BV Junijs - Julijs_Baltinavas Vēstis 28.09.2017 10:40 Page 1

Baltinavas
Vēstis

Nr. 7(49)
2017. gada
Augusts - Septembris

Baltinavas novada domes
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Novada domē...
Straujiem, straujiem soļiem pagājusi vasara, pienācis rudens, bet atskatoties, kāda bija vasaras nogale Baltinavas novadā.
Augusts kā jau visa šī vasara bija lietains, bet ilgstošas lietas 24.-25.augustā radīja plūdus Baltinavas novadā, no krastiem izgāja upes Zvaiga, Supenka,
Kūkova, Kaņepe tika applūdinātas lielas teritorijas ar sējumiem un zālājiem, kur glabājās siena ruļļi. Lielais ūdens apjoms izskaloja ceļus un caurtekas
gan uz pašvaldības ceļiem, gan uz valsts ceļiem. Uz pašvaldības ceļiem tika pilnībā izskalotas 6 caurtekas uz valsts ceļiem divas. 2017.gada 25.augustā
plkst.9:00 tika sasaukta ārkārtas domes sēde, piedaloties VUGD pārstāvim Uldim Keišam, kurš ir arī Baltinavas novada pašvaldības Civilās aizsardzības
komisijas priekšsēdētāja vietnieks. Izanalizējot situāciju uz to brīdi un ņemot vērā to, ka ūdens līmenis upēs strauji cēlās un pastāvēja draudi pāris mājsaimniecību evakuācijai, uzklausot novada zemniekus, kuri informēja, ka liela daļa platību atrodas zem ūdens, deputāti pieņēma lēmumu lūgt LR Ministru kabinetu izsludināt ārkārtējo situāciju Baltinavas novadā. Par izveidojušos situāciju tika informētas VARAM un Zemkopības ministrijas. Jāsaka
liels paldies Zemkopības ministram Jānim Dūklavam, kurš neskatoties uz to ka bija atvaļinājumā atbrauca un tikās ar zemniekiem klātienē arī Baltinavā.
Zemniekiem bija iespēja izteikt savu viedokli un lūgt ZM palīdzību – kompensēt plūdos radušos zaudējumus. Sākumā no abām ministrijām izskanēja
doma, ka ārkārtējo situāciju sludināt nevajadzētu.
26.augusta rītā situācija Kūkovas upes baseinā vēl pasliktinājās, uzklausot zemniekus un izvērtējot reālo situāciju, sapratu, ka tomēr ir jārunā par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Sazinājos ar LOSP valdes priekšsēdētāju Edgaru Treibergu un lūdzu palīdzību procesa iedarbināšanai par ārkārtējās
situācijas izsludināšanai. Treiberga k-gam jāsaka vislielākie pateicības vārdi, faktiski viņš bija tas cilvēks, kurš 26.augustā, sestdienā, tikās ar Jāni Dūklavu, Armandu Krauzi, Aināru Mežuli, pateicoties Egdara Treiberga uzstājībai, tika izskatīta iespēja par ārkārtējās situācijas izsludināšanu lauksaimniecībā, kuru arī piedāvāja ministru prezidents Kučinska k-gs, tiekoties ar pašvaldību vadītājiem Līvānos 28.augustā . 29.augustā Ministru kabinetā
sēdē tika pieņemts lēmums par ārkārtējās situācijas izsludināšanu lauksaimniecībā 27 novados. Jāpiezīmē arī tas, ka mūsu zemnieks Guntars Bartkevičs
un Viļakas novada z.s. Kotiņi īpašnieks Aldis Ločmelis sagatavoja lūguma vēstuli ar skaidrojumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanas nepieciešamību
ar savāktajiem zemnieku parakstiem, kurā bija uzskaitīti konkrēti risinājumi par nepieciešamo palīdzību zemniekiem. Vēstule tika nodota 28.augusta
Līvānos tikšanās laikā gan Ministru prezidentam, gan ministriem. Paldies Guntaram un Aldim, kā arī Baltinavas novada deputātam Imantam Slišānam,
kuri personīgi piedalījās LPR Attīstības padomes sēdē un aizstāvēja visu mūsu Latgales, tai skaitā arī Baltinavas zemnieku intereses.
Kas attiecas uz pašvaldību infrastruktūras atjaunošanu, tad šajā sfērā ārkārtējā situācija netika izsludināta, bet pieņemts MK lēmums par kompensāciju
piešķiršanu pašvaldībām.
Esmu runājusi ar LAD pārstāvjiem un lūgusi ārkārtas teritorijā esošiem lauksaimniekiem iespēju robežās ātrāk sākt platību maksājumu izmaksu un izskatīt iespēju izmaksāt pirmajiem. Lūgums tika sadzirdēts, no 16.oktobra LAD ir tiesīgs uzsākt izmaksu un ārkārtējās situācijas skarto novadu lauksaimnieki pirmie sāks saņemt naudu, protams ja platību maksājumu pieteikumos būs viss kārtībā.
Baltinavas pašvaldības ceļu izskaloto caurteku atjaunošanai nepieciešamais finansējums sastāda 181 600 euro, kas ir 12,73% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem 2017.gadā, tāpēc arī Baltinavas novada dome griezās pie VARAM ar lūgumu piešķirt kompensāciju 100% apmērā.
Plūdi nodarīja lielus zaudējumus pašvaldībai, bet īpaši lauksaimniekiem, šo plūdu sekas lauksaimnieki izjutīs vairākus gadus, tas būs smags trieciens
ne tikai saimniecību tālākai attīstībai, bet uz svariem tiek likta pat saimniecību izdzīvošana.
Tāpat cenšamies palīdzēt novada iedzīvotājiem sakārtot savus iebraucamos ceļus, kas izskaloti plūdu laikā, piešķirot granti. Iedzīvotāju iesniegumi ar
lūgumiem ir izskatīti Sociālo un saimniecisko lietu komitejā, kur komiteja ir atbalstījusi visus iesniegumus.
Augustā novadā notika pasākumi sporta jomā, esam lepni par jaunajiem futbolistiem, kuri Edmunda Ločmeļa vadībā 28.augustā Rugājos izcīnīja
1.vietu! Apsveicam! Tāpat 12.augustā Baltinavā veiksmīgi noritēja pludmales volejbola čempionāts.
Baltinavas novada dome turpina realizēt iesāktos projektus. Ir neliels pārtraukums Vēsturiskā centra laukuma un gājēju laipas izveides projektā, būvnieki
strādā citā objektā, bet ar 1.oktobri darbi tiks atsākti un projekts pabeigts laikus. Lielas korekcijas ieviesa laika apstākļi abu ceļu pārbūves projektos,
lietavu dēļ nav iespējams veikt paredzētos būvdarbus un tiek gatavots projekta realizācijas termiņa pagarinājums un visdrīzāk, ka projektu turpinās
realizēt 2018.gada pavasarī. Atvainojamies novada iedzīvotājiem, zemniekiem par sagādātājām neērtībām, bet cita risinājuma diemžēl nav. Liels prieks
ir par apstiprināto veselības veicināšanas projektu, kur viena no aktivitātēm ir iespēja Baltinavas vidusskolas skolēniem apmeklēt peldbaseinu un apgūt
vai pilnveidot savas peldētprasmes trenera uzraudzībā. Tāpat šajā projektā būs pieejami dažādi pasākumi veselīga uztura un veselīgā dzīvesvieda nozīmīgumam, kā arī tiks izveidotas divas grupas – nūjotāju un vingrošanas grupa, kā arī iegādāts inventārs šo abu grupu nodarbību nodrošināšanai.
Augustā notika telpu atjaunošanas darbi kultūras namā, tika atjaunota skatuve, veikti atjaunošanas darbi kultūras nama vadītājas kabineta telpā, izmantot
finansējumu no tā sauktās “deputātu kvotas”, kuru Baltinavas novadam piešķīra pēc ZZS frakcijas ieteikuma.
No Baltinavas budžeta līdzekļiem notiek telpu atjaunošanas darbi bibliotēkā.
Baltinavas novada domes darbinieki strādā pie trīs jaunu projektu sagatavošanas un iesniegumu iesniegšanas LEADER pasākumā – “Breksīnes kapličas
atjaunošana”, “Velotūrisma maršruts - "Vēstures atskaņas Grīvas mežos" (tiks izveidots marķēts velomaršruts ar apskates objektiem Grīvas mežā),
“Bērnu un jauniešu pašizpausme mūzikā” (tiks iegādāta skaņu aparatūra, lai bērniem un jauniešiem būtu dota iespēja darboties un sevi pilnveidot skatuves mākslā, publiskajā runā). Vides aizsardzības Fonda projektu konkursā Baltinavas novada dome iesniedza kopprojektā „ Iepazīsim, lai nosargātu”
kopā ar Rugāju, Balvu, Viļakas un Kārsavas novadu, kurā projekta aktivitāte ir interaktīvās e-ceļojuma vietnes izstrāde pa Motrīnes ezera teritoriju un
“Jauniešu dienu” pasākuma sarīkošana ar domu iepazīt Baltinavas ievērojamākos dabas objektus ar noslēguma pasākumu pie Motrīnes ezera. Ir iesniegta
projekta ideja pārrobežu Latvija-Krievija projektu konkursā uzņēmējdarbības veicināšanai, kur projekta ietvaros tiks iegādātas tirdzniecības teltis un
organizēti tirdziņi kopā ar Krievijas uzņēmējiem Latvijā un Krievijā.
Tāpat ir iesniegts projekta pieteikumam nepieciešamā informācija sadarbības partnerim – Balvu novada pašvaldībai projektam “Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā”, ceļa Čudarīne-Tutinava pārbūve, uzklājot asfaltsegumu 2 km garumā (funkcionāls savienojums līdz uzņēmumiem).
Turpina strādāt izveidotās komitejas un komisijas izskatot saistošos jautājumus un pieņemot lēmumus. Domes sēdēs tiek izskatīti visi jautājumi, kuri
ir virzīti no komitejām. Pamazām jaunievēlētie deputāti iejūtas jaunajos amatos un izprast atbildības un pienākumu klāstu. Novada dome augusta
nogalē saņēma iesniegumu no vēlētāju apvienības “Baltinava-laikam līdz” deputāta Aigara Keiša ar lūgumu atbrīvot viņu no deputāta pienākumu pildīšanas pirms termiņa. Nākamais šī saraksta deputāta kandidāts bija Rolands Keišs, kurš pēc Vēlēšanu komisijas uzaicinājuma arī atteica savu darbību
kā Baltinavas novada deputāts. Tiešām, žēl, ka tiek pievilti vēlētāji, tiek pieviltas vēlētāju cerības, jo faktiski dotie solījumi saviem vēlētājiem netiks
izpildīti, tā arī paliekot populistisku saukļu līmenī. Es daudz reizes esmu uzsvērusi, ka deputāts nav tikai skaits un prestižs vārds ar ko lielīties draugu
lokā vai soc.tīklos, tas ir atbildīgs darbs, pienākums savu vēlētāju priekšā, likumdošanas zināšanas, lai pieņemtu tiesiskus lēmumus, tas viss prasa
daudz laika un zināšanu. Nevar atnākt vienkārši uz Domes sēdi neiepazīstoties ar izskatāmajiem jautājumiem un saistošajiem normatīvajiem aktiem,
balsot bez saprašanas par izskatāmiem jautājumiem, neiedziļinoties problēmās un to risinājumā. Bet nu katram ir tiesības atteikties no pienākumu pildīšanas un to Dome respektē. Nākamā deputāta kandidāte Janīna Keiša, kura deva piekrišanu par deputāti. 20.septembrī ārkārtas domes sēdē Janīnu
Keišu apstiprināja par Baltinavas novada deputāti no vēlētāju apvienības “Baltinava-laikam līdz”.
Septembris, protams, iesākās ar 1.septambra pasākumiem visās izglītības iestādēs, prieks par to, ka iestādes bija savlaicīgi sagatavojušas savas skolas
jaunajam mācību cēlienam. Novada domes vārdā paldies visiem – vadībai, skolotājiem, skolēniem, tehniskajiem darbiniekiem par sirsnīgiem un jauki
organizētajiem 1.septembra pasākumiem. Lai visiem veiksmīgs jaunais mācību gads!
Bēdīga ziņa ir tā, ka no 1.oktobra Baltinavas novadā darbu pārtrauks Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) Baltinavas filiāle un mūsu novada iedzīvotājiem, lai saņemtu šīs iestādes pakalpojumu nāksies braukt uz Balviem. Kopā ar sociālā dienesta darbiniekiem runājām ar Kindzules k-dzi, par
iespēju saglabāt filiāli Baltinavā, uz ko saņēmām noraidījumu ar pamatojumu, ka Baltinavā nav iespējams sniegt kvalitatīvu pakalpojumu un Baltinavas
novada teritorijā nav pieejamas brīvas vakances.
Ir sākusies silta un saulaina atvasara, ar lielām cerībām, ka lauksaimnieki spēs novākt kaut vai mazumiņu ražas, lai vismaz sagatavotu sēklu nākamajam
gadam, jo prognozējas augstas sēklas cenas pavasarī.
Jauku un saulainu atvasaru visiem!
Baltinavas novada domes priekšsēdētāja S.Tabore

Īsumā
Tiek pārtraukta NVA klientu
apkalpošana Baltinavā
Nodarbinātības valsts aģentūras
(NVA) Balvu filiāles darba vietās- Baltinavā, Kārsavas iela 16,
klientu apkalpošana tiek pārtraukta no 2017.gada 29.septembra.Sākot ar 2017. gada
02.oktobri bezdarbnieku un
darba meklētāju apkalpošana
(reģistrācija, konsultācijas) tiks
nodrošināta. NVA Balvu filiālē
Balvos, Bērzpils iela 2a un Viļakā, Abrenes iela 26, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.30,
piektdienās no plkst. 9.00 līdz
15.00
Informācija pa tālr.:
64521066, 26333806 (Balvi) vai
64514068, 28342786 (Viļaka)
Jauni tarifi sadzīves atkritumu izvešanai ZAAO
SIA ZAAO informē, ka no
2017.gada 1.septembra spēkā
stājas jauni nešķirotu sadzīves
atkritumu izvešanas tarifi Malienas atkritumu apsaimniekošanas
reģionā – Balvu, Viļakas, Rugāju, Baltinavas un Apes novados.
Apes, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novados tarifs turpmāk būs
17,52 EUR/m3. Balvu pilsētā tas
pieaugs līdz 17,27 EUR/m3, bet
Balvu novada pagastos palielināsies līdz 18,77 EUR /m3
(visas summas norādītas bez
PVN). Kopumā tarifs reģionā
pieaugs vidēji par 8,5 %, jeb
1,38 EUR/m3. Izmaiņas atkritumu apsaimniekošanas tarifos
gaidāmas arī turpmāk ar Dabas
resursu nodokļa (DRN) palielināšanu visā valstī.Šobrīd DRN
atkritumu apglabāšanai sadzīves
atkritumu poligonos ir EUR
25,00 par tonnu.ZAAO atgādina, ka labākais veids, kā samazināt maksu par atkritumu
izvešanu, ir aktīva un pareiza atkritumu šķirošana ikdienā!
Vairāk informācijas
www.zaao.lv
Daudzbērnu ģimeņu atlaide
sabiedriskajā transportā
Daudzbērnu ģimenēm atlaide
sabiedriskajā transportā ar 3+ ģimenes karti
No 2017.gada 1.jūlija daudzbērnu ģimenes locekļi, braucot
Reģionālo maršrutu autobusos
un vilcienos, ir tiesīgi saņemt atlaidi 25% apmērā no viena brauciena biļetes, savukārt no
1.septembra – 20% apmērā no
abonementa biļetes cenas. Atlaidi var saņemt daudzbērnu ģimenes locekļi, kuri biļetes
iegādes brīdī uzrāda 3+ ģimenes
karti un pasi, personas apliecību
jeb ID karti un skolēnu apliecību, ja bērna vecums nepārsniedz 15 gadus.
Pilna informācija:
www.baltinava.lv/sadaļā aktualitātes
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Baltinavas novada domes informatīvais izdevums
Domes sēde
Domes sēdes 24.08 lēmumi
Par grozījumiem Baltinavas novada domes 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Baltinavas novada budžetu 2017. gadam”
Nolēma apstiprināt saistošos noteikumus Nr.10 “Grozījumi Baltinavas novada domes 2017.
gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Baltinavas novada budžetu 2017.
gadam””.
Par grozījumuBaltinavas novada domes saistošajosnoteikumos Nr.9
„Par pabalstu piešķiršanu Baltinavas novadā
Nolēma izdarīt grozījumus Baltinavas novada domes 2015.gada 23.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 9 ”Par pabalstu piešķiršanu Baltinavas novadā”
Par grozījumu Baltinavas novada pašvaldības nolikumā “Baltinavas novada pašvaldības autoceļu fonda nolikums”
Nolēma izdarīt grozījumu Baltinavas novada pašvaldības nolikumā “Baltinavas novada pašvaldības autoceļu fonda nolikums”
Par grozījumiem Baltinavas novada attīstības programmā 2012.-2018. gadam 3.pielikumā ``Investīciju plāns``
Nolēma izdarīt grozījumus Baltinavas novada attīstības programmā 2012.-2018. gadam (Baltinavas novada attīstības programma apstiprināta ar Baltinavas novada domes 2012. gada
25. oktobra lēmumu Nr. 10, 1.§ „Par Baltinavas novada attīstības programmas 2012. – 2018.
gadam apstiprināšanu”), izsakot jaunā aktualizētā redakcijā Baltinavas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam II sējuma “Stratēģiskā daļa” 3.pielikumu „Investīciju plāns”.
Par Baltinavas novada domes noteikumu „Par skaidrās naudas darījumu uzskaiti Baltinavas novada pašvaldībā” apstiprināšanu
Nolēma apstiprināt Baltinavas novada domes noteikumus „Par skaidrās naudas darījumu uzskaiti Baltinavas novada pašvaldībā”
Par smilts – grants pārdošanas cenu apstiprināšanu Baltinavas novada pašvaldībai piederošajos karjeros
Nolēma apstiprināt maksu bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei Baltinavas novada pašvaldībai piederošajos karjeros.
Par dalību LEADER projektos un finansējuma nodrošināšanu
Nolēma apstiprināt Baltinavas novada pašvaldības dalību19.2. rīcībā 2.1. “Vietējās teritorijas,
ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai projektā “Breksīnes kapličas atjaunošana”, nodrošinot finansējumu10 000,00 euro apmērā (90% ELFLA finansējums, 10% Baltinavas novada domes
finansējums)
Nolēma apstiprināt Baltinavas novada pašvaldības dalību LAP 19.2 2.6 rīcībā “Sabiedrisko
aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem”projektā “Velotūrisma maršruts – “Vēstures
atskaņas Grīvas mežos”, nodrošinot finansējumu 5000 euro apmērā (90% ELFLA finansējums, 10% Baltinavas novada domes finansējums).
Par sabiedriskās apspriešanas rezultātiem par Baltinavas novada 3. un 4. prioritātes
remontējamo ceļu garumu noteikšanu, sakarā ar paredzamo finanšu līdzekļu trūkumu
pilno ceļu garumu pārbūvei
Nolēma apstiprināt Baltinavas novada 3. un 4. prioritātes remontējamo ceļu „Kaši – Pleitova”
un „Baltinava – Safronovka” garumu noteikšanu (garākus vai īsākus, atkarībā no iepirkumu
rezultātiem), ņemot vērā proporcionalitātes principu, nosakot attiecību 50:50.
Par norāžu zīmju un apskates objektu saskaņošanu ar Latvijas Valsts mežiem (LVM)
Nolēma lūgt saskaņojumu ar LVM velomaršruta posmu 19.8 km garumā, kurā tiks uzstādītas
12 zīmes Nr. 857. “Velomaršruts”, 250*500 mm un 7 objektu nosaukuma zīmes. Nolēma
lūgt saskaņojumu ar LVM par atļauju iekļaut velomaršruta apskatē 7 (septiņus) iepriekš norādītos objektus
Par norāžu zīmju saskaņošanu ar Latvijas Valsts ceļiem (LVC)
Nolēma lūgt saskaņojumu ar LVC velomaršruta posmu 6 km garumā, kurā tiks uzstādītas 5
zīmes Nr. 857. “Velomaršruts”, 250*500 mm
Par atļauju Baltinavas novada domes deputātam Imantam Slišānam savienot amatus
Atļāva Baltinavas novada domes deputātam Imantam Slišānam savienot Baltinavas novada
domes deputāta amatu ar Baltinavas vidusskolas direktora un Latgaliešu valodas, literatūras
un kultūrvēstures skolotāju asociācijas valdes locekļa amatu.
Par atļauju Baltinavas novada domes deputātei Antrai Keišai savienot amatus
Atļāva Baltinavas novada domes deputātei Antrai Keišai savienot Baltinavas novada domes
deputāta amatu ar Baltinavas novada Muzeja vadītājas, biedrības "Vaivariņi" biedra,
Baltinavas novada administratīvās komisijas locekļa amatiem.
Par atļauju Baltinavas novada domes deputātei Lilitai Kūkojai savienot amatus
Atļāva Baltinavas novada domes deputātei Lilitai Kūkojai savienot Baltinavas novada domes
deputāta amatu ar Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas direktora vietnieka, biedrības "Vaivariņi" biedra, Baltinavas vidusskolas skolotājas amatiem.
Par atļauju Baltinavas novada domes deputātam Guntaram Bartkevičam
savienot amatus
Atļāva Baltinavas novada domes deputātam Guntaram Bartkevičam savienot Baltinavas novada domes deputāta amatu ar SIA „Rok un tīra” valdes priekšsēdētāja amatu.
Par atļauju Baltinavas novada Sociālā dienesta vadītājai Dacei Ločmelei
savienot amatus
Atļāva Baltinavas novada Sociālā dienesta vadītājai Dacei Ločmelei savienot Baltinavas novada Sociālā dienesta vadītājas amatu ar Baltinavas novada domes Ētikas komisijas priekšsēdētājas amatu, Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienības biedres amatu,
Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas speciālistes amatu, un Baltinavas novada
domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājas amatu.
Par grozījumiem Baltinavas novada domes 2017.gada 20.aprīļa lēmumā “Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta “Baltinavas Vēsturiskā centra laukuma labiekārtošana” un projekta “Baltinavas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve” realizācijai
Nolēma izdarīt grozījumu Baltinavas novada domes 2017. gada 20.aprīļa lēmumā “Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta “Baltinavas Vēsturiskā centra laukuma labiekārtošana” un projekta “Baltinavas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve” realizācijai.
Par dalību SAM 5.6.2. projektā un finansējuma nodrošināšanu
Nolēma apstiprināt Baltinavas novada pašvaldības dalību SAM 5.6.2. pasākumā “Teritoriju
revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības
programmām” projektā “Uzņēmējdarbības dažādošanas iespējas un ceļu kvalitātes uzlabo-
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uzlabošana Baltinavas novadā”, nodrošinot finansējumu 336 500,00euro apmērā (85%
ERAF finansējums, 15% Baltinavas novada domes finansējums).
Par finansējuma piešķiršanu Brieksīnes kapličas vienkāršotas atjaunošanas būvprojekta izstrādei
Nolēma piešķirt finanšu līdzekļus 250,00 euro apmērā no Baltinavas novada pašvaldības
pamatbudžeta sadaļas “Kapsētām” un 285,79 euro apmērā no budžeta atlikuma Brieksīnes
kapličas vienkāršotas atjaunošanas būvprojekta izstrādei saskaņā ar izmaksu aprēķinu.
Par finansējuma piešķiršanu Baltinavas novada muzeja ēkas apkures sistēmas pārbūvei saskaņā ar iesniegto tāmi
Nolēma piešķirt finansējumu 8622,98 euro apmērā Baltinavas novada muzeja ēkas apkures
sistēmas pārbūvei no Baltinavas novada pašvaldības budžeta atlikuma, kā arī pieaicināt
būvinspektoru atzinuma sniegšanai par muzeja ēkas tehnisko stāvokli.
Par datorprogrammu “Bērnudārzs – vecāku maksas aprēķins” un “UK īres un komunālie maksājumi” norakstīšanu un izslēgšanu no bilances.
Nolēma izslēgt no bilances datorprogrammu “Bērnudārzs – vecāku maksas aprēķins” un
“UK īres un komunālie maksājumi”.
Par finansējuma piešķiršanu Vides instalācijas objekta „ZEME” bruģa ierīkošanai
Nolēma piešķirt finanšu līdzekļus 3450,12euro apmērā no Baltinavas novada domes speciālā budžeta (DRN) Vides instalācijas objekta „ZEME” bruģa ierīkošanai.
Par B.M. atbrīvošanu no Baltinavas novada Bāriņtiesas locekles amata pienākumu
pildīšanas
Nolēma atbrīvot B.M. no Baltinavas novada Bāriņtiesas locekļa amata pienākumu pildīšanas ar 2017.gada15.septembri .
Par atkārtota konkursa izsludināšanu par pieteikšanos Baltinavas novada bāriņtiesas
locekļu amatiem
Nolēma Baltinavas novada bāriņtiesas priekšsēdētājai atkārtoti izsludināt atklātu konkursu
par pieteikšanos Baltinavas novada bāriņtiesas locekļu amatiem.
Par Baltinavas novada bāriņtiesas sniegtā maksas pakalpojuma valsts nodevas samazināšanu
Nolēma noteikt Valsts nodevu par matojuma saraksta sastādīšanu, kas attiecas uz nepilngadīgo bērnu mantu 50% apmērā no valstī noteiktās valsts nodevas, tas ir, 24,19 euro apmērā.
Par Baltinavas novada pašvaldības sniegto maksas pakalpojumu pamatotību, lietderību un pašizmaksu
Nolēma apstiprināt Baltinavas novada pašvaldības maksas pakalpojumu sniegšanas pamatojumus un izcenojumu aprēķinus.
Ar pilniem domes sēžu lēmumiem var iepzīties mājaslapā www.baltinava.lv

Informē Sociālais dienests
Augusta mēnesī spēkā trūcīgas personas statuss 60
personām
sociālajiem pabalstiem izlietotie līdzekļi € 1170,43
No tiem:
*pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai izmaksāts 11 mājsaimniecībām € 576,25
*dzīvokļa pabalsts izmaksāts 2 mājsaimniecībām € 54,*pabalsts veselības aprūpei € 100,18
*transporta pakalpojumu samaksai € 51,64 ( 3 persona)
*ambulatori veikto diagnostisko izmeklējumu apmaksai € 8,54 (2 personas) \*pacienta
iemaksu un /vai līdzmaksājumu pie ārsta speciālista € 40,- (2 personas)
*pabalsts krīzes situācijā € 20,*pabalsts audžuģimenei- € 420,Izdevumi par personu uzturēšanos ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā – Viļakas novada
Šķilbēnu pagasta sociālās aprūpes mājā 1 persona € 124,04.
Izdevumi par
personu uzturēšanos ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā pansionātā
„Balvi” 3 personas € 550,16.

Uzsākta projekta "Dzīvo aktīvs Baltinavā" realizācija

Projekts„Dzīvo aktīvs Baltinavā!” (Nr. 9.2.4.2/16/I/045) norisinās darbības programmas
«Izaugsme un nodarbinātība» 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās
atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no
Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.
Šī gada 25.jūlijā Baltinavas novada dome parakstīja Vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Sociāla fonda (ESF) projekta «Dzīvo aktīvs Baltinavā!»
Nr.9.2.4.2/16/I/045 īstenošanu.
Projekta īstenotājs: Baltinavas novada dome
Īstenošanas laiks: 01.08.2017.-31.12.2019. (3 gadi)
Finansējums:
Kopējās attiecināmās izmaksas – EUR 15118,00
Eiropas Sociālā fonda finansējums – EUR 12850,30
Valsts budžeta finansējums – EUR 2267,70
Mērķis:
Turpmākos trīs gadus Baltinavas novada iedzīvotājiem būs iespēja piedalīties dažādās veselības veicināšanas un slimību profilakses aktivitātēs un nodarbībās, kuras tiek finansētas
no Eiropas Sociāla fonda un valsts budžeta piešķirtiem līdzekļiem.
Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Baltinavas novada iedzīvotajiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās at
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atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotajiem.
Galvenās aktivitātes:
Mācības veselīgā uztura pagatavošanai
Mācības par uztura paradumiem — izziņas stunda vidusskolas audzēkņiem
Mācības par uztura paradumiem — izziņas stunda jaunajām māmiņām
Nūjotāju grupas un veselības vingrošanas grupas organizēšana
Peldētprasmju apgūšanai grupas organizēšana
Mācības par fizisko aktivitāšu nozīmīgumu
Mācības atkarību mazināšanai
Mācības stresa un konfliktsituāciju novēršanai
Sirds un asinsvadu saslimšanas risku mazināšanas pasākums
Projekta ietvaros tiks iegādāts šāds inventārs:
Asinsspiediena mērītāji un cukura/holesterīna līmeņa noteicēji – eksprestesti
Nūjošanas nūjas, vingrošanas paklājiņi, vingrošanas bumbas, balansēšanas spilveni, roku
trenažieri, vingrošanas veltnīši, vingrošanas riņķi, vēdera preses trenažieris
Teksts: Gatis Siliņš

Pieejams atbalsts mežsaimniecībā
Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu pasākumā «Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā». Pasākumā pieejamais kopējais publiskais finansējums ir 8,5 miljoni eiro.
Atbalstam varēs pieteikties trīs apakšpasākumos:
1. Apakšpasākumā «Meža ieaudzēšana» varēs pieteikties meža ieaudzēšanas un kopšanas
aktivitātēm, kā arī ieaugušas mežaudzes papildināšanai un kopšanai. Ceturtā kārta norisināsies no 2017.gada 9.oktobra līdz 2017.gada 9.novembrim, kopējais pieejamais finansējums
ir 1,5 miljoni eiro. Piektā kārta norisināsies no 2017.gada 10.novembra līdz 2017.gada 11.decembrim, kopējais pieejamais finansējums ir 1,5 miljoni eiro.
2. Apakšpasākumā «Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcināto mežaudžu atjaunošana» atbalstu piešķir par meža atjaunošanu platībās, kurās atbilstoši Valsts meža dienesta
atzinumam ir konstatēts ugunsgrēks vai dabas katastrofa (vējgāze, vējlauze, sniega un ledus
radīti postījumi), kuras dēļ mežaudze ir iznīcināta, tāpēc šajā platībā mežs ir atjaunojams.
Ceturtā kārta norisināsies no 2017.gada 9.oktobra līdz 2017.gada 9.novembrim, kopējais
pieejamais finansējums ir 500 tūkstoši eiro.
3. Apakšpasākumā «Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai» atbalstu piešķir jaunaudžu retināšanai, neproduktīvu mežaudžu nomaiņai, valdošās
koku sugas nomaiņai baltalkšņa sugu mežaudzēs no 30 gadu vecuma vai blīgznas sugu mežaudzēs. Ceturtā kārta norisināsies no 2017.gada 9.oktobra līdz 2017.gada 9.novembrim,
pieejamais finansējums aktivitātē ir 5 miljoni eiro.
Projekta iesnieguma veidlapa pieejama mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā «Atbalsta veidi» «Projekti un investīcijas».
Atbalsts ir pieejams Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) ietvaros.
Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības
pārvaldēs vai LAD Centrālajā struktūrvienībā Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas
centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. stāva foajē (tālr. 67095000).
Informāciju sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību daļa
Tālrunis: 67027830, 67027384
E-pasts: prese@lad.gov.lv

Baltinavas novada domes informatīvais izdevums
politikas valsts programmas projekti šajā pašā laika posmā tiek īstenoti 71 pašvaldībā, taču
joprojām ir liela daļa pašvaldību, kas neiesaistās stratēģiskā jaunatnes politikas veidošanā,
tādā veidā nepiedāvājot jauniešiem inovatīvas un radošas iespējas attīstīties.
Pašvaldību nepieciešamību iesaistīties jaunatnes politikas veidošanā atbalsta arī Latvijas
Pašvaldību savienības padomniece bērnu, jaunatnes un ģimenes jautājumos, Dr.sc.admin.
Ināra Dundure, uzsverot, ka jebkuras pašvaldības lielākā vērtība ir cilvēki un, ja jaunieši
iesaistās un ir sabiedriski aktīvi, nodarbināti un jūtas noderīgi, tad cilvēkresursu vērtība
pieaug. „Neformālā izglītība papildina formālo izglītību tādā veidā, ka ar tās palīdzību var
iesaistīt dažāda līmeņa skolēnu grupas neatkarīgi no sekmju līmeņa skolā, un tā arī dod
šīm grupām iespēju apgūt sociālās prasmes, jaunieši kļūst pārliecinātāki par sevi. Neformālā
izglītība tiek organizēta atbilstoši interešu grupām, vajadzībām un arī neatkarīgi no iepriekš
iegūtās izglītības vai prasmēm, bet projektos jaunieši pārliecinās, ka, neraugoties uz trūkumiem, ir spējīgi sasniegt tādus pašus rezultātus, kādus, pēc viņu domām, sasniedz teicamnieki. Parasti šo projektu rezultātā skolēniem paaugstinās sekmju līmenis, un viņi
aktīvāk piedalās pašvaldību organizētajos pasākumos,” tā I.Dundure.
D.Sproģe arī norāda, ka 2017. gads ir gads, kad programma “Erasmus+” svin 30 gadu jubileju, un Eiropas Komisija jaunatnes jomas “Erasmus+” projektu īstenošanā 2017. gadam
izvirzījusi šādas prioritātes: pievēršanās sociāli atstumtiem jauniešiem, veicinot dažādību,
starpkultūru un starpreliģiju dialogu, vienotas neatkarības vērtības, iecietību un cieņu pret
cilvēktiesībām, un projektiem, kas uzlabo jauniešu plašsaziņas līdzekļu lietotprasmi, kritiskās domāšanas prasmes un iniciatīvas apziņu, kā arī jaunatnes darbinieku nodrošināšanu
ar iemaņām un metodēm, kas ir nepieciešamas sabiedrības kopējo pamatvērtību nodošanai
grūti sasniedzamām jauniešu grupām un arī izteiktas radikalizācijas novēršanai jauniešu
vidū. Šīs prioritātes iespējams īstenot, ja tiek veidota spēcīga un mērķtiecīga sadarbība.
Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra strādā kopš 1999. gada. Tā ir izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu
aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un
jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.
Papildu informācija:
Kintija Bulava
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Komunikācijas daļas vecākā referente
Tālr.nr. 67356247
e-pasts: kintija.bulava@jaunatne.gov.lv
Zane Ieviņa
P.R.A.E. Sabiedriskās attiecības
Projektu vadītāja
Tālr.nr. 28714968
e-pasts: zane.ievina@prae.lv

Projekts “Bērnu rotaļu laukuma izveide Baltinavā”

63 % Latvijas pašvaldību jau izmanto JSPA administrēto
projektu sniegtās iespējas
Latvijas pašvaldībās darbs ar jauniešiem ir īpaši nozīmīgs, jo jaunatnes politikas veidotāji
pašvaldībās vislabāk redz Latvijas reģionu jauniešu ikdienas paradumus, viņu iespējas, problēmas un aktualitātes. Tāpēc Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina Latvijas pašvaldību pārstāvjus – jaunatnes darbā strādājošos – vēl aktīvāk izmantot
starptautiskos un nacionālos finanšu instrumentus, kā arī stiprināt pašvaldību un valsts iestāžu sadarbību.
JSPA aicina pašvaldības jaunatnes lietu speciālistus, jauniešu centros strādājošos, kā arī ikvienu pašvaldības ekspertu, kurš ikdienā strādā ar jauniešiem, izmantot JSPA piedāvātās iespējas jaunatnes darba pašvaldībās kvalitātes celšanai. Pašvaldību pārstāvji aicināti
mērķtiecīgi strādāt un īstenot jaunatnes politikas stratēģiju katrā Latvijas pašvaldībā, vienlaikus izmantojot arī nacionālās un starptautiskās atbalsta iespējas, jauniešiem nodrošinot
labāko, lai viņi sekmīgi nokļūtu darba tirgū un veidotu laimīgu Latvijas nākotnes sabiedrību.
„Izvērtējot situāciju jaunatnes jomā Latvijā atbilstoši Eiropas jaunatnes stratēģijā izvirzītajiem darbības virzieniem, kā arī analizējot Latvijā notiekošo, par savas darbības mērķiem
tuvākajā laikā esam izvirzījuši jomas, kurās jauniešiem netiek nodrošināts pietiekams piedāvājums vai arī ko nepieciešams attīstīt prioritāri. JSPA galvenie darbības virzieni 2018.
gadam ir veicināt jauniešu sociālo iekļaušanu, darba ar jaunatni kvalitāti Latvijā, jauniešu
nodarbinātību, ieviest starptautisko dimensiju formālās izglītības jomā, kā arī nodrošināt
starpnozaru un starpinstitūciju sadarbību administrēto programmu ietvaros noteikto mērķu
īstenošanā. Lai to īstenotu, nepieciešams pilnveidot pašvaldību un valsts iestāžu sadarbību,”
tā JSPA direktore Daina Sproģe. Viņa arī norāda, ka JSPA ar politikas veidotājiem pašvaldību
un valsts līmenī ir vienots mērķis — sniegt atbalstu ikvienam Latvijas jaunietim, nodrošinot
jauniešu sociālo iekļaušanos un jauniešu nodarbinātību.
Lai stiprinātu valsts un pašvaldību iestāžu sadarbību, JSPA augusta pirmajā pusē Latvijas
pašvaldībām ir izsūtījusi informatīvu vēstuli, kurā atgādina par starptautiskajām un nacionālajām projektu īstenošanas iespējām jaunatnes jomā, savukārt Saeimas deputāti tika informēti par šī brīža jaunatnes jomas aktualitātēm, kā to atklāj jaunatnes jomā īstenoto
projektu rezultāti un JSPA pasūtītā pētījuma dati. No 2014. līdz 2017. gadam jau 1275 speciālisti, kas strādā ar jauniešiem, ir papildinājuši savas zināšanas, tajā skaitā ārpus mūsu
valsts robežām. 63 % jeb 75 Latvijas pašvaldības no 2014. gada līdz 2017. gada jūlijam ir
iesniegušas savus projektu pieteikumus programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā”. 75 Latvijas pašvaldības ir noslēgušas sadarbības līgumus par projekta “PROTI un DARI!” īstenošanu, IZM Jaunatnes politikas valsts programmas projekti šajā pašā laika posmā tiek īstenoti
71 pašvaldībā, taču joprojām ir liela daļa pašvaldību, kas neiesaistās stratēģiskā jaunatnes

Baltinavas novada dome ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai”, 2.6. rīcības — „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem” ietvaros ir realizējusi projektu Nr.
16-07-AL19-A019.2206-000005 “Bērnu rotaļu laukuma izveide Baltinavā”.
Projekta kopējās izmaksas ir EUR 11 334,68, no kurām 90% ir ELFLA finansējums – EUR
10201,20. Baltinavas novada pašvaldības finansējums ir 10% — EUR 1133,48 apmērā.
Projekta mērķis ir veicināt Baltinavas novada bērnu veselīga dzīvesveida attīstību un radīt
iespēju pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku, izveidojot to vajadzībām atbilstošu rotaļu laukumu.
Projekta īstenošanas rezultātā izveidots rotaļu laukums Baltinavas vidusskolas teritorijā,
kurā tika uzstādīts karuselis, 2 līdzsvara šūpoles, slidkalniņš, rotaļu mājiņa un rotaļu komplekss vilcieniņa formā, kā arī smilšu kaste. Katrai no šī rotaļu laukuma konstrukcijām ir
svarīga loma bērnu attīstībā – darbojoties attīstās bērnu līdzsvars, motorika, prāta spējas.
Tiek sekmēta arī bērnu sociālā attīstība, veicināts veselīgs dzīvesveids. Laukums papildināts
ar 2 atpūtas soliem un, domājot par vides sakoptību, uzstādītas 2 atkritumu urnas. Rūpējoties par bērnu drošību, pēc vecāku ierosinājuma ap rotaļu laukumu tika ierīkots žogs ar
vārtiņiem. Rotaļu laukuma konstrukciju piegādi un uzstādīšanu veica SIA „MK dizains”.
Šajā rotaļu laukumā jebkurš bērns kopā ar vecākiem var lietderīgi pavadītu brīvo laiku radošā, drošā un interesantā vidē. Papildinot rotaļu laukuma elementus, tuvākajā laikā tiks
uzsākta „Sajūtu takas” izveide, kas tiks veidota no dabas materiāliem, iesaistot bērnu vecākus un organizējot to brīvprātīgo darbu.

3

BV Junijs - Julijs_Baltinavas Vēstis 28.09.2017 10:40 Page 4

Baltinavas novada domes informatīvais izdevums

2017. gada Augusts - Septembris

Kultūras aktualitātes
Atklāta vides instalācija "ZEME"
Projekta “Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas pētnieku sevī”
(reģ.Nr.1-08/236/2016) ietvaros tiek veidotas 5 dabas
stihiju instalācijas piecos
Ziemeļlatgales novados –
Balvu, Viļakas, Kārsavas,
Rugāju un Baltinavas. Projekta mērķis ir aicināt cilvēkus pievērsties dabai,
saudzēt, pētīt un aizsargāt
to. Šie objekti aicina apzināties, ka cilvēks nav vienīgais
dabas iemītnieks, ka apkārt
ir vēl tik daudz kā saudzējama un kopjama. Kā pirmais 28. Jūlijā tika atklāts
Baltinavas novada vides instalācijas objekts “ZEME”.
“Zeme — tās ir mūsu mājas.
Tas ir pamats zem mūsu
kājām. Tā ir maizes devēja”, ar šādiem vārdiem atklājot pasākumu klātesošos uzrunāja
Baltinavas novada kultūras nama vadītāja Inta Ločmele. Turpinājumā, pasākumu ar dziesmām paspilgtināja Baltinavas novada etnogrāfiskais ansamblis izdziedot senākās ražas
tautasdziesmas. Vēlāk vārds tika dots Baltinavas novada izpilddirektoram Jānim Bubnovam. Viņš uzsvēra, ka Baltinavieši ir ļoti lieli zemes mīļotāji, ļoti lieli zemnieki. Katrs
zemes stūrītis Baltinavā ir apstrādāts. Pēc svinīgās uzrunas, Solvetas Loginas un Sonoras
Loginas mūzikas pavadījumā Baltinavas novada izpilddirektors Jānis Bubnovs un vides
objekta dizaina autors Visvaldis Asaris svinīgi atklāja vides objektu “ZEME”. Vides objekta autors Visvaldis Asaris uzsvēra, ka valoda ir mūsu identitāte, viena no formām, bet
zeme, visticamāk, ir otra visspēcīgākā. Zeme ir arī mūsu Dievzemīte. Turpinājumā vārds
tika dots projekta sadarbības partneriem no kaimiņu novadiem. Pasākuma noslēgumā objektu iesvētīja Baltinavas Romas Katoļu baznīcas priesteris Staņislavs Prikulis. Projekta
galvenais mērķis ir, godinot Latvijas simtgadi, atklāt un saglabāt Ziemeļlatgales dabas
vērtības. Projekta kopējās izmaksas visām 5 pašvaldībām kopā ir vairāk nekā 60 000 eiroBaltinavas novada pašvaldībai pieejamais finansējums bija 5000 euro, lielāko daļu no projekta līdzfinansē no valsts budžeta Vides aizsardzības fonds. Paldies visiem, kas palīdzēja
šī projekta realizācijā.

Tautas muzikantu saiets Baltinavā

Pēdējā viesošanās dienā laika apstākļi ļāva doties kopā ar viņiem nelielā ekskursijā pa Baltinavu. Kopas dalībnieki apskatīja parka estrādi, Baltinavas Mūzikas un mākslas skolu, kur
sajūsminājās par bērnu darbiem. Lai gan ekskursijas laiks bija ierobežots, slovāki paguva
iegriezties arī Baltinavas novada muzejā, lai īsi aplūkotu tajā esošo ekspozīciju. Paldies
Mūzikas un mākslas skolas kolektīvam un muzeja vadītājai Antrai Keišai.

Priesteris Staņislavs Prikulis Baltinavā: “Mūsu vietā to
neviens nedarīs.”
Latvijas iedvesmas stāstu vietnē “TUESI.LV” publicēts video par priesteri Staņislavu Prikuli Baltinavā. “Svarīgākā cilvēkā ir viņa sirds un garīgās bagātības. Tas ir atkarīgs no
mums pašiem, kādas attiecības mēs veidojam. Te ir vajadzīgs darbs ar sevi, kuru ne vienmēr
mēs izprotam un izdarām. Valsts atjaunošana notiek iekšēji caur mums, caur mūsu vīziju
un gribu strādāt. No mums ir daudz kas atkarīgs,” uzsver priesteris Staņislavs Prikulis Baltinavā.
“Tu redzi to, uz ko tu koncentrē uzmanību. Mēs pārāk redzam negatīvo. Protams, ka ir negatīvas lietas, kuras ir jārisina, bet tik pat daudz un vēl vairāk ir labo, skaisto lietu. Ir brīži,
kad cilvēks pierod pie labajām lietām un tiešām tās vairs neredz,” saka Staņislavs.
“Mūsu valsts himnā “Dievs, svētī Latviju”, pats pirmais vārds ir Dievs. Ja mēs gribam būt
īsti latvieši un latgalieši, tad ticībā mums ir jābūt bagātiem. Mūsu priekšā ir ticības ceļš,
kas mums pašiem ir jāiet, mūsu vietā to neviens nedarīs. Tāpat ar mūsu valodu – vai nu
mēs paši, latgalieši, to lietojam un tā attīstās, vai arī nelietojam. Neviens mūsu vietā to
nevar izdarīt. Tāpat arī mūsu valsts un mūsu zeme – ja mēs tajā ieliekam savu sirdi un sakopjam katrs savu stūrīti, tad arī visa valsts tiek sakopta. Tiešām, no mums pašiem ļoti,
ļoti daudz kas ir atkarīgs.”
Latvijas simtgades projekts TUESI.LV rada video stāstus par jauniem un iedvesmojošiem
cilvēkiem dažādās Latvijas vietās, kuri ar savu darbu un piemēru veido labāku Latviju.
Projekta īstenotāju iecere ir uzdāvināt Latvijai 100.dzimšanas dienā 100 iedvesmas stāstus
par jauniem cilvēkiem Latvijas reģionos. Projektu TUESI.LV īsteno biedrība “NEXT” sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju.
Latvijas valsts simtgades svinības notiks laikā no 2017.gada līdz 2021.gadam. Latvijas
valsts simtgades svinību galvenais vēstījums ir „Es esmu Latvija”, akcentējot, ka Latvijas
valsts galvenā vērtība ir cilvēki, kuri ar savu ikdienas darbu veido tās tagadni un kopā ar
jauno paaudzi liek pamatus rītdienai. TUESI.LV ir viena no Latvijas valsts simtgades svinību norisēm.
Papildus informācija:
Projekts “TUESI.LV”
info@tuesi.lv
22382139

Futbola turnīrs Medņevā
26. augusta vakarpusē Baltinavas parka estrādi pieskandināja garmošku skaņas. Dancot gribētājus un klausītājus vilināja pirmais tautas muzikantu saiets Baltinavā. Vakara gaitā klausītājus priecēja Voldemārs Džigurs, Jānis Lazdiņš, Andris Kazinovkis, Pēteris Beļinskis,
Leons Bērziņš, Venārs Dūre, Vitālijs Plešs, Aivars Zelčs, Eventijs Zelčs, Pēteris Laganovskis
un Briežuciema kapela.
Neskatoties uz pavēso laiku muzikanti ar pasākumu bija apmierināti un izdancināja arī skatītājus. Paldies visiem, kas bija ieradušies muzicēt, skatīties un klausīties. Īpašs paldies Sarmai
un Agrim par atbalstu un palīdzību, lai šis pasākums noritētu bez aizķeršanās, un Ināras Daukstes darbiniecēm par teritorijas uzkopšanu pirms un pēc pasākuma.

Starptautiskais folkloras festivāls Ziemeļlatgalē “Lipa kust”

Svētdien 30 jūlijā
Baltinavas futbola
komanda piedalījās
futbola turnīrā Semenovā un izcīnija
1.vietu.Turnīrā piedalijās 3 komandas Viļaka,Baltinava un
Semenova.Tika nospēlētas 2 spēles un
pirmā ar Viļaku kuru
nospēlējām 1:1 un
Semenovu uzvarējām
7:0 un uzvarējām, jo
mums bija labāka iesisto/ielaisto vārtu attiecība.

Viļakas novadā 22.- 25. augustam norisinājās starptautiskais folkloras festivāls Ziemeļlatgalē
“Lipa kust”. Arī Baltinavas novada dome sniedza savu atbalstu šī festivāla organizēšanā.
Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas telpās visu nedēļu dzīvoja festivāla dalībnieki –
folklotas kopa “Dubrava” no Slovākijas. Un 24. augusta vakarpusē viņi pulcējās Baltinavas
kultūras namā, lai kopā ar folkloras kopu “Upīte” sniegtu brīnišķīgu koncertu Baltinavas
novada iedzīvotājiem un viesiem. Koncerts bija sirsnīgs, krāšņs un spilgts, ļaujot skatītājiem
uz brīdi aizmirst lietū izmirkušo apkārtni. Slovākijas viesi izrādījās atsaucīgi un draudzīgi. Edmunds Ločmelis
Baltinavas novada sporta organizators
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Baltinavas novada domes informatīvais izdevums
Latgales izcilākajiem pedagogiem pasniedz Rancāna balvas
Jau trešo gadu pēc kārtas Latgaliešu kultūras biedrība (LKB) sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju (RTA) un Latgales novadu pašvaldībām septembrī godina Latgales novada izcilākos skolotājus, pasniedzot tiem balvu, kas nosaukta arī izcila skolotāja – Latgales
pirmās Atmodas darbinieka, Rēzeknes Skolotāju institūta ilggadēja direktora, monsinjora
Nikodema Rancāna vārdā. Šoreiz balvas pasniegšanas ceremonija noritēja 24. septembrī
Viļānu novada kultūras namā. Kopumā šogad tika pasniegtas astoņas balvas dažādās nominācijās un divas specbalvas. Viena no vissvarīgākajām nominācijām šajā konkursā bija
„Par ieguldījumu un sasniegumiem latgaliešu valodas, kultūrvēstures un novada mācības
ieviešanā un iedzīvināšanā skolas mācību vidē”, vēl jo vairāk tāpēc, ka šīs mācības apgūšana lielā mērā ir pašu skolotāju, skolas vadības un pašvaldību iniciatīvas un sirdsapziņas
lieta. Vienu no specbalvām šajā nominācija ieguva Baltinavas vidusskolas skolotāja un režisore Anita Ločmele, kas ir lugu sērijas “Ontons i Anne” autore. Sviecam Anitu Ločmeli
ar Nikodema Rancāna Balvas saņemšanu, kā arī sveicam Mariju Bukšu, kura bija nominantu vidū un saņēma pateicības rakstu.

27.08.2017 Baltinavas futbola komanda piedalijās Bērzpils kausā ,kurš lielo plūdu dēļ tika
pārcelts uz Rugāju stadionu.Piedalijās 4 spēcīgas komandas,starp kurām dramatiskā spēļu
galotnē Baltinava izcīnija 1. vietu.1. spēli aizvadījām pret Bērzpili ar rezultātu par labu Baltinavai 1:0 ,otru spēli pret Viļaku uzvarējām 3:1 un izšķirošajā mačā ar Vīksnu saspringtā
mača galotnē svinējām uzvaru ar rezultātu 4:3.

Jauns mācību gads, jauni panākumi
Jaunais mācību gads
Baltinavas jaunsargiem
ir sācies cerīgi – beidzot
vienība ir ieguvusi savu
simbolu – vimpeli kuru
vienā pusē rotājas Jaunsardzes simbolika un
otŗā Baltinavas novada
ģerbonis.
Kā rādās vimpelis saviem saimniekiem nes
veiksmi – pirmajās nozīmīgākajās šīs sezonas
sacensībās volejbolā
‘’Rudens bumba’’ kas
norisinājās Ciblas novada Felicianovas sporta kompleksā kurā par uzvaru cīnījās Kārsavas, Ludzas, Rugāju, Tilžas un Baltinavas jaunsargu komandas Baltinaviešus pārstāvēja: komandas kapteinis Arvils
Keišs, Dace Logina, Jēkabs Kašs, Ervīns Kleins un volejboliste no Viļakas novada Ieva
Klimoviča, komanda darbojās saliedēti, un meistarīgi, kas bija pamatu tam ka spēļu turnīrā
izcīnītas 4 uzvaras bez zaudējumiem, sevišķi spraiga cīņa bija ar spēcīgajiem Rugāju un
Tilžas volejbolistiem, tāpēc jo vērtīgāks šķiet kauss par pirmo vietu un zelta medaļas.
Panākumi nenāk viegli un nerodas vienā dienā tie ir jākaldina smagā darbā un tikai tad pūliņi
nes augļus, Baltinavas jaunsargi ir centīgi mācījušies un piedalījušies gan vienības gan plašāka mēroga orientēšanās sacensībās tāpēc jo īpaši priecē Agritas Luīzes Kušnires ‘’Latgale
open’’ izcīnīto 1. vietu, zelta medaļu un kausu Latgales meistarsacīkstēs orientēšanās sprinta
distancē dāmām, kur trases garums bija 4,1 km un jāatrod 15 kontrolpunkti. Tikai minūte
no pirmās vietas šķīra enerģisko sudraba medaļas ieguvēju Megiju Bukšu, tāpat priecē Alises
Ločmeles un Jāņa Doroškevica sasniegumi.
Apritējuši jau nedaudz vairāk kā 2 gadi kopš Baltinavā atjaunota Jaunsargu vienība, ielikts
no pirmā acumirkļa grūti pamanāms darbs, kas ar laiku sācis dot augļus - prieku par darbīgiem un enerģiskiem jauniešiem kuri atrod laiku piedalīties pasākumos un sacensībās, jūt
līdz un pārdzīvo par komandas biedriem, ne velti vienības devīze ir: ’’Ja gribi ko sasniegt,
tad aizmirsti vārdu: nevaru” Vajag tikai gribēt un iespējams ir viss

Uzsāk cīņu ar videi kaitīgiem atkritumiem – izlietotām
baterijām
Lai sekmētu sabiedrības iesaisti videi kaitīgu atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, “Zaļā josta” uzsāk izlietoto bateriju vākšanas konkursu
“Tīrai Latvijai!”. Konkursā aicinātas iesaistīties mācību iestādes, ar kuru
audzēkņu starpniecību ikdienas atkritumu šķirošanas kultūru un cīņu ar
videi kaitīgiem atkritumiem plānots izvērst visas valsts mērogā.
Kā norāda “Zaļā josta” valdes priekšsēdētājs Jānis Lapsa, izlietoto bateriju vākšanas konkurss izglītības iestādēm kļuvis par ikgadēju tradīciju,
ar kuras palīdzību “Zaļā josta” īsteno videi kaitīgu preču reģenerāciju. Šajā mācību gadā
konkurss divpadsmito gadu pēc kārtas apvieno bērnus un jauniešus, palīdzot visiem piedalīties tīras Latvijas vides veidošanā un vērtīgu resursu taupīšanā. Turklāt konkursa laikā
bērni mācās izprast izlietoto bateriju kaitīgo ietekmi uz vidi, iepazīst bateriju pārstrādes
gaitu un savām acīm ierauga, cik daudz šo videi kaitīgo atkritumu katrs no mums ik gadu
rada.
Izlietoto bateriju vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!” aicinātas piedalīties vispārējās, profesionālās un pirmsskolas izglītības iestādes, kā arī interešu izglītības iestādes no visas
Latvijas. Dalībnieku pieteikumi tiek pieņemti līdz 2017. gada 31. decembrim. Savukārt
bateriju vākšana ilgs līdz pat 2018. gada 28. februārim.

Plašāka informācija par konkursu:
Ilze Liepa-Balode, “Zaļā josta” pārstāve
tālr. 67808112, mob.tālr.: 27042534, e-pasts konkurss@zalajosta.lv, www.zalajosta.lv
Baltinavas un Viļakas novadu jaunsargu instruktors Valentīns Keišs
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Skolu ziņas
Aktivitātes BVSK
Satiekoties pēc vasaras...

citu novadu skolēniem tika aktīvi izdancināti etnomūziķes Kristīnes Kārkles-Kalniņas tradicionālo deju darbnīcā. Slaveno multfilmu “Lupatiņi” režisors Edmunds Jansons vadīja
animācijas darbnīcu, kur skolēniem bija iespēja pašiem piedalīties nelielas filmiņas veidošanā, izmantojot pikselācijas tehniku. Skolēni aplūkoja arī nesen atjaunotā muzeja ekspozīciju, kura izveidota kā ekoloģiska bērnistaba – taustes piedzīvojums. Viss pamatā no
koka, visu var aiztikt, taustīt, izmēģināt, kas sākumskolas vecuma bērniem ļoti patīk.
Tālais brauciens bija izdevies un jauniem iespaidiem bagāts, kā arī uz Baltinavu atvesta
jaunā „Garā pupa”, kur varēs izlasīt interesantus, jaunus bērnu dzejoļus!
Agita Zelča, Baltinavas vidusskolas 1. klases audzinātāja.

Baltinavas vidusskolas skolēni laimē braucienu uz Stokholmu

Satiekoties pēc vasaras 1.septembrī mēs bijām priecīgi. Mums radās doma paildzināt satikšanās prieku bez mācībām. Mēs nolēmām doties ekskursijā. Tā kā Gulbene no mums ir
netālu un pie tam tur septembra 1.sestdienā tiek svinēti Bānīša svētki, mēs devāmies uz turieni.
-Kas tas par Bānīti?
20. gs. sākumā Vidzemes pievedceļu sabiedrība vietējā transporta vajadzībām uzbūvēja šaursliežu dzelzceļa līniju Stukmaņi (Pļaviņas) — Gulbene — Alūksne — Valka. No tās saglabājies un joprojām tiek izmantots 33 km garš dzelzceļa posms Gulbene — Alūksne jeb
Gulbenes — Alūksnes šaursliežu dzelzceļš, ko vietējie iedzīvotāji dēvē par Bānīti.
Kopš 1998. gada Gulbenes — Alūksnes šaursliežu dzelzceļš, tajā skaitā sliežu ceļi, ritošais
sastāvs, inženierbūves, aprīkojums un dzelzceļa ēkas ir valsts nozīmes vēstures piemineklis.
Bānītis, būdams Eiropas tūrisma un muzejdzelzceļu federācijas (FEDECRAIL) dalībnieks,
ir vienīgais no vairākiem simtiem Eiropas muzejdzelzceļu, kas to, joprojām ikdienā pārvadā
pasažierus. Šogad Bānītis svinēja 114. dzimšanas dienu. Interesanti, ka mūsu klsesbiedrenei
Evanai ar brāli arī bija dzimšanas dienā tieši šajā dienā.
Gulbenē mēs ieradāmies laicīgi. Paspējām ielūkoties depo telpās, apskatījām Gulbenes stacijas ēku, izmēģinājām braukšanu ar rokas drezīnu. Varējām redzēt un paklausīties brāļu
Auzānu koncertu. Izbraucām ekskursiju pa Gulbeni ar elektromobili. Pavadījām Bānīti ceļā
uz Stāmerieni. Pusdienojām un mācījāmies pašapkalpošanās prasmes Gulbenes Bistro. Paspējām panasķēties 100% jaukajā Beķerejā. Tad steidzāmies uz Stāmerienu, kur vēl panācām un atkal pavadījām ceļā Bānīti. Stāmerienē baudījām dziedošus un dejojošus
priekšnesumus, lauku un dažādu citu labumu tirdziņu. Paldies Evanas un Edvarta vecmāmiņai par garšīgo jubilejas pīrāgu! Paldies šoferim Normundam, kas mūs vizināja sestdienā!
Lai Dieva svētīts jaunais mācību gads mums visiem!
Baltinavas vidusskolas 4.klases audzinātāja Rudīte un audzēkņi.

Baltinavas skolēni Raiņa muzejā „Tadenava”

Klāt jaunais mācību gads, klāt arī rudens un tradicionālās Dzejas dienas. Baltinavas vidusskolas 1. – 4. klases skolēni kopā ar audzinātājām A. Zelču, T. Leicāni, I. Kašu un R. Laganovsku 14. septembrī devās ekskursijā uz Raiņa muzeju „Tadenava”, kur notika bērnu
dzejas krājuma „Garā pupa” prezentācijas pasākums.Tas bija pulcējis arī vairāk kā desmit
citu skolu bērnus, taču Baltinavas skolēni bija tālākie viesi.
Skolēni klausījās Ineses Zanderes un Indras Brūveres – Darulienes lasīto dzeju, piedalījās
mīklu minēšanā, iepazinās ar dzejas krājumā „Garā pupa” publicētajiem bērnu dzejoļiem.
Pēc tam bija iespēja piedalīties vairākās radošajās darbnīcās. Mazie baltinavieši kopā ar
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Šovasar Baltinavas vidusskolas 11.klases skolēni un viņu vecāki no 24.-26. augustam izbaudīja jūras ceļojumu uz Tallink kruīza kuģa “Romantika”, kurš devās no Rīgas uz Stokholmu. Tā bija dāvana no SIA ZAAO par uzvaru Vides iniciatīvas skolu projektā “100
darbi Latvijai”.
Jūras ceļojumā daudzi no mums vispār nekad nebija devušies, tāpēc tā bija jauna un ļoti
interesanta pieredze, kurā sapratām, ka brauciens ar lidmašīnu vai autobusu nav tas komfortablākais. Te bija brīviba, plašums, vējš un atpūta no ikdienas raizēm. Te bija koncerti
un iespēja pašiem piedalīties dažādās aktivitātēs. Kajīšu televizoros varējām sekot līdzi notikumiem Latvijā un pasaulē, redzēt kuģa ceļu un atrašanās vietu kartē. Te bija iespēja iepirkties un piedalīties ļoti dāsnās loterijās.
Stokholmas apskatei bija atvēlētas 5 stundas, kuru laikā kājām izstaigājām garu ceļu līdz
centram un atpakaļ, pabijām arī uz ostas ēkas jumta, kur iekārtoti gaisa dārzi. Kad nokļuvām
kajītēs, tad gan pagurumā iekritām gultās un pamodāmies, kad kuģis uzsāka atpakaļceļu
uz Rīgu.
Rīgas ostā jau gaidīja mūsu skolas autobuss, kurš veiksmīgi visus ceļotājus atveda plūdu
seku skartajā Baltinavā.
Paldies visiem, kuri iesaistījās mūsu projekta “Laimes pakavi”realizēšanā!

RTA Rozes svētkos par bruņinieku kļūst Edgars Jermacāns

4. septembrī pēc svinīgā Zinību dienas pasākuma Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA)
notika tradicionālie Rozes svētki, kuros piedalījās 1.kursu studenti, pretendējot uz Rozes
vai Bruņinieka titulu.
Pasākumu vadīja RTA Studējošo padomes vadītāja Elīna Zujāne un studiju programmas
„Tiesību zinātne” students Kaspars Ločmelis. Rozes svētkus atklāja un veiksmīgu jauno
studiju gadu vēlēja vieglatlēte Gunta Latiševa-Čudare, kura startē īsajās distancēs, bijusi
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2016. gada Rio spēļu dalībniece, nesen Pasaules Universiādē Taipejā izcīnīja sudraba medaļu
200 metru skrējienā. Gunta ir RTA maģistra studiju programmas „Tiesību zinātne” studente
un aktīva deju kopas „Dziga” dejotāja.
Rozes svētkos, veicot dažādus uzdevumus, studenti gan neformālā gaisotnē iepazīstas cits
ar citu, gan arī cīnās par vērtīgām balvām un godpilnajiem tituliem. Arī šogad jaunieši gan
demonstrēja savus talantus, gan improvizēja, veica žūrijas un 2016. gada Bruņinieka titula
ieguvēja Iļjas Lobanova uzdotos uzdevumus. Šogad dalībnieku sniegumu vērtēja RTA deju
kopas „Dziga” vadītāja, Lūznavas muižas kultūras un izglītības projektu vadītāja Inga Drele,
RTA Izglītības, valodu un dizaina fakultātes studējošo pašpārvaldes vadītāja, Studējošo padomes vadītājas vietniece, 2014. gada Rozes titula ieguvēja Laura Kudravska un RTA studiju
virziena „Tiesību zinātne” vieslektors Aldis Kaļva.
Konkursā piedalījās septiņi jaunieši: Elvita Kotāne (absolvēta Nautrēnu vidusskola), Edgars
Jermacāns (Baltinavas vidusskola), Gatis Saulišs (Preiļu Valsts ģimnāzija), Anastasija Stepanova (Dagdas vidusskola), Dajana Maklere (Ludzas novada vakara vidusskola), Rolands
Rubiķis (Jēkabpils Valsts ģimnāzija) un Kirils Logins (Balvu Valsts ģimnāzija). Par Rozes
titula ieguvēju kļuva Elvita Kotāne, bet Bruņinieka tituls tika piešķirts Edgaram Jermacānam. Šogad pirmo reizi tika piešķirti tituli Vice Roze un Vice Bruņinieks, tos saņēma Dajana
Maklere un Gatis Saulišs. Tāpat pirmo gadu tika ieviesta Skatītāju simpātiju balva, ko ieguva
Rolands Rubiķis.
Elvitas Kotānes hobijs ir dažādi rokdarbi, viņai patīk braukt ar velosipēdu, ziemā patīk slēpot, RTA jauniete studēs studiju programmā „Interjera dizains”. „Devu priekšroku augstākās
izglītības iestādei, kura atrodas tuvāk dzīvesvietai, un tā bija RTA. Esmu apmeklējusi un
piedalījusies dažādās akadēmijas un RTA Studējošo padomes organizētajās aktivitātēs un
konkursos. Caur dažādiem pasākumiem akadēmiju esmu iepazinusi no gaišākās puses – gan
ar saprotošiem, zinošiem un komunikabliem mācībspēkiem, gan ar ļoti aktīviem studentiem,
tāpēc arī es vēlējos būt maza daļiņa no tā visa,” Rozes titula ieguvēja stāsta par savu izvēli
studēt tieši RTA. Arī Bruņinieks, kurš ir aktīvs jaunietis¬ – dejo, dzied un spēlē teātri –
atzīst, ka izvēlējies RTA, jo akadēmija atrodas tuvāk viņa dzīvesvietai, kā arī te valda draudzīga un radoša atmosfēra un dzirdēts daudz labu atsauksmju no akadēmijas absolventiem.
Edgars RTA studēs uzņēmējdarbību (specializācija – mārketinga vadība).
Par lieliskām Rozes svētku balvām gādāja RTA, žurnāls „A12”, kā arī Rozes svētku ilggadējie atbalstītāji – kebabnīca „Ausmeņa Kebabs” un kinoteātris „Silverscreen Rēzekne”.
Inga Kaļva-Miņina,
RTA Sabiedrisko attiecību nodaļas informācijas speciāliste
Māra Justa foto

Aktivitātes BKI

Baltinavas novada domes informatīvais izdevums
LSO Latgales zonas sacensības futbolā

14.septembrī Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas skolēni: Jānis P., Jānis L.,Mārcis,
Artūrs, Agnis un Aleksejs devās uz Latvijas Speciālās olimpiādes (LSO) Latgales zonas
sacensībām futbolā Gulbenē. Diemžēl visi pieteiktie mūsu skolas futbolisti nevarēja ierasties uz sacensībām, tādēļ septiņu spēlētāju vietā uz laukuma Baltinavu pārstāvēja seši futbolisti. Pirmajā spēlē baltinaviešiem stājās pretī spēcīgā Sveķu skolas komanda —
piedzīvots zaudējums, taču spēlē ar Antūžu skolas skolēniem, mūsējie izcīnīja uzvaru. Sacensību kopvērtējumā Baltinavas Kristīgajai internātpamatskolai 2.vieta un ceļazīme uz
futbola finālsacensībām Rīgā 21. septembrī.
Sporta skolotāja J. Keiša.

Satversmes tiesa par godu Latvijas simtgadei un Satversmes
pieņemšanas 96. gadadienai izsludina skolēnu zīmējumu un
domrakstu konkursu par Satversmi

1. septembris BKI
Satversmes tiesa izsludina skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursu, kas veltīts mūsu
valsts pamatlikumam – Satversmei. Konkurss tiek organizēts par godu gaidāmajai Latvijas
simtgadei un Satversmes pieņemšanas 96. gadadienai.
Satversmes tiesa aicina pedagogus pieteikt zīmējumu konkursam “Mana Satversme” vispārējās un speciālās izglītības iestāžu 6. klašu skolēnus, savukārt dalībai domrakstu konkursā “Mana Latvija un Satversme” aicina pieteikt vispārējās izglītības, speciālās izglītības
un profesionālo izglītības iestāžu 9. un 12. klašu skolēnus. Atbilstoši konkursa nolikumam
pieteikšanās dalībai konkursā notiek līdz šī gada 16. oktobrim. Satversmes tiesā darbi jāiesniedz līdz šī gada 11. decembrim. Darbu vērtēšanā piedalīsies visi Satversmes tiesas
tiesneši. Konkursa uzvarētāji, atzinības raksta saņēmēji un viņu pedagogi tiks apbalvoti
2018. gada 15. februārī Latvijas simtgadei un Satversmes pieņemšanas 96. gadadienai veltītajā pasākumā Satversmes tiesā.
Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele saka: “Tā kā Satversmes tiesa caur saviem
spriedumiem un komunikāciju ar sabiedrību stiprina demokrātiskas tiesiskas valsts pamatvērtības un tādējādi arī sekmē Latvijas tautā valstsgribas spēku, dabiski radās ideja Latvijas
simtgades priekšvakarā veidot skolēnu konkursu, galvenajā lomā izvirzot Satversmi. Jaunajai paaudzei ir jāzina valsts pamatlikums, turklāt jāzina, ka Satversmes tika pieņemta
tāpēc, ka Latvijas tauta jeb suverēns nolēma sev izveidot valsti. Latvijas jaunā paaudze
nesīs mūsu valstgribu nākotnē.
”Konkursa mērķis ir sekmēt skolēnu lojalitāti Latvijai un uzticību Satversmei, stiprināt
skolēnu valstisko apziņu un rosināt skolēnu līdzdalību valsts norisēs, kā arī veicināt skolēnu
interesi un izpratni par Satversmi un tās nozīmīgumu. Konkurss izsludināts, lai pilnveidotu
skolēnu zināšanas par Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts pamatvērtībām, iepazīstinātu skolēnus ar Satversmes tiesu, skaidrotu tās lomu demokrātiskā sabiedrībā un veicinātu
skolēnu radošās pašizpausmes.
Informācija par konkursu līdz pat tā noslēgumam būs pieejama Satversmes tiesas mājaslapā
Pirmajam septembrim tradīcija piešķīrusi gandrīz vai maģisku varu pār visiem skolas bērhttp://www.satv.tiesa.gov.lv sadaļā “Konkurss”.
niem. Tā liek doties uz starta placi visiem zināšanu kalnā kāpējiem. Skolas slieksnis šai dienā
kļūst par tādu kā atspēriena dēlīti jaunam izaicinājumam – jaunam mācību gadam. Baltie Samaksājot nodokļu pamatparādu, iespējams atbrīvoties no
stārķi uz skolas jumta aicina atvēzēt spārnus augstākam lidojumam, bet kokā atveidotā pūce
nokavējuma un soda naudas
atgādina, ka pats svarīgākais ir mācību darbs. Svētku noskaņās savus zarus šūpo bērzi, tūjas,
kastanis.
Lai nodokļu maksātājiem atvieglotu radušos nodokļu parāda slogu, laikā no 2017. gada 1.
Pulksten desmitos Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas aktu zālē, ar dzejas vārsmām oktobra līdz 2018.gada 2.janvārim aicinām ikvienu, kam izveidojies nodokļu parāds, piepar Latviju, ar himnu “Dievs svētī Latviju!”tika dots starts jaunajam mācību gadam. “Ar ti- teikties VID uz atbalsta pasākumu. Tas paredz nokavējuma un soda naudas pilnīgu dzēšanu
cību, mīlestību, strādājot kopā, mēs paveiksim daudz!” savā svētku uzrunā pauda direktore ar nosacījumu, ka ne vēlāk kā līdz 2019.gada 31.decembrim tiek samaksāts nodokļu paInta Vilkaste. Dieva svētību deva Baltinavas draudzes prāvests Stanislavs Prikulis.Skaistus matparāds. Atbalsta pasākuma var pieteikties gan privātpersonas, gan komersanti. Tas atnovēlējuma vārdus teica novada Domes priekšēdētāja Sarmīte Tabore, bijušā skolas direktore teicas uz visiem nodokļu veidiem, izņemot nekustamā īpašuma nodokli un solidaritātes
Veneranda Anžāne.
nodokli, neatkarīgi no tā, par cik senu laika posmu nodokļu parāds izveidojies. Ikviena fiDziesmas ”Uz skolu”, “Alfabēts”, dažādas dzejas vārsmas, stāstījums par cilvēkbērna pirmo ziskā persona var pieteikties atbalsta pasākumam, norādot to nodokļu pamatparāda summu
lasītāko grāmatu”Abeci” uzmundrināja visus klātesošos. Bet cēlās gladiolas, spurainās as- sadalījumā pa nodokļu veidiem, kāds tai ir pēc stāvokļa uz pieteikuma iesniegšanas dienu.
teres, adatainās dālijas, kas gūlās skolotāju rokās, deva enerģiju, spēku darbam.
Savukārt ikviena juridiska persona var pieteikties atbalsta pasākumam, norādot nodokļu
Un tad zvans, lielais visu norišu sakārtotājs, lika doties telpās uz pirmo klases stundu”Es pamatparāda summu sadalījumā pa nodokļu veidiem, kas nepārsniedz nodokļu pamatparāda
Latvijai”, pēc tam visus pulcināja skolas apkārtnē uz dažādām aktivitātēm, ļaujot izkustēties, apmēru pēc stāvokļa 2017. gada 1. jūnijā un nav samaksāta līdz dienai, kad iesniegts iefotografēties, dziedāt, zīmēt, šķirot, kārtot ziedus, sacensties veiklībā, asprātībā un būt kopā. sniegums par pieteikšanos atbalstam.
Lai visiem sekmīgs priekšā stāvošais darba cēliens!
Pieteikties nodokļu atbalsta pasākumam iespējams, sākot no 2017. gada 1. oktobra līdz
2018.gada 2.janvārim, aizpildot īpaši tam paredzēto veidlapu.
V.Kubuliņa
Vairāk informācijas: www.vid.gov.lv
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Ikvienam Baltinavas novada iedzīvotājam
ir iespēja
izvirzīt savu kandidātu apbalvojumam

"Baltinavas novada lepnums"
6 nominācijās:

“Ģimene”
“Cilvēks sabiedrībai”
“Cilvēks cilvēkam”
Sirds siltums”
“Iedvesmotājs”
“Drosmīgais bērns/jaunietis”
Pastāstiet par cilvēkiem, kuri ikdienā dara vairāk, nekā prasa
viņu pienākums. Kopā pateiksim šiem cilvēkiem paldies. Anketas pieteikšanai būs pieejamas Baltinavas novada domē, kultūras namā, Baltinavas novada domes mājaslapā baltinava.lv, kā
arī tirdzniecības vietās Baltinavā.
Anketas jāiesniedz lidz 2017. gada 20. oktobrim.

Svecīšu vakari Baltinavas un Šķilbēnu draudžu kapsētās
7. oktobrī plkst. 14:00 - Augstasila kapos
16:00 - Breksenes kapos
14. oktobrī plkst. 14:00 - Pļiešovas kapos
16:00 - Dansku kapos
21. oktobrī plkst. 14:00 - Merkuzīnes kapos
28. oktobrī plkst. 14:00 - Slobodas kapos
16:00 - Dukuļevas kapos
4. novembrī plkst. 14:00 - Bēliņu kapos
16:00 - Ploskīnes kapos

Baltinavas novada dome pateicas visiem
Baltinavas novada zemniekiem un iedzīvotājiem,
kuri operatīvi neskatoties uz brīvdienām un bez
atlīdzības palīdzēja radīto plūdu seku novēršanā.
Sniedza palīdzību gan saviem kaimiņiem novērst
plūdu sekas, gan palīdzēja pašvaldībai pie ceļu
infrastruktūras atjaunošanas darbiem.

Paldies Jums!
Baltinavas novada dome
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