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Baltinavas novada domes priekšsēdētājas
Sarmītes Tabores uzruna

Cienījamie Baltinavas novada iedzīvotāji un pārskata lasītāji!
Publiskais gada pārskats sniegs informāciju par aktivitātēm novadā kopumā un kas
paveikts atsevišķi pa jomām 2018.gadā. Atskatoties atpakaļ, var droši teikt, ka 2018.gads
Baltinavas novadā ir bijis darbīgs un ražīgs.
2018.gads raksturojams ar ievērojamu projektu realizāciju un investīciju piesaisti,
ELFLA pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ceļu
pārbūves projektu realizācija, pārbūvēti pašvaldības autoceļi: Čudarīne-Obeļova un
Baltinava-Abriņas, tādājādi sakārtota ceļu infrastruktūra uzņēmējdarbības veicināšanai,
mūsu novada zemniekiem būs iespēja izmantot kvalitatīvus ceļus. Turpinās veselības
veicināšanas projekts “Dzīvo aktīvs Baltinavā!”. Ir pabeigta tehniskās dokumentācijas
izstrāde vēl divu pašvaldības autoceļu pārbūvei: Baltinava-Safronovka un Kaši-Pleitova.
Jāpiezīmē, ka pašvaldības budžeta plānošana notika piesardzīgi un pārdomāti,
izvērtējot prioritātes, lai finanšu līdzekļi tiktu izlietoti lietderīgi un vērsti uz novada tālāko
attīstību.
2018.gads bija mūsu Latvijas valsts simtgade. Baltinavas novadā par godu mūsu
valsts svētkiem norisinājas daudz dažādu pasākumu.
Protams, visi vēl esam to pozitīvo emociju varā, ko baudījām XXVI Vispārējos
latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos. Priecājamies un esam lepni par Baltinavas
novada kolektīviem, kuri pāstāvēja mūsu novadu: Baltinavas jaukto kori (vadītāja Aija
Nagle), jauniešu tautas deju kolektīvu “Kust i kust” (vadītāja Irēna Kaša), Baltinavas
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etnogrāfisko ansambli (vadītāja Antoņina Krakope), Baltinavas audēju pulciņu (vadītāja
Iveta Gabrāne).
Liels prieks un gandarījums par to, ka sieviešu deju kopai “Gaspaža” (vadītāja Irēna
Kaša) un Baltinavas novada amatniekiem Valentīnai Daukstei un Raimondam Leicānam
bija iespēja pārstāvēt Baltinavas novadu Eiroreģiona “Pleskava-Livonija” dienās
Krievijas Federācijā Sebežā. Tāpat esam pateicīgi par amatierteātra “Palādas” (vadītāja
Anita Ločmele) darbošanos un iespēju Līgo vakarā baudīt pirmizrādi.
Arvien vairāk tiek strādāts, lai veicinātu Baltinavas novada pievilcību un
atpazīstamību, tūristu piesaistīšanu, rīkojot vietājā labuma tirdziņus.
Starp priecīgiem un patīkamiem brīžiem 2018.gadā visiem Baltinavas novada
iedzīvotājiem nācās piedzīvot droši vien Baltinavas novada pastāvēšanas vēsturē
visnepatīkamāko notikumu - mazā skolēnu skaita dēļ nācās slēgt Baltinavas Kristīgo
internātpamatskolu. Laikam katra baltinavieša sirdī šī ziņa nesa skumjas un rūgtumu!
Ja runā par Baltinavas vidusskolu un Baltinavas Mūzikas un mākslas skolu, esam
gandarīti par skolu darbu un skolēnu sasniegumiem! Mūsu lielākā bagātība ir mūsu
novada cilvēki un mēs augstu novērtējam ikvienu!
Saku lielu paldies visiem iedzīvotājiem, kuri ar savu darbu, idejām un sasniegumiem
ir veicinājuši novada atpazīstamību un novada attīstību aizejošajā gadā.
Tikai ejot soli pa solim ir iespējams nonākt pie mērķa. Turpināsim kopā iesākto ceļu
– Baltinavas izaugsmei, novada attīstībai un iedzīvotāju labklājībai!

Ar cieņu,
Baltinavas novada domes priekšsēdētāja S.Tabore
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1. Pamatinformācija

Baltinavas novads atrodas Latvijas ziemeļaustrumos, Austrumlatvijas zemienes Adzeles
pacēlumā un Mudavas zemienes Abrenes nolaidenumā. Novads robežojas ar Tilžas pagastu
dienvidrietumos, Balvu novada Briežuciema pagastu rietumos un ziemeļrietumos, Šķilbēnu
pagastu ziemeļos, Krievijas FR ziemeļos, austrumos un dienvidaustrumos, kopējā robeža 27,8
km garumā, Kārsavas novada Salnavas pagastu dienvidos. Novada administratīvais centrs
atrodas Baltinavas ciemā. Tas atrodas novada centrālajā daļā un ir ērti sasniedzams pagasta
iedzīvotājiem. Baltinavas novadā cilvēki dzīvojuši jau pirms 7000 gadiem.
Baltinavas pagasta kopējā platība ir 18496 ha jeb 185,0km2. Baltinavas novada
administratīvajā teritorijā kopējais iedzīvotāju skaits uz 01.01.2019 bija 1084 (pēc PMLP
datiem), iedzīvotāju skaits turpina samazināties un ir par 23 mazāk nekā bija uz 01.01.2018.
Iedzīvotāju blīvums 2018.gadā bija 6 cilvēki uz km2 (pēc CSP datiem).
Demogrāfiskā situācija Baltinavas novadā
Baltinavas novadā tāpat kā Latvijā kopumā, it sevišķi laukos, no galvenajiem valsts attīstības
centriem attālākās teritorijās, pierobežā, Latgalē ir negatīvi demogrāfiskās situācijas rādītāji.
Samazinās iedzīvotāju skaits kopumā, kas rada arī bērnu un skolēnu skaita samazinājumu.
Dabīgā pieauguma rādītāji ir negatīvi – dzimstība ir mazāka nekā mirstība. Migrācijas saldo
arī ir negatīvs – izbraukušo skaits ir lielāks nekā iebraukušo. Pēc PMLP datiem 2018.gadā
novadā bija 1107 iedzīvotāji.
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1.tabula Iedzīvotāju skaits Baltinavas novadā pa gadiem (PMPL dati)

Gads

Iedzīvotāju skaits

01.01.2010.

1365

01.01.2011.

1345

01.01.2012.

1317

01.01.2013.

1297

01.01.2014.

1266

01.01.2015.

1209

01.01.2016.

1198

01.01.2017.

1130

01.01.2018.

1107

01.01.2019.

1084

2.tabula Iedzīvotāju dabiskā kustība Baltinavas novadā (Baltinavas Dzimtsarakstu nodaļas dati)

Gads

Dzimuši

Miruši

2010.

6

36

2011.

5

24

2012.

7

33

2013.

9

21

2014.

4

19

2015.

11

14

2016.

6

10

2017.

8

14

2018.

7

32

Salīdzinājumā ar 2017.gadu 2018.gadā ir pieaugusi mirstība.
Nodarbinātība
Bezdarba līmenis uz 01.01.2019.gadu sastādīja 16.1% (pēc NVA datiem), ja
salīdzina ar iepriekšējā gada periodu, tad bezdarba līmenis ir pieaudzis par 2.1%. Tas ir
izskaidrojams ar to, ka 2018.gadā tika slēgta Baltinavas kristīgā internātpamatskola un visi
skolas darbinieki ieguva bezdarbnieka statusu.Vislielāko īpatsvaru 52.3% no visiem
bezdarbniekiem sastāda ilgstošie bezdarbnieki. Ja skatās pa vecuma grupām, lielākais
īpatsvars ir grupā virs 55 - 59 gadi un tie ir 26.7%. Vismazākais īpatsvars ir grupā no 20 -24
gadiem, tas sastāda 1.9 %, grupā no 25-29 gadiem sastāda 5.7%. Pa izglītības grupām
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vislielāko īpatsvaru 35.2% bezdarbnieki ar vidējo izglītību, 30.4 % sasatāda bezdarbnieki ar
profesionālo izglītību, mazāko īpatsvaru sastāda bezdarbnieki ar augstāko izglītību 14.3%, bet
salīdzinot ar iepriekšējā gada šo pašu periodu bezdarbnieku skaits ar augstāko izglītību
pieaudzis par 8.0%. Tas ir izskaidrojams ar to, ka 2018. gadā tika slēgta Baltinavas Kristīgā
internātpamatskola mazā skolēnu skaita dēļ, bez darba palika skolas pedagogi. Tas arī ir
skaidrojums, kāpēc pieauga kopējais bezdarba līmenis.
2018. gadā Baltinavas novada teritorijā darbojās 103 aktīvi uzņēmumi (LURSOFT dati)
(juridiskās personas - SIA un zemnieku saimniecības) un 52 saimnieciskās darbības veicēji
(pašvaldības dati) (fiziskas personas), pamatā tie ir lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumi,
t.sk. 27 uzņēmumi ir bioloģiskās produkcijas ražošanas uzņēmumi, 4 ar tūrisma
pakalpojumiem saistīti uzņēmumi.
3.tabula Uzņēmumu reģistrēšana un likvidēšana pa gadiem (LURSOFT dati)

Pozīcija
Reģistrētie
uzņēmumi
Likvidētie
uzņēmumi

2014.
0

2015.
0

2016.
2

2017.
2

2018.
1

1

1

4

8
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Vērojama tendence pieaugt likvidēto uzņēmumu skaitam. 2018.gadā likvidēti 6 uzņēmumi,
bet radīti no jauna 1 uzņēmums.

1.1. Domes darbības mērķi un funkcijas
Pašvaldība pilda šādas patstāvīgas funkcijas :
1) organizē iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija;
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
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 meži 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.);
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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 ļaužu
nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu
nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs u.c.);
8) kārto aizbildnības, aizgādnības un adopcijas lietas, kā arī ar audžuģimenēm 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;
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 vēlēšanās;
18) piedalās civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā, izveidojot kopējo Civilās
aizsardzības komisiju ar sadarbības teritorijām – Balvu, Rugāju un Viļakas novadiem;
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
mežsaimniecību, lauksaimniecību un lopkopību. Baltinavā ir nodrošināta dažādu
izglītības, veselības aprūpes un kultūras iestāžu pakalpojumu pieejamība un to
sniegšanai nepieciešamā infrastruktūra. Pašvaldības pakļautībā atrodas Baltinavas
vidusskola, Baltinavas mūzikas un mākslas skola, kultūras nams, bibliotēka, muzejs. Ir
ģimenes ārsta prakse, 2 draudzes, 7 tirdzniecības uzņēmumi, pasta nodaļa, aptieka.
Pašvaldības teritorijā darbojas Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes Punduru nodaļa.
Arī šajās sfērās tiek nodarbināti pašvaldības iedzīvotāji. Individuālā darba veicēji sniedz
pakalpojumus - apģērbu šūšanā un labošanā, friziera pakalpojumi.
Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās:
1.
Biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”;
2.
Biedrībā „Latgales reģiona attīstības aģentūra”;
3.
Izpilddirektoru asociācijā;
4.
Biedrībā „Pleskava-Livonija”
5.
Biedrībā „Balvu rajona partnerība”
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6.
Latgales reģiona Tūrisma asociācijā “Ezerzeme”.
Pašvaldībā ir labs tehniskais nodrošinājums – 18 datori, kuri ir ar interneta pieslēgumu
un saslēgti lokālā tīklā. Bibliotēkā novada iedzīvotājiem ir pieeja datoriem un
internetam, kurā ir 10 datori. Ir 3 kopētāji, skeneris. Pašvaldības sakarus nodrošina faksa
aparāts, telefonsakari tiek nodrošināti analogajā sistēmā. Pašvaldības darbinieku
vajadzībām ir arī mobilie telefoni. Darbojas Valsts vienotais klientu apkalpošanas
centrs, kas sniedz lielu atbalstu iedzīvotājiem saziņai ar valsts iestādēm. Pašvaldība veic
skolēnu pārvadājumus uz skolu un mājās. Ceļu uzturēšanai tiek izmantots auto greiders.
Lai veicinātu uzņēmējdarbības un tūrisma attīstību novadā, domes telpās sniedz
konsultācijas un organizē seminārus Lauksaimniecības konsultāciju centra algots
darbinieks, kurš nodarbojas ar jaunākās informācijas par lauksaimniecību
popularizēšanu, dažādu konsultāciju sniegšanu uzņēmējiem, palīdzības sniegšanu
projektu izstrādē un realizēšanā. Notiek sadarbība ar biedrību “Balvu rajona partnerība”
par semināru rīkošanu uzņēmējiem.
Individuālā darba veicēji ar pašvaldības lēmumu lielākoties tiek atbrīvoti no patentu
maksas, kas veicina individuālā darba veicēju skaita palielināšanos. Ir noorganizēts un
darbojas vietējo labumu tirdziņš, kur mājražotāji var realizēt savu produkciju.
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
Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par pašvaldībām” un atbilstoši “Baltinavas novada
pašvaldības nolikumam”, Baltinavas novada iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts
pašvaldības lēmējorgāns – Baltinavas novada dome, ko veido 9 deputāti. Dome pieņem
lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par autonomo funkciju un
brīprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts
pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu.
Pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku
darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu. Domes pieņemto lēmumu izpildi, tās organizatorisko
un tehnisko apkalpošanu, kā arī pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību nodrošina
Baltinavas novada pašvaldības administrācija. Pārskata gadā nav notikušas izmaiņas domes
struktūrā. Pašvaldības struktūrā izmaiņas ir notikušas. Ar 2018.gada 31.augustu ir likvidēta
Baltinavas Kristīgā internātpamatskola mazā skolēnu skaita dēļ.
Baltinavas novada dome ir izveidojusi šādas iestādes:




Baltinavas novada muzejs
Baltinavas vidusskola;
Baltinavas Mūzikas un mākslas skola;
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 Baltinavas novada domes administrācija;
 Baltinavas novada bāriņtiesa;
 Baltinavas novada Sociālais dienests;
 Baltinavas kultūras nams.
Baltinavas novada dome ir izveidojusi šādas struktūrvienības:
 Baltinavas novada dzimtsarakstu nodaļa;
 Baltinavas bibliotēka.
Visas pašvaldības struktūrvienības veic saskaņā ar domes apstiprinātiem nolikumiem un
apstiprinātā budžeta ietvaros. Būvvaldes funkcijas ir deleģētas veikt Viļakas novada
būvvaldei, izglītības pārvaldes funkcijas – Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldei. Pašvaldības administrācija ir pašvaldības iestāde, kas nodrošina domes pieņemto
lēmumu izpildi, ko vada izpilddirektors un sastāv no sekojošām nodaļām:
 Finanšu nodaļa,
 Vispārējā un juridiskā nodaļa,
 Saimnieciskā nodaļa.
Baltinavas novada dome savu darbību uzsāka 2009. gada 1. jūlijā.
2017. gada 3.jūnijā notika pašvaldību vēlēšanas – Baltinavas novadā par domes
priekšsēdētāju tika ievēlēta Sarmīte Tabore, par priekšsēdētājas vietnieci ievēlēta Inese Siliņa.
Izpilddirektora pienākumus veic Jānis Bubnovs.
Iedzīvotāju vēlēti, deputātu pienākumus veic 9 deputāti. 2018.gadā notikušas izmaiņas
deputātu sastāvā :
 Sarmīte Tabore;
 Inese Siliņa
 Imants Slišāns;
 Inta Vilkaste;
 Guntars Bartkevičs;
 Antra Keiša;
 Lilita Kūkoja;
 Velta Mītke;
 Marija Skaba.
Lai organizētu pašvaldības darbu un izskatītu speciālistu sagatavotos lēmumprojektus,
Baltinavas novada domē darbojas pastāvīgās komitejas:


Finanšu komiteja- Sarmīte Tabore (komitejas priekšsēdētāja), Inta Vilkaste, Imants
Slišāns, Antra Keiša, Inese Siliņa, Guntars Bartkevičs, Marija Skaba.



Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja – Lilita Kūkoja (komitejas
priekšsēdētāja), Antra Keiša, Inta Vilkaste, Imants Slišāns.



Sociālo un saimniecisko lietu komiteja – Velta Mītke (komitejas priekšsēdētāja);
Inese Siliņa, Guntars Bartkevičs; Marija Skaba.
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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.attēls: : Baltinavas novada pašvaldības iestāžu struktūra

Domes priekšsēdētāja

Komitejas

Izpilddirektors

Struktūrvienību
vadītāji

Iestāžu vadītāji

Darbinieki
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1.3. Personāls
Pašvaldības administrācija ir pašvaldības iestāde, kas nodrošina domes pieņemto
lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. Lai padarītu
pieejamākus valsts sniegtos pakalpojumus iedzīvotājiem, Baltinavas novada pašvaldības ēkā
Kārsavas ielā 16, Baltinavā darbojas Valsts vienotais klientu apkalpošanas centrs (VVKAC).
Šādu iespēju sniedz Valsts vienoto klientu apkalpošanas centru pilotprojekts, kas tiek īstenots
ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu. Līdz ar to ikviens novada iedzīvotājs un uzņēmējs vienuviet
var izmantot vairāku iestāžu — Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Valsts ieņēmumu
dienesta, Valsts zemes dienesta, Uzņēmumu reģistra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
pakalpojumus.
Lai pašvaldība realizētu likumā noteiktās organizatoriskās, tehniskās funkcijas, 2018.
gadā pašvaldībā apstiprinātas štata vienības ar kopējo slodžu skaitu 37,3 un strādāja 5
darbinieki uz sezonas laiku un pastāvīgā darbā 39 darbinieki (vairāki amati ir uz 0,8 slodzēm,
0,7 slodzēm, 0,6 slodzēm, 0,5 slodzēm un mazāk).
Pašvaldībā ir 2 izglītības iestāžu vadītāji un Baltinavas novada bāriņtiesā 3 bāriņtiesas
locekļi.
No visiem novada pašvaldības pastāvīgi strādājošajiem darbiniekiem augstākā izglītība
ir 70,45 %, vidējā profesionālā izglītība –22,73 % darbiniekiem, vidējā izglītība ir 6,82 %.
4.tabula: Baltinavas novada pašvaldības pastāvīgi strādājošo darbinieku izglītības līmenis

Darbinieku Vidējā
skaits kopā
Domes priekšsēdētāja
1
Izpilddirektors
1
Finanšu nodaļa
1
7
Vispārējā un juridiskā 8
nodaļa un Dzimtsarakstu
nod.
VPVKAC
1
Saimnieciskā nodaļa
1
8
Sociālais dienests
2
Izglītības iestāžu vadītāji 2
Kultūras darbinieki
1
2
Pulciņu vadītāji
5
Muzeja vadītāja
1
Bibliotēkas vadītāja
1
Bāriņtiesa
2
Bāriņtiesas locekļi
3
Kopā
44
3
Nosaukums
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Vidējā
Augstākā
profesionālā
1
1
1
5
1
7

1
7
2
2
1
5
1
1

10

2
3
31

13

5.tabula: Baltinavas novada pašvaldības darbinieku kadru mainība 2018. gadā

Atbrīvoti, skaits
Pieņemti, skaits
6
10
(tajā skaitā 4 uz noteiktu laiku pieņemtie (tajā skaitā 8 uz noteiktu laiku pieņemtie
darbinieki un sezonas strādnieki)
darbinieki un sezonas strādnieki)
Avots: Baltinavas novada dome

6.tabula: Pašvaldības personāla skaita sadalījums pa dzimuma un vecuma grupām

Vecums
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 un vairāk
KOPĀ

Sievietes
2
4
5
14
2
27

Vīrieši
4
2
2
6
3
17

Kopā
6
6
7
20
5
44

Avots: Baltinavas novada dome

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 budžetu un finanšu vadību”, „Par
pašvaldību budžetiem”, u.c. normatīvajiem aktiem par grāmatvedības kārtošanu un
organizēšanu, kā arī nodokļu likumdošanas aktiem.
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6.tabula: Pašvaldība - kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:
Kapitālsabiedrība Reģistrācijas
Kapitāldaļas
Līdzdalības
numurs
kapitāla apjoms
uz gada beigām
(EUR)
„Balvu
43403001424
5904
8400
autotransports”
SIA „Balvu un 44103058086
40313
57360
Gulbenes slimnīcu
apvienībā”
SIA „ZAAO”
44103015509
200
284
Salīdzinājumā ar 2017.gadu 2018. gadā izmaiņas nav notikušas.
Iekšējā finanšu kontrole tiek realizēta ar ikmēneša Finanšu komitejas darbu, 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. 2018.gadā šo pienākumu veic SIA „Astra RA”.

8.tabula:Pārskats par pamatbudžeta izpildi (EUR)
Nr.p.k. Finansiālie rādītāji
Faktiskā izpilde
2017.g.
1.
IEŅĒMUMI
1 810 894
1.1
Nodokļu ieņēmumi
481 613
1.1.1
Ienākuma nodokļi
400 532
1.1.2
Īpašuma nodokļi
81 081
1.2
Nenodokļu ieņēm.
19 046
1.3
Maksas pakalpojumi
23 964
u.c .pašu ieņēmumi
1.4
Transferti
1 286 271
1.4.1
Valsts budžeta transferti
1 238 869
1.4.2
Pašvald. budžetu transferti
47 402
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

IZDEVUMI
Vispārējie valdības dienesti
Sabiedriskā
kārtība
un
drošība
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Teritoriju
un
mājokļu
apsaimn.
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Faktiskā izpilde
2018.g.
1 540 103
489 465
406 127
83 338
85 279
21 610
943 749
889 596
54 153

1 835 338
245 131
2 349

1 704 872
298 481
693

304 333
23 006
75 271

304 653
28 909
44 426

15
2.6
2.7
2.8

Atpūta ,kultūra ,reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība

139 954
886 733
86 928

93 962
843 727
83 676

2018. gadā pašvaldības pamatbudžeta izdevumi ir samazinājušies par 7,12 %, jo
samazinājušies ir arī ieņēmumi par 17.95%. 2017.gadā no līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem tika piešķirti līdzekļi plūdu radīto seku likvidēšanai. 2018.gadā pabeigti
iesāktie projekti, uzsākti un realizēti jauni projekti par ceļu pārbūvi, Brēksenes kapličas
atjaunošanu..
Pašvaldības ilgtermiņa saistības
Uz 2018.gada 31.decembri Baltinavas novada pašvaldībai ir 13 aizņēmumu līgumi.
Baltinavas novada pašvaldības aizņēmumu neatmaksātā daļa – 801 333 EUR.
2018.gadā ir noslēgti divi aizņēmumu līgumi ar Valsts kasi par kopējo summu 251 169
EUR.
9.tabula: Baltinavas novada pašvaldības 2018.gadā noslēgtie aizņēmumu līgumi
Nr. Aizde
Mērķis
Līgums
Procentu
Val Aizņēmuma
p. vējs
parakstī
likme
ūta līguma
k.
šanas
summa (EUR)
datums
2.
Valsts
Autoceļa Čudarīne- 08.06.18
mainīga
EUR
244 469
kase
Obeļeva
un
Baltinava-Abriņas
pārbūve
3.
Valsts
Brēksenes kapličas 22.11.17.
mainīga
EUR
6 700
kase
atjaunošana
Projekts par Brēksenes kapličas atjaunošanu līdz 2018.gada beigām tika realizēts un 6 354
EUR aizņēmuma daļa likuma paredzētā kārtībā tika atmaksāta.
10.tabula: Pārskats par speciālā budžeta izpildi (EUR)
Nr.p.k.
Finansiālie rādītāji
Faktiskā izpilde
2017.gadā
1.
IEŅĒMUMI
55 072
1.1
Nodokļu ieņēmumi
4 592
1.2
Nenodokļu ieņēmumi
42
1.3
Transferti
50 438
2.
IZDEVUMI
49 975
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Faktiskā izpilde
2018.gadā
61 598
9 666
43
51 889
67 020

16
11.tabula: Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi 2018.gadā (EUR)
N.p.k.
No kā saņemts
Kas
Summa
saņemts
1.
Fiziskas personas
Pārtikas
1267.00
produkti

2.

SIA “Sakret”

Ģerbonis
simtgadei

35.00

Kopā

3.

mērķis
Baltinavas
vidusskolas
audzēkņu
ēdināšanai
Ģerbonis
Simtgades
svinībām
noformēšanai

un

1302.00

Nekustamie īpašumi

Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums
No 01.11.2017. līdz 01.11.2018. notikušas izmaiņas pašvaldības īpašumu bilancē.
Zemesgrāmatā ierakstīto īpašumu platības palielinājušās par 1,68 ha un kadastrālā vērtība
palielinājusies par – 531 EUR.
Kopumā pašvaldībai piekrītošo zemju platības palielinājušās par 0,63%, bet
kadastrālā vērtība palielinājusies par 2,23 %.
Par 4,82 % pieaugusi iznomātās zemes platība, bet iznomātās zemes kadastrālā vērtība
palielinājusies par 2,02 %.
12.tabula: Baltinavas novada pašvaldības bilances izmaiņas 01.11.2017. - 01.11.2018.

1.

2.

3.

01.11.2017.

01.11.2018.

Izmaiņas

Platība,
ha

Kad.
vērtība,
EUR

Platība,
ha

Kad.
vērtība,
EUR

Platība, ha

Kad. vērtība,
EUR

Zeme,
kas 44,51
ierakstīta
Zemesgrāmatā
Zeme, kas nav 684,73
ierakstīta
Zemesgrāmatā
729,24
KOPĀ: (1. + 2.)

38092

46,20

38623

+1,68

+531

t. sk.
zeme

iznomātā 408,68

187659,00 687,62

192152,33 +2,89

4493,33

225751,00 733,8

230775,33 +4,57

+5024,33

169617,21 428,38

173038,49 +19,70

+3421,28
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1.diagramma: Baltinavas novada pašvaldībai piekrītošo zemju sadalījums pēc platības (ha)
pa galvenajām lietošanas mērķu grupām %

8%

4%
LIZ

8%

Meži
Citas zemes

8%

Zem ceļiem
59%
13%

Zem ēkām
Zem ūdens

Lai arī kopumā pašvaldībai piekrītošo zemju platība ir palielinājusies, sadalījums pa
lietošanas mērķu grupām būtiski nav mainījies salīdzinot ar 01.11.2017.
No pašvaldībai piekrītošajām zemēm 59% jeb 431,19 ha joprojām ir lauksaimniecībā
izmantojamā zeme. Tā sastāda par 1% mazāk salīdzinot ar 2017. gadu. 8% jeb 52.07 ha
aizņem zemes zem ēkām un tas ir par 1% vairāk salīdzinot ar 2017. gadu. Procentuālajā
sadalījumā 8% aizņem zeme zem ceļiem. Meža zemes platība sastāda 90,12 ha, jeb 13%.
Salīdzinot ar pagājušo gadu par 1% palielinājušās citu zemju platības. Zeme zem ūdens
sastāda 4% no kopējo zemju platības.

4.

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 3 cilvēki – vadītāja/ sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm, ar
bērniem, sociālā darbiniece un psiholoģe.
Sociālā situācija Baltinavas novadā 2018.gadā
Pēdējo 3 gadu laikā ir mainījusies valsts ekonomiskā situācija, kā rezultātā ir
samazinājies gan iedzīvotāju skaits Baltinavas novadā, gan arī trūcīgo personu skaits, kas ir
Sociālā dienesta redzeslokā.
Baltinavas novada pašvaldības publiskais pārskats 2018
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Kopējais iedzīvotāju skaita samazinājums ietekmē arī Sociālā dienesta klientu skaitu – ar
gadiem samazinās trūcīgo personu skaits un arī bērnu skaits ģimenēs, kurām ir piešķirts
trūcīgās ģimenes statuss, savukārt 2018. gadā novērojams līdzīgs maznodrošinātas ģimenes
(personas ) statusu ieguvušo iedzīvotāju skaits kā iepriekšējos gadus.
Lai palīdzētu iedzīvotājiem ar viszemākajiem ienākumiem, Sociālais dienests izmaksā
šādus valstī noteiktos obligāti maksājamos pabalstus:
 pabalsts garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai;
 dzīvokļa pabalsts;
 pabalsts bāreņiem;
 pabalsts audžuģimenēm;
un pašvaldības noteiktos sociālās palīdzības pabalstus:
 vienreizējs pabalsts krīzes situācijā;
 veselības aprūpes pabalsts;
 pieaugušo ēdināšanas pabalsts.
13.tabula: 2018. gadā izmaksāto pabalstu apmērs un to saņēmušo iedzīvotāju skaits

Ģimenes

Personas
ģimenēs - t.sk. bērni
kopā

80

116

12

27

31

0

3607,00

75

108

10

Citi
pašvaldības
saistošajos
noteikumos
noteiktie
sociālās 1718,59
palīdzības pabalsti

21

23

0

0,00

0

0

0

Krīzes situācijā

150,00

2

2

0

Veselības aprūpes pabalsts

1568,59

19

21

1

1

2

2

Izlietotie
līdzekļi

Pabalsts

Visi pašvaldības sociālās palīdzības
18041,84
pabalsti
GMI pabalsts
6366,25
Dzīvokļa pabalsts

Pabalsts
ēdināšanai

pieaugušo

Pabalsts bez ienākumu testēšanas
6672,00
(audžuģimenei)

Bez sociālās palīdzības pabalstiem izmaksāti arī pašvaldības noteiktie pabalsti (brīvās
iniciatīvas pabalsti) iedzīvotājiem. 14.tabulā uzskaitīti izmaksājamie pabalsti un izmaksāto
pabalstu apmērs 2018. gadā.
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14.tabula: izmaksājamie pabalsti un izmaksāto pabalstu apmērs 2018. gadā

Pašvaldības noteiktie pabalsti
Izmaksāts, €
Pabalsts jaundzimušā aprūpei
797,50
Apbedīšanas pabalsts
1738,00
Pabalsts Černobiļas avārijas seku likvidatoriem un politiski represētām
150,00
personām.
Pabalsts donoriem
105,00
Pabalsts bērna izglītības nodrošināšanai un veicināšanai
1900,00
Ziemassvētku pabalsts (dāvana)
1 979,81
Pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā
890,00
Kopā izmaksāts:
€ 7560,31
15.tabula: Pašvaldības budžeta izdevumi Sociālā dienesta administrēto atbalsta pasākumu
nodrošināšanai

Sociālā palīdzība (pabalsti)
€ 18041,84
No pašvaldības budžeta līdzekļiem apmaksātie (pirktie)
sociālie pakalpojumi (pansionāti, krīzes centri, samaksa € 10656,29
par aprūpi mājās)
Pašvaldības sociālā dienesta uzturēšanas izdevumi
€ 26059,11

16.tabula: Sociālā dienesta darbs 2018.gadā

Sociālā dienesta veiktais darbs
Klientu apmeklējums iestādē (sociālā darbinieka)

2018. gadā
508 (vidēji mēnesī 42
personas)

Klientu apmeklējums iestādē (sociālā darbinieka ar ģimenēm ar
42
bērniem)
Klientu apmeklējums iestādē (psihologa)
151
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.
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Darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem
2018. gadā sociālajam darbiniekam ar ģimenēm, ar bērniem kopā veiktas 102
apsekošanas klientu dzīvesvietā un sniegtas 42 sociālā darbinieka darbam ar ģimeni ar
bērniem konsultācijas sociālajā dienestā. 2018. gadā notiek starpinstitucionālā sadarbība ar
novada bāriņtiesu, izglītības iestādēm, ģimenes ārstiem, narkologu, psihiatru, citu novadu un
pilsētu sociālajiem dienestiem, kā arī ar Baltinavas novada sociālā dienesta psihologu. Sociālā
rehabilitācijas plāna ietvaros 2 sociālā darbinieka ar ģimenēm ar bērniem klientiem nozīmētas
psihologa konsultācijas. 2018. gadā Latgales reģionālajā atbalsta centrā “Rasas Pērles” netika
ievietots neviens bērns.
2018. gadā Sociālā darbinieka ar ģimenēm, ar bērniem uzskaitē ir 11 aktīvas ģimeņu
lietas. 2018.gadā tika noslēgtas 3 ģimeņu lietas –sakarā ar ģimenes situācijas uzlabošanos,
savukārt uzsākta netika neviena jauna ģimenes lieta.
Psihologs
2018. gada laikā bijusi sadarbība ar Baltinavas vidusskolu, vadot individuālās
konsultācijas Baltinavas vidusskolas skolēniem, vadītas tematiskās klases audzināšanas
stundas. Sniegtas konsultācijas problēmjautājumos Baltinavas vidusskolas skolotājiem.
Veiksmīgi noritējusi sadarbība ar Baltinavas novada bāriņtiesu. Sniegtas konsultācijas
Baltinavas novada sociālā dienesta klientiem, kuriem sadarbības plānā noteikta sadarbība ar
psihologu.
2018. gadā iegūti profesionālās darbības sertifikāti izglītības un skolu psiholoģijā un
konsultatīvajā psiholoģijā.
Tālākizglītība:
 24.01.2018. Audzināšanas stundu cikls “Es pasaulē, pasaule manī” – 6 stundas;
 27.02.2018. Kognitīvās neirozinātnes pamati – kāpēc mēs esam tik atšķirīgi un kā
labāk dzīvot ar un starp cilvēkiem – 8 stundas;
 20.04.2018. Motivējošā intervija – 4 stundas
 17.08.2018. Personiskās līderības pamatprincipi – 8 stundas;
 04.10.2018. Psihologu sertifikācijas procesa uzsākšana; Konfidencionalitāte un datu
aizsardzības prasības psihologa profesionālā darbībā; Skolas klimata aptaujas
adaptācija un sociāli emocionālās mācīšanās programma skolā; agrīnā intervence –
autisms un UDHS – 8 stundas;
 25.10.2018. Domāšanas un lasīšanas prasmju veicināšana mācību procesā – 8 stundas;
 21.10.2018. Skolēna ar speciālām vajadzībām iekļaušana vispārējās izglītības iestādēs
– 6 stundas;
 13.11.2018. Mācību procesa didaktiskie modeļi mūsdienīgas izglītības apguvē – 6
stundas;
Kopumā 2018. gadā sniegta 151 individuālā konsultācija. Uz šo brīdi ir 14 aktīvas
klientu lietas. 2018. gadā uzsāktas 4 jaunas lietas, slēgtas 3 lietas.
Cilvēkiem ar invaliditāti tiek nodrošināts asistenta pakalpojums pašvaldībā.
Asistenta pakalpojums ir paredzēts perosnām ar I vai II invaliditātes grupu, kuriem vajadzīgs
atbalsts, pārvietojoties ārpus mājokļa un veikt aktivitātes, kuras persona tās funkcionēšanas
ierobežojumu dēļ nevar veikt pastāvīgi – lai nokļūtu vietā, kur viņi mācās, strādā, saņem
pakalpojumus (piemēram, darbavieta, dienas centrs, poliklīnika, valsts un pašvaldības iestādes
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u.c.). Pakalpojums līdz 40 stundām nedēļā tiek apmaksāts no valsts budžeta līdzekļiem.
Baltinavas novadā asistenta pakalpojumus 2018. gadā saņēma 5 personas ar invaliditāti.
Turpinās sadarbība ar biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Balvu komiteju Baltinavas
novada trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām) ar ienākumiem līdz 188 euro,
izsniedzot ES pārtikas preču komplektus, higiēnas un saimniecības preču komplektus un
skolas piederumu komplektus. Šo paku izdale tika nodrošināta Baltinavas novada Sociālā
dienesta telpās.
Dienesta aktivitātes 2018. gadā
 2018. gada oktobrī saņemta palīdzības krava no biedrības “Velku biedrība”, kurā
saņemti apģērbi, pārtika, mēbeles u.c. preces. Preces tika nodotas Baltinavas novada
mazaizsargātajām ģimenēm un iedzīvotājiem.


2018. gada decembrī Baltinavas novada bērni no trūcīgām, maznodrošinātām
daudzbērnu ģimenēm, ģimenēm, kur bērnu audzina viens vecāks, saņēma Septītās
dienas Kārsavas adventistu draudzes sarūpētās dāvanas
Apmeklētie kursi, semināri, sapulces 2018.gadā








Seminārs “ Par ministru kabineta 21.04.2018 noteikumos Nr.288 „Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība” noteikto aprūpes līmeņu
noteikšanu”; -8 stundas;
Dalība seminārā speciālistiem par „Kopienas vienotās atbildes modeli uz
vardarbības pret sievietēm gadījumiem”;
Profesionālās pilnveides seminārs „Sociālo risku novērtēšana sociālās
rehabilitācijas plāna satura pilnveidei” – 8 stundas;
Profesionālās pilnveides seminārs „Sociālā gadījuma vadīšana”- 8 stundas;
Seminārs „Efektīva starpinstitucionāla sadarbība vardarbības ģimenē gadījumos.
ASV Dulusas modeļa pieredze”;
Grupas Supervīzijas sociālā darba speciālistiem Kārsavā (uzsāktas 04.04.2018) .
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5.

Bāriņtiesa

Baltinavas novada bāriņtiesas atskaite par 2018. gadu
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.
Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 10.panta trešo punktu, ja persona par bāriņtiesas
priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku vai bāriņtiesas locekli tiek ievēlēta pirmo
reizi, tā sešu mēnešu laikā pēc ievēlēšanas apgūst mācību programmu.
Bāriņtiesas loceklei Irēnai Kašai 2019.gada 1.augustā beidzas ievēlēšanas termiņš, līdz šim
nav apguvusi profesionālās pilnveides izglītības programmu.
Bāriņtiesas locekle Silvija Gabranova 29.05.2008. ir apguvusi “Latvijas Pašvaldību
mācību centrā” profesionālās pilnveides izglītības programmu “Bāriņtiesas vadība un
organizācija”, savukārt profesionālās pilnveides kursi nav izieti.
Bāriņtiesas locekle Marita Kušnire nav apguvusi profesionālās pilnveides izglītības
programmu.
Baltinavas novada bāriņtiesā pieņemti 9 lēmumi, no kuriem neviens nav pārsūdzēts:
1. Par aizgādības tiesību pārtraukšanu - 1 ;
2. Par aizgādības tiesību atjaunošanu vai prasības sniegšanu tiesā -2;
3.Par mantojuma kārtošanu un pārvaldīšanu bērna vārdā -2;
3. Par aizbildnības izbeigšanu pār bērna mantu-1;
4. Par administratīvo lietu apvienošanu-1;
5. Par administratīvās lietas izbeigšanu -2;

Bāriņtiesas uzraudzībā ir 3 aizbildnībā esoši bērni, kuri ievietoti aizbildņu ģimenēs ar
Baltinavas novada bāriņtiesas lēmumu 1, bet 2 bērni no citas pašvaldības ievietoti aizbildņu
ģimenē, kura dzīvo Baltinavas novada administratīvajā teritorijā, pamatojoties uz citas
pašvaldības bāriņtiesas lēmumu.
Baltinavas novadā ir 2 pilngadīgās aizgādnībā esošās personas, kurām ar tiesas spriedumu
ir ierobežota rīcībnespēja konkrētajās jomās, līdz ar ko Bāriņtiesa katru gadu, visas dzīves
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garumā, apseko šīs ģimenes, uzklausa, sastāda dzīves apstākļu pārbaudes aktus un izvērtē
aizgādņa iesniegto norēķinu par aizgādnībā esošās personas mantas pārvaldību.
Pēc Rēzeknes tiesas atsūtītātā prasības pieteikuma par personas rīcībspējas ierobežošanu
un aizgādnības nodibināšanu veselības traucējumu dēļ, Bāriņtiesa ierosinājusi lietu par
aizgādņa iecelšanu.
Bāriņtiesas uzraudzībā ir 1 lieta par nepilngadīgo ievietošanu audžuģimenē, kurā divi
bērni ir ievietoti audžuģimenē, sadarbībā ar audžuģimenes bāriņtiesu šī ģimene ir apsekota
un noskaidroti audžuģimenē esošo bērnu viedokļi.
2018.gadā Bāriņtiesā ierosinātas 6 lietas.
Kopā Bāriņtiesā aktīvas ir 11 lietas, no kurām 3 lietas par aizgādības tiesību pārtraukšanu,
3 aizbildnības lietas, 1 audžuģimenes lieta, 3 aizgādnības lietas un 1 lieta par bērna mantas
pārvaldību.
Bāriņtiesa regulāri ievada Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmā informāciju
par bāriņtiesas pieņemtajiem lēmumiem.
Bāriņtiesa 2019.gada 30.janvārī nosūtīja Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai, kura
uzrauga bāriņtiesu darbību, ikgadējo valsts statistikas pārskatu par 2018.gadu.
Bāriņtiesas priekšsēdētāja regulāri ir piedalījusies starpinstitucionālajās sapulcēs Sociālajā
dienestā.
Bāriņtiesa ir sadarbojusies ar Balvu novada bāriņtiesu, Rīgas bāriņtiesu, Kuldīgas novada
bāriņtiesu, Gulbenes novada bāriņtiesu, Valmieras bāriņtiesu un Iecavas novada bāriņtiesu,
lai nodrošinātu bērnu tiesību un interešu aizstāvību.
Bāriņtiesa sadarbībā ar Sociālo darbinieku ir veikusi dzīves apstākļu pārbaudes ģimenē ar
mērķi pārbaudīt bērnu dzīves apstākļus, kā arī lai noskaidrotu nepieciešamo informāciju
ierosināto administartīvo lietu ietvaros.
Bāriņtiesas priekšsēdētāja ir nepilngadīgo likumiskais pārstāvis kriminālprocesā, un
2018.gadā ir piedalījusies Rēzeknes tiesas sēdē krimināllietā, kā cietušo pārstāvis.
2018.gadā Bāriņtiesā tika veikti 60 ieraksti apliecinājumu un citu darbību reģistrā, par
ko iekasēta valsts nodeva 607.15 EUR, un veiktas sekojošas notariālās darbības:
1. Sagatavoti un apliecināti pirkuma līgumi- 6;
2. Sagatavoti un apliecināti dāvinājuma līgumi -3;
3. Sagatavoti un apliecināti lūgumi Zemesgrāmatai -20;
4. Sagatavotas un apliecinātas pilnvaras - 8;
5. Sagatavotas un apliecinātas laulāto piekrišanas-3;
6. Apliecinātas pilnvaras-2;
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7.Apliecinātas vienošanās-1;
8. Sagatavots mantojuma saraksts ar inventāra tiesībām-1;
9. Apliecinātas dokumentu kopijas -8;
10. Apliecināts paraksta īstums uz dažādiem dokumentiem – 7.
Saraksti ar juridiskām un fiziskām personām bāriņtiesas kompetences jautājumos veido 111
dokuments, savukārt bāriņtiesā saņemto dokumentu skaits ir 198, izskatītas un sniegtas
atbildes uz 9 iesniegumiem.
Bāriņtiesā reģistrēti ir 143 apmeklētāji, tajā skaitā bāriņtiesas priekšsēdētāja sniegusi
atbildes uz jautājumiem un veikusi darbības konkrēto lietu ietvaros.
Bāriņtiesas priekšsēdētāja:
1.2018.gada 20.februārī piedalījusies Latvijas Bērnu fonda psihologiem, sociālo dienestu un
bāriņtiesu darbiniekiem rīkotajā seminārā Gulbenē.
2. 2018.gada 3.aprīlī piedalījusies pasākumā, kurā noritēja tikšanās ar
speciālistiem jautājumā par Sos ģimenes atbalsta centriem, Balvos

SOS ciemata

3.2018.gada 26.aprīlī piedalījusies sadarbības informatīvi izglītojošā seminārā sadarbības
partneriem “Par komandas darbu darbā ar probācijas klientu un starpinstitūciju sanāksēm”
Probācijas dienestā Balvos.
4. 2018.gada 11.oktobrī piedalījusies Rēzeknē Labklājības ministrijas rīkotajā ikgadējā
reģionālā metodiski - informatīvā sanāksmē pašvaldību sociālo dienestu un bāriņtiesu
pārstāvjiem.
5. 2018.gada 13.novembrī piedalījusies Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas rīkotajā
konferencē “Sadarbība – bērna nākotnei” Rīgā.
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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. Kopš
2016. gada 1.septembra (pēc Baltinavas pirmsskolas izglītības iestādes reorganizācijas),
Baltinavas vidusskolai pievienotas pirmsskolas izglītības grupas. Skola un izglītības
programmas akreditētas līdz 2022. gadam. Ar skolas pašnovērtējuma ziņojumu var iepazīties
novada mājas lapā Baltinavas vidusskolas sadaļā.
Atbilstoši skolas nolikumam, skolā darbojas Pedagoģiskā padome, Metodiskā
padome, Skolēnu padome un Skolas padome. Par Skolēnu padomes prezidenti 2018. gadā
ievēlēta Megija Bukša (12.kl.). Skolas padomes priekšsēdētāja ir izglītojamo vecāku pārstāve
Velta Mītke. Darbojas koplīgums starp skolas administrāciju un skolas darbinieku arodbiedrību,
vienošanās par sadarbību starp Baltinavas novada pašvaldību un skolas darbinieku arodbiedrību.
Skolā (neskaitot pirmsskolas izglītību) 2018. gada septembrī strādā 23 pedagogi (17pamatdarbā, 6- blakusdarbā). Tai skaitā 15 skolotāji (neskaitot pirmsskolas izglītību)
Baltinavas vidusskolā strādā uz nepilnu slodzi. 8 pedagogi ieguvuši pedagoga profesionālās
darbības 2. kvalitātes pakāpi. 2018. gada septembrī skolotāja Rudīte Laganovska saņēmusi
Latgales reģiona Nikodema Rancāna balvu pedagogiem. Tehnisko darbinieku (neskaitot
pirmsskolas izglītību) maksimālais skaits ziemas sezonā- 16, rudens un pavasara sezonā
mācību gada laikā- 14, vasaras periodā- 9. Ir skolas medicīnas māsa (0,25 likmes), iespēja
izmantot BIIAC (Balvu iekļaujošās izglītības atbalsta centra) speciālistu konsultācijas, arī
psihologa konsultācijas uz vietas Baltinavā. Skolā ir logopēds (0,3 likmes), kas darbojas
pirmsskolas izglītībs grupās.
Kopējais izglītojamo skaits (kopā ar pirmsskolas audzēkņiem), salīdzinot ar
iepriekšējo gadu, 2018. gadā ir nedaudz pieaudzis. 2018. gada maijā Baltinavas vidusskolā ir
155 izglītojamie (tai skaitā 38- pirmsskolas izglītības grupās un 117- 1.-12.klasē). 2018. gada
septembrī skolā (kopā ar pirmsskolas izglītību) ir 155 izglītojamie (tai skaitā 41- pirmsskolas
izglītības grupās un 114 - 1.-12.klasē), no tiem 107 no Baltinavas novada, 34 no Balvu novada,
8 no Viļakas novada, 6 skolēnu deklarētā dzīvesvieta ir citās pašvaldībās. 2018./2019. mācību
gadā skolā iestājušies 13 izglītojamie no slēgtās Upītes pamatskolas (Viļakas novada Šķilbēnu
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pagastā). Sakarā ar to pašvaldībā apstiprināts jauns skolēnu pārvadājumu maršruts Baltinava
– Upīte- Baltinava. 2018. gadā 9. klasi absolvē un pamatizglītības apliecības saņem 11
skolēni. 2018. gadā 12. klasi absolvē un vidējās izglītības atestātus saņem 9 absolventi.
Ministru prezidenta Atzinības rakstu par teicamām un izcilām sekmēm saņem absolventes
Arīna Bistrova un Marika Graudumniece. A.Bistrova un M.Graudumniece saņem arī Latgales
plānošanas reģiona Pateicības rakstu par teicamām sekmēm un aktīvu dalību sabiedriskajā
dzīvē. Arīna Bistrova kā skolas absolvente ar augstāko sekmju vērtējumu saņem Latvijas
valsts 100-gades stipendiju.
17.tabula: Baltinavas vidusskolas izglītojamo skaita dinamika 5 gadu posmā

Gads
01.09.2014
01.09.2015.
01.09.2016.
01.09.2017.
01.09.2018.
01.12.2018.

Pirmsskolas
grupās
5 (tikai 6-gadīgie)
8 (tikai 6-gadīgie)
23
34
41
43

1.-12. klasē

Kopā

113
107
114
119
114
114

118
115
137
153
155
157

Skolas konkursā par augstāko vidējo atzīmi 2018. gada decembrī vidusskolas posmā
un skolā kopumā uzvar Agrita Luīze Kušnire (11. klase) ar vidējo vērtējumu 9,25 balles,
pamatskolas posmā- Sonora Logina (8. klase) ar vidējo vērtējumu 9,06 balles. 8 skolēni saņem
skolas Atzinības rakstu par teicamām sekmēm, 10 skolēni- par labām un teicamām sekmēm.
Skolēni iegūst godalgotas vietas starpnovadu un Latgales reģiona mēroga mācību olimpiādēs
(latviešu, angļu, krievu valodā, latgaliešu valodā un kultūrvēsturē, bioloģijā, fizikā, vēsturē,
mājturībā un tehnoloģijās, mūzikā, vizuālajā mākslā), latviešu un latgaliešu valodas skatuves
runas konkursos, vokālajos, vizuālās mākslas konkursos, konkursā “Pazīsti savu organismu”
u.c., sporta sacensībās volejbolā, pludmales volejbolā, basketbolā, futbolā, florbolā,
tautasbumbā, vieglatlētikā, galda spēlēs. Skolas komanda “Esi līderis” projektu konkursā “Es
savai videi” ar īstenoto projektu “Spāka zeimes” iegūst 2. vietu valstī.
2018. gadā skola darbojas IAC
(Izglītības Attīstības centra) projektā “Atbalsts
Latvijas jauniešu medijpratībai” un 2018. gada
septembrī skolā notiek IAC projekta
starpnovadu seminārs “Atbalsts Latvijas
jauniešu medijpratībai”. 2018. gadā skola
īsteno arī ESF (Eiropas Sociālā fonda)
projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču
attīstībai”
(proj.Nr.
8.3.2.2/16/1/001) un ESF projektu “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības
iestādēs” (proj. Nr. 8.3.5.0/16/1/001). Baltinavas novada domei īstenojot ESF projektu “Dzīvo
aktīvs Baltinavā!” (proj. Nr. 9.2.4.2/16/1/045), skolēniem iespēja bez maksas apmeklēt Balvu
peldbaseinu, bezmaksas nodarbības peldēšanas trenera vadībā. 2018. gada decembrī skola kā
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Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas sadarbības partneris iesaistās ESF projektā “Rēzeknes
Tehnoloģiju akadēmijas personāla stiprināšana studiju virzienā “Izglītība, pedagoģija un
sports” (proj. Nr. 8.2.2.0/18/I/002), nodrošinot RTA mācībspēku stažēšanos Baltinavas
vidusskolā. Skola iesaistās arī Latvijas valsts 100-gades programmas finansētajā projektā
“Latvijas skolas soma” un Zviedrijas projektā “Bērni nepiedzimst ar aizspriedumiem”.
Skolā darbojas šādi interešu izglītības pulciņi- 5.-12. klašu koris, vokālais ansamblis
„Vērmelīte”, 2.-5. klašu vokālais ansamblis, vizuālās mākslas, floristikas, tekstilmākslas
pulciņš, sporta spēļu pulciņi, mazpulks. Jauns piedāvājums interešu izglītībā 2018. gadā ir
datorikas pulciņš. Uz vietas skolā ir Balvu sporta skolas volejbola grupas. Skolā aktīvi
darbojas jaunsargi. Bagātas ārpusstundu pasākumu tradīcijas. 2018. gadā skolā organizēts:
Zinību diena, dzejas dienu pasākums- velobrauciens uz Upīti, kas veltīts dzejnieka Ontona
Slišāna 70-gadei, ziedu paklāju izstāde, pārgājieni, mācību ekskursijas, ciemošanās ZAAO
atkritumu poligonā “Daibe”, drošības dienas- tikšanās ar valsts policijas darbiniekiem,
Latvijas valsts 100-gades ozolu stādīšana septembrī un Valsts 100-gades svētku pasākumi
novembrī, Lāčplēša dienas “vīru cīņas”, Adventes svecītes iedegšana, Ziemassvētku tirdziņš,
1991. gada barikāžu atceres, komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākumi,
Mārtņdiena, Ziemassvētki, Aizgavēņi, Lieldienu ieskandināšana u.c. gadskārtu svētki,
erudīcijas konkursi, sporta sacensības starp klasēm, „jautrie starti”, projektu nedēļa, Žetonu
vakars- absolventu salidojums, „Dziedošie starpbrīži”, Popiela “Dziedi vai dejo ar zvaigzni!”,
fotoorientēšanās skolā, radošā nedēļa, “Satiec savu meistaru!”, talkas, Mātes dienai veltīts
skolas pašdarbības kolektīvu koncerts (kopā ar Baltinavas Mūzikas un mākslas skolu), pēdējā
zvana svētki, 9. un 12. klašu izlaidumi u.c. Skolēniem (pēc vecāku izvēles) ir iespēja apgūt
kristīgo mācību, iespēja piedalīties Svētajās Misēs skolas kapelā. Vidusskolā pēc izvēles
piedāvāta iespēja apgūt uzņēmējdarbības programmu “Esi līderis!” Pamatskolas posmā
iespēja apgūt novada mācību. Skolā ir dažādi karjeras izglītības pasākumi- tikšanās,
meistardarbnīcas, iepazīšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, „ēnu dienas”, nodrošināts
bezmaksas transports uz izstādi „Skola-2018” Ķīpsalā Rīgā, bibliokuģa “Krišjānis
Valdemārs” ciemošanās skolā u.c. 2018. gadā 12. kl. jaunietes iesaistās projekta “Leader
Debate School” nodarbībās.
2018. gada maijā, atzīmējot Baltā galdauta svētkus un Latgales dienu, skolā notiek tikšanās
ar kinorežisoru Viesturu Kairišu “Spāka vuordi” un projekta “Spāka zeimes” atklāšanalatviešu rakstu zīmju instalāciju “iedziedāšanas” pasākums. 2018. gada jūnijā skolā tiek
uzņemta Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas delegācija, risinot jautājumu par
īpašiem skolēnu skaita kritērijiem ES pierobežas vidusskolās.
Skola darbojas kā visas kopienas tālākizglītības centrs, piemēram, skolā organizēti
datorkursi pieaugušajiem, autoskolas “Delta 9V” autokursi u.c. Skola ir jauno pedagogu
prakses vieta.
2018. gadā pašvaldības finansējums Baltinavas vidusskolai (bez pirmsskolas un
ēdināšanas bloka) ir 138 765 eur (tai skaitā valsts dotācija mācību literatūras un mācību
līdzekļu iegādei un 1.-4. kl. skolēnu ēdināšanai). Pašvaldības finansējums Baltinavas
vidusskolas pirmsskolas izglītībai ir 63 806 eur. Pašvaldības finansējums ēdināšanas bloka
uzturēšanai ir 22 932 eur. Valsts mērķdotācijas finansējums pedagogu darba atlīdzībai un
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2018. gadā ir 198 328 eur. ESF projekta
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“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” finansējums 2018. gadā Baltinavas
v-skolai ir 3561 eur.
Skolā ir sporta zāle, ERAF projekta „Materiālās bāzes nodrošināšana kvalitatīvai
dabaszinātņu apguvei Baltinavas vidusskolā” rezultātā renovēti un aprīkoti fizikas,
matemātikas, bioloģijas un ķīmijas kabineti. Skolā ir Paaudžu centrs- labiekārtota telpa
pasākumiem, lekcijām, semināriem, prezentācijām, kas izveidota īstenojot SFL finansētu
projektu „Paaudžu centra izveide Baltinavas novadā”. Skolā ir nepieciešamie mācību kabineti
un to aprīkojums, bibliotēka, kapela, medicīnas māsas kabinets, datorklase, kas pieejama arī
pēc stundām, mājturības darbnīcas meitenēm (mājturības un tehnoloģiju nodarbības zēniem
notiek bijušās Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas darbnīcās). Visās mācību telpās skolā
ierīkots pastāvīgs interneta pieslēgums. Skola darbojas skolvadības elektroniskajā sistēmā „Eklase”.
Skolas ēka ir renovēta (2014. g.),- Baltinavas novada pašvaldība īstenojusi ēkas
siltināšanas projektu „Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, uzlabojot Baltinavas
vidusskolas ēkas energoefektivitāti”. Tas ir KPFI un pašvaldības finansēts projekts.
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 iestāžu un pašdarbības kolektīvu vajadzībām, traktors „T-40”. Ir ģenerators
strāvas padeves nodrošināšanai elektroenerģijas atslēguma gadījumā, ir garāžas, noliktavas,
malkas nojume un šķūņi, inventārs un aprīkojums remontdarbu veikšanai un skolas ēkas un
teritorijas uzturēšanai. 2018. gadā turpināts darbs, uzlabojot skolas fizisko vidi un pilnveidojot
klašu materiāltehnisko nodrošinājumu, skolas vajadzībām pārņemta daļa no slēgtās Baltinavas
Kristīgās internātpamatskolas inventāra un pamatlīdzekļiem (ēdamzāles soli, virtuves
ledusskapji, datortehnika, projektori).
Baltinavas novada pašvaldība apmaksā pusdienas visiem 5.-12.klašu skolēniem un
pirmsskolas grupu izglītojamajiem (1.-4. klases skolēnu pusdienas apmaksā valsts). Skola
iesaistās ES līdzfinansētajās LAD programmās „Skolas auglis” un „Skolas piens”. Pašvaldības
un skolas autobusi ved skolēnus uz skolu un atpakaļ tajos maršrutos, kur nevar izmantot sabiedrisko
transportu. Ar 2017./18. mācību gadu pēc Briežuciema pamatskolas slēgšanas atvērts pašvaldības
skolēnu pārvadājumu maršruts „Baltinava- Pliešova- Aussola- Ostraleidumi- BriežuciemsBaltinava”, bet ar 2018. gada septembri pēc Upītes pamatskolas slēgšanas atvērts maršruts
„Baltinava- Upīte- Baltinava”. Skolēniem, kas uz skolu un no skolas brauc ar sabiedrisko transportu,
pašvaldība apmaksā autobusa biļetes. Par sasniegumiem mācību olimpiādēs, konkursos, sportā
pašvaldība 2018. gadā piešķīrusi pabalstus Baltinavas vidusskolas skolēniem par kopējo summu 650
eur.
Pirmsskolas izglītība
2018. gada septembrī Baltinavas
vidusskolas pirmsskolu apmeklē 41
audzēknis. Darbojas 3 bērnu grupas: 6gadīgo bērnu grupa - 9 audzēkņi, 5-gadīgo
bērnu grupa - 12 audzēkņi, jaukta vecuma
bērnu grupa( 1,5 -4 gadi) – 20 audzēkņi.
Pirmsskolas izglītībā strādā pirmsskolas
pedagogi4,3
likmes,
pirmsskolas
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medtodiķe- 0,5 likmes, logopēds-0,3 likmes, skolotāja palīgs- 2,5 likmes, veļas mazgātāja0,5 likmes. Pašvaldības finansējums pimsskolai 2018.gadā- 63 806 eur.
Pirmsskolas grupu audzēkņi gan aktīvi iesaistās Baltinavas vidusskolas organizētājos
pasākumos, gan arī tiek organizēti pasākumi pirmsskolas grupu bērniem kopā ar vecākiem,Zinību dienas pasākums 1. septembrī, Latvijas Republikas proklamēšanas 100-gades
pasākums, „raiba nedēļa”, Mātes dienai veltītais concerts u.c. Tiek apmeklētas Svētās Mises
skolas kapelā. Grupu telpās organizētas tematiskās izstādes. 2018. gada novembrī notika
pirmsskolas skolotāju organizēts kopīgs Mārtiņdienai veltīts pasākums pirmsskolas
audzēkņiem un 1.-4. klases skolēniem. Bērni ar zīmējumiem piedalījušies starpnovadu
zīmējumu konkursos „Dievs. Daba. Darbs.” un „Mīlu Tevi, Latvija!”, dzejnieka Ontana
Slišāna piemiņai veltītajā konkursā. Tiek svinēti Ziemassvētki, Aizgavēņi, Lieldienas.
Pirmsskola sadarbojas ar Baltinavas novada bibliotēku. E-prasmju nedēļas laikā bērni
apmeklē bibliotēku un iepazīst interneta pasauli. 6-gadīgie bērni, beidzot pirmsskolu, kopā ar
vecākiem un skolotājām devās mācību ekskursijā, apmeklējot Valsts Robežsardzes Viļakas
pārvaldes Šķilbēnu robežapsardzības nodaļu un Meža muzeju Žīguros.
Pedagogi un pirmsskolas izglītības metodiķe darbojas starpnovadu pirmsskolas
metodiskajā apvienībā, piedalās pirmsskolas metodiskās apvienības organizētajos kursos,
semināros, dalās pieredzē metodiskās apvienības organizētajos pasākumos citās pirmsskolas
izglītības iestādēs Pirmsskolas izglītības metodiķe piedalās metodiskās apvienības ikgadējā
darba plāna izstrādē. Pirmsskolas grupu telpas ierīkotas un aprīkotas atbilstoši pirmsskolas
izglītības prasībām. Katrā grupas telpā ir dators ar interneta pieslēgumu. 6-gadīgo bērnu grupā
ir interaktīvā tāfele.
Informācija sabiedrībai par skolu pieejama Baltinavas novada mājas lapas
www.baltinava.lv Baltinavas vidusskolas sadaļā, Facebook, pašvaldības izdevumā “Baltinavas
Vēstis”, Ziemeļlatgales laikrakstā „Vaduguns”, reģionālajā laikrakstā „Vietējā Latgales Avīze”.

6.2. 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 Tilžas ielā -17, Baltinava,
Baltinavas novads, LV- 4594.
Baltinavas Mūzikas un mākslas skola ir
reģistrēta izglītības iestāžu reģistrā ar
numuru 4274902267.
Skola
un
izglītības
programmas
akreditētas 2014. gada 24. februārī uz
maksimālo laiku- līdz 2020. gada 24. februārim.
2016. gada 7.augustā licencēta un decembrī akreditēta PII programma “Dejas pamati”.
2018. gada janvārī nomainītas jaunas licences mūzikas programmām un februārī Vizuālās
mākslas programmai.
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Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība. Skolas darbības mērķis ir veidot
izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes mūzikas
un mākslas izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu.
2017./2018. mācību gada mācību un audzināšanas darba tēma ir “Kvalitatīvas un
konkurētspējīgas profesionālās ievirzes izglītības mūzikā, dejā un māksla nodrošināšana”.
Uzdevumi:
 profesionālās ievirzes izglītības mūzikā, māksla un dejā pieejamība un atbilstība
sabiedrības un indivīda vajadzībām,
 pedagogu inovatīvā potenciāla izmantošana un pieredzes paplašināšana, pedagogu
lojalitāte Latvijas Republikai un tās satversmei,
 skolēnu pilsoniskās apziņas, valstiskās identitātes un patriotisma stiprināšana,
tikumiskā audzināšana,
 izglītības iestādes vadības procesā iestādes padomes lomas palielināšana,
 Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas kā galvenās kultūrvides saglabātājas un
veicinātājas apkārtējā sabiedrībā, sekmēšana.
Atbilstoši skolas nolikumam skolā darbojas pedagoģiskā padome, metodiskā padome,
Skolas padome.
Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā mācās 103 audzēkņi no Baltinavas, Viļakas, Balvu
novadiem un 38 audzēkņi apgūst instrumentu spēli, 53 audzēkņi apgūst mākslas programmu,
12 dejas programmu.
Skola īsteno 8- gadīgu programmu ar kodu 20V 212 01 1 „Taustiņinstrumentu spēleKlavierspēle”, 8- gadīgu programmu ar kodu 20V 212 02 1 „Stīgu instrumentu spēleVijoļspēle”, 6-gadīgu programmu ar kodu 20V 212 01 1 „Taustiņinstrumentu spēleAkordeona spēle”, 6-gadīgas programmas ar kodu 20V 212 03 1 „Pūšamo instrumentu spēleFlautas spēle”, „Pūšamo instrumentu spēle- Klarnetes spēle”, „Pūšamo instrumentu spēleSaksofona spēle”, „Pūšamo instrumentu spēle- Trompetes spēle”, „Pūšamo instrumentu
spēle- Eifonija spēle”, „Pūšamo instrumentu spēle- Mežraga spēle”, Pūšaminstrumentu spēleTubas spēle”, 7-gadīgu programmu ar kodu 20V211 00 `1 „Vizuāli plastiskā māksla”.
Skolā strādā 13 pedagogi, pamatdarbā 4, blakusdarbā 9. 11 pedagogiem ir augstākā
izglītība, 2 mācās Daugavpils Universitātē, 7 ir maģistra grāds. Skolā strādā 3 tehniskie
darbinieki. 0,9 likme lietvedis, 0,4 likmes bibliotekārs, 1 likme apkopējs, 0,6 likmes dežurants.
3 likmes sezonas kurinātāji uz septiņiem mēnešiem.
Skolas pedagogi un darbinieki regulāri papildina savas zināšanas dažādos kursos un
semināros.
2017./2018. mācību gadā 1 pedagogs apmeklējis 8 stundu prof. komp. programmu
“Caurviju prasmes pilsoniskajā un valstiskajā audzināšanā uz kompetencēm balstītā mācību
procesā”, 2 pedagogi “Speciālo zināšanu apguve bērnu tiesību aizsardzības jomā “Vecāku un
bērnu tiesības, pienākumi un atbildība”, 1 pedagogs apguvis “Mūsdienu pedagoģijas
psiholoģiskie aspekti. Stresa vadība”, “Dokumentu noformēšanas prasību ievērošana un
lietvedības organizēšana izglītības iestādē”, 16 stundu prof. pilnveides programmu “Izglītības
iestādes darbības kvalitātes nodrošināšana un administratīvā vadība”, 3 pedagogi 6 stundu A
programmu “Izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla”” noslēguma darbu izveides
jautājumi. Audzēkņu sagatavošana Valsts konkursam”, 1 pedagogs piedalījies 8 stundu prof.
pilnveides meistardarbnīcā “Mūzikas stilu, žanru un formu krustpunktos”, 1 pedagogs apguvis
pedagoga profesionālās kompetences pilnveides programmu “Personālā izaugsmes iespējas
izglītības iestādē” 36 stundu apjomā, 1 pedagogs apguvis prof. pilnveides A programmu 8
stundu apjomā “VIII Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu Pūšaminstrumentu spēles audzēkņu
konkursa izvērtēšana” 3 pedagogs apguvis 36 stundu programmu “Kritiskā domāšana un
informācijpratība mācību un audzināšanas darbā”, 1 pedagogs apguvis 36 stundu programmu
“Medijpratības integrēšana mācību un audzināšanas darbā”, 1 pedagogs 36. stundu
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programmu “Aktuālie cilvēkdrošības jautājumi un to īstenošana”, 2 pedagogi 6 stundu A
programmu “Ilustrācija kā tēma mācību satura pilnveidē”, 2 pedagogi 12 stundu A
programmu “Dizains no industriālās revolūcijas līdz mūsdienām”,2 pedagogi 6 stundu A
programmu “tradicionālais + laikmetīgais”, 1 pedagogs 36 stundu programmu “Līdzdalība emācībās: iespējas un paņēmieni”,1 pedagogs 6 stundu programmu “Portāla Uzdevumi.lv
iekļaušana skolas mācību procesā”. 1 pedagogs A programmas 6 stundas “Efektīvas, uz
skolēnu kompetenču attīstīšanu vērstas mācību stundas”.
Finanses. Skolas budžets 2018. gadā ir EUR 127824 EUR, no tā EUR 63 861.00 dotācija
pedagogu algām, EUR 63963,00 EUR finansējums no pagasta, no tiem 3057 EUR vecāku
mācību maksa un EUR 193 instrumentu noma.
2017./2018.mācību gadā skola ir realizējusi VKKF atbalstītu projektu kamermūzikas
koncerts “Dzejnieka mīla”, piesaistot EUR 600 . Projekts materiāli tehniskās bāzes uzlabošana
programmā “Vizuāli plastiskā māksla”, kā arī materiāli tehniskās bāzes uzlabošana,
iegādājoties suzafonu, netika atbalstīts. Mācību līdzekļi skolas bibliotēkā iegādāti ļoti
minimāli.
Ir izveidojusies sadarbība ar uzņēmējiem, novadu pašvaldībām, vispārizglītojošajām
mācību iestādēm, kuru bērni mācās mūsu skolā.
Apgūstot galvenās mākslas, mūzikas pamatzināšanas, Baltinavas Mūzikas un mākslas
skola ir izpildījusi skolas mācību un audzināšanas plānu 2017./2018. m. g.
Septembris- septembri uzsākam svinīgi ar pedagogu koncertu un svinīgu jauno audzēkņu
uzņemšanu saimē. Noformētas telpas rudens noskaņās. Dalība Upītes Obeļdorzā, dalība
pasākumā Baltinavas bibliotēkā “Veselīgais uzturs”.
Oktobris Vizuālās mākslas konkurss Balvu bērnu un jauniešu centrā “Mana Latvija”,
pedagogu pieredzes brauciens uz Viļānu mūzikas un mākslas skolu, Skolotāju dienas
pasākums skolā, Baltinavas KN, Dalība UNESCO nedēļā, Latgales plānošanas vadītāju un
ministru prezidenta M.Kučinska sēde Baltinavas MMS, Latvijas mākslas skolu radošās darbu
izstādes atklāšana, laureātu apbalvošanas pasākums Rīgas Jūgendstila centrā, VM konkursa
“Aiz teātra priekškara” dalībnieku pasākums Jelgavas Mākslas skolā, J.Ivanova Rēzeknes
mūzikas vidusskolas 85 gadu jubilejas pasākums, II Latgales un Sēlijas novadu konkurss
VPM “Skani mana, tēvu zeme”,
Novembris Filmas “Vectēvs bīstamāks par datoru” apmeklējums, Noformējums patriotisma
nedēļai, skolas audzēkņu izstāde “Mana Baltinava”, Latvijas gadadienai veltīts koncerts
skolā, Baltinavas KN, Tilžas KN, Radošās darbnīcas skolā “Apsveikumu izgatavošana
vientuļajiem novada pensionāriem”.
Decembris J. Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas audzēkņu koncerts, Adventes svecīšu
iedegšana skolā, 3.svecītes iedegšana Baltinavas Romas katoļu baznīcā, Kamermūzikas
koncerts “Dzejnieka mīla”, Ziemassvētku ieskaņas koncerts Baltinavas Kristīgajā
internātpamatskolā, “Ziemassvētku tubas” audzēkņu koncerts Rīgas Doma laukumā, Valsts
konkursa I kārta vijoļspēlē, telpu noformējums Ziemassvētkiem, 7.klases standarti
klavierspēlē, Ziemassvētku ieskaņas koncerts, Labdarības koncerts Balvu pansionātā,
Šķilbēnu aprūpes centrā. Labdarības brauciens pie vientuļajiem pensionāriem, Ziemassvētku
pasākuma kuplināšana Baltinavas Romas katoļu baznīcā.
Janvāris
Skola organizēja tematisku karnevālu „Multfilmu un pasaku varoņi”, valsts
konkurss Vijoļspēlē II kārta Rēzeknē, A. Slišāna piemiņas pasākums Upītē un konkurss VPM,
Starptautiskais konkurss “Lidice 2018”. Izstāžu apmeklējums novada muzejā. Starptautiskais
konkurss Slovēnijā “Manas tautas etnogrāfiskie tautas tērpi un dejas”.
Februāris Valsts konkurss Vizuāli plastiskā mākslā I kārta, Meteņi, Noformējums
Valentīndienai, meistarklase “Džezs teorijā un praksē” J.Ivanova Rēzeknes mūzikas
vidusskolā.
Marts Latgales izglītības iestāžu pūtēju orķestru skate Madonā, audzēkņu darbu izstāde
Baltinavas novada bibliotēkā, I starptautiskais Vizuāli plastiskās mākslas konkurss Ģederta
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Eliasa mīklu minot “Ainava”, valsts konkursa PIIP “Vizuāli plastiskā māksla” II kārta
Rēzeknē, tradicionālās dziedāšanas un muzicēšanas skate Kūkovas novadā, J.Jaunsudrabiņam
veltīts konkurss VPM “Ainava”.
Aprīlis Lieldienu dievkalpojuma kuplināšana Baltinavas Romas katoļu baznīcā Baltinavā,
Rekovā, Lieldienu koncerts Baltinavas KN, vecāku kopsapulce, audzēkņu koncerts “Nu
atnāca Liela diena”, psiholoģes A. Jurčenko lekcija, S. Bukšas audzēkņu darbu izstāde
Baltinavas MMS, Mākslas dienas ( J.Krompāna keramikas darbnīcas skolā), 6-8 klašu
audzēkņu koncerts, festivāls J.Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā, Tradicionālās
muzicēšanas konkurss “Klaberjakte -2018” Rīgā, Vizuālās mākslas konkurss “Mana dzimtene
Raiņa dzejā”
Maijs Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem
Ozolniekos, moderno deju konkurss Kolberģa tautas namā, Mātes dienai veltīts koncerts
Baltinavas KN, dalība muzeju naktī “’’Čuči, guli, mazo bērniņ”, Latvijas bērnu un jauniešu
folkloras kopu nacionālais sarīkojums Līvānos, II pusgada darbu skate Baltinavas MMS,
Upītes pamatskolā, Absolventu izlaidums, ģitāristu pulciņa koncerts skolā, Rekovas KC,
Viļakas KN.
Jūnijs
Audzēkņu garīgās mūzikas koncerts Baltinavas Romas katoļu baznīcā, dalība
Masļenku upuru piemiņas pasākumā Baltinavā. Tikšanās ar Balvu Mākslas skolas
audzēkņiem un pedagogiem, tikšanās ar starpnovadu bibliotekāriem,
Jūlijs
Audzēkņu un pedagogu dalība XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju
svētkos Rīgā.
Augusts Dalība Latgales dienā Rīgas svētku ietvaros.
2018.gadā skolu absolvēja 3 audzēkņi profesionālās ievirzes programmā
“Pūšaminstrumentu spēle”, Flautas spēle 1 audzēknis, eifonija spēlē 1 audzēknis, saksofona
spēle 1 audzēknis
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, Latvijas Mākslas akadēmijā.
Baltinavas Mūzikas un mākslas skolai ir regulāra sadarbība:
 ar skolas dibinātāju- Baltinavas novada Domi- par visiem jautājumiem, kas saistīti ar
skolas attīstību;
 ar Kultūras ministriju un Latvijas Nacionālo kultūras centru- par izglītības satura
jautājumiem, pedagogu profesionālo tālākizglītību;
 ar Valsts izglītības kvalitātes dienestu par jautājumiem kvalitatīva, tiesiska izglītības
procesa īstenošanu.
 ar Balvu starpnovadu izglītības nodaļu- par vispārējiem pedagoģiskajiem
jautājumiem;
 ar Baltinavas novada izglītības iestādēm- Baltinavas vidusskolu, Baltinavas Kristīgo
internātpamatskolu;
 ar Baltinavas novada muzeju, Balvu pilsētas muzeju;
 ar kaimiņu novadu skolām- Rekavas vidusskolu, Upītes pamatskolu, Baltinavas,
Upītes, Briežuciema kultūras namiem, Balvu pansionātu, Viļakas, Rekovas sociālo aprūpes
centru, Baltinavas novada bibliotēku, Briežuciema pagasta bibliotēku- audzēkņu koncerti
pieredzes veidošanā, regulāru audzēkņu darbu izstāžu organizēšanā;
 ar Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolu- par konkursu organizēšanu un norisi,
par metodisko jautājumu risināšanu un konsultāciju sniegšanu, par skolas absolventu
izglītību profesionālās vidējās izglītības programmās;
 ar Rēzeknes reģiona mūzikas un mākslas skolām- par sadarbību dažādos jautājumos,
pieredzes apmaiņu;
 ar VKKF finanšu piesaisti projektos.
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Ar Latgales reģiona attīstības aģentūru projektu realizācijā

Informācija par skolu pieejama Baltinavas novada mājas lapā www.baltinava.lv Baltinavas
Mūzikas un mākslas skolas sadaļā.

7.

Baltinavas bibliotēka

Pārskata perioda prioritātes 2018. gadā bibliotēkas darbība bija vērsta uz lielo mērķi- būt
maksimāli noderīgai un pieejamai visiem novada iedzīvotājiem, uzlabojot pakalpojumu
kvalitāti, piedāvājot kultūras un izglītojošus sarīkojumus un aktivitātes, lasīšanu, grāmatas un
zināšanas veicinošus, īpašu vērību veltot jauniešu lasīšanas veicināšanai; sakārtojot un darot
pievilcīgāku bibliotēkas vidi un fizisko telpu. Svarīgs darba virziens bija novadpētniecības
krājuma papildināšana, organizēšana un popularizēšana; krājuma kvalitātes uzlabošana,
Pārskatot bibliotēkas attīstības plānu var atzīmēt, ka ir izdevies dažādot sadarbības formas
organizējot kopīgus pasākumus ar Baltinavas novada muzeju, amatniekiem, Baltinavas
vidusskolu, pirmskolas izglītības iestādi, un ar skolu bibliotēkām.
Bibliotēka uzsāka lasītāju apkalpošanu programmā “Alise”. Bibliotēkas apmeklētāji tiek
iepazīstināti ar programmas “Alise” priekšrocībām. Grāmatas mācību nolūkam un izklaidei
var rezervēt internetā, vai pieteikt iegriežoties bibliotēkā, kā arī reģistrētie lasītāji var lasīt egrāmatas par velti.
2018.gadā notika bibliotēku akreditācija. Baltinavas novada bibliotēka akreditēta uz 5
gadiem.
Līdzekļi krājuma komplektēšanā uz vienu iedzīvotāju ir 1,37 eiro grāmatām, bet uz vienu
lietotāju 5,51 eiro, ņemts iedzīvotāju skaits bibliotēkas mikrorajonā, 2018. gadā tas ir 1030
iedzīvotāji. Kopā grāmatu iegādei izlietoti 839 eiro pašvaldības līdzekļu. Finansējums
nodrošina bibliotēkas uzdevumu un funkciju veikšanu. Papildinājumu bibliotēkas budžetam
veido dāvinājumi, kaut arī grāmatu veidā no LNB atbalsta biedrība, Latgales KC
izdevniecības un individuālajiem dāvinātājiem.
Bērnu vajadzībām, kuri apmeklē bibliotēku, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju
aprīkojums ir pietiekošs. Drīzāk problēma ir tāda, ka bērnu skaits ar katru gadu sarūk.
Bērniem ir palielinājies literatūras klāsts. Lai grāmatām varētu ērti piekļūt, ir iegādāti grāmatu
plaukti, iegādātas mēbeles jaunākā skolas vecuma bērnu stūrīša iekārtošanai.
Tehniskais stāvoklis bibliotēkā ir apmierinošs. Datori gan samērā novecojuši, bet par cik
novadā ir datorspeciālists, tad tiek salaboti. Problēmas ir interneta ātrums. Pēcpusdienās, kad
vairāk lietotāju, interneta ātrums ir ļoti lēns. Skolēni nāk ar saviem viedtālruņiem un izmanto
Wi-Fi . Bibliotēkām tiek abonēta Letonikas datu bāze, bet jāatzīst, ka to izmanto maz.
Bibliotēkas krājuma komplektēšanu nosaka bibliotēkas galvenie uzdevumi un prioritātes, kā
arī lasītāju intereses un lasītāju sastāvs. Tiek komplektēts krājums ar universālu saturu,
aptverot visas zinātņu nozares , daiļliteratūru un bērnu literatūru.
Lai bibliotēkas lasītājus
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informētu par jaunākajām bibliotēkā ienākušajām grāmatām mājas lapā tiek ievietots jaunāko
grāmatu saraksts. Lai pēc iespējas pilnīgāk apmierinātu lietotāju pieprasījumus, tāpat kā
iepriekšējos gados, aktīvi izmantoti SBA pakalpojumi. Iespieddarbi atvesti no Balvu Centrālās
bibliotēkas, Briežuciema bibliotēkas, pavisam 43 eks. Uz citām bibliotēkām nosūtīti – 36 eks.
Grāmatas ņem Briežuciema bibliotēkā, Vectilžas pagasta bibliotēka, Baltinavas vidusskolas
bibliotēka un Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas bibliotēka.
Galvenie virzieni novadpētniecības jomā ir saistīti ar novada vēstures, kā arī novadnieku
apzināšanu, materiālu vākšanu un apkopošana. Novadpētniecības darbs bibliotēkā ir orientēts
uz šodienas rakstītā vārda saglabāšanu, jo novadā ir muzejs, kura vērtība ir mantiskā
saglabāšana un vēstures izpēte. Materiālu vākšana, pētīšana, sistematizēšana un kārtošana
notiek sadarbībā ar muzeju. Novadpētniecības krājums ir savdabīga bibliotēkas vērtība, kas ir
interesants lietotājiem. To veido grāmatas, fotoattēli, dažādas mapes par pagasta vēsturi,
attīstību, ekonomisko un kultūras dzīvi, ievērojamiem novadniekiem. Bibliotēkā izstādēs tiek
izlikti baltinaviešu darinātie rokdarbi.Sakarā ar to, ka tika atklāts velomaršruts “Vēstures
atskaņas Grīvas mežos”, izveidota jauna mape “Vēstures atskaņas Grīvas mežos”, kurā ir
materiāli par Nacionālo partizānu apmetnes vietu, Meiteņu kalniņu u.c.
2018.gadā noorganizēti literatūras izstāžu cikli:


Lieldienām – “Ko Lieldiena man atnesa, Pār gadskārtas gaidījumu, Vienu pašu
zīdautiņu, Vējiņam vicināt.”.

Uzliekot izstāžu ciklus, 1 izstāde parasti ir adresēta bērniem.


“Kas, kur kad?” – izstāžu cikls Latvijas simtgadei, kurā 2 izstādes bija veltītas Latgales
kongresam, 4. maijam LR neatkarības atjaunošanas dienai, kā arī LR proklamēšanas
gadadienai. Bērniem par Latvija himnu, ģerboni, karogu.

No 18.oktobra līdz 31.oktobrim Baltinavas Romas katoļu baznīcā notika akcija «100 stundas
lūgsimies par Latviju», kurā piedalījos pati un aicinājām piedalīties līdzcilvēkus. Akcija
noritēja veiksmīgi.
Baltinavas vidusskolas 5. un 6. klašu skolēni piedalījās “Skaļās lasīšanas” konkursā.
Konkursa mērķis pilnveidot bērnu prasmes .izvēlēties grāmatas un prast pastāstīt par izlasīto
un izlasīt ar izteiksmi fragmentu. Noklausoties skolēnu sniegumu secināju, ka neprotam
iekļauties laikā, ir maz skolēnu klasē, kuri lasa tekoši un prot pastāstīt par izlasīto. 2. kārtā
Balvos piedalījās divi skolēni
Dzejas dienas pasākumi kopā ar KN – Dzejas dienās piedalījās Līga Slišāne no Baltinavas
novada, Anna Pundure no Briežuciema pagasta un Benedikta Mežale no Jelgavas. Klausītāju
nebija daudz, bet visiem patika dzejdaru sniegums. Katra autora sniegums bija atšķirīgs.
Annas dzejoļi bija par sadzīves tēmu, Līgas un Benediktas dzejā bija gan daudz kopīga garīgā
rakstura darbi, gan arī atšķirīga. Līgas dzeja’’loti daudz izskan sāpē, viņa visu redz melnās
krāsās. Benediktas dzejā ir optimisms, gaišums, cerība.
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Septembrī pieredzes apmaiņā, Balvu RCB,
Viļakas,
Baltinavas
bibliotēkās
bija
ieradušies Eiroreģiona “Pleskava – Livonija”
bibliotēku speciālisti no Igaunijas, Latvijas un
Krievijas.
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas tēma bija
“Ziemeļvalstu varoņi” un varoņu tēma caurvij
visus
izvēlētās
lasāmās
literatūras
fragmentus. Kādas īpašības raksturo varoni?
Ko dara visu apjūsmots varonis un ko - īsts ļaundaris? Kopā ar bērnudārza vecākās grupas
bērniem Rīta stundā iepazinām zviedru rakstnieku Eliasa un Agneses Vohlundu sarakstītās
bērnu grāmatas “Rokasgrāmata supervaroņiem” fragmentiem.
Ziemeļvalstu nedēļā “Krēslas stundā”
pieaugušie lasītāji tika aicināti iepazīties ar
islandiešu rakstnieka Eināra Maura
Gudmundsona grāmatu "Islandes karaļi". Šī
grāmata stāsta par izdomāto Knudsenu
dzimtu, kas apmetusies uz dzīvi nelielajā
zvejnieku pilsētiņā Tangavīkā. Pilsētiņā
iemājo visa pasaule ar tās bēdām un
priekiem, nāvi un dzīvību, bailēm un drosmi.
Sagaidot Latvijas simtgadi, skolēni tika
aicināti salikt Latvijas puzli, kā arī atbildēt uz sešu kategoriju jautājumiem faktu spēlē
“Latvija”.
Bibliotēkā regulāri tiek izliktas Baltinavas mūzikas un mākslas skolas audzēkņu, kā arī
Baltinavas iedzīvotāju darbu izstādes.

Baltinavas mūzikas un mākslas skolas skolēnu darbu izstāde
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8.

Baltinavas novada muzejs
Baltinavas novada muzejs (BPM) 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 ar
Baltinavas vēstures un kultūras bagātību
apzināšanu,
saglabāšanu
un
popularizēšanu, akcentējot nemateriālo

kultūras mantojumu novadā:
 celt vietējās sabiedrības pašapziņu un rosināt iedzīvotājus dot savu ieguldījumu
pagātnes mantojuma saglabāšanā nākamajām paaudzēm;
 izglītot jauno paaudzi turēt cieņā sava novada 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, naudas zīmes, 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 dažādas maināmās izstādes, jo galvenā
mērķauditorija ir vietējie iedzīvotāji un pagasta skolu skolēni. Izstāžu laikā ir iespēja tikties
ar izstāžu autoriem, notiek dažādi 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.
2018. gads Baltinavas muzejam ir bijis bagāts ar dažādām aktivitātēm. Muzejs iesaistījās
starptautiskajās aktivitātēs – „Satiec savu meistaru”, „Zemes stunda, „Muzeju nakts ”,
„Baznīcu nakts”.
Pārskata periodā muzejs ir izgājis kārtējo akreditāciju un ir akreditēts uz 5 gadiem.
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2018. gadā Baltinavas novada muzejs ir paplašinājis savas telpas. Muzeja krājums
pārvietots uz lielāku telpu, līdz ar to ir uzlabojušies krājuma priekšmetu glabāšanas apstākļi.
Projektā ir iegādāts lielformāta atvilktņu skapis liela izmēra dokumentiem, afišām u.c.
Notikuši daudzi tematiski pasākumi, izstādes un meistardarbnīcas.
2018. gadā pasākuma „Satiec savu meistaru” tēma bija Ziemeļlatgales tautu tērpa
darināšana. Audēja Iveta Gabrāne pasākuma dalībniekus iepazīstināja ar Ziemeļlatgales tautas
tērpu, tērpa detaļām, detaļu valkāšanas tradīcijām un paražām. Iveta klātesošajiem rādīja
saistošos materiālus no Latvijas Nacionālā vēstures muzeja fonda. Darbnīcas turpinājumā
aušanas pulciņa dalībnieki un vadītāja turpināja savus iesāktos darbus, ceļā uz Dziesmu
svētkiem - auda brunčus, šuva kreklu, auda lupatu deķus.
Rīgas mākslas telpa. XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem veltīta
tautas lietišķās mākslas Izstādē "Radītprieks". Baltinavas novada muzeja krājuma cimdu
izstāde un meistardarbnīca "Baltinavas novada seno cimdu adīšanas tradīcijas", simtgades
deķa aušana. Muzejā notika meistardarbnīca „Cimdotā Latvija”.
Muzeja krājuma materiālus pētījuši:
 Etnogrāfe Aija Jansone - baznīcu tekstīliju pētniecība Ziemeļlatgalē (Baltinavas
muzeja krājumā esošās baznīcu tekstīlijas),
 Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas skolniece Vita Servidova – „Goda dvieļi Latgalē”.
Latvijas valsts simtgadi sagaidot, muzejā tika atklāta:


A.Kūkoja pasteļa gleznu izstāde „Baltinava”.



Meistardarbnīca „Baltinavas novada tradicionālā dziedāšana”. Seno dziesmu
apgūšana kopā ar Baltinavas etnogrāfisko ansambli.

2018. gadā muzejā bija apskatāmas 9 maināmās izstādes, no tām pārskata periodā atklātas
8 izstādes. Muzeja krājums papildināts ar 84 jaunām krājuma vienībām. Muzeja
pamatekspozīcijās ir apskatāmas 363 krājuma vienības. 6 krājuma vienības ir deponētas uz
Rēzeknes kultūrvēstures muzeju ekspozīcijā „Ziemeļlatgales keramika”. No muzeja krājuma
pētnieciskajam darbam izmantotas 292 krājuma vienības.
Nacionālajā muzeja kopkatalogā ievadītas 1545 krājuma vienības. Muzeju apmeklējuši 981
apmeklētāji, novadītas 18 ekskursijas pa Baltinavas ciematu.
2018. gada kopējais budžets bija 21910.00 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 dažāda
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
iestāžu 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 robežām.
Baltinavas kultūras namam ir piesaistīti 8 pašdarbības kolektīvi:
 Baltinavas novada amatierteātris „Palādas”;
 Baltinavas novada aušanas pulciņš;
 Baltinavas novada etnogrāfiskais ansamblis;
 Baltinavas novada jauktais koris;
 Baltinavas novada jauniešu deju kolektīvs „Kusti kust”;
 Baltinavas novada sieviešu deju kopa „Gaspaža”;
 Baltinavas novada pūtēju orķestris;
 Baltinavas novada sieviešu vokālais ansamblis.
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 budžeta līdzekļiem,
papildus līdzekļi tiek piesaistīti, rīkojot maksas pasākumus, kā arī piedaloties dažādos
konkursos, projektos.
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Kultūras nama darbība 2018. gadā
Laiks, vieta
01.01.2018.
01.20.2018.
Baltinavas KN
02.02.2018 Baltinavas KN
10.02.2018
01.04.2018 Baltinavs KN,
Amatnieku centrs
04.05.2018
09.06.2018
09.06.2018 Muižas parks
16.06.- 21.06.
23.06.2018 Muižas parks
30.06.- 8.07.
21.07.2018
11.08.2018
25.08.2018 Baltinavas KN
08.09.2018
15.09.2018
29.09.2018 Baltinavas KN
13.10.2018
20.10.2018
11.11.2018
17.11.2018

07.12.2018
25.12.2018 Baltinavas KN

31.12.2018

Pasākuma nosaukums
Jaungada diskotēka
Pašdarbnieku balle
Leļļu teātris bērniem
Baltinavas vsk Žetonu vakars
Lieldienas
(Gaigalavas
amatierteātra
“Bikovīši” izrāde) balle, aktivitātes bērniem
Baltā galdauta svētki. “Palādu” izrāde
“Apsolītā zeme”
12. klases izlaidums
Vasaras sezonas atklāšanas balle
Etnogrāfiskā
ansambļa
piedalīšanās
festivālā BALTICA
Līgo Baltinava. “Palādas” pirmizrāde
Balle (Brāļi Puncuļi)
Piedalīšanās Dziesmu svētkos
Pilngadības svētki un bērnības svētki
Simtgades zaļumballe un Sporta diena
Etnogrāfisko ansambļu sadziedāšanās
Tēva diena
Dzejas vakars
Senioru atpūtas pasākums
Tautas muzikantu saiets
5 gadu jubileja kolektīviem “Kusti kust” un
“Gaspaža”
OTTO balle
Lāčplēša dienas atzīmēšana
Latvijas Valsts Proklamēšanas 100.
gadadienas pasākums. “Baltinavas novada
Lepnums 2018”
Novada egles iedegšana
Ziemassvētku
pasākums
pirmskolas
vecuma bērniem
Ziemassvētku koncerts/balle
Jaungada sagaidīšana
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2019. gadā plānotie pasākumi
2019. gadā Baltinavas kultūras nams plāno darboties ierastajā ritmā, organizēt un rīkot
visus tradicionālos pasākumus 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 ļaužu integrāciju
sabiedrībā, organizējot kultūras pasākumus.

Sveču liešanas darbnīca un sveču dienas ballīte bērniem
Baltinavas vidusskolas Žetonu vakars
Izstāde – darbnīca ”Kaķi” veltīts starptautiskajai kaķu dienai
Dāmu deju kopu saiets
Satiec savu meistaru
Lieldienas
(darbnīcas bērniem, teātra izrāde, balle
4.05. Baltā galdauta svētki teātra izrāde „apsolītā zeme”
16.05. Teātris Bērniem
9.06. Taures skan Baltinavā (MMS pasākums)
23.06. Līgo svētki ( Amatierteātra „Palādas” izrāde, balle)
28.-30. 06.
Eima Eima festivāls ,
6.07. Bērnības un pilngadības svētki
9.07.- 13.07. A. Rancāna piemiņai veltīta vijoļspēles nometne
11.- 14. 07. LNKC seminārs
20.07. Jauniešu diena
24.08. Bērnu diena (sportiskas aktivitātes, radošās darbnīcas, bērnu ballīte)
31.08. Stipro skrējiens
8.09. Tēva diena (pasākums ģimenēm)
21.09. Tautas muzikantu saiets + ballīte tiem, kam pāri 50
11.11. Lāčplēša diena
17.11. LR proklamēšanas 101. gadadiena Pašdarbnieku koncerts, balle
Gada balva
6.12. Novada Egles iedegšana
21.12. Eglīte pirmskolas bērniem
Ziemassvētku ieskaņas koncerts
25.12. Ziemassvētku balle
1.02.
9.02.
1.03.
9. 03.
6.04.
21.04.

.
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10. Sports

Katru gadu Baltinavas novadā notiek aktīva
sporta dzīve. 2018.gads arī nebija izņēmums,
taču nebija tik ražīgs kā iepriekšējā gadā.
Janvārī pašvaldības projekta ietvaros sākās
vingrošanas nodarbības.
Martā sākās nūjošanas nodarbības.
Pa vasaru Baltinavas novada futbola komanda
piedalījās vairākos citu novadu turnīros. Šogad
panākumi bija sliktāki nekā pagājušajā gadā.
Vienīgais panākums bija Viļakā iegūta 2 vieta.
Augustā Baltinavas parka estrādē tika aizvadīti
sporta svētki. Kuplā skaitā pulcējās pludmales
volejbolisti, zoles spēlētāji, dambretes spēlētāji
un citi entuziasti.
Septembrī projekta “Dzīvo aktīvs Baltinavā!” ietvaros atsākās vingrošanas nodarbības, un arī notika foto
orientēšanas. Atsākās nūjošanas nodarbības.
Oktobrī atsāka darboties Baltinavas novada sporta halle.
Novembrī un decembrī notika zoles turnīrs, kurš vienmēr pulcē lielu skaitu dalībnieku.
2019.gadā plānoti zoles, futbola, futzāla, volejbola, basketbola u.c.turnīri.
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11. Novada attīstība un investīciju piesaiste
2017.gadā sadarbojoties Balvu novada pašvaldībai, Viļakas novada pašvaldībai,
Rugāju novada pašvaldībai un Baltinavas novada pašvaldībai, tika iesniegts SAM 5.6.2.
„Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām
attīstības programmām” projekts “Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā”, kura
ietvaros tika plānots arī uzklāt asfaltsegumu ceļam Čudarīne-Tutinava 2 km garumā. Tā, kā
projekta dalībnieki ir arī citas pašvaldības, projekta iesniegums tika nodots vadošajam
partnerim precizēšanai un papildus dokumentācijas iesniegšanai līdz 2018.gada jūnijam.
2018.gada nogalē projekts „Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā”
Nr.5.6.2.0/17/I/022 tika apstiprināts. Projekta realizāciju plānots uzsākt 2019.gadā.
Baltinavas novada pašvaldība 2017.gada jūlijā uzsāka grants ceļu “Čudarīne-Obeļova”
un “Baltinava-Abriņas’ pārbūvi, realizējot ELFLA pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos” projektu “Baltinavas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve”
Nr. 17-07A00702-000030.
Sakarā ar 2017.gada augusta lietavu plūdiem projekta realizācija un būvniecības darbi
tika pārtraukti un atsākās tikai 2018.gada maijā. 2018.gads bija labvēlīgs darbu veikšanai, un
būvniecības darbi tika pabeigti novembrī.
Pārbūvēti un nodoti ekspluatācijā divi pašvaldības grants ceļi – Čudarīne – Obeļova
5.86 km garumā un Baltinava – Abriņas – 1.88 km garumā.
Tehniskās dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzības pakalpojumu sniedza IK "RK
ceļu projekts". Būvniecības darbus veica VAS Latvijas autoceļu uzturētājs". Būvuzraudzības
pakalpojumu nodrošināja SIA “BaltLine Globe”.
Kopējās projekta izmaksas sastāda 313986.48 EUR, ELFLA finansējums - 277112.24
EUR, Baltinavas novada pašvaldības līdzfinansējums – 36874.24 EUR.
Tika realizēti trīs LEADER projekti:
"Jauniešu pašizpausme mūzikā". Baltinavas novada dome 2018. gada februārī ir
realizējusi ES ELFLA projektu rīcībā 2.6. – Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem
iedzīvotājiem. Ir realizēts projekts „Bērnu un jauniešu pašizpausme mūzikā”. Projekta mērķis
— attīstīt un uzlabot bērnu un jauniešu radošās pašizpausmes skatuves mākslā un publiskās
uzstāšanās mākslā. Radīt mērķtiecīgu un saturīgu laika pavadīšanu novada bērniem un
jauniešiem. Šobrīd bērniem un jauniešiem ir diezgan daudz brīvā laika no skolas un citām
aktivitātēm, tādēļ nolēmām dot iespēju darboties pašiem interesantā, unikālā un aizraujošā
sfērā — skatuves mākslā. Realizējot projektu ir iegādāta skaņu aparatūra, kas ir pietiekama,
lai bērni un jaunieši savā brīvajā laikā varētu attīstīt un uzlabot savu radošo pašizpausmi,
skatuves mākslu un publisko uzstāšanos. Projekta attiecināmās izmaksas ir 1648,63 EUR, no
kurām 1483,75 EUR ir publiskais finansējums un 164,88 EUR Baltinavas pašvaldības
līdzfinansējums. Projekta īstenošanas rezultātā ir iegādātas skandas, mikrofoni, skaņu pults,
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kas spēs nodrošināt bērniem un jauniešiem pietiekamu tehnisko nodrošinājumu skatuves
mākslas apgūšanai.
“Vēstures atskaņas Grīvas mežos”
Baltinavas
novada
dome
ar
Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
atbalstu vietējai attīstībai Latvijas Lauku
attīstības
programmas
2014.–2020.gadam
apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla
attīstības iniciatīvas” ietvaros ir realizējusi
projektu Nr. 17-07-AL19-A019.2206-000004
"Vēstures atskaņas Grīvas mežos".
Projekta mērķis ir izveidot infrastruktūru velo un lauku tūrisma attīstībai Baltinavas
novadā.
Realizējot projektu, tika izveidots līdz šim neatklāts un jauns pievilcīgs maršruts
tūristiem Ziemeļlatgalē, kā arī izveidots pirmais marķētais velomaršruts Baltinavas novadā.
Velomaršruts izveidots vietā, kur koncentrētas novada dabas vērtības un apskates objekti, tādi
kā Grīvas meži, Motrīnes ezers, Svētaunes ezers, un vietas, kuras pašlaik bez vietējā zinātāja
palīdzības atrast praktiski nebija iespējams (piem. Meiteņu kalniņš, Partizānu apmetnes vietas,
Grīvas mežu memoriālais ansamblis, pazemes bunkurs, O.Baloža kapa vieta u.c.). Projekta
aktivitātes tika realizētas saskaņā ar Baltinavas novada attīstības programma 2012.2018.gadam vidējā termiņa prioritāti VTP4 - Novada kultūrvēsturisko un dabas resursu
vērtības paaugstināšanas veicināšana uzdevumu U4.1.2.-veicināt velotūrisma attīstību.
Iepriekš šāda veida mērķiem ELFLA finansējums nav bijis piesaistīts un projekta realizācija
ir ilglaicīgs ieguldījums nākotnē, nodrošinot to, ka tūristiem tiek piedāvāts jauns veids, kā
iepazīt un apskatīt Baltinavas novada skaistākās vietas, kā arī aizvien vairāk popularizēt
velotūrismu un Baltinavas novadu vārdu Latvijā.
Projekta kopējās izmaksas ir 1967,97 EUR, no kurām 90% ir ELFLA finansējums –
1771,18 EUR. Baltinavas novada pašvaldības finansējums ir 10% - 196,79EUR apmērā.
“Brieksīnes kapličas atjaunošana” Baltinavas novada dome ir realizējusi ELFLA
19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 2.1.rīcība –“Vietējās teritorija,
ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojuma pieejamībai,
kvalitātei un sasniedzamībai” projektu “Brieksīnes kapličas atjaunošana” Nr. 17-07-AL19A019.2201-000002.
Projekta mērķis:
1. atjaunot un saglabāt vietējās nozīmes kultūrvēsturisko un arhitektūras pieminekli.
2. dažādot tūrisma pakalpojuma piedāvājumu.
Realizējot projektu tika piesaistīts ELFLA pasākuma "Atbalsts LEADER vietējai
attīstībai" finansējums 90% apmērā, 10% līdzfinansējumu nodrošinās Baltinavas novada
dome.
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Projekta kopējās izmaksas sastāda 8824,70 EUR. ELFLA finansējums sastāda 7942,23
EUR, Baltinavas novada pašvaldības finansējums 882,47 EUR.
Būvprojekts paredzēja:
▪
Granīta mūra sienu virsmu restaurāciju (virsmu un šuvju tīrīšanu, šuvju
aizpildīšanu).
▪
Fasāžu koka detaļu (stabu un jumta malu apšuvuma) nomaiņu.
▪
Lieveņa betona pamatnes nostiprināšanu un virsmu apdares atjaunošanu.
▪
Telpas betona grīdas izlīdzināšanu un virsmas apdares atjaunošanu.
▪
Logu un durvju ailu apdares atjaunošanu.
▪
Ieejas durvju un logu bloku nomaiņu ar autentiskā dalījumā un detalizācijā
izgatavotām durvīm un logiem. Durvju konstrukcija paredzēta saskaņā ar 1972. gada
fotoattēlu.
▪
Telpas griestu apšuvuma atjaunošanu un sienu un griestu krāsošanu.
Realizēts arī Vides aizsardzības fonda projekts “Iepazīsim, lai nosargātu” kopā ar
Rugāju, Kārsavas un Balvu pašvaldībām, kur projekta ietvaros tika izveidota interaktīvā
Ziemeļlatgales dabas dārgumu prezentācija internetā, kurā virtuālajā realitātē apskatāmas
vairākas Ziemeļlatgales dabas pērles. Projekta ietvaros tika sarīkotas arī veloorientēšanās
sacensības pa tikko atklāto velotūrisma maršrutu „Vēstures atskaņas Grīvas mežos”. Projekta
kopējās izmaksas 3938.30 EUR, kur 3541.97 EUR ir Latvijas Vides Aizsardzības Fonda
finansējums un 396.33 EUR – Baltinavas novada pašvaldības līdzfinansējums.
Tiek turpināts ESF veselības
veicināšanas projekts “Dzīvo aktīvs
Baltinavā!”, kura ietvaros Baltinavas
vidusskolas jaunieši brauc mācīties peldēt
uz Balvu peldbaseinu, novada iedzīvotāji
piedalās veselības vingrošanas un
nūjošanas nodarbībās, kā arī dažādās ar
veselības uzlabošanu saistītās lekcijās un
semināros. Projekta kopējās izmaksas –
15118 EUR.
2018.gada oktobrī realizēts valsts
atbalsta saņemšanai zivsaimniecības attīstības no Zivju fonda finanšu līdzekļiem līdzfinansēts
projekts „Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Baltinavas novada
ezeriem”, kura rezultātā Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts
„BIOR” ir izstrādājies „Svētaunes ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus” un
Obeļovas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus” , kas sniedza iespēju izzināt
ezeru ihtiofaunu, līdzšinējo un nākotnē iespējamo ezeru zivsaimniecisko izmantošanu. Ņemot
vērā izstrādātos zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus, 2019.gadā abos minētajos
ezeros, plānots realizēt projektu zivju krājumu mākslīgai papildināšanai. Projekta kopējās
izmaksas 1386.66 EUR, no kurā 1026.13 EUR ir Zivju Fonda finansējums un 360.53 EUR –
Baltinavas novada līdzfinansējums.
Baltinavas novada pašvaldība ir viens no sadarbības partneriem Latvijas - Krievijas
pārrobežu sadarbības programmas projektā "No hobija uz biznesu", Nr.LV-RU-009, kas tika
apstiprināts pašās 2018.gada beigās. Projekta vadošais partneris – Valkas novada pašvaldība.
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Baltinavas novada pašvaldības darbinieki aktīvi strādā, lai novads attīstās, tiek
piesaistīts finansējums no ES fondiem, tādējādi atslogojot pašvaldības budžetu.

12. Komunikācija ar sabiedrību
Kopš 1997. gada regulāri (reizi mēnesī, 500 eksemplāri) tiek izdots pašvaldības
informatīvais izdevums „Baltinavas Vēstis” un iedzīvotājiem izplatīts bez maksas, tā
mērķis ir iedzīvotājus informēt par visām novada 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 dažādām 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.
Baltinavas iedzīvotājiem ir iespēja izteikt savu viedokli piedaloties iedzīvotāju
aptaujās, kā arī uzdodot savus jautājumus mājaslapā, sadaļā – Pajautā mums. Baltinavas
novada administrācijas ēkas telpās ir ziņojumu dēlis, kur pieejama visa informācija par
domes, komiteju un komisiju sēdēm, kā arī informācija par domes, komiteju un komisiju
sēdēm tiek ievietota mājaslapā, Baltinavas tirgus laukumā, pie pasta ēkas tiek izvietota
saistoša informācija lauksaimniekiem, uzņēmējiem un visiem Baltinavas novada
iedzīvotājiem.
2017. gadā novada domē darbu turpina sabiedrisko attiecību speciāliste, kuras viens
no galvenajiem uzdevumiem ir iedzīvotāju un domes savstarpējās informācijas aprites
nodrošināšana. Efektīvākai informācijas aprites nodrošināšanai Baltinavas novadam ir
izveidots profils sociālajos portālos www.draugiem.lv un www.facebook.com. Tādējādi
iespējams īsākā laikā informēt plašāku cilvēku loku.
Ikviens interesents var piedalīties domes un domes komiteju sēdēs, jo tās ir atklātas.
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13. Nākamajā gadā plānotie pasākumi.
Pašvaldības turpmākās darbības prioritātes
Pašvaldības turpmākās darbības prioritātes
2019.gadā plānojam pilnībā ieviest lietvedības programmu LIETVARIS visās pašvaldības
iestādēs un struktūrvienībās.
2018.gadā tika uzsākta “Baltinavas novada attīstības programma 2019-2025.gadam” izstāde,
kura tiks pabeigta līdz 2019.gada jūlijam.
Iesaistoties ELFLA pasākumā „Pamatpakalpojumi ekonomikai un ciematu atjaunošana lauku
apvidos” plānots realizēt projektus pašvaldības autoceļu Baltinava-Safronovka un Kaši Pleitova pārbūve. SAM 5.6.2. ietvaros realizēt projektu “Uzņēmējdarbības dažādošanas
iespējas un ceļu kvalitātes uzlabošana Baltinavas novadā”, veicot autoceļa Čudarīne-Kaši
pārbūvi, uzklājot asfaltsegumu, projektu realizējot kopā ar sadarbības partneriem: Balvu
novada, Viļakas novada un Rugāju novada pašvaldībam. Tādējādi veicinot ceļu
infrastruktūras sakārtošanu uzņēmējdarbības veicināšanai. Atbalstot Baltinavas novada mazos
un jaunos uzņēmējus, pašvaldība finansēs granta veidā biznesa idejas realizāciju.
Lai piesaistītu finanšu līdzekļus kultūras nama inventāra atjaunošanai, LEADER pasākumā
2.1.rīcībā projekta ietvaros ir plānots iegādāties 350 krēslus, 2.6.rīcībā projekta ietvaros tiks
atjaunotas divas telpas muzējā un 2.7.rīcībā projekta rezultātā Baltinavas jauktais koris iegūs
jaunus tērpus.
2019.gadā turpināsies projekta “Dzīvo aktīvs Baltinavā!” aktivitātes, gan apmeklējumi
peldbaseinā, gan lekcijas, gan fiziskās aktivitātes.
Svētūnes un Obeļovas ezeros plānojas zivju mazuļu ielaišana, izmantojot Zivju fonda un
Baltinavas novada pašvaldības finansējumu.
Ir ieplānots noņemt apaugumu 200 m garam meliorācijas novadgrāvim Baltinavas ciemā, lai
uzlabotu ūdens novadi.
Pēc Baltinvas Kristīgās internātpamatskolas slēgšanas skolas ēka netiek izmantota. Lai ēkai
atrastu pielietojumu, 2018.gadā tika uzsāktas sarunas ar Latvijas Sarkano krustu par iespēju
ēkā izveidot ilgstošas aprūpes institūciju. Sarunas turpinās arī 2019.gadā un ir cerības
abpusēji vienoties par ēkas nodošanu LSK, ar mērķi ēkā izveidot sociālos pakalpojumus.
Plānojam arī turpmāk atbalstīt vietējo biedrību un NVO iniciatīvas.
Pašvaldībā ir pilnveidojies un aktivizējas darbs ar jaunatni, notiek Izglītības un zinātnes
ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmā 2018. gadam projekta “Esi domājošs.
Darbīgs. Atbildīgs” realizācija, kura ietvaros notiks Jaunatnes diena Baltinavā.
Būtiski nākotnē turpināt risināt sociālos jautājumus, piedāvāt un popularizēt mājas aprūpes
pakalpojumu, ko ievieš Samariešu apvienība, apzināt un sniegt nepieciešamo palīdzību attālās
lauku viensētās dzīvojošiem iedzīvotājiem. Risināt problēmas izglītības jomā, atbalstīt
materiāli skolēnus par sasniegumiem izglītības jomā abās izglītības iestādēs. Turināsim
strādāt, lai skolēni pusdienās saņemtu vairāk veselīgu pārtiku, paplašinot Zaļā iepirkuma
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kritērijus pārtikas produktu piegādes iepirkumos, liekot akcentu uz vietējo ražotāju
produkciju.
Vasarā Baltinavas novada pašvaldība iesasitīsies NVA programmā “Nodarbinātības pasākumi
vasaras brīvlaikā”, kur būs iespēja jūlija mēnesī strādāt 6 skolēniem pie teritorijas
labiekārtošanas darbiem.
Lai iedzīvotājiem un uzņēmējiem būtu pieejamāka informācija par zemes vienībām, kuras
pašvaldība plāno atsavināt vai iznomāt, tiek publicēti šo nekustamo īpašumu saraksti divas
reizes gadā, novada mājas lapā un informatīvajā izdevumā “Baltinavas Vēstis”.
Lai atvieglotu iesniegumu un pieteikumu iesniegšanas procesu, ir izstrādāta virkne
iesniegumu un pieteikumu veidlapu visiem pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, kuras ir
pieejamas elektroniski pašvaldības mājas lapā www.baltinava.lv sadaļā „Pakalpojumi”.

Būtiskākie riski un notikumi, kas varētu ietekmēt pašvaldības
darbību nākotnē
Pašvaldības darbību nākotnē izvirzīto ilgtermiņa un vidējā termiņa mērķu un uzdevumu
sasniegšanu visbūtiskāk var ietekmēt neskaidrības finansēšanas sistēmā no valsts puses – IIN
procentu likme, pašvaldību izlīdzināšanas fonda nosacījumu izmaiņas, pieaugums zemju
kadastrālajās vērtībās, ES struktūrfondu un citu finanšu instrumentu pieejamība, kā arī
nemitīgi pieaugošais pašvaldības funkciju klāsts, kuram neseko valsts finansējums. 2019.gada
sākumu negtīvi ietekmēja “pagaidu budžets”, kā rezultātā iekavējās vairākas aktivitātes. Tāpat
negatīvu ietekmi atstāj tas, ka Valsts kasē nav iespējams paņemt aizņēmumu ES fondu
projektu realizācijai, tas var apdraudēt dažu projektu savlaicīgu realizāciju.
No VARAM puses lielas neskaidrības rada plānotā administratīvi teritoriālā reforma. Neziņa
par nākotni negatīvi ietekmē novada attīstību un jau tagad vērojama lielāka iedzīvotāju
aizbraukšana.
Samazinoties iedzīvotāju skaitam, samazināsies arī pašvaldības budžets, kas ietekmēs iespējas
infrastruktūras attīstībai.
Attīstoties tehnoloģijām, pieaug bezdarba līmenis, tas savukārt palielina sociālo slogu..
Energoresursu cenu pieaugums veicina preču, pakalpojumu un būvdabu izmaksu
pieaugumu, kā rezutātā palielinās pašvaldības budžets iestāžu, struktūrvienību uzturēšanas
izdevumiem.
Valsts autoceļu fonda finansējums nav pietiekošs, lai nodrošinātu pašvaldības autoceļu un ielu
pilnvērtīgu ikdienas uzturēšanu, kā rezultātā pasliktinās ceļu stāvoklis.
Ņemot vērā šobrīd neskaidro valsts finanšu politiku, ir ierobežotas novada infrastruktūras
attsītības un izaugsmes iespējas ilgtermiņa plānu izpildē. Tas ir uzskatāms par pašvaldības
attīstību bremzējošo faktoru. Neapmierina arī Pašvaldību finanšu izlīdzinšanas fonda sadales
mehānisms, kā rezultātā notiek nevienmērīga reģionu attīstība un atšķirība starp reģioniem
nevis samazinās, bet pieaug.
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Vislielākie riski varētu būt no neprognozējāmās likumdošanas izmaiņām, nepārdomātas un
sasteigtas administratīvi teritoriālās reformas un straujā iedzīvotāju skaita samazinājuma.
Būtiskākie riski sociālās aprūpes jomā:
•
Finansējuma palielināšanās sociālās aprūpes izdevumiem.
•
Klientu skaita pieaugums pabalstu saņemšanai.
•
Pakalpojumu tarifu pieaugums,
•
Sabiedrības novecošanās un nepieciešamība pēc lielākiem veselības pabalstiem
Būtiskākie riski izglītības jomā:
Izglītības reforma un jaunā pedagogu atalgojuma sistēma, skolēnu skaita samazināšanās
novadā.
Nekādas būtiskas reformas, kas varētu radīt būtiskus finansiālos riskus, novadā netiek
plānotas. Budžetā ir nepieciešami daudz lielāki finanšu resursi, kā arī elastīgāka pieeja
kredītresursiem, lai varētu nodrošināt ne tikai pašvaldības autonomo funkciju izpildi, bet arī
ieguldīt līdzekļus novada infrastruktūras objektu sakārtošanai un attīstībai, lai varētu realizēt
uzsākto darbu pie investīciju un infrastruktūras sakārtošanas projektu realizācijas, sakārtotā
infrastruktūra veicinās uzņēmējdarbību un tūrismu.
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14. Pielikumi
Par Baltinavas novada pašvaldības 2018. gada konsolidētā pārskata rādītāju
apstiprināšanu
S.Tabore
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, kas
nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt
tikai dome var apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta
izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu, likuma ,,Likums par budžetu un finanšu
vadību” 4.pantu, kas nosaka, ka saimnieciskais gads sākas 1.janvārī un beidzas 31.decembrī,
Baltinavas novada Dome atklāti balsojot ``PAR`` - 8 (I.Slišāns, G.Bartkevičs, M.Skaba,
I.Siliņa, L.Kūkoja, A.Keiša, I.Vilkaste, S.Tabore), ``PRET`` - nav, ``ATTURAS`` - nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Baltinavas novada pašvaldības 2018.gada konsolidēto pārskatu
(pārskats pielikumā).
2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi
Neatkarīgu revidentu ziņojums
Nr.302-r
Baltinavas novada Pašvaldības domei
Dokumenta datums ir elektroniskās parakstīšanas laiks
Mūsu atzinums par konsolidēto finanšu pārskatu
Esam veikuši Baltinavas novada Pašvaldības (“Pašvaldība”) 2018. gada pārskatā ietvertā konsolidētā finanšu
pārskata revīziju. Pievienotais finanšu pārskats ietver:







2018. gada 31. decembra konsolidēto pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1 "Bilance",




grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstu,

2018. gada konsolidēto pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr.4-3,
Pašvaldības konsolidēto pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2018. gadu – veidlapa Nr.4-1,
Pašvaldības konsolidēto naudas plūsmas pārskatu par 2018. gadu – veidlapa Nr.2-NP,
konsolidētā finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas (LR) Ministru kabineta 2013.gada
15.oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 4.5. punktā,
konsolidētā finanšu pārskata skaidrojumu.

Šis konsolidētais finanšu pārskats ir sagatavots, apvienojot Pašvaldības iestāžu finanšu pārskatus, kā norādīts
konsolidētā finanšu pārskata pielikumā. Kapitālsabiedrības, kurās pašvaldība ir kapitāldaļu turētājs, nav
konsolidēti šajā konsolidētajā finanšu pārskatā.
Mūsuprāt, pievienotais konsolidētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Baltinavas
novada Pašvaldības konsolidēto finansiālo stāvokli 2018. gada 31. decembrī un par tās konsolidētajiem
darbības finanšu rezultātiem un konsolidēto naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2018. gada 31. decembrī,
saskaņā ar LR Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas
kārtība”.
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Atzinuma pamatojums
Atbilstoši LR Revīzijas pakalpojumu likumam (“Revīzijas pakalpojumu likums”) mēs veicām revīziju saskaņā
ar LR atzītiem finanšu revīzijām piemērojamiem Starptautiskajiem Augtāko revīzijas iestāžu standartiem
(turpmāk- ISSAI). Mūsu pienākumi, kas noteikti šajos standartos, ir turpmāk aprakstīti mūsu ziņojuma sadaļā
Revidenta atbildība par konsolidētā finanšu pārskata revīziju.
Mēs esm neatkarīgi no Pašvaldības saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas standartu padomes izstrādātā
Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (SGĒSP kodekss) prasībām un Revīzijas pakalpojumu likumā
iekļautajām neatkarības prasībām, kas ir piemērojamas mūsu veiktajai konsolidētā finanšu pārskata revīzijai
Latvijas Republikā. Mēs esam ievērojuši arī SGĒSP kodeksā un LR Revīzijas pakalpojumu likumā noteiktos
pārējos profesionālās ētikas principus un objektivitātes prasības.
Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu
atzinumam.
Ziņošana par citu informāciju
Par citu informāciju atbild Pašvaldības vadība. Citu informāciju veido Vadības ziņojums, kas atspoguļots gada
pārskata sadaļā Vadības ziņojums – ZINO.
Mūsu atzinums par konsolidēto finanšu pārskatu neattiecas uz gada pārskatā ietverto citu informāciju, un mēs
nesniedzam par to nekāda veida apliecinājumu, izņemot to kā norādīts mūsu ziņojuma sadaļā Citas ziņošanas
prasības saskaņā ar LR tiesību aktu prasībām.
Saistībā ar konsolidētā finanšu pārskata revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar citu informāciju un, to darot,
izvērtēt, vai šī cita informācija būtiski neatšķiras no konsolidētā finanšu pārskata informācijas vai no mūsu
zināšanām, kuras mēs ieguvām revīzijas gaitā, un vai tā nesatur cita veida būtiskas neatbilstības.
Ja, balstoties uz veikto darbu un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās ziņas un izpratni par Pašvaldību un tās darbības
vidi, mēs secinām, ka citā informācijā ir būtiskas neatbilstības, mūsu pienākums ir ziņot par šādiem apstākļiem.
Mūsu uzmanības lokā nav nākuši apstākļi, par kuriem būtu jāziņo.
Citas ziņošanas prasības saskaņā ar LR tiesību aktu prasībām
Papildus tam, saskaņā ar LR Revīzijas pakalpojumu likumu mūsu pienākums ir sniegt viedokli, vai Vadības
ziņojums ir sagatavots saskaņā ar LR Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada
pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām.
Pamatojoties vienīgi uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām procedūrām, mūsuprāt:
 Vadības ziņojumā par pārskata gadu, par kuru ir sagatavots konsolidētais finanšu pārskats, sniegtā
informācija atbilst konsolidētajam finanšu pārskatam, un
 Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar LR Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumu Nr.
1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām.
Turklāt, ņemot vērā revīzijas laikā gūtās zināšanas un izpratni par Pašvaldību un tās vidi, mūsu pienākums ir
ziņot, ja mēs vadības ziņojumā esam identificējuši būtiskas neatbilstības. Mūsu uzmanības lokā nav nonācis
nekas, par ko šajā sakarā būtu jāziņo.
Vadības un personu, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, atbildība par konsolidēto finanšu pārskatu
Vadība ir atbildīga par tāda konsolidētā finanšu pārskata, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu, sagatavošanu
saskaņā ar LR Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas
kārtība”, kā arī par tādas iekšējās kontroles sistēmas uzturēšanu, kāda saskaņā ar vadības viedokli ir
nepieciešama, lai būtu iespējams sagatavot konsolidēto finanšu pārskatu, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdas dēļ
izraisītas būtiskas neatbilstības.
Sagatavojot konsolidēto finanšu pārskatu, vadības pienākums ir izvērtēt Pašvaldības spēju turpināt darbību, pēc
nepieciešamības sniedzot informāciju par apstākļiem, kas saistīti ar Pašvaldības spēju turpināt darbību un
darbības turpināšanas principa piemērošanu, ja vien vadība neplāno Pašvaldības likvidāciju vai tās darbības
izbeigšanu, vai arī tai nav citas reālas alternatīvas kā Pašvaldības likvidācija vai darbības izbeigšana.
Personas, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, ir atbildīgas par Pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata
sagatavošanas procesa uzraudzību.
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Revidenta atbildība par konsolidētā finanšu pārskata revīziju
Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka konsolidētais finanšu pārskats kopumā nesatur kļūdas vai
krāpšanas dēļ izraisītas būtiskas neatbilstības, un sniegt revidentu ziņojumu, kurā izteikts atzinums. Pietiekama
pārliecība ir augsta līmeņa pārliecība, bet tā negarantē, ka revīzijā, kas veikta saskaņā ar ISSAI, vienmēr tiks
atklāta būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. Neatbilstības var rasties krāpšanas vai kļūdas dēļ, un tās ir uzskatāmas
par būtiskām, ja var pamatoti uzskatīt, ka tās katra atsevišķi vai visas kopā varētu ietekmēt saimnieciskos
lēmumus, ko lietotāji pieņem, balstoties uz šo konsolidēto finanšu pārskatu.
Veicot revīziju saskaņā ar ISSAI, visa revīzijas procesa gaitā mēs izdarām profesionālus spriedumus un
saglabājam profesionālo skepticismu. Mēs arī:



identificējam un izvērtējam riskus, ka konsolidētajā finanšu pārskatā varētu būt krāpšanas vai kļūdas
dēļ izraisītās būtiskas neatbilstības, izstrādājam un veicam revīzijas procedūras šo risku mazināšanai,
kā arī iegūstam revīzijas pierādījumus, kas sniedz pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu
atzinumam. Risks, ka netiks atklātas būtiskas neatbilstības krāpšanas dēļ, ir augstāks nekā risks, ka
netiks atklātas kļūdas izraisītas neatbilstības, jo krāpšana var ietvert slepenas norunas, dokumentu
viltošanu, informācijas neuzrādīšanu ar nodomu, informācijas nepatiesu atspoguļošanu vai iekšējās
kontroles pārkāpumus;



iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu konkrētajiem
apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, bet nevis, lai sniegtu atzinumu par Pašvaldības iekšējās
kontroles efektivitāti;



izvērtējam pielietoto grāmatvedības politiku atbilstību un grāmatvedības aplēšu un attiecīgās vadības
uzrādītās informācijas pamatotību;



izdarām secinājumu par vadības piemērotā darbības turpināšanas principa atbilstību, un, pamatojoties
uz iegūtajiem revīzijas pierādījumiem, par to, vai pastāv būtiska nenoteiktība attiecībā uz notikumiem
vai apstākļiem, kas var radīt nozīmīgas šaubas par Pašvaldības spēju turpināt darbību. Ja mēs secinām,
ka būtiska nenoteiktība pastāv, revidentu ziņojumā tiek vērsta uzmanība uz konsolidētajā finanšu
pārskatā sniegto informāciju par šiem apstākļiem, vai, ja šāda informācija nav sniegta, mēs sniedzam
modificētu atzinumu. Mūsu secinājumi ir pamatoti ar revīzijas pierādījumiem, kas iegūti līdz revidentu
ziņojuma datumam. Tomēr nākotnes notikumu vai apstākļu ietekmē Pašvaldība savu darbību var
pārtraukt;



izvērtējam vispārēju konsolidētā finanšu pārskata struktūru un saturu, ieskaitot atklāto informāciju un
skaidrojumus pielikumā, un to, vai konsolidētais finanšu pārskats patiesi atspoguļo pārskata pamatā
esošos darījumus un notikumus;



iegūstam pietiekamus un atbilstošus revīzijas pierādījumus par Pašvaldības konsolidācijā iesaistīto
iestāžu finanšu informāciju ar mērķi sniegt atzinumu par konsolidēto finanšu pārskatu. Mēs esam
atbildīgi par Pašvaldības revīzijas vadību, pārraudzību un veikšanu. Mēs paliekam pilnībā atbildīgi par
mūsu revidentu atzinumu.

Mēs sazināmies ar personām, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, un, cita starpā, sniedzam informāciju par
plānoto revīzijas apjomu un laiku, kā arī par svarīgiem revīzijas novērojumiem, tajā skaitā par būtiskiem iekšējās
kontroles trūkumiem, kādus mēs identificējam revīzijas laikā.
SIA „Astra RA”
Licence Nr. 146
Astrīda Reigase
Valdes priekšsēdētājs
Rīgā,
2019.gada 2.maij
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LR zvērināts revidents
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