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1. Pamatinformācija
Baltinavas novads atrodas Latvijas Republikas
ziemeļaustrumos, Austrumlatvijas zemienes Atzeles
pacēlumā un Mudavas zemienes Abrenes nolaidenumā.
Novads robeţojas ar Tilţas pagastu dienvidrietumos,
Balvu novada Brieţuciema pagastu rietumos un
ziemeļrietumos, Viļakas novada Šķilbēnu pagastu
ziemeļos, Krievijas FR ziemeļos, austrumos un
dienvidaustrumos, kopējā robeţa 27,8 km garumā,
Kārsavas novada Salnavas pagastu dienvidos.
Baltinavas novads atrodas ģeogrāfiski neizdevīgā vietā
pret valsts teritoriju, viens no tālākajiem novadiem no
Rīgas, 62 km no Latgales reģionālā attīstības centra –
Rēzeknes.
Novada
administratīvais
centrs
atrodas
Baltinavas ciemā. Tas atrodas novada centrālajā daļā un
ir ērti sasniedzams novada iedzīvotājiem.
Baltinavas novada kopējā platība ir 18523,0 ha
jeb 185,0 km2, (Latgales plānošanas reģiona platība
14459 km2) no kuriem lielāko daļu aizņem
lauksaimniecībā izmantojamā zeme un meţsaimniecības
zeme (kopā 85,36% no kopējās novada teritorijas). Pēc sadalījuma pa zemes lietojuma veidiem,
saskaņā ar Valsts zemes dienesta bilanci, teritorijas lielāko daļu aizņem lauksaimniecībā
izmantojamās zemes, kas ir 9083,3 ha jeb 49,04% no kopējās novada platības. Lauksaimniecībā
izmantojamās zemes ir vienas no auglīgākajām šajā reģionā. Meţi aizņem 6728,2 ha no novada
teritorijas jeb 36,32%, purvi – 860,3 ha jeb 4,64%, teritorijas zem ūdeņiem aizņem salīdzinoši
nelielu daļu – 349,3 ha jeb 1,88%. Apbūvētās teritorijas aizņem salīdzinoši ļoti niecīgu daļu
(zem ēkām un pagalmiem 166,3 ha, zem ceļiem 260,1 ha), kas kopumā sastāda 2,3%.
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 2000 teritorijas): Motrīnes ezers un
Numernes valnis aizņem ļoti nelielu daļu teritorijas (6 ha), tāpēc saimnieciskās darbības
ierobeţojumi praktiski nepastāv.
Novadā ir 2 mikroliegumi 33,2 ha platībā, aizsargājama aleja (Tilţas aleja) un 11
arhitektūras pieminekļi.
Baltinavas pašvaldībā iedzīvotāju skaita izmaiņām ir negatīva tendence. Pēdējo piecu
gadu laikā iedzīvotāju skaits samazinājies par 5,5%. Baltinavas pašvaldības iedzīvotāju
sadalījums pēc nacionālās piederības ir viendabīgs. 82% no visiem iedzīvotājiem ir latvieši,
13,7% krievu tautības iedzīvotāji un pārējie 4,3% iedzīvotāju ir krievi, ukraiņi, poļi, baltkrievi,
čuvaši, kazahi, tatāri, čigāni.

1.1. Domes darbības mērķi un funkcijas

Pašvaldība pilda šādas pastāvīgās funkcijas:

1) organizē iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija;
siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un
attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds;
2) gādā par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un
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laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai
paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana;
industriālo atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto
dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana);
3) nosaka kārtību, kādā izmantojami publiskā lietošanā esošie meţi un ūdeņi, ja likumos
nav noteikts citādi;
4) gādā par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu
nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība
ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.);
5) rūpējas par kultūru un sekmē tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas
jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem,
atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.);
6) nodrošina veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicina iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu;
7) nodrošina iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība
maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļauţu nodrošināšana ar
vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību
un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.);
8) kārto aizbildnības, aizgādnības un adopcijas lietas, kā arī ar audţuģimenēm saistītos
jautājumus;
9) sniedz palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā;
10) sekmē uzņēmējdarbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpējas par bezdarba
samazināšanu;
11) izsniedz atļaujas un licences uzņēmējdarbībai, ja tas paredzēts likumos;
12) gādā par sabiedrisko kārtību, apkaro ţūpību un netiklību
13) saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu nosaka zemes izmantošanas un
apbūves kārtību;
14) pārzina būvniecību attiecīgajā administratīvajā teritorijā;
15) veic civilstāvokļa aktu reģistrāciju;
16) savāc un sniedz valsts statistikai nepieciešamās ziņas;
17) organizē tiesu piesēdētāju vēlēšanas un veic nepieciešamos pasākumus vietējās
pašvaldības domes (padomes) vēlēšanās;
18) piedalās civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā;
19) organizē sabiedriskā transporta pakalpojumus;
20) nodrošina pašvaldības pārstāvību reģionālajā slimokasē;
21) organizē pedagoģisko darbinieku tālākizglītību un izglītības metodisko darbu;
22) veic attiecīgajā administratīvajā teritorijā dzīvojošo bērnu uzskaiti;
23) īsteno bērnu tiesību aizsardzību attiecīgajā administratīvajā teritorijā.
Novada teritorijā darbojas uzņēmēji, kuru uzņēmējdarbība galvenokārt virzīta uz
meţsaimniecību, lauksaimniecību, lopkopību, kur tiek nodarbināti novada ļaudis. Baltinavā ir
nodrošināta daţādu izglītības, veselības aprūpes un kultūras iestāţu pakalpojumu pieejamība un
to sniegšanai nepieciešamā infrastruktūra. Pašvaldības pakļautībā atrodas Baltinavas vidusskola,
Baltinavas mūzikas un mākslas skola, pirmsskolas izglītības iestāde, kultūras nams, bibliotēka,
muzejs. Ir ģimenes ārsta prakse, 2 draudzes, 8 tirdzniecības uzņēmumi, pasta nodaļa, aptieka,
nodarbinātības valsts dienesta Baltinavas filiāle, Baltinavas Kristīgā internātpamatskola.
Pašvaldības teritorijā darbojas Valsts robeţsardzes Viļakas pārvaldes Punduru nodaļa. Arī šajās
sfērās tiek nodarbināti pašvaldības iedzīvotāji. Individuālā darba veicēji sniedz pakalpojumus apģērbu šūšanā un labošanā, apavu remontdarbus, friziera, veterināros.
Pašvaldībā ir labs tehniskais nodrošinājums – 17 datori, kuri ir ar interneta pieslēgumu un
saslēgti lokālā tīklā. Darbojas datoru zāle, kurā ir 10 datori, kurus izmanto gan novada
iedzīvotāji, gan skolēni. Ir 3 kopētāji, skeneris. Pašvaldības sakarus nodrošina faksa aparāts,
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telefonsakari tiek nodrošināti analogajā sistēmā. Pašvaldības darbinieku vajadzībām ir arī
mobilie telefoni. Pašvaldībai ir vieglā automašīna un autobuss, kurš pārvadā skolēnus uz skolu
un mājās. Ceļu uzturēšanai ir auto greiders.
Lai veicinātu uzņēmējdarbības un tūrisma attīstību novadā, domes telpās strādā
Lauksaimniecības konsultāciju centra algots darbinieks, kurš nodarbojas ar jaunākās
informācijas par lauksaimniecību popularizēšanu, daţādu konsultāciju sniegšanu uzņēmējiem,
palīdzības sniegšanu projektu izstrādē un realizēšanā.
Individuālā darba veicēji ar pašvaldības lēmumu lielākoties tiek atbrīvoti no patentu
maksas, kas veicina individuālā darba veicēju skaita palielināšanos.
Lai uzlabotu darba kvalitāti un paaugstinātu pašvaldības pieejamību iedzīvotājiem,
pašvaldības darbinieki regulāri pilnveido zināšanas savās specialitātēs, apmeklē seminārus,
kvalifikācijas celšanas kursus Latvijas Pašvaldību Mācību centrā Rīgā, mācību un informatīvos
seminārus reģionā un valstī. Pašvaldības darbinieki ir papildinājuši zināšanas par grāmatvedības
organizēšanu, lietvedību, sociālās palīdzības sniegšanu saistībā ar jaunāko likumdošanā.

1.2. Pašvaldības struktūra

Baltinavas novada dome savu darbību uzsāka 2009. gada 1. jūlijā. 2013. gadā notika
pašvaldību vēlēšanas – Baltinavas novadā par domes priekšsēdētāju vienbalsīgi ievēlēta Lidija
Siliņa, par priekšsēdētājas vietnieci ievēlēta Sarmīte Tabore. Izpilddirektora pienākumus veic
Henrihs Logins- Slišāns.
Iedzīvotāju vēlēti, deputātu pienākumus veic 9 deputāti:
- Lidija Siliņa;
- Sarmīte Tabore;
- Imants Slišāns;
- Inta Vilkaste;
- Guntars Bartkevičs;
- Antra Keiša;
- Viktors Graudumnieks;
- Ilgvars Keišs;
- Rolands Keišs.
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Lai organizētu pašvaldības darbu un izskatītu speciālistu sagatavotos lēmumprojektus,
Baltinavas novada domē darbojas pastāvīgās komitejas:



Finanšu komiteja- Lidija Siliņa (komitejas priekšsēdētāja); Inta Vilkaste; Imants Slišāns;
Antra Keiša; Sarmīte Tabore; Guntars Bartkevičs; Viktors Graudumnieks.




Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja - Rolands Keišs (komitejas
priekšsēdētājs); Antra Keiša; Inta Vilkaste; Imants Slišāns.




Sociālo un saimniecisko lietu komiteja - Viktors Graudumnieks
priekšsēdētājs); Ilgvars Keišs; Guntars Bartkevičs; Sarmīte Tabore.

(komitejas

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem un pašvaldības
iedzīvotājiem ir izveidojusi komisijas:
 Novērtēšanas un izsoļu komisija;
 Administratīvā komisija;
 Iepirkumu komisija;
 Medību koordinēšanas komisija;
 Vēlēšanu komisija;
 Ētikas komisija.

1.3. Personāls
Pašvaldības administrācija ir pašvaldības iestāde, kas nodrošina domes pieņemto lēmumu
izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. Pašvaldībā izveidotas 3 nodaļas–
Finanšu nodaļa, Saimnieciskā nodaļa un Vispārējā un juridiskā nodaļa. Lai veiktu pašvaldības
funkcijas ir izveidoti: Sociālais dienests, bāriņtiesa, Pašvaldības pakļautībā atrodas pirmsskolas
izglītības iestāde, Baltinavas vidusskola, Baltinavas mūzikas un mākslas skola un Baltinavas
Kristīgā internātpamatskola.
Lai nodrošinātu Baltinavas novada domes darbu, tiek algoti sekojoši speciālisti –
sekretāre, lietvede, nekustāmo īpašumu speciālists-nodokļu administrators, bāriņtiesas
priekšsēdētāja, sekretāre un 3 bāriņtiesas locekļi, datorsistēmu tehniķis, lauksaimniecības
konsultants, plānošanas - attīstības konsultants, bibliotēkas vadītāja, kultūras darba organizators,
muzeja vadītāja, sporta darba organizators, saimnieciskās daļas vadītājs, kā arī vairāki tehniskie
darbinieki – 2 apkopējas, 2 šoferi, auto greidera vadītājs. Darbojas Finanšu nodaļa, Vispārējā un
juridiskā nodaļa, Saimnieciskā nodaļa, Dzimtsarakstus nodaļa un Sociālais dienests. Uz nepilnām
slodzēm strādā šādi speciālisti – juriskonsults, Bāriņtiesas priekšsēdētāja un sekretāre, Sociālā
dienesta vadītāja, sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem, Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja, Pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja, plānošanas- attīstības konsultants, sabiedrisko
attiecību speciālists, tūrisma informācijas speciālists, IT speciālists, nekustāmo īpašumu
speciālists- nodokļu administrators, sporta organizators,
Baltinavas novada pašvaldības administrācijā strādā 35 sievietes un 14 vīrieši. Lai
pašvaldība realizētu likumā noteiktās organizatoriskās, tehniskās funkcijas 2014.gadā vidēji
strādāja 47 darbinieki (amata vietu skaists – 31,05).
2014. gadā pašvaldībā pieņemti jauni darbinieki- sabiedrisko attiecību speciāliste, tūrisma
informācijas konsultante, darba aizsardzības speciālists.
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2.

Finanšu resursi un darbības
rezultāti

Baltinavas novada pašvaldība darbojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un
Baltinavas novada domes nolikumu. Finanšu pārskats ir sagatavots atbilstoši Latvijas Republikas
likumiem „Par grāmatvedību”, „Par budţetu un finanšu vadību”, „Par pašvaldību budţetiem”,
Ministru kabineta. 13.11.2007. noteikumiem Nr. 749 „ Noteikumi par valsts budţeta iestāţu un
pašvaldību gada pārskatu sagatavošanas kārtību, u.c. normatīvajiem aktiem par grāmatvedības
kārtošanu un organizēšanu, kā arī nodokļu likumdošanas aktiem.
Novada domes pakļautībā esošās iestādes nav mainījušās: Baltinavas vidusskola,
Baltinavas Mūzikas un mākslas skola, Baltinavas novada muzejs, Baltinavas bāriņtiesa,
Baltinavas bibliotēka, Baltinavas KN, kā arī Sociālais dienests. Visas pašvaldības iestādes savas
funkcijas veic pēc domē apstiprinātajiem nolikumiem un iedalītā budţeta ietvaros. Būvvaldes
funkcijas ir deleģētas veikt Viļakas novada Būvvaldei, izglītības pārvaldes funkcijas - Balvu
novada izglītības, kultūras un sporta pārvaldei.
Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās:
1.
biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”;
2.
biedrībā „Latgales reģiona attīstības aģentūra”;
3.
Izpilddirektoru asociācijā;
4.
Biedrībā „Pleskava-Livonija”
Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:
No 01.09.2009.pašvaldībai pieder 5904 kapitāla daļas kapitālsabiedrībā „Balvu
autotransports”, no 12.10.2009. sakarā ar SIA „Balvu slimnīca” reorganizāciju novada
pašvaldībai pieder 40313 kapitāla daļas SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienībā”,
21.09.2012. Baltinavas pašvaldība ir uzņemta SIA „ZAAO” dalībnieku sastāvā ar pilnībā
apmaksātām 200 kapitāla daļām 12.10.2012. – 1daļas nominālvērtība 1.0 (viens) LS
Iekšējā finanšu kontrole tiek realizēta caur ikmēneša Finanšu komitejas, izveidoto
komisiju- inventarizācijas, kases revīzijas, izsoļu un novērtēšanas, iepirkuma komisiju
starpniecību. Finanšu dokumentu apritē tiek ievērots „četru acu” princips.
Katru gadu tiek slēgts līgums ar zvērinātu revidentu par pašvaldības finansiālās darbības
izvērtēšanu. 2014.gadā šo pienākumu veic SIA „Astra RA”.
Lai izvēlētos lētāko un izdevīgāko pakalpojumu sniedzēju, tiek veiktas likumos
paredzētās iepirkuma procedūras.

Pašvaldības darbība pārskata gadā un būtiskākās
izmaiņas

Baltinavas novada pašvaldības 2014.gada budţets tika apstiprināts 23.01.2014 ar domes
saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Par Baltinavas novada domes budţetu 2014.gadam”.
Sakarā ar nepieciešamību finansēt budţetā neparedzētus pasākumus no aizņēmuma
līdzekļiem, valsts budţeta mērķdotācijām un no pašu ieņēmumiem 2014.gada laikā domes
apstiprinātajā budţetā tika izdarīti grozījumi.
Pašvaldības budţeta ieņēmumi 2014.gadā bija plānoti 1 635 544 euro apmērā, kas tika
novirzīti pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai – izdevumiem no budţeta finansējamo
institūciju uzturēšanai, novada infrastruktūras uzturēšanai, pabalstiem maznodrošinātajiem
iedzīvotājiem, novada pasākumu finansēšanai, investīciju finansēšanai un citiem izdevumiem,
kas bija iekļauti pašvaldības budţetā 2014.gadam.
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2014.gadā kopbudţeta izdevumi bija plānoti 1 737 021euro apmērā. Pašvaldības budţeta
izdevumi 2014.gada beigās – 2083612.61 euro
Pārskata gadā Baltinavas novada dome turpināja darbu pie Eiropas Savienības
struktūrfondu finansēto projektu tehniskās dokumentācijas sagatavošanas un tika realizēti divi
KPFI projekti, šim mērķim 2014.gadā Valsts kasē saņemts aizdevums 437633 euro apmērā.
Tādejādi ieņēmumi uz 31.12.2014.sastādīja 2083612.61 euro. Aizņēmuma līdzekļiem ir izlietoti
2014.gadā, tāpēc gan ieņēmumi, gan izdevumi pārskata gada beigās ievērojami atšķiras no
plānotajiem.
2014.gada noslēgumā saistības Valsts kasē sastādīja 1 068 591 euro.
Lai realizētu sporta zāles celtniecības projektu, pašvaldība valsts kasē 2007.gada ņēma
aizņēmumu 200000 Ls apmērā, saistības – 214398 euro
ELFLA projekta „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”- ”Baltinavas interešu
un kultūras centra rekonstrukcija” realizācijai vēl jāfinansē 27 825 euro
Baltinavas parka estrādes rekonstrukcijai – 13 482 euro;
Skatuves modernizācijai Baltinavas kultūras namā” -1603 euro
Ūdenssaimniecības attīstības Baltinavas ciemā projekta realizācijai – 314 724 euro
Kultūras un interešu centra jumta rekonstrukcijai – 28 980 euro
Baltinavas vidusskolas siltināšana – 325 858 euro;
Baltinavas kultūras nama siltināšana – 122 798 euro
Uz pārskata gada beigām saistību apmērs Valsts kasē sastādīja 12.96% no pamatbudţeta
ieņēmumiem.
Aizņēmumu pamatsummas un procentu atmaksa būtiski neiespaido pašvaldības budţetu,
bet apgrūtinājums funkciju realizācijai pastāv.
Baltinavas pašvaldībai, izņemot Valsts kases aizņēmumu, citu parādsaistību nav. Nav
doti galvojumi, nav līdzdalības akciju sabiedrībās.
Pārskata gada laikā kapitālsabiedrību pamatkapitālā finansiāli ieguldījumi netika veikti

Pārskats par pamatbudžeta izpildi (euro)
N.p.k.

Rādītāji

Naudas plūsma
2013.g.
1568339
393307
328348
64960
41102
33743

4.
4.1.
4.2.

IEŅĒMUMI
Nodokļu ieņēmumi
Ienākuma nodoklis
Īpašuma nodokļi
Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi
Transferti kopā
Valsts budţeta transferti
Pašvaldību budţetu transferti

Naudas
plūsma
2014.g.
1651120
415098
340222
74876
8069
25802

1100186
1078027
20929

1202151
1181690
20461

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

IZDEVUMI
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Procentu izdevumi
Subsīdijas un dotācijas
Sociālie pabalsti
Uzturēšanas izdevumu transferti

1569563
1514061
1361464
13523
1118
105772
32184

2027646
1487794
1366236
9444
3039
78910
30165

1.
1.1.
1.2
2.
3.
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3.
Kapitālie izdevumi
55343
539852
4.
Pārējie izdevumi
159
0
Pašvaldības pamatbudţeta ieņēmumi ir palielinājušies par 82781 euro jeb par 5.3 %, bet
pašvaldības pamatbudţeta uzturēšanas izdevumi samazinājušies par 26267 euro jeb par 2.4 %,
savukārt palielinājušies kapitālie izdevumi par 484509 euro jeb par 875 %, jo 2014.gadā tika
veikta gan Baltinavas vidusskolas, gan kultūras nama ēku siltināšana.

Pārskats par speciālā budžeta izpildi (euro)
N.p.k.

1.
2.
3.
4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.

Rādītāji

Naudas plūsma
2013.g.
Ieņēmumi
42211
Nodokļu ieņēmumi
10421
Nenodokļu ieņēmumi
87
Maksas pakalpojumi un citi pašu
341
ieņēmumi
Valsts budţeta transferti
31362
Izdevumi
42303
Uzturēšanas izdevumi
41219
Kārtējie izdevumi
39970
Subsīdijas un dotācijas
20
Uzturēšanas
transferti
starp
1229
budţetiem
Kapitālie izdevumi
1084

Naudas plūsma
2014.g.
52675
11765
246
104
40560
32494
11971
11911
60
0
20523

Speciālā budţeta ieņēmumi palielinājušies par 10464 euro, bet izdevumi samazinājušies
par 9809 euro. Uzturēšanas izdevumi 2014. gadā samazinājušies par 29248 euro, bet
palielinājušies izdevumi kapitālajiem izdevumiem, jo no speciālā budţeta līdzekļiem ierīkota
apgaismes sistēma divās Baltinavas ciemata ielās par summu 20523 euro.

Pašvaldības funkciju izpildei no Valsts budžeta saņemtas
mērķdotācijas 2014.gadā (euro):













Autoceļu fonda uzturēšanai 40560
Pedagogu atlīdzībai 168164
MMS pedagogu atlīdzībai 51509
Kristīgās skolas uzturēšanai 471144
1.-3.klases ēdināšanai 3786
Mācību literatūras iegādei 2457
PFIF dotācija 254263
Pašdarbības kolektīvu dotācijai 2305
Asistenta pakalpojumu nodrošināšanai 2171
Muzeja krājumu papildināšanai 1073
Brēksenes kapu kapličas tehniskajai apsekošanai 1000
Vidusskolas ēkas siltināšanai 117981
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Kultūras nama ēkas siltināšanai 39585
Dzesētavu iegāde medniekiem 2320

3. Nekustamie īpašumi

Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums

No 01.11.2013. līdz 01.11.2014. notikušas izmaiņas pašvaldības īpašumu bilancē
Zemesgrāmatā ierakstīti divi īpašumi ar kopējo platību 3,0611 ha, kadastrālo vērtību EUR
1131,00 savukārt no bilances izņemti trīs īpašumi ar kopējo platību 14,73 ha zemes ar kadastrālo
vērtību 1732,00 EUR. Septiņiem īpašumiem mainīta platība.
Kopumā pašvaldībai piekrītošo zemju platības samazinājušās par 2,3%, vērtība pieaugusi
par 14,47%.
Par 0,37 % samazinājusies iznomātās zemes platība, bet vērtība palielinājusies par
27,38%.

Baltinavas novada pašvaldības bilances izmaiņas,
01.11.2013.-01.11.2014.

Nr.
1.

2.

Zeme,kas
ierakstīta
Zemesgrāmatā
Zeme, kas nav
ierakstīta
Zemesgrāmatā
KOPĀ: (1. + 2.)

01.11.2013.
ha
Ls (EUR)
52,6952
25913
(36870,88)

01.11.2014.
ha
EUR
45,7932
44879,00

Izmaiņas, %
ha
EUR
-13,10 21,72

720,9468

710,0499

-1,51

184455
(262455,82)

298589,03

13,77

773,642

210368
755,8431 343468,03 -2,3
14,47
(299326,70)
3.
t. sk. iznomātā 357,645
81246,81
356,3060 147250,41
-0,37
27,38
zeme
(115603,80)
No pašvaldībai piekrītošajām zemēm 60% jeb 450,3485 ha ir lauksaimniecībā
izmantojamā zeme, 14% jeb 104,3364 ha aizņem meţa zemes. Zeme zem ūdeņiem veido tikai
4%.
Lai arī kopumā pašvaldībai piekrītošo zemju platība ir samazinājusies, sadalījums pa
lietošanas mērķu grupām būtiski nav mainījusies salīdzinot ar 01.11.2013.
4%

6%

11%

LIZ
Meži

5%

Zem ēkām
Zem ceļiem
Zem ūdens
14%

60%

Citas zemes

(Baltinavas novada pašvaldībai piekrītošo zemju sadalījums pēc platības (ha) pa galvenajām
lietošanas mērķu grupām, %)
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1. Sociālā palīdzība
Baltinavas novada Sociālais dienests (turpmāk tekstā – „Sociālais dienests”) ir
Baltinavas novada domes izveidota iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz
sociālos pakalpojumus Baltinavas novada iedzīvotājiem.
Sociālā dienesta mērķis ir nodrošināt Baltinavas novada iedzīvotāju sociālo vajadzību
profesionālu izvērtēšanu, kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu,
veicinot šo personu pašpalīdzību un integrāciju sabiedrībā.
Sociālajā dienestā strādā 4 cilvēki - vadītāja, sociālais darbinieks, sociālais darbinieks darbam ar
ģimenēm ar bērniem un psihologs.

2014. gadā apstiprināti saistošie noteikumi:
1. Baltinavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 4 „Par pabalstu piešķiršanu Baltinavas
novadā”, apstiprināti ar Baltinavas novada domes 25.05.2014. sēdes lēmumu (protokols
Nr.6, 1&).
2. Baltinavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 5 „Brīvpusdienu iešķiršanas kārtība
Baltinavas novadā”, apstiprināti ar Baltinavas novada domes 22.05.2014. sēdes lēmumu
(protokols Nr.6, 2&).
3. Baltinavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 10 „Par sociālās palīdzības pabalstiem
Baltinavas novadā”, apstiprināti ar Baltinavas novada domes 23.10.2014. sēdes lēmumu
(protokols Nr.11, 2&).
4. Baltinavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 11 „Par maznodrošinātās ģimenes
(personas) statusa noteikšanu Baltinavas novadā”, apstiprināti ar Baltinavas novada domes
23.10.2014. sēdes lēmumu (protokols Nr.11, 3&).
5. Baltinavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 12 „Par aprūpes mājās pakalpojuma
organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Baltinavas novadā”, apstiprināti ar
Baltinavas novada domes 27.11.2014. sēdes lēmumu (protokols Nr.12, 6&).
6. Grozījumi Baltinavas novada domes 23.10.2014. saistošajos noteikumos Nr. 10 „Par
sociālās palīdzības pabalstiem Baltinavas novadā”, apstiprināti ar Baltinavas novada domes
30.12.2014. sēdes lēmumu (protokols Nr.14, 2&).

Sociālā dienesta klientu mērķgrupas:







ģimenes ar bērniem
bezdarbnieki
personas ar invaliditāti
vientuļie pensionāri
personas ar zemiem ienākumiem
personas pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma vietām
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Pašvaldības budžeta izdevumi Sociālā dienesta administrēto
atbalsta pasākumu nodrošināšanai
Sociālā palīdzība (pabalsti)

€ 18 131,76

No pašvaldības budţeta līdzekļiem apmaksātie (pirktie)
sociālie pakalpojumi (pansionāti, krīzes centri)

€ 10 937,27

Pašvaldības nodrošināto sociālo pakalpojumu sniedzēju
institūciju uzturēšanas izdevumi (pabalsts aprūpei)

€ 4 204,32

Pašvaldības pabalsti (nevērtējot ienākumus)

€ 23 700,48

Pašvaldības sociālā dienesta uzturēšanas izdevumi

€ 18 874,00

Sociālās palīdzības pabalsti
Pabalsts

Izlietotie
līdzekļi

Ģimenes

Personas
ģimenēs kopā

t.sk. bērni

14024,36

45

79

14

2575,06

38

95

25

1307,34

32

59

6

17906,76

115

233

45

12541,25

44

75

13

Dzīvokļa pabalsts

2490,18

75

158

36

Citi pašvaldības
saistošajos noteikumos
noteiktie sociālās

2875,33

51

59

15

Izmaksāti pabalsti
trūcīgām ģimenēm,
kuru ienākumi ir līdz
GMI līmenim (€49,80)
Izmaksāti pabalsti
ģimenēm, kurām
ienākumi ir no GMI
līmeņa līdz trūcīgās
personas ienākumu
līmenim (€ 128,06)
Pabalsti, kas izmaksāti
ģimenēm, kurām
ienākumi ir virs
trūcīgās ģimenes
ienākumiem
ienākumu testētie
pašvaldības sociālās
palīdzības pabalsti
GMI (vidējais GMI
pabalsts personai
mēnesī € 35,13)

Baltinavas novada pašvaldības publiskais pārskats

12

palīdzības pabalsti
Pabalsts pieaugušo
ēdināšanai

138,99

1

1

Krīzes situācijā

14,23

1

1

2722,11

50

58

225

2

2

Veselības aprūpes
pabalsts
Pabalsts bez ienākumu testēšanas
(ārkārtas situācijā)

15

Pašvaldības pabalsti (nevērtējot ienākumus)
2014. gadā

Pabalsta veids
Pabalsts jaundzimušā aprūpei

€ 725,00

Apbedīšanas pabalsts

€ 1 162,92

Pabalsts Černobiļas avārijas seku likvidatoriem un politiski
represētām personām.

€ 192,06

Pabalsts donoriem

€ 2 57,10

Pabalsts bērna izglītības nodrošināšanai un veicināšanai

€ 3 327,58

Ziemassvētku pabalsts (dāvana)

€ 1 563,46

Svētku pabalsts par godu kārtējai Latvijas Republikas
proklamēšanas gadadienai

€ 60,00

Brīvpusdienu piešķiršana

€ 16 412,36

Sociālā dienesta darbs
Klientu apmeklējums iestādē (sociālā darbinieka)
Klientu apmeklējums iestādē (sociālā darbinieka ar ģimenēm ar
bērniem)
Klientu apsekošanas dzīvesvietā (sociālā darbinieka)
Klientu apsekošanas dzīvesvietā (sociālā darbinieka ar ģimenēm ar
bērniem)
Saņemtie dokumenti (no augstākstāvošām institūcijām (ministrijām,
pašvaldībām), tiesām un iestādēm)
Nosūtītie dokumenti (augstākstāvošām institūcijām (ministrijām,
pašvaldībām), tiesām un iestādēm)
Saņemtie iesniegumi
Pieņemtie administratīvie akti (lēmumi), t.sk.
Lēmums par trūcīgās personas statusa piešķiršanu
Lēmums par GMI piešķiršanu
Lēmums par GMI izmaksu
Lēmums par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu
Lēmums par ienākumu izvērtēšanu
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921 (vidēji mēnesī 77
personas)

63
53
73
64
78
537
753
214
98
204
75
32
13

Lēmums par veselības aprūpes pabalsta piešķiršanu
Lēmums par pabalsta ārkārtas situācijā piešķiršanu
Lēmums par pieaugušo ēdināšanas pabalsta piešķiršanu
Lēmums par pabalsta aprūpei piešķiršanu
Lēmums par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu
Lēmums par nepieciešamību piešķirt sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu
Lēmums par invalīda asistenta pakalpojuma piešķiršanu
Lēmums par pabalsta noraidīšanu
Lēmums par pabalsta izmaksas atcelšanu

56
5
4
9
1
8
3
29
16

Darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem. Sociālā darbinieka ar ģimeni ar bērniem
redzeslokā ir 16 ģimenes, 7 no tām aktīvas, 9 uzraudzības lietas. 2014.gadā noslēgtas 6 ģimeņu
lietas, sakarā ar ģimenes situācijas uzlabošanos, kā arī 3 nepilngadīgo profilakses lietas, 2 –
sakarā ar klienta pilngadības sasniegšanu, situācijas uzlabošanos, 1 – ar klienta situācijas
uzlabošanos.
No 2014.gada 3. marta sociālajam darbiniekam ar ģimeni ar bērniem kopā veiktas 73
apsekošanas klientu dzīvesvietā, dzīves apstākļu noskaidrošanai, kā arī sniegtas 63 konsultācijas
sociālajā dienestā, lai palīdzētu risināt sociālās problēmas , sniegtu psihoemocionālu atbalstu,
sekotu situācijai klienta ģimenē. Notiek sadarbība ar novada bāriņtiesas pārstāvjiem, vidusskolas
skolotājiem, ģimenes ārstiem, valsts policijas pārstāvjiem, ar psihologu – sociālā darbinieka ar
ģimeni ar bērniem redzeslokā esošiem 4 klientiem sniegtas psihologa konsultācijas. No
2014.gada marta 3 bērni ir tikuši ievietoti Latgales reģionālajā atbalsta centrā ”Rasas Pērles”, 1 –
Preiļu novada Sociālā dienesta struktūrvienībā ”Krīzes centrs”, kur saņēma profesionālu sociālo
rehabilitāciju, 1 sociālā darbinieka ar ģimeni ar bērniem redzeslokā esošai ģimenei pārtrauktas
aizgādības tiesības pār 1 bērnu. Sadarbībā ar narkologu – 1 persona saņēmusi narkoloģisko
palīdzību, atkarības ārstēšanai.
Psihologs. Sākot ar 1. septembri, Sociālajā dienestā darbu uzsāka psihologs, kurš
nodrošina psiholoģisko atbalstu un konsultācijas ikvienam Baltinavas novada iedzīvotājam. 4
mēnešu laikā psihologa konsultācijas tika sniegtas 11 klientiem.

Dienesta aktivitātes 2014. gadā
 2013. gadā piegādātās pārtikas pakas, kas nebija izņemtas līdz gada beigām, tika izdalītas
trūcīgām personām 2014. gada janvāra un februāra mēnesī.
 29. maijā no Somijas organizācijas „Cerību zvaigzne” ar biedrības „Velku biedrība”
starpniecību, saņēmām humānās palīdzības sūtījumu labdarības mērķiem. Sūtījums sastāvēja no
mēbelēm, sadzīves priekšmetiem, rotaļlietām, somām, apaviem un apģērba. 12. jūnijā novada
trūcīgām ģimenēm tika izdalītas saņemtās mēbeles. Katra ģimene saņēma vienu mēbeli, ko
uzskatīja par visvairāk nepieciešamo.
19. jūnijā visiem Baltinavas novada iedzīvotājiem bija iespēja saņemt lielāko daļu no humānās
palīdzības sūtījuma. Tā kā sūtījums bija tik apjomīgs, drēbes tika dalītas vēl 2 reizes – bērnu un
jauniešu drēbes 20. augustā un sieviešu un vīriešu drēbes – 17. decembrī. Visa humānā sūtījuma
krava tika izdalīta iedzīvotājiem.
 9. oktobrī Latvijas Neredzīgo biedrības Balvu teritoriālā organizācijas pārstāvji Sociālā dienesta
darbiniekiem un interesentiem sniedza informāciju un iepazīstināja ar cilvēku ar redzes traucējumiem
ikdienu, sadzīvi, aktivitātēm, prasmēm sociālā atbalsta projekta „Esi aktīvs, piedalies!” ietvaros.
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 Biedrība „Latvijas Samariešu apvienība” 9. oktobrī Sociālā dienesta un novada domes
darbiniekiem prezentēja īpaši aprīkotu automašīnu, kurā izveidots pārvietojams aprūpes birojs ar
autonomās strāvas ģeneratoru, dušu, silto un auksto ūdeni, tualeti, gāzes plītiņu, ledusskapi, veļas
mazgājamo mašīnu, speciālo aprīkojumu pēdu kopšanai un matu griešanai.
Biedrības pārstāvji iepazīstināja ar viņu sniegto aprūpes mājās pakalpojumu, tā apjomu, veidu,
izmaksām un iespējām šādu pakalpojumu nodrošināt arī Baltinavas novadā.
2014. gada 2. decembrī starp Baltinavas novada domi un biedrību „Latvijas Samariešu
apvienība” tika noslēgta vispārīgā vienošanās par Samariešu atbalsta mājās pakalpojuma
sniegšanu Baltinavas novadā.

Lauku attīstības programma 2007.-2013. gadam pasākums „Lauku ekonomikas
daţādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 1.
rīcība „Sociālo pakalpojumu izveidošana un attīstība” projekts „Pašapkalpošanās veļas
mazgātavas izveide Baltinavas novada Baltinavā” Nr. 14-07-LL04-L413101-000021.
23. oktobrī pieņemts lēmums Baltinavas novada domes ēkas pagrabtelpā izveidot visiem
Baltinavas novada iedzīvotājiem pieejamu pašapkalpošanās veļas mazgātavu, kurā būs divas
veļasmašīnas, kā arī klientu atpūtas zona ar galdu un krēsliem, kurā uzturēties laikā, kamēr tiek
mazgāta veļa.
Līdz 2014. gada 31. decembrim ir veikts daļējs telpu remonts. 2015. gadā darbi turpinās.

22. decembrī Septītās dienas adventistu Kārsavas draudze Kultūras nama telpās
organizēja Ziemassvētku pasākumu un dāvanu dalīšanu novada daudzbērnu, trūcīgo ģimeņu un
mazaizsargāto ģimeņu bērniem. Uz pasākumu tika aicinātas 24 ģimenes – 37 bērni vecumā no 1
līdz 10 gadiem.

Apmeklētie kursi, semināri, sapulces 2014. gadā
30. aprīlī Latvijas Pašvaldību mācību centra organizētā bezmaksas mācību programma „Interneta
droša un atbildīga lietošana”, 12 stundu apjoms – 1 darbinieks.
10.maijā Profesionālās pilnveides un supervīzijas centra „Aisma” organizētais 8 stundu
profesionālās pilnveides seminārs „Vecu cilvēku sociālās aprūpes specifika” – 3 Sociālā dienesta
darbinieki;
22., 29. augustā un 12., 19. septembrī Latvijas Pašvaldību mācību centra organizētā
profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma „Bērnu tiesību aizsardzība” 40 stundu apjomā
– 2 Sociālā dienesta darbinieki, 24 stundu apjomā (atkārtotās mācības) – 1 Sociālā dienesta
darbinieks.

2. Bāriņtiesa
Baltinavas novada bāriņtiesa ir Baltinavas novada domes izveidota aizbildnības un
aizgādnības iestāde, kuras darbības teritorija ir Baltinavas novada administratīvā teritorija.
Bāriņtiesa sagatavojot pārskatu par savu darbu, sniedz ziņas, ievērojot „Fizisko personu
datu aizsardzības likuma” nosacījumus, „Bāriņtiesu likuma” 17.panta sesto punktu un 78. pantā
minēto aizliegumu par ziņu izpaušanu trešajām personām, pildot amata pienākumus.
Bāriņtiesa darbojas vadoties pēc saistošajiem normatīvajiem aktiem, publiskajiem tiesību
principiem, un saskaņā ar Baltinavas novada bāriņtiesas nolikumu.
Bāriņtiesa, saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 4.panta otrās daļas un 17. panta nosacījumiem,
prioritāri nodrošina bērna vai aizgādnībā esošas personas tiesības un tiesisko interešu
aizsardzību, tai skaitā arī, izskata iesniegumus, sūdzības, izšķir domstarpības, piedalās lietu
izskatīšanā tiesā un sniedz atzinumus pēc tiesas pieprasījuma, sadarbojas ar valsts un pašvaldības
iestādēm, informē sociālo dienestu vai citu atbildīgu institūciju par ģimenēm, kurās netiek
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nodrošināta pietiekami bērna attīstība un audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība. Sniedz
atbalstu bērniem, vecākiem, daļēji rīcībnespējīgai personai, kura pēc palīdzības ir vērsusies
bāriņtiesā. Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos pārstāv bērnu vai aizgādnībā esošu
personu kriminālprocesā, pieņem lēmumus, saskaņā ar lietā iegūtajiem materiāliem, veic
(notariālos) apliecinājumus un citus Bāriņtiesu likumā noteiktos uzdevumus.
Baltinavas novada bāriņtiesā pieņemti 2 lēmumi, kuri netika pārsūdzēti:
1. Par aizgādības tiesību pārtraukšanu -1;
2. Par aizbildnības nodibināšanu un aizbildnes iecelšanu -1.
Viens no bāriņtiesas uzdevumiem ir aizbildnības un aizgādnības uzraudzība. Bāriņtiesa,
ne mazāk kā vienu reizi gadā, apseko aizbildņu ģimenes un aizbildnībā esošos bērnus, veic
sarunas ar tiem. Aizbildņiem līdz katra gada 1.februārim bāriņtiesā ir jāiesniedz norēķins par
aizbildnības pārvaldību un līdzekļu izlietojumu, ko bāriņtiesas priekšsēdētājs izvērtē un sniedz
savu atzinumu.
Bāriņtiesas uzraudzībā ir 2 aizbildnībā esoši bērni, kuri ievietoti aizbildņu ģimenēs ar
Baltinavas novada bāriņtiesas lēmumu 1, bet 1 bērns no citas pašvaldības ievietots aizbildņu
ģimenē, kura dzīvo Baltinavas novada administratīvajā teritorijā, pamatojoties uz citas
pašvaldības bāriņtiesas lēmumu.
Baltinavas novadā ir 1 pilngadīga aizgādnībā esoša persona, kurai ar tiesas spriedumu ir
atzīta rīcībnespēja, līdz ar ko Bāriņtiesa katru gadu, visas dzīves garumā, apseko šo ģimeni,
uzklausa, sastāda dzīves apstākļu pārbaudes aktus un izvērtē aizgādņa iesniegto norēķinu par
rīcībnespējīgās personas mantas pārvaldību.
Bāriņtiesas uzraudzībā ir 1 lieta par nepilngadīgā bērna mantas pārvaldību, kurā ir
apsekota ģimene un sastādīts mantas apskates akts, 2 lietās sniegts galīgais norēķins par
aizbilstamā mantas pārvaldību, sakarā ar bērnu pilngadības sasniegšanu.
Kopā Bāriņtiesā aktīvas ir 6 lietas, no kurām 2 lietas par aizgādības pārtraukšanu, 2
aizbildnības lietas, 1 aizgādnības lieta un 1 lieta par nepilngadīgā bērna mantas pārvaldību.
Sociālajam dienestam Bāriņtiesa sniedz informāciju un piedalās darbā ar ģimenēm, kurās
nav pietiekami nodrošināti apstākļi bērnu izglītošanai un audzināšanai, bez tam sadarbībā ar
sociālā dienesta darbinieci - darbā ar ģimeni, veiktas regulāras apsekošanas ģimenēs.
Latvijas Nacionālā arhīvu inspekcija 2014.gada 7.oktobrī veica pārbaudi par dokumentu
un arhīva pārvaldības kārtības nodrošināšanu Bāriņtiesā.
Bāriņtiesa 2015.gada 29.janvārī nosūtīja Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai,
kura uzrauga bāriņtiesu darbību, ikgadējo valsts statistikas pārskatu par 2014.gadu.
Bāriņtiesā notikušas 6 (sešas) sapulces darba organizācijas jautājumos, taj skaitā viena
strpinstitucionālā.
Bāriņtiesas priekšsēdētāja regulāri ir piedalījusies strpinstitucionālajās sapulcēs Sociālajā
dienestā.
Laika periodā no 2014. gada 14. februāra līdz 2015. gada 16. februārim, tika veikti 80
ieraksti apliecinājumu un citu darbību reģistrā par ko iekasēta valsts nodeva 668.35 EUR.
Saraksti ar ministrijām pamatdarbības jautājumos, ar juridiskām personām bāriņtiesas
kompetences jautājumos, un ar fiziskām personām bāriņtiesas kompetences jautājumos veido 39
dokumenti, savukārt bāriņtiesā saņemto dokumentu skaits ir 90, izskatītas un sniegtas atbildes uz
6 iesniegumiem.
Bāriņtiesā reģistrēti ir 158 apmeklētāji.

Baltinavas novada pašvaldības publiskais pārskats

16

6. Izglītība

6.1. Baltinavas vidusskola
Baltinavas vidusskola ir Baltinavas novada
pašvaldības vispārējās vidējās izglītības iestāde,
kura realizē vispārējās vidējās izglītības
vispārizglītojošā virziena programmu (kods
31011011),
pamatizglītības
programmu
(21011111), speciālās pamatizglītības programmu
izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods
21015611), vispārējās pirmsskolas izglītības
programmu (kods 01011111), audzināšanas un
interešu izglītības programmas. Baltinavas
vidusskolas darbības mērķis ir veidot visiem
skolēniem pieejamu izglītības vidi, īstenot
izglītības procesu un nodrošināt Valsts
pamatizglītības standartā un vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu un uzdevumu
sasniegšanu. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība.
Atbilstoši skolas nolikumam, skolā darbojas pedagoģiskā padome, metodiskā padome,
skolēnu padome un skolas padome. Skolēnu padomes prezidente 2014. gadā ir Agita Keiša.
Skolas padomes priekšsēdētājs 2014. gadā ir vecāku pārstāvis Vilhelms Laganovskis. Darbojas
koplīgums starp skolas administrāciju un skolas darbinieku arodbiedrību, vienošanās par
sadarbību starp Baltinavas novada pašvaldību un skolas darbinieku arodbiedrību.
Skolā strādā 18 pedagogi pamatdarbā, 3- blakusdarbā. Tai skaitā 10 skolotāji Baltinavas
vidusskolā strādā uz nepilnu slodzi. 9 skolotāji ieguvuši 3. pedagogu profesionālās darbības
kvalitātes pakāpi, 4 skolotāji- 4. pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpi. 8
skolotājiem ir maģistra grāds. Tehnisko darbinieku maksimālais skaits ziemas sezonā- 21, rudens
un pavasara sezonā mācību gada laikā- 17, vasaras periodā- 11. Ir skolas medicīnas māsa, iespēja
izmantot BIIAC (Balvu iekļaujošās izglītības atbalsta centra) speciālistu konsultācijas.
2014. gada maijā Baltinavas vidusskolā ir 126 izglītojamie, decembrī- 120 izglītojamie, no
tiem 107 no Baltinavas novada, 10 no Balvu novada Brieţuciema pagasta, 3 skolēnu deklarētā
dzīvesvieta ir citās pašvaldībās. 2014. gadā 9. klasi absolvējuši un pamatizglītības apliecības
saņēmuši 5 skolēni, 12. klasi absolvējuši un vidējās izglītības atestātus saņēmuši 12 absolventi.
Konkursā par augstāko vidējo atzīmi 2014. gadā pamatskolas posmā uzvarējusi Arīna Bistrova
(9.klase), vidusskolas posmā- Beāte Graudumniece (12.klase). Skolēni ieguvuši daudzas
godalgotas vietas starpnovadu, Latgales reģiona mēroga mācību olimpiādēs, skatuves runas,
vokālajos, vizuālās mākslas u.c. konkursos, sporta sacensībās volejbolā, basketbolā, futbolā,
tautasbumbā, vieglatlētikā, hokejā. Par godalgotām vietām starpnovadu un Latgales reģiona
mācību olimpiādēs, sporta sacensībās, konkursos 2014. gadā novada pašvaldība piešķīrusi
Baltinavas vidusskolas skolēniem individuālas naudas balvas par kopējo summu 730 EUR. 2014.
gada vasarā Baltinavas vidusskolas zēnu komanda volejbola sacensībās „Pure Chocolate
volejbols” savā grupā izcīna 1. vietu Latvijā. Jauniešu deju kolektīvs piedalās starptautiskajā
tautu deju festivālā „Eima, eima” Balvos.
Skolā darbojas 11 interešu izglītības pulciņi- 6.-12. klašu jauktais koris, vokālais ansamblis
„Vērmelīte”, 1.-4. klašu deju kolektīvs, jauniešu deju kolektīvs, vizuālās mākslas, floristikas,
tekstilmākslas pulciņš, sporta spēļu pulciņi 5.- 9. klasei un 10. – 12. klasei, mazpulks, pulciņš
„Latgale- zeme, tauta, valoda”. Bagātas ārpusstundu pasākumu tradīcijas- Zinību diena, dzejas
dienas, rudens kompozīciju izstādes, tūrisma diena- velobrauciens, drošības dienas un tikšanās ar
policijas darbiniekiem, 18. novembra valsts svētku pasākumi, Lāčplēša dienas lāpu gājiens,
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konkursi un vīru spēka cīņas, tikšanās ar Valsts robeţsardzes pārstāvjiem, Adventes svecītes
iedegšana un Adventa laika labdarības akcijas, Ziemassvētki, Aizgavēņi u.c. gadskārtu svētki,
erudīcijas konkursi, sporta sacensības starp klasēm, „jautrie starti”, projektu nedēļa, Ţetonu
vakars- absolventu salidojums, „dziedošie starpbrīţi”, raibā nedēļa, pavasara talka, piedalīšanās
modes skatēs, Mātes dienai veltīts skolas pašdarbības kolektīvu atskaites koncerts, pēdējā zvana
svētki, 9. un 12. klašu izlaidumi, mācību ekskursijas un pārgājieni. Daudzi karjeras izglītības
pasākumi- tikšanās ar daţādu augstskolu, daţādu profesiju pārstāvjiem, „ēnu dienas”, bezmaksas
transports uz karjeras centru Balvos, uz izstādi „Skola-2014” Ķīpsalā Rīgā. Skolēniem (pēc
vecāku izvēles) ir iespēja apgūt kristīgo mācību, iespēja piedalīties Svētajās Misēs skolas kapelā.
2014. gadā ir vairākas skolas piedāvājuma novitātes- Baltinavas vidusskolā atvērtas Balvu
sporta skolas volejbola grupas, ir vācu valodas un novada mācības fakultatīvās nodarbības.
Skola darbojas kā visas kopienas tālākizglītības centrs, piemēram, skolā organizēti
datorkursi pieaugušajiem, kursi skolotājiem par drošu internetu, 2014. gada vasarā skolā notiek
Latgales reģiona skolotāju vasaras skola- kursi „Vosoruošona” (SFL un Latgales kultūras
programmas finansējums). Baltinavas vidusskola ir jauno pedagogu prakses vieta (praktikanti no
Rēzeknes Augstskolas, Daugavpils Universitātes, RPIVA).
Skola piedalās ES Mūţizglītības programmas Comenius apakšprogrammas „Skolu
daudzpusējās partnerības” starptautiskā projektā Climate change ar sadarbības partneriem
Vācijā, Čehijā, Polijā. Projekta gaitā 2014. gada februārī skolas delegācija dodas vizītē uz
Čehiju, bet septembrī skola uzņem ciemiņus no trim partnervalstīm. 2014. gadā skola piedalās
starptautiskā IAC (Izglītības attīstības centrs) organizētā projektā „Globālā dimensija sociālo
zinātņu mācību priekšmetos” (Latvijas, Igaunijas un Lielbritānijas kopprojekts). Pieredzes vizītē
skolu 2014. gada rudenī apmeklē Čehijas lauku skolu delegācija.
2014. gadā pašvaldības finansējums Baltinavas vidusskolai ir 172154 EUR (neskaitot
skolēnu ēdināšanas izdevumus). Valsts mērķdotācijas finansējums ir pedagogu darba atlīdzībai,
interešu izglītībai, pirmsskolas bērnu apmācībai, mācību grāmatu iegādei un 1., 2. un 3. klases
skolēnu ēdināšanai.
Skolā ir sporta halle, ERAF projekta „Materiālās bāzes nodrošināšana kvalitatīvai
dabaszinātņu apguvei Baltinavas vidusskolā” rezultātā (2010. g.) renovēti, modernizēti un
aprīkoti fizikas, matemātikas, bioloģijas un ķīmijas kabineti. Skolā ir Paaudţu centrslabiekārtota telpa pasākumiem, lekcijām, semināriem, prezentācijām, kas izveidota 2013. gadā,
īstenojot SFL finansētu projektu „Paaudţu centra izveide Baltinavas novadā”. Skolā ir visi
nepieciešamie mācību kabineti un to aprīkojums, bibliotēka ar lasītavu, kapela, medicīnas māsas
kabinets, datorklase, kas pieejama arī pēc stundām, aušanas darbnīcas, kokapstrādes darbnīcas
(realizējot biedrības „Sukrums” projektu, skolas kokapstrādes darbnīcas nodrošinātas ar jauniem
darbgaldiem). Visās mācību telpās ierīkots pastāvīgs interneta pieslēgums. Skola darbojas
skolvadības elektroniskajā sistēmā „E-klase”.
2014. gadā veikta skolas ēkas renovācija- Baltinavas novada pašvaldība īstenojusi ēkas
siltināšanas projektu „Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, uzlabojot Baltinavas vidusskolas
ēkas energoefektivitāti”. Tas ir KPFI ("Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta") un pašvaldības
finansēts projekts, galvenais būvuzņēmējs- A/S „Siguldas Būvmeistars”. Renovācijas rezultātā
skolā veikta sienu siltināšana, cokola siltināšana, uzstādītas 3 ventilācijas sistēmas ar atgrieztā
gaisa siltuma izmantošanu (rekuperāciju)- aktu zālei, ēdamzālei un virtuvei, veikta jumta seguma
maiņa ēdamzālei un skolas ēkā nomainīti 87 apkures sistēmas radiatori. Ieguvums ir gan skolas
ēkas energoefektivitāte, gan atjaunotais skolas fasādes izskats. Projekta kopējās izmaksas336730 EUR, no tā 147345 EUR ir projekta (KPFI) finansējums, 189385 EUR ir pašvaldības
finansējums.
Īstenotais skolas ēkas siltināšanas projekts atzīts par uzvarētāju konkursā „Gada
labākā būve Latvijā 2014” nominācijā „Renovācija”.
Skolā ir ēdināšanas bloks (virtuve un ēdamzāle), autonoma apkures sistēma, autobusi
„Ford Transit” (8 vietas) un „Peugeot Boxer” (14 vietas), ko izmanto ne tikai skolas, bet arī citu
pašvaldības iestāţu un pašdarbības kolektīvu vajadzībām, traktors „T-40”. Ir ģenerators strāvas
padeves nodrošināšanai elektroenerģijas atslēguma gadījumā, ir garāţas, noliktavas, malkas
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nojume un šķūņi, remontdarbu veikšanai un skolas ēkas un teritorijas uzturēšanai nepieciešamais
inventārs un aprīkojums. 2014. gadā turpināts darbs, uzlabojot skolas fizisko vidi un pilnveidojot
klašu materiāltehnisko nodrošinājumu- skolas priekšā uzlikts gājēju celiņa bruģis un soli,
modernizēts un labiekārtots mājturības kabinets meitenēm, iegādāts multiprojektors vēstures
klasei, mēbeles, ţalūzijas atsevišķās mācību telpās.
Baltinavas novada pašvaldība apmaksā pusdienas visiem skolēniem (1.-3. klases skolēnu
pusdienas apmaksā valsts). Skola iesaistījusies ES līdzfinansētajā LAD programmā „Skolas
auglis” (pamatskolas posma klašu skolēni saņēma ābolus). Pašvaldības autobuss ved skolēnus uz
skolu un atpakaļ tajos maršrutos, kur nevar izmantot sabiedrisko transportu. Skolēniem, kas uz
skolu un no skolas brauc ar sabiedrisko transportu, pašvaldība apmaksā autobusa biļetes.
Informācija sabiedrībai par skolu pieejama Baltinavas novada mājas lapas
www.baltinava.lv Baltinavas vidusskolas sadaļā. Informācija par skolu tiek publicēta arī
pašvaldības izdevumā “Baltinavas Vēstis”, Ziemeļlatgales laikrakstā „Vaduguns” un reģionālajā
laikrakstā „Vietējā Latgales Avīze”. Skolēnu padome izdod Baltinavas vidusskolas informatīvo
izdevumu „Skolas Soma”. Regulāri informācija par skolu lasāma arī mājas lapā
www.parmainuskolas.lv .

6.2. Baltinavas Kristīgā
internātpamatskola
Baltinavas
Kristīgā
internātpamatskola (turpmāk tekstā skola) ir Baltinavas novada Domes
dibināta izglītības iestāde, kas darbojas
saskaņā ar nolikumu.
Skolas darbības mērķis - veidot
visiem skolēniem pieejamu izglītības vidi,
organizēt un īstenot izglītības procesu, kas
nodrošinātu valsts pamatizglītības un
profesionālas pamatizglītības standartos,
profesiju standartos noteikto izglītības
mērķu un uzdevumu sasniegšanu atbilstoši
skolēnu veselības stāvoklim, spējām un attīstības līmenim.
Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība.
Skolā realizē šādas licencētas un akreditētas izglītības programmas:

speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem (turpmāk tekstā skolēni) ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811),

speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar smagiem garīgās
attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods 21015911),

1.līmeņa profesionālās pamatizglītības programmu „Kokizstrādājumu
izgatavošana” (kods 2254304) Galdnieka palīga specialitātē,

1.līmeņa profesionālās pamatizglītības programmu „Ēdināšanas
pakalpojumi” (kods 2281102) Pavāra palīga specialitātē.
Skolā tiek īstenota pašu izstrādāta Audzināšanas programma. Skolēniem nodrošināta
diennakts aprūpe un audzināšana.
Skolas izvirzītās galvenās darba prioritātes 2014.gadā:
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mācību priekšmetu programmu izstrādāšana atbilstoši jaunajam
pamatizglītības standartam un to aprobēšana,

skolēna pieredzē balstīta mācību procesa organizēšana,

skolēnu sasniegumu uzskaites sistēmas pilnveidošana,

skolēnu patriotisma, kultūridentitātes un valstiskās apziņas stiprināšana,

izpratnes par veselības un cilvēkdrošības jautājumiem pilnveidošana,

savstarpējās attiecību kultūras pilnveidošana, attīstot cieņpilnu attieksmi
pret sevi un citiem, kā arī atbildīgu rīcību ikdienas situācijās,

skolas fiziskās vides pilnveidošana,

darbinieku profesionālo kompetenču pilnveide, pieredzes popularizēšana,

skolas darbības pašvērtēšana.
Atbilstoši izvirzītajām prioritātēm plānojam konkrētus uzdevumus un aktivitātes to
īstenošanai.
Izglītības procesa nodrošināšanai skolā darbojas skolas padome, pedagoģiskā padome,
metodiskā padome, skolēnu padome, atbalsta centrs, trīs metodiskās komisijas.
2014.gadā skolā strādāja 30 pedagogi un 21 tehniskais darbinieks. Tehnisko darbinieku
likmju skaits 2014.gadā bija 19,4, pedagoģiskajiem darbiniekiem 2014.gada 1.pusgadā bija
36,62 likmes, no septembra 32,63 likmes. 7 pedagogiem ir maģistra grāds. Skolā nodrošināts
nepieciešamais atbalsta personāls: sociālais pedagogs, izglītības psihologs, medmāsa,
logopēdijas nodarbību skolotājas, ārstnieciskās vingrošanas skolotāja, ritmikas skolotāja.
2014.gadā salīdzinot ar 2013.gadu bija vērojams skolēnu skaita samazinājums, vidēji
skolā mācījās 51 skolēns, t.sk. 5 bērni - bāreņi un bez vecāku gādības palikušie, 22 bērni invalīdi.
Skolas budţets 2014.gadā bija 478657 euro, ko veidoja mērķdotācija – 471144 euro,
projekta realizācija 1918 euro un ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 3525 euro, novada domes
piešķirtais finansējums tehnisko darbinieku atvaļinājuma pabalstiem un sanitāro grāmatiņu
atmaksai 2070 euro. Lielākā daļa no tā tika izlietota darbinieku atalgojumam - 305584 euro,
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 74790 euro, pakalpojumu apmaksai 23924
euro, materiālu un resursu, inventāra iegādei - 58434 euro, izdevumi kapitālieguldījumiem 1232 euro.
2014.gadā skolēniem skolā bija iespēja apmeklēt 13 daţāda veida fakultatīvās un pulciņu
nodarbības. Tās ir: dramatiskais kolektīvs, ansamblis, dejas, folkloras kopa „Ganiņi”, rokdarbi,
mājturība, sports 3 grupām, intensīvā lasīt mācīšana, ceļu satiksmes noteikumi, kokapstrāde,
kristīgā mācība, skolas avīze „Skolas dzīve”. Gada laikā skolēni aktīvi piedalījās daţādos, gan
speciālajām skolām, gan vispārizglītojošām skolām organizētajos pasākumos - izstādēs, skatēs,
konkursos, sporta sacensībās, gūstot ļoti labus rezultātus. Trīs skolas skolēniem bija iespēja
Latvijas speciālās olimpiādes izlases sastāvā piedalīties meiteņu futbola sacensībās Gruzijā,
futbola sacensībās Beļģijā. Katru mēnesi skolā tiek izdota avīze „Skolas dzīve”, kur tiek
atspoguļota visa aktuālā informācija par skolas darba aktivitātēm. Šī avīze ir pieejama arī
Baltinavas novada mājas lapā - http://www.baltinava.lv/pages/skolas-vestis-15.html
Skolā organizējam pieredzes apmaiņas seminārus, kursus ar citu skolu pedagogu
piedalīšanos, kā arī paši izzinām citu skolu pieredzi, tās apmeklējot. 2014.gada pavasarī,
sadarbībā ar Vidzemes reģiona Neatliekamās Palīdzības ārsta palīgu V. Kokorēviču, visiem
darbiniekiem noorganizētas pirmās neatliekamās palīdzības sniegšanas apmācības. Katru gadu
organizējam praktiskas apmācības evakuācijā ugunsgrēka gadījumā.
Skolai ir ilgstoša sadarbība ar A/S „Latvijas Valsts meţi”, organizējot tradicionālās
„Meţa un putnu dienas”, gatavojot putnu būrīšus, sakopjot un stādot meţu. Ar A/S „Latvijas
Valsts meţi” atbalstu skolā atjaunojām rotaļu laukumu. Esam iesaistījušies kustībā „Mamma
daba”, katru gadu piedalāmies Lielajā talkā, piedalījāmies starptautiskajā meţa koku stādīšanas
olimpiādē, kur starp 3541 skolām no 114 valstīm ieguvām 41.vietu.
Skolā ir izkoptas tradīcijas, izveidojas arī jaunas, piemērām, Pateicības diena mācību
gada beigās.
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Skolā tiek organizēti plaša mēroga pasākumi ar citu skolu piedalīšanos - Adventa
ieskaņas pasākums, Netradicionālas modes skate, Pavasara kross, basketbola sacensības.
Visa mācību gada garumā notiek kristīgās audzināšanas darbs: notiek rīta un vakara
lūgšanas skolas ēdamzālē, reizi mēnesī notiek Sv. Mises, organizēti daţādi gavēņu cikla
pasākumi, notiek kristīgās dzejas pēcpusdienas, pasākumi kopā ar draudzes prāvestiem,
audzināšanas stundas par kristīgās dzīves jautājumiem, iesaistījāmies projektā „Vislielākā
dāvana”, skolēni sagatavoti pirmajai Grēksūdzei un Svētajai Komūnijai, apkoptas skolas mirušo
bērnu un prāvestu kapu kopiņas, katehēte regulāri piedalījās Skolotāju kristīgajās konferencēs,
sadarbojāmies ar Latvijas Kristīgo misiju, skolā viesojās vieslektori no Somijas, organizējam
lūgšanu ķēdes u.c
2014.gadā turpinājām darbu pie skolas fiziskās vides sakopšanas un labiekārtošanas.
Gada laikā tika izremontēta vizuālās mākslas klase, svešvalodu klase, nomainīts grīdas segums 4
internāta telpās, daţās telpās pārkrāsotas sienas, grīda, nomainītas skolas ieejas flīzes, uzlīmētas
atstarojošas drošības lentas uz kāpnēm skolas telpās, regulāri sakopta skolas apkārtne. Septembra
mēnesī skola tika pieslēgta Baltinavas novada ūdensapgādes sistēmai. Visus remontdarbus skolā
veic skolas tehniskais personāls. Liels atbalsts remontmateriālu iegādei arī pagājušajā gadā tika
saņemts no Latvijas bērnu bāreņu fonda. Skolā ir iegādāts jauns krūmgriezējs, sniega pūtējs,
dārzeņu smalcinātājs, datorprogramma interaktīvajai tāfelei, grāmatas un citas darbam
nepieciešamās lietas.
2014.gada vasarā īstenojām Latvijas vides aizsardzības fonda projektu Diennakts vides
izglītojošā nometne „Pētnieki”, kurā piedalījās 10 mūsu skolas skolēni un 10 Baltinavas
vidusskolas skolēni, tādējādi veicinot skolēnu integrāciju sabiedrībā.
Skolā darbojas Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūrā reģistrēts
Veselības punkts, Pārtikas un veterinārijas dienestā reģistrēta ēdnīca, ir autonoma katlu māja,
veļas māja. Skolas rīcībā ir 12 vietīgs pasaţieru mikroautobuss FIAT, traktors T-40.
Turpmākā skolas attīstība atkarīga no skolēnu skaita. 2015.gadā jāgatavojas skolas un
izglītības programmu akreditācijai 2016. gada sākumā.

6.3. Pirmsskolas izglītības iestāde
Baltinavas
pirmsskolas
izglītības
iestāde ir Baltinavas novada pašvaldības
dibināta izglītības iestāde, kura realizē
pirmsskolas izglītības programmu (kods:
01011111, licences Nr. V-3678). Iestāde
reģistrēta izglītības iestāţu reģistrā ar numuru
4201902011. Adrese ir Tilţas ielā 7,
Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594.
Iestāde strādā 5 dienas nedēļā no 8.00
līdz 18.00.
Iestādes darbības mērķis ir īstenot
pirmsskolas izglītības programmu un sagatavot bērnus pamatizglītības programmu apgūšanai,
attīstot katra bērna garīgo, fizisko un sociālo aktivitāti, ietverot katra bērna individualitātes
veidošanu, spēju un talantu pilnveidošanu un veselības nostiprināšanu.
Iestādē strādā 8 darbinieki: vadītāja, 2 pirmsskolas izglītības skolotājas, pirmsskolas
izglītības mūzikas skolotāja, skolotāja logopēde, 2 skolotāja palīgi, pavāre. Pirmsskolas izglītības
skolotājas strādā pamatdarbā, mūzikas skolotāja un skolotāja logopēde - blakusdarbā. Uz apkures
sezonas laiku darbā tiek pieņemti 3 kurinātāji uz 7 mēnešiem un 1 kurinātājs uz 4 mēnešiem.
Visiem iestādē strādājošajiem pedagogiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība, regulāri tiek
papildinātas zināšanas, apmeklējot daţādus kursus un seminārus.
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Iestādes pedagogi aktīvi piedalās Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes
pirmsskolas metodiskās apvienības darbā un tās organizētajos pasākumos – semināros, pieredzes
apmaiņas braucienos, nodarbībās. Lai paaugstinātu savu profesionālo kompetenci, pedagogi
2014. gadā apmeklēja daţādus kursus, logopēdu un psihologu lekcijas gan par bērnu attīstību, ar
to saistītajām problēmām un iespējamajiem risinājumiem, gan par pasākumu organizēšanu.
2014. gadā iestādi apmeklēja 23 bērni vecumā no 1,5 līdz 5 gadu vecumam. Darbojas 2
bērnu grupas:
 piecgadīgo bērnu grupa -9 bērni
 jaukta vecuma grupa – 14 bērni.
Visi bērni, kuri apmeklē iestādi, ir deklarēti Baltinavas novadā.
2014. gadā kopā ar bērnu vecākiem ir organizēti daţādi pasākumi bērniem, kuri apmeklē
pirmsskolas izglītības iestādi. Kopā ar vecākiem bērni ir iepazinuši Aizgavēņa un Lieldienu
tradīcijas, sveikuši savas māmiņas Mātes dienā ar pašu gatavotām dāvaniņām un svētku koncertu
māmiņām, svinējuši izlaidumu kopā ar piecgadīgo bērnu ģimenēm, uzņēmuši savā saimē jaunus
draugus 1. septembrī, cītīgi gatavojušies Latvijas dzimšanas 96. gadadienai. Regulāri gada laikā
tika veidotas tematiskās izstādes: gan rotaļlietu, gan grāmatu izstādes. Vecākiem un bērniem bija
iespēja apskatīt pazīstamās bērnu grāmatu autores un ilustratores Margaritas Stārastes piemiņai
veltītu viņas grāmatu izstādi no bērnudārza grāmatu krājumiem. Rudenī - rudens raţas un ziedu
izstāde . Pirms 18. novembra svētkiem tika veidota izstāde “ Latvijas māls – mūsu bagātība”, lai
apzinātos mūsu dabas bagātības. Decembrī tika izveidota eņģeļu figūru izstāde. Katru decembra
pirmdienu tika iedegta adventes svecīti un skaitīts laiks līdz Ziemassvētkiem.
2014. gadā mūsu iestādes bērni veiksmīgi piedalījās Balvu mākslas skolas organizētajā
starpnovadu zīmējumu konkursā „Mana ģimene”, kur arī ieguva balvas un tika uzaicināti uz
apbalvošanas pasākumu.
2014. gadā sadarbībā ar biedrību „Jaunieši Baltinavai” tika realizēts projekts
„Baltinavas novada muzeja un pirmsskolas izglītības iestādes teritorijas apzaļumošana”.
Finansējums projektam tika iegūts biedrības „Balvu rajona partnerība” organizētajā un
Nīderlandes „Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij” (KNHM) fonda finansētajā
projektu konkursā „Sabiedrība ar dvēseli 2014”. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 290,00, 50
% finansēja KNHM fonds un 50 % līdzfinansēja Baltinavas novada pašvaldība. Projekta
rezultātā tika iegādāti daudzgadīgo dekoratīvo krūmu stādi un apzaļumota pirmsskolas
izglītības iestādes un muzeja teritorija.
Iestādes gada budţets 2014. gadā – 46881 EUR. No valsts budţeta tiek finansēta darba
alga skolotājai, kura strādā ar piecgadīgajiem bērniem.

6.4. Baltinavas Mūzikas un mākslas skola
Baltinavas Mūzikas un mākslas skola
ir Baltinavas novada pašvaldības dibināta
izglītības iestāde profesionālās ievirzes
mākslas un mūzikas izglītības programmu
īstenošanai.
Skolas adrese Tilţas ielā -17,
Baltinava, Baltinavas novads, LV- 4594.
Baltinavas Mūzikas un mākslas skola
ir reģistrēta izglītības iestāţu reģistrā ar
numuru 4274902267.
Skola un izglītības programmas
akreditētas 2014. gada 24. februārī uz
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maksimālo laiku- līdz 2020. gada 24. februārim.
Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas
nodrošinātu profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības programmās noteikto mērķu
sasniegšanu.
Atbilstoši skolas nolikumam skolā darbojas pedagoģiskā padome, metodiskā padome,
skolas padome. Noslēgts koplīgums starp Baltinavas novada domi, Baltinavas Mūzikas un
mākslas skolu, un Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas darbiniekiem.
Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā mācās 92 audzēkņi no Baltinavas, Viļakas, Balvu
novadiem un Kārsavas novadiem. 46 audzēkņi apgūst instrumentu spēli, 46 audzēkņi apgūst
mākslas programmas.
Skola īsteno 8- gadīgu programmu ar kodu 20V 212 01 „Taustiņinstrumentu spēleKlavierspēle”, 8- gadīgu programmu ar kodu 20V 212 02 „Stīgu instrumentu spēle- Vijoļspēle”,
6-gadīgu programmu ar kodu 20V 212 01„Taustiņinstrumentu spēle- Akordeona spēle”, 6gadīgas programmas ar kodu 20V 212 03 „Pūšamo instrumentu spēle- Flautas spēle”, „Pūšamo
instrumentu spēle- Klarnetes spēle”, „Pūšamo instrumentu spēle- Saksofona spēle”, „Pūšamo
instrumentu spēle- Trompetes spēle”, „Pūšamo instrumentu spēle- Eifonija spēle”,
„Pūšaminstrumentu spēle- Meţraga spēle”, Pūšaminstrumentu spēle- Tubas spēle”, 7-gadīgu
programmu ar kodu 20V211 00„Vizuāli plastiskā māksla”.
Skolā strādā 11 pedagogi, pamatdarbā 3, blakusdarbā 8. Visiem pedagogiem ir augstākā
izglītība, četriem maģistra grāds. Skolā strādā 3 tehniskie darbinieki. 1 likme lietvedis, 04,
likmes bibliotekārs, 1 likme apkopējs, 0,6 likmes deţurants. 3 likmes sezonas kurinātāji uz
septiņiem mēnešiem.
Skolas pedagogi un darbinieki regulāri papildina savas zināšanas daţādos kursos un
semināros. „Pedagoģiskā procesa organizācija klasēs, kurās iekļauti skolēni ar speciālajām
vajadzībām”- 24 stundas 3 pedagogi, „Latgales kultūrmantojuma apguve skolā ”- 36 stundas 2
pedagogi, „Mondrians- abstrakcijas principi plaknē un mūsdienu dzīvē.” 6 stundas 2 pedagogi,
„Mūsdienu radītie izaicinājumi un risinājumi bērnu un pusaudţu audzināšanā” 12 stundas 1
pedagogs, „Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide globālajā izglītībā” 24 stundas 2
pedagogi, „Kā noķert vēju. Pieredze. Vērojumi. Eksperiments. Mācību metodes audzēkņu
zīmēšanas prasmju pilnveidei. ” 6. stundas 1 pedagogs, „Scenārijs- sarīkojuma literārais un
dramaturģijas pamats” 12 stundas 1 pedagogs, „Dabas un vides aizsardzības nozīmīgums
skolēnu izglītošanā un audzināšanā” 9 stundas 1 pedagogs, „Ideālā skola” 4 stundas 1 pedagogs,
„Bērnu un jauniešu izpratnes par telpu un vidi attīstīšanā mācību procesā profesionālās ievirzes
izglītībā” 6 stundas 1 pedagogs, „Kora dziesmu interpretācijas paņēmieni” 6 stundas 1 pedagogs,
„Tradicionālās kultūras pamati” 12 stundas 1 pedagogs, „Tradicionālās dziedāšanas
meistardarbnīcas” 14 stundas 2 pedagogi, „Domāt, lai mācītos” 6 stundas 1 pedagogs,
„Kolektīvās muzicēšanas aspekti profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības
programmā Pūšaminstrumentu spēle” 36 stundas 2 pedagogi, „Profesionālās kvalifikācijas
pilnveides programma Ainara Šablovska saksofona spēles meistarklase 6 stundu apjomā.” 1
pedagogs, „Daudzveidīgas mācību metodes darbā ar mūzikas jaunāko klašu audzēkņiem flautas
spēlē”6 stundas 1 pedagogs, „Asoc. prof. Jāņa Retenā un tubu kvarteta Magnic 4 meistarklase” 6
stundas 1 pedagogs, „Vasaras skola koru diriģentiem” 48 stundas 1 pedagogs, „Inovatīvas
mācību metodes profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības programmās mūzikas
teorētiskajos priekšmetos” 36 stundas 1 pedagogs.
Finanses. Grāmatvedība pārcelta uz novadu. Baltinavas MMS ir sava tāme, pēc kuras
vadoties skola var tērēt paredzētos līdzekļus. 2014.gadam kopējie ieņēmumi 101 792 EUR, no tā
55 968 EUR dotācija pedagogu algām, 45 012, 609 EUR finansējums no pagasta, 5009 EUR
vecāku mācību maksa, 262 EUR instrumentu noma, no IZM interešu izglītībai 192 EUR.
2014. gadā skola projektos nav piedalījusies, papildus līdzekļi skolai nav ienākuši.
Mācību līdzekļi skolas bibliotēkā iegādāti ļoti minimāli.
Ir izveidojusies sadarbība ar uzņēmējiem, novadu pašvaldībām, vispārizglītojošajām
mācību iestādēm, kuru bērni mācās mūsu skolā.
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Apgūstot galvenās mākslas, mūzikas pamatzināšanas Baltinavas Mūzikas un mākslas
skola ir izpildījusi skolas mācību un audzināšanas plānu 2014. gadā.
Janvārī skola organizēja tematisku karnevālu „Pasaku valstībā”, audzēkņu koncertu
„Ieskandinot pavasari”, vecāku kopsapulci- audzēkņu koncertu „Kad atnāca Liela diena”, pūtēju
orķestris kuplināja Lieldienu svēto Misi Romas katoļu baznīcā Baltinavā, piedalījās starp novadu
pūtēju orķestru koncertā Ludzā, piedalījās Lāčplēša dienas pasākumā, Latvijas gadadienai
veltītajā pasākumā Baltinavas KN.
Skolas kapela piedalījās Kūkovas novada tautiskās muzicēšanas sarīkojumā, kuplināja
pasākumus Balvu Centrālajā bibliotēkā, Balvu KN. Skolas audzēkņi piedalījās dzejas dienās,
ņēma dalību JUNESKO nedēļā „Baltijas dziesmu un deju svētku tradīcijas”, Baltinavas Kristīgās
internātpamatskolas rīkotajā Adventes ieskaņas koncertā. Notika svinīga Adventes svecīšu
iedegšana skolā, kā arī pirmās, Adventes svecītes iedegšana Baltinavas Romas katoļu baznīcā.
Gada nogalē noorganizēti 2 koncerti „Ziemassvētku ieskaņai” Balvu pansionātā, un
tradicionālais Ziemassvētku ieskaņas koncerts Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā.
Aprīlī organizējām mākslas dienu pasākumus - svilpavnieku izstādi, Latgales
kultūrvēstures muzeja pedagoģes Ineses Ločmeles lekciju.
Mākslas programmas audzēkņu darbi tika izstādīti Baltinavas novada, Brieţuciema
pagasta bibliotēkās, skolās, novada muzejā, Baltinavas KN, Brieţuciema KN, BMMS veikts
tradicionālo svētku noformējums skolas logiem un gaitenim, noorganizēta mācību ekskursija uz
Daugavpili Marka Rotko centru. Audzēkņi piedalījušies ceļojošās izstādes „Ţīguri” veidošanā,
sakrālo darbu izstādē Baltinavas Romas katoļu baznīcā. Skolā bija iespēja apskatīt Latgales
mākslinieku izstādi „Latgales krāsas”. Decembri noorganizētas Rūķu darbnīcas.
Mākslas programmas audzēkņi piedalījās valsts konkursā „Es. Telpa. Vide.”, Čehijas
vēstniecības organizētajā starptautiskajā konkursā „Lidice-2014”, starpnovadu vizuālās mākslas
konkursā „Mana ģimene”, starptautiskajā vizuāli plastiskās mākslas konkursā „Tava sirds
mīlestības māja”.
Mūzikas programmu audzēkņi piedalījās valsts konkursā IP „Stīgu instrumentu spēle”, III
Latgales mūzikas skolu IP „Pūšaminstrumentu spēle, Klavierspēles festivālā –konkursā Rēzeknē,
Latgales jauno pianistu konkursā Balvos, Latgales reģiona mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu
audzēkņu festivālā Vispārējās klavierēs Daugavpilī, Pūtēju orķestris piedalījās izglītības iestāţu
pūtēju orķestru skatē Jēkabpilī, iegūstot tiesības ņemt dalību XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētku pūtēju orķestru modelēšanas koncertā Madonā, VI Latvijas orķestru konkursā.
Audzēkņi piedalījušies jaunrades dziesmu konkursā „Kas mēs bijām, būsim, esam ” Alojā.
Skolas kapela piedalījusies tradicionālās muzicēšanas konkursā „Klaberjakte-2014” valstī.
Vasarā skolēni un pedagogi piedalījās tradicionālās muzicēšanas meistardarbnīcās
Viļakas novadā. Mūsu skolas audzēkņi kuplina arī savu novadu un pagastu pasākumus.
2014.gadā skolu absolvēja 15 audzēkņi profesionālās ievirzes programmās- 4 audzēkņi
programmā „Taustiņinstrumentu spēle- Klavierspēle”, 1 audzēknis programmā „Stīgu
instrumentu spēle- Vijoļspēle”, 1 audzēknis programmā „ Taustiņinstrumentu spēle- akordeona
spēle”, 9 audzēkņi programmā „Vizuāli plastiskā māksla”.
Daudzi mūsu skolas audzēkņi turpina tālāk profesionālo izglītību Jāņa Ivanova Rēzeknes
mūzikas vidusskolā, Jāņa Rozentāla mākslas vidusskolā Rīgā, Rīgas Dizaina vidusskolā, kā arī
turpina iegūt augstāko izglītību Jāzepa Vītola Latvijas valsts mūzikas akadēmijā, Daugavpils
Universitātē, Rīgas izglītības un vadības augstskolā.
Cieša sadarbība skolai izveidojusies ar Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolu.
Regulāri vidusskolas audzēkņi sniedz koncertus mūsu skolā, kā arī metodiskās konsultācija
profesionālos jautājumos. Izveidojusies sadarbība ar vēstniecību „Gors” Rēzeknē.
Informācija par skolu pieejama Baltinavas novada mājas lapā www.baltinava.lv
Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas sadaļā.
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7. Baltinavas bibliotēka
Kā bibliotēkas potenciālo klientu var
minēt: Pirmskolas vecuma bērni; skolēni,
studenti, pensionāri, bezdarbnieki, interneta
lietotāji - kopā 321 lasītāji. Bibliotēkas
lasītāju vecums ir no 5 – 82 gadiem. No 7 –
18 gadiem bibliotēkā lasa 112 lasītāji, no 18
– 60 gadiem 176 lasītāji un virs 60 gadiem
33 lasītāji. Bibliotēkas lasītāji ir skolēni,
studenti, pedagogi, iestāţu vadītāji un
darbinieki, bezdarbnieki, pensionāri – 30.
Bibliotēkai ir liela nozīme pagasta
dzīvē, tā piedāvā plašu bezmaksas
elektronisko
resursu
pieejamību
un
izmantošanu, piem., daudzas avīzes var lasīt internetā Lursoft laikrakstu bibliotēkā, kā arī visu
par Latviju uzzināt datu bāzē „Letonika”.
2014. gadā bibliotēkai pašvaldības finansējums krājuma iegādē ir palicis iepriekšējā gada
līmenī.
Kopā aizvadītajā gadā bibliotēkā grāmatu iegādei izmantoti pašvaldību līdzekļi – 1146
eiro
Iegādājāmies grāmatas par pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem „Zvaigznes” grāmatu
veikalā Balvos un iepērkoties IK „Avots” izbraukuma tirdzniecībā.
Nopirktas 134 grāmatas, dāvinājums – 17, bezatlīdzībā nodoti - 37 izdevumi
Vidēji uz vienu lietotāju izmantoti 3,57 eiro.
2014. gadā bibliotēkas lasītājiem bija iespēja lasīt 16 nosaukumu ţurnālus un 3
laikrakstus par kopējo summu 624.75 eiro. Lietotāju rīcībā ir 8 datori un bezmaksas internets, kā
arī pakalpojumi- printēt un kopēt. Daţāda vecuma un dzimuma bibliotēkas pakalpojumu
lietotājiem pieejams plašs uzziņu un daiļliteratūras klāsts.
2014. gadā lietotājiem bibliotēkā sniegtas 310 uzziņas. Veicot uzziņu un informācijas
darbu tiek izmantots bibliotēkas fonds, interneta resursi, kā arī bibliotēkā izveidotās tematiskās
mapes, kuru skaits bibliotēkā ir 33.
18. janvārī akcija ,,Grāmatu draugu ķēde” Piedalījāmies Rīgā Nacionālajā bibliotēkā
Gaismas pilī, „Grāmatu draugu ķēde”. Tas bija gada pirmais lielākais pasākums, uzsākot 2014.
gadu.
2014. gadā bibliotēkā uzliktas 47 literatūras izstādes:
Izzinošas izstādes: „Mans ceļš uz veselību” veltīta Pasaules veselības dienai, „Pasaules
ceļos” Pasaules tūrisma dienai”; Sadzīviskām tēmām „Krājumi ziemai”, „Ekoloģiski produkti uz
mūsu galda”, „Pēc veselības uz pļavu” par ārstniecības augu vākšanu. Izstādes rakstniekiem un
dzejniekiem: „Runā ar darbiem – tā ir stiprākā un labākā valoda” Kārlim Skalbem, rakstniecei
Evai Mārtuţai „Neko tā nenīstu kā robeţas, kas celtas starp slāpēm un starp kausu – tās ir
veltas”, ,,Rudiņa saulei es dzīsmas šos dzīdu, kas maigi, sylti, bet skumeigi speid,- myuţeigam
pavasaram pasnādzu zīdu, un skotūs, kai dzeive šei garom man sleid.” dzejniekam Augustam
Eglojam , „Motes volūda tei ir saite, kas cilvākus vysstiprok vīnoj pi sovas tautas. Cylvāki, kas
kaunīs nu sovas volūtas, tī kaunīs nu sovas tauteibys”latgaliešu rakstniekam un garīdzniekam
Francim Trasunam, „Dzeja ir dārga manta, tai ir burvju spēks”–dzejniekam Vilim Plūdonim u. c.
Bibliotēkā bija aplūkojamas rokdarbnieču Aijas Keišas izstāde ,,Piespraudes ” un Marijas
Circenes adījumi, Laimas Ločmeles puķu piespraudes, Vandas Sutugovas pašgatavoti
Ziemssvētku apsveikumi. Regulāri tiek uzliktas mākslas skolas audzēkņu radošo darbu izstādes
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Vasarā bibliotēku apmeklē atbraukušie bērni un arī Baltinavas skolēni. Pavasarī skolotāji
sagatavo ieteicamās literatūras sarakstus par grāmatām, kuras jālasa vasarā. Tās tiek uzliktas
izstādē „Lasīsim vasarā” un vēl šovasar bija izstāde „Princešu dzīve” , kurā bija pasaku grāmatas
un bērnu stūrīti izliktas papīra lelles un materiāli, lai varētu zīmēt un izgriezt princešu kleitas.
Bērniem patika darboties.
8. septembrī piedalījos kopā ar Baltinavas vidusskolas skolēniem, sacerējumu autoriem
karnevāla gājienā „Gribu iet uz bibliotēku”. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras
centra bērniem organizētajā domrakstu konkursā „Kā atmodināt Saulcerīti”, labi rezultāti bija
Baltinavas vidusskolas skolniecei Justīnei Puriņai. Viņas darbs „Mēģināsim vēl un vēl” ievietots
kopkrājumā „Atmodināt Saulcerīti”.

Dzejas dienās tikšanās ar dzejnieci Inetu Atpili – Jugani. Tikšanās notika Baltinavas
vidusskolā. Vadīja 12. klases skolēni, kuri izspēlēja teātri- meitenes dzeju saprot un mīl, bet zēni
negrib ne dzirdēt par dzeju.
Bibliotēka uzmanību pievērš latgaliešu kultūras mantojumam. Tiek vākti materiāli par
etnogrāfisko ansambli un dramatisko ansambli „Palādas”. Vadītājas Anitas Ločmele un Antoņina
Krakope
Bibliotēkā iegādāti plaukti bērnu stūrītim

8. Baltinavas novada muzejs
Baltinavas novada muzejs (BNM) ir
Baltinavas pašvaldības pakļautības iestāde.
Baltinavas novada muzeja darbības pamats ir
Baltinavas pagasta padomes apstiprināts
nolikums (19.11.09. Sēdes protokols Nr.9&7.
Baltinavas novada muzejs dibināts 1996.gadā.
Apmeklētājiem pirmo reizi atvērts 1997.gada
28.maijā.
Baltinavas novada muzeja misija ir vākt, saglabāt, pētīt un popularizēt garīgās un
materiālās kultūras vēstures Baltinavas pagastā.
Celt vietējās sabiedrības pašapziņu, rosināt
iedzīvotājus dot savu ieguldījumu pagātnes
mantojuma saglabāšanā nākamajām paaudzēm,
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izglītot jauno paaudzi turēt cieņā sava pagasta kultūras tradīcijas, materiālās un garīgās kultūras
vērtības
Baltinavas novada muzejam ir četri darbības pamatvirzieni:
1.
Muzeja krājuma pilnveidošana un uzturēšana;
2.
Pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma izpēte, balstoties uz krājumu
un citiem avotiem;
3.
Muzeja krājuma un pētnieciskā darba rezultātu pieejamības
nodrošināšana un popularizēšana;
4.
Muzeja darbības nodrošināšana sadarbībā ar pašvaldību.
Muzeja darbības pamatā ir Baltinavas pagasta vēstures izpēte, popularizēšana un
vēsturisko liecību saglabāšana, novadnieku, amatnieku apzināšana. Muzejā krājumā ir pagasta
iedzīvotāju nodarbošanos un dzīves līmeni raksturojošie sadzīves priekšmeti un darba rīki,
iespieddarbi, dokumenti, fotogrāfijas, naudaszīmes, etnogrāfiskie priekšmeti un vietējo
mākslinieku gleznas.
Baltinavas novada muzejā skatāma ekspozīcija par pagasta vēsturi, ievērojamākajiem
novadniekiem, 20.gs. sadzīves priekšmetiem un darbarīkiem, etnogrāfiju.
Baltinavas novada muzejā var apskatīt daţādas maināmās izstādes, jo galvenā
mērķauditorija ir vietējie iedzīvotāji un visu pagasta skolu skolēni. Izstāţu laikā ir iespēja tikties
ar izstāţu autoriem, notiek daţādi tematiski pasākumi, meistardarbnīcas, sniegtas konsultācijas,
zinātniska un metodiska palīdzība skolēniem un studentiem, izstrādājot pētnieciskos, kursa un
bakalaura darbus par Baltinavas novada vēsturi
Tālākiem apmeklētājiem tiek piedāvāta ekskursija pa Baltinavas ciematu .
2014.gads Baltinavas muzejam ir bijis bagāts ar daţādām aktivitātēm.
Aprīļa sākumā visā Latvija notika par tradīciju kļuvušais pasākums „Satiec savu
meistaru”. Vairākus gadus arī Baltinavas muzejs piedalās šajā pasākumā. 2014.gadā uzsvars bija
likts uz Ziemeļlatgales linu dvieļu izpēti un darināšanas meistardarbnīcām. Apmeklētājiem bija
iespēja apskatīt plašu linu dvieļu izstādi, gan dzirdēt stāstījumu no meistariem par sastopamajām
dvieļu aušanas tehnikām, tamborētajām meţģīnēm un izšuvumiem uz dvieļiem. Tāpat pasākuma
apmeklētāji paši izmēģināja savu roku auţamajos stāvos, uzsienot paminas un auţot apmesto
dvieli.
17. maijā noslēdzās muzeju nakts trīs gadu cikls, kas iezīmēja trejkrāsaino dzintara
tapšanas ceļu. Muzeju nakts devīze bija “Dzintara pilieni Baltinavā” . “Muzeja nakts” ietvaros
apmeklētāji tika aicināti apskatīt O.Rečes gleznu izstādi “Iedvesma dabā”, noskatīties video par
mūsu vienīgo dārgakmeni - saules akmeni, kas pirms miljoniem gadu radies no priedēm līdzīgu
senkoku sveķiem, pagatavot pašam savas „dzintarīgās” ziepes un izveidot skaistas rotas
pērļošanas darbnīcā „Saules lāses pavedienos”.
23.augustā atzīmējot Baltijas ceļa 25.gadadienu, Baltinavas novada muzejā interesenti
tikās pasākumā „Baltijas ceļš – brīvības ceļš”. Skolotāja I. Ludborţa klātesošajiem atgādināja par
vēsturiskajiem notikumiem, pasākumiem un aktīvajiem baltinaviešiem, kas, idejas vadīti,
piedalījās daţādās rīkotajās aktivitātēs. Baltijas ceļa dalībnieki dalījās savās atmiņās, emocijās
par piedzīvoto pirms 25 gadiem. Pasākuma noslēgumā dalībnieki sastājās apkārt izveidotajam
simboliskajam ugunskuram, gluţi kā pirms 25.gadiem, arī šajā pasākumā visi sadevās rokās un,
pieminot vēsturiskās akcijas norisi, kopīgi dziedāja dziemu – „Pī Dīveņa gari goldi
2014. gadā muzejā bija apskatāmas 10 maināmās izstādes, no tām pārskata periodā
atklātas 9 izstādes. Muzeja krājums papildināts ar 71 jaunām krājuma vienībām. Muzeja
pamatekspozīcijās ir apskatāmas 328 krājuma vienības. 6 krājuma vienības ir deponētas uz
Rēzeknes kultūrvēstures muzeju ekspozīcijā „Ziemeļlatgales keramika”.
Nacionālajā muzeja kopkatalogā ievadītas 50 krājuma vienības. Muzeju apmeklējuši
1007 apmeklētāji, novadītas 17 ekskursijas pa Baltinavas ciematu.
2014.gada pašvaldības finansējums 12930 EUR, VKKF finansējums – 1073 EUR.
Muzejā strādā viens darbinieks.
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9. Kultūra

Baltinavas kultūras nams atrodas Baltinavas novada pašvaldības pakļautībā un sniedz
novada iedzīvotājiem iespēju iedzīvotājiem un Baltinavas viesiem apmeklēt daţāda veida
kultūras un izklaides pasākumus pašvaldības teritorijā. Pasākumi pārsvarā notiek kultūras namā,
savukārt vasaras sezonā – arī Baltinavas novada parka estrādē. Kultūras nams aktīvi iesaistās arī
citu iestāţu organizētajos pasākumos.
Kultūras nama darbības galvenie mērķi, uzdevumi un prioritātes:

Nodrošināt vispusīgu kultūras un izklaides pasākumu piedāvājumu visām
mērķgrupām;

Piesaistīt vairāk pasākumu apmeklētāju;

Rūpēties par pasākumu kvalitāti, sekmēt to skaitlisko pieaugumu un
daudzveidību;

Atbalstīt novada pašdarbības kolektīvus;

Veicināt vietējo latgalisko tradīciju, valodas un kultūras mantojuma
saglabāšanu un to popularizēšanu ārpus novada robeţām.
Baltinavas kultūras namam ir piesaistīti 9 pašdarbības kolektīvi:

Baltinavas novada amatierteātris „Palādas”;

Baltinavas novada aušanas pulciņš;

Baltinavas novada etnogrāfiskais ansamblis;

Baltinavas novada jauktais koris;

Baltinavas novada jauniešu deju kolektīvs;

Baltinavas novada jauniešu deju kolektīvs „Kusti kust”;

Baltinavas novada sieviešu deju kopa „Gaspaţa”;

Baltinavas novada pūtēju orķestris;

Baltinavas novada sieviešu vokālais ansamblis.
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Baltinavā novada kultūras namā ir nodarbinātas deviņas personas – kultūras nama
vadītāja, apkopēja un septiņi pašdarbības kolektīvu vadītāji. Gandrīz visiem darbiniekiem ir
augstākā izglītība, lielākais vairums nodarbināto ir sievietes, vidējais darbinieku vecums –
aptuveni 45 gadi.
Kultūras namam finansējums tiek piešķirts no pašvaldības budţeta līdzekļiem, papildus
līdzekļi tiek piesaistīti, rīkojot maksas pasākumus, kā arī piedaloties daţādos konkursos,
projektos.

Kultūras nama darbība 2014. gadā
26.01.2014. Baltinavas kultūras nama telpās notika vērienīgs un radošs Baltinavas
Kristīgās internātpamatskolas organizēts pasākums – Netradicionālā modes skate „Nāc meţā
ciemoties...”, kurā piedalījās deviņas mācību iestādes no visas Latvijas, tostarp arī trīs Baltinavas
novada izglītības iestādes.
08.02.2014. Kultūras nama telpās norisinājās Baltinavas vidusskolas organizētais Ţetonu
vakars un absolventu salidojums.
22.02.2014. Baltinavas kultūras namā notika filmas „Ghetto games – tas ir tikai sākums”
izrādīšana novada iedzīvotājiem. Dienas turpinājumā bija iespēja apmeklēt muzikālu dzejas
kompozīcijas pasākumu „Viens gaismas mirklis”, savukārt vakarā iedzīvotājiem bija iespēja
apmeklēt balli, kurā muzicēja ansamblis V.I.A. p.s. „SALA”.
08.03.2014. Starptautiskajā sieviešu dienā Baltinavā viesojās leģendārais Viktors
Zemgals, kas sniedza muzikālu koncertu.
Savukārt 09.03.2014. Baltinavas kultūras namā viesojās Latvijas Nacionālā teātra aktieru
trupa ar izrādi „Balkona ragneši”.
13.03.2014. Baltinavas kultūras namā novada iedzīvotājiem bija iespēja tikties ar
novadnieku Arvi Vilkasti, kas ir ieguvis sudraba medaļu 2014. gada Soču ziemas olimpiskajās
spēlēs, startējot kā stūmējs Oskara Melbārţa bobsleja komandā.
04.04.2014. Baltinavas kultūras nama telpās vislatvijas akcijas „Satiec savu meistaru”
ietvaros Baltinavas novada etnogrāfiskais ansamblis aicināja 1.-6.klašu bērnus apgūt latviešu
tradicionālās rotaļdejas. Pasākumam īpašu nozīmi piešķīra Latvijas Nacionālā teātra aktieri, kas
Baltinavā bija ieradušies, lai tiktos ar amatierteātra „Palādas” aktieriem, gatavojoties „Latgola.lv2” pirmizrādei.
20.04.2014. Lieldienām veltītajā pasākumā iedzīvotājus un viesus ar uzstāšanos priecēja
Baltinavas novada etnogrāfiskais ansamblis un amatierteātris „Palādas” ar lugas „Pareizuo
stidzine” pirmizrādi. Vakara turpinājumā par muzikālo noformējumu rūpējās grupa „Kruīzs”.
25.04.2014. Baltinavas kultūras namā norisinājās Baltinavas vidusskolas organizētais
muzikālo priekšnesumu pasākums „Pop-iela”.
16.05.2014. Baltinavas teritorijā dienas garumā notika daţādas starptautiskajai Ģimenes
dienai veltītās aktivitātes bērniem un pieaugušajiem. Vakara turpinājumā Kultūras nama telpās
muzikālo noformējumu nodrošināja J.Ķirsons no grupas „OTTO”.
31.05.2014. Baltinavas kultūras namā norisinājās Bērnības svētki, savukārt tās pašas
dienas vakarā notika vasaras sezonas atklāšanas balle kopā ar grupu „Elektolīts”.
Baltinavas kultūras namu vasaras sākumu ieskandināja arī Baltinavas novada izglītības
iestāţu absolventu izlaidumi.
23.06.2014. Baltinavas parka estrādē un parka teritorijā notika vērienīgs vasaras
saulgrieţiem veltīts pasākums „Sadzīduosem, sadoncuosem!”, kurā piedalījās vairāki Baltinavas
pašdarbības kolektīvi un viesi no citiem novadiem. Līgo nakts balli spēlēja brāļi Puncuļi.
12.07.2014. Baltinavas parka estrādē norisinājās tradicionālie pilngadības svētki, kuros
sumināja pilngadību sasniegušos jauniešus. Vakara turpinājumā pasākuma viesus priecēja grupa
„Dabasu Durovys”.

Baltinavas novada pašvaldības publiskais pārskats

29

09.08.2014. Baltinavas parka teritorijā realizējās tradicionālais un, nu jau, leģendārais
mūzikas festivāls „Osvalds”.
30.08.2014. Baltinavas parkā notika tradicionālā balle „Atvadas vasarai” kopā ar
Baltinavas dziedošākās ģimenes pārstāvjiem Jāni un Māri Keišiem.
10.10.2014. Baltinavas iedzīvotājus priecēja īpaši skanīgs un svinīgs Latvijas Nacionālo
bruņoto spēku orķestra koncerts, kurā varēja dzirdēt populārus ārvalstu un latviešu komponistu
oriģināldarbus. Koncertā piedalījās arī Latvijas robeţsardzes koledţas koris. Dienas turpinājumā
Baltinavas kultūras namā pulcējās novada izglītības iestāţu darbinieki uz atpūtas vakaru.
17.10.2014. Baltinavas kultūras namā pulcējās Baltinavas novada seniori uz īpaši viņiem
organizēto atpūtas vakaru. Par pasākuma muzikālo noformējumu rūpējās novadnieks Jānis Keišs.
08.11.2014. Baltinavas kultūras namā norisinājās „Lauksaimnieku, uzņēmēju un
amatnieku balle”, kas pulcēja daudzus Baltinavas sabiedriski aktīvos iedzīvotājus.
Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītajā koncertā Baltinavas kultūras
namā tika godināti konkursa „Gada cilvēks Baltinavā” laureāti daţādās nominācijās, kā arī
apbalvoti konkursa „Par Baltinavas novada Atzinības raksta dizaina izstrādi” laureāti. Svētku
koncertā piedalījās Baltinavas novada pašdarbības kolektīvi.
29.11.2014. Baltinavas kultūras namā vērienīgu apmeklētāju skaitu pulcināja ikgadējā
grupas „OTTO” jubilejas balle.
12.12.2014. Baltinavas kultūras namā pirmo reizi notika „Ziemassvētku tirdziņš”,
savukārt pēc tā uz svinīgu Ziemassvētku eglītes iedegšanu Baltinavas iedzīvotājus aicināja
Baltinavas etnogrāfiskais ansamblis.
30.12.2014. Baltinavas novada iedzīvotājus priecēja pašdarbnieku svētku koncerts
tradicionālajā pasākumā „Gadu aizvadot..”, vakara turpinājumā par muzikālo gaisotni rūpējās
Māris Zaharovs.
2014. gadā, pamatojoties uz veiktā energoaudita rezultātiem, tika izstrādāts un veiksmīgi
realizēts Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētais projekts „Energoefektivitātes
paaugstināšana pašvaldības ēkās” - „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai Baltinavas kultūras nama ēkā” Nr. KPFI – 15.3/49.

2015. gadā plānotie pasākumi
2015. gadā Baltinavas kultūras nams plāno darboties ierastajā ritmā, organizēt un rīkot
visus tradicionālos un radīt jaunas atpūtas un izklaides iespējas. Tiek plānots īpašu uzmanību
pievērst novada jauniešiem un bērniem, sadarbojoties ar Baltinavas izglītības iestādēm rīkot
kultūras nama telpās gan izglītojošus seminārus, gan nodrošinot aktīvas izklaides un brīvā laika
pavadīšanas iespējas. Tiek domāts arī par veco ļauţu integrāciju sabiedrībā, organizējot kultūras
pasākumus.
2015. gadā kultūras nams plāno sniegt vispusīgu informāciju iedzīvotājiem informatīvajā
izdevumā „Baltinavas Vēstis” un pašvaldības informatīvajā mājas lapā www.baltinava.lv
internetā.
2015. gadā Baltinavas kultūras nams iespēju robeţās plāno atbalstīt pašdarbības kolektīvu
izaugsmi un attīstību, kas savukārt turpmāk veicinātu Baltinavas kā novada atpazīstamību
Latvijas mērogā.
2015. gada Lieldienu pasākumā un Līgo vakarā tiek plānots amatierteātra „Palādas” lugu
izrādīšana novada iedzīvotājiem un viesiem, akcentējot latgalisko un amatierteātra tradīciju
nozīmi Baltinavas kultūras daudzveidības spektrā.
2015. gadā tiek plānots turpināt ciešo un produktīvo sadarbību ar citām pašvaldības
iestādēm. Tiks turpināts darbs pie novada iedzīvotāju aktīvas iesaistīšanas kultūras dzīvē un
Baltinavas tēla atpazīstamību ārpus novada robeţām.
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10. Sports

Katru gadu Baltinavas novadā notiek aktīva sporta dzīve. 2014. gads arī nebija
izņēmums. Gada sākums sākās ar hokeja čempionātu Baltinavas ledus laukumā, kam sekoja
veterānu volejbola mači gan Baltinavā, gan arī blakus novados, kur piedalījās mūsu komandas.
Kā tradīcija februārī un marta notiek ierastais zoles čempionāts, kurš pulcē lielu skaitu
dalībnieku. Tam visam pa vidu arī ir aktīva sportošana pagasta treniņos novada hallē.
Martā un arpīlī svētdienas tika aktīvi pavadītas novada sporta hallē, kur iedzīvotājiem
bija iespēja pārbaudīt savus spēkus galda tenisa, novusa un ģimeņu sporta spēļu sacensībās.
Vasaras mēneši paiet ļoti aktīvi pludmales volejbola mačos gan novada ietvaros, gan
pārstāvot savu novadu citu novadu rīkotajos pludmales volejbola mačos. Tāpāt Baltinavieši ir
ierastie dalībnieki ar savu komandu Balvu novada atklātajā futbola čempionātā, kurā šogad ar
skolēnu komandu 8 komandu konkurencē ierindojāmies 5 vietā, kas ir labs tramplīns nākamā
gada sacensībām. Tāpat ar šiem skolēniem jūlijā piedalījāmies Draudţu futbola sacensībās, kur
10 komandu konkurencē, piedzīvojot vienīgo zaudējumu finālā, tika izcīnīta augstā 2. vieta.
Augusta beigās pēc vairāku gadu pārtraukuma Baltinavā norisinājās vietējais futbola čempionāts,
kurā dalībnieki tika sapulcējušies arī no kaimiņu novadiem.
Neizpalika arī novada sporta svētki, kuros patīkami bija redzēt daudzus bijušos
Baltinaviešus ar savām atvasītēm, kā arī lielo skaitu sporta svētku dalībnieku.
Septembrī kopā ar abu skolu skolēniem un skolotājiem tika atzīmēta Olimpiskā dienas,
kuras ietvaros skolēni izmēģināja savas iemaņas daţādos olimpiskajos sporta veidos.
Ar oktobra mēnesi atsākas novada sporta treniņi sporta hallē.
Gadu miju ir ieplānots pavadīt ar tradicionālo „Vecgada volejbola kausu’’, kā arī ar
vienas kārtas ziemassvētku zolītes sacensībām.
Kopējais gada budţets un plānotās sacensības ir sekmīgi izpildītas. No sporta budţeta
tika apbalvots Baltinavas olimpietis Arvis Vilkaste, uztaisīti jauni futbola vārti un ierīkots
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futbola laukums parka stadionā uz vecā futbola laukuma, kā arī iegādātas jaunas volejbola
bumbas skolēnu un novada iedzīvotāju vajadzībām sporta hallē.

11. Novada attīstība un investīciju piesaiste
Pasākumi Baltinavas novada pašvaldības teritorijas attīstībai

2014.gads Baltinavas novada pašvaldībai bija veiksmīgs projektu realizācijā, tika īstenoti
divi apjomīgi KPFI projekti un trīs LEADER pasākuma projekti. Realizētie projekti uzlabos
energoefektivitāti vidusskolas un kultūras nama ēkās, kas ļaus ietaupīt kurināmo, tādējādi
atvieglot pašvaldības budţetu. LEADER pasākuma projekti uzlabos tūrisma infrastruktūru un
radīs atbalstu vietējiem mājraţotājiem un lauksaimniecības produktu realizētājiem vietējā tirgū.

Baltinavas novada pašvaldības realizētie projekti 2014.gadā
Projekta nosaukums, numurs
Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, uzlabojot
Baltinavas vidusskolas ēkas energoefektivitāti
Nr. KPFI-15.2/71
Informācijas stenda izbūve Baltinavā
Nr.13-07-LL04-L413202-000016
Norādes zīmju uzstādīšana Baltinavas novada
administratīvajā teritorijā
Nr.13-07-LL04-L413101-000012
Tirdzniecības punkta ierīkošana Baltinavas ciemā
Nr.13-07-LL04-L413101-000016

Projekta
attiecināmās
izmaksas (euro)
210 495,32

Projekta kopējās
izmaksas (euro)

5084,77

6152,58

11149,11

13490,42

5502,10

6657,55

337 995,72

Tirdzniecības nojume
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Tūrisma informācijas stends

Baltinavas kultūras nama realizētais projekts 2014. gadā
Projekta nosaukums, numurs

Projekta
attiecināmās
izmaksas (euro)
119 101,68

Projekta kopējās
izmaksas (euro)

"Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu
144 113,04
emisiju samazināšanai Baltinavas kultūras namā
ēkā" Nr. KPFI – 15.3/49
2015.gadā tiek plānots pabeigt iesākto LEADER pasākuma projektu 1.rīcībā Sociālo
pakalpojumu izveidošana un attīstība. Tiek strādāts pie projektu ideju pakopošanas jaunajam
2014.- 2020.gada plānošanas periodam.

Baltinavas novada pašvaldības plānotie projekti 2015. gadā
Projekta nosaukums, numurs
“Pašapkalpošanās veļas mazgātavas izveide
Baltinavas novada Baltinavā”.
Nr.14-07-LL04-L413101-000021

Projekta
attiecināmās
izmaksas (euro)
5 418,05

Projekta kopējās
izmaksas (euro)
6 555,85

2014.gadā tika sagatavots uzraudzības pārskats par 2013.gadu Baltinavas novada
attīstības programma 2012.-2018.gadam.
2014.gada tika aktualizēts Investīciju un Rīcības plāns, Baltinavas novada attīstības
programma 2012.-2018.gadam (Baltinavas novada domes sēde 2014.gada 18.decembrī protokols
Nr.13.9.&).
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12. Komunikācija ar sabiedrību
Kopš 1997. gada regulāri (reizi mēnesī, apmēram 250 eksemplāri) tiek izdots pašvaldības
informatīvais izdevums „Baltinavas Vēstis” un iedzīvotājiem izplatīts bez maksas, tā mērķis ir
iedzīvotājus informēt par visām aktualitātēm.
2009. gadā tika izveidota pašvaldības mājas lapa www.baltinava.lv, kura regulāri tiek
aktualizēta un papildināta ar jaunāko informāciju. Mājas lapā ir pieejama informācija par:
- Baltinavas novada domes sēdēm,
- Baltinavas novada saistošajiem noteikumiem,
- Baltinavas novada iestādēm,
- kultūras, sporta un sabiedriskajām aktivitātēm,
- projektu realizācijas gaitu novadā,
- uzņēmējdarbību,
- lauksaimniecību,
- vakancēm.
Lai sabiedrība regulāri tiktu informēta par novitātēm un daţādām izmaiņām pasākumos,
pārvaldē un tās sniegtajos pakalpojumos, liela nozīme ir efektīvai savstarpējai komunikācijai. Jo
vairāk pārvalde ir ieinteresēta un aktīvi rīkojas savstarpējās komunikācijas uzlabošanai, jo lielāka
iespējamība pastāv sabiedrības kopējai apmierinātībai ar pārvaldi.
2014. gadā novada domē darbu uzsāka sabiedrisko attiecību speciāliste, kuras viens no
galvenajiem uzdevumiem ir iedzīvotāju un domes savstarpējās informācijas aprites
nodrošināšana. Efektīvākai informācijas aprites nodrošināšanai, Baltinavas novadam tika
izveidots profils sociālajos portālos www.twitter.com un www.facebook.com. Tādējādi, iespējams
īsākā laikā informēt plašāku cilvēku loku.
Baltinavas iedzīvotājiem ir iespēja izteikt savu viedokli piedalīties iedzīvotāju aptaujās,
kā arī uzdodot savus jautājumus mājaslapā, sadaļā - uzdod jautājumu. Baltinavas novada
administrācijas ēkas telpās ir ziņojumu dēlis, kur pieejama visa informācija par domes, komiteju
un komisiju sēdēm. Pie ieejas ēkā, Baltinavas ciema tirgus laukumā un Pazlaugas ciemā uz
ziņojumu dēļiem tiek izvietota saistoša informācija lauksaimniekiem, uzņēmējiem un visiem
Baltinavas novada iedzīvotājiem.
Ikviens interesents var piedalīties domes un domes komiteju sēdēs, jo tās ir atklātas.
Reizi ceturksnī notiek informatīvās dienas lauksaimniekiem, uzdevums ir iepazīstināt ar
aktualitātēm lauksaimniecības jomā un jaunāko likumdošanā.

13. Nākamajā gadā plānotie pasākumi
Pašvaldības turpmākās darbības prioritātes

2014. gadā tika organizēts konkurss Baltinavas vēsturiskā centra labiekārtošanai, kā
rezultātā plānots veikt ieguldījumus infrastruktūrā un izveidot Baltinavas ciema centrā pievilcīgu
vides objektu.
Ir uzsākts un turpinās projekts „Pašapkalpošanās veļas mazgātavas izveide Baltinavas
novada Baltinavā” Nr.14-07-LL04-L413101-000021 ar kopējām izmaksām 6555.85 euro, kas
ļaus paplašināt pakalpojumu klāstu iedzīvotājiem.
2015.gadā plānots veikt Tilţas ielas rekonstrukciju un ierīkot ielas apgaismojumu.
Iesaistoties programmā „Pamatpakalpojumi ekonomikai” plānojam veikt arī pašvaldības ceļu
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stāvokļa uzlabošanu. Sarunās ar Satiksmes ministriju ir panākta vienošanās par valsts vietējā
autoceļa P-45 posma- apdzīvotā vieta Baltinava -1.13 km virsmas apstrāde.
Sadarbības projektā Latgales plānošanas reģiona attīstībai SAM (specifiskā atbalsta
mērķa) Nr.5.6.2. ietvaros 2014.-2020. plānots atbalsts uzņēmējdarbības atbalstam, veidojot
savstarpēji, papildinošus projektus ar Balvu novada pašvaldību kā reģionālās nozīmes attīstības
centru, lai atbalstītu vietējos raţotājus, kas ir ilgtspējīgi.
Iesaistīties LEADER tipa projektos, atbalstīt vietējo biedrību un NVO iniciatīvas.
Būtiski nākotnē turpināt risināt sociālos jautājumus, „iedzīvināt” jaunu mājas aprūpes
pakalpojumu, ko ievieš Samariešu apvienība, apzināt un sniegt nepieciešamo palīdzību attālās
lauku viensētās dzīvojošiem.
Risināt jautājumu par pirmsskolas izglītības iestādes darba kvalitātes un telpu atbilstošu
nodrošināšanu. Turpināt piedalīties Algoto pagaidu sabiedrisko darbu projektā.

Būtiskākie riski un notikumi, kas varētu ietekmēt
pašvaldības darbību nākotnē
Lai spētu plānot pašvaldības attīstību vidējā termiņā, pašvaldībai ir svarīgi zināt „spēles
noteikumus”. Tā kā lielāko daļu no pašvaldības budţeta ieņēmumiem veido nodokļu ieņēmumi –
iedzīvotāju ienākuma nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis, jābūt stabilai, prognozējamai
nodokļu likumdošanai. Šobrīd ne vienmēr tā ir.. Nekustamā īpašuma nodokļa likums un ar to
saistītie normatīvie akti tiek grozīti gandrīz katru gadu, veicot izmaiņas nodokļa aprēķināšanas
kārtībā, kā rezultātā nav iespējams plānot ieņēmumus vidējā termiņā, kā arī tas prasa no
pašvaldības papildus līdzekļus nodokļa administrēšanas nodrošināšanā – datorprogrammas
izmaiņu izstrādei un ieviešanai, darbinieku apmācībai.
Arī attiecībā uz iedzīvotāju ienākuma nodokli, katru gadu tiek palielināta minimālā alga,
tiek mainīts neapliekamais minimums un atvieglojumi par apgādājamiem, kas tieši ietekmē
pašvaldības ieņēmumus.
Palielinoties inflācijai, pieaugot minimālajām algām, kā arī energoresursu cenām, arvien
vairāk līdzekļu būs jānovirza budţeta iestāţu uzturēšanas izdevumu segšanai. Līdz ar to
procentuāli samazināsies to līdzekļu apjoms, ko varēs novirzīt attīstībai.
Neprognozējama ES struktūrfondu pieejamība – katram izsludinātam projektu
konkursam būtiski atšķirīgi noteikumi un izvērtēšana, plānotie atbalsta pasākumi pēc modeļa
„9+21” nesniedz skaidru priekšstatu par specifiskā atbalsta mērķa (SAM) finansējuma ieviešanas
mehānismu apkārtējiem novadiem, kuri neietilpst minētajā modelī.
Nozīmīgs finanšu risks pašvaldībai ir uzņemtās un nākotnē plānotās ilgtermiņa saistības.
Būtiskākie riski pašvaldības teritorijas apsaimniekošanas jomā:
Prognozējams, ka pašvaldības budţeta ieņēmumi un mērķdotācijas nespēs segt
infrastruktūras uzturēšanas izdevumus, kas būtiski ietekmēs ielu un pašvaldības ceļu uzturēšanu
nākotnē. Pasliktināsies ielu seguma stāvoklis, līdz ar to arī satiksmes drošība.
Būtiskākie riski sociālās aprūpes jomā:
•
Finansējuma palielināšanās sociālās aprūpes izdevumiem.
•
Klientu skaita pieaugums pabalstu saņemšanai.
•
Pakalpojumu tarifu pieaugums
Būtiskākie riski izglītības jomā:

Izglītības reforma un jaunā pedagogu atalgojuma sistēma.
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