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Netradicionālās modes skatē Baltinavā

26. janvāris Baltinavas kultūras namā pagāja radošā noskaņā, jo šeit notika
Baltinavas Kristīgās internātskolas organizētā Netradicionālās modes skate
„Nāc mežā ciemoties...”. Modes skatē savu dalību bija pieteikušas vairākas
skolas. Katrai komandai bija izvēlēts savs nosaukums un tematika pēc kā
veidoja gan tērpus, gan priekšnesumus.
Pasākumā uz modes skatuves defilēja komandas:
-Baltinavas kristīgās internātpamatskola „Dzīve mežā”.
-Baltinavas kristīgās internātpamatskola bērnudārzs „Bizmārītes”.
-Baltinavas bērnudārzs „Sēnes”.
-Baltinavas kristīgās internātpamatskola „Ķērpji”.
-Baltinavas vidusskola „Gliemeži”.
-Sveķu internātpamatskola „Vinnijs Pūks un draugi brīnumainajā mežā”.
-Baltinavas vidusskola „Meža iemītnieki”.
-Gaujienas internātpamatskola „Ziedi”.
-Baltinavas vidusskola „Puķes”.
-Baltinavas vidusskola „Putni”.
-Aleksandrovas internātpamatskola „Mežs šodien un rīt”.
-Baltinavas kristīgās internātpamatskola „Šalc zaļais mežs”.
-Tilžas internātpamatskola „Sarma, meža karaliene, meža gariņš, fauns,
nakts mežā”.
-Baltinavas vidusskola „Uzsnidzis sniedziņš balts”.
-Dzelzavas vidusskola „Meža bērni”.
-Baltinavas kristīgās internātpamatskola „Meža laumiņas un meža rūķīši”.
-Baltinavas kristīgās internātpamatskola „Krūmi”.
-Baltinavas kristīgās internātpamatskola „Uijā, uijā nikni vilki”.
-Ezersalas internātpamatskola „Dažādi vilki”.
-Baltinavas kristīgās internātpamatskola „Mežā”.
Modes skates dalībniekus vērtēja žūrija - Latvijas Bērnu bāreņu fonda pārstāve Ināra, „Latvijas valsts meži” Ziemeļlatgales izpilddirektors Viktors
Reblis, „Latvijas valsts meži” Kārsavas nodaļas inspektors Dainis Rubenis,
Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas direktore Inta Vilkaste, Baltinavas
sabiedrisko attiecību speciāliste Madara Balode.

Skatē piedalījās skolēni no pašām mazākājām bērnudārza grupiņām, līdz
pat vidusskolēniem. Bērnudārza komandā „Bizmārītes” pati mazākā mārīte
uz skatuves devās vēl ratiņos audzinātājas pavadībā.
Pasākuma organizatori bija īpaši parūpējušies par meža tematikai atbilstošām dekorācijām. Tāpat izveidotā skatuves „mēle” ļāva dalībniekiem sajusties kā īstā mode skatē, turklāt, defilējot fotogrāfu pavadībā.
Dalībnieki bija rūpīgi izgatavojuši savus tērpus – tie izstrādāti līdz pat mazākajām detaļām. Tāpat arī varēja novērot, ka apgūta skatuves gaita, žestikulācija, kustības un dejas. Īpaši katram priekšnesumam dalībnieki
piemeklēja arī muzikālo pavadījumu, kas vislabāk atbilstu priekšnesuma
būtībai.
Pēc visu kolektīvu uzstāšanās žūrija devās apspriesties, lai pārrunātu katru
priekšnesumu. Visaugstāk tika vērtēts ieguldītais darbs tērpu izgatavošanā,
tērpu pasniegšanā.
Kamēr žūrija apspriedās, pasākuma dalībniekus un apmeklētājus izklaidēja
Kristīgās internātpamatskolas vingrotāji, kas pārstāv visā Latvijā plaši pazīstamo „Ielu vingrotāju” kustību. Jaunieši sniedza pārsteidzošus spēka vingrojumu paraugdemonstrējumus. Ielu vingrošanas pamatā ir vingrinājumu
komplekss, kur lielākoties tiek strādāts ar sava
ķermeņa svaru. Par ielu
vingrošanu to sauc
tādēļ, ka viss šis vingrojumu komplekss ir
pielāgots āra apstākļiem. Ar ielu vingrošanu ir iespējams
nodarboties gan specializētos sporta laukumos, gan jebkurā citā
vidē, kā, piemēram, pilsētu parkos, ēku kompleksos, pieturvietās, daudz dzīvojamo māju pagalmos, kā arī tieši pretēji brīvā dabā, mežā vai pie jūras.
Pasākuma organizatori un atbalstītāji bija sagatavojuši īpašas balvas katram
modes skates dalībniekam. Katrs žūrijas loceklis apbalvoja arī savu simpātiju komandu. Žūrijas vērtējumā:
3. vietu ieguva komanda „Meža laumiņas un meža rūķīši”, 2. vietu ieguva
komanda „Ziedi”, 1. vietu ieguva komanda „Mežs šodien un rīt”. Pirmo trīs
vietu ieguvēji saņēma arī saldu balvu – torti ar īpaši veltītu uzrakstu.
Noslēdzoties modes skatei, uz kopīgu diskusiju tikās modes skates žūrija,
darbmācības metodiskās komisijas vadītāja Liene Čugurova, darbmācības
skolotāja Inga Careva un Violenta Kubuliņa. Diskusijā pārrunāja pedagogu
iespējas apmeklēt informatīvus kursus, par „Latvijas Valsts mežu” darbību,
aktualitātēm, jaunumiem.
Bērniem pēc modes skates
skolā notika diskotēka,
kuras laikā ikviens varēja
apmeklēt radošās darbnīcas, piedalīties sejas apgleznošanā,
papildināt
savas datorprasmes. Tāpat
interesenti spēlēja galda tenisu, gāja rotaļās un minēja
mīklas.
Pasākums izdevās ne tikai
bērniem, kas rūpīgi gatavojās modes skatei, bet arī organizētājiem, kas rūpējās
par to, lai ikviens bērns justos gandarīts un apmierināts.
Uz tikšanos nākamajā pasākumā!
Teksts: Madara Balode
Foto: Ilga Pleša
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. __________

Priekšsēdētājas sleja
Visapkārt auksts baltums. Saberzēju plaukstas, rokas kļūst siltas, zūd stingums miesā un domās. Laika apstākļu
nepastāvīgums - tas pie mums pastāvīgs. Dzīvojam vietā, kur gan aukstuma
pietiek, gan tveices. Bet ne uz mūžiem,
viss tikai atnāk un pārskrien.Tāpēc
nekad neapnīk.
Jau gada pirmais mēnesis ir mājis ardievas, dienas kļūst nedaudz garākas un
gaišākas, drīz klāt Sveču diena, ziema
beidzot ļauj sevi izbaudīt…
Arī aizgājušais gads katram no mums
paliks atmiņā ar kaut ko īpašu – vienam
tie būs personīgi sasniegumi vai notikumi, citiem Dziesmu un deju svētki,
vai pirmā skolas diena, vai bērnu prieki
atrakcijās, vai siltās zupas aromāts zem parka liepām. Man – mazdēliņa ienākšana ģimenē…Un protams, arī zaudējumi, sāpes vai līdzcilvēku necienīga rīcība ir atstājuši savas pēdas. Un pāri visam un visiem – traģēdija
Zolitūdē…
Bet dzīve turpinās un nu jau vadlīnijas darbam 2014.gadā ir iezīmētas, budžets apstiprināts, visas iestādes strādā ierastā ritmā, arī algoto sabiedriskoEdarbu projekts bezdarbniekiem turpinās. Esam iesaistījušies arī jaunos
projektos un cerēsim vēl uz pozitīvākām pārmaiņām jaunās valdības rīcībā
valstī. Gribētos cerēt, ka valstī mazināsies birokrātija, lai mēs visi – valsts,
pašvaldības un iedzīvotāji cits citam uzticētos un ļautu darīt ikdienas darbus
labvēlīgā gaisotnē, nevis terētu enrģiju pierādījumiem par savas rīcības pareizību.Visiem novada iedzīvotājiem novēlu vairāk uzdrīkstēties uzsākt un
darīt ko jaunu un paturēt prātā, ka tikai mēs paši esam tie, kas ar labiem darbiem un gaišām, pozitīvām domām nodrošināsim labsajūtu sevī un apkārtējos.

Būvēsim katru dienu kā sviestmaizi – sūra darba riecienam
pārziežot gandarījuma kārtiņu, uzliekot prieka un atpūtas aizdaru! Iekožamies ar baudu – ir vērts dzīvot!
Lidija Siliņa

Domes sēdes 23.01. lēmumi
23. 01. sēdē deputāti apstiprināja Baltinavas novada budžetu 2014.gadam. Tika lemts
valsts piešķirto mērķdotāciju sadalīt sekojoši: Dotācija 5 – 6 gadus vecu bērnu apmācībai;
Baltinavas Pirmsskolas izglītības iestādei bērnu no 5 gadu vecuma apmācībai uz 8 mēnešus
ilgu laika periodu - 2205,84 EUR (275,73 EUR mēnesī); Baltinavas vidusskolai 6 gadus
vecu bērnu apmācībai uz 8 mēnešus ilgu laika periodu – Ls 3042,16 EUR (380,27 EUR
mēnesī); Baltinavas vidusskolai interešu izglītībai uz 8 mēnešus ilgu laika periodu –
4416,00 EUR; Pašdarbības kolektīvu vadītājiem; G1 kolektīviem (Baltinavas novada jauktajam korim, Baltinavas mūzikas un mākslas skolas pūtēju orķestrim, Baltinavas vidusskolas deju kolektīvam) – katra kolektīva vadītājam piemaksa pie darba algas- 38,76
EUR/mēnesī; G2 kolektīviem (Baltinavas etnogrāfiskais ansamblim, Baltinavas sieviešu
vokālajam ansamblim) – katra kolektīva vadītājam pimaksa pie darba algas- 19,38
EUR/mēnesī.
Deputāti apstiprināja vecāku maksu par audzēkni Baltinavas Mūzikas un mākslasskolā –
6,00 EUR mēnesī; apstiprināja maksu par mūzikas instrumentu nomu Baltinavas Mūzikas
un mākslas skolā – 1,50 EUR mēnesī;
Tika izveidota jauna amata vienība Baltinavas mūzikas un mākslas skolā „direktora vietnieks izglītības darbā”.
Deputāti apstiprināja dalības maksu Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas organizētajiem plašāka mēroga pasākumiem – 4,30 euro no 1 (viena) dalībnieka 1 (vienā) dienā.
Tika nolemts piešķirt Latgales reģiona attīstības aģentūrai Baltinavas novada pašvaldības
finansējumu 395,56 apmērā Latgales reģiona dalībai tūrisma izstādēs 2014.gadā un Latgales tūrisma koordinācijas nodaļas funkcionēšanas nodrošināšanai.
Tika nolemts piešķirt Latgales reģiona attīstības aģentūrai, Baltinavas novada pašvaldības
līdzfinansējumu 916,83 euro apmērā projekta „Museum Gateway” realizācijai.
Tika nolemts veikt grozījumus 2009.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu”
Deputāti nolēma pagarināt SIA „Dīķmalas” noslēgtā zemes nomas līguma par zemes vienības ar kadastra Nr. 3844 003 0324 0,8 ha platībā nomu darbības termiņu līdz 2019.gada
31.decembrim.
Tika nolēmts iznomāt SIA „Liepas Z” zemesgabala daļu 1,0 ha platībā no zemesgabala ar
kadastra apzīmējumu Nr. 3844 010 0099, uz laiku līdz 2015.gada 31.decembrim.
Deputāti apstiprināja izsoles noteikumus:„Rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomas
Svētaunes ezerā izsoles noteikumi”; „Rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Motrīnes ezerā izsoles noteikumi” ; „Rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Obeļevas
ezerā izsoles noteikumi”.
Ar pilnu domes sēžu lēmumu sarakstu iespējams iepazīties mājaslapā:www. baltinava.lv
sadaļā Pašvaldība/domes sēdes
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Grozījumi 2009.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 16.punktu,
43.panta pirmās daļas 13.punktu un Atkritumu apsaimniekošanas
likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu
1. Izdarīt sekojošus grozījumus Baltinavas novada domes 2009.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu”:
1. Saistošo noteikumu 7.1. apakšpunktu izteikt sekojošā redakcijā:
„7.1. Ikviena atkritumu radītāja pienākums ir apmaksāt izdevumus par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas līgumā noteikto apmēru un kārtību.”
2. Papildināt saistošos noteikumus ar 7.2. apakšpunktu sekojošā redakcijā:
„7.2. Baltinavas novada dome ar lēmumu apstiprina sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
maksu, kuru veido:
7.2.1. maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu,
dalītas atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu uzturēšanu
atbilstoši līgumam ar atkritumu apsaimniekotāju;
7.2.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā;
7.2.3. dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā;
7.2.4. maksa par citu ar atkritumu apsaimniekošanu saistītu funkciju izpildi atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.”
3. Papildināt saistošos noteikumus ar 7.3. apakšpunktu sekojošā redakcijā:
„7.3. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki un īrnieki, nedzīvojamo telpu
īpašnieki, nomnieki un citi lietotāji par atkritumu apsaimniekošanu norēķinās ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieka (apsaimniekotāja) starpniecību normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā, ja daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājas dzīvokļu īpašnieki normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā nav vienojušies citādi. Ja daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai nav pārvaldnieka (apsaimniekotāja), maksu par atkritumu apsaimniekošanu maksā ēkas īpašnieks
(īpašnieki).”
4. Saistošo noteikumu 10.3. apakšpunktā svītrot skaitli un vārdu „3.2. punktā”.
Baltinavas novada domes priekšsēdētāja

L.Siliņa

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Baltinavas novada domes 2014.gada 23. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.____ „Grozījumi 2009.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu””.
Baltinavas novada domes priekšsēdētāja

L.Siliņa

Sadaļas nosaukums
Sadaļas paskaidrojums
1. Saistošo noteikumu Baltinavas novada domes saistošajos noteikumos Nr.7 „Par sanepieciešamības pama- dzīves atkritumu apsaimniekošanu” radusies nepieciešamība iztojums
darīt grozījumus, kas noteiktu administratīvo atbildību par jebkuru
saistošo noteikumu normu neievērošanu vai pārkāpšanu, kā arī
grozījumus, ar kuriem saistošajos noteikumos tiktu iekļauta informācija par atkritumu apsaimniekošanas maksu veidojošajiem
lielumiem un tiktu noteikta atkritumu apsaimniekošanas maksas
maksāšanas kārtība daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās
2. Īss saistošo notei- Noteikumi izsaka jaunā redakcijā Baltinavas novada domes saiskumu satura izklāsts. tošo noteikumu Nr.7 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu”
7.1. apakšpunktu un paredz 10.3. apakšpunktā svītrot skaitli un
vārdu „3.2. punktā”, līdz ar to nosakot atkritumu radītāja pienākumu apmaksāt izdevumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas līgumā noteikto
apmēru un kārtību un nosakot administratīvo atbildību par jebkuru
Baltinavas novada domes saistošo noteikumu Nr.7 „Par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu” normu neievērošanu.
Saistošie noteikumi tiek papildināti ar 7.2. apakšpunktu, kurā tiek
iekļauta informācija par atkritumu apsaimniekošanas maksu veidojošajiem lielumiem, un 7.3. apakšpunktu, kurā tiek noteikta atkritumu apsaimniekošanas maksas maksāšanas kārtība
daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās.
3. Informācija par
Saistošie noteikumi būtiski neietekmēs pašvaldības budžeta izdesaistošo noteikumu ie- vumu daļu. Lai nodrošinātu to izpildi nav nepieciešams veidot
spējamo ietekmi uz pa- jaunas institūcijas vai radīt jaunas darba vietas.
švaldības budžetu.
4. Informācija par
Saistošie noteikumi neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
saistošo noteikumu
teritorijā.
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā.
5. Informācija par
Saistošo noteikumu projekts neskar un neietekmē administratīvās
administratīvajām
procedūras.
procedūrām.
6. Informācija par
Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas. Saistošo noteikonsultācijām ar privāt- kumu nepieciešamība tika apspriesta un atbalstīta atklātā Baltipersonām.
navas novada domes Sociālo un saimniecisko lietu komitejas
sēdē, kurā bija tiesīgas piedalīties un savu viedokli par noteikumu
projektu izteikt arī privātpersonas.
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SIA „ Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības” Balvu ambulatorās nodaļas speciālistu darba laiki Balvos, Krasta ielā 1
(visi speciālisti pacientus pieņem pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 64507001)

Dzimtsarakstu statistika novadā 2013. gadā
SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu
apvienība” Balvu struktūrvienības
kontaktinformācija:

Bērnu vārdi:
Meitenēm: Alise, Aija
Zēniem:-Alekss, Gustavs, Daniels,
Didzis,Kristiāns, Mariuss, Daniels
Miruši:
2013.gadā Baltinavas novadā(pagastā) miruši 21
iedzīvotājs: sievietes – 13, vīrieši – 8
No tiem:
18 latvieši
3 krievi

Dzimuši:
2013.gadā Baltinavas novadā (pagastā) reģistrēti
9 bērni:
2 meitenes un 7 zēni.
No tiem laulībā dzimuši – 4
Atzīta paternitāte – 4
Reģistrēti bez ziņām par tēvu – 1
6 mātēm jaundzimušais ir 1.bērns
3 mātēm jaundzimušais ir 2.bērns
6 bērniem abi vecāki ir latvieši
2 bērniem vecāki: krievs un latviete
1 bērnam māte krieviete

Laulības
2013gada reģistrēta Baltinavas dzimtsarakstu
nodaļā 1 laulība, pirmā, abi latvieši
vecuma starpība 3 gadi- sieva jaunāka par vīru

Mirušo vecums pa gadiem
Vecums Līdz 10 g.
Sievietes
Vīrieši

11-20 21-30

31-40

41-50
1

51-60 61-70
2

71-80 81-90
4
3

1

3

1

1

2

91-100
3

Baltinavas novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja, Maija Stepiņa

Terapijas nodaļa – 64507125
Bērnu slimību nodaļa – 64507128
Ginekoloģijas nodaļa- 64507124
Dzemdību nodaļa – 64507123
Ķirurģijas nodaļa- 64507122
Uzņemšanas nodaļa – 64507126
Reanimācijas nodaļa – 64507127
Laboratorija – 64507134, mob.
26418103
Rentgena kabinets – 64507132
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Baltinavas novada budžets 2014
Mērenība- stabilitātes garants.
Sākot plānot budžetu jaunajam, pašvaldības moto bija - ieturēt mērenību izdevumos, jo tas ir stabilitātes garants!
Šī gada 23.janvārī novada dome vienbalsīgi apstiprināja pašvaldības 2014. g.budžetu ar pamatbudžeta ieņēmumiem 1 635 544 euro (€) apmērā (2013.gadā bija 869 502 latu jeb
1237189€) un kopējiem izdevumiem 1 737 021 euro(€) apmērā (2013.gadā bija 969 143 latu jeb 1378966 €). Starpību starp ieņēmumiem un izdevumiem sedz līdzekļu atlikums uz
gada sākumu, ko esam iekrājuši taupīgi saimniekojot iepriekšējā gadā, kas kopumā sastāda 235 768 €. Baltinavai Iedzīvotāju ienākuma nodoklis šogad ir paredzēts 320413 €, t.i. par 3
tūkstošiem mazāks nekā pagājušajā gadā, ienākumi no pašvaldību izlīdzināšanas fonda pieauguši par nepilniem 14 000 € un sastāda 260976 €, papildus valsts budžeta dotācija, lai pašvaldības finanšu nodrošinājums sasniegtu 97% no nepieciešamā, šogad ir 13474 €, t.i. par 1163 € vairāk kā pagājušajā gadā.
Vērtēto ieņēmumu pēc PFI un papildus dotācijas starpība 2014./2013.g. ir 58 755 € jeb 9.88%
Arī šogad budžeta veidošanas pamatnosacījums ir pašvaldības obligāto funkciju nodrošināšana, aktīva ES struktūrfondu līdzekļu apguve un protams, savu iestāžu un darbinieku finansiālais nodrošinājums. Pašvaldības iestādēm
finanšu resursi palielinājušies nedaudz. Prioritārā sfēra kā katru gadu ir izglītība, šogad vidusskolā tiks realizēts
projekts energoefektivitātes paaugstināšanai - Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projekts „Oglekļa dioksīda
emisiju samazināšana, uzlabojot Baltinavas vidusskolas ēkas energoefektitāti”, tādejādi ieguldījumi izglītībā šogad
plānojas 59% apmērā no mūsu budžeta. Vidusskolas ēkai tiks siltināta fasāde, cokols, mainīta apkures sistēma,
ēdnīcas jumta konstrukcija, ierīkotas ventilācijas un rekuperācijas sistēmas. Projekta kopējās izmaksas sastāda
257 937 € (181 279 LS), no no, kurām 70% sedz projekts un 30% ir jāsedz pašvaldībai. Vēl vidusskolā no budžeta
līdzekļiem tiek paredzēts izremontēt mājturības klasi, lietvedības telpu, 2.stāva gaiteni, kā arī mainīt apkures
katlu. Skolēnu pārvadāšanai paredzēti 17446 €, tiem skolēniem, kuri izmanto sabiedrisko transportu, biļešu apmaksai – 1278 €.
Vidusskolas uzturēšanai šogad budžetā (ar atalgojumu) paredzēti 286 722 €, Mūzikas un mākslas skolas kopējais
finansējums (ar atalgojumu) sastāda 100 696 €, Kristīgās internātpamatskola iztiek ar valsts transferiem 310 462 €, pirmsskolas izglītības iestādes izdevumi sastāda 48 213 €
Otrs procentuāli lielākais finanšu ieguldījums ir vispārējai vadībai 24%, no kuriem 13% jeb 226 000 € izdevumi administrācijai - atalgojums, sociālās apdrošināšanas izmaksas, uzturēšanas izmaksas, biedru naudas -Latvijas pašvaldību savienībai, Balvu rajona partnerībai, Latgales reģiona attīstības aģentūrai, eiroreģionam „Pleskava-Livonija”, atalgojums par
deleģēto funkciju veikšanu Viļakas Būvvaldei un Balvu Izglītības pārvaldei un 11% jeb 171 600 € ir plānoti aizdevuma atmaksai Valsts kasē, kur vēl maksājam par vidusskolas ēkas renovāciju (pēdējais gads), sporta halli, mūzikas un mākslas skolu un tās piebūvi, parka estrādi, kultūras nama skatuvi un ūdenssaimniecības projektu. Atalgojums pašvaldībā strādājošajiem
tiek noteikts pēc darba samaksas nolikuma, kas tika apstiprināts 2013.gada novembrī, izmaiņas ir veiktas tikai par samaksu pašvaldības komisijās strādājošiem.
Trešā sfēra, kur plānojas lielāki finanšu ieguldījumi ir Sociālā aizsardzība – 6% jeb 100 400€. Sociālās palīdzības veidi kopumā paliek tādi paši – GMI, dzīvokļa pabalsts, vienreizējais-ārkārtas, krīzes situācijā, veselības aprūpes pabalsts, skolēnu ēdināšanai šogad plānots nedaudz vairāk, tāpat maksāsim vienreizējo pabalstu skolas piederumu iegādei skolēniem,
gatavojoties jaunajam mācību gadam, pabalstu izglītības kvalitātes stimulēšanai- olimpiāžu uzvarētājiem, jaundzimušo aprūpei, donoriem, politiski represētajiem, Černobiļas avārijas
seku novēršanā iesaistītajiem un apbedīšanas pabalstu. No jauna vēl esam plānojuši pabalstu nozīmīgās dzīves jubilejās un svētku pabalstu par godu LR proklamēšanas gadadienai.
Plānojot sociālās aizsardzības budžetu, par pamatu ņemta 2013.gada faktiskā izpilde, kas, ir nedaudz palielināta. Precīzu informāciju par katru no veidiem sniegsim atsevišķi, kad tiks
apstiprināti ministrijā saistošie noteikumi „Par sociālās palīdzības pabalstiem Baltinavas novadā”
Pārējie izdevumi - kultūrai, izklaidei, apkalpojošai sfērai (ūdenssaimniecība, kanalizācija, atkritumu apsaimniekošana, ielu apgaismošana,pirts, parks, muzejs, biblioteka u.c.) sastāda
mazāk par 6% no pašvaldības kopbudžeta.
Speciālā budžeta ieņēmumi šogad paredzēti 43911€ apmērā, no kuriem autoceļu mērķdotācija sastāda 40563€, dabas resursu nodoklis par derīgajiem izrakteņiem – 3300€, maksa par
zvejas tiesībām -48€, bet darbus plānojam veikt par 98925 €. To varam atļauties uz iepriekšējo gadu ietaupījumiem. Pēc ūdenssaimniecības projekta 1.kārtas būvniecības darbiem
plānojam sakārtot Tilžas ielu līdz Parka ielas pagriezienam, iztrādāt ielu apgaismojuma rekonstrukcijas projektu Dārza ielai un daļai no Jaunās ielas, sakarā ar to, ka Latvenergo ņem
nost stabus un ielas paliek bez apgaismojuma. Apgaismojums paredzēts arī Skolas ielā. Grants seguma ceļos plānojas tikai uzturēšanas un kopšanas darbi. Lielāki darbi novada ceļos
varētu būt pēc projektu izsludināšanas programmā „Pamatpakalpojumi ekonomikai”, kur solīti līdzekļi ceļu rekostrukcijai.
Arī šogad plānojam iesaistīties vairākos projektos –piedalāmies arī Latgales plānošanas reģiona un Latgales reģiona attīstības aģentūras kopējā Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmā īstenojot projektu „Museum Gateway”, caur kuru Baltinavas novada muzejā tiks investēti 6112 EUR. Pašreiz turpinās darbs pie projektiem
„Norādes zīmju izgatavošana un uzstādīšana Baltinavas novadā”, tirgus paviljona nojume, realizējot projektu „Tirdzniecības punkta ierīkošana Baltinavas ciemā” un „Informācijas
stenda izbūve Baltinavā”
Tāpat plānojam atbalstīt ar līdzfinansējumu arī sabiedriskajām organizācijām apstiprinātos projektus.
Sīkāk plānotos budžeta ieņēmumus un izdevumus, kā arī apstiprinātos saistošos noteikumus, arī amatpersonu atlīdzību varēsiet atrast mājas lapā - www.baltinava.lv vai arī iepazīties
pie sekretāres novada domē.
Domes priekšsēdētāja L.Siliņa

Baltinavā viesojas Balvu izglītības pārvaldes pārstāvji
Sadarbība mūsdienās ir pareizais
ceļš uz attīstību. Lai stiprinātu
Balvu un Baltinavas izglītības
sektora savstarpējo sadarbību, 22.
janvārī Baltinavas novada domē
tikās priekšsēdētāja Lidija Siliņa,
vietējo izglītības iestāžu vadītāji
un Balvu izglītības, kultūras un
sporta pārvaldes pārstāvjipārvaldes vadītāja Nora Apīne, interešu izglītības darba speciāliste
Ilona Naļivaiko, Izglītības darba
speciāliste Terēza Čudarkina.
Tikšanās laikā tika pārrunāti Baltinavas un Balvu sadarbības labās prakses
piemēri, kā arī izstrādāti jauni priekšlikumi turpmākai attīstībai.
Pārstāvji pārrunāja arī problēmas izglītības sfērā, kas mūsdienās it sevišķi
skar lauku skolas. Diemžēl, bet, gadiem ejot, arvien vairāk mazinās skolēnu
skaits lauku skolās, kas liek nopietni pārdomāt skolu turpmāko darbību. Tomēr
pozitīvi ir tas, ka absolvējušie skolu jaunieši pamazām atgriežas dzimtajā pusē.
Baltinavas jauniešu vidū novērojama tendence- vecāku saimniecību paplašināšana, finansējuma piesaiste caur fondu projektiem. Jaunieši kopumā kļūst
arvien ieinteresētāki dažādu projektu realizācijā.
Balvu pārstāvji atzinīgi novērtēja Baltinavas jauniešus – esot ļoti aktīvi un
enerģiski, kas pašu spēkiem spēj realizēt savus plānus un ieceres, kā, piemēram,
idejas par hokeja laukumu realizēšana.
Uz atvadām tika norunāts šādas tikšanās rīkot biežāk, jo tā ir lieliska iespēja
klātienē pārrunāt jaunas idejas un kopīgiem spēkiem meklēt risinājumus problēmjautājumiem. „Lai mūsu sadarbībai arī turpmāk būtu tik labi rezultāti!”: vēlēja domes priekšsēdētāja Lidija Siliņa.
Teksts, foto: Madara Balode
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Jaunie domes darbinieki
Gunta Pudnika, Tūrisma informācijas konsultante
(turisms@baltinava.lv)
Esmu studējusi Latvijas Kultūras
koledžā - Kultūras tūrisma organizāciju
- kā arī Rēzeknes Augstskolā.
Darba kolektīvs domē ir jauks, atsaucīgs.
Izvēlējos strādāt tūrisma jomā tāpēc, ka
man patīk vēsture un kultūrvēsturiskās
vērtības. Tūrisms izdaiļo konkrēto vietu
un padara to pievilcīgu, un atpazīstamu
plašākā sabiedrībā. Baltinavā vēlos apzināt un attīstīt visu novada skaistumu un tūrisma iespēju potenciālu.

Madara Balode, Sabiedrisko attiecību speciāliste
(sab.attiecibas@baltinava.lv)
Esmu absolvējusi Latvijas Lauksaimniecības universitātē iestāžu un uzņēmumu ārējos sakarus. Izvēlējos strādāt sabiedrisko attiecību jomā, jo mani
saista darbs, kurā nemitīgi atrodos komunikācijā
ar cilvēkiem. Esmu jau labi iejutusies jaunajā
darba kolektīvā, kolēģi ir ļoti atsaucīgi.
Mans mērķis ir novada publicitātes veidošana.
Novadā notiek daudz interesantu un oriģinālu pasākumu, par kuriem, tāpat kā par pašu novadu,
būtu jāinformē pēc iespējas plašāka auditorija.
Tāpat turpmāk veidošu Baltinavas avīzi. Izvēlējos
Baltinavu, kā savu darbavietu, jo mani saista novada patriotiskums.
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Baltinavas novada domes informatīvais izdevums

Par projektiem
Eiropas savienība

Informācijas stenda izbūve

Akcija „Gaismas ceļš - Grāmatu draugu ķēde”

Baltinavas
novada dome

2014.gadā Baltinavas novada dome realizē pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana
un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošabas teritotijā” projektu
„Informācijas stenda izbūve Baltinavā” Nr. 13-07-LL04-L413202-000016.
Projekta mērķis: veidot pozitīvu Baltinavas novada tēlu, nodrošināt informācijas pieejamību par Baltinavas novadā esošajiem kultūras, kultūrvēsturiskajiem un dabas mantojuma
objektiem, popularizēt latgaliešu dialektu, kā kultūrvesturisko mantojumu.
Projekta realizācijas laikā tiks izbūvēts informācijas stends Baltinavas centrā pretī autobusa pieturai zemes gabalā „Gramberga māja”17,8 m2 platībā, kurā būs izvietota Baltinavas
novada karte latgaliešu dialektā atzīmētajiem kultūras, kultūrvēsturiskajiem un dabas mantojuma objektu nosaukumiem, dažāda informācija afišu un aprakstu veidā un foto attēli ar
ievērojamākajām vietām Baltinavas novadā.
Projekta kopējās izmaksas sastāda 6152,57 €, attiecināmās izmaksas sastāda 5084,77 €,
ELFLA finansējums 90% jeb 3216,24 €.
Būvdarbu veikšanai tika izvēlēts būvuzņēmējs SIA „Kalna nami”, reģ. Nr. 43403001316,
pamatojoties uz Baltinavas novada Iepirkumu sēdes (protokols Nr. 4 no 2013.gada 5.novembra) lēmumu, veicot tirgus cenu aptauju, izvēloties pretendentu ar zemāko cenas piedāvājumu.
Projekta realizācijas termiņš no 2013. gada 1.jūlija līdz 2014.gada 30.oktobrim.
Informāciju sagatavoja S.Tabore

Eiropas savienība

Baltinavas
novada dome

Baltinavas vidusskolā tiek realizēts
KPFI projekts
Baltinavas novada dome uzsākusi „Klimata pārmaiņu finanšu instrumeta” finansētā projekta „Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, uzlabojot Baltinavas vidusskolas ēkas energoefektivitāti” Nr. KPFI – 15.2/71.
Projekta vispārīgais mērķis ir paaugstināt Baltinavas vidusskolas ēkas energoefektivitāti,
panākot oglekļa dioksīda emisijas un siltumenerģijas patēriņa samazinājumu un dzīves telpas kvalitātes uzlabošanos Baltinavas novadā.
Projekta specifiskie mērķi:
Oglekļa dioksīda emisiju samazinājums 82 122 kg/gadā,
Siltumenerģijas patēriņš apkurei 78,50 kWh/m2 gadā,
Oglekļa dioksīda samazinājuma efektivitātes rādītājs 0,77 kg CO2/LVL
2013.gada aprīlī tika veikta Baltinavas vidusskolas tehniskā apsekošana un izstrādāts energoaudits. Pašreizējais ēkas aprēķinātais siltuenerģijas patēriņš ir vērtējams kā vidēji augsts
211,62 kWh/m2 gadā. Veicot ēkas energoefektivitātes pasākumus, tiks panākts siltumenerģijas ietaupījums, kā rezultātā samazināsies atmosfērā izmesto CO2 izmešu apjoms.
Paredzētās aktivitātes projekta īstenošanas laikā:
-Ēkas sienu, cokola un jumta pārseguma siltināšana, pakures cauruļu izolēšana ar jaunu
siltumizolāciju.
-Ventilācijas/rekuperācijas sistēmas izbūve.
-Apkures radiatoru un aprīkojuma nomaiņa.
Projekta kopējās izmaksas sastāda 181 279,81 latu (projekts tika apstiprināts 2013.gada
15.novembrī visas izmaksas norādītas latos), attiecināmās izmaksas sastāda 147 936,95
latus (KPFI finsējums 70% no attiecināmajām izmaksām, jeb 103 555,87 lati, pašvaldības
līdzfinansējums 30% jeb 44 381,08 lati) un neattiecināmās izmaksas sastāda 33 342,86
latus.
Lai izvēlētos būvuzņēmumu, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta 2.daļu
2014.gada 15.janvārī tika izsludināta iepirkuma procedūra – atklāts konkurss „Oglekļa
dioksīda emisiju samazināšana, uzlabojot Baltinavas vidusskolas ēkas energoefektivitāti”
ID Nr. BND 2014/01, kurš noslēgsies 2014.gada 18.februārī. Visa ar iepirkumu saistošā
dokumentācija ir pieejama Baltinavas novada mājas lapā www.baltinava.lv sadaļa /iepirkumi/.
Autoruzrauga un būvuzrauga pakalpojumam tiks veikta tirgus cenu aptauja.

18. janvārī Latvijas galvaspilsētā notika Rīgas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas
ilgi gaidītais atklāšanas notikums, akcija „Gaismas ceļš Grāmatu draugu ķēde”. Eiropas kultūras galvaspilsētas
gadā notiks vairāki simti
īpašu pasākumu - kultūra visplašākajā nozīmē 365 dienas
gadā ar jaunu izpratni par kultūru kā pozitīvu pārmaiņu
spēku cilvēku dzīvē. Atklājot
Eiropas kultūras galvaspilsētas gadu Rīgā, ikviens rīdzinieks, Latvijas iedzīvotājs un Rīgas viesis tika aicināts simboliski sadoties rokās par kultūras vērtībām, to saglabāšanu un tālāknešanu. Kopīga
grāmatu draugu ķēde apliecināja vērtību sistēmu Rīgā un Latvijā, no rokas rokā nododot
grāmatas no vecās Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas uz Gaismas pili.
Aizvadītajā gadā no 20. augusta līdz 1. novembrim Latvijas Nacionālā bibliotēka rīkoja
akciju „Tautas grāmatu plaukts”. Baltinavas novada lasītāju vidū akcija neguva lielu atsaucību, lai gan tika iedzīvotāji uzrunāti un apsolīja piedalīties. Tās laikā tika saziedotas
11 īpašās grāmatas, kuras „Grāmatu draugu ķēdē” no rokas rokā aizceļoja uz Gaismas
pili. Baltinavas novada dzejniece Veneranda Andžāne dāvināja savu stāstu krājumu
„Zvaigznes ēnā”, Baltinavas novada domes priekšsēdētāja Lidijas Siliņas dāvinājumā bija
novadnieka Pētera Keiša grāmata „…Here the birds of my illusions scream”. Paldies visiem par atsaucību!
30 Balvu reģiona bibliotekāri veidoja posmu Grāmatu draugu ķēdē, lai palīdzētu ikvienai, otrpus Daugavai ceļu iesākušai grāmatai, nonākt Gaismas pils plauktā. Ikvienu piepildīja satraukums un svētku sajūta būt klāt šai notikumā. Mūsu ķēdes posms atradās
Gaismas pils trešajā stāvā, kur plānotās pusstundas vietā, dziedādami , nodrošinājām grāmatu virzību. Bija patīkami kad arī manās rokās nonāca kāda no mūsu lasītāju dāvinātajām
grāmatām .Darbu padarījām ar lielu prieku. Grāmatas tika izvietotas Tautas grāmatu
plauktā, kas ēkas ātrijā slejas piecu stāvu augstumā un ir viens no centrālajiem tās interjera
elementiem. Pirmā grāmata akcijā „Gaismas ceļš – Grāmatu draugu ķēde” ceļu uz
jaunajām mājām sāka 1825. gadā Sanktpēterburgā latviešu valodā izdotā Bībele, ko
bibliotēkai uzdāvinājis grāfs Lambsdorfs.
Savukārt pēdējā un visilgāk pa cilvēku
rokām ceļojusī akcijas grāmata bija Pētera
Upenieka „Balandnieki”.
Lai gan akcijai pieteikušies bija aptuveni
15 tūkstoši dalībnieku, reālais pasākuma
dalībnieku skaits bija daudz lielāks. Pasākuma vērotāji un citi klātesošie arī labprāt devās palīgā, līdz ar to, draugu ķēde kļuva arvien garāka un dalībnieku pulks tapa arvien kuplāks. Sagaidot grāmatas pie Gaismas pils,
ikviens pie bibliotēkas novietotajā ekrānā varēja vērot grāmatu pārceļošanu.
Kopumā akcijas laikā tika pārvietotas apmēram 8–10 tūkstošus grāmatu. Līdz augustam
tiks pārvests viss bibliotēkas grāmatu krājums, kas ir ap 4 000 000 grāmatu.
Atmiņās par lielo notikumu kopā ar grāmatām dalījās bibliotekāre Ināra Bubnova

Aicinām apmeklēt un piedalīties
No 20. janvāra līdz 8. februārim
Baltinavas PII norisinās izstāde
„Sniegavīri mūsu mājās”. Bērnudārza audzēkņi, vecāki un darbinieki
tika aicināti nest uz izstādi rotaļlietas, attēlus, priekšmetus, kas saistīti
ar sniegavīriem, kā arī pašgatavotus
sniegavīrus no
jebkāda materiāla.

Informāciju sagatavoja S.Tabore

Iedzīvotāju zināšanai!
Cienījamie Baltinavas novada iedzīvotāji!
Arī šogad būs atklāts KNHM projektu konkurss. Orientējoši
konkursa pieteikumu iesniegšana varētu būt martā. Būtiskākās
izmaiņas – projekta iesniedzējam jānodrošina 50% līdzfinansējums, netiks atbalstīta pamatlīdzekļu iegāde. Semināri tiek plānoti Balvos un Viļakā. Lūgums sekot informācijai!

Informāciju
sagatavoja,
foto: Vadītāja
Ilze Ločmele
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Baltinavas novada domes informatīvais izdevums

Sporta aktivitātes

Iedzīvotāju ievērībai

Hokeja laukuma atklāšanas turnīrs

Hipotēku bankas jaunais vārds - ALTUM

Ziema šogad ilgi nesākās ar
sev raksturīgajiem laikapstākļiem - salu un dziļu
sniegu, tāpēc ikvienam hokeja sporta cienītājam bija jāpaciešas līdz labvēlīgākiem
apstākļiem hokeja sezonas
uzsākšanai. Gaisa temperatūrai pazeminoties, beidzot bija
īstais laiks ledus liešanai uz
laukuma. Pateicoties vietējo
jauniešu iniciatīvai, daudzu
dienu garumā, arī Baltinavas novadā bija gatavs hokeja laukums, tāpēc, 26.
janvārī tikās komandas: „Briežuciems”, „Kārsava”, „Baltinava”, „Cirma
SK”, „Vectilža”, „LĪGO”, lai mērotos spēkiem Baltinavas hokeja laukuma
atklāšanas turnīrā. Laikapstākļi spēlei bija piemēroti, taču, jāteic, ka dažbrīd
sniega snigšana nedaudz apgrūtināja spēles gaitu, tāpēc
laukums tika regulāri tīrīts.
Gan spēlētājiem, gan komandu
atbalstītājiem visas dienas garumā bija iespējams sildīties ar
siltu tēju hokeja laukumam
tuvu esošajā Baltinavas vidusskolas ēdamzālē. Tāpat blakus
hokeja laukumam nemitīgi
kūrās ugunskurs, kur spēlētāji
sildījās spēļu starplaikos. Arī atbalstītāji aukstumam nepadevās un līdzi juta
savām komandām visas dienas
garumā.
Pēc spēlēm komandas tika apbalvotas ar speciāli turnīram
veidotām trofejām. Kopvērtējumā 1. vietu ieguva komanda
„Cirma SK”; par 2. vietu tika
apbalvota komanda „Kārsava”
un 3. vietu ieguva „Baltinava”.
Par īpašiem nopelniem spēles
laikā tika apbalvots arī katras
komandas labākais spēlētājs.
Turnīrs ir noslēdzies, taču spēlētāji cītīgi turpinās treniņus
savu prasmju uzlabošanai, lai
jau nākamajās spēlēs sniegtu vēl labākus rezultātus. Lai veiksmīga hokeja sezona visiem spēlētājiem un atbalstītājiem! Un, protams, cerēsim,
ka nākamā sezona sāksies laicīgāk!
Teksts, foto: Madara Balode

Kultūras pasākumu afiša
22.02., plkst. 16:00 – Baltinavas kultūras
namā: filma „Ghetto games – tas ir tikai sākums”. Ieeja – brīva.
Plkst. 20:00 – Muzikāla dzejas kompozīcija
„Viens gaismas mirklis”. Ieeja – brīva.
Plkst. 22:00 – balle ar V.I.A. p. s. „SALA”.
Ieejas maksa – 1,42 €.
Informāciju sagatavoja kultūras darba
organizatore
Lelde Logina

Hipotēku banka no 2014. gada 1. janvāra strādā ar jaunu nosaukumu – valsts akciju sabiedrība „Latvijas Attīstības finanšu
institūcija Altum” (saīsināti – ALTUM). Tāpat Hipotēku banka
(tagad ALTUM) ir mainījusi statusu un 2014.gadu sākusi kā
finanšu institūcija, nevis banka.
Par pārmaiņām stāsta ALTUM Gulbenes filiāles vadītājs Valtis Krauklis.
Kāpēc Hipotēku banka pārdēvēta par ALTUM?
Vārds ALTUM mums un mūsu klientiem nav svešs. To jau kopš 2005. gada nesusi Hipotēku
bankas struktūrvienība, kas nodalīti no komerciālajiem pakalpojumiem nodarbojās ar
valsts atbalsta programmu īstenošanu. Latīņu valodā altum nozīmē augsts, dziļš, pamatīgs,
pilnīgs. Tāds ir arī mūsu skatījums uz mums uzticētājiem pienākumiem, izsniedzot valsts
atbalsta aizdevumus uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai. Nosaukumu mainām, lai
iezīmētu mūsu pārtapšanu no bankas par attīstības finanšu institūciju.
Tā ka ALTUM nesniedz noguldījumu un citus komercbanku pakalpojumus un nodarbojas
tikai ar uzņēmējdarbības valsts atbalsta programmu aizdevumu izsniegšanu, ALTUM ir
mainījusi arī statusu un turpmāk būs finanšu institūcija, nevis banka.
Vai ALTUM turpinās Hipotēku bankas iesākto?
Jā, ALTUM darbības mērķis ir nemainīgs. Ar jauno nosaukumu ALTUM turpināsim īstenot
valsts atbalsta programmas, un sniegsim valsts atbalsta finansējumu Latvijai nozīmīgām
jomām, tai skaitā biznesa uzsākšanai un paplašināšanai, mazo un vidējo uzņēmumu attīstībai, lauksaimnieku atbalstam. Kā ALTUM finanšu institūcija iekļausies topošajā vienotajā
attīstības finanšu institūcijā, kas tiks veidota apvienojot ALTUM, Latvijas Garantiju aģentūru un Lauku attīstības fondu.
Vai nosaukuma un statusa maiņa rada izmaiņas klientiem?
Līdz ar nosaukuma maiņu ALTUM sadarbība ar esošajiem klientiem nemainīsies – klientu
apkalpošanu turpināsies esošajā klientu apkalpošanas tīklā, deviņās filiālēs un 18 attīstības
programmu klientu apkalpošanas centros visā Latvijā. Līgumi klientiem nebūs jāpārslēdz,
arī uzņēmuma reģistrācijas numurs saglabājas līdzšinējais.
Jāpiebilst, ka vizuāli Hipotēku banka par ALTUM pārtaps pakāpeniski pirmā pusgada
laikā, kas nozīmē, ka arī izkārtnes uz filiālēm un konsultāciju centriem nomainīsim pakāpeniski.
Ko ALTUM piedāvā esošajiem un topošajiem uzņēmējiem?
Arī 2014.gadā kopumā sešās dažādās valsts atbalsta programmās uzņēmējiem pieejami
aptuveni 70 miljoni eiro. Tāpat kā līdz šim, mazāki un lielāki aizdevumi pieejami plašam
uzņēmēju lokam.
Jaunajiem uzņēmējiem paredzēta Starta programma, kuru līdzfinansē Eiropas Sociālais
fonds. Tā piedāvā gan aizdevumu ar atvieglotiem nosacījumiem, gan bezmaksas konsultācijas biznesa plāna sagatavošanai, kā arī mācības uzņēmējdarbībai nepieciešamo zināšanu
iegūšanai.
Starta programmā paredzēta arī aizdevuma procentu subsīdija 70% un 80% apmērā, kas
palīdz aizdevuma procentu maksājumu segšanā. Tas nozīmē, ka biznesa uzsācējiem, kas
savas idejas īstenošanai finansējumu aizņemsies ALTUM Starta programmā, atkarībā no
uzņēmuma darbības ilguma, tiks segti 80% vai 70% no kopējās aizdevuma procentos maksājamās summas. Uzņēmējam pašam būs jāmaksā tikai 20% vai 30% no šīs summas.
Starta programmas ietvaros tiek atbalstīti projekti līdz 85 372,31 eiro (60 tūkstoši latu) ar
klienta līdzdalību vismaz 10% apmērā. Klienta līdzdalība nav nepieciešama, ja aizdevuma
summa nepārsniedz 7 114,36 eiro (5000 latu).
Tāpat piedāvājam mikrokreditēšanas programmu, kas ir ļoti populāra un tajā var vienkāršākā veidā saņemt aizdevumu līdz 14 228,72 eiro (10 tūkstošiem latu).
Lielāki aizdevumi ir pieejami MVU izaugsmes aizdevumu un Komersantu konkurētspējas
uzlabošanas valsts atbalsta programmās. MVU izaugsmes aizdevumu programmā var saņemt aizdevumu investīcijām un apgrozāmajiem līdzekļiem līdz 426 861,54 eiro (300 tūkstoši latu) vienam komersantam vai 3 130 317,98 eiro (2 miljoni latu) lauksaimnieciskās
produkcijas ražotājiem. Programmas aizdevumi ir pieejami arī pakalpojumu nozarēs strādājošajiem mikro un mazajiem komersantiem, ja aizdevumu kopējā summa vienam komersantam šīs programmas ietvaros nepārsniegs 42 686,15 eiro (30 tūkstoši latu).
Komersantu konkurētspējas uzlabošanās programmā apgrozāmo līdzekļu un investīciju
aizdevumu summa ir līdz 2 134 307,72 eiro (1,5 miljoni latu) vienam vai savstarpēji saistītiem uzņēmumiem.
Speciālas programmas ir arī lauksaimnieku vajadzībām – apgrozāmo līdzekļu aizdevumu
programma, kā arī ALTUM piedalās arī lauksaimniecības zemes iegādes programmas īstenošanā – pieņemam aizdevuma pieteikumus un izvērtējam, tos, savukārt lēmumu par aizdevuma piešķiršanu pieņem Lauku Attīstības fonds.
Iepriekšējos gados dažādām uzņēmēju vajadzībām Hipotēku banka piešķīrusi vairāk nekā
288 miljonus latu (409 miljonus eiro), atbalstīti vairāk kā 4500 Latvijas uzņēmēju projekti,
saglabātas esošās un radītas tūkstošiem jaunu darbavietu. Sākot ar 2014.gadu, iesākto
turpina ALTUM! Novēlu veiksmīgu un izaugsmes bagātu Jauno gadu!
Kur saņemt vairāk informācijas par ALTUM piedāvājumu?
Informācija par ALTUM piedāvātajām valsts atbalsta programmām uzņēmējiem pieejama
mūsu mājas lapā www.altum.lv un deviņās filiālēs, tostarp Gulbenē, Rīgas ielā 47 (darba
laiks katru darbdienu no 8.30 – 17.00) un Attīstības programmu konsultāciju centros visā
Latvijā. Tuvākais konsultāciju centrs atrodas Balvos (Brīvības ielā 46A) un tas apmeklētājiem ir atvērts pirmdienās no 9.00 – 14.00 un trešdienās no 14.00 – 17.00.
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