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Domes ziņas janvārī

2019.gads ir iesācies pa īstam ziemīgi! Beidzot varam izbaudīt Latvijai
raksturīgo gadalaiku ar īstiem ziemas
priekiem, sameklēt šķūnītī noliktās slēpes
un slidas, kopā ar bērniem uzvelt sniegavīru, pavizināties kamanās vai
vienkārši pastaigāties pa piesnigušo mežu.
Ar jauno gadu iesācies jaunais darba cēliens arī pašvaldībā. Šogad ir īpaša
situācija tai ziņā, ka pašvaldībai jāstrādā
ar pagaidu budžetu, jo līdz šim laikam
nav pieņemts valsts budžets, iestādēm un
struktūrvienībām stingri ievērojot likuma
“Par pašvaldību budžetiem” 18.pantu, kas
paredz - ja spēkā nav stājies ikgadējais valsts
budžets, izdevumi mēnesī nepārsniedz
divpadsmito daļu no iepriekšējā gada attiecīgā finansējuma, jāplāno savi izdevumi,
tas nozīmē, ka neviena iestāde vai struktūrvienība nevar tērēt vairāk mēnesī, nekā
1/12 daļa no pieejamā budžeta. Arī valsts
pašvaldības kontā ieskaita tikai 1/12 daļu.
Janvārī ir notikušas viena Izglītības,
kultūras un sporta komiteja, viena Sociālo un saimniecisko lietu komiteja, viena Finanšu komiteja un divas ārkārtas
Finanšu komitejas sēdes, kurās izskatīti
37 jautājumi. Ir notikušas divas Domes
sēdes. Turpinās darbs pie Baltinavas novada attīstības programmas 2019. – 2025.
gadam izstrādes, 10.janvārī notika Veselības aprūpes, bērnu un ģimeņu un sociālo jautājumu tematiskās darba grupas
sanāksme. Uz doto brīdi tiek pabeigti darbi
pie 1.redakcijas sagatavošanas un februāra
sākumā attīstības programma tiks nodota
sabiedriskai apspriešanai.
30.janvāra Domes sēdē tika apstiprināts budžets 2019.gadam. Valstī noteiktais pagaidu budžets protams ienesa
savas korekcijas, jo līdz šim brīdim īsti nav
skaidrs par finansējuma daļu no pašvaldību
izlīdzināšanas fonda un plānošanā tika
ievērots piesardzības princips. Neskatoties
uz to, turpināsim visu ieplānoto projektu
realizāciju, uzsāksim divu pašvaldības auto
ceļu pārbūvi– SAM 5.6.2. ietvaros Čudarīne
– Tutinava un “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros
Baltinava – Safronovka. Šim ceļam jau ir
izsludināts iepirkums būvdarbu veikšanai.
Turpinās veselības veicināšanas projekts
“Dzīvo aktīvs Baltinavā!”. Sāksim Latvijas
-Krievijas pārrobežu projekta “From Hobby to Business” realizāciju, kurš tiek realizēts ar vairākām pašvaldībām Latvijā un
Krievijas Federācijā. Vadošais partneris ir
Valkas novada dome. Projekta ideja ir atbalstīt mājražotājus un amatniekus, iegādājoties tirdzniecības telti un dodot iespēju
piedalīties tirdziņos Latvijā un Krievijā.
LEADER pasākumā plānots iesniegt trīs
projektus: kultūras nama krēslu iegādei,
muzeja telpu atjaunošanai un tautas tērpu
iegādei Baltinavas jaukatajam korim.
Tāpat Baltinavas novada pašvaldība 2019.
gadā plāno pilnveidot Saimnieciskās
nodaļas tehnisko nodrošinājumu, iegādājoties traktortehniku, piekabi, sniega
tīrīšanas lāpstu, smilts vai smilts-sāls maisījuma kaisītāju, pļaujmašīnu-mulčētāju, lai
varētu efektīvāk apsaimniekot pašvaldībai
piederošās ielas un ceļus, parkus, nodrošināt teritorijas labiekārtošanas un uz-

turēšanas darbus, veikt pašvaldības auto
ceļu ceļmalu appļaušanu. Idejas realizācija
tiks vērtēta pēc pašvaldības finansiālajām
iespējām un aizņēmumu saistību pieejamā
apmērā, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.
Šogad ir piešķirts finansējums atbalstam
maziem uzņēmējiem, mājražotājiem un
amatniekiem grantam biznesa idejas realizēšanai. 2018.gadā šis atbalsts izpalika,
bet tā kā 2017.gada finansējuma iespēja
ieguva lielu interesi no mājražotāju puses
un iedzīvotāji nepārtraukti uzdeva jautājumu par to, vai būs šāda veida iespēja
vēl – nauda ir piešķirta 1500 euro. Naudas
summa nav liela, pagaidām gaidīsim valsts
budžeta apstiprināšanu, ja būs iespēja,
šo summu vajadzētu palielināt līdz 2000
euro. Par to lems deputāti, bet es uzskatu,
ka mūsu mazo saimniecību īpašnieki,
mājražotāji un amatnieki (ģimenes saimniecības – uzņēmumi) ir pelnījuši daudz
lielāku atbalstu sava uzņēmuma attīstībā,
jo tā ir mūsu novada nākotne, tieši mazās
saimniecības nodrošina apdzīvotību laukos
un skolu piepildījumu, diemžēl ne visi to ir
sapratuši arī Baltinavā. Liels gandarījums
un prieks par mūsu mājražotāju un amatnieku aktivitātēm, par Baltinavas novada
prezentēšanu Zemgalē, Jelgavas novada
Platones pagastā.
Plānojam mērķtiecīgi izlietot pieejamo
speciālo budžetu - Dabas resursu nodokļa
līdzekļus, domājot par ilgtermiņa risinājumiem vides aizsardzības jomā. Plānots
veikt Supenkas upes krastu un gultnes
sakārtošanu, Svētūnes un Obeļovas ezeros zivju resursu papildināšanu (piesaistot
Zivju fonda finansējumu), Svētūnes ezera
krasta attīrīšanu no krūmiem un ezera
attīrīšanu no niedrēm, lai uzlabotu ezera
ūdens ekoloģisko stāvokli un ezerā nodrošinātu ezera bioloģisko daudzveidību,
izstrādāt Svētūnes ezera apsaimniekošanas
noteikumus. Kā tika solīts iedzīvotājiem,
iedzīvotāju sanāksmē par notekūdeņu
sistēmas sakārtošanu Baltinavā, ir ieplānoti
finanšu līdzekļi ūdens novadgrāvja apauguma noņemšanai un meliorācijas sistēmas
sakārtošanai 200 m garumā. Kopā no DRN
budžeta plānots izlietot provizoriski 24 900
EUR.
No speciālā budžeta ceļiem ir plānota,
protams, ceļu uzturēšana, šī gada ziema
parādīja, ka sniegs Latvijā mēdz būt un finansējums nepieciešams pašvaldības ceļu
tīrīšanai un arī ceļu greiderēšanai. Plānojam Parka ielai uzklāt segumu, pielietojot
dubultās virsmas apstrādes tehnoloģiju.
Izvērtējot pašvaldības speciālā budžeta finansējuma iespējas, tiek plānoti ceļa
Kaši-Pleitova ceļa klātnes atjaunošanas
darbi.
Protams, tiek nodrošināta visu iestāžu
un struktūrvienību darbība un pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem. Ir apstiprināts
kultūras nama kultūras pasākumu plāns,
sporta pasākumu plāns, pašdarbības kolektīvu braucienu plāns un piešķirts finansējums šo pasākumu realizācijai. Nodrošināts
finansējums izglītības iestāžu uzturēšanai un turpināts papildus, no pašvaldības
budžeta, finansēt pedagogu darba algu
pirmsskolas izglītības programmai.
Sociālajā jomā tiek nodrošināti visi sociā-

lie pakalpojumi, kā arī ir piešķirts finansējums materiālai palīdzībai jeb tā saucamiem
“pašvaldības labās gribas materiālajiem pabalstiem” saviem iedzīvotājiem – pabalsts
jaundzimušo aprūpei, apbedīšanas pabalsts,
pabalsts Černobiļas AS seku likvidatoriem,
pabalsts politiski represētiem, pabalsts
donoriem, pabalsts bērnu izglītības nodrošināšanai par sasniegumiem olimpiādēs,
pabalsts Ziemassvētku saldumu iegādei, pabalsts nozīmīgajās dzīves jubilejās.
Tāpat kā iepriekš Baltinavas novada dome
nodrošina brīvpusdienas visiem Baltinavas
vidusskolas skolēniem.
Ar šo gadu uz pozitīvo pusi ir izmaiņas sabiedriskajos darbos nodarbinātajiem, ir
palielināts finansējums līdz 200 euro mēnesī
un jānostrādā 6 stundas dienā.
Gada sākumā sabiedrisko aktivitāšu nav bijis daudz.
9.janvārī Rekovas dzirnavās notika
VRG Balvu rajona partnerības biedru
kopsapulce, kurā piedalījās Inese Siliņa un
es, tika izrunāts par iepriekšējā gadā padarīto, izanalizētas kļūdas, pārrunātas iespējas
jaunajam posmam ar uzstādījumu, ka arvien
vairāk uzmanības jāpievērš mājražošanas attīstībai un tūrismam, to sasaistot kopā.
11.janvārī Baltinavas novada domi
apmeklēja Valsts Drošības dienesta pārstāvji,
lai izrunātu ar drošību saistītos jautājumus.
18.janvārī notika Baltinavas Romas katoļu
draudzes un Baltinavas novada pašvaldības
kopīgais pasākums “Baltinavas Lūgšanu
brokastis”. Šis pasākums tapa, iespaidojoties
no Ziemeļlatgales Lūgšanu brokastu pasākuma Rugāju novadā Lazdukalnā. Daudziem
šāda veida pasākums bija nezināms un sākumā pasākuma rīkošanas Rīcības grupa
saņēma pārmetumus, bet piedaloties pasākumā, cilvēkiem kardināli mainījās viedokļi.
Daudzi zvanīja, sūtīja īsziņas vai vienkārši
uz ielas izteica pateicības vārdus visiem, kuri
organizēja Baltinavas Lūgšanu brokastis. Šis
pasākums būs guvis atbalstu – 15.februārī
notiks Viļakas Lūgšanu brokastis. 1.februārī,
piedalījos
šī gada pirmajā sanāksmē
Ziemeļlatgales Lūgšanu brokastu Rīcības
grupā, kurā izanalizējām visas kļūdas un nepilnības par iepriekšējo pasākumu un vienojāmies, ka Ziemeļlatgales Lūgšanu brokastis
jāturpina un tās tiek plānotas 29.novembrī,
Viļakas novadā.
23.janvārī notika LLKC, VRG “Balvu
rajona partnerība” un Balvu, Rugāju,
Viļakas un Baltinavas novadu mājražotāju, amatnieku, uzņēmēju kopīga neformāla tikšanās Viļakas novada Kultūrvēsturiskajā lauku sētā “Vēršukalns”, lai izrunātu
Ziemeļlatgales mājražotāju, amatnieku,
uzņēmēju iespējas veidot kopīgi tūrisma
pakalpojumu grozu tūristiem. No Baltinavas
novada tikšanās piedalījās Silvija Buklovska, Solveta Logina, Agita Zelča un es. Ivars
Kampernovs prezentēja nodomu projektu “Sadarbība starp mazajiem ekonomikas
dalībniekiem ar lauku tūrismu saistītu pakalpojumu un mārketinga darbību īstenošanu”, kur ir iespējas izveidot Ziemeļlatgales
lauku tūrisma maršrutu, iesaistot apkārtējo
novadu uzņēmējus.
Novembrī notikušajā tikšanās reizē ar
Turpinājums 3.lappusē

...

Ziņas īsumā
Piesaki jaunieti Vītolu fonda
stipendijai līdz 1.martam

Vidusskolu, ģimnāziju 12. klašu
skolēni un vidējo profesionālo
izglītības iestāžu beidzēji no 2019.
gada 15. janvārim līdz 1. martam
ir aicināti pieteikties Vītolu fonda administrētajām stipendijām
2019./2020. mācību gadam, kas
paredzētas Latvijas augstskolās
studējošiem jauniešiem.
Lai pretendētu uz kādu no stipendijām, kandidāta vidējai atzīmei jābūt 7,5 balles un augstākai,
kā arī jāatbilst vismaz vienam
no kritērijiem: bārenis, audzina
viens no vecākiem, ir no daudzbērnu ģimenes, ir trūcīgas vai
maznodrošinātas ģimenes statuss,
sasniegti izcili panākumi mācību
olimpiādēs.

Baltinavietes Līgas Slišānes
grāmatas prezentācija
13.februārī plkst.19.00 Balvu
Sakrālās kultūras centrā notiks
baltinavietes Līgas Slišānes grāmatas “Debesu asaras” prezentācija un
fotoizstāde “Tilts starp dievu un cilvēku“.

Seminārs LEADER projektu
potenciālajiem iesniedzējiem
21.februārī Baltinavā, Kārsavas
ielā 16, domes telpās no plkst.9.30
līdz 12.30, 2.stāvā notiks Apmācību seminārs LEADER projektu
iesniedzējiem. Semināru organizē
Balvu rajona partnerība. Semināra
mērķis ir informēt potenciālos
projektu iesniedzējus par LEADER projektu izstrādi un iesniegšanu. Sīkāku informāciju par LEADER sabiedriskā labuma projektu
iesniegšanas 5.kārtu var izlasīt
2.lappusē.

Malnavas koledža piedāvā
kursus lauksaimniekiem
Malnavas koledža piedāvā lauksaimniekiem
profesionālās
pilnveides
kursus
Bioloģiskajā lauksaimniecībā (180 stundu
apjomā). Mācību sākums 2019.
gada 22.februārī. Ir iespējams arī
iegūt Augu aizsardzības līdzekļu
profesionālā lietotāja apliecību.
Sīkāka
informācija
par
aktua
litātēm, kā arī citi jaunumi un
notikumu
apraksti
atrodami:
www.baltinava.lv
www.facebook.com/baltinavasnovads/
www.draugiem.lv/baltinavasnovads/
twitter.com/Baltinavas_N,

Baltinavas novada domes informatīvais izdevums

2019 .gada janvāris

Janvāra Domes sēdes lēmumi
Par saistošajiem noteikumiem

1. Apstiprināti Baltinavas novada domes

saistošie noteikumi “Par Baltinavas novada budžetu 2019.gadam”:
Baltinavas novada pašvaldības pamatbudžeta IEŅĒMUMI kopā 1 147 420 euro
apmērā. (Pielikums Nr.1).
Baltinavas novada pašvaldības pamatbudžeta IZDEVUMI kopā 1 268 704 euro
apmērā. (Pielikums Nr.2).
Pamatbudžeta kases apgrozāmo līdzekļu
atlikums uz 01.01.2019. 156 541 euro un apgrozāmo līdzekļu atlikums uz 31.12.2019.
35 257 euro.
Baltinavas novada pašvaldības speciālā
budžeta IEŅĒMUMI kopā 51 796 euro apmērā (Pielikums Nr.3).
Baltinavas novada pašvaldības speciālais
budžets: IZDEVUMI kopā 88 378 euro apmērā. (pielikums Nr3).
Speciālā budžeta kases apgrozāmo līdzekļu
atlikums uz 01.01.2019. 102 747 euro un apgrozāmo līdzekļu atlikumusuz 31.12.2019.
66 165 euro.
Apstiprināts saistību apmērs 2019.g-2023.
gadam (Pielikums Nr.4).
Apstiprināts Paskaidrojuma raksts par
Baltinavas novada pašvaldības 2019.gada
budžetu (Pielikumu Nr. 5 skatīt 7.lappusē).
Budžetu izpildītājiem 7 dienu laikā pēc
saistošo noteikumu pieņemšanas iesniegt
Baltinavas novada pašvaldības Finanšu
nodaļā 2019.gada budžeta plānoto izdevumu tāmes un nodrošināt efektīvu un racionālo pašvaldības budžeta līdzekļu
izlietojumu atbilstoši plānotajam.
2. Apstiprināti precizējumi Baltinavas
novada domes 2018.gada 29.novembra
saistošajos noteikumos Nr. 15 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Baltinavas
novadā”.
3. Apstiprināti Precizējumi Baltinavas
novada domes 2018.gada 29. novembra
saistošajos noteikumos Nr. 16 “Par pabalstu piešķiršanu Baltinavas novadā”.
4. Apstiprināti grozījumi nolikumā
“Baltinavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības un sociālo

garantiju nolikums”.
5. Apstiprināta Valsts piešķirto mērķdotāciju sadale 2019.gadam interešu izglītības
programmu pedagogu darba samaksai un
VSAO iemaksām.
6. Apstiprināta valsts piešķirto mērķdotāciju sadale Baltinavas novada pašdarbības
kolektīvu vadītāju atalgojumam 2019.gadā.
7. Apstiprināts Baltinavas novada pašvald.
ības sniegto pakalpojumu saraksts.
Apstiprināts Baltinavas novada pašvaldības
8. Kultūras pasākumu plāns 2019.gadam un
pašdarbības kolektīvu braucienu plāns 2019.
gadam.
9. Apstiprināts Baltinavas novada pašvaldības Sporta pasākumu plāns 2019.gadam.

10.

Par nekustamajiem īpašumiem

Uzsākta
nekustamā
īpašuma
„***********” ar kadastra apzīmējumu Nr.
3844 003 **** atsavināšanas procedūra Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
11. Izdarīti grozījumi Baltinavas novada
domes 2018.gada 26. jūlija (protokols Nr. 10
7.&) lēmumā “Par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
“Riekstiņi””.
12. Izdarīti grozījumi Baltinavas novada
domes 2018. gada 29. novembra lēmumā
„Par nekustamā īpašuma „*******” sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes
lietošanas mērķa noteikšanu atdalītajai zemes vienībai” .
13. Pamatojoties uz T.K. iesniegumu,
nolemts izbeigt 2010. gada 28. maija zemes
nomas līgumu Nr.10-13 par zemesgabala
5,4321 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
Nr. 3844001**** nomu ar T.K.
14. Pamatojoties uz A.I. iesniegumu,
nolemts izbeigt 2016. gada zemes nomas
līgumu Nr.2016-1 par zemesgabala ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 003 **** nomu
ar A.I.
15. Pamatojoties uz G.B.iesniegumu,
nolemts pagarināt ar G.B. noslēgtā 2007.
gada 30.augusta zemes nomas līguma Nr. 8
par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
Nr. 3844 003 **** nomu termiņu uz 10 ga-

diem, zemes nomas maksu nosakot ārējos
normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.
16. Pamatojoties uz A.P. iesniegumu,
nolemts pagarināt ar A.P. 2008. gada 6.novembra zemes nomas līguma Nr. 08-23 par
zemes gabala ar kadastra apzīmējumu Nr.
3844 002 **** nomu termiņu uz 10 gadiem,
zemes nomas maksu nosakot ārējos normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.
17. Pamatojoties uz J.R. iesniegumu,
nolemts pagarināt ar J.R. zemes nomas
līguma Nr. 2014-5 par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 003 **** nomu
termiņu uz 5 gadiem, zemes nomas maksu
nosakot ārējos normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.
18. Nolemts atļaut S.L. nodot apakšnomā
ZS “Riekstiņi” (reģ. nr. 53401000271,
adrese: “Apšova”, Baltinavas novads, LV4594) S.L. iznomāto Baltinavas novada
pašvaldībai piekritīgo zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 006 ****.
19. Nolemts atļaut A.K. mainīt zemesgabala ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 006
**** 2.6 ha platībā zemes lietošanas mērķi
no zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (NĪLM mērķa
kods 0101), uz zemi, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība
(NĪLM mērķa kods 0201).
20. Atļaut L.K. mainīt zemesgabala ar kadastra apzīmējumu Nr.3844 012 **** 2,2 ha
platībā zemes lietošanas mērķi no zemes,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM mērķa kods 0101),
uz zemi, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība (NĪLM mērķa
kods 0201).
21. Nolemts atļaut L.K. mainīt zemesgabala ar kadastra apzīmējumu Nr.3844 007
**** (6.9 ha) platībā zemes lietošanas mērķi
no zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (NĪLM mērķa
kods 0101), uz zemi, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība
(NĪLM mērķa kods 0201).
22. Nolemts atļaut L.K. mainīt zemesgabalu ar kadastra apzīmējumiemNr. 3844
011 **** (0.4ha) un 3844 011 **** (0.10ha)

Izsludināta LEADER sabiedriskā labuma projektu
iesniegšanas 5.kārta
Biedrība „Balvu rajona partnerība” 2019.gada 25.janvārī izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu
pieņemšanas 5.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā 19.2. Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju.
Projektu konkursi tiek organizēti saskaņā ar biedrības
„Balvu rajona partnerība” izstrādāto Ziemeļlatgales
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.2020.gadam.
Projektu pieteikumus varēs iesniegt no 25.02.2019. līdz
25.03.2019. tikai elektroniski - Lauku atbalsta dienesta
Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.
gov.lv/login.
Sludinājuma kopsumma: 240 000,00 EUR
Maksimālā atbalsta intensitāte sabiedriskā labuma projektiem 90%.
Apmācību semināri notiks Ziemeļlatgales 4 novados
laikā no 20. līdz 25.februārim.
PROJEKTU IESNIEGŠANA:
Apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sa-

biedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros
projektu iesniegumi jāiesniedz, tikai izmantojot LAD
elektroniskās pieteikšanās sistēmu – EPS.
Projektu iesniegumi elektroniskā dokumenta veidā vai
papīra formātā netiks pieņemti un reģistrēti.
Informācija kā kļūt par EPS lietotāju: http://www.lad.
gov.lv/lv/e-pieteiksanas-sistema-eps-1/ka-klut-parlietotaju/
Ar Ziemeļlatgales SVVA stratēģiju 2015.-2020.gadam,
tās mērķiem un rīcībām, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu
pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties Tautas ielā
1, Balvos, ēkas 2. stāvā, Lauku atbalsta dienesta mājas
lapā www.lad.gov.lv un partnerības mājas lapā www.
balvi.partneribas.lv,
Kontaktpersona: stratēģijas administratīvā vadītāja Ilona Džigure, mob.tālr.: 29134410, e-pasts: balvurajpartneriba@gmail.com
http://www.balvi.partneribas.lv/index.php/leader-2014-20/projektu-konkursi/662-izsludinata-leader-sabiedriska-labuma-projektu-iesniegsanas-5-karta

platībā zemes lietošanas mērķi no zemes,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM mērķa kods 0101),
uz zemi, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība (NĪLM mērķa
kods 0201).
23. Nolemts atļaut L.K. mainīt zemesgabala ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 011
**** (1.0ha) platībā zemes lietošanas mērķi
no zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (NĪLM mērķa
kods 0101), uz zemi, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība
(NĪLM mērķa kods 0201).
24. Nolemts atļaut A.K. un L.K. mainīt
zemesgabalu ar kadastra apzīmējumiem Nr. 3844009**** (16.1 ha), Nr.
38440090****(1.2 ha), 38440090098 (2.77
ha), 3844011**** (23.23 ha), 3844011****
(1.8ha) platībā zemes lietošanas mērķi no
zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM mērķa kods
0101), uz zemi, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM
mērķa kods 0201).
25. Nolemts atļaut L.K. no nekustamā
īpašuma „*********” ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 007 ****, kas atrodas Baltinavas novadā, atdalīt zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu Nr. 3844 007 ****
(platība – 6.9 ha), piešķirot jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam nosaukumu
“*******”.
26. Nolemts atļaut SIA” IRI Forest Assets Latvia” (reģ.nr. 44103037525, adrese:
Ādažu iela 24, Bukulti, Garkalnes nov., LV1024) no nekustamā īpašuma „*******” ar
kadastra apzīmējumu Nr. 3844 002 ****,
kas atrodas Baltinavas novadā, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu Nr.
3844 002 **** (platība – 33.6 ha), piešķirot
jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam nosaukumu “***********”.
Ar pilnu domes sēžu lēmumu sarakstu un
minētajiem Pielikumiem
iespējams iepazīties mājaslapā
www.baltinava.lv sadaļā
Pašvaldība/domes sēdes.

Realizēts pašvaldības projekts
Baltinavas novada pašvaldība 2017.gada jūlijā uzsāka
grants ceļu “Čudarīne-Obeļova” un “Baltinava-Abriņas’ pārbūvi, realizējot ELFLA pasākuma «Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projektu “Baltinavas novada
pašvaldības grants ceļu pārbūve” Nr. 17-07A00702-000030.
Sakarā ar 2017.gada augusta lietavu plūdiem projekta realizācija un būvniecības darbi tika pārtraukti un atsākās tikai 2018.
gada maijā. 2018.gads bija labvēlīgs darbu veikšanai, un būvniecības darbi tika pabeigti novembrī.
Pārbūvēti un nodoti ekspluatācijā divi pašvaldības grants ceļi
– Čudarīne – Obeļova 5.86km garumā un Baltinava – Abriņas –
1.88km garumā.
Tehniskās dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzības pakalpojumu sniedza IK „RK ceļu projekts“, reģ. Nr. 42402015926,
ceļam Čudarīne – Obeļova par līgumcenu 8212,50 euro (TP izstrāde 7412,50 euro, autoruzraudzība 800,00 euro); un ceļam
Baltinava — Abriņas par līgumcenu 3608,00 euro (TP izstrāde
3108,00 euro, autoruzraudzība 500,00 euro).
Autoceļa Čudarīne-Obeļova pārbūvi veica VAS Latvijas autoceļu uzturētājs». reģ. Nr. 40003356530 par līgumcenu
171506.12euro, un autoceļa Baltinava-Abriņas pārbūvi par
līgumcenu 65936.33euro. Būvuzraudzības pakalpojuma veikšanu grants ceļu pārbūvē veica SIA “BaltLine Globe”, reģ. Nr.
40003780856 par līgumcenu autoceļam Čudarīne-Obeļova
5580,00euro un autoceļa Baltinava-Abriņas — 4650,00euro.
Gatis Siliņš,
Baltinavas novada domes projektu vadītājs
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Paplašināts ES pārtikas un materiālās palīdzības atbalsta
saņēmēju loks

Baltinavas Romas katoļu baznīcu ieskandina jauni digitālie
zvani!

māk visām pilngadīgajām personām
saņemt ne tikai Fonda līdzfinansētās
pārtikas, bet arī higiēnas un saimniecības preces, ko līdz šim varēja saņemt
tikai bērni vecumā līdz 18 gadiem.
Savukārt ģimenes ar bērniem līdz
12 mēnešu vecumam varēs izvēlēties
vienu no Fonda higiēnas preču pakām,
kurās ir autiņbiksītes no 5 līdz 9 kilogramiem vai no 7 līdz 18 kilogramiem.
Tāpat kā līdz šim, pamats Fonda atbalsta saņemšanai ir pašvaldības sociālā
dienesta izsniegta rakstiska izziņa.

ināt, skaitot līdzi visus zvana sitienus. Ir
ieprogrammēts, ka šī sistēma darbojas katru dienu no plkst.7.45 līdz 20.00. Jebkurā
laikā var ieslēgt šo zvanu un tauru skaņas,
tāpēc jau laicīgi tiek domāts par baznīcas
apkārtnes sakārtošanu un pilnveidošanu,
lai klausītāji varētu atrasties dievnama tuvumā un baudīt mūziku. 18. janvārī pie
mums notika Lūgšanu brokastis ar mērķi:
Bērnu un ģimeņu vietas labiekārtošana pie
Baltinavas RK baznīcas. Savāktie līdzekļi
tiks izmantoti šī mērķa īstenošanai.

2019. gada janvāra Eiropas Atbalsta fonda atbalstu papildus varēs
saņemt arī maznodrošinātas personas vai ģimenes, kuru vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 242 eiro,
līdzšinējo 188 eiro vietā. Pašvaldībās,
kurās maznodrošinātas personas vai
ģimenes ienākumu līmenis noteikts
mazāks par 242 eiro, Fonda vistrūcīgākajām personām atbalstu varēs saņemt
visas maznodrošinātās personas vai
ģimenes.
Tāpat grozījumi nosaka iespēju turp-

Baltinavas Romas katoļu baznīcas zvanam jeb Eņģeļu Karalienei 2018.gadā
apritēja 90 gadi.
2018.gadā - Latvijas jubilejas gadā Baltinavas RK draudzes dievnama zvans
svinēja savu 90.dzimšanas dienu. Zvanam ir bijis dots skaists vārds- Eņģeļu
Karaliene. Ceturtajā adventa svētdienā
visiem klātesošajiem bija iespēja piedalīties jauno digitālo zvanu iesvētīšanas
ceremonijā un noklausīties pirmo koncertu. 4 skaļruņi tika atvesti no Polijas,
saslēgti ar vadības centru un spēj atskaņot
apmēram 150 melodijas. Skanēja gan zvanu, gan tauru mūzika. Un tas vēl nebija viss.
Baltinavieši un ciemiņi nu savus pulksteņus
var pārbaudīt pēc zvana, jo tas ieskandina
katru ceturksni, bet pilnās stundas var uzz-

Baltinavas Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs atgādina

Baltinavas VPVKAC (Baltinavas novada
domes ēkā Baltinavā, Kārsavas ielā 16, 1.
stāvs) arī šogad sniedz atbalstu iedzīvotājiem dažādu dzīves situāciju risināšanā!
VPVKAC var saņemt 9 valsts iestāžu
noteiktus pakalpojumus, kā arī iesniegt
Baltinavas novada domei adresētus
iesniegumus un saņemt informāciju par
domes kompetencē esošiem
jautājumiem.

Aktuālākais VPVKAC pakalpojumu
sniegšanā 2019. gadā

E-adrese

Sākot ar šo gadu ikviens iedzīvotājs saziņai
ar valsts un pašvaldības iestādēm var
izmantot e-adresi! Ja iedzīvotājs ir aktivizējis e-adresi, valsts un pašvaldības iestādēm
ir pienākums saziņai izmantot e-adreses
kanālu – ziņas tiks sūtītas tikai elektroniski, papīra formā dokumenti netiks sūtīti,
bet iedzīvotājs iestādei arī turpmāk varēs
sūtīt papīra formas iesniegumus, bet atbildi
saņems izmantojot e-adresi!
E-adresi izveidot ir vienkārši un ātri – papildus informācija portālā www.latvija.
lv, kā arī Baltinavas VPVKAC un zvanot
66954808, 26304449.

Valsts ieņēmumu dienests

Valsts ieņēmumu dienests informē, ka
Gada ienākumu deklarāciju par 2018.
gadu var iesniegt ne ātrāk kā no 2019.gada
1.marta.
Aicinām visus nodokļa maksātājus gada
ienākumu deklarācijas iesniegšanai izmantot Elektroniskās deklarēšanas sistēmu
(EDS), kurā ir būtiski atvieglots gada ienā-

kumu deklarācijas aizpildīšanas
process, kā arī
deklarācijas
sagatavē
jau
savietota
visa
Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošā informācija.
Vēršam uzmanību, ka arī turpmāk tiek
saglabāta vienkāršota gada ienākumu
deklarācijas aizpildīšanas kārtība tiem nodokļa maksātājiem, kuri iesniedz to, lai
deklarētu:
— attaisnotos izdevumus par izglītību, ārstnieciskajiem pakalpojumiem;
— attaisnotos izdevumus par ziedojumiem
un dāvinājumiem;
— privātajos pensiju fondos izdarītās iemaksas un apdrošināšanas prēmiju maksājumus;
— ar iedzīvotāju ienākuma nodokli
neapliekamos ienākumus, kuru kopējā
summa pārsniedz 4000 euro.
Iesniegt deklarāciju varat elektroniski sev
ērtā laikā un vietā, bet ja nepieciešama
palīdzība, Baltinavas VPVKAC speciāliste
sniegs atbalstu deklarācijas iesniegšanas
procesā. Ierodoties Baltinavas VPVKAC
līdzi jāņem internetbankas pieejas dati (ja
šādi rīki ir), kā arī bankas konta numurs
vai PNS konta numurs, uz kuru VID triju
mēnešu laikā pārskaitīs pārmaksu. Ja nav
internetbankas datu, interesentam tiks
sniegts atbalsts VID EDS lietotāja datu
iegūšanai (lietotāja vārds un parole).

Valsts

sociālās
apdrošināšanas
aģentūra

Atgādinām, ka Baltinavas VPVKAC
pieņem VSAA adresētus iesniegumus:
— slimības pabalsta saņemšanai;
— apbedīšanas pabalstam; klienta nāves
gadījumā nesaņemtās pensijas/ pabalsta/
atlīdzības izmaksai; vienreizēja pabals-

ta mirušā pensionāra laulātajam (pensionāram) saņemšanai; pabalstam mirušā
pensijas saņēmēja laulātajam;
— bērna piedzimšanas, maternitātes, paternitātes, bērna kopšanas un ģimenes
valsts pabalstiem;
— invaliditātes pensija, pabalsts invalīdam,
kuram nepieciešama kopšana, valsts sociālā
nodrošinājuma pabalsts, pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās saņemšanai;
— un citiem pabalstiem, kā arī iesniegumus
VSAA rīcībā esošās informācijas saņemšanai.

Lauksaimniecības datu centrs

Vēl aizvien ikvienam suņa saimniekam ir
jāveic dzīvnieka reģistrēšana Lauksaimniecības datu centra datubāzē. Atbalstu
dzīvnieka reģistrēšanai sniegs VPVKAC
speciāliste, bet maksājumu Lauksaimniecības datu centram par pakalpojumu 3,50
EUR var veikt pasta nodaļā, norēķinoties
internetbankā vai ar kredītkarti.
Baltinavas VPVKAC sniedz konsultācijas par pakalpojumu un e-pakalpojumu
saņemšanas kārtību, kurus sniedz Lauku
atbalsta dienests, Nodarbinātības valsts
aģentūra, Pilsonības un migrācijas lietu
pārvalde, Uzņēmumu reģistrs, Valsts zemes
dienests un Valsts darba inspekcija.
Ja ir jautājumi par Baltinavas VPVKAC sniegtajiem pakalpojumiem vai nepieciešama palīdzība portāla www.latvija.
lv lietošanā, griezties Baltinavas VPVKAC
klātienē Kārsavas ielā 16, Baltinavā, 1. stāvā
vai zvanīt 66954808, mob.tel. 26304449,
e-pasts baltinava@pakalpojumucentri.lv.
Sīkāku informāciju par visiem VPVKAC
sniegtajiem pakalpojumiem var saņem klātienē.

Dace Ločmele,
VPVKAC speciāliste

Jaunie digitālie zvani, kuri spēj atskaņot
līdz 150 melodijām.

Teksts: Marija Skaba
Foto: Staņislavs Prikulis

Domes ziņas janvārī
Turpinājums no 1.lappuses
iedzīvotājiem, pēc iedzīvotāju ierosinājuma, Baltinavas novada dome uzrakstīja iesniegumu Satiksmes ministrijai par
iespējamo caurteku izbūvi Kārsavas ielā
nobrauktuvēs, lai tiktu novadīts ūdens
un neveidotos plūdi. Satiksmes ministrija vēstuli bija pāradresējusi VAS “Latvijas
Valsts ceļi”, kurā sniegts skaidrojums, ka
šāda veida darbi nav risināmi kā ikdienas
uzturēšanas darbi, bet visi kompleksi un
kopumā, lai veidotos kompleksā sistēma
ūdens savākšanai, novadīšanai uz dabiskajām ūdenstilpnēm. Citāts no VAS “LVC”
atbildes: “Šajā gadījumā būtu nepieciešams
izstrādāt projektu, kurā kompleksi tiktu atrisinātas nepilnības ūdens novades
sistēmā gan gar valsts autoceļu, ceļa zemes
nodalījuma joslā, gan Baltinavas novada
pārziņā esošajā teritorijā, un veicama rekonstrukcija”. Faktiski es jau to arī sniedzu
skaidrojumā “Baltinavas Vēstis” oktobra
numurā. Nevar sakārtot atsevišķi pa posmiem, viss jārisina kompleksi visā Baltinavas ciemā. Pārbūves darbus var veikt, tikai
izstrādājot tehnisko projektu, ņemot vērā
visus nosacījumus – gan noteces slīpumus,
gan pieguļošos īpašumus, gan inženierkomunikācijas utt., tas viss prasa milzīgas izmaksas. Bet kā jau iepriekš rakstīju,
tos posmus, kur nepieciešama vienkārši
neliela ūdens noteces sistēmas uzlabošana, pašvaldība veiks un tā jau 2019.gadā
tiks noņemts apaugums, attīrīti krūmi
meliorācijas novadgrāvja posmam 200 m
garumā.
2019.gadā Baltinavas novada pašvaldībā
daudz realizējamu projektu un ideju,
iedzīvotājus gaida daudz jaunu notikumu,
pasākumu un iespēju! Lai visiem izdodas!

Domes priekšsēdētāja
Sarmīte Tabore
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Intervija ar Solvetu Loginu

Solveta Logina kopā ar ģimeni

Intervija ar Solvetu Loginu (fizikas,
ģeogrāfijas, dabaszinību skolotāju Baltinavas vidusskolā, Vectilžas folkloras kopas
“Saime” vadītāju, sievu, mammu divām
jaukām, radošām meitenēm, ģimeņu
biedrības „SAIME” valdes locekli un
biedrības „Balvu rajona partnerība” biedri,
kā arī LEADER projektu vērtētāju.)
Ierakstot Tavu vārdu Google meklētājā,
uznirst samērā daudz rakstu, kur atainota
Tava darbošanās kultūras laukā. Trīs, ja tā
varētu teikt, kolonnas, uz kā balstās Tava
radošā dzīve, ir etnogrāfiskā muzicēšana, psalmu dziedājumi un piedalīšanās
kā pedagogam Sibīrijas latgaliešu ziemas
skolās .
Iesākumam pastāsti, kā Tu nonāci līdz
atziņai, ka darbošanās savu senču tradīciju kopšanā un to saglabāšanā ir Tavs ceļš?
-Sākumā es par to nedomāju, ka tas varētu
būt mans ceļš. Bērnībā augu savā vidē un
vienkārši šīs lietas man bija apkārt. Bija tie
cilvēki, kas neapzināti paši pielietoja šīs
tradīcijas un manī tas ienāca. Šoreiz man
ir tā iespēja varbūt nosaukt un pateikties
tiem cilvēkiem, kuri visvairāk ir veidojuši
manu folkloras izpratni. Bērnībā, kad es
dzīvoju Upeņos, mums kaimiņos dzīvoja
Lucija Mežale (Krystabu Ļucīte), pie viņas
es redzēju, kā jāsvin svētki, tur es sapratu,
kā jādzied pusbolss un lepnās Ziemeļlatgales dziesmas „Oi egle egle, Oi zaļuo leidacine”. Ermoņiku (garmoškas) spēli visvairāk es dzirdēju no Jura Mežala (Stuču
Jura) no Danskiem, liels paldies viņam
par to. Prātā man ir divas viņa spēlētās
dziesmas „Kad klētiņā dusēsi tu” un „Zied
zilas puķes meža malā”, savukārt psalmu
dziedājumus es dzirdēju pie vectēva māsas Rozālijas Supes (Rožines) Mačusolā.
Šie cilvēki aicināja dziedāt mammu un es
varēju nākt līdzi.
Runājot par psalmu dziedājumiem,
droši vien jauniešiem šķiet, ka tā tāda
vecu tantiņu nodarbošanās. Kas īsti ir
saļmas? Vai tie ir parasti aizlūgumi par
mirušajiem vai arī saļmām ir vēl kāda
pievienotā vērtība?
-Lai jaunietis izprastu mūsu pašu kultūras
bagātības, bērnībā viņam ir jāieliek kāda
daļiņa no tā, vēlāk viņam atliks tikai to
atpazīt. Mēs paši vecāki esam līdzatbildīgi bērnam to parādīt, tad, kad bērns būs
pusmūžā, kad ir tas vecuma jautājums
„Kas es esmu un no kurienes nāku?”, būs
arī vislielākā nožēla, ka esi latgalietis, bet
neko neizproti no savas kultūras. Saļmas,

4

psalmi, un vēl dažādi apzīmējumi tām
tiek piešķirti, tomēr īstajā vārdā būtu jāsauc - mirušo ofīcijs, kam latīņu valodā ir
oriģinālnosaukums Officium defunctorum
un angļu Office of the Dead, būtu tikai latviskojums. Katoļu baznīcā ir divi galvenie

Un vēl, izņemot garmošku pasākumos,
Tev blakus bieži ir Tavas meitas. Uz jums
skatoties, nāk prātā daudzu cilvēku atziņa
par to, ka latgaliešu ģimenes ir stipras un
vienotas. Kā Tev izdevies
saviem
bērniem nodot mīlestību uz mūziku, tautas tradīcijām, folkloru?
-Kad bērni bija mazi, es vienmēr domāju,
ka mēs kopā spēlēsim volejbolu, bet nekad
nebiju iedomājusies, ka patiesībā mēs kopā
muzicēsim. Ja kāds teiktu, tad neticētu,
teiktu – muļķis. Bet dzīvē tas tā sanāca.
Skolas laikā man patika, kad klasesbiedri
spēlēja pavadījumus daudzām dziesmām,
tādēļ jau zināju, ka vedīšu bērnus uz mūzikas skolu. Vectilžā satiktie cilvēki un dzīve
iegrozījās tā, ka sāku vadīt folkloras kopu.
Vēlāk, kad jau bija abas meitas, sapratu,
ka maniem bērniem īsti nepietiek tikai ar
to, vai esi paēdis, apģērbies un izklaidējies. Sāku domāt, kas varētu būt tas, ko es
viņām dzīvē varu iedot. Padomāju, bagāta neesmu, zemes un uzņēmuma man
nav. Jādod tas, kas tu pats esi, lai bērniem
nav melots un tā sāku viņus visur ņemt
līdzi, atrast kādu uzdevumu tajā visā. Tad
sapratu, ka manos bērnos Dievs ir devis
daudz lielāku spēku un enerģiju, nekā es
spēju iedomāties. Un tā tas aizgāja. Tagad
viņi paši saka, ka vajag pamuzicēt vai ko
citu, man atliek tikai atbalstīt.
Paskaidro nezinātājiem (un tādu ir ļoti

Ciemos pie latgaliešaVengerovā Novosibirskas apkārtnē. (Foto no S.Loginas personīgā arhīva)

dievkalpojuma veidi: Svētā mise un stundu lūgšanas. Mirušo ofīcijas jeb saļmas ir
stundu lūgšanas paveids, kas radās ap 800.
gadu, Latgalē ienāca ap 1771.gadu un tika
izpildītas kā bēru liturģijas daļa. Tā kā Latgalē katolicismam ir būtiska nozīme, lauku
cilvēku acīs saļmas ir dzīva prakse, kas
pieder mājas dzīvei. Saļmas mājās izpilda
tradicionālas
dziedāšanas manierē
un tas ir tas skaistākais, kas mani aizrauj.
Nu, protams, šādai dziedāšanai pieder arī
meditācijas iezīmes. Apmēram divu stundu dziedāšanā iesaistās viss ķermenis, tas
nomierina, kā sports, tikai tas ir maigāks
un ar
pievienoto vērtību.
Tev bieži rokās ir akordeons, kuru Tu
labi pārvaldi. Vai apguvi spēles tehniku
mūzikas skolā?
-Uzreiz atbildēšu, ka es akordeonu nespēlēju, bet spēlēju ermoņikas jeb garmošku. Kā jaunietis savā laikā iesāku ar
ģitāru, bet vēlāk sapratu, ka tas nav lepni,
jo tā dara visi un tad sāku trenēties uz garmoškas. Tagad saprotu, ka ar garmošku
daudz ko nevar izdarīt, bet toties es spēlēju to, ko citi nespēlē. Tas ir forši. Mūzikas
skolā es neesmu gājusi un notis nepazīstu.
Viss nāk pats no sevis.

daudz, es tai skaitā), kas ir Sibīrijas ziemas
skola. Kā radās šī ideja un kāpēc Sibīrijas
valdzinājumam padevies arī Tu? Tev bijusi unikāla iespēja vairāka reizes pabūt
šajā zemē.
-Par nokļūšanu Sibīrijā man ir savs stāsts.
Te ir jāpateicas profesorei Lidijai Leikumai un skolotāju nometnei „Vosoruošona 2006” Rogovkā. Tajā gadā turp mēs
devāmies kopā ar māsu Ingrīdu, piedalījāmies dažādās aktivitātēs, dziedājām. Kad
nometne gāja uz beigām, profesore mūs
uzrunāja, sakot, ka labi dziedam un runājam ziemeļlatgaliski, vai negribam februārī
kopā ar viņu doties uz Sibīriju mācīt tur
esošajiem latgaliešu pēctečiem latgaliešu
valodu un kultūru viņu organizētajā Ziemas skolā, kas ilgst divas nedēļas. Mēs
atbildējām, ka jā, bet patiesi nodomājām,
ka vienkāršiem cilvēkiem tur ir grūti nokļūt
un nemaz netiksim. Pēc pusgada saņēmām
zvanu no profesores, ka jākārto dokumenti
un jābrauc. Bijām bez gala laimīgas. Sibīrijā es strādāju ar vecākās paaudzes latgaliešiem, runājāmies, rakstījām latgaliski,
dziedājām, dejojām tautu dejas un darījām
daudz ko citu. Es kā skolotāja Ziemas skolā
biju trīs gadus, vēlāk ik pa laikam braucām

ar dažādām kultūras programmām. Pēdējo reizi, kad bija 10 gadu jubileja, 2016.
gadā braucām uz Jāņu dienas svinībām
Bičku ciemā Ačinskas rajonā, kas ir Krasnojarskas novadā. Sākumā pašai bija liela
interese par Sibīriju, vēlāk gribējās parādīt
līdzcilvēkiem to unikālo un netveramo pasaules daļu. Tagad braucu, jo esmu ar to
saaugusi un man tur ir savs paziņu loks,
kuri gaida.
Kādos vēl nozīmīgos kultūras pasākumos Tev ir bijusi iespēja piedalīties? Kuri
visspilgtāk palikuši atmiņā?
-Ir daudz un dažādi. Reiz man lūdza kopā
ar folkloras kopu vadīt kāzu mičošanu
pagānisma stilā. Tas bija liels izaicinājums,
jo esmu ziemeļlatgaliete. Daudz mācījos, lai sanāktu un visu izdarītu precīzi.
Mičošanu novadīju, vēlāk to salīdzināju
ar rituālu izdarībām Saulkrastos, kļūdu
praktiski nebija un tagad dzirdēju priecīgu
ziņu, ka jaunajā ģimenē ienāks mazulis.
Jauki. Kad satieku šo pāri, vienmēr smejamies. Viņi par to, cik mēs stipri, bet es par
to - kā cilvēks spēj pārvērsties, ja tikai grib
ielikt darbu un pūles.
Ko vēl Tu labprāt dari, kad esi brīva no
tiešajiem darba pienākumiem, mēģinājumiem un piedalīšanos pasākumos?
-Tāda brīvā laika man daudz nav, es drīzāk
sevi raksturotu kā aizņemtu cilvēku. Nesaprotu cilvēkus, kuri saka, ka mājās ir
garlaicīgi. Tieši tur arī var darīt dažādas interesantas lietas. Nu, ja tāds laiks
man atrodas, tad tā ir vasara. Man patīk
daudz atrasties dabā, piemēram, šovasar
gāju ar bērniem tālu posmu pa Kuhvas
upes gultni, pārgāju Lutenānu purvu no
Pužulovas ciema Briežuciema pagastā uz
Lutenāniem Vectilžas pagastā. Tagad zinu,
kas ir purva vidū. Pēdējā laikā es izstaigāju
senās savas bērnības takas, apskatos kā tas
ir mainījies. Beidzot varu izzināt lietas, uz
kurām jau gadiem esmu gaidījusi atbildes.
Ir ieplānots brauciens gar Latvijas robežu.
Jāpaskatās, vai ir tā kā masu medijos stāsta. Dažreiz makšķerēju, ogoju, sēņoju.
Tu esi daudz kur bijusi, redzējusi pasaules skaistumu un apzinājusies
iespējas. Kādēļ Tu tomēr dzīvo nelielā
lauku novadā prom no pasaules kultūras
maģistrālēm un globāliem notikumiem?
-Jaunībā, kad sāku strādāt Rīgā, sapratu,
ka, lai pilsētā labi justos, vajag naudu,
trūkst dabas, cik ilgi klīdīsi pa bruģētu ielu
ar tukšu dvēseli. Ar laiku noteikti pierastu,
bet man vīrs nāca no Vectilžas puses un
tajā brīdī viņš strādāja laukos. Tā kā man
bija skolotājas diploms, vēlāk piedāvāja strādāt Vectilžas pamatskolā kā fizikas
skolotājai un mācību pārzinei. Es piekritu,
jo kādam jau ģimenē jāpiekāpjas. Vectilžā
strādādama sapratu, ka viss paša rokās.
Uzskatu, ka kopā ar tur esošajiem cilvēkiem esam daudz izdarījuši, lai mainītu
dzīvi sev apkārt. Tagad ar to visu esmu
saaugusi, zinu, ka visi mani senči ir tepat
Ziemeļlatgalē dzīvojuši, tātad tā ir mana
teritorija. Te man ir sava māja, darbs,
līdzcilvēki.
Tikai īsti apzinoties sevi, tu sapratīsi citus. Vērtība patiesībā ir tikai cilvēkos.
Esmu tādā vecumā, ka dzīves pamatlietas
skaidras un drīz būs arī izdarītas, tādēļ atliek virzīties lēnāk ar to, kas pašam ir iekšā.
Visu pārvērtējot, saprotu, ka tā ir arī Dieva
griba, ka esmu šeit.

Solvetu intervēja
Silvija Buklovska,
sabiedrisko attiecību
speciāliste
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Baltinavas novada domes informatīvais izdevums

Kultūras aktualitātes
Sveču diena

Valsts Kultūrkapitāla fonds piešķir mūža stipendiju Helēnai Slišānei

Valsts Kultūrkapitāla fonda padome
aizvadītā gada nogalē piešķīra mūža stipendiju baltinavietei Helēnai Slišānei par
mūža ieguldījumu kultūras un mākslas
attīstībā.
Helēna Slišāne dzimusi 1932 gada 5. maijā Surikovā. Helēna dzimusi muzikālā ģimenē. Tēvs un māte bija lieli dziedātāji.
Svētku dienās un brīvajos brīžos ģimene
dziedāja gan garīgās dziesmas, gan tautasdziesmas. Katru svētdienu ģimene
devās uz baznīcu. Helēna to dara vēl šobaldien. Viņa ir uzaudzinājusi 3 darbīgus,
godīgus, sabiedriski aktīvus bērnus.
No 1955. - 2005. g. dzied baznīcas korī.
1980. gadā uzsākusi dziedāt etnogrāfiskajā
ansamblī un dara to līdz šai dienai.
Helēna piedalījusies visos Starptautiskās
folkloras festivālos ”Baltica”, kur viņas balss
skan Rēzeknes „Gorā” un J. Vītola Mūzikas
akadēmijā. 2001.g. jūlijā piedalās Starptautiskajā folkloras festivālā Lietuvā.
1991. un 1997. gada festivālā Baltica novadu dienās Baltinavā, klausītāju uzmanību
piesaista Helēnas skanīgā balss, kad viņa

prasmīgi paceļ pusbalsi dziesmā „Rūtoi
bite,’” Helēnai patīk visas dziesmas,bet īpaši
mīļa ir dziesma”Dzeguzes balss”.
Kopā ar etnogrāfisko ansambli piedalījusies Rīgā, K. Baronam veltītajā piemiņas
pasākumā, Vidzemes novada sadziedāšanās
svētkos un citur. 2007.g. Meteņos uzstājas
Baltinavas vidusskolā, skolēnus pārsteidza
spēcīgais sievu dziedājums.
Ir piedalījusies Etnogrāfiskajā
brīvdabas muzejā organizētajās ” Latgalīšu dīnuos.”
2004.g skatē „Sakoptākais pagasts” skan arī
Helēnas balss.. rudzu laukā. Komisiju Baltinava pārsteidza ar daudzveidīgu, gaumīgu,
radošu kultūras dzīvi.
P.s”Baltinava” darbības laikā Helēna kopā ar
citām sievām dziedāja gan uzsākot sēju, gan
pabeidzot labības novākšanu, gan tad, kad
apbalvoja labākos darba darītājus, gan tad,
kad sabrauca ciemiņi.
Dziedātāja vienmēr ir kopā ar sava
pagasta ļaudīm un skolu jaunatni Baltinavas
svētku dienās. Mīļi un gaidīti viesi ir Balvu,
Rekovas, Malnavas, Kārsavas pansionātā.
Ar dziesmām sagaidīti Baltinavā prezidenti
Guntis Ulmanis un Valdis Zatlers.
Maija mēnesī dzied pie krustiem Keišu kalnā,
Safronovkā, Slobodā, Svilpovā, pie krusta
baznīcas dārzā, Merkuzīnes kapos. Galvenā
dziesmu sācēja ir Helēna.
Helēna ir piedalījusies A.Beitānes grāmatas “Vēlīnās izcelsmes vokālā daudzbalsība
laviešu tradicionālajā mūzikā”, P.Keiša un
V.Andžānes grāmatu atklāšanā.
Helēna darbojas Paaudžu centrā, brauc ekskursijā uz Likteņdārzu un ved arī akmeni,
pieminot savus boja gājušos radiniekus kara
laikā. Lūk, ko par Helēnas dziedājumu raksta Prof. Dr. Anda Beitāne (Zinātniskā un
radošā darba prorektore, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija ): “Viena no pašām
izcilākajām Ziemeļlatgales dziedātājām –
Helēna Slišāne (1932) vēl pārstāv to paaudzi,
kas tradicionālās kultūras vērtības mantojusi
nepastarpinātā veidā. Viņa ir
viena no
nedaudzajām vēl atlikušajām Latvijas tradicionālās mūzikas teicējām, pie kam apveltī-

ta ar īpaši skanīgu balsi. Helēnas Slišānes
ieskaņojumi bagātīgā klāstā atrodami ne
tikai Latvijas Radio arhīvā, bet arī Jāzepa
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas tradicionālās mūzikas arhīvā un daudzās Latvijas etnomuzikologu publikācijās – gan
vietējās, gan starptautiskās (piemēram,
Andas Beitānes monogrāfijā “Vēlīnās izcelsmes vokālā daudzbalsība latviešu tradicionālajā mūzikā” (Rīga: LULFMI, 2009,
kā arī šīs pašas autores rakstos “Multipart
Singing in Northern Latgale: Dynamics
of Tradition in the Late 20th – Early 21st
Century”. RES MUSICA, Nr. 4/ 2012 (Tallina, Igaunija) un “Historical Sources and
Fieldwork in Latvian Ethnomusicology:
Experience and Results”. Historical Sources of Ethnomusicology in Contemporary
Debate. Susanne Ziegler, Ingrid Åkesson,
Gerda Lechleitner and Susana Sardo (eds.).
Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 50-67, 2017 u.c. Var droši
apgalvot, ka, pateicoties Helēnai Slišānei,
ir bijis iespējams detalizēti apgūt un izpētīt vienu no Ziemeļlatgales tradicionālās
mūzikas unikālajām daudzbalsības formām
–
Dzīduošanu ar pusbolsu, kas nu jau
iekļauta Latvijas Nacionālajā Nemateriālā
kultūras mantojuma sarakstā – kopā ar
Helēnas ierakstiem. Viņa ir ja ne pati
labākā, tad pavisam noteikti viena no visu
laiku labākajām pusbolsa dziedātājām,
taču tikpat labi var izpildīt jebkuru balsi
Ziemeļlatgales visnotaļ sarežģītajā un specifiskajā daudzbalsīgās dziedāšanas audumā.
Patlaban viņa tāda ir vienīgā visā Latvijā.
Ja būtu jāsalīdzina tradicionālā dziedāšana ar operdziedāšanu, tad Helēnas Slišānes
devums būtu salīdzināms, piemēram, ar
Žermēnas Heines-Vāgneres devumu.“
Novēlam Helēnai labu veselību, izturību,
skanīgas dziesmas un Dieva svētību viņas
turpmākajā mūžā!

Sagaidot Sveču mēnesi, 1. februārī Baltinavas kultūras namā darbojās Sveču
darbnīca. Vaska sveces bērniem mācīja gatavot Ingrīda Bleidele. Sveces tika
gan izlietas no vaska, gan satītas no vaska
plāksnēm. Visi bērni, kas piedalījās sveču
darbnīcā, varēja sev pagatavot kādu sveci.
Kamēr kusa vasks sveču liešanai, mazākie
bērni veidoja krāsainas aplikācijas uz līdzi
paņemtajām svecītēm. Pēcpusdiena pagāja
sirsnīgā un darbīgā gaisotnē, baudot vaska
smaržu un savām rokām darinot sveces.
Paldies visiem darbnīcas dalībniekiem un
meistarei Ingrīdai par ieguldīto laiku, pacietību un jauko atmosfēru!

Antoņina Krakope, etnogrāfiskā
ansambļa vadītāja

Inta krakopa, KN vadītāja

Baltinavas vidusskolas jaunumi
„SKOLA 2030” jeb kas mūs sagaida mācību pieejas maiņā
Jau sen ir dzirdēts, ka Latvijas izglītības
sistēma ir pārmaiņu priekšā un pedagogi,
kā arī skolēni pakāpeniski tiek sagatavoti
jaunajam mācību saturam, lai līdz 2021.
gadam katram bērnam un jaunietim
Latvijā tiktu nodrošinātas mūsdienīgas
izglītības iespējas. Vairumā Latvijas skolu mācīšanās pieredzi caur iedziļināšanos
skolēniem sniedz ierobežoti – vēl joprojām dominē frontālā mācīšanas forma,
kur pedagogs klases priekšā sniedz informāciju, skolēni veic uzdevumus, kas rosina atkārtot pedagoga ierādīto risinājumu
zināmās situācijās. Turpmāk valstī plāno
noteikto akcentu pārveidot no pedagoga
gatavu zināšanu nodošanas uz mācīšanās
vadīšanu. Šobrīd valstī Valsts izglītības
satura centrs īsteno projektu “Kompetenču pieeja mācību saturā” lai izstrādātu,
aprobētu un pēctecīgi ieviestu Latvijā
tādu vispārējās izglītības saturu un pieeju
mācīšanai vecumā no 1,5 līdz 18 gadiem,
kā rezultātā skolēni gūtu dzīvei 21. gadsimtā nepieciešamās zināšanas, prasmes
un attieksmes. Projekta ietvaros Latvijā jau
notiek mācības 6000 pilotskolu pedagogiem, Baltinavas vidusskola šajā projektā kā
pilotskola nav iekļauta, tādēļ ājā mācību
gadā, apspriežot darbu skolas Dabaszinību un sociālo zinību metodiskajā komisijā,
tika nolemts, ka mācību gada laikā pedagogiem, savstarpēji vienojoties, jānovada

strādājot jauno kompetenču satura ietvaros,
eksperimentāli vismaz viena mācību stunda,
lai gūtu vispārīgu pieredzi un spētu vieglāk
analizēt turpmāko. Pirmajā mācību semestrī
savstarpēji vienojās fizikas skolotāja Solveta Logina, vizuālās mākslas skolotāja Indra
Keiša un angļu valodas skolotāja Tatjana
Bolgarova par kopīgas kompetencēs balstītas
stundas veidošanu
un vadīšanu 8.klasei, jo šī klase būs
pirmā, kas mācības
vidusskolā
uzsāks, jau strādājot kompetencēs.
Iesākoties 2.semestrim,
8.janvārī
noritēja plānotā
stunda,
kuras
temats bija „Gaisma. Krāsu veidošanās. Optiskās
parādības.”Plānoto stundu iesāka S.Logina,
skaidrojot šo tematu no fizikas viedokļa un
uzsverot būtiskākās īpatnības par krāsu veidošanos dabā, varavīksni, halo, mirāžu, zilo
debess jumu un oranžīgo saulrietu uzdodot
provokatīvus jautājumus un terminus, uz
kuriem skolēniem bija jāatbild strādājot patstāvīgi. Darba laikā skolēni patstāvīgi strādāja
ar pieejamo literatūru, mēģināja rast atbildes
neskaidrajiem jautājumiem un veica praktis-

ko darbu, kur paātrinātas kustības rezultātā
no varavīksnes spektra ieguva baltu krāsu.
Savukārt vizuālās mākslas skolotāja I.Keiša
parādīja atšķirības starp krāsām dabā un
mākslā, vēlāk skolēniem deva uzdevumu
iejusties dizainera lomā un uzzīmēt dažādus objektus (mēbeles, pārtiku, apģērbu
un dabas objektus) izmantojot par pamatu
varavīksnes spektru.
Pēc darba veikšanas
vizuālajā mākslā stundu turpināja vadīt angļu valodas skolotāja
T. Bolgarova, kura
izskaidroja, kā, izmantojot angļu valodu,
var vieglāk atcerēties
varavīksnes
krāsas,
pārbaudīja
fizikas
daļā veidoto spektru
un lūdza angļu valodā
skolēniem prezentēt
vizuālās mākslas daļā uzzīmēto zīmējumu.
Stundas noslēgumā skolēni pildīja angliski
testu fizikā Kahoot vietnē, izmantojot modernās tehnoloģijas.
Pēc nodarbības novadīšanas, kas ilga aptuveni divas stundas, skolotāji pārsprieda
jaunās mācību formas būtību, uzsverot, ka
skolēni uz šo brīdi nav gatavi strādāt tik
ilgstošā laika posmā. Laika gaitā viņiem
ir izveidojies šobrīdējās mācīšanās darba

ritms, kad pēc 40 minūtēm seko 10 minūšu
starpbrīdis. Turpmāk, mainot darba formu, tāpat būs nepieciešams pārorientēties.
Skolēniem, kuriem ir vājāki mācību rezultāti, ir nepieciešams skolotāja atbalsts,
tiem ir lēns darba temps un trūkst laika, lai
spētu veikt paredzēto. Skolēniem, kuriem ir
labi mācību rezultāti, šāds mācību process
grūtības nesagādā un tie viegli iekļaujas
jaunajā darba formā. Pēc skolēnu aptaujāšanas, iegūtie rezultāti liecina, ka problemātiskākais tiem šķiet stundas garums,
kurā nav starpbrīža, kā arī, ka nav zināmi
angļu valodā dažādi fizikas termini, tas
traucē saprast uzdevumā prasīto. Kā pozitīvo skolēni norāda, ka ar šo darba formu var
vieglāk apgūt tēmu, vairāk jāstrādā pašam,
tas attīsta loģisko domāšanu.
Gribas uzsvērt, ka mūsdienās skolas mērķis ir attīstīt skolēnu spēju mācīties
mūža garumā, jo šobrīdējā skola sagatavo
skolēnu arī tām profesijām, kuru vēl nemaz
nav, bet radīsies tikai pēc daudziem gadiem. Svarīgi skolēnam domāt un darboties
kompleksās situācijās, dzīvot daudzveidīgā
pasaulē kā aktīvam, atbildīgam pilsonim.
Skolas absolventa veiksmes atslēga šobrīd
ir nevis iegūto zināšanu apjoms, bet gan, ko
viņš spēj paveikt ar savām zināšanām.

S.Logina, Baltinavas v-skola
Fizikas un dabaszinību skolotāja
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Atzinības raksti mācībās labākajiem
Strauji rit jaunais gads un otrais mācību semestris skolā, bet vēlētos atskatīties
uz vecā gada noslēgumu un nosaukt
skolēnus, kuriem 2018. gadā bija vislabākās sekmes mācībās.
Baltinavas vidusskolā tradicionāli Ziemassvētku pasākumā tiek pasniegti skolas atzinības raksti mācībās labākajiem
skolēniem.
Par labām un teicamām sekmēm (vērtējums liecībā 7 balles un augstāk) 2018.
gadā Atzinības rakstus saņēma Egija Ļvova (3.kl.), Inese Antonova (3.kl.), Viktorija
Oļipova (4.kl.), Megija Stella Voiciša (4.kl.),
Andris Astratovs (5.kl.), Rihards Cīrulis
(5.kl.), Anna Miethke (5.kl.), Līna Pundure
(11.kl.), Airita Ločmele (11.kl.) un Māra
Laganovska (12.kl.).
Par teicamām sekmēm (vērtējums liecībā
8 balles un augstāk) Atzinības rakstus saņē-

ma Jēkabs Slišāns, Matilde Slišāne, Janeks
Supde, Rihards Kokorevičs (2.kl.), Ieva Kozlovska (3.kl.), Sonora Logina (8.kl.), Agrita Luīze Kušnire (11.kl.) un Egija Ločmele
(12.kl.).
Skolā ik gadu notiek arī „labākās liecības” konkurss skolēnu individuālajos vērtējumos. 2018.gadā pamatskolas klašu posmā
uzvērēja Sonora Logina (8.kl.) ar vidējos
vērtējumu liecībā 9,06 balles, bet vidusskolas klašu grupā un skolā kopumā uzvarēja Agrita Luīze Kušnire (11.kl.) ar vidējo
vērtējumu liecībā 9,25 balles.
Ziemassvētku pasākumā atzinības rakstu
saņēmēji fotografējās „teicamnieku kopbildē” pie Ziemassvētku eglītes. Lai labas
sekmes arī turpmāk!

2019. gada janvāris

JAUNUMI MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLĀ
Ar panākumiem piedalās Valsts konkursā

Imants Slišāns,
Baltinavas v-skolas direktors

Lai attīstītu muzicēšanas prasmes un uzstāšanās kultūru, pārraudzītu izglītības
kvalitāti profesionālās ievirzes mūzikas
izglītības sistēmā, mācību darba procesu,
pedagogu un audzēkņu darba rezultātus,
kā arī sekmētu radošo procesu, LNKC
sadarbībā ar izglītības iestādēm rīko
valsts konkursu. Šogad valsts konkurss
ir pūšamo instrumentu un sitamo instrumentu spēlē.
Konkursa dalībnieki tiek vērtēti IV grupās
III kārtās. Katrs dalībnieks atskaņo 2 dažā-

da rakstura un laikmeta 2 skaņdarbus.
Uz II kārtu reģionā Rēzeknē no Baltinavas
Mūzikas un mākslas skolas tika izvirzīti 3
audzēkņi, II grupā saksofona spēlē Rihards
Logins, III grupā eifonija spēlē Rolands
Circens, III grupā trompetes spēlē Marks
Ločmelis.
Liels prieks par audzēkņu rezultātiem. Rolands saņēma 3. vietas Diplomu, Marks un
Rihards Atzinību. Audzēkņus konkursam
sagatavoja skolotājs Aigars Bukšs, koncertmeistare Romualda Dāvida.

Baltinavas Mūzikas un mākslas skola karnevāla noskaņās

Panākumi mākslas darbu konkursā

Baltinavas vidusskolas pirmsskolas 5-gadīgo bērnu grupiņas bērni — Mariuss Siliņš, Gustavs Ločmelis, Daniels Ločmelis, Aija Cibule, skolotāja Jeļena Rauza saņēma diplomu par
3. vietu Balvu Bērnu un jauniešu centra organizētajā vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas
darbu konkursā «Dievs. Daba. Darbs».

MMS audzēkņi Rīgā skatās baletu “Riekstkodis“
Jaunajā gadā ieejot, Baltinavas Mūzikas
un mākslas skolas audzēkņi devās uz
Rīgu, lai baudītu Pētera Čaikovska baleta izrādi “Riekstkodis’’ Latvijas Nacionālajā Operas un Baleta teātrī. Daudziem
skolēniem operas apmeklējums un pati
galvaspilsēta RĪGA bija liels piedzīvojums, jo tajā bija pirmoreiz.
Orientēties Baltajā namā nebija nemaz
tik vienkārši – daži jutās kā labirintā, bet
veiksmīgi atraduši savas vietas, varējām
baudīt baleta izrādi. Baleta uvertīras pirmās
skaņas ātri vien lika mums iejusties Ziemassvētku gaisotnē un dzīvot līdzi meitenes
Mašas piedzīvojumiem. Izrāde bija krāšņa,
mūzika bagāta, skaistām melodijām pārpil-
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na. Ar braucienu bijām apmierināti. Paldies
jāsaka skolas direktorei Marijai Bukšai par
sagādātajām biļetēm, novadam par atbalstu
un šoferim Arnim.

Foto: No interneta resursiem

Aija Nagle, skolotāja

Pašā mācību gada vidū Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā notika divi vērienīgi pasākumi, kuros piedalījās visi skolas
audzēkņi - Ziemassvētku ieskaņas koncerts, kas ir kā atskaites punkts pirmā
semestra darbam un Jaunā gada tematiskais karnevāls.
Ziemassvētku ieskaņas koncerts notika 19. decembrī Baltinavas kultūras namā.
Šogad vienojošā tēma bija Ziemassvētku
tradīcijas dažādās pasaules valstīs. Skolēni
uzzināja daudz jauna par tradīcijām tādās
valstīs kā Vācija, Francija, Itālija, Somija un
Nīderlande.
Tradīcijas tika iepazītas, klausoties tradicionālās Ziemassvētku melodijās dažādu
instrumentu solo un ansambļu izpildījumā,
kā arī skatoties šo valstu tradicionālās dejas un iepazīstot ticējumus. Koncerta kulminācijā pasākuma dalībnieki atgriezās pie
saknēm - latviešu tautas tradīcijām. Atskanot salūtam un iemirdzoties krāsainām
zvaigznītēm , zālē budēļi pēkšņi atrada
saldumu maisus, ko sūtījuši rūķi no Lapzemes Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas
audzēkņiem.

Jaungada karnevāls “Pasaku mežā ”notika 25. janvārī. Pasākums iesākas ar nelielu
skeču par Eglīti, kura izaugusi mežā uz takas. Gan vilks, gan zaķis, kā arī vecītis nepazīst to Eglīti, par kuru dzied Ziemassvētkos
un Jaunajā gadā. Kad vecītis grasās meklēt
cirvi, Eglīte nolemj, ka svētkus var arī
rīkot mežā. Un tā mežā ierodas ļoti daudz
svētku viesu -vilki, zaķi, kazas, putni, pelēni,
vāveres, vecenītes un daudzi citi meža iemītnieki. Visiem kopā izdodas atcerēties to dziesmiņu par Eglīti, kuru dzied Ziemassvētkos un Jaunajā gadā un kopā viņi priecājas,
iet rotaļās un dejo. Svētku vērotāji – žūrija
cildināja arī viscītīgākos meža iemītniekus,
kas savās maskās bija ieguldījuši īpašas pūles
un saņēma svētku rīkotāju sagādātos saldumus.
Jaungada karnevāls jau ir sena tradīcija
Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā, kas
gadu gaitā kļuvusi par vienu no skolēnu
gaidītākajiem notikumiem.

Marija Bukša, Mūzikas un mākslas
skolas direktore

2019. gada janvāris
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Paskaidrojuma raksts par Baltinavas novada pašvaldības 2019.gada budžetu (Pielikums Nr.5)
Baltinavas novada pašvaldības 2019.
gada budžets izstrādāts, ievērojot likumos „Par pašvaldību budžetiem”, „Par
pašvaldībām”, „Par budžetu un finanšu
vadību”, Finanšu ministrijas rīkojumu
Nr. 488 “Par valsts pagaidu budžetu 2019.
gadam”, kā arī speciālajos nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos un
citos spēkā esošajos likumdošanas aktos
paredzētās prasības.
Pašvaldības budžeta mērķis ir noteikt
un pamatot, kāds līdzekļu apjoms nepieciešams ar likumu noteikto funkciju,
uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei.
Sastādot Baltinavas
novada pašvaldības 2019. gada budžetu, tika sabalansētas ekonomiskās un sociālās vajadzības
ar pašvaldības finansiālajām iespējām.
Sakarā ar to, ka 2019. gada sākumā nav
pieņemts valsts budžets 2019. gadam,
plānojot pašvaldības budžetu, tika stingri ievērots piesardzības princips. Līdz
2019. gada valsts budžeta pieņemšanai
iestādēm/struktūrvienībām plānojot savus izdevumus ir jāievēro likuma “Par
pašvaldību budžetiem” 18. pants. Pēc 2019.
gada valsts budžeta apstiprināšanas tiks
veikti grozījumi, izejot no pieejamiem finanšu resursiem. Tāpat Baltinavas novada
pašvaldība 2019. gadā realizēs septiņus
ES fondu finansētus projektus, pamatā
tie būs infrastruktūras (pašvaldības auto
ceļi – SAM 5.6.2. un “Pamatpakalpojumi
un ciematu atjaunošana lauku apvidos”,
no LEADER programmas muzeja telpu
atjaunošana) sakārtošanas projekti, Baltinavas kultūras nama aprīkojuma iegāde,
tērpu iegāde Baltinavas jauktajam korim
un LV-RY pārrobežu projekts “From Hobby to Business” uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības veicināšanai. Projektu realizācijai tiek plānoti aizņēmumi Valsts kasē
provizoriski 525 000 EUR apmērā. Tāpat
Baltinavas novada pašvaldība 2019. gadā
plāno pilnveidot Saimnieciskās nodaļas
tehnisko nodrošinājumu (traktortehnika,
piekabe, sniega tīrīšanas lāpsta, smilts vai
smilts-sāls maisījuma kaisītājs, pļaujmašīna
ceļmalu appļaušanai), lai varētu efektīvāk
apsaimniekot pašvaldībai piederošās ielas
un ceļus, parku, nodrošināt teritorijas labiekārtošanas un uzturēšanas darbus. Idejas realizācija tiks vērtēta pēc pašvaldības
finansiālajam iespējām un aizņēmumu
saistību pieejamā apmēra. Saimnieciskās
nodaļas tehniskajam nodrošinājumam
pašvaldība plāno ņemt aizņēmumu Valsts
kasē provizoriski 50 000 EUR apmērā.
Baltinavas
novada administratīvajā
teritorijā kopējais iedzīvotāju skaits uz
01.07.2018. (uz doto brīdi pieejamie dati)
bija 1084 (pēc PMLP datiem), iedzīvotāju
skaits turpina samazināties un ir par 24
mazāk nekā bija uz 01.01.2018. Iedzīvotāju blīvums 2017.gadā bija 6 cilvēki uz km2
(pēc CSP datiem).
Bezdarba līmenis uz 01.01.2019.gadu sastādīja 16.1% (pēc NVA datiem), ja salīdzina
ar iepriekšējā gada šo periodu, tad bezdarba līmenis ir pieaudzis par 2.1%. Vislielāko
īpatsvaru 52.3% no visiem bezdarbniekiem
sastāda ilgstošie bezdarbnieki. Ja skatās pa
vecuma grupām lielākais īpatsvars ir grupā
virs 55 - 59 gadi un tie ir 26.7%, vismazākais
īpatsvars ir grupā no 20 -24 gadiem, tas
sastāda 1.9 %, grupā no 25-29 gadiem sastāda 5.7%. Pa izglītības grupām vislielāko
īpatsvaru 35.2% bezdarbnieki ar vidējo
izglītību, 30.4 % sasatāda bezdarbnieki ar
profesionālo izglītību, mazāko īpatsvaru
sastāda bezdarbnieki ar augstāko izglītību
14.3%, bet salīdzinot ar iepriekšējā gada šo
pašu periodu bezdarbnieku skaits ar augstāko izglītību pieaudzis par 8.0%, tas ir

izskaidrojams ar to, ka 2018. gadā tika slēgta Baltinavas Kristīgā internātpamatskola
mazā skolēnu skaita dēļ, bez darba palika
skolas pedagogi, tas arī ir skaidrojums,
kāpēc pieauga kopējais bezdarba līmenis.
2018. gadā Baltinavas novada teritorijā
darbojās 103 aktīvi uzņēmumi (LURSOFT
dati) (juridiskās personas - SIA un zemnieku saimniecības) un 52 saimnieciskās
darbības veicēji (pašvaldības dati) (fiziskas
personas), pamatā tie ir lauksaimnieciskās
ražošanas uzņēmumi, t.sk. 27 uzņēmumi
ir bioloģiskās produkcijas ražošanas uzņēmumi, 4 ar tūrisma pakalpojumiem saistīti
uzņēmumi.
1. Baltinavas novada pašvaldības 2019.
gada budžeta ieņēmumi
Baltinavas novada pašvaldības 2019. gada
kopbudžeta ieņēmumi plānoti 1 198 920
EUR apmērā, ko veido pamatbudžeta ieņēmumi 1 147 420 EUR apmērā, speciālā
budžeta ieņēmumi 51 500 EUR apmērā.
Kopējie budžeta ieņēmumi uz vienu Baltinavas novada iedzīvotāju ir 1 106,01 EUR.
Kopā ar atlikumu no iepriekšējā gada – 156
541 EUR apmērā (156 541 EUR pamatbudžeta atlikums un 102 747 EUR speciālā
budžeta atlikums), pašvaldības pieejamie
finanšu resursi 2019. gadā plānoti 1 560 955
EUR apmērā.
Baltinavas novada pašvaldības 2019.
gada kopbudžeta ieņēmumu sadalījums:
Pamatbudžets 1 147 420 EUR jeb 95.7% ,
Speciālais budžets 51 500 EUR jeb 4.3% no
kopējiem ieņēmumiem.
Nodokļu ieņēmumi Baltinavas novada
pašvaldības pamatbudžetā plānoti 472 221
EUR apmērā un sastāda 41.16% no ieņēmumiem un 435,63 EUR uz vienu novada
iedzīvotāju.
• Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi
Baltinavas novada pašvaldībai 2019. gadā
408 547 EUR 35.61 % no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem.
• Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi
tiek plānoti 63 674 EUR 5.55% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem.
Valsts budžeta transferti plānoti 577 663
EUR apjomā jeb 50.34% no kopējiem
pamatbudžeta ieņēmumiem. Baltinavas novada pašvaldības ieņēmumu plānā
mērķdotācija izglītības funkciju nodrošināšanai plānota 2019. gada astoņiem
mēnešiem 144 868 EUR. Dotācija mākslas
kolektīvu vadītājiem plānota 2 681 EUR
apmērā. Mērķdotācija invalīdu asistentu darba finansēšanai plānota 3 770 EUR
apmērā. Dotācijas mākslas un mūzikas
skolām plānotas 35 997 EUR apmērā.
Dotācija no pašvaldību izlīdzināšanas fonda plānota 322 712 EUR apmērā.
Speciālā budžeta ieņēmumi plānoti 51
500 EUR apmērā, ko veido mērķdotācija
no valsts budžeta pašvaldības autoceļu finansēšanai 47 000 EUR apmērā un dabas
resursu nodoklis 4 500 EUR apmērā.
2. Pašvaldības 2019.gada budžeta prioritātes
Baltinavas novada pašvaldības Attīstības
programmas 2012.-2018. gadam (Attīstības programma 2019.-2025.gadam ir izstrādē), un Baltinavas ilgtspējīgās attīstības
stratēģijas līdz 2030. gadam noteikts novada attīstības stratēģiskie mērķi, ilgtermiņa
prioritātes, vidēja termiņa prioritātes un
rīcības virzieni šo mērķu sasniegšanai:
Stratēģiskie mērķi
• Kopējo mērķu vadīta, saliedēta iedzīvotāju kopiena.
• Novada resursu ilgtspējība.
• Attīstīta ekonomika.
Ilgtermiņa prioritātes:
• Cilvēku atbildības, aktivitātes, zināšanu
paaugstināšana.
• Novada resursu izmantošanas efektivi-

tātes paaugstināšana.
• Priekšnosacījumu veidošana ekonomikas dažādošanai un uzņēmējdarbības aktivizēšanai.
Vidēja termiņa prioritātes:
• Sociālās, kultūras un izglītības jomas saskaņotā kopdarbība.
• Darba vietu radīšanas priekšnosacījumu
veidošana.
• Uz vietējo dabas resursu balstītu tautsaimniecību nozaru attīstības sekmēšana.
• Novada kultūrvēsturisko un dabas resursu vērtības paaugstināšanas veicināšana.
• Efektīvas pārvaldes nodrošināšana.
• Inženiertehniskās infrastruktūras sakārtošana un attīstība.
2019.gada budžetā turpinās minētajā
plānošanas dokumentā noteikto mērķu un
prioritāšu ieviešana, plānotas mērķtiecīgas
darbības noteikto rezultātu sasniegšanai,
ņemot vērā 2019. gada budžeta iespējas.
3. Baltinavas novada pašvaldības 2019.
gada kopbudžeta izdevumi:
Plānoti 1 252 654 EUR apmērā, ko veido
pamatbudžeta izdevumi 1 268 704 EUR
apmērā, speciālā budžeta izdevumi 83 950
EUR apmērā. Kopējie budžeta izdevumi
uz vienu Baltinavas novada iedzīvotāju ir
1 155,58 EUR.
Baltinavas novada pašvaldības ieņēmumi
tiek novirzīti pašvaldības funkciju izpildes
nodrošināšanai – izdevumiem no budžeta
finansētu institūciju - pašvaldības izglītības, kultūras, sporta nodaļu uzturēšanai,
pasākumu finansēšanai, infrastruktūras
uzturēšanai, pabalstiem maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, projektu finansēšanai
un citiem izdevumiem, kas uzskaitīti saistošo noteikumu „Par Baltinavas novada
pašvaldības budžetu 2019.gadam” 2., 3.
pielikumos.
4. Baltinavas novada pašvaldības 2019.
gada pamatbudžeta izdevumi
Pamatbudžeta izdevumu kopējais apjoms 2019. gadam plānots 1 268 704
EUR apmērā. Izdevumu finansēšanai
tiks izmantots budžeta līdzekļu atlikums
gada sākumā, kas sastādīja 156 541 EUR.
Baltinavas novada domes saistošo noteikumu „Par Baltinavas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam” 2.pielikumā ir
pamatbudžeta izdevumu sadalījums atbilstoši veicamajām funkcijām.
5. Baltinavas novada pašvaldības 2019.
gada pamatbudžeta izdevumu struktūra
Vispārējie vadības dienesti 463 618 EUR
jeb 36.54%, sabiedriskā kārtība un drošība
1 629 EUR jeb 0.13% , Sociālā aizsardzība
86 975 EUR jeb 6.86% , Izglītība 499 817
EUR jeb 39.40%, Atpūta, kultūra un sports
98 609 EUR jeb 7.77%, ekonomiskās darbības 40 415 EUR jeb 3.19%, teritoriju un
mājokļu apsaimniekošana 30 299 EUR jeb
2.39%, vides aizsardzība 39 470 EUR jeb
3.11%.
Vispārējo valdības dienestu darbības
nodrošināšanai paredzēti 463 618 EUR
jeb 36.54 % no kopējiem pamatbudžeta
izdevumiem (izņemot kredītsaistību apmaksu), tajā skaitā klientu apkalpošanas
centra izdevumi 10 899 EUR, deputātu
atalgojumam 25 538 EUR, aizņēmuma apkalpošanas izdevumi 2 775 EUR.
Izpildvaras jeb pašvaldības pārvaldes funkcijas saskaņā ar likumu „Par
pašvaldībām” nodrošina Baltinavas novada dome. Šo funkciju īstenošanu saskaņā
ar apstiprināto novada domes nolikumu
nodrošina ievēlētie deputāti, domes vadība
un struktūrvienības. 2017.gadā pašvaldību
vēlēšanās tika ievēlēti 9 domes deputāti.
Domē izveidoto struktūrvienību – nodaļu
kompetencē ir pašvaldībai uzdoto funkciju
administrēšana.

Ekonomiskajai darbībai, Tūrisma attīstības
nodrošināšanai, bezdarbnieku algošanai
sabiedrisko darbu veikšanai un būvvaldes
uzturēšanas izdevumi, kā arī no pamatbudžeta izlietoti līdzekļi autoceļu uzturēšanas izdevumi 2019. gadā ir plānoti 40
415 EUR jeb 3.19%, no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.
Vides aizsardzības pasākumiem paredzēti
39 470 EUR jeb 3.11% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Līdzekļus plānots
izmantot kanalizācijas apsaimniekošanai
un atkritumu apsaimniekošanas darbiem.
Teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai
paredzēti 2.39% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem jeb 30 299 EUR. Līdzekļus paredzēts izmantot komunālās saimniecības uzturēšanai, ūdensapgādei, ielu
apgaismošanai, teritoriju labiekārtošanai
un ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai,
pašvaldību dzīvojamā fonda uzturēšanai
un remontiem.
Veselības
pasākumu
veicināšanai
paredzēti 7 872 EUR, atbalstot ikgadējos
pasākumus veselības jomā pēc projekta
”Dzīvo aktīvs Baltinavā”.
Kultūrai, atpūtai un sportam plānoti 98
609 EUR jeb 7.77% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Šajā budžeta sadaļā
paredzēts finansējums sporta un kultūras
pasākumiem,
bibliotēkai,
muzejam,
kultūras namam, amatiermākslas kolektīviem.
Izglītības nozarei plānotais izdevumu
apjoms ir 499 817 EUR jeb 39.40% no
pamatbudžeta kopējiem izdevumiem.
Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku atalgojumam tiek plānota astoņiem mēnešiem.
Izdevumi ietver pedagoģiskā un saimnieciskā personāla atlīdzību, skolas ēku un
telpu uzturēšanu un remontu, bērnu un
skolēnu ēdināšanu, skolēnu pārvadājumus,
norēķinus par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem, pakalpojumu apmaksu,
krājumu, materiālu, energoresursu, inventāra, grāmatu un periodikas iegādi. Šajā
sadaļā plānoti arī izdevumi novada Izglītības pārvaldes un Pieaugušo izglītības un
informācijas centra darbības nodrošināšanai.
Sociālai aizsardzībai plānoti 86 975 EUR
jeb 6.86% no kopējiem pamatbudžeta
izdevumiem. Paredzēti līdzekļi sociālā
dienesta uzturēšanai, sociālā dienesta asistentu pakalpojuma nodrošināšanai, sociālajiem pabalstiem, pabalstiem ģimenēm ar
bērniem.
6. Parādu un galvojumu finansiālo saistību izklāsts (Pielikums Nr.4.). 2019.gada
saistību apmērs par saņemtajiem kredītiem ir 70 671 EUR. Aizņēmumi ir ņemti
Latvijas Republikas Valsts kasē. 2020.gada
saistību apmērs ir 70 412 EUR. 2021.gadā –
67 792 EUR, 2022.gadā – 48 677 EUR. Galvojumus Baltinavas novads nav sniedzis.
7. Speciālā budžeta izdevumi:
Speciālā budžeta izdevumi plānoti 83 950
EUR apmērā.
• Dabas resursu nodokļa līdzekļus plānots
izlietot Supeņkas upes krastu un gultnes
sakārtošanai. Svētūnes ezera zivju resursu papildināšanai, Svētūnes ezera krasta
attīrīšana no krūmiem un ezera attīrīšana no niedrēm, lai uzlabotu ezera ūdens
ekoloģisko stāvokli un ezerā nodrošinātu
ezera bioloģisko daudzveidību.
Kopā
plānots izlietot 24 900 EUR.
• Autoceļu fonda līdzekļus plānots izlietot
59 050 EUR pašvaldības autoceļu uzturēšanai.

Baltinavas novada domes
priekšsēdētāja Sarmīte Tabore
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Februārī plānotie pasākumi
Baltinavā

2019 .gada janvāris

Dažādi

16.februārī 4 novadu tūrisma pasākuma “Izbaudi
ziemu Ziemeļlatgalē“ ietvaros notiks dažādas aktivitātes:
plkst. 11.00 Baltinavas novada muzejā, gatavojoties
dārza ballīšu sezonai, notiks Svečturu gatavošana
no burciņām (vēlams līdzi paņemt savas burciņas, lai
svečturus varētu ņemt uz mājām). Muzejā arī skatāma
A.Kūkoja pasteļa gleznu izstāde “Baltinava“.
plkst.12.00 aktīvā ziemas sporta cienītājiem notiks
Slēpošana Baltinavas muižas parkā. Tie, kuriem ir
vēlme slēpot, bet nav slēpju, sazinoties ar sporta organizatoru Egonu Ločmeli, būs iespēja slēpes saņemt uz
vietas, 27851883 Egons).
16.februārī plkst. 13.00 sadarbībā ar saimniecību
Meža Mednis ( Balvu novads, Briežuciema pagasts)
vizināšanās zirga ragavās un ugunskura zupa.
(Iepriekš pieteikties, 26598651).
Februārī Baltinavas novada bibliotēkā skatāma Baltinavas novada rokdarbnieču izstāde “Svītrās un
krāsās“.

www.baltinava.lv

facebook.com/baltinavasnovads/

twitter.com/Baltinavas_N

draugiem.lv/baltinavasnovads/

Izdevumu sagatavoja: Silvija Buklovska, (tālr. 29364993, e-pasts: sab.attiecibas@baltinava.lv)
Iespiests SIA „Latgales druka”, Baznīcas iela 28, LV-4601.
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