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1. 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 2019. gadā. Baltinavas novada pašvaldība turpina pilnveidot un
attīstīt pašvaldībā esošās jomas, kā prioritāte – infrastruktūras sakārtošana un izglītība.
Baltinavas novada pašvaldības darbībā ir ekonomiska pieeja, racionāla un atbildīga
pašvaldības līdzekļu izlietošana, ilgtermiņa plānošanas un stratēģijas pārdomāta sasaiste ar
katras pašvaldības iestādes ikdienas saimnieciskās darbības nepieciešamību, kas būtu vērsta uz
novada tālāko attīstību, aptverot visu novada iedzīvotāju intereses un vajadzības.
SAM 5.6.2. ietvaros tika veikta pašvaldības autoceļa Čudarīne- Tutinava pārbūve,
uzklājot asfaltsegumu, ELFLA pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku
apvidos” ceļu pārbūves projekta realizācijā pārbūvēts posms 0,8 km garumā pašvaldības
autoceļam Baltinava – Safronovka. Ir sakārtota ceļu infrastruktūra uzņēmējdarbības
veicināšanai, mūsu novada zemniekiem būs iespēja izmantot kvalitatīvus ceļus. Turpinās
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veselības veicināšanas projekts “Dzīvo aktīvs Baltinavā!”. Esam iesākuši realizēt LEADER
programmas projektus, kuru rezultātā tiks atjaunotas divas telpas muzejā, Baltinavas jauktais
koris iegūs jaunus tautu tērpus, kultūras namā tiks iegādāti jauni krēsli un garderobes
aprīkojums. Esam veiksmīgi iesaistījusies Latvijas – Krievijas pārrobežu projektā “No hobija
uz biznesu – uzņēmējdarbības attīstība Latvijas – Krievijas pierobežas teritorijā”, atbalstot
mūsu novada amatniekus un mājražotājus. Liels gandarījums tam, ka pēc 2018. gada
pārtraukuma esam spējuši rast finansējumu un atbalstīt savus uzņēmējus granta veidā,
finansējot divu biznesa ideju realizēšanu.
Arvien vairāk tiek strādāts, lai veicinātu Baltinavas novada pievilcību un atpazīstamību,
tūristu piesaistīšanu, rīkojot vietējā labuma tirdziņus. Baltinavas novada atpazīstamības
veicināšanai 2019. gadā izsludinājām ideju konkursu Baltinavas novada logo un moto, tika
apstiprināts logo – stilizēts pakavs (elements no novada ģerboņa) un moto – Mazs novads,
lieliem darbiem. Moto un logo autore ir Inta Krakopa.

1.attēls. Baltinavas novada logo un moto
2019. gadā Baltinavas novadā bija daudzi mazāki un lielāki kultūras pasākumi: “Taures
skan Baltinavā”, deju festivāls “Eima. Eima”, Līgo vakara pasākums ar amatierteātra “Palādas”
jauniestudējumu un, protams, 10. augustā notikusī Baltinavas novada diena ar konkursa
“Sakoptākā sēta 2019” uzvarētāju godināšanu, kā arī pasākumi, kas priecēja ne tikai
baltinaviešus, bet arī ciemiņus.
Esam gandarīti par Baltinavas vidusskolas un Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas
darbu, par izglītības iestāžu darbinieku milzīgo ieguldījumu un skolēnu sasniegumiem!
2019. gadā, pirmo reizi Baltinavas novada pastāvēšanas vēsturē, pašvaldībā, sadarbībā
ar NVA, Baltinavas novada jauniešiem bija iespēja piedalīties vasaras teritorijas
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labiekārtošanas darbos. 2019. gadā darbu uzsāka jaunatnes lietu organizatore. Esam gandarīti,
ka izdodas nodrošināt jauniešu interešu izglītību, brīvā laika pavadīšanu. Arī 2019. gadā notika
Jauniešu dienas. Paldies Solvitai Loginai, Silvijai Buklovskai par jauniešu ieinteresēšanu
saturīgai laika pavadīšanai.
Mūsu lielākā bagātība ir visi mūsu novada cilvēki un mēs augstu novērtējam ikkatru!
2019. gadā sākās smagais ceļš administratīvi teritoriālai reformai. Baltinavas novada
deputāti ir iesnieguši vairākas vēstules gan VARAM, gan Ministru prezidentam, gan visām
Saeimas frakcijām un neatkarīgajiem deputātiem, gan Valsts prezidentam, norādot uz šīs
reformas sasteigtību, nepārdomātiem, bez ekonomiskiem aprēķiniem pieņemtajiem lēmumiem,
neizvērtējot katras teritorijas kultūrtelpas īpatnības un iedzīvotāju viedokļus. Visiem tika uzdots
jautājums – Ko konkrēti iegūs ikviens Baltinavas novada iedzīvotājs pēc apvienošanās ar Balvu,
Rugāju un Viļakas novadiem? Diemžēl uz šo jautājumu neviens mums atbildi tā arī nesniedza.
Veicām visu jomu analīzi par to, kas notiks pēc reformas- no 14 jomām trīs jomās situācija
nemainījās, bet 11 jomās pasliktinājās. Var saprast, kāpēc neviens mums neatbildēja. Šo analīzi
prezentēju arī Saeimas komisijā pirms 2. lasījuma, diemžēl ieklausījās tikai divi komisijas
locekļi no septiņiem. Izprotot šo situāciju, pastāv nopietnas bažas, ka Baltinava paliks nomale,
ES finansējums samazināsies un teritorija pamazām iztukšosies.
Vēlos pateikties visiem Baltinavas novada iedzīvotājiem, pašvaldības iestāžu un
administrācijas darbiniekiem, domes deputātiem, par ieguldīto darbu Baltinavas novada
attīstībā. Laikā, kad pašvaldības atkal ir nezināmu pārmaiņu priekšā, vēlu visiem abpusēju
sapratni, saticību un veselību!
Ar cieņu,
Baltinavas novada domes priekšsēdētāja
Sarmīte Tabore
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2. Pamatinformācija
Baltinavas novads atrodas Latvijas ziemeļaustrumos, Austrumlatvijas zemienes Adzeles
pacēlumā un Mudavas zemienes Abrenes nolaidenumā. Novads robežojas ar Balvu novada
Tilžas pagastu dienvidrietumos, Balvu novada Briežuciema pagastu rietumos un
ziemeļrietumos, Viļakas novada 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 novada iedzīvotājiem. Baltinavas novadā cilvēki dzīvojuši
jau pirms 7000 gadiem.

2.attēls. Baltinavas novada teritorijas karte
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Baltinavas novada kopējā platība ir 18496 ha jeb 185,0km2. Baltinavas novada
administratīvajā teritorijā kopējais iedzīvotāju skaits uz 01.01.2020. bija 1061 (pēc PMLP
datiem), iedzīvotāju skaits turpina samazināties un ir par 23 mazāk nekā bija uz 01.01.2018.
Iedzīvotāju blīvums 2019. gadā bija 5 cilvēki uz km2 (pēc CSP datiem).

3.attēls. Baltinavas novada atrašanās Latvijas kartē
Demogrāfiskā situācija Baltinavas novadā.
Baltinavas novadā, tāpat kā Latvijā kopumā, it sevišķi laukos no galvenajiem valsts
attīstības centriem attālākās teritorijās, pierobežā un 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.
1.tabula. Iedzīvotāju skaits Baltinavas novadā pa gadiem (PMPL dati)
Gads

Iedzīvotāju skaits

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

01.01.2020.

1061
Avots: Baltinavas novada Dzimtsarakstu nodaļas dati
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2.tabula. Iedzīvotāju dabiskā kustība Baltinavas novadā
Gads

Dzimuši

Miruši

2012.

7

33

2013.

9

21

2014.

4

19

2015.

11

14

2016.

6

10

2017.

8

14

2018.

7

32

2019.

7

17

Avots: Baltinavas novada Dzimtsarakstu nodaļas dati

Salīdzinājumā ar 2018. gadu, 2019. gadā ir samazinājusies mirstība.
Nodarbinātība.
Bezdarba līmenis uz 31.12.2019. gadu sastādīja 10,6% (pēc NVA datiem), ja salīdzina
ar iepriekšējā gada šo periodu, tad bezdarba līmenis ir samazinājies par 5,5%. Tas izskaidrojams
ar to, ka cilvēki aiziet pensijā un darbu atradusi viena daļa 2018. gada slēgtās Baltinavas
Kristīgā internātpamatskolas darbinieku. Vislielāko īpatsvaru 49,2 % no visiem
bezdarbniekiem sastāda ilgstošie bezdarbnieki. Ja skatās pa vecuma grupām lielākais īpatsvars
ir grupā 45-49 gadi - 17,9 % un grupā 50-54 gadi - 16,4%, vismazākais īpatsvars ir grupā 2024 gadi, tas sastāda 5,9 %. Pa izglītības grupām vislielāko īpatsvaru 34,3% bezdarbnieku ir ar
vidējo izglītību, 34,3 % sastāda bezdarbnieki ar profesionālo izglītību, vismazāko īpatsvaru
sastāda bezdarbnieki ar augstāko izglītību 5,9%.
2019. gadā Baltinavas novada teritorijā darbojās 69 aktīvi uzņēmumi (LURSOFT dati)
(juridiskās personas - SIA un zemnieku saimniecības) un 53 saimnieciskās darbības veicēji
(pašvaldības dati), pamatā tie ir lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumi, t.sk. 31 uzņēmums ir
bioloģiskās produkcijas ražošanas uzņēmumi (salīdzinājumā ar 2018. gadu bioloģiskās
produkcijas ražošanas uzņēmumi ir palielinājušies par 4). Novadā darbojas 4 ar tūrisma
pakalpojumiem saistīti uzņēmumi. 2019. gadā tika reģistrēti 2 jauni uzņēmumi un likvidēts 1
uzņēmums.
3.tabula. Uzņēmumu reģistrēšana un likvidēšana pa gadiem
Pozīcija
Reģistrētie uzņēmumi

2015.
0

2016.
2

2017.
2

2018.

2019.

1

2
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Likvidētie uzņēmumi

1

4

8

6

1
Avots: LURSOFT

2.1. Domes darbības mērķi un funkcijas
Pašvaldība pilda šādas patstāvīgās 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.);
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, apkaro žūpību un netiklību;
13) saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu nosaka zemes izmantošanas
un apbūves kārtību;
14) pārzina būvniecību attiecīgajā administratīvajā teritorijā;
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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, kur
vadošais partneris ir Balvu novads;
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.
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, tirdzniecības uzņēmumi, pasta nodaļa, aptieka.
Pašvaldības teritorijā darbojas Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes Punduru nodaļa.
Individuālā darba veicēji sniedz pakalpojumus - apģērbu šūšanā un labošanā, friziera
pakalpojumi, darbojās Emeritas Graudumnieces veterinārārsta prakse.
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”;
6.
Latgales reģiona Tūrisma asociācijā „Ezerzeme”.
Pašvaldībā ir labs tehniskais nodrošinājums – 18 datori, kas ir ar interneta pieslēgumu
un saslēgti lokālā tīklā. Bibliotēkā novada iedzīvotājiem ir pieeja 10 datoriem, skenerim un
internetam. 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.
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,
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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.

2.2. 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
brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un 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 domes izmaiņas. Pašvaldības
struktūrā izmaiņas ir notikušas, 2019. gada decembrī tika izveidota jauna struktūrvienība –
Saimnieciskā nodaļa, definējot nodaļas funkcijas un apstiprinot finansējumu funkciju izpildei.
Baltinavas novada dome ir izveidojusi šādas iestādes:
 Baltinavas novada muzejs
 Baltinavas vidusskola;
 Baltinavas Mūzikas un mākslas skola;
 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;
Saimnieciskā nodaļa.

Visas pašvaldības struktūrvienības darbojas saskaņā ar dome 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,
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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. 2019. gadā deputātu sastāvā
izmaiņas nav notikušas:
 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.
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.
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4.attēls. Baltinavas novada domes struktūra.

2.3. 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 un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas
centrs (VPVKAC), kurā ikviens novada iedzīvotājs un uzņēmējs vienuviet var izmantot vairāku
iestāžu, tajā skaitā, 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, 2019.
gadā pašvaldībā apstiprinātas štata vienības ar kopējo likmju skaitu 37,8 (vairāki amati ir uz 0,8
likmēm, 0,7 likmēm, 0,6 likmēm, 0,5 likmēm un mazāk). Pastāvīgā darbā ir 44 darbinieki (tajā
skaitā ir 2 izglītības iestāžu vadītāji un 3 bāriņtiesas locekļi). 2019. gadā pašvaldībā strādāja 3
darbinieki uz sezonas laiku.
No visiem novada pašvaldības pastāvīgi strādājošajiem darbiniekiem augstākā izglītība
ir 71,1 %, vidējā profesionālā izglītība –20 % darbiniekiem, vidējā izglītība ir 8,9 %.
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4.tabula. Baltinavas novada pašvaldības pastāvīgi strādājošo darbinieku izglītības līmenis
Nosaukums

Darbinieku

Vidējā

skaits kopā

Vidējā
profesionālā

Augstākā

Domes priekšsēdētāja

1

1

Izpilddirektors

1

1

Finanšu nodaļa

7
(tajā skaitā 1 bērnu
kopšanas
atvaļinājumā)

Vispārējā un juridiskā nodaļa
un Dzimtsarakstu nod.

8
(tajā skaitā 1 bērnu
kopšanas
atvaļinājumā)

1

1

5

1

7

VPVKAC

1

1

Saimnieciskā nodaļa

8

Sociālais dienests

3

3

Izglītības iestāžu vadītāji

2

2

Kultūras darbinieki

2

Pulciņu vadītāji

5

5

Muzeja vadītāja

1

1

Bibliotēkas vadītāja

1

Bāriņtiesa
Bāriņtiesas locekļi

2
3

Kopā

45

2

6

1

1

1
2
3
4

9

32

Avots: Baltinavas novada dome

5. tabula. Baltinavas novada pašvaldības darbinieku kadru mainība 2019. gadā
Atbrīvoti, skaits

Pieņemti, skaits

5

4

(tajā skaitā 3 uz noteiktu laiku pieņemtie
darbinieki un sezonas strādnieki)

(tajā skaitā 3 uz noteiktu laiku pieņemtie
darbinieki un sezonas strādnieki)
Avots: Baltinavas novada dome
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6. tabula. Pašvaldības pastāvīgi strādājošā personāla skaita sadalījums pa dzimuma un
vecuma grupām 2019. gadā
Vecums

Vīrieši

Sievietes

Kopā

21 - 30

2

5

7

31 - 40

5

2

7

41 - 50

4

1

5

51 - 60

15

5

20

61 un vairāk

4

2

6

KOPĀ

30

15

45
Avots: Baltinavas novada dome
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3. 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.
7.tabula. Pašvaldība kā kapitāldaļu turētāja kapitālsabiedrībās
Kapitālsabiedrība

Reģistrācijas
numurs

Kapitāldaļas Līdzdalības kapitāla
apjoms uz gada beigām
(EUR)

„Balvu autotransports” 43403001424

5904

8400

SIA
„Balvu
un 44103058086
Gulbenes
slimnīcu
apvienībā”

40313

57360

200

284

SIA „ZAAO”

44103015509

Salīdzinājumā ar 2018.gadu 2019. 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. 2019. gadā šo pienākumu veic SIA „Astra RA”.
8.tabula. Pārskats par pamatbudžeta izpildi (EUR)
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

1.

IEŅĒMUMI

1.1

Faktiskā
2019.g.

izpilde

Faktiskā
2018.g.

izpilde

1 876 470

1 540 103

Nodokļu ieņēmumi

541 404

489 465

1.1.1

Ienākuma nodokļi

460 262

406 127

1.1.2

Īpašuma nodokļi

81 142

83 338
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1.2

Nenodokļu ieņēm.

52 255

85 279

1.3

Maksas pakalpojumi

30 740

21 610

1 252 071

943 749

u.c. pašu ieņēmumi
1.4

Transferti

1.4.1

Valsts budžeta transferti

928 982

889 596

1.4.2

Pašvald. budžetu transferti

323 089

54 153

2.

IZDEVUMI

1 594 435

1 704 872

2.1

Vispārējie valdības dienesti

287 498

298 481

2.2

Sabiedriskā
drošība

1 421

693

2.3

Ekonomiskā darbība

439 653

304 653

2.4

Vides aizsardzība

39 548

28 909

2.5

Teritoriju
apsaimn.

31 929

44 426

2.6

Atpūta, kultūra, reliģija

116 223

93 962

2.7

Izglītība

590 084

843 727

2.8

Sociālā aizsardzība

82 611

83 676

2.9

Veselība

5 468

0

kārtība

un

un

mājokļu

2019. gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi palielinājušies par 336 367 EUR vai
21.81% sakarā ar iesaistīšanos projektos un tieši piedaloties Eiropas Savienības fondu darbības
programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa 5.6.2. “Teritoriju
revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības
programmām” realizējot projektu "Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā". Projekta
mērķis ir: Revitalizēt, reģenerēt degradētās teritorijas Balvu, Viļakas, Rugāju un Baltinavas
novados atbilstoši pašvaldību attīstības programmām, nodrošinot videi draudzīgu un vides
ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu. Projekts pilnībā atbilst
novadu attīstības programmas prioritātēm un stratēģiskajiem mērķiem. Projekta aktivitātes ir
vērstas uz Balvu, Viļakas, Rugāju un Baltinavas novadu attīstības vīzijas īstenošanu - veidot
novadus ar attīstītu, videi draudzīgu mežsaimniecību, kokapstrādi, lauksaimniecību un rosināt
radošus, inovatīvus, ekonomiski aktīvus cilvēkus veidot uzņēmumus un darba vietas.
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Baltinavas novada pašvaldības autoceļa Čudarīne - Tutinava (0-2,0km) pārbūve, uzklājot
asfaltsegumu ceļa kvalitātes uzlabošanai nepieciešama, jo ikdienā to izmanto gan Baltinavas,
gan citu novadu iedzīvotāji, lai nokļūtu uz darba vietām, gan zemnieku saimniecības, lai veiktu
saimniecisko darbību. Baltinavas novada pašvaldības izdevumi ir samazinājušies par 110 437
EUR vai 6.48 %, jo netika pabeigti iesāktie projekti par kultūras nama aprīkojuma iegādi,
aušanas steļļu iegādi un muzeja telpu atjaunošanu.
Pašvaldības ilgtermiņa saistības.
Uz 2019. gada 31. decembri Baltinavas novada pašvaldībai ir 14 aizņēmumu līgumi.
Baltinavas novada pašvaldības aizņēmumu neatmaksātā daļa – 676 487 EUR. 2019. gadā ir
noslēgti divi aizņēmumu līgumi ar Valsts kasi par kopējo summu 127 083 EUR.
9.tabula. Baltinavas novada pašvaldības 2019. gadā noslēgtie aizņēmumu līgumi
Nr. Aizdevējs
p.
k

Mērķis

Līgums
parakstīšanas
datums

Procentu
likme

Valūta

Aizņēmum
a līguma
summa
(EUR)

1.

Valsts
kase

Autoceļa
ČudarīneTutinava
pārbūve

16.09.2019

mainīga

EUR

71 361

2

Valsts
kase

20.10.2019.
Autoceļu
pārbūve 2.
Kārta Ceļa
Baltinava
Safronovka
pārbūve

mainīga

EUR

55722

10.tabula. Pārskats par speciālā budžeta izpildi (EUR)
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

Faktiskā izpilde

Faktiskā
izpilde
2018.gadā

2019.gadā
1.

IEŅĒMUMI

1.1

Nodokļu ieņēmumi

1.2

Nenodokļu ieņēmumi

56 608

61 598

8 582

9 666

14

43
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1.3

Transferti

48 012

51 889

2.

IZDEVUMI

47 063

67 020

11.tabula. Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi 2019. gadā (EUR)
N.p.k.

No kā saņemts

Kas
saņemts

Summa

Mērķis

1.

Fiziskas personas

Pārtikas

1247.00

Baltinavas
vidusskolas
audzēkņu
ēdināšanai

produkti

Kopā

1302.00
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4. Nekustamie īpašumi
No 01.11.2018. līdz 01.11.2019. notikušas izmaiņas pašvaldības īpašumu bilancē.
Zemesgrāmatā ierakstīto īpašumu platības samazinājušās par 1,86 ha un kadastrālā vērtība
palielinājusies par – 557 EUR.
Kopumā pašvaldībai piekrītošo zemju platības palielinājušās par 22,35 ha bet kadastrālā
vērtība palielinājusies par 26310 EUR
Par 18,11ha pieaugusi iznomātās zemes platība, bet iznomātās zemes kadastrālā vērtība
palielinājusies par 7960,27 EUR.
12.tabula. Baltinavas novada pašvaldības bilances izmaiņas 01.11.2018. - 01.11.2019.

1.

2.

3.

Zeme, kas
ierakstīta
Zemesgrāmatā
Zeme, kas nav
ierakstīta
Zemesgrāmatā
KOPĀ: (1. +
2.)
t. sk. iznomātā
zeme

01.11.2018.
Platīb
Kad.
a, ha
vērtība,
EUR
46,20
38623

01.11.2019.
Platība,
Kad.
ha
vērtība,
EUR
44,34
39180

687,6
2

192152,33

711,83

733,8

230775,33 756,17

428,3
9

173038,49

446,5

215206

Izmaiņas
Platība, ha
Kad.
vērtība,
EUR
-1,86
+557

+24,21

+23053,
67

334386

22,35

+23610

180998,76

+18,11

+7960,2
7
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5.attēls. Baltinavas novada pašvaldībai piekrītošo zemju sadalījums % pēc platības
(ha) pa galvenajām lietošanas mērķu grupām
Lai arī kopumā pašvaldībai piekrītošo zemju platība ir palielinājusies, sadalījums pa
lietošanas mērķu grupām būtiski nav mainījies salīdzinot ar 01.11.2018.
No pašvaldībai piekrītošajām zemēm 61% jeb 456,23 ha joprojām ir lauksaimniecībā
izmantojamā zeme. Tā sastāda par 2% vairāk salīdzinot ar 2018. gadu. 7% jeb 52.07 ha aizņem
zemes zem ēkām un tas ir par 1% mazāk salīdzinot ar 2018. gadu. Procentuālajā sadalījumā 7%
aizņem zeme zem ceļiem. Meža zemes platība sastāda 12%. Salīdzinot ar pagājušo gadu par
2% samazinājušās citu zemju platības. Zeme zem ūdens sastāda 7% no kopējo zemju platības.
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5. 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 2019. gadā strādā 3 cilvēki – vadītāja/ sociālā darbiniece darbam ar
ģimenēm, ar bērniem, sociālā darbiniece, un psiholoģe.
Sociālā situācija Baltinavas novadā 2019. gadā.
Pēdējo 3 gadu laikā gados ir mainījusies valsts ekonomiskā situācija, kā rezultātā ir
samazinājies gan iedzīvotāju skaits Baltinavas novadā, gan arī trūcīgo personu skaits, kas ir
Sociālā dienesta redzeslokā.
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. 2019. 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:

pabalsts krīzes situācijā;

veselības aprūpes pabalsts;

pieaugušo ēdināšanas pabalsts.

13.tabula. 2019. gadā izmaksāto pabalstu apmērs un to saņēmušo iedzīvotāju skaits
Ģimenes

Personas
ģimenēs kopā

t.sk.
bērni

16634,37

72

118

13

5357,92

16

22

1

2925,00

69

105

11

Pabalsts

Izlietotie
līdzekļi

Visi pašvaldības sociālās palīdzības
pabalsti
GMI pabalsts
Dzīvokļa pabalsts
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Citi pašvaldības saistošajos
noteikumos noteiktie sociālās
palīdzības pabalsti
Pabalsts pieaugušo
ēdināšanai
Krīzes situācijā
Veselības aprūpes
pabalsts
Pabalsts bez ienākumu testēšanas
(audžuģimenei)

1718,59

21

23

0

0,00

0

0

0

275,00

4

5

0

1404,45

20

23

0

6672,00

1

2

2

Bez sociālās palīdzības pabalstiem izmaksāti arī pašvaldības noteiktie pabalsti (brīvās
iniciatīvas pabalsti) iedzīvotājiem. 14. tabulā uzskaitīti izmaksājamie pabalsti un izmaksāto
pabalstu apmērs 2019. gadā.
14.tabula. Izmaksājamie pabalsti un izmaksāto pabalstu apmērs 2019. gadā
Pašvaldības noteiktie pabalsti
Pabalsts jaundzimušā aprūpei
Apbedīšanas pabalsts
Pabalsts Černobiļas avārijas seku likvidatoriem un politiski represētām
personām.
Pabalsts donoriem
Pabalsts bērna izglītības nodrošināšanai un veicināšanai
Ziemassvētku pabalsts (dāvana)
Pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā
Kopā izmaksāts:

Izmaksāts, €
652,00
960,00
150,00
117,00
1467,00
1799,75
605,00
€ 5750,75

15. tabula. Pašvaldības budžeta izdevumi Sociālā dienesta administrēto atbalsta pasākumu
nodrošināšanai
Sociālā palīdzība (pabalsti)
€ 16634,37
No pašvaldības budžeta līdzekļiem apmaksātie (pirktie)
sociālie pakalpojumi (pansionāti, krīzes centri, samaksa € 14363,98
par aprūpi mājās)
Pašvaldības sociālā dienesta uzturēšanas izdevumi
€ 26608,18
16.tabula. Sociālā dienesta darbs

Klientu apmeklējums iestādē (sociālā darbinieka)

2019. gads
420 (vidēji mēnesī 35
personas)
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Klientu apmeklējums iestādē (sociālā darbinieka ar ģimenēm
ar bērniem)
Klientu apmeklējums iestādē (psihologa)
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.

47
40
35
81
90
94
413
441

Darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem.
2019. gadā sociālajam darbiniekam ar ģimenēm, ar bērniem kopā veiktas 81 apsekošana
klientu dzīvesvietā un sniegtas 47 sociālā darbinieka darbam ar ģimeni ar bērniem konsultācijas
sociālajā dienestā. 2019. 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 4 sociālā darbinieka ar ģimenēm ar bērniem klientiem nozīmētas psihologa
konsultācijas. 2019. gadā Latgales reģionālajā atbalsta centrā “Rasas Pērles” tika ievietoti 5
bērni. Viena persona saņēma sociālās rehabilitācijas pakalpojumu vardarbībā cietušām
pilngadīgām personām institūcijā, kā arī 1 persona saņēma sociālo rehabilitāciju dzīvesvietā kā
vardarbībā cietusi pilngadīga persona.
2019. gadā Sociālā darbinieka ar ģimenēm, ar bērniem uzskaitē ir 11 aktīvas ģimeņu
lietas. 2019.gadā tika noslēgtas 2 ģimeņu lietas –1 ar bērna pilngadības sasniegšanu, 1 lieta
sakarā ar ģimenes situācijas uzlabošanos, savukārt uzsāktas 2 jaunas ģimenes lietas.
Psihologs.
2019. gadā psihologs sniedzis konsultācijas Baltinavas novada sociālā dienesta
klientiem, kuriem sadarbības plānā noteikta sadarbība ar psihologu 2019. gadā psihologam
veiksmīgi noritējusi sadarbība arī ar Baltinavas novada bāriņtiesu un Baltinavas vidusskolu.
Kopumā 2019. gadā sniegta 40 individuālā konsultācija. Uz 2019. gada nogali aktīvas
5 psihologa klientu lietas, 2019. gadā noslēgtas 9 psihologa klientu lietas.
Cilvēkiem ar invaliditāti tiek nodrošināts asistenta pakalpojums pašvaldībā.
Asistenta pakalpojums ir paredzēts personām 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 u.c.). Pakalpojums līdz 40 stundām nedēļā tiek apmaksāts no valsts
budžeta līdzekļiem. Baltinavas novadā asistenta pakalpojumus 2019. gadā saņēma 4 personas
ar invaliditāti.
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Turpinās sadarbība ar biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Balvu komiteju Baltinavas
novada trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām) ar ienākumiem līdz 242 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 2019. gadā.
•
2019. gada decembrī saņemta palīdzības krava no biedrības “Velku biedrība”,
kurā saņemti apģērbi- preces tika nodotas Baltinavas novada mazaizsargātajām ģimenēm un
iedzīvotājiem.
•
2019. 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 2019. gadā.
•
2019. gada 2. augustā dalība Profesionālās pilnveides un supervīzijas centra
“Aisma” rīkotajā seminārā “Stress darbavietā, tā pārvarēšana un prevence.” Profesionālās
izdegšanas mazināšana sociālā darba praksē”, 8 stundas;
•
2019. gada 13., 26., 30. septembrī dalība Latvijas pašvaldību mācību centra
rīkotajā zināšanu pilnveides izglītības programmas apguvē “Bērnu tiesību aizsardzības jomā”.,
24 stundas;
•
Dalība grupu supervīzijā sociālā darba speciālistiem (uzsāktas 18.02.2019.
Rugājos).
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6. Bāriņtiesa
Baltinavas novada bāriņtiesa ir Baltinavas novada domes izveidota aizbildnības un
aizgādnības iestāde, kuras darbības teritorija ir Baltinavas novada administratīvā teritorija.
Bāriņtiesa sagatavojot pārskatu par savu darbu, sniedz ziņas, ievērojot „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.
Baltinavas novada bāriņtiesā pieņemti 5 lēmumi, no kuriem neviens nav pārsūdzēts:
1. Par administratīvās lietas par aizgādības tiesībām atlikšanu - 2;
2. Par aizgādības tiesībām -2;
3. Par administratīvās lietas izbeigšanu -1.
Bāriņtiesas uzraudzībā ir 2 aizbildnībā esoši bērni, kuri ievietoti aizbildņu ģimenēs ar
Baltinavas novada bāriņtiesas lēmumu 1, bet 1 bērns no citas pašvaldības ievietots aizbildņa
ģimenē, kura dzīvo Baltinavas novada administratīvajā teritorijā, pamatojoties uz citas
pašvaldības bāriņtiesas lēmumu.
Baltinavas novadā ir 3 pilngadīgās aizgādnībā esošās personas, kurām ar tiesas
spriedumu ir ierobežota rīcībnespēja konkrētajās jomās, līdz ar ko Bāriņtiesa katru gadu, apseko
šīs ģimenes, uzklausa, sastāda dzīves apstākļu pārbaudes aktus un izvērtē aizgādņa iesniegto
norēķinu par aizgādnībā esošās personas mantas pārvaldību.
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.
Kopā Bāriņtiesā aktīvas ir 11 lietas, no kurām 4 lietas par aizgādības tiesību
pārtraukšanu, 2 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.
Latvijas Nacionālā arhīva inspekcijas vecākā inspektore 2019. gada 10. septembrī veica
lietu pārbaudi Bāriņtiesā, kā rezultātā tika sastādīts akts par lietu pārbaudi.
Bāriņtiesa 2019. gada 4. novembrī, nosūtīja informāciju Latvijas Nacionālā arhīva
inspekcijas vecākajai inspektorei Guntai Rēdelei par Arhīvu inspekcijas pārbaudē doto
norādījumu un ieteikumu izpildi, saskaņā ar Arhīvu likuma 4. panta prasībām.
Bāriņtiesa 2020. gada 27. janvārī nosūtīja Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai,
kura uzrauga bāriņtiesu darbību, ikgadējo valsts statistikas pārskatu par 2019. gadu.
Bāriņtiesas priekšsēdētāja regulāri ir piedalījusies starpinstitucionālajās sapulcēs
Baltinavas novada Sociālajā dienestā.
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Bāriņtiesa ir sadarbojusies ar Rīgas bāriņtiesu, Rēzeknes bāriņtiesu, Kuldīgas novada
bāriņtiesu, Gulbenes novada bāriņtiesu , Valmieras bāriņtiesu un Ludzas novada bāriņtiesu,
lai nodrošinātu bērnu tiesību un interešu aizstāvību.
Bāriņtiesas darbinieki sadarbībā ar Sociālo darbinieku ir veikuši dzīves apstākļu
pārbaudes ģimenēs ar mērķi pārbaudīt bērnu dzīves apstākļus, kā arī lai noskaidrotu
nepieciešamo informāciju ierosināto administratīvo lietu ietvaros.
Bāriņtiesas priekšsēdētāja ir nepilngadīgo likumiskais pārstāvis kriminālprocesā, un
2019.gadā ir vairākkārtīgi piedalījusies Rēzeknes tiesas sēdēs krimināllietā, kā cietušo
pārstāvis. Kriminālprocess divās krimināllietās, kurās Bāriņtiesas priekšsēdētāja ir
nepilngadīgo likumiskais pārstāvis, turpinās.
2019. gadā Bāriņtiesā tika veikti 53 ieraksti apliecinājumu un citu darbību reģistrā par
ko iekasēta valsts nodeva 650.14 EUR, un veiktas sekojošas notariālās darbības:
1. Sagatavoti un apliecināti pirkuma līgumi- 8;
2. Sagatavoti un apliecināti dāvinājuma līgumi -8;
3. Sagatavoti un apliecināti lūgumi Zemesgrāmatai -19;
4. Sagatavotas un apliecinātas pilnvaras - 6;
5. Apliecināts zemes nomas līgums -1;
6. Apliecināti paraksti uz nostiprinājuma lūgumiem Zemesgrāmatai-10;
7. Apliecināts paraksta īstums uz dažādiem dokumentiem – 1.
Saraksti ar juridiskām un fiziskām personām bāriņtiesas kompetences jautājumos veido
105 dokumenti, savukārt bāriņtiesā saņemto dokumentu skaits ir 197, izskatītas un sniegtas
atbildes uz 10 iesniegumiem.
Bāriņtiesā reģistrēti ir 173 apmeklētāji, tajā skaitā bāriņtiesas priekšsēdētāja sniegusi
atbildes uz jautājumiem un veikusi darbības konkrēto lietu ietvaros.
Bāriņtiesas priekšsēdētāja:
1.
2019. gada 30. aprīlī piedalījusies Fonda “Plecs” sadarbībā ar Latvijas
Bāriņtiesu darbinieku asociāciju rīkotajā informatīvajā seminārā par resursiem, kurus
iespējams izmantot ceļā uz mērķi - lai katram bērnam būtu ģimene- Daugavpilī.
2.
2019. gada 15. maijā piedalījusies Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas
organizētajā seminārā Rēzeknē, kurā tika apskatīti jautājumi gan par jaunajiem Ministru
kabineta noteikumiem, kas regulē Atbalsta centrus, gan Adopcijas kārtību, gan apskatīti
jautājumi par starptautisko sadarbību ģimenes lietās.
3.
2019. gada 28. un 29. augustā piedalījusies Valsts bērnu tiesību aizsardzības
inspekcijas organizētajā divu dienu seminārā bāriņtiesu darbiniekiem par tēmām “
Dzimumnoziegumi un darbs ar personām, kas to veikuši”, “ Bāriņtiesu loma starpinstitūciju
sanāksmēs par personām, kas veikušas dzimumnoziegumus” un “Bāriņtiesas loma
administratīvajā procesā” –Rīgā.
4.
2019. gada 16., 25. oktobrī un 8. novembrī kopā ar Bāriņtiesas lietvedi apguvusi
speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā 24 stundu apjomā (zināšanu pilnveides
izglītības programma) speciālistiem.
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7. Izglītība
7.1. 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, sadaļā Baltinavas vidusskola.
Atbilstoši skolas nolikumam, skolā darbojas Pedagoģiskā padome, Metodiskā padome,
Skolēnu padome un Skolas padome. Par Skolēnu padomes prezidentu 2019. gadā ievēlēts
Mārtiņš Laganovskis (9.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) 2019. gada septembrī strādā 23 pedagogi (18pamatdarbā, 5- blakusdarbā). Tai skaitā 15 skolotāji (neskaitot pirmsskolas izglītību) Baltinavas
vidusskolā strādā uz nepilnu slodzi. 8 pedagogi ieguvuši pedagoga profesionālās darbības 2.
kvalitātes pakāpi. Tehnisko darbinieku (neskaitot pirmsskolas izglītību) maksimālais skaits
ziemas sezonā, ieskaitot sezonas kurinātājus,- 15, rudens un pavasara sezonā mācību gada laikā13, 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 izglītības grupās.
Kopējais izglītojamo skaits (kopā ar pirmsskolas audzēkņiem) 2019. gada septembrī
Baltinavas vidusskolā ir 152 izglītojamie (tai skaitā 44- pirmsskolas izglītības grupās un 108BALTINAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PUBLISKAIS PĀRSKATS 2019 28

1.-12.klasē). No tiem 105 no Baltinavas novada, 31 no Balvu novada, 9 no Viļakas novada, 7
skolēnu deklarētā dzīvesvieta ir citās pašvaldībās.
17.tabula. Baltinavas vidusskolas izglītojamo skaita dinamika 5 gadu posmā
Gads
01.09.2015.
01.09.2016.
01.09.2017.
01.09.2018.
01.09.2019.

Pirmsskolas grupās
8 (tikai 6-gadīgie)
23
34
41
45

1.-12. klasē
107
114
119
114
108

Kopā
115
137
153
155
153

2019. gadā 9. klasi absolvē un pamatizglītības apliecības saņem 13 skolēni. Skolas
Atzinības rakstu par labām un teicamām sekmēm, beidzot 9. klasi, saņem Kristofers Boldāns
un Renāte Ločmele. 2019. gadā 12. klasi absolvē un vidējās izglītības atestātus saņem 11
absolventi. Ministru prezidenta Atzinības rakstu par teicamām un izcilām sekmēm saņem
vidusskolas absolvente Egija Ločmele, viņa kā skolas absolvente ar augstāko sekmju vērtējumu
saņem arī Latvijas valsts 100-gades stipendiju. Vidusskolas absolvente Māra Laganovska
saņem skolas Atzinības rakstu par ļoti labām, teicamām un izcilām sekmēm.
Skolas konkursā par augstāko vidējo atzīmi 2019. gada decembrī vidusskolas posmā
uzvar Agrita Luīze Kušnire (12. klase) ar vidējo vērtējumu 9,21 balle, pamatskolas posmā un
skolā kopumā- Sonora Logina (9. klase) ar vidējo vērtējumu 9,38 balles. 8 skolēni saņem skolas
Atzinības rakstu par teicamām sekmēm, 12 skolēni- par labām un teicamām sekmēm. 2019.
gadā skolēni iegūst godalgotas vietas starpnovadu un Latgales reģiona mēroga mācību
olimpiādēs (latviešu valodā un literatūrā, angļu, krievu valodā, latgaliešu valodā un
kultūrvēsturē, matemātikā bioloģijā, vēsturē, mājturībā un tehnoloģijās, mūzikā, vizuālajā
mākslā). Augstākais sasniegums 2018./19. m.g.- Sonorai Loginai (8.kl.) 2. vieta mūzikas
olimpiādē valstī (skolotāja Aija Nagle). Skolēni gūst godalgotas vietas latviešu un latgaliešu
valodas skatuves runas konkursos, vokālajos konkursos, starptautiskajā vizuālās mākslas
konkursā “Lidice” un citos vizuālās mākslas konkursos, pirmsskolēnu konkursā “Mazais
prātnieks”, konkursā “Pazīsti savu organismu”, sākumskolas konkursā “Rēķini galvā!”,
O.Slišānam veltītajā radošo darbu konkursā, u.c., sporta sacensībās volejbolā, futbolā, florbolā,
tautasbumbā, vieglatlētikā, galda spēlēs. Skolā 2019. gadā sākusi darboties folkloras kopa, kas
ieguvusi 1. pakāpes diplomu Ziemeļlatgales reģiona festivālā “Pulkā eimu, pulkā teku”. Skolēni
2019.gadā par sasniegumiem olimpiādēs, konkursos, sportā saņēmuši pašvaldības naudas
balvas par kopējo summu 425 eur, pedagogi saņēmuši Baltinavas novada pateicības rakstus par
skolēnu gatavošanu olimpiādēm, konkursiem, sacensībām.
2019. gada septembrī pirmsskolā sāk īstenot jauno, kompetencēs balstīto mācību saturu.
Ar 2019. gada septembri Baltinavas vidusskola kā pilotskola sāk īstenot valsts aizsardzības
mācību vidusskolā (10. klasē). Skolā bez obligātā mācību satura ir iespēja fakultatīvi apgūt
novada mācību (pamatskolas posmā) un latgaliešu valodu (vidusskolas posmā).
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2019. gadā skola darbojas IAC (Izglītības Attīstības centra) projektā “Atbalsts Latvijas
jauniešu medijpratībai”. Skola īsteno 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. Skola kā 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 (RTA pasniedzēji stažējas pie angļu valodas
skolotājas Tatjanas Bolgarovas un latviešu valodas un literatūras skolotājas Anitas Ločmeles).
Skola iesaistās arī Latvijas valsts 100-gades programmas finansētajā projektā “Latvijas skolas
soma”. Skola iesaistās Zviedrijas projektā “Bērni nepiedzimst ar aizspriedumiem” (projekta
noslēguma pasākumā skolā ir tikšanās ar viesiem no aprūpes centra “Cerību tilts” no Rīgas).
2019.gadā skola sāk īstenot ESF projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
mazināšanai” (saīsināti “PuMPuRS”), projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001.
Skolā darbojas šādi interešu
izglītības pulciņi- 5.-12. klašu koris,
vokālais ansamblis „Vērmelīte”, 2.-5. klašu
vokālais ansamblis, vizuālās mākslas,
floristikas, tekstilmākslas (aušanas) pulciņš,
sporta spēļu pulciņi, mazpulks. Jauni
piedāvājumi interešu izglītībā 2019. gadā ir
folkloras kopa un pulciņš “IKT un mediji”.
Uz vietas skolā ir Viļakas sporta skolas
volejbola grupas. Skolā aktīvi darbojas jaunsargi. Bagātas ārpusstundu pasākumu tradīcijas.
2019. gadā skolā organizēts: Zinību diena, dzejas dienu pasākums- tikšanās ar bērnu grāmatu
autori Inesi Zanderi, pārgājieni, mācību ekskursijas, tikšanās ar Valsts Robežsardzes
pārstāvjiem, atzīmējot Valsts Robežsardzes simtgadi. ar valsts policijas darbiniekiem, 26.
septembrī Eiropas valodu dienas pasākumi skolā, brauciens uz “Zinātnieku nakts” pasākumu
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, drošības dienu ietvaros skolā tikšanās ar valsts policijas un
ugunsdzēsēju (VUGD) pārstāvjiem, “latgalīšu diktāts” skolā, Lāčplēša dienas lāpu gājiens,
Latvijas valsts proklamēšanas svētku (18. novembra) pasākums- tikšanās ar mūziķi Kārli
Kazāku, piedalīšanās starpnovadu konkursā “101 dāvana Latvijai”, bērnu zīmējumu konkursā
“Manai robežsardzei- 100”, Adventes svecītes iedegšana, Ziemassvētku tirdziņš, 1991. gada
barikāžu atceres, komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākumi, Mārtiņdiena,
Ziemassvētki, Aizgavēņi, Lieldienu ieskandināšana u.c. gadskārtu svētki, erudīcijas konkursi,
medijpratības konkurss “Es veidoju mediju saturu”, sporta sacensības starp klasēm, „jautrie
starti”, projektu nedēļa un tikšanās ar aprūpes centra “Cerību tilts” pārstāvjiem, Žetonu vakarsabsolventu salidojums, tematiskais pasākums “Dažādo mūzikas stilu pasaulē!”,
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fotoorientēšanās skolā, radošā nedēļa, “Satiec savu meistaru!”, talkas, Mātes dienai veltīts
skolas pašdarbības kolektīvu koncerts (kopā ar Baltinavas Mūzikas un mākslas skolu),
sākumskolēnu pavasara pasākums “Visi kopā- kuplā lokā”, 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. Pamatskolas posmā iespēja apgūt novada mācību, bet
vidusskolas posmā- latgaliešu valodas fakultatīvu. Skolā ir dažādi karjeras izglītības pasākumitikšanās, meistardarbnīcas, iepazīšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, „ēnu dienas”, “karjeras
nedēļa”, radošais konkurss “Nākotnes profesijas”, nodrošināts bezmaksas transports uz izstādi
„Skola-2019” Ķīpsalā Rīgā u.c.
2019. gadā divi vidusskolas jaunieši
iesaistās projekta “Leader Debate
School” nodarbībās. ESF projekta
“Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai” ietvaros
notiek brauciens uz AHHA centru
Tartu, Igaunijā. Skolā 2019.gada
aprīlī notiek virkne pasākumu, kas
veltīti Latgales dienai- tikšanās ar
latgaliešu mūziķi Ingaru Gusānu
(Sovvaļnīku), Skolēnu padomes
organizēts erudīcijas konkurss “Es mīlu Tevi, Latgale!”, novada mācības skolēnu brauciens uz
Latgales dienu Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Rīgā. Skolas absolvente, medijpratības eksperte
Klinta Ločmele skolā vada medijpratības nodarbības 3.-5. klasei “Kad paļauties uz savām acīm
un kad- uz prātu?” un 8.-12. klasei “Viena bilde- viens vai tūkstoš stāsti par to?” Skolēni
iesaistās Baltinavas novada pašvaldības jauniešu projekta “Esi domājošs, darbīgs, atbildīgs!”
aktivitātēs.
2019. gadā skolā notiek starpnovadu jaunsargu salidojums. 2019.gada martā Baltinavas
vidusskola organize starpnovadu Ziemeļlatgales ģeogrāfijas konkursu “Eiropa. Latvija.
Latgale”. Aprīlī skolā ciemojas latgaliešu valodas pētniece Nokola Nau no Poznaņas
Universitātes (Polija). Aprīlī - maijā skolā Paaudžu centrā skatāma latviešu bērnu grāmatu
autoram Albertam Kronenbergam veltīta ceļojošā izstāde “Zīmē un rīmē!” 2019. gada rudenī
skolā pieredzes braucienā tiek uzņemta Brocēnu novada izglītības pārvaldes speciālistu un
izglītības iestāžu vadītāju delegācija. Skolas pārstāvji 2019.gada augustā piedalās medijpratības
nometnē “Eksperts medijpratībā jeb jaunietis jaunietim par medijpratību”. Skola darbojas kā
visas kopienas tālākizglītības centrs, piemēram, skolā organizēti datorkursi pieaugušajiem,
autoskolas “Delta 9V” autokursi u.c. Skola ir jauno pedagogu prakses vieta.
2019. gadā pašvaldības finansējums Baltinavas vidusskolai (bez pirmsskolas un
ēdināšanas bloka) ir 135 786 eur (tai skaitā valsts dotācija mācību literatūras un mācību līdzekļu
iegādei un 1.-4. kl. skolēnu ēdināšanai). Pašvaldības finansējums Baltinavas vidusskolas
pirmsskolas izglītībai ir 64 415 eur. Pašvaldības finansējums ēdināšanas bloka uzturēšanai ir
23 819 eur. Valsts mērķdotācijas finansējums pedagogu darba atlīdzībai un sociālās
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apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2019. gadā ir 194 652 eur. ESF projekta “Atbalsts
izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” finansējums 2019. gadā Baltinavas vidusskolai
ir 8593 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. 2019. gadā turpināts darbs, uzlabojot skolas fizisko vidi un pilnveidojot
klašu materiāltehnisko nodrošinājumu, skolas vajadzībām pārņemta daļa no slēgtās Baltinavas
Kristīgās internātpamatskolas inventāra un pamatlīdzekļiem (mēbeles, biroja tehnika, sporta
inventārs, projektori).
Baltinavas novada pašvaldība apmaksā pusdienas visiem 5.-12.klašu skolēniem un
pirmsskolas grupu izglītojamajiem. Par pirmsskolas grupu bērnu ēdināšanu (par brokastīm,
launagu) vecāki veic līdzmaksājumu. 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. 2019.gadā notiek skolēnu pārvadājumi pašvaldības maršrutos „Baltinava- BriežuciemsBrieksīne- Demerova- Baltinava”, „Baltinava- Upīte- Baltinava”, „Baltinava- Pliešova- OstraleidumiBriežuciems- Baltinava”, Baltinava- Maiļupe- Baltinava”. Skolēniem, kas uz skolu un no skolas brauc
ar sabiedrisko transportu, pašvaldība apmaksā autobusa biļetes. Par sasniegumiem mācību olimpiādēs,
konkursos, sportā pašvaldība 2019. gadā piešķīrusi pabalstus Baltinavas vidusskolas skolēniem par
kopējo summu 425 eur.
Pirmsskolas izglītība.
2019. gada septembrī Baltinavas vidusskolas pirmsskolu apmeklē 45 audzēkņi.
Darbojas 3 bērnu grupas: 6- gadīgo bērnu grupa - 13 audzēkņi, 4-5-gadīgo bērnu grupa - 17
audzēkņi, jaukta vecuma bērnu grupa( 1,5 -3 gadi) – 15 audzēkņi. Pirmsskolas izglītībā strādā
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pirmsskolas pedagogi- 4,3 likmes, pirmsskolas izglītības metodiķe- 0,5 likmes, logopēds-0,3
likmes, skolotāja palīgs- 2,5 likmes, veļas mazgātāja 0,5 likmes.
2019. gada 1. septembrī stājās spēkā jaunās pirmsskolas izglītības vadlīnijas ar mērķi
veicināt bērna vispusīgu attīstību un veselības nostiprināšanu, kā arī nodrošināt sagatavošanos
pamatizglītības ieguvei. Notiek pāreja uz kompetencēs balstīta mācību satura ieviešanu
pirmsskolā. Gatavojoties jaunā mācību satura ieviešanai, pedagogi un pirmsskolas izglītības
metodiķe apmeklēja kursus, guva informāciju un dalījās savā pieredzē semināros gan par darbu
ar dažāda vecumposma bērniem, gan par mācību vides iekārtojumu atbilstoši kompetenču
pieejā balstītam mācību saturam. 2019. gadā tika apmeklēti Skola 2030 organizētie kursi
”Mācību darba plānošana 5-6gadīgo bērnu lietpratības attīstībai”, Rēzeknē, „Metodiskais
atbalsts sporta nodarbību organizēšanā PII” Rīgā, kursi „Kompetenču pieejā balstīts mācību
saturs pirmsskolā”, „Kompetenču pieeja mācību satura ieviešanā pirmsskolā”, „Logopēdu
ieteikumi PII pedagogiem bērnu runas un valodas attīstīšanā”. Pirmsskolas izglītības metodiķe
novembrī piedalījās pirmsskolas izglītības seminārā Rīgā par pirmsskolas izglītības vadlīniju
īstenošanu, mācību līdzekļu pieejamību, pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas veidiem
un darba organizācijas formām. Notiek aktīva sadarbība ar Balvu novada Izglītības, kultūras un
sporta pārvaldi pirmsskolas izglītības jomā.
Pirmsskolas grupu audzēkņi piedalās gan Baltinavas vidusskolas organizētājos
pasākumos: Zinību dienā , Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts pasākumā,
Popielā, Mātes dienai veltītajā koncertā, gan tiek organizēti pasākumi tieši pirmsskolas
bērniem. Bērni kopā ar skolotājām piedalījās arī starpnovadu pasākumos. 6-gadīgie bērni
piedalījās pirmsskolas starpnovadu mazo erudītu konkursā „Mazais prātnieks” Rugājos, kur
ieguva 1.vietu, dzejnieka Ontana Slišāna piemiņai veltītajā zīmējumu konkursā Viļakas novada
Upītē, radošo darbu izstādē „Mana Ziemassvētku pasaka” Balvos. Piedalīties pasākumos tiek
aicināti arī vecāki. 6-gadīgo grupas bērni novembrī sveica Latviju svētkos, piedaloties Balvu
Bērnu un jauniešu centra organizētajā vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā „101
dāvana Latvijai”, kā arī guva pozitīvas emocijas darbu izstādes atklāšanas dienā organizētajās
radošajās darbnīcās.
Bērni grupiņās gatavo Adventa vainagus, svin Ziemassvētki, Aizgavēņus, Lieldienas.
Sadarbībā ar novada bibliotēku 6-gadīgie bērni iesaistījās lasīšanas veicināšanas programmā
„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. E-prasmju nedēļas laikā bērni novada bibliotēkā iepazina
interneta vidi. Ziemeļvalstu literatūras nedēļā aizrautīgi klausījās bibliotekāres lasītajos
Ziemeļvalstu autoru stāstos.
Informācija sabiedrībai par skolu pieejama Baltinavas novada mājas lapas
www.baltinava.lv Baltinavas vidusskolas sadaļā, facebook kontā, Baltinavas vidusskolas mājas
lapā www.baltinavasvsk.mozello.lv , pašvaldības izdevumā “Baltinavas Vēstis”, Ziemeļlatgales
laikrakstā „Vaduguns”, reģionālajā laikrakstā „Vietējā Latgales Avīze”.
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7.2. 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 laikulīdz 2020. gada 24. februārim.
2016. gada 7. augustā licencēta un decembrī akreditēta PII programma “Dejas pamati”
2018. gada janvārī nomainītas jaunas licences 8 mūzikas programmām un februārī
Vizuālās mākslas programmai.
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.
2018./2019. mācību gada mācību un audzināšanas darba tēma ir “Kvalitatīvas un
konkurētspējīgas profesionālās ievirzes izglītības mūzikā, dejā un mākslā nodrošināšana”.
Uzdevumi:
1) Profesionālās ievirzes izglītības mūzikā, mākslā un dejā pieejamība un atbilstība
sabiedrības un indivīda vajadzībām;
2) Pedagogu inovatīvā potenciāla izmantošana un pieredzes paplašināšana, pedagogu
lojalitāte Latvijas Republikai un tās satversmei;
3) Skolēnu pilsoniskās apziņas, valstiskās identitātes un patriotisma stiprināšana,
tikumiskā audzināšana;
4) ESF, VKKF projektu realizēšana, paaugstinot audzēkņu interesi par stundā iegūto,
veicinot talantu attīstību, padziļinot motivāciju apzinātai prasmju un zināšanu ieguvei;
5) 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 101 audzēkņi no Baltinavas, Viļakas,
Balvu novadiem un 39 audzēkņi apgūst instrumentu spēli, 50 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 spēle- Akordeona
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spēle”, 6-gadīgas programmas ar kodu 20V 212 03 1 „Pūšamo instrumentu spēle- Flautas
spēle”, „Pūšamo instrumentu spēle- Klarnetes spēle”, „Pūšamo instrumentu spēle- Saksofona
spēle”, „Pūšamo instrumentu spēle- Trompetes spēle”, „Pūšamo instrumentu spēle- Eifonija
spēle”, „Pūšamo instrumentu spēle- Mežraga spēle”, Pūšaminstrumentu spēle- Tubas spēle”, 7gadīgu 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.
2019. gadā daudzi pedagogi ir apguvuši pedagogu profesionālās kompetences
pilnveides kursus: “Dejas mācīšanas metodika. Dejas pamati profesionālās ievirzes izglītības
programmā” viens pedagogs (6 stundas), “Radoša pieeja muzicēšanas un izpildītājmākslas
iemaņu attīstīšanā izglītības programmas Klavierspēlē audzēkņiem” 2 pedagogi (8 stundas),
“Mūzikas izglītība Latvijā. Šodienas situācija un nākotnes redzējums” 1 pedagogs (8 stundas),
“Jauno pianistu kompetences un pedagogu konkurētspējas sekmēšana” 1 pedagogs (6 stundas),
“Franču komponistu skaņdarbi klavierspēles repertuārā” 1 pedagogs (6 stundas), “Latvijas
profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu 10v un 20v izglītības programmas
Pūšaminstrumentu spēle un Sitaminstrumentu spēle audzēkņu Valsts konkursa II kārtas
metodiskais seminārs” 3 pedagogi (8 stundas), “Elpas balsta, rezonanses attīstīšana skaņveidē”
1 pedagogs (8 stundas), “Mācīšanās lietpratībai kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā
mācību jomā” 2 pedagogi (6 stundas), “Vijoļspēles problemātikas noteikšana un analīze” 1
pedagogs (3 stundas), “Jaunrades procesu attīstība un tālākizglītība flautas spēlē” 1 pedagogs
(9 stundas), “ Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles metodika un iespējas” 1 pedagogs
(8 stundas), “Skolēnu pašvadītas mācīšanās veicināšana, mācību procesa diferenciācija un
individualizācija” 1 pedagogs (6 stundas),“Izglītības iestādes darbības kvalitātes nodrošināšana
un vērtēšana. Audzināšanas jautājumi izglītības iestādē” 1 pedagogs (8 stundas), “Mūzikas
teorijas kursi” 1 pedagogs (9 stundas), “Mācību procesa pilnveidošana mūzikas vēstures un
solfedžo kontekstā” 1 pedagogs (8 stundas), “Radītprieks un iedvesma mākslā starpdisciplinārā
mācību procesā” 3 pedagogi (6 stundas), “Tēls un izteiksmes līdzekļi scenogrāfijā” 2 pedagogi
(6 stundas), “Pratībās balstītas izglītības akcenti sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā” 1
pedagogs (6 stundas), “Karjeras izglītības īstenošanas efektivitātes celšana skolā” 1 pedagogs
(8 stundas), “Digitālā pratība mācību procesa dažādošanai” 1 pedagogs (6 stundas), “Praktisku
nodarbību seminārs stresa un profesionālās izdegšanas profilaksei- trīs lietas labas lietas jeb
profesionālais restarts” 1 pedagogs (15 stundas), “Atraktīvu, telpisku, animētu, jauniešiem
saistošu mācību materiālu izveide, pielietojot bezmaksas datorgrafiskus rīkus.” 1 pedagogs (8
stundas). Daudzi pedagogi ir apguvuši pedagogu profesionālās pilnveides programmas: “Bērna
talanta identificēšana un veicināšana izglītības iestādē” 1 pedagogs (36 stundas), “Atbalsts
skolēnu uzvedībai mācīšanās procesā” 1 pedagogs (20 stundas), “Digitālās prasmes darba
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vajadzībām” 1 pedagogs (40 stundas), “Bērnu tiesību aizsardzība” 5 pedagogi, 3 tehniskie
darbinieki (8 stundas).
Finanses.
Skolas budžets 2019. gadā ir EUR 126 081 no tā EUR 55 010 dotācija pedagogu algām
no KM, no IZM EUR 2 037, EUR 64 694,00 finansējums no novada, no tiem EUR 3828,07
vecāku līdzfinansējums un EUR 176,67 instrumentu noma.
2019. gadā skola ir realizējusi VKKF atbalstītu projektus piesaistot EUR 4 307
Ir izveidojusies sadarbība ar uzņēmējiem, novadu pašvaldībām, vispārizglītojošajām
mācību iestādēm, kuru bērni mācās mūsu skolā.
Apgūstot galvenās mākslas, mūzikas un dejas pamatprasmes Baltinavas Mūzikas un
mākslas skola ir izpildījusi skolas mācību un audzināšanas plānu 2018./2019. m. g.
Septembris- Uzsākām svinīgi ar pedagogu koncertu un svinīgu jauno audzēkņu
uzņemšanu saimē. Noformētas telpas rudens noskaņās. Dalība Upītes Obeļdorzā, audzēkņu
darbu izstāde Baltinavas bibliotēkā. Dalība II Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku
mūzikas un mākslas skolu konkursā “Skani mana tēvu zeme”.
Oktobris -Vizuālās mākslas konkurss Balvu bērnu un jauniešu centrā “Dievs, Daba,
Darbs”, pedagogu pieredzes brauciens uz Zilupes mūzikas un mākslas skolu, skolotāju dienas
pasākums skolā, Kubulu KN, Starptautiskais VPM konkurss “Tu esi putns. Irbīte” Gulbenē.
Novembris- Noformējums patriotisma nedēļai, skolas audzēkņu izstāde “Mana
Baltinava”, Lāčplēša pasākuma kuplināšana, J. Ivanova Rēzeknes mūzikas skolas audzēkņu
koncerts “Latvijas skaistākās ainavas”, Latvijas 100 gadadienai veltīts koncerts skolā,
Baltinavas KN, Latvijas valsts 100 gadadienai veltītā pasākuma kuplināšana Viļakas novadā,
radošās darbnīcas skolā “, apsveikumu izgatavošana vientuļajiem novada pensionāriem”.
Decembris- Adventes svecīšu iedegšana skolā, 3. svecītes iedegšana Baltinavas Romas
katoļu baznīcā, “Ziemassvētku tubas” audzēkņu koncerts Rīgas Doma laukumā, Valsts
konkursa pirmā kārta pūšamo instrumentu spēlē, 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- Brauciens uz LNOB izrādi “Riekstkodis” Rīgā, skola organizēja tematisku
karnevālu „Pasaku mežā”, valsts konkursa pūšaminstrumentu spēlē otrā kārta Rēzeknē, A.
Slišāna piemiņas pasākums Upītē un konkurss VPM, Starptautiskais konkurss “Lidice 2019”.
Izstāžu apmeklējums novada muzejā.
Februāris- Valsts konkurss Vizuāli plastiskā mākslā I kārta, Meteņi, noformējums
Valentīndienai, mūzikas teorētisko priekšmetu konkurss “Ritmu, ritmos”, J. Ivanova Rēzeknes
mūzikas vidusskolā, VPM 5-6 klases audzēkņu izstāde “Ziema” Baltinavas vidusskolā, J.
Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas audzēkņu uzvedums “Adata”, Maskavas virtuozu
meistarklase, koncerts koncertzālē “Gors”.
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Marts- Latgales izglītības iestāžu pūtēju orķestru skate Gulbenē, VPM audzēkņu darbu
izstāde Baltinavas novada bibliotēkā, valsts konkursa PIIP “Vizuāli plastiskā māksla” II kārta
Rēzeknē, dalība Starptautiskajā bērnu un jauniešu horeogrāfijas festivālā “Svētki dejai”
Krievijā Pitalovas rajonā, tradicionālās dziedāšanas un muzicēšanas skate Kūkovas novadā,
dalība Baltinavas Romas katoļu baznīcas draudzes svētkos,
Aprīlis- Lieldienu dievkalpojuma kuplināšana Baltinavas Romas katoļu baznīcā
Baltinavā, Rekovā, Lieldienu koncerts Baltinavas KN, vecāku kopsapulce, audzēkņu koncerts
“Nu atnāca Liela diena”, dalība pasākumā “Satiec savu meistaru”, Latvijas izglītības iestāžu
pūtēju orķestru modelēšanas koncerts Madonā, 6-8 klašu audzēkņu koncerts, festivāls J.
Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā, tradicionālās muzicēšanas konkurss “Klaberjakte 2019” Rīgā.
Maijs- Dejas diena Baltinavā, dalība Sandras Krastiņas meistardarbnīcās Balvu muzejā,
mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem
Ozolniekos, Mātes dienai veltīts koncerts Baltinavas KN, II pusgada darbu skate Baltinavas
MMS, Absolventu izlaidums, ģitāristu pulciņa koncerts Baltinavas MMS, Rekovas KC, Viļakas
KN. Mise un garīgās mūzikas koncerts Baltinavas Romas katoļu baznīcā, dalība radošajā
festivālā Balvos.
Jūnijs- Ziemeļlatgales izglītības iestāžu
pūtēju orķestru festivāls “Taures skan
Baltinavā”, VPM audzēkņu darbu izstāde
“Robežsardzei-100”, dalība Masļenku upuru
piemiņas pasākumā Baltinavā.
JūlijsTradicionālās
muzicēšanas
meistardarbnīcas, koncerts tautas muzikanta A.
Rancāna piemiņai, dalība novada svētkos.
Audzēkņu sasniegumi 2018./2019. m.g.
Valsts konkursa II kārtā pūšaminstrumentu spēlē izvirzīti 3 audzēkņi. 3. vietas Diploms,
2 Atzinības, Vizuāli plastiskās mākslas konkurss III kārta 3. Pateicības valstī, Pūtēju orķestrim
II pakāpes Diploms valstī, kapelai I pakāpes Diploms valstī, dažādos konkurss 14 Pateicības, 5
Atzinības Starptautiskajos konkursos.
Vidējā atzīme mākslas programmā 7,5.
Mūzikas programmās 7,4.
Dejas programmā 6,8.
2018./2019.gadā skolu absolvēja 18 audzēkņi profesionālās ievirzes programmā
“Pūšaminstrumentu spēle- Trompetes spēle” 2 audzēkņi, “Pūšaminstrumentu spēle-Eifonija
spēle” 1 audzēknis, “Taustiņinstrumentu spēle- Klavierspēle” 2 audzēkņi, “Stīgu instrumentu
spēle- Vijoļspēle” 1 audzēknis, “Vizuāli plastiskā māksla” 12 audzēkņi.
Daudzi mūsu skolas audzēkņi turpina tālāk profesionālo izglītību Jāņa Ivanova
Rēzeknes mūzikas vidusskolā, Jāņa Rozentāla mākslas vidusskolā Rīgā, Rīgas Dizaina
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vidusskolā, kā arī turpina iegūt augstāko izglītību Jāzepa Vītola Latvijas valsts mūzikas
akadēmijā, Daugavpils Universitātē.
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 vidusskolu;
 ar Baltinavas novada muzeju, Balvu pilsētas muzeju;
 ar kaimiņu novadu skolām- Rekovas vidusskolu, Tilžas vidusskolu, Baltinavas,
Briežuciema kultūras namiem, Balvu pansionātu, Viļakas, Rekovas sociālo aprūpes centru,
Baltinavas novada bibliotēku, Briežuciema pagasta bibliotēku, Viļakas robežsardze pārvaldi
- audzēkņu koncerti, pieredzes veidošana, 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;
 Ar Latgales reģiona attīstības aģentūru projektu realizācijā.
Informācija par skolu pieejama Baltinavas novada mājas lapā www.baltinava.lv
Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas sadaļā.
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8. Baltinavas bibliotēka
Baltinavas novada bibliotēkas mērķis ir bibliotēkas lomas palielināšana sabiedrībā,
apmeklētāju nodrošināšana ar informāciju, saglabājot tradicionālo informācijas avotu – grāmata
un piedāvājot mūsdienīgus informācijas avotus - bibliotēkā pieejamās datubāzes.
2019. gadā prioritātes bija:
*pievērst vairāk uzmanības tieši bērnu/ jauniešu auditorijai, iesaistot viņus pasākumu
veidošanā;
*pievērst lielāku uzmanību novadpētniecībai, Nemateriālā kultūras mantojuma
saglabāšanai;
*popularizēt jaunāko literatūru un bibliotēkas krājumu, izliekot izstādes un tiekoties ar
potenciālajiem lasītājiem;
*izmantot Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Balvu filiālbibliotēkas pakalpojumu
(grāmatas diskos), lai lietotāji, kuriem redzes problēmas, varētu klausīties dažādu autoru
darbus;
*palīdzēt apmeklētājiem atrast informāciju dažādās informācijas vietnēs;
*turpināt sadarboties ar esošajiem sadarbības partneriem – Baltinavas vidusskola,
pirmskolas izglītības iestāde, muzejs, KN, novada dome, Balvu CB, citas novadu un pagastu
bibliotēkas.
Līdzekļi krājuma komplektēšanā uz vienu iedzīvotāju ir 1,99 eiro grāmatām, bet uz
vienu lietotāju 6,95 eiro (vērā ņemts iedzīvotāju skaits bibliotēkas darbības mikrorajonā), 2019.
gadā tas ir 998 iedzīvotāji. Papildinājumu bibliotēkas budžetam veido dāvinājumi, kaut arī tikai
grāmatu veidā, no LNB atbalsta biedrības, LNB bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas, grāmatu
autoriem, individuālajiem dāvinātājiem u.c.
Pašvaldības finansējums krājuma komplektēšanai 2004 eiro- grāmatām 1380 eiro,
periodiskajiem izdevumiem 624 eiro
Grāmatas iepirktas, izvēloties divus piegādātājus: “Zvaigzne ABC”, I.K. “ Virja”. Vēl
viena no krājuma komplektēšanas svarīgām daļām ir dāvinājumi un bezatlīdzībā nodotā
literatūra.
Dāvinājumos saņemti 49 eksemplāri par summu 158 eiro, bezatlīdzībā nodoti 29
eksemplāri par 277 eiro.
2019. gadā bibliotēkas lietotājiem bija bezmaksas pieeja datubāzēm
Letonika www.letonika.lv ,
Lursoft
Laikrakstu
bibliotēka
http://www.lursoft.lv/laikrakstu_biblioteka.html. .
Lietotāji tika informēti arī par Balvu CB izveidotās kultūrvēstures
datubāzē http://www.balvurcb.lv/kb/ pieejamajiem materiāliem.
Bibliotēkas darbības viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir bērnu lasīšanas veicināšana
un literāro interešu attīstīšana. Nenoliedzami, ka šodien interneta virtuālā pasaule daudz vairāk
aizrauj bērnus un jauniešus nekā grāmatas lasīšana. Bibliotēkai ir jādarbojas radoši, lai bērnos
saglabātu interesi par grāmatu un lasīšanu, organizējot daudzveidīgus lasīt veicinošus un
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informācijpratības pasākumus. 2019. gadā vairāk uzmanības tika pievērsts pirmskolai, jo
grāmata mīlēt jāmāca jau no agras bērnības. Vislielāko ieguldījumu bērnu lasīšanā dod „Bērnu,
jauniešu un vecāku žūrija”, šī mērķprogramma bibliotēkā tiek īstenota jau 16 gadus. 2019. gadā
lasīšanu pabeidza 25 eksperti. Pirmsskolas vecuma bērniem ir savs stūrītis ar atbilstošām,
mēbelēm, galdiņu, krēsliņiem, mīkstajām mantām. Bērniem pieejama latviešu filmu kolekcija.

Lai nodotu vietējo kultūrvēsturisko mantojumu nākamajām paaudzēm, bibliotēka veic
novadpētniecības materiālu apzināšanu, apkopošanu, saglabāšanu, pirmkārt, veidojot
tematiskas mapes (kopskaitā 27), kas tiek izmantotas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu
sagatavošanai, skolēniem projektu nedēļas ietvaros pēc interesējošām tēmām, studentiem
bakalauru darba izstrādei, kā arī ikvienam interesentam.
Novadpētniecības plauktā stāv materiāli ne tikai par Baltinavas novadu, bet arī par
Balvu novadu un Latgali. Šeit stāv arī grāmatas latgaliski (“Tāvu zemes kalendārs”, ievērojamu
personu dzīves apraksti).
2019. gadā 90 gadu jubileju būtu svinējis tautas
muzikants Andrejs Rancāns, kurš nesis Baltinavas vārdu
pasaulē. Novadā notika pasākumu cikls, kurā bija arī
novadpētniecības materiālu izstāde “Ar vijoli pa
pasauli“.
2019. gada projekta “Esi domājošs. Darbīgs.
Atbildīgs.” Ietvaros Baltinavas muižas parkā notika
plenērs “Baltinavas muižas parka atjaunotājam Jānim
Aleksandrovam- 100”, kurā piedalījās jaunieši no
Baltinavas, Rekovas, Upītes, Tilžas, Briežuciema un Rīgas, kuri gleznoja Baltinavas muižas
parku eļļas tehnikā uz audekliem. Plenēru vadīja Lilita Kūkoja. Autoru radošo darbu izstāde
notika Baltinavas bibliotēkā.
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Novada rokdarbnieces rudenī savus darbus prezentēja gadskārtējā rokdarbu izstādē.
Aizvadītā gada izstādē piedalījās Vilhelms Laganovskis ar koka darbiem.

Bibliotēkas krājuma popularizēšanai bibliotēkā ir bijušas literatūras izstādes. Novērots,
ka izstādēs uzliktās grāmatas vienmēr vairāk nonāk apmeklētāju uzmanības lokā un reizēm tiek
apskatītas uz vietas vai izņemtas visas grāmatas. Izstādes tika uzliktas šādiem autoriem
jubilāriem: K. Elsbergam, M Stārastei, Ē. Kestneram, V. Plūdonim, J. Klīdzējam, Br.
Martuževai, K. Skalbem un citiem. Tematiskās literatūras un materiālu izstādes bija uzliktas,
sagaidot Starptautiskās dzimtās valodas dienu, Pasaules drošākā interneta dienu, Valentīna
dienu, Joku dienu 1. aprīlī, gadskārtu svētkiem, dārza darbiem, puķu mīļotājiem.
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Ziemeļvalstu nedēļā “Krēslas stundā” pieaugušie lasītāji tika aicināti iepazīties ar dāņu
rakstnieces Kārenas Bliksenas romāna “Babetes mielsats” fragmentiem. Lasīšanas
piedzīvojums sākas jau ieejot bibliotēkā, kur valdzinošu noskaņu rada sveces, galds klāts kā jau
svētkiem.

2019. gadā klajā nākusi baltinavietes Venerandas Andžānes dzejas un atmiņu grāmata
“Pēdas dzīves grāmatā”. 29. jūlija pēcpusdienā Baltinavas novada pārstāvji devās uz Šķilbēnu
sociālo aprūpes māju, lai pārlapotu grāmatu un sveiktu dzejnieci.
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9. Baltinavas novada muzejs
Baltinavas novada muzejs 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: 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.
Novada 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 novada vēstures izpēte, popularizēšana un
vēsturisko liecību saglabāšana, novadnieku, amatnieku apzināšana. Muzejā krājumā ir novada
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 novada vēsturi, ievērojamākajiem
novadniekiem, 20.gs. sadzīves priekšmetiem, darbarīkiem un etnogrāfiju.
Baltinavas novada muzejā var apskatīt dažādas maināmās izstādes, jo galvenā
mērķauditorija ir vietējie iedzīvotāji un 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.
2019. gads Baltinavas muzejam ir bijis bagāts ar dažādām aktivitātēm. Muzejs
iesaistījās starptautiskajās aktivitātēs – „Satiec savu meistaru”, „Zemes stunda, „Muzeju nakts”.
„Baznīcu nakts”.
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2019. gadā Baltinavas novada muzejs ir paplašinājis savas telpas. Muzeja krājums
pārvietots uz lielāku telpu, līdz ar to ir
uzlabojušies krājuma priekšmetu glabāšanas
apstākļi. Ir iegādāti papildus plaukti un skapji
krājuma priekšmetu uzglabāšanai.
2019. gadā pasākuma „Satiec savu
meistaru” tēma bija Andrejam Rancānam -90.
Pasākuma ietvaros muzejā notika divas
meistardarbnīcas: „Andreja Rancāna polkas”,
meistari – Aīda Rancāne, Andris Kapusts,
Asnate un Aurēlija Rancānes. „Māslu tolkas
prīkšauts”, meistari- aušanas pulciņa vadītāja
Iveta Gabrāne.
No 11.-13.jūlijam muzejs ņēma dalību
praktiskajā seminārā „Cimdu adīšanas tradīcijas
Latgalē”. Semināru organizēja Latvijas
Nacionālais kultūras centrs.
Realizēts projekts „Baltinavas novada
muzeja ekspozīcijas telpu atjaunošana”. Projekta
izmaksas-17563.80 EUR.
2019. 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 471 krājuma vienības. 6 krājuma vienības ir deponētas uz
Rēzeknes kultūrvēstures muzeju ekspozīcijā „Ziemeļlatgales keramika”. No muzeja krājuma
pētnieciskajam darbam izmantotas 310 krājuma vienības.
Nacionālajā muzeja kopkatalogā ievadītas 1589 krājuma vienības. Muzeju apmeklējuši
843 apmeklētāji, novadītas 18 ekskursijas pa Baltinavas ciematu.
2019. gada kopējais budžets bija 18557.00 EUR. Muzejā strādā viens darbinieks.
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10. 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”- darbība uz laiku
apturēta ar 2019. gada oktobri

Baltinavas novada sieviešu deju kopa „Gaspaža”;

Baltinavas novada pūtēju orķestris – darbība tiek pārtraukta ar 2020.
gada martu

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
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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.
18.tabula. Kultūras nama darbība 2019. gadā
Pasākums
Jaungada sagaidīšana, Diskotēka
Balle „Unknown Artist”
Baltinavas novada Lūgšanu brokastis
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 – Tilžas amatierteātra izrāde, balle
26.04.
Skolas popiela (organizē skola). Diskotēka
4.05.
Baltā galdauta svētki „Palādas” izrāde „Apsolītā zeme”
9.06.
Taures skan Baltinavā
23.06.
Līgo svētki. „Palādas” izrāde, balle.
30. 06.
Eima Eima festivāla noslēģuma koncerts
6.07.
Bērnības un pilngadības svētki. Diskoballe
11.- 14. 07. LNKC seminārs
9. -13.07.
A.Rancāna 90. Jubilejai veltītā vijoļspēles un folkloras starptaustiskā
nometne (Projekts)
10.08.
Baltinavas novada diena
31.08.
Stipro skrējiens
8.09.
Tēva diena (pasākums ģimenēm)
21.09.
Tautas muzikantu saiets + ballīte tiem, kam pāri 50
5.10.
Skolotāju diena
19.10.
OTTO balle
11.11.
Lāčplēša dienas lāpu gājiens
17.11.
LR proklamēšanas 101. Gadadiena- „Baltinavas novada lepnums’ balvas
pasniegšana, Ērika Loka koncerts
6.12.
Egles iedegšana
21.12.
Ziemassvētku ieskaņas koncerts (skolas, pašdarbnieki)
25.12.
Eglīte pirmskolas bērniem. Ziemassvētku balle
31.12.
Jaungada sagaidīšana
Datums
1.01.
12.01.
18.01.
1.02.
9.02.
1.03.
9. 03.
30.03.
21.04.
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2020. gadā plānotie pasākumi.
2020. gadā Baltinavas kultūras nams plāno darboties ierastajā ritmā, organizēt un rīkot
visus tradicionālos svētkus, 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.
19.tabula. 2020. gadā paredzētie pasākumi
Datums
Janvāris
1.01.
18.01.
Februāris
8.02.
Febr.
beigas
Marts
8.03.
Marta
beigas

Pasākums
Jaungada sagaidīšana, Diskotēka
Palādām 20
Baltinavas vidusskolas Žetonu vakars
Teātris bērniem
Sieviešu dienas tējas pēcpusdiena
Satiec savu meistaru
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Aprīlis
12.04.
17.04.
Aprīļa
beigas
Maijs
2.05. vai
4.05.
4.05.
8.-10.05.
22.05. vai
23.05.
Jūnijs
13.06.
23.06.
Jūlijs
4.07.
6.-12.07.
16.- 19. 07.

Lieldienas
(darbnīcas bērniem, teātra izrāde –, balle
Cirks
Skolas popiela (organizē skola)
Diskotēka
Deju diena
Baltā galdauta svētki pašdarbnieku koncerts
Bērnu dzejoļu konkurss, radošās darbnīcas gatavojoties mātes dienai Skolas
koncerts
Diskotēka vai balle

9. kl. izlaidums 12.kl. izlaidums
Līgo svētki
„Palādas” izrāde, balle
Bērnības un pilngadības svētki
Diskoballe
Skolēnu dziesmu svētki
LNKC seminārs „Katram savu tautastērpu”

Augusts
Augusta
sākums
29.08.
Septembris
6.09.
19.09.
Oktobris
Okt.
sākums
2.10.
17.10. vai
24.10.

Novada sporta diena
Balle vai diskotēka
Stipro skrējiens
Tēva diena (pasākums ģimenēm)
Tautas muzikantu saiets
Skolotāju diena
Izpilddirektoru asociācijas sanāksme
OTTO balle

Okt. beigas
Novembris

Vokālā ansambļa jubileja

11.11.
17.11.

Lāpu gājiens
LR proklamēšanas 101. gadadiena, Gada balva, balle
Viesmākslinieku koncerts
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Decembris
4.12.
21.12.

25.12. vai
26.12.
31.12.

Egles iedegšana
Konkurss par ZS noformējumu
Eglīte pirmskolas bērniem
Ziemassvētku ieskaņas koncerts
(skolas, pašdarbnieki)
Ziemassvētku balle vai gada noslēguma balle
Jaungada sagaidīšana
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11. Sports
Katru gadu Baltinavas novadā notiek aktīva sporta dzīve. Tradicionāli notiek zoles
turnīri, novada sporta spēles, treniņi Baltinavas sporta hallē un citas aktivitātes. 2019. gada
nozīmīgākie pasākumi sportā – februārī Baltinavas sporta hallē notika strītbola turnīrs, martā
atsākās nūjošanas sezona, martā un aprīlī pavasara zoles turnīrs un volejbola turnīrs, Lieldienu
“futzāls”.
Vasaras sezonā parkā notika pludmales
volejbola un futbola treniņi. Augustā, novada
dienas ietvaros – netradicionālās sporta spēles,
zoles, pludmales volejbola un futbola sacensības.
31. augustā Svātūnes karjerā pirmo reizi
notika Baltinavas novada Stipro skrējiens, uz
kuru bija ieradušies dalībnieki ne tikai no
Baltinavas, bet arī no Viļakas un Rēzeknes
novadiem.
Rudenī atsākās treniņi sporta hallē, notika
minifutbola sacensības un rudens zoles turnīrs novembrī – decembrī.
2020. gadā turpināsies sporta pasākumi Baltinavas novadā, aktīvi notiks treniņi un
sacensības. Jau februārī tiek organizēts zoles turnīrs 6 nedēļu garumā. Volejbola un futbola
treniņi un sacensības notiek Baltinavas sporta hallē, vasaras sezonā vidusskolas sporta laukumā
un parka estrādē. Plānots organizēt dambretes un novusa turnīrus. Augustā plānota, novada
sporta diena un stipro skrējiens. Septembrī Tēvu dienas ietvaros sporta aktivitātes ģimenēm.
Tradicionāli zoles turnīrs plānots novembrī – decembrī.
Baltinavas novadā ir pieejams inventārs nūjošanai un vingrošanai, ko iespējams
izmantot iedzīvotājiem un iestāžu darbiniekiem, sazinoties ar atbildīgajām personām.
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12. Novada attīstība un investīciju piesaiste
2019. 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. 2018.gada
nogalē projekts „Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā” Nr.5.6.2.0/17/I/022 tika
apstiprināts.
Projektā plānotās infrastruktūras izbūves darbi Baltinavas novadā uzsākti 2019.gada
aprīlī un pabeigti 2019. gada oktobrī. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 337 226.04, no kurām
ERAF finansējums ir EUR 286 563.58. Baltinavas novada dome sniedz ieguldījumu projekta
īstenošanā ar līdzfinansējumu 35 491.45 EUR apmērā, un zemnieku saimniecībām sasniedzot
iznākuma rādītājus:
•
“Atjaunoto degradēto teritoriju platība, kas pielāgota jaunu komersantu
izvietošanai vai esošo komersantu paplašināšanai, lai sekmētu nodarbinātību un ekonomisko
aktivitāti pašvaldībās (kopējā atjaunotā zemes platība)” - 0.69 ha;
•
“Jaunizveidoto darba vietu skaits atbalstītajās teritorijās” vērtība - 5 darba
vietas;
•
“Atbalstītajā teritorijā atrodošos komersantu nefinanšu investīcijas pašu
nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos” vērtība - 286563.58 EUR.
Baltinavas novada pašvaldība 2019.gada jūlijā uzsāka grants ceļa “Baltinava –
Safronovka (0-0.8km)” pārbūvi, realizējot ELFLA pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos” projektu “Baltinavas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve
2.kārta” Nr. 19-07-A00702-000015.
Infrastruktūras izbūves darbi uzsākti 2019. gada augustā un pabeigti 2019. gada
novembrī.
Kopējās projekta izmaksas sastāda 69275.65euro, ELFLA finansējums – 62348.08 euro,
Baltinavas novada pašvaldības līdzfinansējums – 6927.57euro.
2019. gadā tika uzsākta trīs LEADER projektu realizēšana:
Baltinavas novada muzeja ekspozīcijas telpu atjaunošana”. Baltinavas novada
dome uzsāka projekta Nr. 19-07-AL19-A019.2201-000007 “Baltinavas novada muzeja
ekspozīcijas telpu atjaunošana” ELFLA pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai”,
2.1.rīcībā – Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana
pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.
Projekta īstenošanas rezultātā paredzēts atjaunot divas muzeja ekspozīcijas telpas. Veikt
telpu sienu un griestu remontu, noslīpēt un nolakot grīdu, ierīkot kvalitatīvu apgaismojumu.
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Projekta “Baltinavas novada muzeja ekspozīcijas telpu atjaunošana” kopējās izmaksas
ir 14541.70EUR bez PVN.
Realizējot projektu ir piesaistīts ELFLA pasākuma „Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas
un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un
sasniedzamībai” finansējums 90% apmērā. 10% līdzfinansējumu nodrošināja Baltinavas
novada dome. Telpu atjaunošanas darbus paredzēts pabeigt 2020.gada sākumā.
“Aprīkojuma iegāde Baltinavas kultūras namam”. Baltinavas novada dome ir
uzsākusi projekta “Aprīkojuma iegāde Baltinavas kultūras namam” Nr. 19-07-AL19A019.2206-000006 realizāciju ELFLA pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai”,
2.6.rīcībā - Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem. Projekta īstenošanas
rezultātā paredzēts iegādāties 350 jaunus apmeklētāju krēslus un 16 apģērbu statīvus, kas būs
ērtāki un drošāki visiem apmeklētājiem un pasākumu organizētājiem. Projekta “Aprīkojuma
iegāde Baltinavas kultūras namam” kopējās izmaksas ir 9880.44 EUR bez PVN, (11955.33
EUR ar PVN).
Realizējot projektu ir piesaistīts ELFLA pasākuma „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana
vietējiem iedzīvotājiem” finansējums 9444.46 EUR apmērā. 2510.87 EUR līdzfinansējumu
nodrošināja Baltinavas novada dome. Plānotais projekta realizācijas laiks – 2019. gada augusts
- 2020. gada marts.
“Tautas tērpu izgatavošana un piegāde Baltinavas jauktajam korim”. Baltinavas
novada dome ir uzsākusi projekta “Aprīkojuma iegāde Baltinavas kultūras namam” Nr. 19-07AL19-A019.2207-000008 realizāciju ELFLA pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai
attīstībai”, 2.7.rīcībā – Nemateriālo kultūras vērtību saglabāšana un popularizēšana.
Projekta mērķis ir nodrošināt Baltinavas novada jauktā kora kolektīvu ar jauniem tautas
tērpiem, veicināt novada kultūras mantojuma saglabāšanu, tradīciju uzturēšanu un nodošanu
nākamajām paaudzēm, kā arī popularizēt latgaliešu tautas dziesmu tradīcijas.
Realizējot projektu tiks piesaistīts ELFLA pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai
attīstībai” finansējums 90% apmērā, 10% līdzfinansējumu nodrošinās Baltinavas novada dome.
Projekta kopējās izmaksas sastāda 11110.00 euro. ELFLA finansējums sastāda 9000.00
euro, Baltinavas novada pašvaldības finansējums 2110 euro.
Projekta realizācijas laiks 2019. gada augusts - 2020. gada janvāris.
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 – 15118EUR.
2019. gadā Baltinavas novada pašvaldība piedalījās LPR un LRAA Latvijas - Lietuvas
pārrobežu programmas projektā LLI-402 „Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties
uz sporta aktivitātēm” (RISK FREE), kura ietvaros Baltinavas novada pašvaldība iegādājās
sporta inventāru 3849.92 EUR vērtībā, tai skaitā pašvaldības līdzfinansējums - 481.24 EUR.
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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.
2019. gada novembrī Pečoros (Krievija) Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības
programmas līdzfinansētā projekta “No hobija uz biznesu – uzņēmējdarbības attīstība Latvijas
– Krievijas pierobežas teritorijā” (No. LV-RU-009, akronīms ”No Hobija uz Biznesu”) ietvaros
Pečoru rajona administrācijas noorganizētajā projekta pasākumā tikās visu projekta partneru
vadītāji, speciālisti, uzņēmēji un amatnieki.

Projekta „No hobija uz biznesu – uzņēmējdarbības attīstība Latvijas – Krievijas
pierobežas teritorijā” partneru tikšanās Pečori rajonā.
Baltinavas novada pašvaldība ir atbildīga par viena izglītojoša semināra – diskusijas
organizēšanu (projekta laikā būs 4, tai skaitā 2 Latvijā un 2 Krievijā), kā arī līdzdarbosies
tirdzniecības misiju, kontaktbiržu, pārrobežu tirgus organizēšanu, izglītojošo semināru –
diskusiju organizēšanā. Visos projekta pasākumos būs iespēja piedalīties Baltinavas novada
mājražotājiem un amatniekiem. 2019. gadā Baltinavas novada pašvaldība ir iegādājusies
automašīnas piekabi ar plastikāta vāku, sešas nojumes - teltis (3 - 3 m x 6 m un 3 - 3 m x 3 m),
kā arī 12 dažāda izmēra galdus izbraukuma tirdzniecībai, kas pieejami novada mājražotājiem
un amatniekiem.
Projekta kopējais finansējums ir 250 000 EUR, tai skaitā Latvijas – Krievijas PSP
līdzfinansējums 225 000 EUR. Baltinavas novada domes kopējais projekta budžets ir 17777.78
EUR, tai skaitā programmas līdzfinansējums ir 90% vai 16000 EUR.
Baltinavas novada pašvaldības darbinieki aktīvi strādā, lai novads attīstās, tiek
piesaistīts finansējums no ES fondiem tādejādi atslogojot pašvaldības budžetu.
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13. 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 jaunumiem un dažādām izmaiņām
pasākumos, novada domē un tās sniegtajos pakalpojumos, liela nozīme ir efektīvai savstarpējai
komunikācijai. Jo vairāk domes darbinieki ir ieinteresēti un aktīvi rīkojas savstarpējās
komunikācijas uzlabošanai, jo lielāka iespējamība sabiedrības kopējai apmierinātībai ar domi
un dzīvi novadā.
Baltinavas iedzīvotājiem ir iespēja izteikt savu viedokli, piedaloties iedzīvotāju
aptaujās, kā arī uzdodot savus jautājumus mājas lapā, sadaļā – Pajautā mums. Baltinavas novada
administrācijas ēkas telpās ir ziņojumu dēlis, kur pieejama visa informācija par domes, komiteju
un komisiju sēdēm. Informācija par domes, komiteju un komisiju sēdēm tiek ievietota arī mājas
lapā www.baltinava.lv. Baltinavas tirgus laukumā, pie pasta ēkas un pie pārtikas preču
veikaliem uz paziņojumu dēļiem regulāri tiek izvietota saistoša informācija lauksaimniekiem,
uzņēmējiem un visiem Baltinavas novada iedzīvotājiem.
2019. gadā novada domē darbu turpina sabiedrisko attiecību speciāliste, kuras viens no
galvenajiem uzdevumiem ir iedzīvotāju un domes savstarpējās informācijas aprites
nodrošināšana. Lai notiktu efektīvāka domes komunikācija ar iedzīvotājiem, Baltinavas
novadam ir izveidots profils sociālajos portālos www.draugiem.lv, www.facebook.com,
www.twitter.com. Izmantojot sociālo tīklu sniegtās iespējas, īsā laika posmā iespējams
informēt plašu cilvēku loku.
Ikviens interesents var piedalīties domes un domes komiteju sēdēs, jo tās ir atklātas.
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14. Nākamajā gadā plānotie pasākumi
Pašvaldības turpmākās darbības prioritātes.
2020. gadā plānojam pabeigt ieviest lietvedības programmu LIETVARIS visās
pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās.
Plānojam, iesaistoties ELFLA pasākumā „Pamatpakalpojumi ekonomikai un ciematu
atjaunošana lauku apvidos” realizēt projektu pašvaldības autoceļa Kaši - Pleitova pārbūvei.
Kultūras nama inventāra atjaunošanai LEADER pasākumā 2.1. rīcībā projekta ietvaros
ir plānots modernizēt kultūras nama apskaņošanu, 2.6. rīcībā projekta ietvaros plānots
iegādāties lielās stelles audēju pulciņa vajadzībām. Turpināt veselības veicināšanas projektu un
Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības projektu.
Svātūnes un Obeļovas ezeros plānota zivju mazuļu (līdaku un zandartu) ielaišana,
izmantojot Baltinavas novada pašvaldības finansējumu.
Ir ieplānots finansējums Svātūnes ezera peldvietas atjaunošanas darbiem, apauguma
noņemšanai, niedru izpļaušanai, teritorijas labiekārtošanai.
Plānojam arī turpmāk atbalstīt vietējo biedrību un NVO iniciatīvas.
Liksim uzsvaru uz efektīvu un saimniecisku iestāžu un struktūrvienību darbību,
izanalizējot un ekonomiski pamatojot visus nepieciešamos finanšu ieguldījumus. Lai veiksmīgi
risinātu virkni saimniecisku jautājumu pašvaldībā, ļoti svarīgi ir stiprināt Saimniecisko nodaļu
gan ar cilvēkresursiem, gan materiāli tehnisko nodrošinājumu- tā varētu būt viena no
prioritātēm 2020.gadā.
Turpināsim darbu ar jaunatni un sniegsim pēc iespējas lielāku atbalstu aktivitātēm.
Uzskatam, ka būtiski jāatbalsta mazie uzņēmēji, mājražotāji un amatnieki, turpināsim
granta finansējumu biznesa ideju atbalstam.
Ļoti svarīgi turpināt risināt sociālos jautājumus, piedāvāt mājas aprūpes un veselības
atbalsta pakalpojumu mūsu novada iedzīvotājiem, apzināt un sniegt nepieciešamo palīdzību
attālās lauku viensētās dzīvojošiem iedzīvotājiem. Sadarboties ar ģimenes ārsta praksi, lai
novada iedzīvotājiem ģimenes ārsta pakalpojums būtu pieejams uz vietas Baltinavas novadā.
Risināt problēmas izglītības jomā, atbalstīt materiāli skolēnus par sasniegumiem
izglītības jomā abās izglītības iestādēs. Finansiāli atbalstīt pieredzes apmaiņas braucienus
izglītības iestāžu darbiniekiem. Turpināsim strādāt, lai skolēni pusdienās saņemtu vairāk
veselīgu pārtiku, paplašinot Zaļā iepirkuma kritērijus pārtikas produktu piegādes iepirkumos,
liekot akcentu uz vietējo ražotāju produkciju.
Arī 2020. gadā Baltinavas novada pašvaldība iesaistīsies NVA programmā
“Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā” kur būs iespēja augusta mēnesī strādāt 8
skolēniem pie teritorijas labiekārtošanas darbiem.
Lai iedzīvotājiem un uzņēmējiem būtu pieejamāka informācijas par zemes vienībām,
kuras pašvaldība plāno atsavināt vai iznomāt, tiks turpināts publicēt šo nekustamo īpašumu
sarakstu divas reizes gadā, novada mājas lapā un informatīvajā izdevumā “Baltinavas Vēstis”.
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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”.
Pilnveidot komunikāciju ar novada iedzīvotājiem, sniedzot atbildes uz iedzīvotājiem
interesējošiem jautājumiem.
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.
Samazinoties iedzīvotāju skaitam, bet pieaugot vidējai algai valstī, 2019. gadā budžeta
ieņēmumu daļa nesamazinājās, tas pozitīvi ietekmēja pašvaldības 2019. gada budžeta
ieņēmumu daļas izpildi. Nav skaidrības vai šāda tendence turpināsies 2020. gadā.
Attīstoties tehnoloģijām, pieaug bezdarba līmenis, tas savukārt palielina sociālo slogu.
Energoresursu cenu pieaugums veicina preču, pakalpojumu un būvdarbu izmaksu
pieaugumu, kā rezultātā 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 un plānoto administratīvi teritoriālo
reformu pēc 2021. gada, ir ierobežotas novada infrastruktūras attīstības un izaugsmes iespējas
ilgtermiņa plānu izpildē, tas ir uzskatāms par pašvaldības attīstību bremzējošo faktoru. Tāpat
plānotā ATR ir par pamatu iedzīvotāju aizbraukšanai no Baltinavas novada, tā 2019. gadā ir
izdeklarējušies 2,92% iedzīvotāju, kas ir visaugstākais rādītājs pēdējo 10 gadu laikā.
Neapmierina arī pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda sadales mehānisms, kā rezultātā notiek
nevienmērīga reģionu attīstība. Vislielākie riski varētu būt no neprognozējamās likumdošanas
izmaiņām. Nekādas būtiskas reformas novadā netiek plānotas, kas varētu radīt būtiskus
finansiālos riskus. Budžetā ir nepieciešami daudz lielāki finanšu resursi, kā arī elastīgāka pieeja
kredītresursiem, lielu negatīvu iespaidu atstās ierobežojums kredītu ņemšanas iespējām no
Valsts kases. Negatīvo ietekmi atstāja 2019. gadā noteiktie ierobežojumi kredītresursiem,
pašvaldības nespēja īstenot Baltinavas kultūras nama telpu atjaunošanas darbus, tāda pat
situācija būs arī 2020. gadā.
2019. gadu pašvaldība noslēdza bez kavētiem maksājumiem – ne kreditoriem, ne
nodokļu maksājumiem kavējumi nebija.
Kopš 2016.gada pašvaldība strādā G-VEDIS grāmatvedības programmu, ka ļauj
kvalitatīvāk vērtēt budžeta izpildes gaitu un sekot finanšu plūsmai katrai
iestādei/struktūrvienībai.
Viena no lielākajām problēmām pašvaldībā ir zemā dzimstība un straujā depopulācija,
kuras rezultātā strauji samazinās iedzīvotāju skaits. Trīs gadu laikā iedzīvotāju blīvums no 6,0
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cilvēki uz 1km2 samazinājās līdz 5,0 cilvēki uz 1 km2. Lai ieinteresētu jauniešus palikt vai
atgriezties arī pašvaldībai jārada finansiāli lielākas atbalsta programmas.
Pašvaldībai būtu ievērojami vairāk jāiegulda tieši jauno, mazo un vidējo uzņēmēju
uzņēmējdarbības veicināšanā. Šobrīd nepietiekamas finansiālas iespējas šo atbalstu ierobežo.
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15. Pielikumi
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21.&
Par Baltinavas novada pašvaldības 2019.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
S.Tabore
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka,
ka tikai dome var apstiprināt gada publisko pārskatu, Likuma Par budžetu un finanšu vadību
14.panta trešo daļu, kurā ir teikts, ka lai informētu sabiedrību par iestādes darbības mērķiem un
rezultātiem, kā arī par piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietošanu iepriekšējā gadā, pašvaldības
līdz pārskata gadam sekojošā gada 1.jūlijam sagatavo gada publiskos pārskatus, Ministru
kabineta 2010.gada 5.maija noteikumu Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”
4.un 12.punktu, kas nosaka gada publiskā pārskata saturu un kārtību, kādā pašvaldības sagatavo
un apstiprina gada publisko pārskatu, Baltinavas novada dome atklāti balsojot ar 6 balsīm
``PAR`` (G.Bartkevičs, I.Slišāns, M.Skaba, L.Kūkoja, A.Keiša, S.Tabore), ``PRET`` - nav,
``ATTURAS`` - nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt Baltinavas novada pašvaldības 2019.gada publisko gada pārskatu
(pielikumā) ar iesniegtu teksta korekciju (pielikumā).
2. Publisko gada pārskatu iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.
3. Publisko gada pārskatu publicēt Baltinavas novada pašvaldības mājaslapā internetā
www.baltinava.lv.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.
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NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS

Baltinavas novada domei
Atzinums
Mēs esam veikuši Baltinavas novada domes (turpmāk tekstā „Pašvaldība”) pievienotajā gada
pārskatā ietvertā finanšu pārskata revīziju. Pievienotais finanšu pārskats ietver:
o pārskatu par finansiālo stāvokli 2019. gada 31. decembrī (bilance);
o pārskatu par darbības finansiālajiem rezultātiem par gadu, kas noslēdzās 2019. gada
31. decembrī;
o pašu kapitāla izmaiņu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2019. gada 31. decembrī;
o naudas plūsmas pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2019. gada 31. decembrī;
o finanšu pārskata pielikumu, tai skaitā, finanšu pārskata posteņu skaidrojumu,
grāmatvedības uzskaites principu aprakstu, gada pārskata sagatavošanas principu aprakstu
un finanšu instrumentu risku pārvaldīšanas aprakstu.
Mūsuprāt, pievienotais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Baltinavas
novada domes finansiālo stāvokli 2019. gada 31. decembrī un par tās darbības finanšu
rezultātiem un naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2019. gada 31. decembrī, saskaņā ar
Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 344 „Gada pārskata sagatavošanas
kārtība”.
Atzinuma pamatojums
Saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu, mēs veicām revīziju ievērojot Latvijā atzītos
starptautiskos publiskā sektora revīzijas standartus (turpmāk - ISSAI). Mūsu pienākumi, kas
noteikti šajos standartos, tālāk izklāstīti mūsu ziņojuma sadaļā “Revidenta atbildība par finanšu
pārskata revīziju”.
Mēs esam neatkarīgi no Pašvaldības saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas standartu
padomes izstrādātā Starptautiskā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (tostarp Starptautisko
Neatkarības standartu) prasībām un Revīzijas pakalpojumu likumā iekļautajām neatkarības
prasībām, kas ir piemērojamas mūsu veiktajai finanšu pārskata revīzijai. Mēs esam ievērojuši
arī Revīzijas pakalpojumu likumā un Starptautiskā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksā
(tostarp Starptautiskajos Neatkarības standartos) 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
Pašvaldības vadība ir atbildīga par citu informāciju. Cita informācija ietver:
o vadības ziņojumu, kas sniegts pievienotajā gada pārskatā;
o budžeta izpildes pārskatu, kas sniegts pievienotajā gada pārskatā.
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Cita informācija neietver finanšu pārskatu un mūsu revidentu ziņojumu par šo finanšu pārskatu.
Mūsu atzinums par finanšu pārskatu neattiecas uz šo citu informāciju, un mēs nesniedzam par
to nekāda veida apliecinājumu, izņemot to, kā norādīts mūsu ziņojuma sadaļā “Citas ziņošanas
prasības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām”.
Saistībā ar finanšu pārskata revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar citu informāciju un, to
darot, izvērtēt, vai šī cita informācija būtiski neatšķiras no finanšu pārskata vai no mūsu
revīzijas gaitā iegūtajām zināšanām un vai tā nesatur cita veida būtiskas neatbilstības.
Ja, pamatojoties uz veikto darbu un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās zināšanas un izpratni par
Pašvaldību un tās darbības vidi, mēs secinām, ka citā informācijā ir būtiskas neatbilstības, mūsu
pienākums ir par to ziņot. Mūsu uzmanības lokā nav nonākuši nekādi apstākļi par kuriem būtu
jāziņo.
Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām
Saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu, mūsu pienākums ir arī izvērtēt, vai vadības ziņojums
ir sagatavots saskaņā ar Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 344 „Gada
pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām. Pamatojoties vienīgi uz mūsu revīzijas ietvaros
veiktajām procedūrām, mūsuprāt:
o vadības ziņojumā par pārskata gadu, par kuru ir sagatavots finanšu pārskats, sniegtā
informācija atbilst finanšu pārskatam, un
o vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija
noteikumu Nr. 344 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām.

Vadības un personu, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, atbildība par finanšu
pārskatu
Vadība ir atbildīga par finanšu pārskata, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu, sagatavošanu
saskaņā ar Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 344 „Gada pārskata
sagatavošanas kārtība” un par tādu iekšējo kontroli, kādu vadība uzskata par nepieciešamu, lai
būtu iespējams sagatavot finanšu pārskatu, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas
neatbilstības.
Sagatavojot 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 nav plānota
Pašvaldības pievienošana citai pašvaldībai vai sadalīšana.
Personas, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, ir atbildīgas par Pašvaldības finanšu pārskata
sagatavošanas pārraudzību.
Revidenta atbildība par finanšu pārskata revīziju
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Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskats kopumā nesatur kļūdu
vai krāpšanas 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 kļūdu rezultātā, un tās ir uzskatāmas par būtiskām, ja var pamatoti
uzskatīt, ka tās katra atsevišķi vai visas kopā varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, ko
lietotāji pieņem, pamatojoties uz šo finanšu pārskatu.
Veicot revīziju saskaņā ar ISSAI, mēs visā revīzijas gaitā izdarām profesionālus spriedumus un
ievērojam profesionālo skepsi. Mēs arī:
o identificējam un izvērtējam riskus, ka finanšu pārskatā varētu būt krāpšanas vai kļūdu dēļ
radušās 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 krāpšanas radītas
neatbilstības, ir augstāks par kļūdu izraisītu neatbilstību risku, jo krāpšana var ietvert
slepenas norunas, dokumentu viltošanu, ar nodomu neuzrādītu informāciju, maldinošas
informācijas sniegšanu vai iekšējās kontroles pārkāpumus;
o iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu
konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, nevis lai sniegtu atzinumu par
Pašvaldības iekšējās kontroles efektivitāti;
o izvērtējam pielietoto grāmatvedības uzskaites politiku piemērotību un grāmatvedības
aplēšu un attiecīgās vadības uzrādītās informācijas pamatotību;
o 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 finanšu pārskatā sniegto informāciju par šiem apstākļiem. Ja šāda
informācijas finanšu pārskatā 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;
o izvērtējam vispārējo finanšu pārskata izklāstu, struktūru un saturu, tajā skaitā pielikumā
atklāto informāciju un to, vai finanšu pārskats patiesi atspoguļo tā pamatā esošos darījumus
un notikumus;
o iegūstam pietiekamus un atbilstošus revīzijas pierādījumus par Pašvaldības iestāžu finanšu
informāciju ar mērķi sniegt atzinumu par finanšu pārskatu. Mēs esam atbildīgi par
Pašvaldības revīzijas vadību, pārraudzību un veikšanu. Mēs paliekam pilnībā atbildīgi par
mūsu revidentu atzinumu.
Personām, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, mēs cita starpā sniedzam informāciju par
plānoto revīzijas apjomu un laiku, kā arī par svarīgiem revīzijas novērojumiem, tajā skaitā par
būtiskiem iekšējās kontroles trūkumiem, kurus mēs identificējam revīzijas laikā.
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Zvērinātu revidentu komercsabiedrība
SIA “Astra RA”
Licences Nr. 146
Astrīda Reigase
Valdes priekšsēdētājs
LR Zvērināts revidents
Sertifikāta Nr. 173
Rīga, Latvija, 2020.gada 29.maijā
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