
Laipni lūdzam Baltinavas novadā!





Vispārīgā informācija
• Baltinavas novads ir pašvaldība Latgalē, 253 km no Rīgas, Krievijas 

pierobežā. 

• Baltinavas novada kopējā platība ir 18496 ha jeb 185,0km2.

• Novads robežojas ar Kārsavas novada Salnavas pagastu, Balvu 
novada Tilžas un Briežuciema pagastiem un Viļakas novada 
Šķilbēnu pagastu. 

• Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2020. bija 1061. 

• Lauksaimniecībā izmantojamā zeme aizņem9072,2624 ha, 
apmēram 49 %. 

• Meži aizņem 6737,05 ha jeb 36,4% no novada teritorijas. 



• Bezdarba līmenis uz 31.08.2020. sastādīja 11,9%.

• Uzņēmējdarbība.  69 aktīvi uzņēmumi (SIA un zemnieku saimniecības) 
un 53 saimnieciskās darbības veicēji.

 Novadā atvērta 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 
veterinārārsta prakse.



SIA "Pietālava"

SIA "Mākoņi 13", Z.s. "Mītkes", Z.s. "Tīrumi", Z.s. "Malnava", Z.s. "Zirdziņi", 
Z.s. "Dravas", Z.s. "Grantiņi".

Z. s. "Amatnieki" un Z.s. "Riekstiņi"



Baltinavas novada dome savu darbību 
uzsāka 2009. gada 1. jūlijā. 

2019. gadā pašvaldībā apstiprinātas štata 
vienības ar kopējo likmju skaitu 37,8. 
Pastāvīgā darbā ir 44 darbinieki (tajā 
skaitā ir 2 izglītības iestāžu vadītāji un 3 
bāriņtiesas locekļi). 

Pašvaldība



Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās:

1. Biedrībā "Latvijas Pašvaldību savienība";

2. Biedrībā "Latgales reģiona attīstības aģentūra";

3. Izpilddirektoru asociācijā;

4. Biedrībā "Pleskava-Livonija";

5. Biedrībā "Balvu rajona partnerība";

6.   Latgales reģiona Tūrisma asociācijā "Ezerzeme".



Pašvaldības budžets
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2018. gads 2019. gads 2020. gads

Ieņēmumi 1 540 102 1 876 473 1 439 993

Izdevumi 1 704 871 1 594 635 1 732 380



Sadarbības partneri
Pitalovas pašvaldība

Ivjes rajona izpildkomiteja (Baltkrievija)



"Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Baltinavas
kultūras nama ēkā"

Projekti



"Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, uzlabojot 
Baltinavas vidusskolas ēkas energoefektivitāti"



"Baltinavas novada pašvaldības grants 
ceļu pārbūve"

"Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu 
pierobežā" 



Pārrobežu projekts
"No hobija uz biznesu" 

"Dzīvo aktīvs Baltinavā!"



"Baltinavas Vēsturiskā centra laukuma
labiekārtošana"

"Vēstures atskaņas Grīvas mežos" 



"Aprīkojuma iegāde Baltinavas
kultūras namam" 

"Akustiskās sistēmas iegāde Baltinavas
KN kultūras dzīves dažādošanai un 

kvalitātes uzlabošanai "



"Aušanas inventāra iegāde 
Baltinavas novadam"

"Baltinavas novada muzeja ekspozīcijas
telpu atjaunošana"



"Tautas tērpu izgatavošana un piegāde
Baltinavas jauktajam korim"

"Bērnu rotaļu laukuma izveide Baltinavā" 



Izglītība
Baltinavas vidusskola

2020./ 2021. m.g. Baltinavas vidusskolā 
mācas 146 izglītojamie 

(44- pirmsskolas izglītības grupās un 
102- 1.-12.klasē). 

No tiem: 91 no Baltinavas novada,

35 no Balvu novada, 

11 no Viļakas novada, 

9 skolēnu deklarētā dzīvesvieta ir citās 
pašvaldībās. 





Izglītība 
Mūzikas un mākslas skola

2020./ 2021. mācību gadā Mūzikas un 
mākslas skolā mācās 86 izglītojamie. 

No tiem: 12 audzēķni apgūst klavierspēli,
2 akordeona spēli,

9 vijoļspēli,

13 pūšamo instrumentu spēli,

40 vizuāli plastisko mākslu,

10 dejas pamatus.





Jauniešu telpa
Jauniešu Telpas darbības mērķis ir nodrošināt iespēju 
bērniem un jauniešiem saturīgi pavadīt brīvo laiku, dot 
iespēju iesaistīties aktivitāšu realizācijas procesos ar 
idejām, uzņemties iniciatīvu, līdzdarboties dažādās 
sabiedriskajās aktivitātēs, socializēties. 



Kā jauniešu centrālais pasākums katru gadu tiek izvirzīta Jauniešu diena, kurā paši
bērni un jaunieši piedalās visā tapšanas procesā, sākot no idejas, līdz realizācijai un 
izpildei, darbnīcu, aktivitāšu vadīšanai.



Kultūra

Baltinavas novada amatierteātris
"Palādas"

Baltinavas novada jauktais koris



Baltinavas novada etnogrāfiskais
ansamblis

Baltinavas novada sieviešu vokālais 
ansamblis



Baltinavas novada sieviešu deju kopa 
"Gaspaža"

Baltinavas novada aušanas pulciņš



Sports

Zoles turnīrs

Stipro skrējiens 2020 Volejbola turnīrs



Bibliotēka
Bibliotēka veic pasaules kultūras mantojuma - iespieddarbu, rokrakstu un citu
dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina
informācijas publisko pieejamību un tās izmantošanu visiem interesentiem un 
lietotājiem. 



Muzejs
Muzeja darbības pamatā ir Baltinavas novada vēstures izpēte, popularizēšana
un vēsturisko liecību saglabāšana, novadnieku, amatnieku apzināšana. 



Tūrisms



Romas Katoļu baznīca

Kristus apskaidrošanas 
pareizticīgo baznīca



Muižas parks un estrāde



Ontana i Annes parks 

Skvērs "Laimes pakavi" Valču dzirnavas

Vides instalācija "Zeme"” 



Pazemes bunkurs

Alotāju pilskans Puncuļovas pilskalns

Grīvas partizānu mītnes piemineklis



Svātūnes ezera atpūtas vieta



Atpūtas un piknika vieta "Puncuļova" 



Peintbols "Silgaiļi" 



Raimonda kokapstrādes darbnīca

Koka suvenīru darbnīca

Aušanas darbīca



Paldies par uzmanību!
Kārsavas iela 16, Baltinava,

Baltinavas novads, LV-4594

tel. +371 64521227, +371 64522028

fax. +371 64516077

e-pasts: dome@baltinava.lv 


