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Cienījamie Baltinavas novada iedzīvotāji un pārskata lasītāji!
Publiskais gada pārskats sniegs informāciju par aktivitātēm novadā kopumā un kas
paveikts atsevišķi pa jomām 2020. gadā. Baltinavas novada pašvaldība turpina pilnveidot un
attīstīt pašvaldībā esošās jomas, kā prioritāte – infrastruktūras sakārtošana, izglītība un
teritorijas labiekārtošana.
Baltinavas novada pašvaldības darbībā esam darbojušies ar ekonomisku pieeju,
racionālu un atbildīgu pašvaldības līdzekļu izlietošanu. Pats būtiskākais ir 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.
ELFLA pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ceļu
pārbūves projekta realizācijā pārbūvēts posms 0,8 km garumā pašvaldības autoceļam Baltinava
– Pleitova, tāpat ir veikta ceļa Keiši - Plešova seguma atjaunošana no Baltinavas pamatbudžeta
līdzekļiem, sakārtota ceļu infrastruktūra, kas ir svarīgs ieguldījums uzņēmējdarbības
veicināšanai. Mūsu novada zemniekiem ir iespēja izmantot kvalitatīvus ceļus.
Turpinās veselības veicināšanas projekts “Dzīvo aktīvs Baltinavā”. Esam veiksmīgi
iesaistījusies Latvijas – Krievijas pārrobežu projektā “No hobija uz biznesu – uzņēmējdarbības
attīstība Latvijas – Krievijas pierobežas teritorijā”, atbalstot mūsu novada amatniekus un
mājražotājus. Diemžēl, Covid-19 pandēmijas ierobežojumu dēļ, šo projektu neizdevās realizēt
tā, kā tas tika iecerēts. Savukārt, prieks par to, ka 2020.gadā esam spējuši rast finansējumu un
atbalstīt savus uzņēmējus granta veidā, finansējot divu biznesa ideju realizēšanu.
Mūsu mājražotāji aktīvi piedalās pasākumos un popularizē novada vārdu ārpus
Baltinavas. Viens no šādiem pasākumiem ir Aijas Keišas darbu izstāde Kārsavas novada
bibliotēkā. Tāpat Valentīna Daukste un Raimonds Leicāns ir devuši lielu ieguldījumu, lai
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veiksmīgi darbotos Amatnieku centrs. Arvien vairāk tiek strādāts, lai veicinātu Baltinavas
novada pievilcību un atpazīstamību, tūristu piesaistīšanu: rīkojot vietējos labuma tirdziņus,
iespēju robežās, popularizējam savus uzņēmējus, izmantojot novada mājas lapu un sociālo tīklu
iespējas.
Baltinavas novada pašvaldība par saviem budžeta līdzekļiem veica kultūras nama telpu
atjaunošanas darbus.
Izveidotā Saimnieciskā nodaļa ir stiprināta ar tehnisko nodrošinājumu- iegādāts jauns
traktors ar frontālo iekrāvēju, sniega lāpsta, smilts-sāls kaisītājs.
2020. gadā Baltinavas novada dome, sadarbībā ar Latvijas Valsts robežsardzi, rīkoja
atceres pasākumu Masļenku traģēdijas 80. gadskārtai. Baltinavas novadā viesojās Latvijas
valsts prezidents Egīls Levits, Iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens, Valsts robežsardzes
priekšnieks - ģenerālis Guntis Pujāts, Okupācijas muzeja pārstāvji, ģenerālis Raimonds Graube,
Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, Balvu novada domes priekšsēdētāja
vietniece Anita Petrova. Pēc atceres pasākuma sekoja Baltinavas muzeja apmeklējums, kur tika
eksponēta Masļenku traģēdijas piemiņai veltīta izstāde.
2020. gadā notika nozīmīgs, Baltinavas ciema vēstures izzinošs pasākums - plenērs
“Viļakas iela – viena no vecākajām ielām Baltinavā”
Prieks par Baltinavas vidusskolu un Baltinavas Mūzikas un mākslas skolu. Esam
gandarīti par skolu darbu, par izglītības iestāžu darbinieku milzīgo ieguldījumu un skolēnu
sasniegumiem. Neskatoties uz attālinātajām mācībām, mūsu skolēni guva labus rādītājus
sekmēs. Arī vecākiem attālinātā mācību procesa norise prasīja laiku, pacietību un zināšanas.
Patiess prieks par visiem – skolotājiem, skolēniem, vecākiem – ir paveikts milzīgs darbs!
2020. gadā, sadarbībā ar NVA, 8 Baltinavas novada jauniešiem bija iespēja piedalīties
vasaras pašvaldības teritorijas labiekārtošanas darbos. 2020. gadā darbu turpināja jaunatnes
darba organizatore, kura kopā ar Baltinavas jauniešiem iesaistījās jaunatnes semināros un
forumos.
2020. gadā lielu uzmanība tika pievērsta vides jautājumu risināšanā. Svētaunes un
Obeļovas ezeros tika ielaisti līdaku un zandartu zivju mazuļi. Tāpat liela uzmanība tika
pievērsta jauniešu izglītošanai vides jautājumos, ekoloģiski tīras vides un dabas bagātību
saglabāšanai. Novadā tika rīkotas divas izglītojošās vides skolas: “Ej purvā!” un “Visa dzīva
radībiņa saulītē līgojās”.
Baltinavas novada pašvaldība ir veikusi lielu ieguldījumu teritorijas labiekārtošanā- ir
labiekārtota Svētaunes peldvieta, Baltinavas parka teritorija, Masļenku traģēdijas piemiņas
vieta.
Mūsu lielākā bagātība ir visi mūsu novada cilvēki un mēs augstu novērtējam ikkatru!
Ļoti lepojamies ar baltinaviešiem, kuriem 2020.gadā tika piešķirts Latvijas valsts
apbalvojums – Aija Nagle iecelta par Atzinības krusta virsnieku un Guntars Bartkevičs iecelts
par Atzinības krusta komandieri.
Vēlos pateikties visiem Baltinavas novada iedzīvotājiem, pašvaldības iestāžu un
administrācijas darbiniekiem, domes deputātiem par ieguldīto darbu Baltinavas novada
attīstībā un novada vārda popularizēšanā!
No manas puses tiks darīts viss, lai Baltinavas novada intereses būtu pārstāvētas pilnā
apjomā, visās jomās un korekti. 2021.gads nebūs viegls, Baltinavas novads tiks apvienots ar
Balvu, Viļakas un Rugāju novadiem, izveidojot jaunu administratīvo teritoriju – Balvu novads.
Visi esam jauna ceļa sākumā, kādā veidā šo ceļu iesim, ko paveiksim ejot, ko atstāsim aiz
sevis, būs atkarīgs no mums pašiem!
Ar cieņu,
Baltinavas novada domes priekšsēdētāja
Sarmīte Tabore
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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.
1.attēls. Baltinavas novada teritorijas karte

2.attēls., 3. attēls. Baltinavas novada atrašanās Latvijas kartē
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Baltinavas novada kopējā platība ir 18496 ha jeb 185,0 km2. Baltinavas novada
administratīvajā teritorijā kopējais iedzīvotāju skaits uz 01.01.2021. gadā bija 1038 (pēc PMLP
datiem), iedzīvotāju skaits turpina samazināties un ir par 23 mazāk nekā bija uz 01.01.2019.
Iedzīvotāju blīvums 2020. gadā bija 5 cilvēki uz km2 (pēc CSP datiem).
Demogrāfiskā situācija Baltinavas novadā.
Baltinavas novadā tāpat kā Latvijā kopumā, it sevišķi laukos no galvenajiem valsts
attīstības centriem attālākās teritorijās, pierobežā, Latgalē ir negatīvi demogrāfiskās situācijas
rādītāji. Samazinās iedzīvotāju skaits kopumā, kas rada arī bērnu un skolēnu skaita
samazinājumu. Dabīgā pieauguma rādītāji ir negatīvi – dzimstība ir mazāka nekā mirstība.
Migrācijas saldo arī ir negatīvs – izbraukušo skaits ir lielāks nekā iebraukušo.
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

01.01.2021.

1038

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

Dzimuši

Miruši

Izdeklarējušies Piedeklarējušies

2010.

6

36

Nav datu

Nav datu

2011.

5

24

Nav datu

Nav datu

2012.

7

33

Nav datu

Nav datu

2013.

9

21

Nav datu

Nav datu

2014.

4

19

Nav datu

Nav datu

2015.

11

14

Nav datu

Nav datu

2016.

6

10

Nav datu

Nav datu
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2017.

8

14

Nav datu

Nav datu

2018.

7

22

38

5

2019.

7

17

31

7

2020.

6

21

40

9

Salīdzinājumā ar 2019. gadu, 2020. gadā ir palielinājusies mirstība.
Nodarbinātība.
Bezdarba līmenis uz 01.01.2021. gadu sastādīja 12,7% (pēc NVA datiem), ja salīdzina
ar iepriekšējā gada šo periodu, tad bezdarba līmenis ir pieaudzis par 2,1%. Viens no faktoriem,
kas veicināja šo pieaugumu ir Covid-19 pandēmijas izraisītā krīze. Ja skatās pa vecuma grupām,
lielākais īpatsvars ir grupā no 50-54 gadi un tie ir 23,75 %, vismazākais īpatsvars ir grupā no
25 -29 gadiem, tas sastāda 5,0 %. Pa izglītības grupām vislielāko īpatsvaru 37,5% sastāda
bezdarbnieki ar vispārējo vidējo izglītību, vismazāko īpatsvaru sastāda bezdarbnieki ar
augstāko izglītību 6,0%.
2020. gadā Baltinavas novada teritorijā darbojās 72 aktīvi uzņēmumi (LURSOFT dati)
(juridiskās personas - SIA un zemnieku saimniecības) un 51 saimnieciskās darbības veicēji
(pašvaldības dati) (fiziskas personas), pamatā tie lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumi, t.sk.
33 uzņēmumi ir bioloģiskās produkcijas ražošanas uzņēmumi (salīdzinājumā ar 2019.gadu
bioloģiskās produkcijas ražošanas uzņēmumi ir palielinājušies par 2). Novadā darbojas 4 ar
tūrisma pakalpojumiem saistīti uzņēmumi. 2020. gadā tika reģistrēts 1 jauns uzņēmums
(individuālais komersants) un likvidēts 1 uzņēmums. Baltinavas novada lielākā uzņēmuma
apgrozījums 2020. gadā sastādīja 2,7 miljoni euro.
Lielākās zemnieku saimniecības “Amatnieki” un “Riekstiņi” nodarbina 50 darbiniekus.
3.tabula. Uzņēmumu reģistrēšana un likvidēšana pa gadiem (LURSOFT dati)
Pozīcija

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

Reģistrētie
uzņēmumi

0

2

2

1

2

1

Likvidētie
uzņēmumi

1

4

8

6

1

1

Sešu gadu laikā ir reģistrēti 8 jauni uzņēmumi, bet likvidēts 21 uzņēmums.

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;
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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;
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, Baltinavas novada dome, bāriņtiesa, sociālais dienests, dzimtsarakstu nodaļa,
saimnieciskā nodaļa. 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.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās:
Biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”;
Biedrībā „Latgales reģiona attīstības aģentūra”;
Izpilddirektoru asociācijā;
Biedrībā „Pleskava-Livonija”;
Biedrībā „Balvu rajona partnerība”;
Latgales reģiona Tūrisma asociācijā „Ezerzeme”.

Pašvaldībā ir labs tehniskais nodrošinājums – 21 dators, kas ir ar interneta pieslēgumu
un saslēgti lokālā tīklā. Bibliotēkā novada iedzīvotājiem ir pieeja 10 datoriem, skenerim un
internetam. Ir 3 kopētāji, 2 skeneri. 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. 2020. gadā ir izveidota Saimnieciskā nodaļa un
pieškirts finansējums nodaļas tehniskajai nodrošināšanai.
Aktīvi notiek sadarbība ar biedrību “Ziemeļlatgales partnerība” par semināru rīkošanu
uzņēmējiem un Baltinavas novadā esošajām biedrībām.
Individuālā darba veicēji, ar pašvaldības lēmumu, lielākoties tiek atbrīvoti no patentu
maksas, kas veicina individuālā darba veicēju skaita palielināšanos. Ir noorganizēts un darbojas
vietējo labumu tirdziņš, kur mājražotāji var realizēt savu produkciju.
Lai uzlabotu darba kvalitāti un paaugstinātu pašvaldības pieejamību iedzīvotājiem,
pašvaldības darbinieki regulāri pilnveido zināšanas savās specialitātēs, apmeklē seminārus,
kvalifikācijas celšanas kursus Latvijas Pašvaldību Mācību centrā Rīgā, mācību un informatīvos
seminārus reģionā un valstī. Pašvaldības darbinieki ir papildinājuši zināšanas par
grāmatvedības organizēšanu, lietvedību, sociālās palīdzības sniegšanu saistībā ar jaunāko
likumdošanā.

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 2020.gadā izmaiņas nav notikušas.
•
•
•
•
•
•

Baltinavas novada dome ir izveidojusi šādas iestādes:
Baltinavas vidusskola;
Baltinavas Mūzikas un mākslas skola;
Baltinavas novada domes administrācija;
Baltinavas novada bāriņtiesa;
Baltinavas novada Sociālais dienests;
Baltinavas Kultūras nams
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•
•
•
•

Baltinavas novada dome ir izveidojusi šādas struktūrvienības:
Baltinavas novada dzimtsarakstu nodaļa;
Baltinavas bibliotēka;
Saimnieciskā nodaļa;
Baltinavas novada muzejs.

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.

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. 2020. 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

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,
2020. gadā pašvaldībā (tajā skaitā arī Bāriņtiesa, Sociālais dienests, Kultūras nams, Bibliotēka,
Muzejs) apstiprinātas štata vienības ar kopējo likmju skaitu 37,48 (vairāki amati ir uz 0,8
likmēm, 0,7 likmēm, 0,6 likmēm, 0,5 likmēm un mazāk). Pastāvīgā darbā ir 44 darbinieki (tajā
BALTINAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PUBLISKAIS PĀRSKATS 2020

11

skaitā ir 2 izglītības iestāžu vadītāji un 3 bāriņtiesas locekļi). 2020. gadā Pašvaldībā bija 10
darbinieki uz sezonas laiku un 1 uz noteiktu laiku (uz darbinieka prombūtnes laiku).
No visiem novada pašvaldības pastāvīgi strādājošajiem darbiniekiem augstākā izglītība ir
68,2 %, vidējā profesionālā izglītība – 22,7 % darbiniekiem, vidējā izglītība ir 9,1 %.
4.tabula. Baltinavas novada pašvaldības pastāvīgi strādājošo darbinieku izglītības
līmenis (Baltinavas novada domes informācija)
Nosaukums
Domes priekšsēdētāja
Izpilddirektors
Finanšu nodaļa
Vispārējā un juridiskā nodaļa un
Dzimtsarakstu nod.

Darbinieku
skaits kopā
1
1
6
6

VPVKAC
Saimnieciskā nodaļa
Sociālais dienests
Izglītības iestāžu vadītāji
Kultūras darbinieki
Pulciņu vadītāji
Muzeja vadītāja
Bibliotēkas vadītāja
Bāriņtiesa
Bāriņtiesas locekļi
Kopā

1
9
2
2
4
5
1
1
2
3
44

Vidējā

1

Vidējā
profesionālā

Augstākā
1
1
4
5

1
1

1
2

7
2
2
3
5
1

1

1

4

2
3
30

10

5.tabula. Baltinavas novada pašvaldības darbinieku kadru mainība 2020. gadā
(Baltinavas novada domes informācija)
Atbrīvoti, skaits
15
(tajā skaitā 10 uz noteiktu laiku pieņemtie
darbinieki un sezonas strādnieki)

Pieņemti, skaits
15
(tajā skaitā 11 uz noteiktu laiku pieņemtie
darbinieki un sezonas strādnieki)

6.tabula. Pašvaldības pastāvīgi strādājošā personāla skaita sadalījums pa dzimuma
un vecuma grupām 2020. gadā (Baltinavas novada domes informācija)
Vecums
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 un vairāk
KOPĀ

Sievietes
2
4
3
13
7
29

Vīrieši
4
2
1
6
2
15

Kopā
6
6
4
19
9
44
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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 - kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:
Kapitālsabiedrība

„Balvu autotransports”

Reģistrācijas
numurs

Kapitāldaļas

Līdzdalības
kapitāla apjoms
uz gada beigām
(EUR)

43403001424

5904

8400

SIA „Balvu un Gulbenes 44103058086
slimnīcu apvienībā”

40313

57360

200

284

SIA „ZAAO”

44103015509

Salīdzinājumā ar 2019.gadu 2020. 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. 2020.gadā šo pienākumu veica SIA „Nexia Audit Advice” .
8.tabula. Pārskats par pamatbudžeta izpildi (EUR)
Nr. p. k.

Finansiālie rādītāji

1.

IEŅĒMUMI

1.1

Faktiskā izpilde

Faktiskā izpilde

2019.g.

2020.g.

1 876 470

1 582 721

Nodokļu ieņēmumi

541 404

460 947

1.1.1

Ienākuma nodokļi

460 262

372 172

1.1.2

Īpašuma nodokļi

81 142

81 252

1.2

Nenodokļu ieņēm.

52 255

95 083
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1.3

Maksas pakalpojumi

30 740

27 482

u.c. pašu ieņēmumi
1.4

Transferti

1 252 071

1.4.1

Valsts budžeta transferti

928 982

935 292

1.4.2

Pašvald. Budžetu transferti

323 089

71 440

2.

IZDEVUMI

2.1

Vispārējie valdības dienesti

2.2

Sabiedriskā kārtība un
drošība

2.3

Ekonomiskā darbība

2.4

1 594 435
287 498
1 421

1 006 732

1 409 975
356 969
721

439 653

146 337

Vides aizsardzība

39 548

74 696

2.5

Teritoriju un mājokļu
apsaimn.

31 929

20 416

2.6

Atpūta, kultūra, reliģija

116 223

136 897

2.7

Izglītība

590 084

590 557

2.8

Sociālā aizsardzība

82 611

80 304

2.9

Veselība

5 468

3 078

Pašvaldības ieņēmumi 2020. gadā samazinājās par 293 749 Eur vai 18.5%.
Ienākuma nodokļa ieņēmumi samazinājās par 88 090 Eur, bet palielinājās nenodokļu
ieņēmumi par 39 828 Eur. Par 251 649 Eur samazinājušies no pašvaldību budžetiem, jo 2019.
gadā pašvaldības pamatbudžetā saņemti līdzekļi Eiropas Savienības fondu darbības
programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa 5.6.2.“Teritoriju
revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības
programmām”.
Baltinavas novada pašvaldības izdevumi ir samazinājušies par 84 460 EUR vai 11.57
%, jo visi projekti tika realizēti un jauni netika uzsākti.
Pašvaldības ilgtermiņa saistības.
Uz 2020.gada 31. decembri Baltinavas novada pašvaldībai ir 15 aizņēmumu līgumi.
Baltinavas novada pašvaldības aizņēmumu neatmaksātā daļa – 529 604 EUR. 2020.gadā ir
noslēgts aizņēmuma līgums ar Valsts kasi par kopējo summu 55 745 EUR.
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9.tabula. Baltinavas novada pašvaldības 2020. gadā noslēgtie aizņēmumu līgumi
Nr. Aizdevējs
p.
k
1

Valsts
kase

Mērķis

Autoceļa
pārbūve

Līgums
parakstīšanas
datums
12.03.2020

Procentu
likme

Valūta

mainīga

EUR

Aizņēmuma
līguma
summa
(EUR)
55745

3. kārta
Baltinava
Kaši
Pleitova

10.tabula. Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi 2020. gadā (EUR)
Nr.
p.
k.

No kā saņemts

Kas saņemts

Summa

Mērķis

1.

Fiziskas personas

Pārtikas produkti

936

Baltinavas vidusskolas
audzēkņu ēdināšanai

Kopā

936
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No 01.11.2019. līdz 01.11.2020. notikušas izmaiņas pašvaldības īpašumu bilancē
(tabula). Zemesgrāmatā ierakstīto īpašumu platības samazinājušās par 1,81 ha, bet kadastrālā
vērtība palielinājusies par 4917,00 EUR. Zemesgrāmatā neierakstīto pašvaldībai piekrītošo
zemju platība palielinājusies par 21,95 ha, kadastrālā vērtība palielinājusies par 89061,00 EUR.
Kopumā pašvaldībai piekrītošo zemju platības palielinājušās par 20,1398 ha, bet
kadastrālā vērtība palielinājusies par 93978 EUR.
Iznomātās zemes platība samazinājusies par 35,76 ha, tās kadastrālā vērtība
samazinājusies par 13587,30 EUR.
11.tabula. Baltinavas novada pašvaldības zemes bilances izmaiņas
01.11.2019. - 01.11.2020.
01.11.2019.
Platība,
ha

1.

Zeme, kas
ierakstīta
Zemesgrāmatā

2.

Zeme, kas nav
ierakstīta
Zemesgrāmatā

3.

44,34

Kad.
vērtība,
EUR

01.11.2020
Platība,
ha

Kad.
vērtība,
EUR

Izmaiņas
Platība,
ha

Kad.
vērtība,
EUR

39180,00 42,5264

44097,00

- 1,81

+ 4917,00

711,83 215206,00 733,783

304267,00

+ 21,95

+
89061,00

KOPĀ:
(1. + 2.)

756,17 334386,00

776,31

348364,00

+ 20,14

+
93978,00

t. sk. iznomātā
zeme

446,50 180998,76

410,74

167411,46

- 35,76 - 13587,30
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Baltinavas novada Sociālais dienests (turpmāk tekstā – 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.
Baltinavas novada Sociālajā dienestā 2020. strādā 2 darbinieki- Sociālā dienesta
vadītāja uz 0.5. likmes, sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm, ar bērniem uz 0.5. likmes (1
darbinieks) un sociālais darbinieks uz 1.0. likmes. Līdz 2020. gada 3. martam Dienestā strādāja
arī psihologs uz 0.2 likmes.
Sociālā situācija Baltinavas novadā 2020. gadā.
Pēdējo 3 gadu laikā ir mainījusies valsts ekonomiskā situācija. 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, savukārt 2020. 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.
•
Pabalsts aprūpei mājās
12.tabula. 2020. gadā izmaksāto pabalstu apmērs un to saņēmušo iedzīvotāju skaits
Pabalsts

Izlietotie
līdzekļi

Ģimenes

Personas
ģimenēs kopā

t.sk. bērni

Visi pašvaldības sociālās palīdzības
pabalsti
GMI pabalsts

17274,46

68

104

11

4093,01

12

18

1

Dzīvokļa pabalsts

2790,00

63

91

7
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Citi pašvaldības saistošajos
noteikumos noteiktie sociālās
palīdzības pabalsti
Pabalsts pieaugušo
ēdināšanai
Krīzes situācijā
Veselības aprūpes
pabalsts
Pabalsts aprūpei mājās
Pabalsts bez ienākumu testēšanas
(audžuģimenei)

2114,59

21

23

0

0,00

0

0

0

95,00

4

5

0

1179,59

20

23

0

840,00

4

4

0

8277,00

1

2

2

Bez sociālās palīdzības pabalstiem izmaksāti arī pašvaldības noteiktie pabalsti (brīvās
iniciatīvas pabalsti) iedzīvotājiem. 2.tabulā uzskaitīti izmaksājamie pabalsti un izmaksāto
pabalstu apmērs 2020. gadā.
13.tabula. Pašvaldības noteiktie pabalsti
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
240,00
150,00
63,00
1279,00
1799,64
665,00
€ 4848,64

14.tabula. Pašvaldības budžeta izdevumi Sociālā dienesta administrēto atbalsta
pasākumu nodrošināšanai
Sociālā palīdzība (pabalsti)
No pašvaldības budžeta līdzekļiem apmaksātie (pirktie)
sociālie pakalpojumi (pansionāti, krīzes centri, samaksa
par aprūpi mājās)
Pašvaldības sociālā dienesta uzturēšanas izdevumi

€ 17274,46
€ 10625,75
€ 29580,73

15.tabula. Sociālā dienesta darbs
Sociālā dienesta darbs
Klientu apmeklējums iestādē (sociālā darbinieka)
Klientu apmeklējums iestādē (sociālā darbinieka ar ģimenēm ar
bērniem)
Klientu apmeklējums iestādē (psihologa)

2020. gads
285
55
4 (līdz 2020. gada 3.
martam)
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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.

12 (sakarā ar Covid -19
pandēmiju apsekošanas
dzīvesvietā tika veiktas
tikai krīzes situācijās)
30 (sakarā ar Covid -19
pandēmiju apsekošanas
dzīvesvietā tika veiktas
tikai krīzes situācijās)
128
62
342
385

Darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem.
2020. gadā :
•
Uzskaitē 9 riska ģimenes.
•
Sociālā gadījuma vadīšana ģimenei- (t.sk. sociālās situācijas izvērtējums, sociālās
rehabilitācijas plāns, apsekošanas, konsultācijas pa tālruni, konsultācijas klātienē, nosūtīta
informācija citiem speciālistiem, sagatavoti atzinumi bāriņtiesai u.c. dokumenti)- 157.
•
Risku novērtēšana ģimenei -18.
•
Veikta uzraudzība dzīvesvietā- 30.
•
Konsultācijas pa tālruni – 26.
•
Konsultācijas klātienē -55 (apsekošanu dzīvesvietā un konsultāciju samazinājums
vērojams sakarā ar Covid- 19 slimības izplatību, lai ievērotu drošību gan darbiniekiem, gan
klientiem, apsekošanas un konsultācijas pamatā tika veiktas tikai , kad ģimenēs bija radusies
krīzes situācija, nevis preventīvi) .
•
Nodrošināts sociālās rehabilitācijas pakalpojums dzīvesvietā bērniem, kas cietuši no
prettiesiskām darbībām- 2 bērni.
•
1 persona ievietota specializētajā audžuģimenē (krīzes audžuģimenē) .
•
2 personas no riska ģimenēm piedalījās vecāku atbalsta grupu nodarbībās Balvu novada
Sociālajā dienestā.
•
Notikusi 1 starpinstitucionālā sanāksme dienestā ar Valsts policijas un bāriņtiesas
pārstāvju piedalīšanos , kur izskatīta vienas ģimenes lietas situācija.
•
Veiktais darbs ar ģimeni tiek dokumentēts, gan papīra formāta ģimenes lietā, gan arī
tiek veikta informācijas ievadīšana par veikto darbu ar ģimeni programmā SOPA.
Psihologa darbs līdz 2020. gada 3. martam :
•
Veiktas 4 individuālās konsultācijas 1 bērnam no sociālā darbinieka darbam ar
ģimenēm, ar bērniem uzskaitē esošās riska ģimenes;
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 2020. 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 2020. gadā.
Saņemta grupu supervīzija projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”
ietvaros. (Supervizore Iveta Sietiņsone). Grupu supervīzijā piedalījās sociālā darba speciālisti
no Baltinavas, Rugāju, Viļakas un Lubānas novadiem.
Saņemtas attālinātas apmācības:
“Sociālā darba klients krīzes situācijā atbalsts un motivācija” 2020. gada 22. maijā- 6 stundas
“NLP metodes un to pielietošana sociālajā darbā” 2020. gada 4. novembrī- 6 stundas
Klātienes semināri un sēžu apmeklējumi.
Sociālā dienesta vadītāja 2020. gada 21. augustā piedalījās Valsts probācijas dienesta
Latgales reģiona teritoriālās struktūrvienības konsultatīvās padomes sēdē Balvos;
Sociālā dienesta vadītāja 2020. gada 29. septembrī piedalījās Valsts Probācijas dienesta
Latgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Balvu nodaļas informatīvi izglītojošā seminārā
“Par komandas darbu darbā ar nepilngadīgajiem probācijas klientiem un starpinstitūciju
sanāksmēm”
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Baltinavas novada bāriņtiesa (turpmāk tekstā-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.
•
•

•
•

Bāriņtiesas sastāvu veido:
Bāriņtiesas priekšsēdētāja V. Cīrule, kuras darba slodze ir noteikta 0,6- darba laiks 24
stundas nedēļā;
Bāriņtiesas sekretāre-apkopēja I. Ozoliņa, kuras darba slodze noteikta par sekretāri, kura
kārto arī arhīva lietas 0,4- darba laiks 16 stundas nedēļā, par apkopēju slodze noteikta
0,1- darba laiks 4 stundas nedēļā. No 2021.gada 15.janvāra nav apkopējas amata
vienības;
Bāriņtiesas locekle S. Gabranova , kuras darba slodze noteikta 0,06- stundu likme;
Bāriņtiesas locekle B. Mežale, kuras darba slodze noteikta 0,06- stundu likme.

Baltinavas novada bāriņtiesā 2020.gadā pieņemti 7 lēmumi, no kuriem neviens nav
pārsūdzēts:
•
Par aizgādības tiesībām -3;
•
Par matojuma kārtošanu, pieņemšanu un pārvaldīšanu bērna vārdā-1;
•
Par bērna domstarpībām ar māti audzinšānas jautājumos un bērna ievietošanu
audžuģimenē-1;
•
Par bērna uzturēšanās termiņa pagarināšanu audžuģimenē- 2.
Baltinavas novada bāriņtiesā 2020.gada 17. februārī saņemts no Valsts bērnu tiesību
aizsardzības inspekcijas (turpmāk tekstā –VBTAI) informācijas pieprasījums par bāriņtiesas
rīcībā esošo informāciju konkrētajā aizgādības lietā, pamatojoties uz Tieslietu ministrijas
pārsūtīto privātpersonas iesniegumu ar lūgumu izvērtēt Baltinavas novada bāriņtiesas darbības
atbilstību normatīvo aktu prasībām konkrētās ģimenes lietā.
2020. gada 2. martā bāriņtiesa sniegusi paskaidrojumu Nr. 1-14/19 Valsts bērnu
tiesību aizsardzības inspekcijai, pēc kura 2020.gada 12. martā saņemta vēstule, kurā, VBTAI
secina, ka bāriņtiesas veiktās darbības bērnu tiesību un interešu aizsadzībā atbilst normatīvo
aktu prasībām, nodrošinot prioritāru bērnu tiesību un interešu aizsardzību.
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 2 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.
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Sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas bāriņtiesu, bāriņtiesa katru gadu, apseko aizgādnībā
esošās pesronas piederošos nekustamos īpašumus, kuri atrodas Baltinavas novadā, lai
pārliecinātos, ka nekustamie īpašumi ir apsaimniekoti/uzturēti pienācīgā kārtībā no aizgādņa
puses.
Sadarbībā ar Valmieras bāriņtiesu, bāriņtiesa katru gadu apseko nepilngadīgajam
bērnam Baltinavas novadā piederošo nekustamo īpašumu, kā arī sniedz informāciju par
nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu.
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 un audžuģimenes locekļu viedokļi.
Kopā bāriņtiesā aktīvas ir 8 lietas, no kurām 1 lieta par aizgādības tiesību pārtraukšanu,
2 aizbildnības lietas, 1 audžuģimenes lieta, 2 aizgādnības lietas un 2 lietas par bērna mantas
pārvaldību.
Bāriņtiesa regulāri ievada Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmā
informāciju par bāriņtiesas lietvedībā ierosinātajām lietām un pieņemtajiem lēmumiem.
Bāriņtiesa 2021.gada 28.janvārī nosūtīja Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai,
kura uzrauga bāriņtiesu darbību, ikgadējo valsts statistikas pārskatu par 2020.gadu.
Bāriņtiesas priekšsēdētāja regulāri ir piedalījusies starpinstitucionālajās sapulcēs
Baltinavas novada Sociālajā dienestā.
Bāriņtiesa vairākkārtīgi ir sadarbojusies ar Valts policiju, sniegusi, kā arī pieprasījusi
informāciju konkrētā aizgādības lietā.
Bāriņtiesa 2020. gadā ir sadarbojusies ar Balvu novada bāriņtiesu, Rīgas bāriņtiesu,
Rēzeknes novada Maltas bāriņtiesu, Mārupes novada bāriņtiesu, Valmieras bāriņtiesu,
Kuldīgas novada bāriņtiesu, Ludzas novada bāriņtiesu, Latgales ģimeņu atbalsta centru
“Daugavpils”, 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
2020.gadā ir vairākkārtīgi piedalījusies Rēzeknes tiesas sēdēs krimināllietā, kā cietušo
pārstāvis.
Kriminālprocess vienā krimināllietā, kurās Bāriņtiesas priekšsēdētāja ir nepilngadīgo
likumiskais pārstāvis, turpinās.
Bāriņtiesas priekšsēdētāja 2020. gada 6. jūlijā, kā divu nepilngadīgo bērnu likumiskais
pārstāvis piedalījusies Valts policijas Latgales reģiona pārvaldes Balvu iecirkņa
Kriminālpolicijas nodaļas nozīmētajā kompleksajā tiesu psihiatriskajā un psiholoģiskajā
ekspertīzē VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrā”.
Bāriņtiesas priekšsēdētāja, kā nepilngadīgā pārstāvis 2020. gada 21.oktobrī,
piedalījusies Baltinavas novada pašvaldības administratīvajā komisijas sēdē.
Bāriņtiesa Civillikumā un Bāriņtiesu likumā noteiktā kārtībā, izdara apliecinājumus, kas
juridiskā ziņā pielīdzināmi notariālajiem apliecinājumiem.
2020. gadā bāriņtiesā tika veikti 49 ieraksti apliecinājumu un citu darbību reģistrā par
ko iekasēta valsts nodeva 559.13 EUR, un veiktas sekojošas notariālās darbības:
•
Apliecināti paraksti -6;
•
Sagatavoti un apliecināti dāvinājumu līgumu projekti -8;
•
Sagatavoti un apliecināti nostiprinājuma lūgumi Zemesgrāmatai -19;
•
Sagatavotas un apliecinātas pilnvaras -5;
•
Sagatavoti un apliecināti pirkumu līgumu projekti- 4;
•
Sastādīts mantojuma saraksts -1;
•
Sagatavotas un apliecinātas pilnvaras -6.
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Saraksti ar juridiskām un fiziskām personām bāriņtiesas kompetences jautājumos veido
101 dokuments, savukārt bāriņtiesā saņemto dokumentu skaits ir 81, izskatītas un sniegtas
atbildes uz 6 iesniegumiem. Rīkojumu par personālu skaits ir 3, rīkojumu pamatdarbības
jautājumos skaits ir 2.
Bāriņtiesā reģistrēti ir 91 apmeklētājs, tajā skaitā bāriņtiesas priekšsēdētāja sniegusi
atbildes uz jautājumiem un veikusi darbības konkrēto lietu ietvaros.
Bāriņtiesas priekšsēdētāja V. Cīrule un sekretāre I. Ozoliņa 2020.gada 23. aprīlī
piedalījušās Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas valdes rīkotajā pasākumā asociācijas
biedriem Latgales reģionā, Rēzeknē.
Bāriņtiesas priekšsēdētāja V. Cīrule un Baltinavas novada sociālā dienesta vadītāja E.
Pundure 2020. gada 29. septembrī apmeklēja Valsts probācijas dienesta Latgales reģiona
teritoriālās struktūrvienības Balvu nodaļas rīkoto semināru “Par komandas darbu darbā ar
nepilngadīgajiem probācijas klientiem un starpinstituciju sanāksmēm”.
Bāriņtiesas priekšsēdētāja V.Cīrule un bāriņtiesas locekle S. Gabranova: no 2020. gada
20. novembra līdz 17. decembrim piedalījušās un apguvušas 24 stundu profesionālās pilnveides
izglītības programmu ”Bāriņtiesu priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un
bāriņtiesas locekļa zināšanu pilnveides mācību programmā”, kuru organizēja Latvijas
Pašvaldību Mācību centrs.
Bāriņtiesas priekšsēdētāja V. Cīrule 2020. gada 16. decembrī piedalījusies Valsts bērnu
tiesību aizsardzības inspekcijas Bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta organizētajā
tiešsaistes seminārā, kurā tika informēts par aktualitātēm bāriņtiesu uzraudzības un metodiskās
vadības kontekstā.
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Baltinavas vidusskola ir Baltinavas
novada pašvaldības vispārējās vidējās izglītības
iestāde, kura realizē vispārējās vidējās izglītības
vispārizglītojošā
virziena
programmu,
pamatizglītības
programmu,
speciālās
pamatizglītības programmu izglītojamiem ar
mācīšanās
traucējumiem,
vispārējās
pirmsskolas
izglītības
programmu,
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.
gada maijam. Ar skolas pašnovērtējuma ziņojumu var iepazīties novada mājas lapā Baltinavas
vidusskolas sadaļā.
Atbilstoši skolas nolikumam, skolā darbojas Pedagoģiskā padome, Metodiskā padome,
Skolēnu padome un Skolas padome. Par Skolēnu padomes prezidenti 2020. gadā ievēlēta Zane
Tabore (12.kl.). Skolas padomes priekšsēdētāja līdz 2020. gada septembrim ir izglītojamo vecāku
pārstāve Velta Mītke, bet kopš 2020.gada septembra Skolas padomes priekšssēdētājs ir izglītojamo
vecāku pārstāvis Andris Slišāns. Darbojas koplīgums starp skolas administrāciju un skolas
darbinieku arodbiedrību, vienošanās par sadarbību starp Baltinavas novada pašvaldību un skolas
darbinieku arodbiedrību.
Skolā (neskaitot pirmsskolas izglītību) 2020. gada septembrī strādā 23 pedagogi (18pamatdarbā, 5- blakusdarbā). Tajā skaitā 19 skolotāji (neskaitot pirmsskolas izglītību)
Baltinavas vidusskolā strādā uz nepilnu slodzi. Ir skolas medicīnas māsa (0,25 likmes), iespēja
izmantot BIIAC (Balvu iekļaujošās izglītības atbalsta centra) speciālistu konsultācijas.
Tehnisko darbinieku (neskaitot pirmsskolas izglītību) maksimālais skaits ziemas sezonā,
ieskaitot sezonas kurinātājus - 14, rudens un pavasara sezonā mācību gada laikā- 12, vasaras
periodā- 10. Skolā ir saimniecības vadītājs, lietvede, autobusa vadītājs, apkopējas, ēdināšanas
bloka personāls, vasaras sezonā remontstrādnieks. Pirmsskolas izglītībā strādā pirmsskolas
pedagogi- 3,95 likmes (tai skaitā 0,15 likmes- pirmsskolas mūzikas pedagogs, 0,15 likmesritmikas skolotājs), skolotāja palīgs- 3 likmes, logopēds- 0,3 likmes, veļas mazgātāja- 0,5
likmes. 2020.gada Skolotāju dienas pasākumā par ieguldījumu izglītības darbā Baltinavas
novada Atzinības rakstu saņem pedagogi Anita Keiša, Anna Priedīte, Indra Keiša, Inta
Ludborža un Inta Vilkaste.
Kopējais izglītojamo skaits (kopā ar pirmsskolas audzēkņiem) 2020. gada 1. septembrī
Baltinavas vidusskolā ir 147 izglītojamie (tai skaitā 44- pirmsskolas izglītības grupās un 1031.-12. klasē). No tiem 92 no Baltinavas novada, 35 no Balvu novada, 11 no Viļakas novada, 9
skolēnu deklarētā dzīvesvieta ir citās pašvaldībās.
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16.tabula. Baltinavas vidusskolas izglītojamo skaita dinamika 5 gadu posmā
Gads

Pirmsskolas grupās

Kopā

1.-12. klasē

01.09.2016. 23

114

137

01.09.2017. 34

119

153

01.09.2018. 41

114

155

01.09.2019. 45

108

153

01.09.2020. 44

103

147

2020. gadā 9. klasi absolvē un pamatizglītības apliecības saņem 16 skolēni. Skolas
Atzinības rakstu par teicamām un izcilām sekmēm, beidzot 9. klasi, saņem Sonora Logina.
2020. gadā 12. klasi absolvē un vidējās izglītības atestātus saņem11 absolventi. Ministru
prezidenta Atzinības rakstu par teicamām un izcilām sekmēm saņem vidusskolas absolvente
Agrita Luīze Kušnire, viņa kā skolas absolvente ar augstāko sekmju vērtējumu saņem arī
Latvijas valsts 100-gades stipendiju. Absolventes A.L. Kušnire, Līna Pundure un Airita
Ločmele saņem Latgales plānošanas reģiona pateicības rakstus, vidusskolas absolvente Iluta
Keiša saņem skolas Atzinības rakstu par labām un teicamām sekmēm.
Skolas konkursā par augstāko vidējo atzīmi 2020. gada decembrī vidusskolas posmā
uzvar Kitija Keiša (12. klase), pamatskolas posmā- Ieva Kozlovska (5. klase). 6 skolēni saņem
skolas Atzinības rakstu par teicamām sekmēm, 16 skolēni- par labām un teicamām sekmēm.
2020. gadā skolēni iegūst godalgotas vietas starpnovadu un Latgales reģiona mēroga mācību
olimpiādēs (latviešu valodā, latgaliešu valodā un kultūrvēsturē, matemātikā, bioloģijā, vēsturē,
ģeogrāfijā, fizikā, mājturībā un tehnoloģijās, mūzikā, vizuālajā mākslā). Skolēni iegūst
godalgotas vietas latviešu un latgaliešu valodas skatuves runas konkursos, dabaszinību
konkursā “Zinu! Protu! Izdaru!”, vokālajos konkursos, vizuālās mākslas konkursos, reģionālajā
mazpulku rudens forumā, sporta sacensībās u.c. Skolēni 2020.gadā par sasniegumiem
olimpiādēs, konkursos, sportā saņem pašvaldības un citu finansējuma avotu naudas balvas par
kopējo summu 515 eur, pedagogi saņēm Baltinavas novada pateicības rakstus par skolēnu
gatavošanu olimpiādēm, konkursiem, sacensībām.
Ar 2020. /2021. mācību gadu “starta” klasēs- 1., 4., 7. un 10. klasē sākta īstenot jaunā,
kompetencēs balstītā mācību satura apguve, bet pirmsskolā to īsteno jau otro gadu. Baltinavas
vidusskola kā pilotskola vidusskolas posmā īsteno valsts aizsardzības mācību. Skolā ir iespēja
fakultatīvi apgūt novada mācību (pamatskolas posmā).
2020. gadā skola īsteno ESF (Eiropas Sociālā fonda) projektu “Atbalsts izglītojamo
individuālo kompetenču attīstībai” (proj. Nr. 8.3.2.2/16/1/001), ESF projektu “Atbalsts
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanai” (saīsināti “PuMPuRS”), projekta Nr.
8.3.4.0/16/I/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, bet šo aktivitāšu īstenošanu
pārtrauc Covid-19 pandēmijas situācija valstī. Skola iesaistās arī Latvijas valsts 100-gades
programmas finansētajā projektā “Latvijas skolas soma”. 2020.gadā skolas komanda arī
darbojas IAC (Izglītības Attīstības centra) pilsoniskās līdzdalības projektā “Izzini, dari,
ietekmē!”.
Skolā darbojas šādi interešu izglītības pulciņi- 5.-12. klašu koris, vokālais ansamblis
„Vērmelīte”, 2.-5. klašu vokālais ansamblis, floristikas, tekstilmākslas (aušanas) pulciņš, sporta
spēļu pulciņi, folkloras kopa. Uz vietas skolā ir Viļakas sporta skolas volejbola grupas. Skolā
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aktīvi darbojas jaunsargi. Bagātas ārpusstundu pasākumu tradīcijas, bet liela daļa plānoto
pasākumu nenotiek sakarā ar Covid-19 pandēmiju un ilgstošu attālināto mācību procesu. 2020.
gadā skolā organizēts: Zinību diena, dzejas dienu pasākumi- tikšanās ar dzejnieci Intu Naglu
un radošā darbnīca “Esi dzejnieks!”, pārgājieni, mācību ekskursijas, Eiropas valodu dienas
pasākumi, drošības dienu ietvaros skolā tikšanās ar valsts policijas pārstāvjiem, gadskārtu
svētki, erudīcijas konkursi, sporta sacensības, projektu nedēļa, Žetonu vakars- absolventu
salidojums, Ēnu diena, debašu darbnīca “Debate workshop”, brauciens uz izstādi “Skola-2020”
Ķīpsalā un citi karjeras izglītības pasākumi, tikšanās ar drošāka interneta vēstnesi Evitu Aruli,
tikšanās ar VUGD pārstāvjiem, pēdējā zvana svētki (tiešsaistē), 9. un 12. klašu izlaidumi u.c.
aktivitātes. Skolēniem (pēc vecāku izvēles) sākumskolā ir iespēja apgūt kristīgo mācību,
iespēja piedalīties Svētajās Misēs skolas kapelā. Skolā notiek veselīgu dzīvesveidu reklamējošs
pasākums “Sporto ar zvaigzni!” Skolēni piedalās informatīvajos pasākumos “Brīvības cīņām
Ziemeļlatgalē- 100”, starpnovadu viktorīnā “Latvijas sargi”, konkursā “Rudens krāsas Latvijā”.
2020.gada rudenī Baltinavas vidusskola organizē pašvaldības finansētu vides izglītības skolu
“Ej purvā!” (vadītāja Solveta Logina). Skolēnu padome organizē konkursu “Kā tu pavadi
Latvijas svētkus Covid-19 laikā?”.
Skola darbojas kā visas kopienas tālākizglītības centrs, skola ir jauno pedagogu prakses
vieta. Uz vietas skolā 2020.gadā notiek ESF projekta tālākizglītības kursi pedagogiem.
2020.gada vasarā skolā (sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru, Baltinavas novada
muzeju, pašvaldību) notiek Ziemeļlatgales tautas tērpa darināšanas vasaras skola (vadītāja Iveta
Gabrāne).
2020. gadā daudzi plānotie pasākumi nenotiek sakarā ar ārkārtas situāciju valstī, Covid19 pandēmiju un attālinātajām mācībām (marts- maijs, oktobris- decembris).
2020. gadā pašvaldības finansējums Baltinavas vidusskolai (bez pirmsskolas un
ēdināšanas bloka) ir 135 254 eur (tai skaitā valsts dotācija mācību literatūras un mācību līdzekļu
iegādei un1.-4. kl. skolēnu ēdināšanai). Pašvaldības finansējums Baltinavas vidusskolas
pirmsskolas izglītībai ir 66 681 eur. Pašvaldības finansējums ēdināšanas bloka uzturēšanai ir
26 941 eur. Valsts mērķdotācijas finansējums pedagogu darba atlīdzībai un sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2020. gadā ir 183 518 eur. ESF projekta “Atbalsts
izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” finansējums 2020. gadā Baltinavas vidusskolai
ir 6926 eur, ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”
finansējums 2020.gadā Baltinavas vidusskolai ir 6254 eur.
Skolā ir sporta zāle, ERAF projekta rezultātā renovēti un aprīkoti fizikas, matemātikas,
bioloģijas un ķīmijas kabineti. Skolā ir Paaudžu centrs- labiekārtota telpa pasākumiem,
lekcijām, semināriem, prezentācijām. 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 „E-klase”.
2020.gadā visās skolas telpās nodrošināta arī WiFi interneta pieeja. 2020.gadā uzlabots skolas
nodrošinājums ar datortehniku- saņemti IZM piešķirtie 11 portatīvie datori, no pašvaldības
finansējuma iegādāti 2 datori, krāsu printeris- kopētājs datorklasei.
Skolas ēka ir renovēta (2014. g.),- 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
„Opel Vivaro” (7 vietas, iegādāts 2020.gada decembrī) un „Peugeot Boxer” (14 vietas), ko
izmanto ne tikai skolas, bet arī citu pašvaldības iestāžu un pašdarbības kolektīvu vajadzībām,
traktors „T-40”. 2020.gadā iegādāts jauns ģenerators strāvas padeves nodrošināšanai
elektroenerģijas atslēguma gadījumā. Skolai ir garāžas, noliktavas, malkas nojume un šķūņi,
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inventārs un aprīkojums remontdarbu veikšanai un skolas ēkas un teritorijas uzturēšanai. 2020.
gadā turpināts darbs, uzlabojot skolas fizisko vidi un pilnveidojot klašu materiāltehnisko
nodrošinājumu, turpinājās inventāra un pamatlīdzekļu pārņemšana skolas vajadzībām no
slēgtās Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas (mēbeles, biroja tehnika, sporta inventārs,
sniega pūtējs). Ķīmijas kabinetā atbilstoši normatīvu prasībām 2020.gadā ierīkota piespiedu
pieplūdes ventilācija, iegādātas mēbeles pirmsskolas grupu telpām.
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. 2020.gadā notiek skolēnu pārvadājumi pašvaldības maršrutos „Baltinava- BriežuciemsBrieksīne- Upīte- Baltinava”, „Baltinava- Pliešova- Aussala- Ostraleidumi- Briežuciems- Baltinava”,
“Baltinava- Maiļupe- Obeļova- Baltinava”. Skolēniem, kas uz skolu un no skolas brauc ar sabiedrisko
transportu, pašvaldība apmaksā autobusa biļetes. Par sasniegumiem mācību olimpiādēs, konkursos,
sportā pašvaldība 2020. gadā piešķīrusi pabalstus Baltinavas vidusskolas skolēniem par kopējo summu
420 eur.
Pirmsskolas izglītība.
Pirmsskolas izglītības satura īstenošanas mērķis ir zinātkārs, radošs un dzīvespriecīgs
bērns, kas dzīvo veselīgi, droši un aktīvi, darbojas patstāvīgi un mācās ieinteresēti un ar prieku,
gūstot pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un savstarpējo mijiedarbību tajā.
2020. gada septembrī Baltinavas vidusskolas pirmsskolu apmeklē 44 audzēkņi.
Darbojas 3 bērnu grupas: 6- gadīgo bērnu grupa - 6 audzēkņi, 4-5-gadīgo bērnu grupa - 16
audzēkņi, jaukta vecuma bērnu grupa (1,5 -3 gadi) – 22 audzēkņi. Strādā 4 pirmsskolas
pedagogi- 3,65 likmes, pirmsskolas izglītības metodiķe- 0,5 likmes, logopēds-0,3 likmes,
mūzikas skolotāja 0,15 likmes, sporta skolotāja 0,15 likmes, skolotāja palīgs- 3 likmes, veļas
mazgātāja 0,5 likmes.
Pedagogi regulāri papildina savas zināšanas, apmeklējot kursus, apgūst aktuālāko
informāciju e-vidē, aktīvi seko jaunākajai informācijai Skola2030 vidē. Vērtīga informācija tika
gūta, noklausoties Skola 2030 vebinārus „Bērnudārznieks dodas uz skolu”, „Pirmsskolēns
mācās mājās”, „Caurviju prasmes pirmsskolā” u. c.
Ir apmeklēti šādi pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi; „Pirmsskolas
izglītība mūsdienīgai lietpratībai: citāda pieeja mācību un audzināšanas procesam”. „Pedagogu
digitālās lietpratības pilnveide”, pedagogi ir piedalījušies meistardarbnīcā par priekšlaicīgu
mācību pārtraukšanas pasākumu īstenošanu izglītības iestādēs. Pirmsskolas izglītības metodiķe
piedalījās tiešsaistes seminārā „Higiēnas prasības pirmsskolas izglītības iestādēm” par
saistošajiem normatīvajiem aktiem un izmaiņām higiēnas prasībās saistībā ar COVID-19, kā
arī novembrī piedalījās IZM organizētajā attālinātajā konferencē „Pirmsskolas izglītība
pārmaiņu laikā”.
Pedagogi informē vecākus par bērnu sasniegumiem mācību jomās izmantojot
skolvadības sistēmu „e-klase’’ (www.e-klase.lv) Vecāki patstāvīgi un regulāri iepazīstas ar
izglītojamā sasniegumiem e-žurnālā.
Notiek aktīva sadarbība ar Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldi
pirmsskolas izglītības jomā.
Lai gūtu padziļinātu izpratni par jaunā mācību satura īstenošanas metodiku, pedagogi
piedalījās un dalījās pieredzē starpnovadu metodiskās apvienības organizētajos pasākumos.
2020. gadā pedagogi ir piedalījušies šādos starpnovadu pirmsskolas metodiskās apvienības
pasākumos:
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„Kompetenču pieeja mācību saturā. Darbs ar 1-3gadīgiem bērniem”;
„Kompetenču pieeja mācību saturā. Darbs ar 3-4gadīgiem bērniem”;
„Lasītprasmes veicināšana un jēgpilnas lasītprasmes attīstīšana visu vecumu bērniem”;
„Caurviju prasmes- mācīšanās iedziļinoties procesa sekmēšanā”.

Pirmsskolas grupu audzēkņi piedalījās Baltinavas vidusskolas organizētājā Zinību
dienas pasākumā 1. septembrī. Grupiņās tika veidotas rudens un ražas tēmām veltītas izstādes,
gatavoti Adventa vainagi, ziemassvētku rotājumi.
Regulāri tiek papildināti un izgatavoti jauni metodiskie materiāli, didaktiskās spēles,
saistītas ar gada un mēneša tematisko plānojumu, lai tās varētu izmantot darbā, realizējot
kompetenču pieeju mācību saturā.
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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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 8 profesionālās ievirzes
izglītības programmas akreditētas 2020. gada
februārī uz maksimālo laiku- sešiem gadiem, līdz 2026. gada 10. martam.
PII programmai “Dejas pamati” akreditācijas termiņš pagarināts līdz 2022. gada 31.
maijam.
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.
2019./2020. mācību gada mācību un audzināšanas virsmērķis ir “Paaugstināt vides
izglītības kvalitāti un veicināt vērtībizglītībā balstītu indivīda profesionālo un sociālo prasmju
attīstību”
Uzdevumi:
1.
Veidot radošu un efektīvu mācību vidi.
2.
Rast papildus finansējumu skolas pasākumu nodrošinājumam izmantojot projektu
iespējas.
3.
Iesaistīties Latgales tradīciju saglabāšanā un nodošanā tālāk.
4.
Nodrošināt kvalificētu un mūsdienīgu mācību procesu, īpašu vērtību veltot talantīgu
individuālo sasniegumu pilnveidošanai.
5.
Pedagogu inovatīvā potenciālā izmantošana un pieredzes paplašināšana, pedagogu
lojalitāte Latvijas Republikai un tās satversmei.
Atbilstoši skolas nolikumam skolā darbojas pedagoģiskā padome, metodiskā padome,
Skolas padome.
Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā mācās 94 audzēkņi no Baltinavas, Viļakas, Balvu
novadiem un 38 audzēkņi apgūst instrumentu spēli, 42 audzēkņi apgūst mākslas programmu,
13 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
spēle”, 6-gadīgas programmas ar kodu 20V 212 03 1 „Pūšamo instrumentu spēle- Flautas
spēle”, „Pūšamo instrumentu spēle- Saksofona spēle”, „Pūšamo instrumentu spēle- Trompetes
spēle”, „Pūšamo instrumentu spēle- Eifonija spēle”, 6-gadīgu programmu ar kodu 20V211 00
`1 „Vizuāli plastiskā māksla”.
Skolā strādā 13 pedagogi, pamatdarbā 4, blakusdarbā 9. 11 pedagogiem ir augstākā
izglītība, 2 mācās Daugavpils Universitātē, 7 maģistra grāds. Skolā strādā 3 tehniskie
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darbinieki. 0,9 likme lietvedis, 04, 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.
1 pedagogs ir apguvis pieaugušo neformālās izglītības tiešsaites kursu 20 stundas
“Kultūras un cilvēciskais pieskāriens tiešsaitē: jaunas iespējas uzrunāt un iesaistīt plašu
auditoriju kultūras un izglītības projektos”, 1 pedagogs ir piedalījies 5 stundu meistarklasē deju
kolektīvu vadītājiem “Mūsdienu deju treniņstundu vadīšanas metodika, Dejas kompozīcija”, 1
pedagogs ir apguvis profesionālās kompetences pilveides programmu 5 stundu apjomā
‘Baroka mūzikas intepretācija mūsdienu lasījumā”, 1 pedagogs piedalījies 5 stundu vokālās
mūzikas meistarklasē vokālās mākslas pedagogiem “Mēs protam un varam, bet varbūt var
citādāk ”,2 pedagogi ir apguvuši profesionālās kompetences pilnveides programmu 6 stundas “
Mācību procesa diferenciācija, individualizācija un personalizācija”, 1 pedagogs ir apguvis
profesionālās kvalifikācijas programmu 8 stundu apjomā “Lietpratības pieejas akcenti mūzikas
mācīšanas procesā; Skola 2030 mūzikas mācību programmu aprobēšana”, 1 pedagogs ir
apguvis profesionālās kompetences pilnveides programmu 6 stundu apjomā “Latvijas
profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēleAkordeona spēle audzēkņu valsts konkurss II kārtas metodiskais seminārs”,1 pedagogs apguvis
12 stundu apjoma profesionālās pilnveides programmu “Pedagoga darba samaksas noteikšanas
tiesiskie aspekti, problemātika, risinājumi ”, kā arī 12 stundu programmu “Tiesību dokumentu
katalogs izglītības iestādēm”, 1 pedagogs ir apguvis profesionālās kvalifikācijas pilnveides
programmu 6 stundu apjomā “Soli pa solim trompetes spēlē”, 1 pedagogs ir apguvis 10 stundu
pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu programmu “Nemateriālais kultūras
mantojums teorijā un praksē”, 1 pedagogs ir apguvis profesionālās pilnveides programmu 8
stundas “Starpdisciplinārās pieejas ieviešana pedagoga darbā: no teorijas līdz praksei ”, 1
pedagogs ir apguvis profesionālās kvalifikacijas pilnveides programmu 4 stundu apjomā
“Formatīvā vērtēšana mācību procesā sākumskolā”, 2 pedagogi apguvuši profesionālās
kompetences pilnveides kursu programmu 12 stundas “Izstāžu kuratora darba prakse un
pieeja”, 1 pedagogs ir apguvis 12 stundu profesionālās kompetences pilnveides programmu
“Izzini, dari, ietekmē! Pilsoniskās līdzdalības prasmju attīstīšana mācību un audzināšanas
darbā”.
Finanses. Skolas budžets 2020. gadā ir EUR 131 0201,00 no tā EUR 53 207,00 dotācija
pedagogu algām no KM, no IZM EUR 3 840,00, EUR 77 994,00 finansējums no novada, tajā
skaitā vecāku līdzfinansējums un instrumentu noma.
2020. gadā skola ir realizējusi VKKF atbalstītu projektu piesaistot EUR 200,00.
Ir izveidojusies sadarbība ar uzņēmējiem, novadu pašvaldībām, vispārizglītojošajām
mācību iestādēm, kuru bērni mācās mūsu skolā.
Apgūstot galvenās mākslas, mūzikas pamatzināšanas Baltinavas Mūzikas un mākslas
skola ir izpildījusi skolas mācību un audzināšanas plānu 2019. /2020. m. g.
Septembri uzsākam svinīgi ar pedagogu koncertu un svinīgu jauno audzēkņu
uzņemšanu saimē. Tiek noformētas telpas rudens noskaņās. Dalība Upītes Obeļdorzā, dalība N.
Rancāna balvas pasniegšanas pasākumā, Aigars Bukšs saņem Atzinību par inovācijām
izglītības procesā, kā arī A12 specbalvu- gada abonents. Skolas audzēkņi sniedz koncertu
Šķilbēnu sociālajā aprūpes centrā.
Oktobris. VPM konkurss Balvu bērnu un jauniešu centrā “101 dāvana Latvijai”,
pedagogu pieredzes brauciens uz Varakļānu Mūzikas un mākslas skolu, skolotāju dienai veltīts
pasākums skolā, Kubulu KN, dalība bērnu zīmējumu konkursā “Manai robežsardzei-100”.
Novembris. Noformējums patriotisma nedēļai, skolas audzēkņu izstāde “Mana
Baltinava”, Lāčplēša dienai veltītā pasākuma kuplināšana, dalība konkursā VPM “Mana
dzimtene –zilo ezeru zeme”, Latvijas 101 gadadienai veltīts koncerts skolā, noorganizēts
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Santas Bukovskas un Lindas Laduses koncerts “Garām slīdošie mirķļi”, apsveikumu
izgatavošana vientuļajiem novada pensionāriem”.
Decembris. Adventes svecīšu iedegšana skolā, Trešās Adventa svecītes iedegšana
Baltinavas Romas katoļu baznīcā, “Ziemassvētku tubas”- audzēkņu koncerts Rīgas Doma
laukumā, Valsts konkursa I kārta PIIP “Taustiņinstrumentu spēle- Akordeona spēle”, telpu
noformējums Ziemassvētkiem, 7. klases standarti klavierspēlē, zīmējumu konkurss VPM veltīts
A.Slišanam “Laiks…Mums ir laiks…”, Ziemassvētku ieskaņas koncerts skolā, labdarības
koncerts Balvu pansionātā, Šķilbēnu aprūpes centrā. Labdarības brauciens pie vientuļajiem
pensionāriem, Ziemassvētku apsveikumi- pūtēju orķestra muzicēšana Baltinavas novada
iedzīvotājiem.
Janvāris. Valsts konkurss PIIP “Taustiņinstrumentu spēle- Akordeona spēle”, II kārta
Rēzeknē, dalība A.Slišāna piemiņas pasākumā Upītē, skola noorganizēts tematiskais karnevāls
„Pasaules tautas”, dalība starptautiskajā konkursā “Lidice 2020”, izstāžu apmeklējums novada
muzejā, dalība XXII Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu izpildītāju konkursā Rīgā,
dalība festivālā Rēzeknē “Uz dzimšanas dienu pie Bēthovena”.
Februāris. Valsts konkurss Vizuāli plastiskā mākslā I kārta, dalība Meteņu pasākumā,
noformējums Valentīndienai, tikšanās ar filmas “Oļegs” producentes asistenti Z. Bukšu, vecāku
kopsapulcē, tikšanās ar psiholoģi A.Gaiduku, VPM absolventu izstāde “Acīs iemirdzas prieks”,
skolas akreditācija.
Marts. Balstoties uz 2020. gada 12. marta rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu” mācības Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā klātienē tiek pārtrauktas, ar
23.03.2020. mācību process tiek organizēts attālināti.
Maijs. Skolā notika absolventu izlaidums.
Augusts. Notiek vides skola “Visa dzīva radībiņa saulītē līgojās”
Audzēkņu sasniegumi 2019//2020. m.g.
Valsts konkursa II kārtā PIIP “Taustiņinstrumentu spēlē- Akordeona spēle” izvirzīti 2
audzēkņi, saņemtas pateicības, VValsts konkursā PIIP Vizuāli plastiskā māksla III kārtā 3.
Pateicības valstī, 1 Atzinība, 2 I. pakāpes Diplomi, 4 II pakāpes Diplomi, 1 II pakāpes Diploms,
1 atzinība, 6 pateicības.
Vidējā atzīme:
•
mākslas progrāmmā 7,5;
•
mūzikas programmās 7,4;
•
dejas programmā 6,8.
2019./2020.gadā skolu absolvēja 4 audzēkņi profesionālās ievirzes programmā
“Pūšaminstrumentu spēle- Eifonija spēle” 1 audzēknis, “Taustiņinstrumentu spēleKlavierspēle” 2 audzēkņi, “Visuāli plastiskā māksla” 1 audzēknis.
Viens no šī gada absolventiem uzsāka mācības Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas
vidusskolā. Daudzi mūsu skolas audzēkņi turpina tālāk profesionālo izglītību Jāņa Ivanova
Rēzeknes mūzikas vidusskolā, Rēzeknes dizaina un mākslas vidusskolā, Jāņa Rozentāla
mākslas vidusskolā Rīgā, Rīgas Dizaina 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;
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•
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- Rekavas vidusskolu, Tilžas vidusskolu, Baltinavas,
Briežuciema kultūras namiem, Balvu pansionātu, Viļakas, Rekovas sociālo aprūpes centru,
Baltinavas novada bibliotēku, Briežuciema pagasta bibliotēku- audzēkņu koncerti pieredzes
veidošanā, regulāru audzēkņu darbu izstāžu organizēšanā;
•
ar Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolu- par konkursu organizēšanu un norisi,
par metodisko jautājumu risināšanu un konsultāciju sniegšanu, par skolas absolventu izglītību
profesionālās vidējās izglītības programmās;
•
ar Rēzeknes reģiona mūzikas un mākslas skolām- par sadarbību dažādos jautājumos,
pieredzes apmaiņu;
•
ar VKKF finanšu piesaisti projektos;
•
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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Pārskata perioda prioritātēs 2020. gadā bibliotēkas darbība bija vērsta uz lielo mērķibūt maksimāli noderīgai un pieejamai visiem novada iedzīvotājiem. Bibliotēkā ir pieejams
bezvadu internets, iedzīvotāji tiek konsultēti par e-pakalpojumu lietošanu interneta vidē, kā arī
tiek sniegti šādi pakalpojumi: bibliotēkas krājumā esošo iespieddarbu izsniegšana, lietotāju
konsultācijas un apmācības, uzziņu sniegšana. Bibliotēkā ir iespēja izmantot datu bāzes,
novadpētniecības tematiskās mapes, iepazīties ar literatūras izstādēm, saturīgi pavadīt brīvo
laiku, satikties ar domubiedriem un atpūsties.
•
•
•
•
•
•
•
•

Pārskata perioda prioritātes:
Īpaša uzmanība tiek pievērsta individuālajam darbam ar lasītāju: sniegtas konsultācijas
par bibliotēkas krājumu, digitālajām datu bāzēm un resursiem, darbu ar datoriem, kā arī
izpildīti pieprasījumi, uzziņas, rezervētas grāmatas, veikts darbs ar parādniekiem.
Veicinot krājuma aktīvāku apgrozījumu, tiek sagatavoti jaunāko grāmatu saraksti par
bibliotēkas jaunieguvumiem, kā arī veidotas aktuālas un tematiskas literatūras izstādes.
Regulāri tiek organizētas mākslas darbu vai informatīva satura izstādes, iepazīstinot
apmeklētājus gan ar vietējo mākslinieku, gan citu pilsētu un novadu autoru darbiem.
Izpildot lasītāju pieprasījumus, piedāvāta iespēja trūkstošos izdevumus saņemt
starpbibliotēku abonementa (SBA) kārtā.
Bibliotēkas krājums komplektēts 6 reizes gadā.
2020. gadā aktīvi tika popularizēta 3td e-GRĀMATU bibliotēka.
Lasīt veicināšanas pasākumu organizēšana. Piedalīšanās “Bērnu žūrijā”.
Sadarbībā ar skolām, rosināta skolēnu interese par bibliotēku, iepazīstinot tos ar
bibliotēkas pakalpojumu klāstu un jaunāko literatūru, bibliotēkā pieejamām datu bāzēm.

Bibliotēka turpina lasītāju apkalpošanu programmā “Alise”. Bibliotēkas apmeklētāji
tiek iepazīstināti ar programmas “Alise” priekšrocībām. Grāmatas mācību nolūkam un izklaidei
var rezervēt internetā, vai pieteikt iegriežoties bibliotēkā, kā arī reģistrētie lasītāji var lasīt egrāmatas par velti.
Līdzekļi krājuma komplektēšanā uz vienu iedzīvotāju ir 2,80 eiro grāmatām, bet uz
vienu lietotāju 8,79 eiro (vērā ņemts iedzīvotāju skaits bibliotēkas darbības mikrorajonā), 2020.
gadā tas ir 1017 iedzīvotāji. Papildinājumu bibliotēkas budžetam veido dāvinājumi, kaut arī
tikai grāmatu veidā, no LNB atbalsta biedrības, LNB bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas, Latvijas
Okupācijas muzeja, latviešu valodas aģentūras, grāmatu autoriem, individuālajiem
dāvinātājiem u.c..
Bērnu vajadzībām, kuri apmeklē bibliotēku, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju
aprīkojums ir pietiekošs. Drīzāk problēma ir tāda, ka bērnu skaits ar katru gadu sarūk.
Bērniem ir palielinājies literatūras klāsts. Lai grāmatām varētu ērti piekļūt ir iegādāti
grāmatu plaukti, iegādātas mēbeles jaunākā skolas vecuma bērnu stūrīša iekārtošanai.
Tehniskais stāvoklis bibliotēkā ir apmierinošs. Datori gan samērā novecojuši, bet par
cik novadā ir datorspeciālists, tad tiek salaboti. Problēmas ir interneta ātrums. Pēcpusdienās,
kad ir vairāk lietotāju, interneta ātrums ir ļoti lēns. Skolēni nāk ar saviem viedtālruņiem un
izmanto Wi-Fi. Bibliotēkām tiek abonēta Letonikas datu bāze, bet jāatzīst, ka to izmanto maz.
Divi piektās un divi sestās klases skolēni tika izvirzīti Reģionālajam skaļās lasīšanas
konkursam Balvos, ko rīkoja Balvu Centrālās bibliotēkas Bērnu nodaļas vadītāja.
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Bērniem ļoti interesēja Janikas Agitas rūķu izstāde. Rūķi bija ļoti krāšņi. Ienākot
bibliotēkā visus sagaidīja rūķis Rūdolfs un Andersones kundze, kuri uzraudzīja mazākos rūķus
un princeses. Bibliotēkā bija skatāmi arī vietējo rokdarbnieku darbi.
Bērni un jaunieši ik gadu tiek aicināti iesaistīties VKKF lasīšanas veicināšanas
programmā „Bērnu un jauniešu žūrija”. Šī mērķprogramma bibliotēkā tiek īstenota jau 17
gadus, bērni gaida un ar interesi lasa žūrijas piedāvāto grāmatu klāstu, lai gan, nenoliedzami,
daudziem šīs ir vienīgās grāmatas, ko viņi izlasa gada laikā. Bērnu, jauniešu žūrijas darbā katru
gadu vidēji piedalās 23 eksperti.
Lai nodotu kultūrvēsturisko mantojumu nākamajām paaudzēm, bibliotēka nopietnu
darbu veic novadpētniecības materiālu apzināšanā, apkopošanā, saglabāšanā, veidojot
tematiskas mapes un albūmus. Galvenie virzieni novadpētniecības jomā saistīti ar novada
vēstures pētīšanu, novadnieku apzināšanu, materiālu vākšanu un apkopošanu.
•
•
•

Novadpētniecības darba galvenās prioritātes pārskata gadā:
novadpētniecības krājuma papildināšana, izmantojot daudzveidīgus informācijas
avotus;
tradicionālo un elektronisko novadpētniecības resursu popularizēšana;
sadarbība ar novadniekiem.

Novadpētniecības krājums ietver dažāda tipa un veida dokumentus: grāmatas, 32
tematiskās mapes, bukleti, pētnieciskie darbi. Daudzus bibliotēkā apkopotos novadpētniecības
materiālus var apskatīt ar Balvu Centrālās bibliotēkas izveidotās kultūrvēstures datu bāzes
http://www.balvurcb.lv/kb/ . Tematiskās mapes tiek izmantotas skolēnu zinātniski pētniecisko
darbu sagatavošanai, skolēniem projektu nedēļas ietvaros par interesējošām tēmām.
Lai popularizētu Latgales rakstniekus, tika izliktas sekojošas izstādes:
“Ej, ej dziedi un smej! Sirdi pretī liec, Un dzīves sīkumos neiestiedz” Baltinavas novada
dzejniecei Venerandai Andžānei 80, “Ievērojamākajam Latgales rokraksta literatūras pārstāvim
Andrīvam Jūrdžam 175”. “Nikuo taida jau es naasu darejs! Naasu ni deputats, ni ministrys, ni
veiskups. Vysus šūs Ej, ej dziedi un jubilejāgodus tik asu darejs sovu dorbu. Vyss ir dareits
Dīva gūdam! Ļūti interesanti ir pieteit sovu paguotni.” / A.Budže/ - garīdzniekam, publicista,
baznīcas vēsturniekam Albertam Budžem – 90.
Sakarā ar ārkārtējo situāciju valstī, lai ierobežotu vīrusa COVID – 19 izplatīšanās
iespējas tika izvērtēta publiska pieejamība bibliotēkā. Apmeklētāju bija mazāk.
Šajā laika periodā pastiprināti tika strādāts pie Baltinavas vēstures pētīšanas, kas ir viens
no bibliotēkas darba virzieniem. Pēc muzeja vadītājas lūguma meklēju materiālus par
Baltinavas muižu un muižniekiem Hilzeniem, Ivanu Jelaginu, Aleksandru Gorožanski u. c., par
Baltinavas pareizticīgo baznīcu.
Bibliotēkas mājaslapā ievietoti materiāli par Baltinavas kultūrvēstures pieminekļiem
Kopā ar muzeja vadītāju A. Keišu vācam materiālus, skenējam fotogrāfijas par MTS,
sadzīves pakalpojumiem, slimnīcu, skolām.
Ziemeļlatgales tautastērpa darināšanas darbnīca Baltinavā. Viena no meistardarbnīcām
bija dzijas krāsošana ar dabīgām krāsvielām. Tika sameklēta literatūra par dabas krāsvielām ar
kuru varēja iepazīties pasākuma dalībnieki.
Bibliotēkā tika izlikta - fotoizstāde no filmas “Miers. Robeža. Tilts.” uzņemšanas
Baltinavā.
4. septembrī Baltinavas novada muzejā notika pasākums “Baltinavas etnogrāfiskā
ansambļa pūrs. Annas Mežales piemiņai...” Pasākuma dalībnieki dalījās atmiņās par mūžībā
devušos etnogrāfiskā ansambļa dziedātāju Annu Mežali. Bibliotēkas vadītāja bija sagatavojusi
literatūras izstādi, kurā bija apkopoti materiāli no preses izdevumiem, no Balvu RCB
kultūrvēstures datu bāzes.
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Baltinavas novada muzejs (BPM) ir
Baltinavas pašvaldības pakļautības iestāde.
Baltinavas novada muzeja darbības pamats
ir Baltinavas novada domes apstiprināts
nolikums (19.11.09. Sēdes protokols
Nr.9&7). Baltinavas novada muzejs
dibināts 1996.gadā. Apmeklētājiem pirmo
reizi atvērts 1997. gada 28. maijā.
Baltinavas novada muzeja misija ir
ar Baltinavas vēstures un kultūras bagātību
apzināšanu,
saglabāšanu
un
popularizēšanu, akcentējot nemateriālo
kultūras mantojumu novadā:
•
celt vietējās sabiedrības pašapziņu un rosināt iedzīvotājus dot savu ieguldījumu
pagātnes mantojuma saglabāšanā nākamajām paaudzēm;
•
izglītot jauno paaudzi turēt cieņā sava novada kultūras tradīcijas, materiālās un garīgās
kultūras vērtības.
Baltinavas novada muzejam ir četri darbības pamatvirzieni:
1.
Muzeja krājuma pilnveidošana un uzturēšana;
2.
Pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma izpēte, balstoties uz krājumu un citiem avotiem;
3.
Muzeja krājuma un pētnieciskā darba rezultātu pieejamības nodrošināšana un
popularizēšana;
4.
Muzeja darbības nodrošināšana sadarbībā ar pašvaldību.
Muzeja darbības pamatā ir Baltinavas 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 pagasta vēsturi, ievērojamākajiem
novadniekiem, 20.gs. sadzīves priekšmetiem un darbarīkiem, etnogrāfiju.
Baltinavas novada muzejā var apskatīt dažādas maināmās izstādes, jo galvenā
mērķauditorija ir vietējie iedzīvotāji un pagasta skolu skolēni. Izstāžu laikā ir iespēja tikties ar
izstāžu autoriem, notiek dažādi tematiski pasākumi, meistardarbnīcas, sniegtas konsultācijas,
zinātniska un metodiska palīdzība skolēniem un studentiem, izstrādājot pētnieciskos, kursa un
bakalaura darbus par Baltinavas novada vēsturi.
Tālākiem apmeklētājiem tiek piedāvāta ekskursija pa Baltinavas centru.
2020. gada Baltinavas novada muzeja budžets ir 39389 eur. t.sk. 19042 eur LEADER
finansējums. Ar dalību LEADER projektos atjaunotas muzeja ekspozīcijas telpas un iegādāts
aušanas inventārs.
2020. gadā muzejā atklātas 6 maināmās izstādes. Muzeja krājums papildināts par 54
krājuma vienībām. Nacionālajā muzejā kopkatalogā ievadītas 275 krājuma vienības. 6 krājuma
vienības deponētas uz Latgales kultūrvēstures muzeja keramikas ekspozīcijā „Māla un uguns
pārvērtību radītais brīnums”.
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No Latvijas Okupācijas muzeja deponēta izstāde „Masļenku traģēdija – Latvijas
traģēdija. 1940. gada 15. Jūnijs”.
Aktīva dalība Masļenku piemiņas pasākumā un muzejā uzņemts Latvijas valsts
prezidents un citas Valsts amatpersonas.
Sniegta informācija un materiāli plenēra „Viļakas iela viena no vecākajām ielām
Baltinavā” rīkotājiem.
Sadarbojoties ar LNKC, Baltinavas vidusskolu, Baltinavas bibliotēku, muzejā
organizēts 4 dienu seminārs „Ziemeļlatgales tautas tērpa darināšanas darbnīcas”.
Organizēts pasākums „Satiec savu meistaru” muzejā – „Baltinavas etnogrāfiskā
ansambļa dziesmu pūrs. Annu Mežali pieminot”.
Darbnīcu „Baltinavas novada tradicionālā kultūra” vadīšana Rīgā Tautas tērpu centrā
„Senā klēts”.
Pētnieciskajā darbā izmantotas 703 krājuma vienības, eksportētas 375 krājuma vienības,
veikta krājuma esības un saglabātības pārbaude 1213 krājuma vienībai. Veikta krājuma
tekstīliju vēdināšana un koka priekšmetu apstrāde ar terpentīnu un petroleju pret ķirmju
bojājumiem. Finansiāli novērtētas 2195 krājuma vienības par summu 4328.72 eur.
Jaunizveidotas 25 krājuma zinātniskā apraksta kartītes un 14 papildinātas ar
informāciju. Izveidotas 54 krājuma primārās uzskaites kartītes.
Muzeju apmeklējuši 538 apmeklētāji, novadītas 29 ekskursijas muzejā un pa Baltinavas
ciematu.
Muzejā strādā viens darbinieks.
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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
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.
Kultūras nama darbība 2020. gadā.
Baltinavas kultūras nams 2020. gadā ir darbojies pēc sastādītā un apstiprinātā pasākumu
plāna, pielāgojot savu darbību Covid-19 pandēmijas dēļ ieviestajiem ierobežojumiem.
2020. gada sagaidīšana Baltinavā – tradicionālā svētku uguņošana pie KN un
turpinājumā diskotēka līdz rīta gaismai. Pasākuma izmaksas – 250,00 eur.
18. janvārī Baltinavas amatierteātris „Palādas” svinēja savu 20. pastāvēšanas gadadienu.
Šoreiz ciemos pie „Palādiešiem” bija paši tuvākie kolektīvi un draugi ar ko kopā būts uz un aiz
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skatuves – Gaigalavas amatierteātris, Dekteru amatierteātris, Briežuciema deju kolektīvs
„Pāris”, kā arī Baltinavas KN pašdarbnieki. Tika izstaigāti atmiņu ceļi divdesmit gadu garumā
un izrādītas dažādas jautras aizkulišu norises. Kopumā pasākumu apmeklēja ap 300 skatītāju
un atbalstītāju. Ballē, kas sekoja koncertam, muzicēja Zintis Krakops. Pasākuma izmaksas –
400,00 eur.
8. februārī jau tradicionāli kultūras namā notika Baltinavas vidusskolas Žetonu vakara
svinīgais pasākums un absolventu salidojums.
5. martā kultūras nams uzņēma mazos skatītājus ar lielo leļļu teātra izrādi – Lillīgās
puķes jociņi. Izrādi apmeklēja ap 90 pirmskolas un sākumskolas vecuma bērni no Baltinavas
un Rekavas vidusskolām. Kopējās izmaksas – 300,00 eur.
8. martā – Sieviešu dienas tējas pēcpusdiena. Ciemos pie Baltinavas novada dāmām
ieradās Briežuciema dramatiskā pulciņa dalībnieki ar izrādi „Boņuka sīvītes”. Dāmas baudīja
tēju un saldumus, dalījās sievišķīgos noslēpumos un piedalījās dažādās spēlēs. Pasākuma
izmaksas – 50,00 eur.
Marta vidus atnāca ar ziņu par Covid-19 pandēmijas sākšanos, līdz ar to nevarēja notikt
ierastie un plānotie pasākumi. Zemes stundas laikā novada iedzīvotāji tika aicināti mājās veidot
veselīgus kokteiļus un dalīties ar savām unikālajām receptēm novada Facebook lapā. Izpalika
ierastā Lieldienu svinēšana.
4. maijā Baltinavas kultūras nama jauktā kora un etnogrāfiskā ansambļa dalībnieki
piedalījās virtuālajā LNKC pasākumā Tautas tērpu gājiens – uzvelkot kolektīva tautastērpu,
individuāli nofotografējoties un iesūtot savus foto ar tēmturi #tautastērpugājiens un
#katramsavutautastērpu. Šo foto apkopojumu var apskatīt LNKC mājaslapā.
Jūnijā nenotika arī ierastā Līgo svētku svinēšana muižas parka estrādē. Kultūras nama
pašdarbnieku kolektīvi gan atrada veidu kā sveikt svinētājus vasaras saulgriežos un tapa
apvienotais video sveiciens, kas tika publicēts Baltinavas KN Facebook lapā.
4. jūlijā nedaudz citādākā formātā, ievērojot esošos ierobežojumus, Bērnības svētkus
nosvinēja novada 4 sešgadīgie bērni. Pasākums notika muižas parka estrādē, bērni saņēma
dāvaniņas un izšūpojās šūpolēs. Viņiem par prieku uzstājās triku meistars, kā arī bija iespēja
dzirdēt un izmēģināt bītboksu. Pasākuma izmaksas – 70,00 eur.
4. jūlijā tika svinēti arī Pilngadības svētki 7 novada jauniešiem, kas šogad sasniedza 18
gadu vecumu. Nekāda plaša pulcēšanās nevarēja notikt, tādēļ jaunieši pēc dievkalpojuma
Baltinavas Romas katoļu baznīcā devās uz Alūksni, lai baudītu braucienu ar kuģīti
„Marienburg”. Pasākuma izmaksas – 150,00 eur.
6. – 9. augusts LNKC organizētais praktiskais seminārs „Ziemeļlatgales tautas tērpa
darināšana”. Pasākuma programmā dzijas krāsošana ar dabiskām krāsvielām, celu jostas
aušana, krekla pleciņa izšūšana. Pasākuma izmaksas – 300,00 eur.
22. augustā – Mazā novada diena. Priekšpusdienā muižas parka estrādē norisinājās
sportiskās aktivitātes – mini zoles turnīrs, pludmales volejbola turnīrs, netradicionālās sporta
spēles, aktivitātes bērniem un jauniešiem, izjāde ar zirgu, fotoorientēšanās. Pēcpusdienā notika
mājražotāju un amatnieku tirdziņš, un viesmākslinieka Roberto Meloni koncerts. Vakarā
apmeklētāji varēja baudīt novada pašdarbnieku koncertu. Pasākumu apmeklēja ap 200
cilvēkiem. Izmaksas – 700,00 eur.
29. augustā Svātūnes karjerā Stipro skrējiens, kuru apmeklēja skriešanas entuziasti gan
no Baltinavas novada, gan citurienes. Izmaksas – 200,00.
2. oktobrī Baltinavas kultūras nams uzņēma Latvijas Izpilddirektoru asociācijas
kopsapulces dalībniekus. No kolektīviem uzņemšanā piedalījās novada jauktais koris un
amatierteātra „Palādas” dalībnieki. Izmaksas no KN budžeta – 200,00 eur.
6. novembrī pie Masļenku traģēdijas upuru piemiņas vietas notika Robežsargu dienai
veltīts pasākums ar Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu koncertu.
11. novembrī Lāčplēša dienas godasardze pie Masļenku traģēdijas piemiņas vietas –
piedalījās gan jaunsargi, gan skolotāji, gan deputāti. Izmaksas – 10,00 eur.
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4. decembrī pie novada domes iemirdzējās novada Ziemassvētku egle. Izmaksas
noformēšanai – 200,00 eur.
26. decembrī – Ziemassvētku vecīša brauciens pie Baltinavas novada pirmskolas
vecuma bērniem.
Valstī ieviestie ierobežojumi liedza rīkot plašus pasākumus, līdz ar to izpalika daudzi
plānotie pasākumi un norises. Daļa no ietaupītajiem finanšu līdzekļiem par nenotikušajiem
pasākumiem tika novirzīta kultūras nama telpu kosmētiskajam remontam. KN telpu kosmētiskā
remonta izmaksas sastādīja 16310,00 eur.
2021. gadā plānotie pasākumi.
2021. gadā Baltinavas kultūras nams plāno atgriezties darboties ierastajā ritmā,
organizēt un rīkot visus tradicionālos un radīt jaunas atpūtas un izklaides iespējas. Tiek plānots
īpašu uzmanību pievērst novada jauniešiem un bērniem, sadarbojoties ar Baltinavas izglītības
iestādēm rīkot kultūras nama telpās gan izglītojošus seminārus, gan nodrošinot aktīvas izklaides
un brīvā laika pavadīšanas iespējas. Tiek domāts arī par veco ļaužu integrāciju sabiedrībā,
organizējot kultūras pasākumus.
17.tabula. Plānotie pasākumi 2021. gadā
Pasākums

Datums
Janvāris

Februāris
Sniega skulptūras
Marts
8.03.

Sieviešu dienas auto/foto orientēšanās

19.03.

Piektdienas saruna pie tējas

Marta beigas

Satiec savu meistaru

Aprīlis
5.04.

Lieldienas (darbnīcas bērniem, teātra izrāde, diskotēka).

16.04.

Piektdienas saruna pie tējas

Maijs
4.05.

Baltā galdauta svētki, „Baltinavas novada Lepnums 2020” pasniegšana,
koncerts

21.05.

Piektdienas saruna pie tējas

Jūnijs
18.06.

Piektdienas saruna pie tējas

23.06.

Līgo svētki „Palādas” izrāde, balle
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Jūlijs
10.07.

Bērnības un pilngadības svētki
Diskoballe

Augusts
5.-8.08.

LNKC seminārs

21.08.

Sporta diena

28.08.

Stipro skrējiens

Septembris
6.09.

Tēva diena (pasākums ģimenēm)

18.09.

Tautas muzikantu saiets

Oktobris
17.10. vai
24.10.

OTTO balle
Zolītes turnīrs

Novembris
11.11.

Lāpu gājiens

17.11.

LR proklamēšanas 101. gadadiena, balle
Pašdarbnieku koncerts

Decembris
4.12.

Egles iedegšana

25.12.

Eglīte pirmskolas bērniem
Ziemassvētku koncerts
(skolas, pašdarbnieki)

25.12.

Ziemassvētku balle gada noslēguma balle

31.12.

Jaungada sagaidīšana

BALTINAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PUBLISKAIS PĀRSKATS 2020

40

Baltinavas novada pašvaldība 2020. gada aprīlī uzsāka grants ceļa “Kaši – Pleitova (00.8km)” pārbūvi, realizējot ELFLA pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana
lauku apvidos” projektu “Baltinavas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve 2. kārta” Nr.
19-07-A00702-000054. Infrastruktūras izbūves darbi uzsākti 2020. gada aprīlī un pabeigti
2020. gada jūlijā. Kopējās projekta izmaksas sastāda 66904.25 euro, ELFLA finansējums –
60213.82 euro, Baltinavas novada pašvaldības līdzfinansējums – 6690.43euro.
“Baltinavas novada muzeja ekspozīcijas telpu atjaunošana”. Baltinavas novada
dome 2020. gadā realizējusi projektu 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 bija paredzēts atjaunot divas muzeja ekspozīcijas telpas.
Veikt telpu sienu un griestu remontu, noslīpēt un nolakot grīdu, ierīkot kvalitatīvu
apgaismojumu. 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 darbi pabeigti 2020. gada 14.
februārī.
“Aprīkojuma iegāde Baltinavas kultūras namam”. Baltinavas novada dome 2020.
gadā realizējusi 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 bija 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
bija 9880.44 EUR bez PVN, (11955.33 EUR ar PVN). Realizējot projektu tika piesaistīts
ELFLA pasākuma "Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem" finansējums
9444.46 EUR apmērā. 2510.87 EUR līdzfinansējumu nodrošināja Baltinavas novada dome.
Projekta realizācijas laiks – 2019.gada augusts - 2020.gada marts.
“Tautas tērpu izgatavošana un piegāde Baltinavas jauktajam korim”. Baltinavas
novada dome 2020. gadā pabeidza projekta “Aprīkojuma iegāde Baltinavas kultūras namam”
Nr. 19-07-AL19-A019.2207-000008 realizāciju ELFLA pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai
attīstībai”, 2.7. rīcībā – Nemateriālo kultūras vērtību saglabāšana un popularizēšana.
Projekta mērķis bija 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.
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Realizējot projektu tika piesaistīts ELFLA pasākuma "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai"
finansējums 90% apmērā, 10% līdzfinansējumu nodrošināja Baltinavas novada dome.
Projekta kopējās izmaksas sastādīja 11110.00euro. ELFLA finansējums sastādīja
9000.00 euro, Baltinavas novada pašvaldības finansējums 2110 euro. Projekta realizācijas laiks
2019.gada augusts - 2020.gada janvāris.
“Aušanas inventāra iegāde Baltinavas novadam”. Baltinavas novada dome 2020.
gadā uzsākusi un realizējusi projekta “Aušanas inventāra iegāde Baltinavas novadam” Nr. 2007-AL19-A019.2206-000008 realizāciju ELFLA pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai
attīstībai”, 2.6. rīcībā – Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem. Projekta
mērķis bija iegādāt aušanas inventāru Ziemeļlatgales nemateriālā kultūrmantojuma
saglabāšanai un popularizēšanai. Projekta īstenošanas rezultātā ir iegādātas 2m platas stelles,
Nr.35, 82, un Nr.100 šķieti, slēgtais riekums, griežamie velku loki un piecas atspoles ar
ritenīšiem.
Baltinavas novada muzejs, sadarbībā ar audēju pulciņu, visiem interesentiem sniedz
bezmaksas konsultācijas Ziemeļlatgales tautas tērpa darināšanā, komplektēšanā un valkāšanā.
Ikvienam apmeklētājam ir iespēja apsēsties stellēs un ieaust dažas rindas. Projekta realizācija
rada iespēja izzināt aušanas procesu un pašiem mācīties un noaust kultūras nemateriālās
vērtības. Sevišķi aicināti tiek senā amata pratēji, lai nodotu savas zināšanas un prasmes
jaunākajai paaudzei. Pie jaunajām stellēm netiek liegta pieeja arī citiem gribētājiem.
Projekta “Aušanas inventāra iegāde Baltinavas novadam” kopējās izmaksas bija
4391.74 EUR bez PVN, (5314.00 EUR ar PVN). Realizējot projektu ir piesaistīts ELFLA
pasākuma " Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" finansējums 4500.00EUR apmērā.
814.00EUR līdzfinansējumu nodrošināja Baltinavas novada dome.Projekta realizācija veikta
no 2020.gada marta līdz 2020.gada jūnijam.
Tiek turpināts ESF veselības veicināšanas projekts “Dzīvo aktīvs Baltinavā!”, kura
ietvaros Baltinavas vidusskolas jaunieši brauc mācīties peldēt uz Balvu peldbaseinu, novada
iedzīvotāji piedalījās veselības vingrošanas un nūjošanas nodarbībās, kā arī dažādās ar veselības
uzlabošanu saistītās lekcijās un semināros. Kopš 2020.gada jūnija ir noslēgta papildu
Vienošanās par projekta aktivitāšu papildināšanu un turpināšanu līdz 2023.gadam. Projekta
kopējās izmaksas palielinātas līdz – 25381EUR.
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.
2020. gada no 30. septembra līdz 1. oktobrim Rugājos 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 Rugāju novada administrācijas noorganizētajā projekta pasākumā tikās
Latvijas puses projekta uzņēmēji un amatnieki.
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. 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.
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2020. gadā realizēts Baltinavas novada investīciju projekts “Zivju resursu
papildināšana Baltinavas novada Svētaunes un Obeļovas ezerā”. Svētaunes ezerā
2020.gada jūlijā tika ielaisti 3600 vienvasaras līdaku mazuļi, savukārt Obeļovas ezerā tajā pašā
laikā ielaisti 1500 vienvasaras līdaku mazuļi. 2020.gada 20. oktobrī Svētaunes ezera laivu
ielaišanas vietā tika ielaisti 3600 vienas vasaras zandartu mazuļi. Kopējās projekta izmaksas
2904.73 euro.
Baltinavas novada pašvaldības darbinieki aktīvi strādā, lai novads attīstās, tiek
piesaistīts finansējums no ES fondiem tādejādi atslogojot pašvaldības budžetu.

BALTINAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PUBLISKAIS PĀRSKATS 2020

43

Lai nodrošinātu atvērtas pašvaldības tēla veidošanu un iedzīvotāju informēšanu par
aktuālajiem jaunumiem, izmaiņām pašvaldības iestādēs vai lēmumos, Baltinavas novada domē
tiek izmantoti dažādi informācijas kanāli.
Kopš 1997. gada regulāri (reizi mēnesī, 500 eksemplāri) tiek izdots pašvaldības
informatīvais izdevums „Baltinavas Vēstis”. Informatīvais izdevums ir bezmaksas, iedzīvotāji
to saņem savās pasta kastītēs, vai novada tirdzniecības vietās, avīzes iznākšanas dienā.
“Baltinavas Vēstīs” tiek atspoguļoti domes sēžu lēmumi, apstiprinātie saistošie noteikumi un
visa jaunākā informācija par notiekošo Baltinavas novada domē, iestādēs un novada teritorijā
kopumā. Visi “Baltinavas Vēstis” numuri tiek publicēti arī elektroniskā formātā – pašvaldības
mājaslapā.
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 domes saistošajiem noteikumiem;
Baltinavas novada iestādēm; kultūras, sporta un sabiedriskajām aktivitātēm; projektu
realizācijas gaitu novadā; uzņēmējdarbību; lauksaimniecību; vakancēm; baznīcu draudžu ziņas,
kā arī pasākumu galerijas. Mājaslapas sadaļā Pajautā mums! ikviens iedzīvotājs var iesūtīt sev
interesējošos jautājumus Baltinavas novada domei. Uz jautājumiem tiek atbildēts privāti, uz
jautājuma iesniedzēja norādīto e-pastu. Dažkārt atbildes uz jautājumiem tiek publicētas
“Baltinavas Vēstīs”, ja problēmjautājums un atbilde uz to varētu būt aktuāla arī citiem novada
iedzīvotājiem.
2020. gadā novada domē darbu turpina sabiedrisko attiecību speciāliste, kuras viens no
galvenajiem uzdevumiem ir Baltinavas novada domes un iedzīvotāju savstarpējās informācijas
aprites nodrošināšana. Baltinavas novadam ir izveidoti profili sociālajos portālos
www.draugiem.lv (sekotāju skaits uz 01.06.2021 - 568), www.facebook.com (sekotāju skaits
uz 01.06.2021 – 1192), www.twitter.com (sekotāju skaits uz 01.06.2021 – 516). Izmantojot
sociālo tīklu sniegtās iespējas, īsā laika posmā iespējams informēt plašu cilvēku loku.
Esošajiem baltinaviešiem un citiem ar Baltinavu saistītiem cilvēkiem ir iespēja ērti pārskatīt
visus novadā un izglītības iestādēs aizvadītos notikumus, fotogalerijas un publiskos
paziņojumus.
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Pašvaldības turpmākās darbības prioritātes.
•
•
•
•
•
•
•

Turpināt sakārtot ceļa infrastruktūru:
Autoceļa Kaši-Surikova grants segums -atjaunošana 4,66 km,
Parka iela 0,80 km – dubultā virsmas apstrāde,
Tilžas iela 0,20 km – dubultā virsmas apstrāde,
Jaunā iela II posms 0,20 km – dubultā virsmas apstrāde,
Tirgus iela 0,188 km – dubultā virsmas apstrāde,
Dārza iela 0,20 km – dubultā virsmas apstrāde,
Jaunā iela I posms 0,24 km – dubultā virsmas apstrāde.

Ir ieplānots finansējums Svētaunes un Obeļovas ezera ekosistēmas atjaunošanai –
niedru pļaušanai.
Svarīgi pabeigt kultūras nama telpu atjaunošanas darbus. Šogad ir plānots nomainīt
parketa klājumu, kas nav mainīts kopš 1976. gada un ir nolietojies.
Baltinavas novada muzejam nepieciešams paplašināt telpas. To var realizēt, pielāgojot
bijušās pirmsskolas izglītības iestādes telpas.
Tāpat ļoti svarīgi turpināt Saimnieciskās nodaļas tehniskā nodrošinājuma
papildināšanu, iegādājoties piekabi, pļāvēju-smalcinātāju un trīspunktu uzkares ekskavatoru.
Svarīgi ir likt uzsvaru uz efektīvu un saimniecisku iestāžu un struktūrvienību darbību,
izanalizēt un ekonomiski pamatot visus nepieciešamos finanšu ieguldījumus. Lai veiksmīgi
risinātu virkni saimniecisku jautājumu pašvaldībā, ir ļoti būtiski stiprināt Saimniecisko nodaļu
gan ar cilvēkresursiem, gan materiāli tehnisko nodrošinājumu.
Plānojam arī turpmāk atbalstīt vietējo biedrību un NVO iniciatīvas.
Turpināsim darbu ar jaunatni un sniegsim pēc iespējas lielāku atbalstu aktivitātēm.
Uzskatām, ka būtiski jāatbalsta mazie uzņēmēji, mājražotāji un amatnieki, turpināsim
granta finansējumu biznesa ideju atbalstam, 2021. gadā ir plānots lielāks finansējums grantu
programmai “Mana biznesa ideja Baltinavā”.
Ļoti svarīgi ir 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 ģimes ārtsta 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.
Plānots turpināt rīkot izglītojošās vides skolas bērniem un jauniešiem, liekot akcentu uz
ekoloģiskas vides saglabāšanu un dabas bagātību nozīmīgumu Latvijas tautasaimniecībā.
Arī 2021. gadā Baltinavas novada pašvaldība iesaistīsies NVA programmā
“Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā” kur būs iespēja augusta mēnesī strādāt 8
skolēniem pie teritorijas labiekārtošanas darbiem.
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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”.
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, 2021. gadā noteiktā proporcija 75:25 atstās negatīvu iespaidu pašvaldības
investīciju projektu realizācijā. Tāpat, pašvaldību izlīdzināšanas fonda nosacījumu izmaiņas,
pieaugums zemju kadarstrālajās vērtībās, ES struktūrfondu un citu finanšu instrumentu
pieejamība, kā arī nemitīgi pieaugošais pašvaldības funkciju klāsts, kuram neseko valsts
finansējums. 2021. gada būs izmaiņas GMI un dzīvokļa pabalsta likmēs, kuras jānodrošina
pašvaldībām, diemžēl, tas mazinās iespēju attīstības veicināšanai.
Attīstoties tehnoloģijām, pieaug bezdarba līmenis, tas savukārt palielina sociālo slogu.
Energoresursu cenu pieaugums veicina preču, pakalpojumu un būvdabu izmaksu
pieaugumu, kā rezutātā palielinās pašvaldības budžets iestāžu, struktūrvienību uzturēšanas
izdevumiem.
Valsts autoceļu fonda finansējums nav pietiekošs, lai nodrošinātu pašvaldības autoceļu
un ielu pilnvērtīgu ikdienas uzturēšanu, kā rezultātā pasliktinās ceļu stāvoklis.
Ņemot vērā šobrīd neskaidro valsts finanšu politiku un plānoto administratīvi teritoriālo
reformu pēc 2021.gada, ir ierobežota novada infrastruktūras attīstības un izaugsmes iespējas
ilgtermiņa plānu izpildē, tas ir uzskatāms par pašvaldības attīstību bremzējošo faktoru..
Neapmierina arī Pašvaldību finanšu izlīdzinšanas fonda sadales mehānisms, kā rezultātā notiek
nevienmērīga reģionu attīstība. Vislielākie riski varētu būt no neprognozējāmās likumdošanas
izmaiņām.
2021. gadā Baltinavas novada pašvaldību skars ļoti būtiskas izmaiņas, Baltinavas
novads tiks apvienots ar Balvu, Viļakas un Rugāju novadu, bet uz doto brīdi nav skaidrības, kā
uzlabosies pakalpojumu kvalitāte un pieejamība novada iedzīvotājiem.
Negatīvu ietekmi atstāja 2020. gadā noteiktie ierobežojumi kredītresursiem.
2020. 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
cilvēki uz 1km2 samazinājās līdz 5,0 cilvēki uz 1 km2. Lai ieinteresētu jauniešus palikt vai
atgriezties arī pašvaldībai jārada finansiāli lielākas atbalsta programmas. Iedzīvotāju skaita
samazinājums ietekmē arī skolēnu skaitu skolās, tas samazinās katru gadu un pastāv zināmi
riski par skolēnu skaita nodrošinājumu, lai pastāvētu vidusskola.
Pašvaldībai būtu ievērojami vairāk jāiegulda tieši jauno, mazo un vidējo uzņēmēju
uzņēmējdarbības veicināšanā, uz doto brīdi nepietiekamas finansiālas iespējas šo atbalstu
ierobežo.
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Pašu būtiskāko izmaiņu Baltinavas novada pašvaldības iestāžu un iedzīvotāju dzīvē
atstās administratīvi teritoriālā reforma. Pastāv dažādi riski, kas var iezīmēties ar negatīvām
sekām gan teritorijai gan novada iedzīvotājiem.
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LATVIJAS REPUBLIKA
BALTINAVAS NOVADS
BALTINAVAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009115590
Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV - 4594. T. 64521227; 64522028, fax 64516077
e-pasts dome@baltinava.lv

DOMES SĒDES PROTOKOLS
Nr. 12
Baltinavas novadā

2021. gada 22.jūnijā

[..]
13.&
Par Baltinavas novada pašvaldības 2020.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 9 balsīm
``PAR`` (I.Slišāns, G.Bartkevičs, V.Mītke, M.Skaba, L.Kūkoja, I.Vilkaste, A.Keiša, I.Siliņa,
S.Tabore), ``PRET`` - nav, ``ATTURAS`` - nav ,, NOLEMJ:
1. Apstiprināt Baltinavas novada pašvaldības 2020.gada publisko gada pārskatu
(pielikumā).
2. Publisko gada pārskatu iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.
3.Publisko gada pārskatu publicēt Baltinavas novada pašvaldības mājaslapā
internetāwww.baltinava.lv.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.
Sēdes vadītājs

paraksts

S. Tabore
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NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS
Mēs, zvērinātu revidentu komercsabiedrība „Nexia Audit Advice”, veicām Baltinavas
novada pašvaldības 2020. gada finanšu pārskata revīziju saskaņā ar Latvijas Republikā atzītiem
finanšu revīzijām piemērojamiem Starptautiskajiem Augtāko revīzijas iestāžu standartiem
(turpmāk – ISSAI).
Atbilstoši Latvijas Republikas Revīzijas pakalpojumu likumam (“Revīzijas
pakalpojumu likums”) mēs veicām revīziju saskaņā ar ISSAI. Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu
pārliecību par to, ka finanšu pārskats kopumā nesatur kļūdas vai krāpšanas dēļ izraisītas
būtiskas neatbilstības, un sniegt revidentu ziņojumu, kurā izteikts atzinums. Pietiekama
pārliecība ir augsta līmeņa pārliecība, bet tā negarantē, ka revīzijā, kas veikta saskaņā ar ISSAI,
vienmēr tiks atklāta būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. Neatbilstības var rasties krāpšanas vai
kļūdas dēļ, un tās ir uzskatāmas par būtiskām, ja var pamatoti uzskatīt, ka tās katra atsevišķi vai
visas kopā varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, ko lietotāji pieņem, balstoties uz šo finanšu
pārskatu.
Veicot revīziju saskaņā ar ISSAI, visa revīzijas procesa gaitā mēs izdarām profesionālus
spriedumus un saglabājam profesionālo skepticismu.
Mēs esam neatkarīgi no Pašvaldības saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas
standartu padomes izstrādātā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (tostarp Starptautisko
Neatkarības standartu) prasībām un Revīzijas pakalpojumu likumā iekļautajām neatkarības
prasībām, kas ir piemērojamas mūsu veiktajai finanšu pārskata revīzijai Latvijas Republikā.
Mēs esam ievērojuši arī Starptautiskā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksā (tostarp
Starptautiskajos Neatkarības standartos) un Latvijas Republikas Revīzijas pakalpojumu likumā
noteiktos pārējos profesionālās ētikas principus un objektivitātes prasības.
Mūsu uzdevums gūt pārliecību par pašvaldības gada pārskatam būtisko bilances
darījumu grupu eksistenci, īpašumtiesībām, pilnīgumu, novērtējumu un informācijas atklāšanu
un ieņēmumu un izdevumu pārskata būtisko darījumu grupu notikšanas faktu, pilnīgumu,
lieluma atbilstību, likumību un informācijas atklāšanu.
Veicot pārbaudi, izvērtējam pielietoto grāmatvedības politiku atbilstību un
grāmatvedības aplēšu un attiecīgās vadības uzrādītās informācijas pamatotību.
Vadība ir atbildīga par tāda finanšu pārskata, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu,
sagatavošanu saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija
noteikumiem Nr. 344 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, kā arī par tādas iekšējās kontroles
sistēmas uzturēšanu, kāda saskaņā ar vadības viedokli ir nepieciešama, lai būtu iespējams
sagatavot konsolidēto finanšu pārskatu, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdas dēļ izraisītas
būtiskas neatbilstības.
Mēs esam pievērsuši uzmanību zemāk minētajiem jautājumiem, t.i., vai Pašvaldība:
•

ir izslēgusi no bilances visus atsavinātos īpašumus;

•

ir piemērojusi pamatotas nolietojuma normas ilgtermiņa ieguldījumiem;

•

ir uzskaitījusi un atbilstoši klasificējusi visus tai piederošos aktīvus;

•

ir veikti iepriekšējo gadu kļūdu labojumi un to ietekme uz gada pārskatu.

Veikto procedūru ietvaros:
•

tika analizēta no sistēmas “G-VEDIS” saņemtās Pašvaldības finanšu uzskaites un
pamatlīdzekļu datu bāzes;

•

salīdzināti ievaddati ar datiem, kas pieejami no ārējiem avotiem;

•

izlases veidā izskatīti un izvērtēti darījumu attaisnojošie dokumenti;

•

novērtēti pieņēmumi un aplēses, kuras Pašvaldībā tika izmantotas.
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Novērojums

Sākuma atlikumi

1.

Grāmatvedības uzskaitē, projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Baltinavas novada
Baltinavas ciemā” ietvaros izbūvētajām inženierbūvēm1, nolietojuma norma neatbilst
normatīvā akta2 prasībām. Pārskata periodā iepriekš minētajām inženierbūvēm pārskatīts
lietderīgās lietošanas laiks atbilstoši MK noteikumos Nr. 87 “Grāmatvedības uzskaites
kārtība budžeta iestādēs” noteiktajam. Rezultātā laboti iepriekšējo gadu finanšu pārskatu
posteņu rādītāji par 90 609.03 euro vērtībā.

2.

Grāmatvedības uzskaitē piemērota nepareiza klasifikācija pamatlīdzekļiem: “Tautas tērpi”
- uzskaitīti kontā 1236 "Literārie un mākslas oriģināldarbi, kultūras un mākslas
priekšmeti", nevis kontā 1239 "Pārējie pamatlīdzekļi". Tā rezultātā 25 pamatlīdzekļiem3
netiek rēķināts nolietojums.

3.

Pašvaldībā daļēji ir veikta nomas līgumu klasifikācija un izvērtēšana, atbilstoši darījuma
būtībai. Līdz ar to, telpu nomai uzskaitē piemēroti neatbilstoši grāmatvedības konti,
darījumi atspoguļoti kontu grupā 2311 “Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem” nevis
kontu grupā 2316 “Prasības par operatīvo nomu”.

4.

Grāmatvedības uzskaitē nebija veikts izvērtējums uzskaitītajiem darījumiem nākamo
periodu ieņēmumu kontos par saņemtajiem ziedojumiem (dāvinājumiem). Tā rezultātā
ieņēmumi netiek atzīti tajā pārskata periodā, kurā ar aktīva saņemšanu saistītajos līgumos
ietvertie nosacījumi ir izpildīti.

Uz 01.01.2020. pastāvēja neatbilstība ar VID datiem:
Sociālais nodoklis – grāmatvedības datos uzrādīts parāds 77.59 euro vērtībā, pēc VID
datiem ir pārmaksa 129.96 euro vērtība;
5.2. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis - grāmatvedības datos uzrādīts parāds 53.00 euro vērtībā,
pēc VID datiem ir pārmaksa 440.26 euro vērtība;
5.3. Pievienotās vērtības nodoklis – grāmatvedības datos uzrādīta nodokļa pārmaksa 734.64
euro vērtībā, pēc VID datiem pārmaksa – 276.78 euro vērtība.
5.
5.1.

Ilgtermiņa ieguldījumi

Sākotnējā atzīšana un novērtēšana

6.

Normatīvais akts4 nosaka, ka pamatlīdzekļus uzskaita, ievērojot noteikumu5 minētos
nosacījumus un normatīvajos aktos budžeta izdevumu klasifikāciju jomā noteikto
pamatlīdzekļu vienības sākotnējās atzīšanas vērtību.

1

PL kartītes Nr.1495, 1496
MK 2018. gada 13. februāra noteikumi Nr. 87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs”
3
PL kartītes Nr.1567, 1770, 1771, 1883, 1939, 1940, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967,
1968, 1969, 1970, 1971, 435, 436, 602
4
MK noteikumi Nr. 87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 56.p.
5
MK noteikumi Nr. 87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs”
2
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7.

Normatīvais akts6 paredz, ka, ja pamatlīdzekļa iegādes vai izveidošanas vērtība ir mazāka
par normatīvajos aktos budžeta izdevumu klasifikāciju jomā noteikto vienas aktīva
vienības sākotnējās atzīšanas vērtību, aktīvus uzskaita apgrozāmo līdzekļu sastāvā.

8.

Saskaņā ar normatīvo aktu7 iestādes darbības nodrošināšanai nepieciešamā inventāra un to
priekšmetu, kuru kalpošanas laiks ir mazāks par vienu gadu, neatkarīgi no tā vērtības, kā
arī, kuru vērtība ir līdz 500 euro par vienību, ieskaitot ar pirkuma piegādi saistītos
izdevumus, neatkarīgi no to kalpošanas ilguma, iegādes un norakstīšanas izdevumus
uzskaita inventāra sastāvā.

9.

Pārskata periodā realizētā projektā ietvaros, pamatlīdzekļu sastāvā8 kopsummā 1 964.51
euro, nepareizi atzīti aktīvi ar vērtību, kura ir mazāka par normatīvajos aktos noteikto
vienas aktīva vienības sākotnējās atzīšanas vērtību.

Nolietojums
10.

Lai piemērotu vienādus principus un metodes grāmatvedības pārskatu sagatavošanā
saskaņā ar Likumā “Par budžetu un finanšu vadību” 30. un 31. pantu, grāmatvedības
uzskaiti jāveic, saskaņā ar Ministru kabineta 13.02.2018. noteikumu Nr. 87
“Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” prasībām.

11.

Normatīvais akts9 nosaka, ka nolietojumu neaprēķina – zemei, bioloģiskajiem aktīviem,
pazemes aktīviem, bibliotēku fondiem, kultūras un mākslas priekšmetiem, muzeju krājuma
priekšmetiem, dārgakmeņiem, dārgmetāliem un to izstrādājumiem, vērtslietām, valsts
aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā iekļautajiem pasaules un valsts nozīmes
kultūras pieminekļiem, izņemot tos, kuri tiek lietoti ikdienā.

12.

Normatīvais akts10 paredz, ka kontā 1236 “Literārie un mākslas oriģināldarbi, kultūras un
mākslas priekšmeti” uzskaita manuskriptus, gleznas, skulptūras un citus materiāli lietiskos
mākslas darbus un priekšmetus, kas atzīti par mākslas darbiem, kā arī antīkos priekšmetus.
Šajā kontā uzskaita arī likumā noteiktajā kārtībā reģistrētus kultūras un mākslas
priekšmetus, kuri iekļauti muzeju krājuma sastāvā un nav uzskaitīti citos pamatlīdzekļu
kontos atbilstoši to pielietojumam, neatkarīgi no to vērtības.

13.

Vēršam uzmanību, ka grāmatvedības uzskaitē piemērota nepareiza klasifikācija
pamatlīdzekļiem – “Tautas tērpi”. “Tautas tērpi” - uzskaitīti kontā 1236 "Literārie un
mākslas oriģināldarbi, kultūras un mākslas priekšmeti", nevis kontā 1239 "Pārējie
pamatlīdzekļi".

14.

Tā rezultātā 25 pamatlīdzekļiem11 netiek rēķināts nolietojums. Pēc mūsu aplēsēm uzkrātais
nolietojums 25 pamatlīdzekļiem uz 31.12.2020. ir 5 464.20 euro.

6

MK noteikumi Nr. 87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 56.p.
MK 27.12.2005. noteikumu Nr. 1031 “Noteikumi par budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”
pielikums (kods 2312)
8
PL kartītes Nr. 2294, 2295, 2270, 2272, 2273, 2274, 2276, 2278, 2279
9
MK noteikumi Nr. 87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 89.p.
10
MK noteikumi Nr. 87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs”
11
PL kartītes Nr.1567, 1770, 1771, 1883, 1939, 1940, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967,
1968, 1969, 1970, 1971, 435, 436, 602
7
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15.

Pašvaldībā nepabeigtā būvniecībā ir uzrādītas projektu izmaksas 3 638.00 euro vērtībā, bez
kustības jau vairākus gadus.

Īstermiņa prasības

16.

Normatīvais akts12 nosaka, ka kontā 2316 “Parsības par operatīvo nomu” uzskaita
īstermiņa prasības par operatīvās nomas pakalpojumiem ar atmaksas termiņu gada laikā no
bilances datuma.

17.

Vēršam uzmanību, ka grāmatvedības uzskaitē daļēji ir veikta nomas līgumu klasifikācija
un izvērtēšana, atbilstoši darījuma būtībai. Līdz ar to, debitoriem par telpu nomu 4 452.83
euro vērtībā, uzskaitē piemēroti neatbilstoši grāmatvedības konti, darījumi atspoguļoti
kontu grupā 2311 “Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem” nevis kontu grupā 2316
“Prasības par operatīvo nomu”.

18.

Pašvaldība nekustamā īpašuma nodokļa uzskaitei izmanto nekustamā īpašuma nodokļa
administrēšanas sistēmu „NINO”.

19.

Revīzijas laikā, salīdzinot NINO sistēmas pārskatos norādīto informāciju ar grāmatvedības
uzskaites datiem un 2020. gada pārskatā13 norādīto, ir konstatēts, ka grāmatvedības
uzskaitē14 un attiecīgi gada pārskatā15 uzrādīti parādi lielāki par 1 300.54 euro, nekā pēc
NINO datiem16.

Saistības

20.

Grāmatvedības uzskaitē nav veikts izvērtējums uzskaitītajiem darījumiem nākamo periodu
ieņēmumu kontos17 par saņemtajiem ziedojumiem (dāvinājumiem). Tā rezultātā, ieņēmumi
688.07 euro vērtībā netiek atzīti tajā pārskata periodā, kurā ar aktīva saņemšanu saistītajos
līgumos ietvertie nosacījumi ir izpildīti.

21.

Grāmatvedības uzskaitē uz 31.12.2020. pastāv neatbilstība ar VID datiem:
15.1. Sociālais nodoklis – grāmatvedības datos uzrādīts parāds 267.04 euro vērtībā, pēc
VID datiem parāds 127.28 euro vērtība, starpība – 139.76 euro;
15.2. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis – grāmatvedības datos uzrādīts parāds 714.68 euro
vērtībā, pēc VID datiem parāds 193.61 euro vērtība, starpība – 521.07 euro.

Kontu atlikumu un darījumu salīdzināšana starp vispārējās valdības darījuma
partneriem

12

MK noteikumi Nr. 87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs”
2020. gada pārskata veidlapa Nr.1 pielikums
14
grāmatvedības konts 2341 “Prasības par nekustamā īpašuma nodokli”
15
2020. gada pārskata veidlapa Nr.1 pielikums
16
Zemes un nekustamā īpašuma nodokļa kopsavilkums par 2020. gadu
17
grāmatvedības konti: 5154 “Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi par saņemtajiem ziedojumiem un dāvinājumiem”, 5914
“Nākamo periodu ieņēmumi par saņemtajiem ziedojumiem un dāvinājumiem”
13
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22.

Saskaņā ar normatīvo aktu18, laikposmā no 1. janvāra līdz 31. janvārim, izmantojot
ePārskatus, elektroniski salīdzina datus par: 1) prasību, nākamo periodu izdevumu, avansa
maksājumu un saistību atlikumiem atbilstoši normatīvajos aktos budžeta iestāžu
grāmatvedības jomā noteiktajai kontu plāna shēmai (izņemot atlikumus institucionālā
sektora apakšsektora kodā S130190 "Valsts budžets") pārskata perioda beigās: veidlapa
Nr. 8_SAL "Akts par savstarpējo atlikumu salīdzināšanu starp vispārējās valdības sektora
partneriem".

23.

ePārskatu sistēmā nav salīdzināts parāds 32.07 euro vērtībā ar Nodarbinātības valsts
aģentūru. Iepriekš minētā summa19 nav uzrādīta veidlapā Nr. 8_SAL "Akts par savstarpējo
atlikumu salīdzināšanu starp vispārējās valdības sektora partneriem".

Secinājumi

24.

Pašvaldība ir atbildīga par gada pārskata sagatavošanu atbilstoši Ministru kabineta
2018. gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 344 “Gada pārskata sagatavošanas kārtība” un tajā
sniegtās informācijas patiesu uzrādīšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Šī atbildība
paredz izveidot, ieviest un uzturēt tādu iekšējās kontroles sistēmu, kura nodrošina gada
pārskata sagatavošanu bez krāpšanas un kļūdu izraisītām neatbilstībām, kā arī izvēlēties un
lietot piemērotu grāmatvedības politiku.

25.

Atbilstoši MK 2003. gada 21. oktobra noteikumu Nr. 585 “Noteikumi par grāmatvedības
kārtošanu un organizāciju” V. nodaļai, uzņēmuma vadītājs nodrošina uzņēmuma
grāmatvedības kontroles sistēmas izstrādi, ieviešanu un uzturēšanu.

26.

Pašvaldības grāmatvedības kārtošana visos būtiskos aspektos atbilstoša LR likumam “Par
grāmatvedību”, MK 2003. gada 21. oktobra noteikumiem Nr. 585 “Noteikumi par
grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” un MK noteikumu Nr. 87 “Grāmatvedības
uzskaites kārtība budžeta iestādēs” prasībām.

27.

Grāmatvedības uzskaite tiek kārtota datorizēti, izmantojot sistēmu “G-VEDIS”.
Datorprogramma nodrošina datu sagatavošanu gada finanšu pārskatu sastādīšanai un ļauj
izsekot saimniecisko darījumu norisēm. Revīzijas darba gaitā bija iespējams saņemt
atbilstošu informāciju, izmantojot šo programmatūru. Ir noteiktas atbildīgās personas, kas
strādā ar datorprogrammu, kā arī sadalītas atbildības jomas un pienākumi.

28.

Nav konstatēts, ka ieplānotās kontroles procedūras netiktu izpildītas un ignorētas kādā
kontroles veikšanas posmā. Tā, piemēram, visi attiecīgie dokumenti (piemēram, kases un
avansa norēķinu atskaites, ceļazīmes u.c. saraksti, atskaites un akti) ir laicīgi sastādīti un
autorizēti, tas, savukārt, mazina būtisku neatbilstību risku finanšu pārskatā, krāpšanas risku
pašvaldībā, kā arī nodokļu riskus.

29.

Pārskata periodā ir veikta grāmatvedības datu korekcija, kas attiecas uz iepriekšējiem
periodiem, šīs labošanas rezultātā tiks laboti iepriekšējo gadu finanšu pārskatu posteņu
rādītāji.

18
19

MK noteikumi Nr. 344 “Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 134.p.
grāmatvedības konts 2311 “Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem”
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30.

Revīzijas laikā konstatētās nepilnības un neatbilstības tika pārrunātas ar grāmatvedības
darbiniekiem un daļēji novērstas.

31.

Izvērtējot iepriekš sniegto informāciju, varam secināt, ka esam guvuši pietiekamus
pierādījumus tam, ka Baltinavas novada pašvaldības darba organizācijas dokumenti un
grāmatvedības uzskaites sistēma atbilst pastāvošai likumdošanai, un ir pietiekošs
pamatojums patiesa 2020. gada finanšu pārskata sagatavošanai un apstiprināšanai.

Ieteikumi

32.

Ievērot normatīvo aktu prasības grāmatvedības uzskaites kārtošanā.

33.

Veicot gada inventarizāciju jāpārbauda nolietojuma normas noteikšanas pareizību un vai
nolietojums ir aprēķināts konsekventi, sistemātiski un atbilstoši pamatlīdzekļa ekonomiski
lietderīgajam lietošanas laikam.

34.

Pilnveidot ilgtermiņa ieguldījumu uzskaites grāmatvedības organizācijas dokumentus un
inventarizācijas veikšanas kārtību, paredzot kontroles procedūras uzskaites nepilnību
savlaicīgai atklāšanai.

35.

Pilnveidot iekšējās kontroles procedūras grāmatvedībā darījumu izvērtēšanā, klasifikācijā
un uzskaitē.

36.

Pilnveidot iekšējās kontroles procedūras, lai nodrošinātu, ka darījumu ekonomiskā būtība
tiek atklāta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.

SIA „Nexia Audit Advice”
Licence Nr. 134
Biruta Novika
Valdes locekle
atbildīgā zvērināta revidente, sertifikāts Nr. 106
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR
DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
Biruta Novika, 29157759
biruta.novika@nexia.lv
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