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Novembris

Baltinavas novada domes
informatīvais izdevums

Novada domē Novembrī

Straujiem soļiem tuvojas rudens noslēgums, bet ziema par sevi vēl tā īsti sevi nav pieteikusi. Laika apstāķli deva iespēju turpināt projekta
realizāciju Vēsturiskā centra laukuma labiekārtošana.
Iedzīvotāji ir griezušies domē ar bažām par gājēju laipu, vai to neskars plūdi. Novada domes sniedz skaidrojumu, ka gājēju laipas pamatne
ir nostiprināta ar pāļiem un pēc principa, ko pielieto tiltu būvniecībā, kuri sakātnēji projektā nebija plānoti. Upes kreisajā krastā būs pakāpieni,
labajā krastā gājēju ceļiņam ir neliels slīpums, bet ar būvniekiem tiek pārrunāta iespēja uzstādīt margas celiņa vienā pusē.
Joprojām sāpīgs jautājums iedzīvotājiem ir pašvaldības ceļa Čudarīne-Obeļova sliktā kvalitāte, iedzīvotāju pārmetumi ir pamatoti. Šo ceļu
ar nodošanas – pieņemšanas aktu uz ceļa pārbūves laiku ir pārņēmis “Latvijas autoceļu uzturētājs”, ir izdevies vienoties par ceļa nogreiderēšanu. Kamēr laika apstāķli atļaus, būvnieki vēl strādās pie ceļa pārbūves darbiem. Laika apstākļiem pasliktinoties, tiks noteikts tehnoloģiskais
pārtraukums un autoceļu pārņems pašvaldība, iedzīvotājiem nav pamata uztraukties, ka ziemā būs problēmas ar ceļa tīrīšanu no sniega, tas
pats attiecas arī uz ceļu Baltinava-Abriņas. Runājot par cauteku Obeļovā, būvnieki solīja, ka decembra sākumā tiks atjaunota arī šī caurteka.
Ļoti atvainojamies iedzīvotājiem, kuri izmanto Obeļovas ceļu un paldies visiem par sapratni!
Novembrī ir notikušas divas Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdes, pa vienai sēdei Sociālo un saimniecisko lietu komitejā un Finanšu
komitejā, izskatīti 26 jautājumi. Izglītības, kultūras un sporta komiteja deleģēja Kultūras nama vadītāju Intu Ločmeli par koordinatoru projektā
“Latvijas skolas soma”.
Ir noslēdzies iepirkums tehniskās dokumentācijas izstrādei ceļu Baltinava-Safronovka un Kaši-Pleitova pārbūvei, ko Iepirkumu komisija
vērtē. Izsludināti iepirkumi degvielas un malkas iegādei.
Baltinavas novada domes deputāts un Baltinavas vidusskolas direktors Imants Slišāns piedalījās raidījuma “Vienoti, ne vienādi” divos raidījuma ierakstos un uzstājās paneļdiskusijā LPS rīkotajā Novadu dienā Aizkrauklē 24.novembrī, kur tika diskutēts par izglītības reformu.
1.novembrī notika pirmā Sadarbības teritorijas (Balvu, Baltinavas, Rugāju, Viļakas novadu) Civilās aizsardzības komisijas CAK sēde, kur
pamatojoties uz Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumu tika izveidota komisija 21 cilvēka sastāvā, kuru apstiprinās katra
pašvaldība ar domes lēmumu. Kā parādīja augusta plūdi, iepriekšējā kārtība bija ļoti neefektīva un rīcībnespējīga.
Novembrī notika biedrības “Eiroreģions Pleskava-Livonija” kopsapulce, kur tika ievēlēts valdes priekšsēdētājs un tas būs Sergejs Maksimovs.
Tāpat tika pārrunāts par biedrības tālāko sadarbību ar pašvaldībām gan projektu iesasitē, gan efektīvākā sadarbībā ar Igauniju un Krievijas
Federāciju kultūras, tūrisma jomā un uzņēmjdarbībā.
Novembrī notikušajā domes sēdē tika apstiprināti jaunie tarifi ūdens apgādē, kanalizācijas notekūdeņu novadē un pirts pakalpojumiem. Jāpiezīmē, ka tarifi ir krietni pieauguši jo aug pašizmaksas. Ūdens apgādes pakalpojums pašvaldībai izmaksā mēmesī 0,79 euro/m3, vai 3,95
euro cilvēkam. Pašreiz noteiktā maksa ir 0,57 euro/m3 jeb 2,85 euro cilvēkam. Domes deputāti pieņēma lēmumu, ka tiks atstāts iepriekšējais
tarifs 2018.gadam, starpību 0,22 euro/m3 vai 1,10 euro cilvēkam dotēt jeb segt no pašvaldības budžeta.
Tāpat arī par kanalizācijas notekūdeņu novadi. Kanalizācijas noteūdeņu novade izmaksā pašvaldībai 1,20 euro/m3 vai 4,20 euro cilvēkam.
Pašreiz noteiktā maksa ir 0,39 euro/m3 vai 1,37 euro cilvēkam. Arī šeit deputāti pieņēma lēmumu, atstāt šo pakalpojumu 2018.gadā iepriekšējā
līmenī, starpību 0,81 euro/m3 vai 2,83 euro cilvēkam dotēt jeb segt no pašvaldības budžeta.
Vissmagākā situācija ir ar pirts pakalpojumiem, kur pakalpojums pašvaldībai izmaksā 11,64 euro cilvēkam, pašreiz noteiktā maksa ir 2,06
euro cilvēkam. Deputāti nolēma noteikt no 2018.gada 1.janvāra pirts pakalpojuma maksu 2,48 euro cilvēkam. Starpību 9,16 euro cilvēkam
pašvaldība segs no pašvaldības budžeta. Šis tarifs tiks pārskatīts aprīlī. Komitejās tiek diskutēts par pirts pakalpojuma tālāko nākotni, tā kā
krasi samazinās pirts apmeklētāju skaits, kas tagad ir tikai 14 -16 cilvēkiem. Droši vien komitejas nāks ar lūgumu – iedzīvotājiem izteikt
savu viedokli par tālāko pirts nākotni.
Jāpiezīmē, ka norādītās izmaksas ir bez PVN.
Tadejādi dotējot pakapojumu tarifu samaksu iedzīvotājiem pašvaldības budžetā ir ievērojami zaudējumi, tomēr visu Baltinavas novada domes
deputātu lēmums bija par labu novada iedzīvotājiem,saprotot, ka iedzīvotāju maksātspēja ir zema, un lielākie cietēji ir tieši ģimenes ar bērniem
un pensionāri.
Pašvaldībā ir uzsākts darbs pie jaunā budžeta plānošanas. Budžeta pieņemšana droši vien nebūs viegla, būs jārod risinājums daudzām problēmām, acīmredzot bez kompromisiem neiztikt, viss būs atkarīgs no iestāžu un struktūrvienību vadītāju sapratnes un izpratnes kā līdzsvarot
vajadzības un iespējas atbilstoši finanšu līdzekļu daudzumam.
Darbs būs nopietns un liels visu decembra mēnesi, bet noteikti tiks atrasti visi risinājumi.

Ziņas īsumā

Biedrība „Balvu rajona partnerība”izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4. kārtu Lauku
attīstības programmas 2014.2020.gadam
Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt jaunu
un esošo mājražotāju un amatnieku
darbību, uzlabojot viņu darba apstākļus
un veicinot saražotās produkcijas
tirdzniecību. Priekšroka projektiem,
kuros paredzēta sadarbība starp vietējiem
mājražotājiem un amatniekiem (kopprojekti) savu produktu noieta tirgus
veicināšanas aktivitātēm. Mājražotājs
VRG izpratnē ir fiziska vai juridiska persona, kas veic pārtikas produktu ražošanu mājas apstākļos.
Vairāk informācijas: www.baltinava.lv
Jauniešu garantijas ziemas uzņemšanā
aicina bez maksas apgūt 65 profesijas
Sākusies Jauniešu garantijas ziemas uzņemšana, kurā jaunieši var pieteikties
apgūt profesiju īsā laikā un bez maksas.
2018. gada sākumā mācības 65 darba tirgū
pieprasītās profesijās piedāvā uzsākt 24
profesionālās izglītības iestādes visā Latvijā. 39 profesijās mācības notiek pusotru
gadu un pieteikšanās rit līdz 12. janvārim,
savukārt 26 profesijās mācības ilgst gadu
un tajās dokumentus var iesniegt līdz 23.
februārim. Lai pieteiktos apgūt kādu no
Jauniešu garantijas profesijām, jaunietim
nepieciešama pamatskolas, vidusskolas
vai vidējā profesionālā izglītība. Pieteikties mācībām var arī vakarskolu audzēkņi
un ikviens, kurš iegūst vidējo izglītību tālmācībā vai studē nepilna laika studiju programmā augstskolā.
Vairāk informācijas: Kristīne Keiča
VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67785461
Mob.: 28628088
e-pasts: kristine.keica@viaa.gov.lv
Šīs dienas pirms Ziemassvētkiem
Kongress uzņēmējiem
Ved mūs pretim kādam baltam klusumam,
Šī gada 6.decembrī plkst.11:00 Latgales
Aiz kura ir kaut kas mīļš, sen aizmirsts un pazaudēts,
vēstniecībā GORS (Pils iela 4, Rēzekne)
Kas mums atkal no jauna jāatrod.
notiks Latgales uzņēmēju kongress “Biznesa vide Latgalē” ko rīko biedrība
Aizdegsim Adventes svecītes Adventes vainagā un savā sirdī!
“Tautsaimnieks”.Kongresā par nodokļu
Baltinavas novada domes priekšsēdētāja S.Tabore jomu un darba samaksu stāstīs ekonomikas zinātņu doktors Ivars Brīvers. Par
jaunās nodokļu reformas ēnas pusēm, ieJūs jautājat, Mēs atbildam
tekmi uz ekonomiku vērtēs Latvijas tirgotāju asociācijas valdes loceklis,
Vairāki novada iedzīvotāji pēc publikācijas “Vadugunī” griezās novada domē ar jautājumu par “Ontona i Annes” parku, pēc publikācijas
biedrības “Tautsaimnieks” valdes locekavīzē īsti nebija saprotams, kuram tad parks beigās ir jāuzkopj vai biedrībai vai pašvaldībai?
lis Raimonds Nipers. Par Latgales uzņēNovada dome sniedz atbildimumu struktūru un to attīstību prezentēs
Uz doto brīdi parku apsaimnieko biedrība “Jaunieši Baltinavai”. Biedrība ir noslēgusi parka teritorijas nomas līgumu, kurā apņemas
SIA “NEMO” valdes priekšsēdētāja,
parku apsaimniekot -appļaut zāli, nogrābt lapas, uzturēt kārtībā parkā izvietotās teātra varoņu figūras, lapeni. Parks tika izveidots piesaistot
LTRK Latgales valdes priekšsēdētāja
projekta naudas līzdekļus un biedrībai “Jaunieši Baltinavai” ir saistošas pēcprojekta aktivitātes. Jāpiezīmē, ka līgums par “Ontona i
Inga Zemdega Grāpe. Paneļdiskusijā uzAnnes” parka nomu un tātad arī par apsaimniekošanu noslēgts līdz 2019.gada 16.aprīlim, tas nozīmē, ka līdz 2019.gada 16.aprīlim visi
stāsies Latgales lielāko uzņēmumu vadīparka uzkopšanas darbi ir jāveic biedrībai “Jaunieši Baltinavai”, un tādus līguma nosacījumus parakstīja pats biedrības valdes priekšsētāji - A/S “Preiļu siers” valdes
dētājs, uz parakstīšanas brīdi nekādu iebildumu par līguma nosacījumiem nebija. Gan no prakses, gan no juridiskā viedokļa līgumā uzpriekšsēdētājs Jāzeps Šņepsts, SIA “Latņemtās saistības tomēr jāpilda. Droši vien katrs no savas pieredzes zina, ko nozīmē nepildīt līgumā atrunātos punktus!
galija” valdes priekšsēdētājs Mihails
Ir saprotams, ka biedrībai varbūt nav resursu parka apsaimniekošanai, šajā sakarā novada darbinieki, kādu gadu atpakaļ, mutiski piedāvāja
Bartaševičs, Latgales novadu uzņēmēju
biedrībai “Jaunieši Baltinavai” lauzt līgumu pirms termiņa, bet saņēma atteikumu no biedrība pārstāvja.
biedrību pārstāvji, Saeimas deputāti. Būs
Novada dome griežas ar lūgumu pie novada iedzīvotājiem, tomēr pirms sniegt komentārus presē, nākt uz novadu un noskaidrot visus
iespējams dzirdēt ne vien akadēmiskās
lietas apstākļus un faktus. Nekorekti sniegti skaidrojumi rada domstarpības un neizpratni.
vides pārstāvju un uzņēmēju, bet arī saTāpat novada dome aicina iedzīvotājus ar jautājumiem, priekšlikumiem, ieteikumiem, aizrādījumiem grieties novada domē, visi kopā
biedrisko organizāciju viedokļus par Latmēgināsim rast atbildes. Ļoti gaidīsim iedzīvotāju jautājumus par jebkuru interesējušo tematu vai problēmu un sniegsim atbildes izdevumā
gales ekonomikas ilgtspējīgu attīstību.
“Baltinavas Vēstis”.
Kongresā paredzēts pieņemt rezolūciju,
Ceram uz kopīgu, produktīvu sadarbību!
kas būs adresēta valdībai par Latgales
tautsaimniecības attīstības nākotni.
Baltinavas novada dome
Vairāk informācijas: www.balvi.lv
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Baltinavas novada domes informatīvais izdevums
Domes sēde

Domes sēdes 26.10. lēmumi

Par Baltinavas novada domes saistošo noteikumu “Par trūcīgas un maznodrošinātas
ģimenes (personas) statusa noteikšanu Baltinavas novadā” apstiprināšanu.
Nolēma apstiprināt Baltinavas novada domes 2017. gada 26. oktobra saistošos noteikumus
Nr. 14 “Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Baltinavas
novadā”.
Par zemes nomas līguma laušanu ar I. S.
Nolēma lauzt 2009.gada 1.aprīļa Zemes nomas līgumu Nr.09-9 ar I. S. par zemesgabalu ar
kadastra apzīmējumiem Nr.3844 003 0680, Nr. 3844 003 0681, Nr. 3844 003 0447 nomu.
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus
kārtībā no I. S.
Nolēma piedzīt bezstrīdus kārtībā no I. S. piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem
un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
Par nosaukuma piešķiršanu Baltinavas novada pašvaldībai piekritīgajam zemes īpašumam
Nolēma Baltinavas novada pašvaldībai piekritīgajam zemes īpašumam Baltinavas novadā
ar zemesgabala kadastra numuru 3844 001 0203 piešķirt nosaukumu ``Tīreļi``.
Par Baltinavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu
Nolēma atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli Baltinavas novada pašvaldībai piekritīgo nekustamo īpašumu ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 001 0203.
Par nekustamā īpašuma „Krūmlauki” izsoles sākumcenas, drošības naudas un izsoles
dalības maksas apstiprināšanu.
Nolēma apstiprināt nekustamā īpašuma “Krūmlauki” izsoles sākumcenu - EUR 1541.00
(viens tūkstotis pieci simti četrdesmit viens euro un nulle centi). Apstiprināt nekustamā īpašuma “Krūmlauki” izsoles drošības naudu – EUR 154.10 (viens simts piecdesmit četri euro
un desmit centi). Apstiprināt nekustamā īpašuma “Krūmlauki” izsoles dalības maksu – EUR
20,00 (divdesmit euro un nulle centi).
Par nekustamā īpašuma „Krūmmale” izsoles sākumcenas, drošības naudas un izsoles
dalības maksas apstiprināšanu
Nolēma apstiprināt nekustamā īpašuma “Krūmmale” izsoles sākumcenu - EUR 4879.00
(četri tūkstoši astoņi simti septiņdesmit deviņi euro). Apstiprināt nekustamā īpašuma “Krūmmale” izsoles drošības naudu – EUR 487,90 (četri simti astoņdesmit septiņi eiro un deviņdesmit centi). Apstiprināt nekustamā īpašuma “Krūmmale” izsoles dalības maksu – EUR
20,00 (divdesmit euro un nulle centi).
Par nekustamā īpašuma „Krūmāji” izsoles sākumcenas, drošības naudas un izsoles dalības maksas apstiprināšanu
Nolēma apstiprināt nekustamā īpašuma “Krūmāji” izsoles sākumcenu - EUR 4072.00(četri
tūkstoši septiņdesmit divi euro un nulle centi). Apstiprināt nekustamā īpašuma “Krūmāji”
izsoles drošības naudu – EUR 407.20 (četri simti septiņi euro un divdesmit centi). Apstiprināt
nekustamā īpašuma “Krūmāji” izsoles dalības maksu – EUR 20,00 (divdesmit euro un nulle
centi).
Par nekustamā īpašuma „Krūmlauki” izsoles noteikumu apstiprināšanu
Nolēma pārdot izsolē ar augšupejošu soli Baltinavas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Krūmlauki”, kas atrodas Baltinavas novadā (kadastra apzīmējums Nr. 3844
011 0236). Apstiprināt nekustamā īpašuma “Krūmlauki” izsoles noteikumus.
Par nekustamā īpašuma „Krūmmale” izsoles noteikumu apstiprināšanu
Nolēma pārdot izsolē ar augšupejošu soli Baltinavas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Krūmmale”, kas atrodas Baltinavas novadā (kadastra apzīmējums Nr. 3844
010 0048). Apstiprināt nekustamā īpašuma “Krūmmale” izsoles noteikumus.
Par nekustamā īpašuma „Krūmāji” izsoles noteikumu apstiprināšanu
Nolēma pārdot izsolē ar augšupejošu soli Baltinavas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Krūmāji”, kas atrodas Baltinavas novadā (kadastra apzīmējums Nr. 3844 006
0147). Apstiprināt nekustamā īpašuma “Krūmāji” izsoles noteikumus.
Par atvaļinājuma piešķiršanu Baltinavas novada domes priekšsēdētājai
Nolēma piešķirt Baltinavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājai Sarmītei Taborei daļu
no kārtējā ikgadējā atvaļinājuma – vienu kalendāro nedēļu, no 2017.gada 06.novembra līdz
2017.gada 12.novembrim.
Par pārstāvja deleģēšanu Valsts probācijas dienesta Balvu teritoriālās struktūrvienības
konsultatīvajā padomē
Nolēma deleģēt Baltinavas novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāju Daci Ločmeli darbam Valsts probācijas dienesta Balvu teritoriālās struktūrvienības konsultatīvajā padomē.
Par Baltinavas novada pašvaldībai piederošā autogreidera ``GS – 10.01`` izsoli un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Nolēma atsavināt, pārdodot izsolē, Baltinavas novada pašvaldībai piederošo autogreideri
“GS-10.01” reģistrācijas Nr. T7594LD. Apstiprināt Baltinavas novada pašvaldībai piederošā
autogreidera “GS-10.01” reģistrācijas Nr. T7594LD izsoles noteikumus (Pielikumā). Apstiprināt Baltinavas novada pašvaldībai piederošās autogreidera „GS-10.01”, valsts reģistrācijas
Nr. T7594LD izsoles sākumcenu - 525 EUR (pieci simti divdesmit pieci euro un nulle centi),
un izsoles dalības maksu - 5,00 EUR (pieci euro, nulle centi).
Par Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas grāmatvedības uzskaites pievienošanu
Baltinavas novada centralizētajai grāmatvedības uzskaitei
Nolēma pievienot Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas grāmatvedības uzskaiti Baltinavas novada domes centralizētajai grāmatvedības uzskaites sistēmai ar 2018. gada 01. janvāri.
Izslēgt no Baltinavas Kristīgās internāpamatskolas amatu saraksta štata vienību grāmatvedis
0,8 slodzes ar 2018. gada 1. Janvāri.
Par līguma slēgšanu 2018.gadam ar SIA “Balvu Vaduguns” par reklāmas pakalpojumiem
Nolēma noslēgt līgumu ar SIA “Balvu Vaduguns” 2018.gadam par informācijas un reklāmas
publicēšanu laikrakstā „Vaduguns”.
Par precizējumiem Baltinavas novada pašvaldības 2017.gada 20.septembra saistošajos
noteikumos Nr. 12 “Grozījumi Baltinavas novada domes 2014.gada 23.oktobra saistošajos noteikumos Nr.10 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Baltinavas novadā””
Nolēma izdarīt 2017. gada 20. septembra Baltinavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.12 “Grozījumi Baltinavas novada domes 2014. gada 23. oktobra saistošajos noteikumos Nr.10 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Baltinavas novadā”” precizējumus.
Precizētos Baltinavas novada domes 2017. gada 20. septembra pašvaldības saistošos notei-
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-kumus Nr.12 “Grozījumi Baltinavas novada domes 2014. gada 23. oktobra saistošajos noteikumos Nr.10 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Baltinavas novadā”” kopā ar Paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā
nosūtīt Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma
sniegšanai.
Par zemes īpašuma Baltinavas novadā sadali, jauna īpašuma izveidošanu un nosaukuma piešķiršanu izveidotajam nekustamajam īpašumam
Nolēma atdalīt no Baltinavas novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašuma ar kadastra numuru 3844 006 0249 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3844 011 0243, 2,2 ha platībā.
No zemes vienības ar kadastra numuru 3844 011 0243 2,2 ha platībā veidot jaunu nekustamo īpašumu. Noteikt zemes vienībai ar kadastra numuru 3844 011 0243 zemes lietošanas
mērķi – 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Baltinavas
novada pašvaldībai piekritīgajam zemes īpašumam Baltinavas novadā ar zemesgabala kadastra numuru 3844 011 0243 piešķirt nosaukumu „Austrumi”.
Par grozījumiem Baltinavas novada domes 2015.gada 25.marta lēmumā „Par Baltinavas novada domes maksas pakalpojumiem”
Nolēma izdarīt grozījumus Baltinavas novada domes 2015.gada 25.marta lēmumā „Par
Baltinavas novada domes maksas pakalpojumiem” (Protokols Nr.3, 8.&), izslēdzot no Baltinavas domes sniegto maksas pakalpojumu saraksta 1.sadaļas „Traktora un autotransporta
pakalpojumi” maksas pakalpojumu „Autogreiders GS – 10.01”.
Par pilnvarojumu slēgt līgumu ar SIA „ZAAO” par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Baltinavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
Nolēma pilnvarot Baltinavas novada domes priekšsēdētāju Sarmīti Tabori parakstīt līgumu
ar SIA „ZAAO” par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Baltinavas novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā.
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu nodibinājumam „Kokneses fonds”
Nolēma piešķirt no Baltinavas novada pašvaldības pamatbudžeta finanšu līdzekļus 80,00
euro apmērā nodibinājumam “Kokneses fonds” (Reģ. nr. 40008092535, Rīga, Lāčplēša
iela 75- III, LV-1011) projekta „Likteņdārzs” („Likteņdārza Lielā kalna uzbēršana”) īstenošanas vajadzībām, pēc līguma par finansējuma piešķiršanu noslēgšanas.
Par amatu savienošanas atļauju Janīnai Keišai
Nolēma atļaut Baltinavas novada domes deputātei Janīnai Keišai savienot Baltinavas novada domes deputātes un un Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas skolotājas amatus.
Par E. G. jautājuma izskatīšanu
Nolēma atļaut Baltinavas vidusskolas audzēknei E. G. uzturēties Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas internātā, izmantojot internāta sniegto naktsmītnes pakalpojumu. Atbrīvot E. G. no maksas par Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas internāta sniegto
naktsmītnes pakalpojumu.
Par nekustamā īpašuma teritorijas sakārtošanu
Nolēma nosūtīt R.R. brīdinājumu par viņam piederošajā nekustamājā īpašumā ar kadastra
apzīmējumu Nr. 3844 003 0697, esošās ēkas ar kadastra apzīmējumu Nr.3844 003 0697
001 iežogošanas nepieciešamību.
Par grozījumiem Baltinavas novada domes 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Baltinavas novada budžetu 2017.gadam”
Nolēma apstiprināt saistošos noteikumus Nr.15 “Grozījumi Baltinavas novada domes 2017.
gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Baltinavas novada budžetu 2017.
gadam””.
Par noteikumu“Baltinavas novada pašvaldības iestāžu sniegto maksas pakalpojumu
izcenojumu aprēķināšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība” apstiprināšanu
Nolēma apstiprināt Baltinavas novada domes noteikumus “Baltinavas novada pašvaldības
iestāžu sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un izcenojumu
apstiprināšanas kārtība”. Uzdot iestāžu vadītājiem sadarbojoties ar Finanšu nodaļu sagatavot iestēdēs sniegtos maksas pakalpojumu aprēķinus saskaņā ar jaunajiem noteikumiem
“Baltinavas novada pašvaldības iestāžu sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība” un sniegt izskatīšanai Finanšu
komitejai izskatīšanai līdz 2017.gada 10.decembrim.
Par Baltinavas Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra klientu apkalpošanas noteikumu apstiprināšanu
Nolēma apstiprināt Baltinavas novada domes noteikumus “Baltinavas Valsts un pašvaldības
vienotā klientu apkalpošanas centra klientu apkalpošanas noteikumi”.
Par Baltinavas novada domes Atzinības raksta pasniegšanu
Nolēma pasniegt Baltinavas vidusskolas skolotājai A. K. Baltinavas novada domes Atzinības rakstu par ilggadēju un kvalitatīvu pedagoģisko darbu, sakarā ar nozīmīgu dzīves jubileju.
Par Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas ēdināšanas pakalpojuma maksas noteikšanu
Nolēma apstiprināt Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas ēdināšanas maksas pakalpojumu E.G. pēc spēkā esošās metodikas 2,04 euro dienā.

Informē Sociālais dienests

Sociālā dienesta informācija apr 2017. gada septembri
Septembra mēnesī spēkā trūcīgas personas statuss 56 personām
sociālajiem pabalstiem izlietotie līdzekļi € 1335,53
No tiem:
*pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai izmaksāts 9 mājsaimniecībām € 663,70
*dzīvokļa pabalsts izmaksāts 2 mājsaimniecībām € 81,00
*pabalsts veselības aprūpei 4 personām € 170,83
*pabalsts audžuģimenei € 420,Izdevumi par personu uzturēšanos ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā – Viļakas
novada Šķilbēnu pagasta sociālās aprūpes mājā 1 persona € 124,04.
Izdevumi par personu uzturēšanos ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā pansionātā „Balvi”
3 personas € 550,16.
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Saistošie noteikumi

LATVIJAS REPUBLIKA
BALTINAVAS NOVADS
BALTINAVAS NOVADA DOME

Kārsavas ielā 16. Baltinavā, Baltinavas novadā, LV - 4594. T. 64521227; 64522028 ,fax 4522028
e-pasts: dome@baltinava.lv
Norēķinu konts Nr. LV27UNLA0050019759750 A/S ``SEB BANKA``, kods UNALV2X
Baltinavas novadā

Apstiprināti ar Baltinavas novada domes 20.09.2017.
sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 1&).
Precizēti ar Baltinavas novada domes 26.10.2017.
sēdes lēmumu (protokols Nr.10, 18&).

Par precizējumiem Baltinavas novada pašvaldības 2017.gada 20.septembra saistošajos noteikumos Nr. 12 “Grozījumi Baltinavas novada domes 2014.gada 23.oktobra saistošajos noteikumos Nr.10 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Baltinavas novadā””

Izdoti saskaņā ar
likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu
Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 35. panta ceturto un piekto daļu,
Ministru Kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036
„Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu

Izdarīt sekojošus precizējumus Baltinavas novada domes 2017.gada 20.septembra saistošajos noteikumos Nr. 12 “Grozījumi Baltinavas novada domes 2014.gada 23.oktobra saistošajos
noteikumos Nr.10 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Baltinavas novadā””:
1. Svītrot no saistošo noteikumu tiesiskā pamatojuma norādi uz Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu" 19.3.apakšpunktu.
2. Izteikt saistošo noteikumu 5.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
„5.5. Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā.”
3. Svītrot saistošo noteikumu II. nodaļas 6.punkta 6.1. apakšpunktu.
4. Izteikt saistošo noteikumu VII. nodaļas 24.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
“24.1. ikmēneša pabalstu bērna uzturam līdz 50% no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas. Ja bērnu ievieto audžuģimenē uz laiku, kas ir mazāks par mēnesi vai
ja bērns audžuģimē tiek ievietots mēneša vidū, pabalstu aprēķina proporcionāli audžuģimenē nodzīvoto dienu skaitam.”
5. Svītrot sasitošo noteikumu VIII. un IX.nodaļu.
6. Papildināt saistošos noteikumus ar VII1. nodaļu šādā redakcijā:
“VII1. Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā
24.1Vienreizēju pabalstu krīzes situācijā,neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus un materiālo stāvokli, piešķir:
24.11. katastrofu (uguns nelaimes, plūdu vai citas stihiskas nelaimes gadījumā) gadījumos līdz 570,00 euro, jaģimene (persona) pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība. Pabalstu izmaksā ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas, un tikai tajos gadījumos, ja
nepienākas apdrošināšanas atlīdzība, cits valsts noteiktais pabalsts, vai tas ir nepietiekams minimālo izdevumu segšanai.
24.12. ja ģimene (persona) nonākusi krīzes situācijā no viņas neatkarīgu un iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ untā nevar apmierināt savas pamatvajadzības vai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība – līdz 75,00 euro.
24.2 Pabalsts tiek piešķirts, ja prasītāja iesniegums saņemts ne vēlāk kā 30 dienu laikā no krīzes situācijas rašanās.Iesniegumā par palīdzības pieprasīšanu iesniedzējs norāda nepieciešamā
pabalsta apmēru un iesniedz krīzes situāciju pamatojošos dokumentus.”
7. Papildināt noteikumus ar 32.4.5. un 32.4.6. apakšpunktiem šādā redakcijā:
“32.4.5. par zobu ārstēšanas un protezēšanas izdevumiem;
32.4.6. ģimenes ārsta vai speciālista (piem. endokrinologa, onkologa, acu ārsta, psihiatra, nefrologa u.c.) uz īpašās receptes veidlapas izrakstītu medikamentu iegādes izdevumu segšanai
personām ar I un II grupas invaliditāti.”
Baltinavas novada domes priekšsēdētāja

S.Tabore

Saistošie noteikumi Nr. 10

Apstiprināti ar Baltinavas novada domes 23.10.2014.
sēdes lēmumu (protokols Nr.11, 2.&)

PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTIEM
BALTINAVAS NOVADĀ

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Baltinavas novada domes
2014.gada 30.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.13;
2015.gada 25. marta saistošajiem noteikumiem Nr.4;
2015.gada 26.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.16;
2016. gada 28.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2;
2016.gada 24.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.14;
2017.gada 20.septembra saistošajiem noteikumiem Nr 12.

Izdoti saskaņā ar
likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu
Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 35. panta ceturto un piekto daļu,
Ministru Kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036
„Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu

I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošajos noteikumos lietotie termini:
1.1. Bērns – šo noteikumu izpratnē ir persona, kas nav sasniegusi 18 gadu vecumu (vai sasniegusi un turpina mācīties vispārizglītojošajā skolā), izņemot tās personas, kuras saskaņā
ar likumu izsludinātas par pilngadīgām vai stājušās laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas.
1.2. Ģimene – persona vai personu grupa, ko saista laulība, radniecība vai citas personiskas attiecības, kam ir kopēja sadzīve, kopēji izdevumi par uzturu un kas mitinās vienā dzīvojamā vienībā (mājā, dzīvoklī u.tml.);
1.3. Ienākumus un materiālo stāvokli apliecinoši dokumenti - dokumenti, kas apliecina personas ienākumus, īpašumus un uzkrājumus, likumīgo apgādnieku esamību, noslēgtos
uztura līgumus, izsniegtos aizdevumus un parādsaistības;
1.4. Izdevumus apliecinoši dokumenti - kases čeka, stingrās uzskaites kvīts vai faktūrrēķina oriģināls, kurā norādīts sociālās palīdzības pieprasītāja vārds, uzvārds, personas kods,
maksājuma mērķis un samaksas summa;
1.5. Likumīgais apgādnieks – persona, kurai Civillikuma izpratnē ir pienākums rūpēties par radinieku;
Turpinājums nākošajā lappusē
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1.6.Pabalsta pieprasītājs (turpmāk klients) - šo saistošo noteikumu izpratnē ir persona un viņa ģimenes locekļi, kuri tieši vai ar pārstāvja palīdzību vēršas sociālajā dienestā un lūdz
sociālās palīdzības pabalstu;
1.7.Pašvaldības izmaksājamie sociālās palīdzības pabalsti – no Dienesta budžeta izmaksājamie pabalsti naudas vai mantas formā, kuri tiek piešķirti ģimenes (mājsaimniecības) ienākumu stabilizācijai līdz noteiktam līmenim, ja tā objektīvu apstākļu dēļ negūst pietiekamus ienākumus. Tiesības saņemt pabalstu tiek noteiktas, veicot ģimenes (mājsaimniecības) ienākumu izvērtēšanu un tās atbilstību konkrēto pabalstu veidu saņēmēju lokam.
1.8.Vientuļa persona vai persona ar invaliditāti - šo noteikumu izpratnē ir persona, kurai nav Latvijas Republikas Civillikumā noteiktu likumīgu apgādnieku un citu personu, kuras
dzīvo kopā ar viņu, un kurām ir kopēji izdevumi par uzturu, mitinās vienā mājoklī un kurām ir kopēja saimniecība.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Baltinavas novada domes 2016. gada 24.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.14).
2.Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka Baltinavas novada pašvaldības sociālās palīdzības sistēmu, kas nodrošina finansiālu atbalstu trūcīgām un maznodrošinātām
personām (ģimenēm), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu viņu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā, kā arī sociālās palīdzības pabalstu (turpmāk tekstā – Pabalsti)
veidus un apmēru, pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību, personu loku, kurām ir tiesības saņemt noteikumos minēto sociālo palīdzību, kā arī pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtību.
3.Pabalstus piešķir personām/ģimenēm, kuras savu dzīvesvietu deklarējušas Baltinavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
4.Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Baltinavas novada Sociālais dienests (turpmāk Sociālais dienests).
II Baltinavas novada pašvaldības izmaksājamie sociālo pabalstu veidi
5.Latvijas Republikas likumos un Ministru kabineta noteikumos noteiktie pabalsti:
5.1. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai.
5.2.Dzīvokļa pabalsts.
5.3.Pabalsts bāreņiem.
5.4.Pabalsts audžuģimenēm.
5.5.Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Baltinavas novada domes 2017. gada 20.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.12)
6.Pārējie pašvaldības noteiktie sociālās palīdzības pabalsti:
6.1. (Izslēgts ar grozījumiem, kas izdarīti ar Baltinavas novada domes 2017. gada 20.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.12)
6.1.Veselības aprūpes pabalsts.
6.2.Pieaugušo ēdināšanas pabalsts.
6.3. (Izslēgts ar grozījumiem, kas izdarīti ar Baltinavas novada domes 2016. gada 24.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.14).
III Pabalstu piešķiršanas kārtība
7.Lai saņemtu minētos pabalstus, klients vēršas Sociālajā dienestā atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai.
8.Klients iesniedz Sociālajā dienestā rakstveida iesniegumu, ienākumu un materiālo stāvokli apliecinošus dokumentus.
9. Sociālā dienesta sociālais darbinieks, veic klienta sniegto datu apstrādi izmantojot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamās ziņas, nepieciešamības gadījumā novērtē dzīves apstākļus apsekojot dzīvesvietā un noslēdz ar klientu vienošanos par līdzdarbību.
10.Sociālais dienests pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, kā arī par pabalsta apmēru ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no brīža, kad saņemts pabalsta
pieprasītāja iesniegums un iesniegti nepieciešamie dokumenti.
11.Piešķirto pabalstu klientam var izmaksāt skaidrā naudā Baltinavas novada domes kasē vai pārskaitīt uz klienta bankas kontu vai pakalpojuma sniedzēja kontu
12.Konstatējot faktu, ka ģimene/persona sniedz nepatiesas ziņas, Sociālais dienests pieņem lēmumu pārtraukt pabalstu izmaksu.
13.Lēmumu par pabalsta piešķiršanu Sociālais dienests klientam paziņo mutvārdos, pēc klienta lūguma izsniedz arī rakstveidā, bet lēmumu par atteikumu piešķirt sociālās palīdzības
pabalstu noformē rakstveidā, norādot atteikuma iemeslus, kā arī lēmuma pārsūdzēšanas kārtību.
IV Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai
14.Pašvaldībā noteiktais garantētais minimālais ienākumu (GMI) līmenis vienai personai ir vienāds ar valstī noteikto GMI līmeni vienai personai pabalsta pieprasīšanas brīdī.
15.Pabalstu piešķir ģimenei (personai), kurai noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam atbilstoši MK 30.03.2010. noteikumiem Nr. 299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”, Baltinavas novada 23.08.2012. saistošajiem noteikumiem Nr. 15 “Par trūcīgās ģimenes (personas) statusa noteikšanu Baltinavas novadā”.
16.Pabalstu piešķir, aprēķina un izmaksā atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 17. jūnija noteikumiem Nr. 550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā
minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību”.
17.Pabalstu par kārtējo mēnesi izmaksā viena mēneša laikā no brīža, kad ģimene/persona ir parakstījusi vienošanos par līdzdarbības pienākumiem, kas apliecina ģimenes/personas gatavību iesaistīties savas situācijas uzlabošanā un pēc šo līdzdarbības pienākumu veikšanas.
V Dzīvokļa pabalsts
18.Dzīvokļa pabalstu piešķir kurināmā iegādes maksājumu daļējai segšanai.
19.Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu ir ģimenei (personai), kurai piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) statuss vai maznodrošinātās ģimenes (personas) statuss.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Baltinavas novada domes 2015.gada 26.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.16).
20.Dzīvokļa pabalsta apmērs:
20.1. trūcīgām ģimenēm (personām), kuras kurināmo nevar iegūt no sava īpašuma līdz 54,00 euro gadā, trūcīgas ģimenes (personas) statusa periodā;
20.2. trūcīgām ģimenēm (personām), kuras kurināmo var iegūt no sava īpašuma līdz 27,00 euro gadā, trūcīgas ģimenes (personas) statusa periodā;
20.3. atsevišķi dzīvojošai vientuļai personai ar I grupas invaliditāti, kurai piešķirts trūcīgās personas statuss līdz 100,00 euro gadā, trūcīgas ģimenes (personas) statusa periodā;
20.4. atsevišķi dzīvojošai vientuļai personai ar II grupas invaliditāti, kurai piešķirts trūcīgās personas statuss līdz 90,00 euro gadā, trūcīgas ģimenes (personas) statusa periodā;
20.5. maznodrošinātām ģimenēm (personām), kuras kurināmo nevar iegūt no sava īpašuma līdz 27,00 euro gadā, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa periodā;
20.6. maznodrošinātām ģimenēm (personām), kuras kurināmo var iegūt no sava īpašuma līdz 15,00 euro gadā, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa periodā.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Baltinavas novada domes 2015.gada 26.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.16).
21.Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu ir ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kas dzīvo atbilstoši norādītajai adresei, kuru pamato ar juridisku dokumentu (īres līgumu, zemesgrāmatas
apliecību).
VI Pabalsts bāreņiem
22.Pabalstu piešķir Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumos Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir
ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" noteiktajā kārtībā un apmērā.
VII Pabalsts audžuģimenēm
23.Pabalstu piešķir Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1036 "Audžuģimenes noteikumi" noteiktajā kārtībā.
24.Ja Baltinavas novada bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē un ir noslēgts līgums ar audžuģimeni par bērna ievietošanu audžuģimenē, pašvaldība audžuģimenei izmaksā:
24.1.ikmēneša pabalstu bērna uzturam līdz 50% no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas;
24.2.pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei 20,00 euro mēnesī;
24.3.vienreizēju pabalstu 50% apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas apģērba un mīkstā inventāra iegādei, ko izmaksā bērnu ievietojot ģimenē.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Baltinavas novada domes 2016. gada 28.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2)
“VII1. Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā
24.1 Vienreizēju pabalstu krīzes situācijā,neizvērtējot ģimenes (perosnas) ienākumus un materiālo stāvokli, piešķir:
24.11. katastrofu (uguns nelaimes, plūdu vai citas stihiskas nelaimes gadījumā) gadījumos līdz 570,00 euro, jaģimene (persona) pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība. Pabalstu izmaksā ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas, un tikai tajos gadījumos, ja
nepienākas apdrošināšanas atlīdzība, cits valsts noteiktais pabalsts, vai tas ir nepietiekams minimālo izdevumu segšanai.
24.12. ja ģimene (persona) nonākusi krīzes situācijā no viņas neatkarīgu un iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ un tā nevar apmierināt savas pamatvajadzības vai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība – līdz 75,00 euro.
24.2 Pabalsts tiek piešķirts, ja prasītāja iesniegums saņemts ne vēlāk kā 30 dienu laikā no krīzes situācijas rašanās. Iesniegumā par palīdzības pieprasīšanu iesniedzējs norāda nepieciešamā
pabalsta apmēru un iesniedz krīzes situāciju pamatojošos dokumentus.
(Baltinavas novada domes 2017. gada 20.septembra saistošo noteikumu Nr.12 redakcijā)
VIII. Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā
(Izslēgts ar Baltinavas novada domes2017. gada 20.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.12)
IX. Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā
(Izslēgts ar Baltinavas novada domes2017. gada 20.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.12)
X. Veselības aprūpes pabalsts
Turpinājums nākošajā lappusē
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25.Veselības aprūpes pabalsts ir pašvaldības sociālais pabalsts daļēju medicīnisko pakalpojumu apmaksai personām, kurām ir maznodrošinātās personas (ģimenes) vai trūcīgās personas
(ģimenes) statuss un ietver:
25.1.materiālo pabalstu okulista sniegto pakalpojumu un briļļu iegādes izdevumu apmaksai bērniem vienreiz gadā līdz 25,00 euro.
25.2.materiālo pabalstu ortodonta pakalpojumu saņemšanai bērniem reizi gadā līdz 30,00 euro.
25.3.materiālo pabalstu medikamentu iegādei bērniem, reizi mēnesī līdz 30,00 euro.
32.4. Pamatojoties uz ārstniecības personu apstiprinātiem dokumentiem, veselības aprūpes pabalstu līdz 100,00 euro gadā personai piešķir:
32.4.1. par ārstnieciskajām manipulācijām, nepieciešamajām operācijām, stacionāru;
32.4.2. ambulatori veikto diagnostisko izmeklējumu apmaksai;
32.4.3. pacienta iemaksu un /vai līdzmaksājumu pie ārsta speciālista;
32.4.4. par ārstēšanos no alkohola atkarības.
32.4.5. par zobu ārstēšanas un protezēšanas izdevumiem;
32.4.6. ģimenes ārsta vai speciālista (piem. endokrinologa, onkologa, acu ārsta, psihiatra, nefrologa u.c.) uz īpašās receptes veidlapas izrakstītu medikamentu iegādes izdevumu segšanai
personām ar I un II grupas invaliditāti.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Baltinavas novada domes 2017. gada 20.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.12)
26.(Izslēgts ar Baltinavas novada domes 2015.gada 26.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.16).
27.Pabalstu transporta pakalpojumu samaksai piešķir trūcīgām un maznodrošinātām personām, lai nodrošinātu iespēju saņemt veselības aprūpes pakalpojumus pēc ārsta nosūtījuma uz
medicīnas iestādēm. Pabalsta apmērs ceļa izdevumu kompensācijai, apmaksājot autobusa biļeti personai vai apmaksājot degvielas talonus autobusa biļetes cenas apmērā, ir līdz 25,00
euro vienu reizi kalendārajā gadā.
28.Lai saņemtu veselības aprūpes pabalstu, klients, iesniedz iesniegumu, maksājuma dokumentus, pakalpojuma nepieciešamību apliecinošus dokumentus un pakalpojuma saņemšanas
apliecinājumu, ārsta izsniegtas medikamentu receptes, ārstējošā ārsta nosūtījumu pakalpojuma saņemšanai, autobusa biļeti, degvielas talonu. Pabalsts jāpieprasa trīs mēnešu laikā no
attaisnojuma dokumenta saņemšanas dienas.
XI. Pieaugušo ēdināšanas pabalsti
29.Pieaugušo ēdināšanas pabalsts ir paredzēts personām, kurām pietrūkst līdzekļu ēdiena iegādei.
30.Tiesības saņemt pabalstu ir vientuļai trūcīgai personai ar I vai II grupas invaliditāti, kura ir sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja.
31.Pabalsta apmērs ir 25,00 euro mēnesī.
XII. Pabalsts aprūpei
(Izslēgts ar Baltinavas novada domes 2014.gada 30.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.13)
XIII Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
32.Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Baltinavas novada domē Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
33.Novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.
XIV Noslēguma jautājumi
34.Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Baltinavas novada pašvaldības 25.11.2010. saistošie noteikumi Nr.28 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Baltinavas novadā”.
Baltinavas novada domes priekšsēdētāja

L. Siliņa

Neapdomība ir viens no galvenajiem iemesliem cilvēku bojāejai ugunsgrēkos

Analizējot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) aizvadīto mēnešu statistiku par ugunsgrēkos cietušajiem un bojāgājušajiem cilvēkiem, var secināt, ka teju visi gadījumi
ir saistīti tieši ar neuzmanīgu rīcību ar uguni – nezināšana, neuzmanība, neapdomīga rīcība vai pārgalvība noved pie traģiskiem ugunsgrēkiem. VUGD norāda, ka lielu daļu traģisko
nelaimju varēja novērst, ja vien tiktu ievērotas ugunsdrošības prasības.
VUGD apkopotā statistika liecina, ka šogad ugunsgrēkos dzīvību zaudējis 71 cilvēks, bet no oktobra sākuma ugunsgrēkos gāja bojā 16 cilvēki. Kā iespējamos ugunsnelaimju izcelšanās
iemeslus var minēt neuzmanīgu smēķēšanu, apkures ierīču nepareizu ekspluatāciju, bez uzraudzības atstātu piedegušu ēdienu un konkrētus ugunsdrošības pārkāpumus, izmantojot
atklātu uguni.
Diemžēl traģiski ugunsgrēki ar cietušajiem un bojāgājušajiem ir VUGD ikdiena un lielākoties ugunsgrēki ar bojāgājušajiem ir izcēlušies tieši cilvēku bezatbildības un neapdomības dēļ
– daļu no šiem ugunsgrēkiem varēja novērst, ja cilvēki rīkotos atbildīgi un ievērotu elementāras ugunsdrošības prasības, kā piemēram, nesmēķētu gultā, pie krāsns nenovietotu degtspējīgus priekšmetus vai mēbeles, un nelietotu bojātas krāsnis.
Aizvadītajos divos mēnešos Latgales reģionā bojā gājuši ir četri cilvēki. Viens no traģiskajiem ugunsgrēkiem noticis vakar naktī Ilūkstes novadā, kur ar atklātu liesmu dega koka
dzīvojamā māja. Šis ugunsgrēks iespējams izcēlās tieši nepareizas apkures ierīces ekspluatācijas dēļ un diemžēl šī ugunsnelaime tika atklāta novēloti un ugunsgrēkā gāja bojā cilvēks.
Šo ugunsgrēku varētu savlaicīgi novērst, ja tiktu ievērotas ugunsdrošības noteikumu prasības un iespējams tas tiktu pamanīts, ja mājā būtu uzstādīts dūmu detektors.
Lai pasargātu savu dzīvību un īpašumu nav nepieciešami lieli finansiālie ieguldījumi, bet gan atbildība un zināšanas. Tāpēc VUGD aicina parūpēties par sevi un saviem līdzcilvēkiem,
ievērojot pašus svarīgākos drošības padomus:
•Tā kā lielākā daļa no traģiskiem ugunsgrēkiem notiek tieši sākoties aukstākam laikam, tāpēc sākoties apkures sezonai, aicinām iedzīvotājus iztīrīt dūmvadus, pārbaudīt apkures ierīces
un uzstādīt dūmu detektorus;
•Lai malkas plītis padarītu ikdienas lietošanā drošas, tām periodiski nepieciešama atjaunošana, rūpīgi aizsmērējot radušās plaisas, nomainot izdegušo cepeškrāsni, nostiprinot durtiņas
un nenovietojot blakus viegli uzliesmojošus priekšmetus;
•Atcerieties, ka smēķēšana gultā ir bīstama un apdraud ne tikai jūsu, bet arī apkārtējo cilvēku dzīvību;
•Gatavojot ēdienu, neatstājiet to bez uzraudzības;
•Nelietojiet bojātas elektroierīces.
Un pats svarīgākais, kas ir jāatceras – ja izcēlies ugunsgrēks vai radies cits apdraudējums un nepieciešama operatīvo dienestu palīdzība, nekavējoties zvaniet uz vienoto ārkārtas
palīdzības izsaukumu numuru 112!
Plašākai informācijai:
VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa
Tel. 67075854, prese@vugd.gov.lv

„100 darbi Latvijai” skolu konkurss

Jaunā paaudze arī šajā mācību gadā tiek aicināta sapost Latviju nu jau pavisam drīz gaidāmajai simtgadei – paveikt darbus savas skolas teritorijas, pilsētas, pagasta, ciema izdaiļošanā
un labiekārtošanā. Ir izsludināts konkurss 1.-12.klašu skolēniem vides iniciatīvā „100 darbi Latvijai”. Arī šoreiz oriģinālāko un vērienīgāko vides darbu autori galvenajā balvā saņems
Tallink jūras ceļojumu uz Stokholmu visai klasei.
Konkursa pirmajā kārtā skolēni tiek aicināti savā tuvākajā apkaimē atklāt vietu vai objektu, ko būtu nepieciešams labiekārtot, atjaunot vai izdaiļot. Pēc izvēlētā objekta vai vietas apsekošanas, skolēnu uzdevums ir izstrādāt praktisku un radošu piedāvājumu tā uzlabošanai un līdz 2018. gada 12.janvārim savu ideju iesūtīt konkursa organizatoriem uz e-pastu:
info@100darbilatvijai.lv.
Interesantāko pieteikumu autori saņems gardumu grozu no veikalu tīkla RIMI kopīgam klases pasākumam. Savukārt konkursa otrajā daļā, līdz 2017. gada 2. maijam, savas idejas radoši
jāīsteno dzīvē. Šajā posmā tiks vērtēts paveiktā darba rezultāts – izdoma, vērienīgums un darba procesa radošums. Galvenajā balvā mazākie (1.-4.klašu grupas laureāti) saņems aizraujošas
ekskursijas Rīgā, bet (5.-9. un 10.-12.klašu grupu laureātiem) jūras ceļojums uz Stokholmu visai klasei kopā ar Tallink.
Konkursā aicinātas piedalīties SIA „ZAAO” darbības reģiona vispārējās izglītības iestādes. Konkursa nolikums ar plašāku informāciju pieejams iniciatīvas mājas lapas www.100darbilatvijai.lv sadaļā „Konkurss skolēniem”.
„Pagājušā mācību gada konkurss patīkami pārsteidza – daudz radošu un vēl neredzētu ideju, kuru realizācijā iesaistījās ne tikai paši skolēni, bet arī skolēnu vecāki un vecvecāki, kā arī
skolu vadība un pašvaldības. Aicinām to turpināt arī šogad! Latvijas jubileja būs jau nākamgad, ir īstais brīdis īstenot pat pārdrošākās ieceres,” mudina SIA „ZAAO” valdes priekšsēdētājs
Aivars Sirmais.
Jau ziņots, ka atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums „ZAAO” 2016.gadā uzsāka vides iniciatīvu „100 darbi Latvijai”, kas iekļauta Latvijas simtgades svinību oficiālajā programmā,
un aicina ikvienu ceļā uz mūsu valsts nozīmīgo jubileju paveikt kādu vērtīgu vides labiekārtošanas, izdaiļošanas vai izglītības darbu. Par labajiem vides darbiem var uzzināt, kā arī savu
darbu pieteikt var mājas lapā www.100darbilatvijai.lv.
Papildu informācija:
Sandra Galgāne: 26477549, info@100darbilatvijai.lv
www.100darbilatvijai.lv, www.facebook.com/100darbiLatvijai
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Kultūras aktualitātes
Valsts svētku pasākums 18. novembrī

18. novembris – diena, kad svinam Latvijas Valsts dzimšanas dienu. Baltinavas novada Valsts svētku pasākums pulcināja daudzus novada iedzīvotājus, jo šogad šī pasākuma laikā tika
pasniegtas balvas “Baltinavas novada Lepnums 2017”. Tā bija iespēja pateikt paldies cilvēkiem, kas ikdienā esot līdzās dara mūsu dzīvi labāku un piepildītāku.
Balvu “Baltinavas novada Lepnums 2017” pasniedza 6 nominācijās. Nominācijā “Ģimene” to saņēma Valentīna un Edmonds Kaši, Rudīte un Vilhelms Laganovski. Nominācijā “Cilvēks
sabiedrībai” – Violenta Kubuliņa un Guntars Bartkevičs. “Cilvēks cilvēkam” – Imants Skabs un Dagnis Keišs. “Sirds siltums” – Dace Ločmele un Lucija Ločmele, bet “Iedvesmotājs”
– Staņislavs Prikulis un Solvita Logina un Andrejs Frolovs. Nominācijā “Drosmīgais bērns/jaunietis” tika godināti – Arīna Bistrova, Megija Bukša un Ivo Benedikts Skabs.
Šiem cilvēkiem balvas pasniedza titula “Gada cilvēks 2015” ieguvēji – Māris Keišs, Viorika Ločmele, Inta Vilkaste, Irēna Kaša un Staņislavs Prikulis.
Pasākuma apmeklētāji baudīja Baltinavas kultūras nama pašdarbības kolektīvu sagatavoto koncertu.
Paldies visiem, kas piedalījās ar atbalstu pasākuma sagatavošanā. Paldies tiem, kas iesniedza pieteikuma anketas, lai būtu iespēja pateikties cilvēkiem, kas ikdienā ir blakus, lai palīdzētu,
iedvesmotu un atbalstītu mūs visus. Paldies pašdarbniekiem un kolektīvu vadītājiem par sirsnīgo koncertu.

Balvu nominācijā “Ģimene” saņem Valentīna un Edmonds Kaši

Balvu nominācijā “Cilvēks sabiedrībai” saņem Guntars
Bartkevičs

Balvu nominācijā “Sirds siltums” saņem Dace Ločmele

Balvu nominācijā “Iedvesmotājs”saņem Solvita Logina un Andrejs Frolovs
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Balvu nominācijā “Ģimene” saņem Rudīte un Vilhelms Laganovski

Balvu nominācijā “Drosmīgais bērns/jaunietis” saņem
Megija Bukša

Balvu nominācijā “Cilvēks cilvēkam” saņem Imants Skabs un Dagnis Keišs
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Balvu nominācijā “Cilvēks sabiedrībai” saņem
Violenta Kubuliņa

Balvu nominācijā “Iedvesmotājs”
saņem Staņislavs Prikulis
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Balvu nominācijā “Drosmīgais bērns/jaunietis” saņem
Arīna Bistrova

Balvu nominācijā “Drosmīgais bērns/jaunietis” saņem
Ivo Benedikts Skabs

Kopbilde

Lāčplēša diena Baltinavā

11. novembrī visā Latvijā tiek atzīmēta Lāčplēša diena, šajā dienā atceroties un godinot brīvības cīņās bojā gājušos karavīrus. Arī Baltinavas novads nav izņēmums un tāpēc 11. novembra
pēcpusdienā pie kultūras nama pulcējās novada iedīvotāji, lai sirdī teiktu pateicības vārdus tiem, kas atdevuši dzīvības par mūsu brīvību.
Degošo lāpu gaismā tikai veidoti latvju raksti un zīmes no līdzpaņemtajām svecītēm, izgaismojot tumšo novembra vakaru. Un kad laukums kultūras nama priekšā iemirdzējās gaismas
rakstos, apmeklētāji izmantoja iespēju noskatīties vienu no simtgades filmām – “Ievainotais jātnieks”. Šī Ilonas Brūveres dokumentālā filma par tēlnieku Kārli Zāli skatītājus iepazīstināja
ar vienu no izcilākajiem latviešu tēlniekiem.
Paldies visiem, kas atrada laiku un iespēju šajā dienā pabūt kopā un pieminēt tautas varoņus.
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Kāds laiks gaidāms decembrī

Vilis Bukšs - Laika zīmju vērotājs

Decembris tradicionāli ir Adventes laiks. Laiks, kad
gaida Kristus piedzimšanu Sirdī un Saules atgriešanos
Dabā. Ja decembris sauss – pavasaris jauks un vasara
sausa. Ja Advente bez sniega, tad Ziemassvētkos
daudz sniega. Ja decembris sniegains, auksts un ar
sarmu, nākošgad būs labas ražas. Decembris ir Ziemas
ausaine, janvāris – kažoks, bet februāris – velteņi.
1. decembris – Ziemas pirmā mēneša pirmā diena.
Ticējumi. Kāds 1. decembris, tāda ziema. Ja 1. decembra rītā salst – ziemas sākums auksts. Ja dienas
vidū atkusnis – janvārī ziema atlaidīs. Ja 1. decembra
vakarā sniegputenis – ziema būs gara un pavasaris
vēls.
4. decembrī ir Bārbala. Tā ir Aitu diena un vienīgā decembra diena pirms Ziemassvētkiem, kad iet budēļos.
Bārbiņa laipni sagaida Ziemu un upes abus krastus savieno ar ledus tiltu.
Ticējumi. Ja šajā dienā ir ledus, tad Bārbala to lauž (atkusnis). Ja nav, tad Bārbiņa to taisa.
Ja 4. decembrī salst – tad Ziemassvētkos un Jaungadā būs sals. Ja atkusnis – tad arī svētkos
būs atkušņi.
Niklāva (Nikolaja) jeb Zirgu diena ir 6. decembrī. Šajā dienā dzimis Ziemassvētku vecītis.
6. decembris ir svētku diena mājas kustoņiem, bet īpaši zirgiem. Kurš šo dienu nesvētī, tam
nepadodas ne zirgi, ne mājputni, ne aitas.
Ticējumi. Ja Zirgu dienā zirgiem muguras noberž ar sniegu, tad tie neslimos un arī mošķi
neēdīs. Šajā dienā sākas ragavu ceļš. Ja 6. decembrī ziemeļvējš un sniegs, vasara būs auksta
un lietaina.
Trīs dienas Vilku mēnesī veltītas zvēriem, putniem un zivīm. 9. decembris ir Vilku diena. Ja
vilki gaudo un klīst tuvu mājām – būs sals. 10. decembris ir diena, kad zivis nolaižas ūdeņu
dibenā un aizmieg. Arī lācis migā aizmieg ziemas miegā, bet alnis atbrīvojas no vecajiem
ragiem. 11. decembrī ir Žagatas un Sīļa diena. Ja žagata vai sīlis sauc, tad jāiet līdz, jo tevi
gaida laimīgs pārsteigums.
13. decembrī ir Lūcijas. Sākot ar Lūciju, diena kļūst jau par vienu vistas nagu garāka. Citviet,
par gaiļa dziedājuma laiku. Arī vilkači uz sapulci ellē dodas trīsreiz gadā – Vasarsvētkos,
Jāņos un Lūcijās.
Ticējumi. Ja Lūcijās rīts skaidrs – atlikušais decembris būs sauss. Ja snieg un putina, līdz
Ziemassvētkiem vēl snigs un putinās.
Ziemas saulgriežu svētki ir Ziemassvētki. Dažādām tradīcijām, ticējumiem un izdarībām
bagātākie svētki ziemā un ilgst no 21. decembra līdz 27. decembrim vai pat ilgāk. Ziemassvētku dienās Saule pa zelta kāpnēm nokāpj no saviem debesu augstumiem un kosmiska
akta laikā savienojusies ar Zemi, sāk savu ceļu augšup, pretī Ziemeļzvaigznei. Līgo naktī
Visuma dzīlēs Saule pagriežas un steidz atpakaļ pie Zemes... Lai kopīgi auklētu jaunu Dzīvību.
Ticējumi. Ja 22. decembrī saulains un skaidrs – 31. decembrī būs skaidrs un sals. Ja apmācies
un sarma – Jaungadā būs atkusnis. Kāds vējš iepūš 25. decembrī, tāds pārsvarā pūtīs līdz
Pavasara Mārai (25. martam).
Vecgada vakara (31. decembris) tradīcijās ievijušās Jaungada ieražas un tas ir sākums jaunam
gadskārtu gredzenam.
Ticējumi. Ja Vecgada vakarā snieg, bites labi spietos un būs laba ābolu raža. Ja zvaigznes
dzied, būs jauka vasara.
Par laiku decembrī
Tautas gudrība par decembri saka: Ja Adventes laiks (šogad no 3. līdz 24. decembrim) ir
sauss un skaidrs, tad sagaidāma sausa vasara. Ja decembrī daudz dienu ar sarmu, zeme sasalst
un bieži snieg – tad nākošgad labas ražas. Kāds jūnijs vasarā, tāds decembris ziemā. Ja decembrī pilnmēnesī pūš ziemeļvēji, tad sagaidāms liels aukstums. Šogad decembrī pilns mēness ir laikā no 14. līdz 20.decembrim. Sniegains, ar salu, sarmu un vējiem bagāts decembris
paredz raženu nākošo gadu. Ja Vilku mēnesī veļa nežūst, tad nākamā vasara slapja.
Pagājušais salīdzinoši vēsais un pārsvarā sausais jūnijs, kas paredz laiku ziemas pirmajā mēnesī decembrī, liecina, ka decembris būs mērens un nokrišņiem bagāts. To, ka decembrī
bargs sals nav gaidāms, it īpaši mēneša pirmajā pusē, norāda naktis bez salnām Miķeļu nedēļā septembrī. Savukārt 7. augusts, kas paredz ziemu, bija sauss un silts. Tas rāda, ka ziemā
un tās pirmajā mēnesī decembrī iespējams arī stiprāks sals. 18. augusts, kas prognozē decembri, bija vasarīgi silts un sauss. Šī pazīme liecina, ka sals pastiprināsies mēneša vidū un
laikā pirms Ziemassvētkiem Latvijas austrumos būs sniegains un mērens sals. Atbilstoši jūnija un augusta nozīmīgām dienām laikā ap 21. decembri var būt arī lielāks sals, bet mēneša
beigās atkal atkušņi.
Kopumā pirmais ziemas mēnesis būs tuvu normai Latvijas austrumos, bet ar noslieci uz siltāku pārējā Latvijā. Nokrišņu būs vairāk kā vidēji decembrī. Mēneša pirmajā pusē laika apstākļi mainīgi. Nelielam salam sekos atlaideņi un nokrišņi sniega, slapja sniega, atkalas un
tuvāk jūrai lietus veidā. Mēneša vidū sals pastiprināsies un dažviet skaidrās pilnmēness
naktīs temperatūra var nokrist līdz mīnus 15 grādu atzīmei. Tas būs īslaicīgi un sals atlaidīs.
Šajā laikā ceļi slideni, mērens sniegs un vējam pastiprinoties putinās. Pirms un ap Ziemassvētkiem var būt arī decembra aukstākais laiks, kad naktīs Latvijas austrumos sals var sasniegt mīnus 17 grādu atzīmi. Nokrišņi īslaicīgi un pārsvarā sniegs. Ziemassvētki Latvijas
austrumu novados un vidienē rādās būt balti un ar nelielu salu. Pēc Ziemassvētkiem kļūs
siltāks, sekos atkusnis, nelieli nokrišņi sniega, slapja sniega un tuvāk jūrai smidzinoša lietus
veidā. 2017. gadu aizvadīsim bez liela sala pa slideniem ceļiem…
Tālāk sekojošajā janvārī iespējams kailsals, kam sekos sniegaina un mērena sala laiks.
Informācija ņemta no: http://meiravietis.typepad.com/mans/laiks/
Foto - no personīgā arhīva
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BALTINAVAS KN PASĀKUMU PLĀNS DECEMBRIM
8.12. Novada eglītes iedegšana
25.12. plkst 15:00 Pirmskolas bērnu eglīte
26.12. plkst 19:00 Ziemassvētku koncerts, plkst 22:00 balle
ar grupu “Rolise”

Baltinavas novada muzejā
skatāma

Olgas Rečes
gleznu izstāde

Laipni aicināti
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