve, “EkoRija”
izpilddirektore Guna Bērziņa, informāciju papildināja “Eco Baltia”, valdes loceklis Jānis Aizbalts. Kaspars Kļavenieks no
uzņēmuma “Geo Consultants” pastāstīja
par investīcijām atkritumu apsaimnie-

košanas sektorā.
Noslēdzot asociācijas biedru sanāksmi, viesi tika aicināti apskatīt Valsts
robežsardzes inventāru un noskatīties
dienesta suņu paraugdemonstrējumus.
Prāvests Staņislavs Prikulis viesus laipni uzņēma Baltinavas katoļu baznīcā,
pastāstīja par baznīcas vēsturi un aicināja
klātesošos vienoties kopīgā lūgšanā. Uzkāpuši baznīcas zvanu tornī, aplūkojuši
Baltinavu no cita skatu punkta, viesi devās
iepazīt z.s. “Amatnieki” un z.s. “Riekstiņi”.
Pa ceļam pārsteigumu sagādāja “Palādas”
kolektīva dalībnieki, kas novada ciemiņus
pamatīgi sasmīdināja.
Iestiprinājušies ar z.s. “Amatnieki” un z.s.
“Riekstiņi” kolektīva sagādāto cienastu,
viesi ar lielāko prieku aplūkoja saimniecības ēkas un traktortehniku.
Sanāksmes dalībnieki ar pozitīvām emocijām un jauniem iespaidiem devās mājup, lai jau pēc mēneša tiktos atkal, nu jau
Lubānā.
Madara Siliņa,
Baltinavas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste

...

Aktuālas īsziņas

Par ģimenes ārsta prakses
atvaļinājumu
No 26.- 30. oktobrim nestrādās
ģimenes ārsta prakse Baltinavā,
sakarā ar ārstes un palīdzes atvaļinājumu.

Aicina pieteikt uzņēmumus
konkursam
Šī gada rudenī Latgales plānošanas
reģiona (LPR) Latgales uzņēmējdarbības centrs (LUC) ar LPR Attīstības
padomes atbalstu organizē konkursu “Latgales reģiona uzņēmēju gada
balva 2020’’.
Konkursa mērķis ir apzināt un godināt
Latgales plānošanas reģiona uzņēmējus,
kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā
nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides
attīstību Latgales reģionā. Konkurss arī
veicinās Latgales plānošanas reģiona
uzņēmēju atpazīstamību, plašsaziņas
līdzekļos popularizējot labas uzņēmējdarbības prakses piemērus Latgalē.
Šogad konkurss paredz godināt uzņēmumus 6 nominācijās: gada amatnieks/
mājražotājs, gada jaunais tūrisma pakalpojums sniedzējs, sociāli atbildīgs
uzņēmums, gada inovācija, gada jaunais
komersants, gada uzņēmīgākais remigrants Latvijā. Vairāk informācijas,
pieteikuma veidlapa: https://lpr.gov.lv/
lv/2020/uznemeju-gada-balva-2020.

Uzsākta kampaņa par
pareizu roku mazgāšanu
No kreisās: LPS padomniece Sniedze
Sproģe, Jēkabpils pilsētas
izpilddirektors Guntars Gogulis,
Baltinavas novada domes
izpilddirektors Jānis Bubnovs.

Sanāksmes dalībnieki,
ciemojoties z.s. “Amatnieki” un z.s. “Riekstiņi”.

DOMES ZIŅAS
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJAS SLEJA
Ar katru gadu arvien vairāk ir jūtamas
klimata izmaiņas. Šī gada septembris ir
pārspējis siltuma rekordus. Ne tikai! Septembris nesa prieku visiem sēņotājiem.
Septembrī notika viena apvienoto
komiteju (Sociālo un saimniecisko lietu;
Finanšu komitejas) sēde ar izskatītiem 18
jautājumiem un viena Izglītības, kultūras
un sporta komiteja ar 5 izskatāmiem jautājumiem. Notika viena kārtējā domes sēde
ar 28 izskatāmiem jautājumiem.
1. septembris ir jaunā mācību gada sākums. Baltinavas vidusskolā un Baltinavas
Mūzikas un mākslas skolā notika svinīgi
jaunā mācību gada sākuma pasākumi.
3. septembrī Balvos tika organizētas Civilās
aizsardzības komisijas mācības, mācību
cikla “Namejs 2020” ietvaros. No Baltina-

vas novada pašvaldības mācībās piedalījās
izpilddirektors un domes priekšsēdētāja.
Pašvaldības sadarbības teritoriju civilās
aizsardzības mācības organizēja Zemessardzes 2. Vidzemes brigāde sadarbībā ar
Aizsardzības ministriju, un to mērķis ir
veicināt atbildīgo institūciju izpratni par
rīcību apdraudējuma gadījumā. Mācību
laikā tika modelētas un izspēlētas situācijas, kuras civilās aizsardzības komisiju locekļiem bija jānovērtē, jānovērš riski un
jānosaka reaģēšanas plāns, lai nodrošinātu
sabiedrību ar pamatvajadzībām konvencionāla konflikta gadījumā.
25. septembrī Rēzeknē notika Latgales
plānošanas reģiona Attīstības padomes
sēde, kurā VID ģenerāldirektore Ieva Jaundzema ar pašvaldību vadītājiem pārrunāja

būtiskus jautājumus, kas saistīti ar godprātīgas nodokļu saistību izpildes veicināšanu,
kā arī “aplokšņu” algu izskaušanu, demonstrējot dažādus statistikas rādītājus atalgojuma un uzņēmējdarbības jomās. Diemžēl,
statistikas rādītāji nav iepriecinoši Latgales
reģionam.
Pēc sēdes, tās dalībnieki devās uz atklāto
Olimpisko centru “Rēzekne”, kur apmeklēja izstādi “Latgales uzņēmēju dienas 2020”,
kas ir katra reģiona gada lielākais uzņēmējdarbības pasākums, kas veicina reģionālo
uzņēmumu atpazīstamību, sniedz iespēju
paplašināt gan savu sadarbības partneru,
gan klientu loku.
Turpinājums 2. lpp.

9. septembrī, Slimību profilakses
un kontroles centrs (SPKC) sadarbībā ar Veselības ministriju uzsāka
sabiedrības informēšanas kampaņu
“Mazgā rokas tīras, lai no mikrobiem
tās brīvas”. Kampaņas mērķis ir aicināt
pirmsskolas un sākumskolas vecuma
bērnu vecākus pievērst lielāku uzmanību savai un bērnu roku higiēnai, veidojot un nostiprinot bērniem pareizus
roku mazgāšanas paradumus un veselīgu attieksmi pret roku higiēnu. Lai
roku mazgāšanu bērniem padarītu saistošāku, kampaņas ietvaros ir sagatavota
arī pareizai roku mazgāšanai veltīta dziesma – “Ziepiņa roku mazgāšanas dziesmiņa”, kurai mūziku sacerējis producents Kaspars Ansons, bet to iedziedājis
Intars Busulis. Kampaņas “Mazgā rokas
tīras, lai no mikrobiem tās brīvas” materiāli, kā arī Ziepiņa roku mazgāšanas
dziesmiņa pieejama www.ziepiņš.lv .
Sīkāka informācija par
aktualitātēm, kā arī citi
notikumi, pasākumu apraksti:
- www.baltinava.lv
- facebook.com/baltinavasnovads/
- draugiem.lv/baltinavasnovads/
- twitter.com/Baltinavas_N
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Turpinājums no 1. lpp.
Tā ietvaros notika jau tradicionālais
biznesa forums “Digitalizācija: mūsdienīgas
uzņēmējdarbības priekšnoteikums”. Festivāla svinīgajā atklāšanā piedalījās Latvijas Valsts prezidents Egils Levits, Rēzeknes
pilsētas domes priekšsēdētājs Aleksandrs
Bartaševičs.
1. oktobrī Baltinavas novada pašvaldība uzņēma Latvijas Pašvaldību savienības
Izpilddirektoru asociācijas valdi. Baltinavas pašvaldības izpilddirektors un domes
priekšsēdētāja iepazīstināja valdes locekļus
ar Baltinavas novadu, muzeju, uzņēmējiem
un tūrisma objektiem.
2. oktobrī Baltinavas novada pašvaldībā
notika Latvijas pašvaldību izpilddirektoru
sanāksme. Jāatzīmē, ka šāda līmeņa pasākums Baltinavas novadā, tā pastāvēšanas
vēsturē notika pirmo reizi. Tas ir ļoti liels
pagodinājums- mazam novadam uzņemt
viesus no visām Latvijas pašvaldībām. Tā
ir liela atbildība- šāda mēroga pasākuma
organizēšana. Ļoti patīkami bija dzirdēt
pozitīvas atsauksmes par Baltinavas novada
pašvaldību un uzņēmējiem. Milzīgs paldies
Baltinavas novada administrācijas un Saimnieciskās nodaļas darbiniekiem, kuri ar lielu atbildību paveica visu, lai pasākums tiktu
organizēts augstā līmenī.
Septembra beigās Latvijā ievērojami pieauga Covid-19 saslimstība, Baltinavas novadā
uz doto brīdi nav neviena saslimušā. Ar
izglītības iestāžu vadītājiem ir izvērtēti
iespējamie riski, lai mazinātu saslimšanas
iespējas izglītības iestādēs. Ceram, ka baltinavieši arī turpmāk būs ļoti atbildīgi, iz-

vērtēs braucienus un pasākumu apmeklēšanu. Abās izglītības iestādēs mācības notiek
klātienē.
Ir uzsākts visu apvienojamo novadu
priekšsēdētāju darbs pie kopīgas vēlēšanu
komisijas izveides. Visu apvienojamo novadu pirmā deputātu kopsapulce notiks 12.
oktobrī Balvos. Tuvākajā laikā tiks uzsākta
plānošanas dokumentu izstrāde un administratīvās struktūras projekta izstrāde.
Baltinavas novada dome septembrī ir
piešķīrusi finanšu līdzekļus datortehnikas
iegādei skolām, muzejam grīdas atjaunošanai. Ir piešķirti līdzekļi Baltinavas vidusskolai lietota 8-vietīgā autobusa iegādei vidusskolas, Sociālā dienesta un citu pašvaldības
iestāžu vajadzībām, Saimnieciskai nodaļai
traktora piekabes, pļāvēja-smalcinātāja,
sniega lāpstas, smilts kaisītāja iegādei, tāpat
tika piešķirti finanšu līdzekļi būvgružu aizvešanai no Viļakas ielas 14 esošās teritorijas.
Papildus finanšu līdzekļus pašvaldība ir gan
ieekonomējusi, gan ieguvusi no nekustamo
īpašumu atsavināšanas.
Saimnieciskā nodaļa ir iegādājusies jaunu traktoru pašvaldības vajadzībām, lai
nodrošinātu teritorijas sakārtošanas un labiekārtošanas un citus nepieciešamos darbus.
Ir pabeigti telpu atjaunošanas darbi
kultūras namā. Kultūras nams ir ieguvis
vizuāli patīkamu izskatu. Vēl ir jānomaina
parkets lielajā zāle, bet finansējuma trūkuma dēļ pagaidām šie darbi ir tikai plānotajā
fāzē. Provizoriskas izmaksas vecā parketa
nomaiņai ir ap 44 000 euro. Ir neliela cerība

to paveikt vēl esot Baltinavas novadā.
Atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem:
Kas notiks ar būvgružiem Viļakas ielā 14,
vai tie tiks novākti?
Jā, tie tiks novākti. Ir piešķirti finanšu līdzekļi 5000 euro apmērā būvgružu novākšanai.
Pašvaldība slēgs līgumu ar SIA “ZAAO” par
pakalpojumu būvgružu aizvešanai un noglabāšanai poligonā. Būvgruži, kas radušies
no degradētās ēkas konstrukcijas satur arī
bīstamus atkritumus. Likumdošana stingri
nosaka, ka būvgružus nedrīkst izbērt vai
aprakt turpat vai citā vietā, tie obligāti ir
jānoglabā atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma prasībām. Degradētu ēkugraustu nojaukšana un būvgružu aizvešana,
noglabāšana sastāda lielas izmaksas.
Jāsaprot, ka pašvaldība nevar atļauties
maksāt tik lielu naudu, lai sakārtotu visus graustus Baltinavas novadā. Novadam
nepieciešams finansējums gan izglītībai,
gan kultūrai, gan pašvaldības darbības nodrošināšanai, gan pabalstiem utt. Ja iepriekš
varēja būvgružus kaut kur nelegāli aprakt,
tad tagad tas nav iespējams.
Vai laukos, ejot kaut kur kopā ar suni, tas
obligāti jāved pavadā, lai nedomātu, ka
suns ir klaiņotājs?
Nē. Laukos suns kopā ar saimnieku var
doties pastaigā arī bez pavadas. Bet ir kāds
noteikums: tam vienmēr jābūt saimnieka
uzraudzībā un redzeslokā tādā attālumā,
kādā īpašnieks vai turētājs spēj kontrolēt dzīvnieka rīcību. Cik liels ir šis attālums – tas

katrā gadījumā ir individuāli: saimniekam
jāvar suni pasaukt, atsaukt un nodrošināt,
ka suns viņu klausa. Ja saimnieks to nodrošināt nevar, tas nozīmē, ka suns jātur
pavadā. It sevišķi jāpieskata suns, ja tuvumā
ir bērni, kas var sabīties no dzīvnieka. Katrā
ziņā- suņa īpašnieks nedrīkst atstāt suni bez
uzraudzības.
Pagājušajā gadā daudzi iedzīvotāji ļoti
atzinīgi novērtēja Baltinavas novada domes
lūgumu par kritušo koku lapu dedzināšanas
ierobežojumu. Tuvojas kritušo
lapu
savākšanas laiks, arī šogad Baltinavas novada dome aicina Baltinavas ciema iedzīvotājus, iestādes, uzņēmumus:
•
Censties pēc iespējas vairāk
kritušās koku lapas izmantot kompostā,
nevis dedzināt! Mēs dzīvojam lauku teritorijā, lapas var izmantot kompostā, iegūt
vērtīgu mēslojumu gan dārzam, gan siltumnīcām.
•
Kritušās lapas nedrīkst dedzināt
vējainā laikā!
•
Kritušās koku lapas nedrīkst
dedzināt bezvēja laikā, kad veidojas smogs!
•
Kritušās koku lapas nedrīkst
dedzināt pēc plkst. 18:00! Dedzināsim lapas dienā līdz plkst. 18:00, lai
vakaros patīkama atpūta būtu visiem
baltinaviešiem!
Cienīsim viens otru! Domāsim ne tikai
par sevi, bet arī par citiem!
Sarmīte Tabore,
Baltinavas novada domes
priekšsēdētāja

2020. gada 24. septembra
domes sēdes lēmumi

Baltinavas novada domes pateicība!

Paldies Baltinavas novada jauktajam korim un vadītājai Aijai
Naglei, amatierteātrim “Palādas” un vadītājai Anitai Ločmelei
par sadarbību, organizējot Latvijas pašvaldību izpilddirektoru
sanāksmi!
Paldies Latvijas

valsts robežsardzei, Vilhelmam Laganovskim,
Jāzepam Jermacānam, Arnim Višņekovam, Staņislavam
Prikulim, Valentīnai Daukstei, z.s. “Amatnieki”,
z.s. “Riekstiņi”, Sia “Pietālava”, Sia “Marbera”,
Sia “Dīķmalas” par sadarbību, organizējot Latvijas
pašvaldību izpilddirektoru sanāksmi!

Paldies visiem

Baltinavas novada pašvaldības
administrācijas, pašvaldības iestāžu, Saimnieciskās nodaļas
darbiniekiem par ieguldīto darbu Latvijas pašvaldību
izpilddirektoru sanāksmes organizēšanā!

Paldies Imantam Slišānam par ekskursijas vadīšanu,
iepazīstinot ar Grīvas meža masīva vēsturiskajiem
notikumiem!

Par grozījumiem saistošajos noteikumos
Domes sēdē apstiprināti saistošie noteikumi
Nr.5 “Grozījumi Baltinavas novada domes
2020.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.1 “Par Baltinavas novada budžetu 2020.
gadam””.
Par skolu direktoru amatalgas noteikšanu
Sēdē noteikta Baltinavas vidusskolas un Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas direktoru
darba samaksa 2020.gada septembra– decembra mēnešiem.
Par izglītības iestāžu izdevumu un viena
audzēkņa uzturēšanas izmaksu
apstiprināšanu
Nolemts apstiprināt Baltinavas vidusskolā un
Baltinavas pirmsskolā pēc naudas plūsmas
uzskaitītos izdevumus 2020.gadā un atbilstošās viena izglītojamā uzturēšanas izmaksas, kas piemērojamas savstarpējos norēķinos
ar citām pašvaldībām 2020.gadā.
Par ēdināšanas maksas apstiprināšanu
Apstiprināts no pašvaldības budžeta Baltinavas vidusskolas izglītojamo pusdienas porcijas
maksas izdevumu apjoms uz 1 izglītojamo
dienā sekojoši:
5.-12. klašu izglītojamajiem līdz vidēji 0,82
euro dienā; 1.-4. klašu izglītojamajiem līdz
vidēji 0,71 euro dienā.
Par mērķdotāciju interešu izglītības
programmu pedagogu darba samaksai
Deputāti apstiprināja valsts mērķdotāciju
sadalījumu izglītības programmu īstenošanai starp Baltinavas novada mācību iestādēm
periodam no 01.09.2020. līdz 31.12.2020.
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu
Nolemts piešķirt Baltinavas vidusskolai no
Baltinavas novada pašvaldības pamatbudžeta
līdzekļiem finanšu līdzekļus 700,00 euro apmērā ģeneratora iegādei, samazinot skolēnu
ēdināšanas izdevumus.
Nolemts piešķirt no Baltinavas novada
pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem Baltinavas vidusskolai finanšu līdzekļus 1252,15 euro
apmērā stacionārās datortehnikas iegādei.
Nolemts piešķirt no Baltinavas novada
pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem Baltinavas Mūzikas un mākslas skolai finanšu

līdzekļus 2752,15 euro apmērā stacionāro datorkomplektu iegādei.
Nolemts piešķirt no Baltinavas novada
pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem Baltinavas Mūzikas un mākslas skolai finanšu līdzekļus 752,00 euro apmērā mūzikas instrumentu labošanai.
Nolemts piešķirt no Baltinavas novada
pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem Baltinavas Mūzikas un mākslas skolai finanšu līdzekļus 500,00 euro apmērā ekrāna ar statīvu
iegādei.
Nolemts piešķirt no Baltinavas novada
pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem Baltinavas novada muzejam finanšu līdzekļus
3000,00 euro apmērā muzeja ēkas grīdas nomaiņai.
Sēdē nolemts piešķirt no Baltinavas novada
pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem Baltinavas novada pašvaldības Saimnieciskai nodaļai
finanšu līdzekļus 15000,00 euro apmērā traktora piekabes iegādei Saimnieciskās nodaļas
vajadzībām.
Nolemts piešķirt no Baltinavas novada
pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem Baltinavas novada pašvaldības Saimnieciskai
nodaļai finanšu līdzekļus 31398,00 euro apmērā traktora iegādei Saimnieciskās nodaļas
vajadzībām.
Deputāti nolēma piešķirt no Baltinavas novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem
Baltinavas novada Baltinavas vidusskolai finanšu līdzekļus 9303,00 euro t.sk iekļaujot
SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības”
2016.gada Baltinavas novada pašvaldībai izmaksātās dividendes 2803,00 euro apmērā,
8-vietīga pasažieru autobusa iegādei Baltinavas vidusskolas un Baltinavas novada Sociālā
dienesta darbības nodrošināšanai, kā arī citu
pašvaldības iestāžu vajadzībām.
Nolemts piešķirt no Baltinavas novada
pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem Baltinavas novada pašvaldības Saimnieciskai nodaļai
finanšu līdzekļus 3146,00 euro apmērā
pļaujmašīnas iegādei Saimnieciskās nodaļas
vajadzībām.
Turpinājums 3. lpp.
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Turpinājums no 2. lpp.
Nolemts piešķirt no Baltinavas novada
pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem Baltinavas novada pašvaldības Saimnieciskai nodaļai
finanšu līdzekļus 2000,00 euro apmērā sniega lāpstas iegādei Saimnieciskās nodaļas
vajadzībām.
Piešķirti no Baltinavas novada pašvaldības
pamatbudžeta līdzekļiem Baltinavas novada
pašvaldības Saimnieciskai nodaļai finanšu
līdzekļi 2000,00 euro apmērā smilts kaisītāja
iegādei Saimnieciskās nodaļas vajadzībām.
Nolemts piešķirt no Baltinavas novada
pamatbudžeta finanšu līdzekļus 5000,00 euro
apmērā būvgružu izvešanai, kas atrodas uz
zemes gabala ar kadastra apzīmējumu Nr.
3844 003 0032, paturot tiesības pašvaldībai
piedzīt teritorijas sakārtošanai-attīrīšanai
no būvgružiem izdevumus no iespējamiem
īpašniekiem.
Par pilnvarojumu slēgt līgumu
Sēdē nolemts pilnvarot Baltinavas novada domes priekšsēdētāju Sarmīti Tabori
parakstīt līgumu ar SIA „ZAAO” (Reģ. nr.
44103015509) par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Baltinavas novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā ar līguma darbības
termiņu uz 7 gadiem.
Par zemesgabala nomas tiesību izsoles
rezultātu apstiprināšanu
Sēdē nolemts atzīt SIA „GranoE”(reģ.nr.
42403040916) par daļas no zemesgabala ar
kadastra apzīmējumu Nr. 3844 003 0707 zemes nomas tiesību izsoles uzvarētāju, un
iznomāt zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 003 0707 3,7 ha platībā 10 gadiem, zemes nomas maksu nosakot 612,95
euro apmērā gadā.
Par izsoles atzīšanu par nenotikušu
Sēdē nolemts atzīt Baltinavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Baltinavas Kristīgā
internātskola” izsoli par nenotikušu.

Par Atzinības rakstu piešķiršanu
Deputāti nolēma piešķirt Baltinavas novada
domes Atzinības rakstus Baltinavas novada
pedagogiem.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
Apstiprināts SIA „Metrum”, Reģ. Nr.
40003388748, izstrādātais un iesniegtais Zemes ierīcības projekts nekustamā īpašuma „R”
zemes vienībai, kurā paredzēts sadalīt esošo
zemes vienību divās zemes vienībās.
Par zemesgabala iznomāšanu
Nolemts iznomāt J. K. zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 001 0228 uz 10
gadiem, zemes nomas maksu nosakot 149,00
EUR gadā.
Par nosaukuma piešķiršanu zemesgabalam
Nolemts zemesgabalam Baltinavas novadā
piešķirt nosaukumu „T. z.-1”.
Par nolikuma un finanšu tāmes
apstiprināšanu
Apstiprināts Baltinavas vidusskolas vides
izglītības skolas „Ej purvā” nolikums, pasākuma norises plāns un pasākuma tāme.
Par grozījumiem domes lēmumā
Izdarīti grozījumi Baltinavas novada domes
2019.gada 27.decembra (protokols Nr.20,&5)
lēmuma “Par Baltinavas novada pašvaldības
iestāžu/struktūrvienību darbinieku amata vienību un amatalgu saraksta apstiprināšanu”,
lēmuma 1.4.punkta pielikumā Nr.6 “Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas darbinieku
amata vienību un amatalgu saraksts 2020.
gadam”, nosakot direktora vietniekam
izglītības jomā laika periodam 01.09.2020. –
31.12.2020., 0,2 slodzes 168,96 euro mēnesī,
ar kopējo 4 mēnešu algu fondu 675,84 euro.
Ar pilnu domes sēžu lēmumu
sarakstu iespējams iepazīties:
www.baltinava.lv sadaļā
Pašvaldība/ Domes sēdes.

MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLĀ
Sācies jaunais mācību gads

Baltinavas Mūzikas un mākslas skola 2020./2021 mācību gadu uzsāka
Baltinavas muižas parkā. Laiks bija brīnišķīgs. Laba vēlējumus saņēmām no novada
domes priekšsēdētājas Sarmītes Tabores, svētību no Baltinavas Romas katoļu draudzes
prāvesta Staņislava Prikuļa. Kā katru gadu, pasākumu ieskandināja pedagogi ar dziesmu
“Mūzikas zeme” un noslēdza ar kopdziesmu “Tikai tā”. Baudījām Lienes Loginas un Romualdas Dāvidas muzikālo sniegumu. Godinājām jaunos audzēkņus, kas piepulcējās
mūsu saimei, kā arī skolotāju Loretu Boldāni, kas uzsāka darba gaitas Baltinavas Mūzikas
un mākslas skolā.
Šajā mācību gadā mūsu skolā deviņas profesionālās ievirzes izglītības programmas
apgūst 86 audzēkņi. Strādā 14 pedagogi. Turpina darboties interešu izglītības pulciņi
“Mūsdienu deja” un “Ģitāras spēle”.
Labas sekmes visiem un nodarbības klātienē jaunajā mācību gadā!
Marija Bukša,
Mūzikas un mākslas skolas direktore
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BALTINAVAS VIDUSSKOLĀ
Rosīgi aizvadīts pirmais mēnesis
jaunajā mācību gadā

Baltinavas vidusskolā aizvadīts jaunā
mācību gada pirmais mēnesis. Mācību
darbs sācis ritēt noteiktā ritmā, bet bez
ikdienas darba skolā bijuši daudzi pasākumi, arī svētki.
Zinību dienā skolas kolektīvu kā katru gadu
sveica gan novada domes priekšsēdētāja
Sarmīte Tabore, gan Baltinavas Romas katoļu draudzes prāvests Staņislavs Prikulis.
Divpadsmitie uz pirmo stundu 1.septembrī
skolā ieveda kuplu pirmklasnieku pulciņu13 bērnus. Darba gaitas skolā sākušas divas
skolotājas- Vija Jermacāne (sākumskolas
skolotāja, 1. klases audzinātāja) un Inta
Vilkaste (matemātikas skolotāja 10.- 12.
klasē).
Septembra sākumā 7.-12. klašu skolēni
ievēlēja jauno Skolēnu padomi. To veido
Zane Tabore (12. kl.)- Skolēnu padomes
prezidente, Ilmārs Bleidels (12. kl.)- prezidentes vietnieks, Renāte Ločmele (11. kl),
Intars Bleidels (10. kl.) un Liene Kaša (9.kl.).
5. septembrī tekstilmākslas (aušanas)
pulciņa vadītāja Iveta Gabrāne organizēja
baltinaviešu delegācijas braucienu uz Rīgu
uz Tautas tērpu centru “Senā klēts”. Baltinavieši tur labi zināmi un gaidīti ciemos!
8. septembrī skolā notika gan pirmsskolas bērnu vecāku, gan 1.-12. klašu skolēnu
vecāku sapulce. Paldies visiem vecākiem,
kas ieradās! Arī Skolas padomē ievēlēts
jauns vecāku sastāvs- Madara Siliņa, Andris
Slišāns, Egīļs Ļvovs, Sarmīte Kaša un Helēna Ločmele.
Septembrī atsākušies arī skolēnu braucieni uz Balvu peldbaseinu, par ko paldies
pašvaldības projektam “Dzīvo aktīvs Baltinavā!”. Skolēni startējuši pirmajās starpnovadu sporta sacensībās- pludmales volejbolā un vieglatlētikā. Sacensības notika ārā,

svaigā gaisā, neradot liekus epidemioloģiskos riskus saistībā ar Covid- 19.
16. septembrī skolā notika pārgājienu un
velobraucienu diena. Diena izdevās īsti
vasarīga, jo tā bija septembra siltākā diena. Dzejas dienu pasākumi skolā notika 18.
septembrī. Jaunāko klašu skolēniem dzejas
darbnīcas vadīja skolas bibliotekāre Tatjana Leicāne, bet vecāko klašu skolēniem
sirsnīgu tikšanos ar dzejnieci Intu Naglu
(no kaimiņu Kārsavas novada) vadīja skolotāja Tatjana Začeste.
Pirmā mācību mēneša noslēgumā- 1. oktobrī skolā svinējām Skolotāju dienu. Sirsnīgs
paldies par svētku organizēšanu 11. klasei
un audzinātājai Tatjanai Bolgarovai! Mīļš
paldies par sveicieniem Baltinavas novada
domei un priekšsēdētājai Sarmītei Taborei!
Paldies par sveicieniem Skolēnu padomei!
Un paldies par katru sveicienu, par katru
ziedu pušķi un laba vēlējumu!
Skolotāju dienā Baltinavas novada Atzinības rakstu par mūža devumu izglītībā saņēma ilggadējās skolotājas Anita Keiša un
Anna Priedīte, kuras šogad beigušas darba gaitas skolā. Par ieguldījumu izglītības
darbā un pedagoģiskā darba stāža jubilejas
sakarā Atzinības rakstus saņēma arī Inta
Ludborža, Indra Keiša (35 pedagoga darba
gadi) un Inta Vilkaste (30 pedagoga darba
gadi).
Lai visiem ražens turpmākais rudens
darba cēliens un laba veselība!
Imants Slišāns,
Baltinavas vidusskolas direktors
Foto no Zinību dienas vidusskolā:
Vilhelms Laganovskis
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AKTUĀLI IEDZĪVOTĀJIEM
Tiek veikta topogrāfisko karšu
sagatavošana
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas
aģentūra (turpmāk — Aģentūra) ir
Aizsardzības ministrijas pārraudzībā
esoša valsts pārvaldes iestāde, kas saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likumu un Ministru kabineta 2013. gada
9. jūlija noteikumos Nr.384 „Latvijas
Ģeotelpiskās informācijas aģentūras
nolikums” noteiktajām funkcijām un
uzdevumiem iegūst, sagatavo un atjaunina ģeotelpiskās informācijas pamatdatus, tai skaitā ģeotelpisko informāciju,
kas ietverta topogrāfiskajos plānos un
topogrāfiskajās kartēs mērogu rindas
1:250 000 – 1:2000 ietvaros.
Aģentūras darbinieki minētā uzdevuma
ietvaros laika periodā no 2020. gada septembra līdz novembrim veic topogrāfisko
karšu mērogā 1:10000 sagatavošanu Baltinavas novada teritorijai, tas nozīmē — veic
teritorijas apsekošanu dabā. Saskaņā ar
Ģeotelpiskās informācijas likuma 9. panta
pirmo daļu, nekustamā īpašuma īpašnieks,
tiesiskais valdītājs vai lietotājs neierobežo
ģeodēzisko un kartogrāfisko darbu veikšanu savā īpašumā esošajā vai pārvaldāmajā
teritorijā.
Aģentūras darbiniekiem ir darba apliecības, kuras nepieciešamības gadījumā var

uzrādīt. Pārvietošanās notiek tikai ar Nacionālo bruņoto spēku automašīnām,
kuras var atpazīt pēc valsts reģistrācijas
numura zīmēm, kas sākas ar burtiem LA.
Kartogrāfiskās informācijas atjaunināšanas
ietvaros lauka apsekošanu veic kartogrāfu
grupa divu darbinieku sastāvā, kuri izpilda
šādus uzdevumus:
1. Pārbauda kartes lapas satura pilnību un
precizitāti atbilstoši karšu sagatavošanas
noteikumiem un situācijai apvidū.
2. Iegūst objektu raksturlielumus, kas nav
skaidri saredzami ortofotokartē, vai parādījušies dabā pēc aerofotografēšanas tos
vizuāli apskatot vai uzmērot. Objektu un to
raksturlielumu mērīšana var tikt veikta ar
mērlenti, tālmēru vai citiem ģeodēziskiem
instrumentiem.
3. Precizē situāciju apvidū par neskaidrajām vietām un objektiem.
4. Nepieciešamības gadījumā veic apvidus
objektu fotografēšanu (var tikt izmantots
bezpilota gaisa kuģis — drons).
Lauka apsekošanas darbi var skart jebkuru
vietu novada teritorijā.
Informācija par Aģentūru atrodama interneta vietnēs www.lgia.gov.lv un map.lgia.
gov.lv

No 7. oktobra sabiedriskajā transportā
obligāti jālieto mutes un deguna aizsegs
Sakarā ar strauju Covid-19 saslimstības pieaugumu valstī no 2020. gada 7.
oktobra līdz 6. novembrim pasažieriem,
izņemot bērnus līdz 13 gadu vecumam
un personas ar kustības vai psihiskiem
veselības traucējumiem, kuru dēļ nav
iespējams masku uzvilkt, sabiedriskajā
transportā obligāti jālieto medicīniskā,
higiēniskā maska, vizieris vai sejas vairogs (lakati, šalles un tam līdzīgi aizsegi
šoreiz netiks atļauti). Jaunie noteikumi
attiecas arī uz pašvaldības organizētajiem
skolēnu pārvadājumiem.
Ņemot vērā, ka saslimstība valstī nedēļas
laikā ir pieaugusi divas reizes, kā arī lai
varētu vēl neierobežot pulcēšanos un
saimniecisko darbību, tika pieņemts lēmums uz laiku ieviest drošības pasākumus sabiedriskajā transportā. Atšķirībā
no šā gada pavasarī ieviestajiem piesardzības pasākumiem, šoreiz tiks atļauts
lietot tikai sejas maskas, kas cieši pieguļ
sejai. Maskai jābūt tādai, lai tā ļautu brīvi
elpot un būtu ērti lietojama, kā arī sejas
maska jāmaina, kad tā ir kļuvusi mitra vai
netīra. Tāpat tiek pieļauta viziera vai sejas
vairoga lietošana.
“Lai nebūtu pamats ieviest papildu ierobežojumus ne sabiedriskajā transportā,
ne valstī kopumā, aicinām pasažieriem būt
godprātīgiem, piesardzīgiem un ievērot noteiktos drošības pasākumus. Sabiedriskais
transports valstī ir vitāla nepieciešamība, tāpēc svarīgi ir darīt visu iespējamo,
lai mums atkal nav būtiski jāpārskata
reģionālās nozīmes maršrutu tīkla kustības saraksts, slēdzot reisus, kā arī jāierobežo pasažieru skaits transportlīdzeklī,”
stāsta Autotransporta direkcijas valdes
priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš.
Tā kā bērniem līdz 13 gadu vecumam
trūkst iemaņu sejas masku lietošanā, šī
vecuma grupa mutes un deguna aizsegu
sabiedriskajā transportā var nelietot, taču
vajadzības gadījumā šoferis var lūgt uzrādīt personu apliecinošu dokumentu vai

skolēna apliecību vecuma noteikšanai.
Tāpat tās var nelietot pasažieri, kuriem
ir acīmredzami kustības vai psihiskās veselības traucējumi (piemēram, persona
nevar kustināt vienu no rokām, persona
ar demenci u.tml.), kā rezultātā personai
trūkst spēju vai iemaņu mutes un deguna
aizsega lietošanai.
Iedzīvotāji tiek aicināti izvērtēt sava
brauciena nepieciešamību un iespējamības gadījumā izmantot citas pārvietošanās
alternatīvas. Ja citas iespējas nav, aicinām
braukt laikā, kad sabiedriskajā transportā
ir mazāk pasažieru, kā arī maksimāli
mēģināt ieturēt distanci, sēdvietas ieņemt
pamīšus un iegādāties biļeti internetā,
autoostā vai autobusā, neizmantojot
skaidras naudas norēķinus.
Atgādinām, ka transportlīdzekļi katru
dienu tiek dezinficēti, īpašu uzmanību
pievēršot virsmām, kurām pasažieri pieskaras biežāk.
Par valsts SIA Autotransporta direkcija
Autotransporta direkcija ir vienotas valsts
politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā,
kā arī sabiedriskā transporta plānošanā.
Regulāri veicot sabiedriskā transporta finanšu analīzi un auditu, direkcija nodrošina vienotu, nepārtrauktu un pieejamu
sabiedriskā transporta sistēmu visā valstī.
Autotransporta direkcijas uzdevums ir
īstenot virkni pasākumu kompleksu, lai
Latvijas autopārvadātājiem tiktu nodrošināta likumīga iespēja veikt pārvadājumus Latvijas teritorijā un ārpus tās.
Papildu informācijai:
Lilita Pelčere,
VSIA Autotransporta direkcija
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: + 371 67356129
E-pasts: lilita.pelcere@atd.lv

Samazinājušies pacientu līdzmaksājumi
par zālēm
•Pacienti līdzmaksājumos par valsts
kompensējamajām zālēm ik mēnesi ietaupa
vairāk nekā 1 miljonu eiro.
• Kopumā kopš 1. aprīļa pacienti līdzmaksājumos ir ietaupījuši 5,05 miljonus eiro.
• Pacientu līdzmaksājums par vienu recepti
vidēji samazinājies par 1,60 eiro.
Lai novērstu situāciju, kad iedzīvotāji pārmaksā par valsts kompensējamajiem medikamentiem, no šā gada 1. aprīļa tika mainīta valsts kompensējamo zāļu izrakstīšanas
kārtība – ārsts receptē tagad norāda aktīvo
vielu, nevis konkrēta medikamenta nosaukumu, savukārt aptiekas no vienādas iedarbības zālēm izsniedz kompensējamās zāles ar
zemāko cenu, kuras ir tikpat kvalitatīvas, efektīvas un drošas. Saskaņā ar Nacionālā veselības
dienesta datiem kopš jaunā kārtība stājusies
spēkā, pacienti līdzmaksājumos par valsts
kompensējamajām zālēm ik mēnesi ietaupa
vairāk nekā 1 miljonu eiro, kas kopumā pirmajos piecos mēnešos ļāvis viņiem ietaupīt
5,05 miljonus eiro.
Pacientu vidējais papildus veiktais maksājums jeb līdzmaksājums par vienu recepti,
iegādājoties dārgākas līdzvērtīgas iedarbības
zāles, jūnijā samazinājies par 45%, jūlijā – par
46%, bet augustā – par 48%, proti, augustā
tas ir samazinājies no 3,60 eiro uz 1,88 eiro,
salīdzinot ar 2019. gada attiecīgo periodu. Pacientu līdzmaksājums par vienu recepti laikā
no šī gada 1. aprīļa līdz 1. septembrim vidēji
samazinājies par 1,60 eiro.
Jaunā sistēma veicinājusi medikamentu cenas samazināšanos. Līdz ar brīdi, kad tapa
zināms, ka no 1. aprīļa stāsies spēkā jaunā
kompensējamo zāļu izrakstīšanas kārtība, uz
2020. gada 1. aprīli 250 kompensējamajiem
medikamentiem ražotājs ir samazinājis cenu,
tai skaitā 50 medikamentiem ar pirms tam jau
esošu zemāko cenu. Uz 2020. gada 1. maiju cenas samazinātas vēl 18 medikamentiem, uz 1.
jūliju – vēl 75 medikamentiem, bet uz 1. septembri – vēl 45 medikamentiem.
Laikā no 2019. gada 1. februāra līdz 2019.
gada 1. jūlijam pirms sistēmas maiņas no
kompensējamo zāļu saraksta svītrots 81 medikaments, bet pēc sistēmas maiņas laikā
no 2020. gada 1. februāra līdz 2020. gada 1.
jūlijam – 99 medikamenti. Savukārt 70 jauni
medikamenti ir iekļauti kompensējamo zāļu
sarakstā. Līdz ar to nav apstiprinājušās bažas,
ka jaunā kārtība veicinās zāļu svītrošanu no
kompensējamo zāļu saraksta. Gluži pretēji, tā veicinājusi zāļu cenu samazinājumu un
zemākas cenas zāļu pieejamību.
No 2020. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam
saņemti 175 ārstu un farmaceitu un 20 pacientu ziņojumi par zāļu blaknēm. Salīdzinoši 2019. gadā kopumā Zāļu valsts aģentūra
saņēma 61 ārstu un farmaceitu un 48 pacientu blakņu ziņojumus. Ziņojumu analīze
liecina, ka ziņotās blaknes ir jau norādītas
zāļu aprakstā un lietošanas instrukcijā kā
galvenokārt mazāk būtiskas blaknes, proti, tās ir jau zināmas un paredzētas. Blakņu
ziņošanas aktivitāte Latvijā joprojām ir vērtējama kā zema, salīdzinot ar tādām valstīm kā
Francija, Dānija un Nīderlande, kur saņemto
blakņu ziņojumu skaits uz 1000 iedzīvotājiem
vairākkārt pārsniedz ik gadu Latvijā saņemtos
ziņojumus. Zāļu valsts aģentūra un Veselības
ministrija aicina iedzīvotājus arī turpmāk par
novērotajām blaknēm, ko, iespējams, izraisījušas zāles, ziņot gan ārstam vai farmaceitam,
gan Zāļu valsts aģentūrai un atgādina, ka, ja
tam ir medicīnisks pamatojums, ārsts joprojām 30% gadījumu var izrakstīt recepti konkrētajam kompensējamajam medikamentam,
norādot zāļu komerciālo nosaukumu.
Statistikas dati arī liecina, ka šī gada aprīlī,
maijā un jūnijā ārstniecības personas izrakstīto kompensējamo zāļu receptēs ir lietojušas
aktīvās vielas jeb starptautisko nepatentēto

nosaukumu gandrīz 90% gadījumu. Salīdzinājumam — 2020. gada martā, kad jaunā
kārtība vēl nebija stājusies spēkā, izrakstot
zāles kompensācijas kārtības ietvaros, tikai
16% gadījumu tika lietots aktīvās vielas nosaukums.
Veselības ministrija izsaka pateicību gan ārstiem, gan farmaceitiem, kas paralēli Veselības
ministrijas, Zāļu valsts aģentūras, Nacionālā
veselības dienesta un Veselības inspekcijas
īstenotajai skaidrojošajai kampaņai par valsts
kompensējamo medikamentu jauno izrakstīšanas kārtību iedzīvotājiem skaidro pārmaiņas, ko šī kārtība paredz. Vienlaikus Veselības ministrija aicina visus ārstus turpināt
informēt iedzīvotājus par jauno kārtību, tai
skaitā arī attālināti izrakstot kompensējamo zāļu receptes. Ārsti visefektīvāk var gan
sniegt nepieciešamo informāciju, gan atspēkot
dažādus iedzīvotāju vidū iesakņojušos mītus,
piemēram, ka dārgāki medikamenti ārstē
labāk un ir iedarbīgāki, jo zāļu jomā augstāka
cena nenozīmē labāku kvalitāti. Kā liecina šā
gada augustā veiktā Latvijas iedzīvotāju aptauja, sev nepieciešamo informāciju par valsts
kompensētajiem medikamentiem pacienti
primāri vēlas saņemt no sava ārsta (57%) vai
farmaceita (51%) un tikai pēc tam no valsts
iestāžu tīmekļvietnēm (40%) vai medijiem.
Latvijas ģimenes ārsti, slimnīcas un aptiekas
ir nodrošināti ar nepieciešamajiem ārstiem,
farmaceitiem un pacientiem paredzētajiem
informatīvajiem materiāliem gan elektroniskā, gan arī drukātā formātā. Kopumā līdz šim
ir izplatīts viens miljons informatīvo materiālu 1286 ģimenes ārstu praksēm, 37 Latvijas
slimnīcām, 7 aptieku tīkliem visā Latvijā un
profesionālajām organizācijām un asociācijām.
Kā jau Veselības ministrija minējusi iepriekš,
jaunā valsts kompensējamo medikamentu izrakstīšanas kārtība stājās spēkā no šā gada 1.
aprīļa un sistēmas izvērtējums un uzlabojumi
notiks vismaz gadu no tās ieviešanas.
Fakti:
• Aktīvā viela ir zāļu galvenā ārstējošā viela.
Palīgvielas veido zāļu formu, krāsu, garšu un
citas īpašības.
• Zālēm ar vienādu aktīvo vielu un tādu pašu
iedarbību var būt dažādi ražotāji, nosaukumi,
izskats (krāsa, forma vai iepakojums) un var
atšķirties to cena.
• Lai pacientiem būtu jāmaksā mazāk, ārsts
kompensējamo zāļu receptē no 1. aprīļa norāda tikai zāļu aktīvās vielas nosaukumu. No
zālēm ar vienādu aktīvo vielu un iedarbību
valsts maksā par tām (kompensē), kurām ir
zemākā cena.
• Ja būs medicīnisks pamatojums, ārsts
kompensējamo zāļu receptē norāda un valsts
pacientam kompensē arī dārgākas zāles ar
tādu pašu aktīvo vielu un iedarbību.
• Ārsts un pacients sarunas laikā vienojas par
to, vai pacients lietos valsts kompensētās zālēs;
šādā gadījumā ārsts izrakstīs kompensējamo
zāļu recepti.
• Ņemiet vērā, ka no 1. aprīļa aptiekā piemaksāt par dārgākām valsts kompensējamajām zālēm vairs nevar.
• Zāļu aktīvās vielas jeb starptautiskais nepatentētais nosaukums ir norādīts uz zāļu iepakojuma maziem burtiem un nereti slīprakstā, un
tas ir arī lasāms visu zāļu lietošanas instrukcijās. Šis nosaukums uz iepakojuma atrodas
līdzās lielajiem burtiem uzrakstītajam konkrēta ražotāja ieviestajam zāļu nosaukumam.
• Iedzīvotājiem noderīgi informatīvie materiāli par jauno kārtību kampaņas “ZINI un
NEPĀRMAKSĀ” ietvaros ir publicēti tīmekļvietnē www.esparveselibu.lv.
Papildu informācija:
Dita Okmane,
Zāļu valsts aģentūras
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālr. 67078422, 25400181
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Aicina pieteikties nekustamā īpašuma
nodokļa maksāšanas paziņojumam
e-pastā
Aicinām iedzīvotājus izmantot iespēju saņemt nekustamā īpašuma nodokļa
maksāšanas paziņojumu elektroniski
e-pastā.
1. Saņemt e-pasta paziņojumu par
nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu ir
ērti un veicot maksājumus pa ceturkšņiem,
e-pasts vai īsziņa atgādina par maksāšanas
termiņu. E-atgādinājums uz norādīto
e-pastu tiek izsūtīts septiņas dienas pirms
maksāšanas termiņa, bet SMS veidā –
maksāšanas termiņa samaksas dienā.
2. Maksāšanas paziņojumu varat saņemt,
atvērt un iepazīties atrodoties jebkurā vietā.
Iespējams, ne tikai saņemt paziņojumu, bet
uzreiz arī veikt apmaksu internetbankā vai
portālos www.epakalpojumi.lv, www.latvija.
lv. Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams
veikt nomaksu arī par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem. Veicot maksā-

jumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties,
vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai,
kas izsūtījusi paziņojumu par nekustamā
īpašuma nodokļa nomaksu. Pārskaitījums
veicams uz kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti sagatavotajā maksāšanas
paziņojumā.
3. Videi draudzīga resursu izmantošana ir
vēl viens iemesls maksāšanas paziņojumus
saņemt elektroniski. 2020. gada sākumā tika
izsūtīti vairāk kā 1 milj. nekustamā īpašuma
nodokļa maksāšanas paziņojumi pa pastu. Iekšzemes pasta sūtījumu izmaksas par
vienu vēstules izsūtīšanu ir 1 EUR, ņemot
vērā, ka daļa nekustamā īpašuma īpašnieku
atrodas ārpus Latvijas, izmaksas par vienu
sūtījumu ir lielākas. Jāsecina, ka pašvaldības
kopā samaksā vairāk kā 1 milj. EUR tikai
pasta izdevumiem.

Izveidota spēle par Ziemeļlatgales
novadiem

Viens no bibliotēkas pamatuzdevumiem
ir krāt, sistematizēt un saglabāt
informāciju par lokālo kultūrvidi, vēsturi, cilvēkiem un piedāvāt to lietotājiem
pieņemamā veidā. Tāpēc 2007.gadā Balvu Centrālā bibliotēka sāka veidot “Balvu
rajona kultūrvēstures datu bāzi”. Šobrīd
datu bāzes apjoms ir vairāk kā 1200 vienības. Tajā ietverta informācija par Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu
kultūrvēstures objektiem, kolektīviem,
personām, kurām ir paliekoši un valsts,
reģiona vai vietējās kopienas līmenī atzīti sasniegumi un devums Balvu reģiona
attīstībā, izaugsmē, popularizēšanā un
vērtību stiprināšanā jebkurā tautsaimniecības nozarē, par nozīmīgiem nemateriālā
kultūras mantojuma prasmju nesējiem
un kopējiem, kuru devums ir atzīts valsts,
reģiona vai vietējās kopienas līmenī, par
Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļauto prasmju nesējiem, vācējiem, izpildītājiem.
Ja kādu urda jautājums par dzimtās vietas
vēsturi, cilvēkiem, kas tur dzīvojuši un dar-

bojušies, par nozīmīgām ēkām, dabas objektiem un kultūras norisēm, atbildes vari
meklēt Kultūrvēstures datu bāzē. Tāpat
ikvienam ir iespēja piedalīties Datu bāzes
veidošanā un papildināšanā. Esam priecīgi
par cilvēkiem, kas atnes uz bibliotēku fotogrāfijas, dalās atmiņu stāstos vai palīdz
dažādu faktu precizēšanā.
Šobrīd ikvienam ir iespēja savas zināšanas
par dzimto pusi arī pārbaudīt. To var
izdarīt izspēlējot spēli “Cik daudz zini par
savu reģionu?”, kuru, savas studiju prakses
laikā, izstrādāja Rīgas Tehniskās koledžas
absolvents Niklāvs Laicāns. Spēli vari atrast
bibliotēkas mājas lapas sadaļā Kultūrvēstures datu bāze www.balvurcb.lv/kb/. Spēles
jautājumi aptver Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadus. Katrai vietai tiek
piedāvāti 5 jautājumi ar 4 atbilžu variantiem. Katru reizi spēlējot jautājumi var
mainīties, jo jautājumu “banka” ir diezgan
plaša.
Ienāc, uzspēlē un pārbaudi savas zināšanas
par savu reģionu!
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Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs
aicina uz semināriem
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AFIŠAS. Aktuāla informācija.

www.baltinava.lv

facebook.com/baltinavasnovads/

twitter.com/Baltinavas_N

draugiem.lv/baltinavasnovads/
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