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Domes ziņas februārī

Ziema mūs šogad ir palutinājusi, arī
februāris parādīja, ka Latvijā raksturīgi izteikti gadalaiki.
Pašvaldība joprojām strādā ar “pagaidu budžetu” un visi ar lielu nepacietību gaidām valsts budžeta pieņemšanu, lai pašvaldības
iestādes un struktūvienības varētu
strādāt efektīvāk.
Uz doto brīdi
valdībā norisinās darbs pie budžeta
pieņemšanas.
Februārī ir notikušas pa vienai Sociālo un saimniecisko lietu, Izglītības,
kultūras un sporta un Finanšu komitejai, kurās izskatīti 42 jautājumi.
Pašvaldība gatavo projektu pieteikumus iesniegšanai LEADER un VKKF
programmās. Ir iesniegts
projekta
pieteikums Zivju fondā par
zivju mazuļu ielaišanu Svētūnes ezerā
un Obeļovas ezerā. Vienojoties ar Latgales reģiona attīstības aģentūru, esam
panākuši finansējumu 3927,00 euro
apmērā sporta inventāra iegādei, tika
sagatavots nepieciešamā inventāra
saraksts un iesniegts LRAA.
7.februārī Rēzeknes novada Lūznavas
muižā notika LRAP sēde, kur tika
diskutēts par Latgales kongresa dienas atzīmēšanu 27. aprīlī un iesākās
pašvaldību vadītāju sarunas par iespējamo administratīvi teritoriālo reformu.
8.februārī Preiļos notika LRAA
sanāksme, kurā aģentūras dalības
biedri izvērtēja 2018.gada rezultātus
un iezīmēja savstarpējās sadarbības
iespējas nākotnē, koleģiāli tika panākta vienošanās par finansējumu sporta aprīkojumam un inventāram, kur
Baltinavas novads ieguva finansējumu
3927 euro.
11.febuāra sēdē tika apstiprināta
“Baltinavas novada attīstības programma 2019.-2025.gadam” 1.redakcija un nodota sabiedriskai apspriešanai. Visiem Baltinavas novada
iedzīvotājiem ir iespēja izteikt savu
viedokli un redzējumu sakarā ar tālāko
novada attīstību.
12.februārī Baltinavā notika Baltinavas novada deputātu, pašvaldības darbinieku un Baltinavas novada
iedzīvotāju tikšanās ar Latvijas Sarkanā krusta pārstāvjiem: Uldi Līkopu,
Marutu Castrovu un Rudīti Krūmiņu,
turpinās sarunas par iespējamo
ilgstošas aprūpes institūcijas izveides
iespējām. Kā situācija izveidosies tālāk,
vēl joprojām nav skaidrības, Sarkanā
krusta pārstāvji saskata zināmus riskus
ar klientu piepildījumu.
18.februārī Balvos notika VRG “Balvu rajona partnerība” biedru sapulce,
kurā tika pieņemti grozījumi Stratēģijā.
20.februārī Baltinavā notika Baltinavas novada pašvaldības vadības,

darbinieku un iedzīvotāju, uzņēmēju, lauksaimnieku tikšanās jautājumā par pašvaldības autoceļa pārbūvi. Tikšanās laikā tika izrunātas
problēmas, kuras radās saistībā ar
projekta realizēšanu LAP pasākumā
“Pamatpakalpojumi un ciematu attīstība lauku teritorijā”, tika panākts
kompromisa variants – sagaidīt Baltinava-Safronovka ceļa pārbūves iepirkuma rezultātus un tad atgriezties vēl
pie problēmas risināšanas. Jāsaka liels
paldies mūsu novada iedzīvotājiem,
uzņēmējiem, lauksaimniekiem, kuri

deputāti pieņēma lēmumu griezties pie
novada iedzīvotājiem ar jautājumu – vai
iedzīvotāji ir gatavi maksāt pirts pakalpojumu pašizmaksas līmenī t.i. 17,76 euro/
mazgāšanās reize. Pēc saņemto atbilžu
rezultātiem, tad arī tiks lemts par tālāko
pirts nākotni. Līdz lēmuma pieņemšanai
pirts tarifs paliks nemainīgs 5,00 euro/
mazgāšanās reize un pašvaldība dotēs
iedzīvotājiem starpību starp pašizmaksu
un tarifu.
4.martā Baltinavas novada domes
deputāti sagatavoja vēstuli Latgales
plānošanas reģionam, izsakot viedokli
sakarā ar administratīvi teritoriālo reformu, vēstules teksts tiek publicēts 3.lpp.
Viedokļi atšķiras noteikti arī starp Baltinavas novada iedzīvotājiem, bet viens no
aspektiem, kas uztrauc visus – vai reformas realizācija dos pozitīvus rezultātus
un iedzīvotāju dzīves kvalitāte un labklājība uzlabosies? Otra būtiska iezīme
ir tā, ka Baltinava zaudēs savu identitāti.

Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas
deju grupa un jauniešu deju kolektīvs
“Kust i Kust” 8.martā pārstāvēja Baltinavas novadu Krievijas Federācijas
Pitalovas rajona “Belarusskij” Kultūras
centrā “Deju svētkos”.
Domes priekšsēdētāja S.Tabore

atklāti un godīgi nāk uz pašvaldību, lai
kopīgi izrunātu izveidojušos problēmu
un meklētu risinājumu.
21.februārī Baltinavā notika seminārs
par jautājumiem saistītiem ar
LEADER projektu sagatavošanu un
iesniegšanu.
Februāra domes sēdē tika apstiprināti jauni tarifi pakalpojumiem, ko
sniedz Baltinavas novada pašvaldība. Sakarā ar to, ka pieaug izmaksas
- ievērojami sadārdzinās elektrība,
degviela, arī preces un ārpuspakalpojumi, pašvaldībai, diemžēl, nācās celt
tarifus ūdens apgādei un kanalizācijas notekūdeņu novadīšanai. Pirts pakalpojuma pašizmaksas sastāda 14,68
euro/mazgāšanās reize (bez 21%PVN).
Uz doto brīdi pašvaldības terifs ir
4,13 euro/mazgāšanās reize (bez 21%
PVN), 5,00 euro/mazgāšanās reize (ar
21% PVN). Iznāk, ka pašvaldībai no
saviem finanšu līdzekļiem jādotē 10,55
euro/mazgāšanās reize (bez 21%PVN).
Ar katru gadu samazinās pirts apmeklētāju skaits un izmaksas aug. Ja apstiprinātu tarifu saskaņā ar pašizmaksu
14,68 (bez PVN), tad kopā ar 21% PVN
pirts mazgāšanās reize maksātu 17,76
euro. Vai mūsu iedzīvotāji ir spējīgi
samaksāt šādu naudas summu? Droši
vien, ka nē. Bet arī pašvaldībai dotēt,
t.i. segt izmaksas pašai no saviem finanšu līdzekļiem tik lielu naudas summu ir neiespējami. Baltinavas novada

Saskaņā ar Baltinavas novada domes 2019.
gada 11.februāra lēmumu (protokols Nr.
3.1.&) Baltinavas novada dome paziņo par

“Baltinavas novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam” 1.redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai.

Apspriešanas termiņš no 2019.gada 1.marta
līdz 2019.gada 8.aprīlim.
Interesenti ar 1.redakciju var iepazīties Baltinavas novada mājas lapā: www.baltinava.lv
(sadaļā Attīstības programma) līdz 2019.gada
8.aprīlim. Papīra formātā var iepazīties Baltinavas novada bibliotēkā, Kārsavas ielā 16,
Baltinava, no 2019.gada 1.marta – 2019.gada
8.aprīlim, darba dienās 9:00-13:00; 14:00 –
16:30.
Rakstveida priekšlikumus var iesniegt izmantojot veidlapu (pieejama www.baltinava.lv ),
nosūtot uz e-pastu: planosana@baltinava.lv
vai papīra formātā Baltinavas novada domē
Kārsavas ielā 16, 1.stāvā KAC telpā, vai nosūtot pa pastu uz adresi: Baltinavas novada
dome, Kārsavas iela 16, Baltinava, LV-4594
līdz 2019.gada 8.aprīlim.
Lūdzam ikvienu Baltinavas novada iedzīvotāju, uzņēmēju, nevalstisko organizāciju
pārstāvjus un ikvienu interesentu aktīvi
līdzdarboties novada attīstības plānošanā un
izteikt savus priekšlikumus, viedokļus, idejas
par novada turpmāko attīstību programmas
pirmās redakcijas pilnveidošanai.

Sabiedriskās apspriešanas sēde
2019.gada 26.martā!
Baltinavas novada domē, Kārsavas iela
16, Baltinava, Baltinavas novads, Sēžu
zālē (2.st.), plkst. 15:00.

...

Ziņas īsumā

Sākas traktortehnikas valsts
tehnisko apskašu sezona
Lai piedalītos ceļu satiksmē,
t.sk., arī pirms pavasara darbu
uzsākšanas, traktortehnika un tās
piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
Apskates laikā vadītājam jābūt
līdzi derīgai atbilstošas kategorijas
traktortehnikas vadītāja apliecībai,
tehnikas reģistrācijas apliecībai
un jābūt derīgai OCTA polisei.
Tāpat, Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, ka par
sniegtajiem pakalpojumiem varēs
samaksāt TIKAI ar bezskaidras
naudas maksājumu. 2019.gada
traktortehnikas un tās piekabju
ikgadējās valsts tehniskās apskates
laiki un vietas Baltinavas novadā
skat.”Baltinavas Vēstis” 8.lappusē.

Baltinavas jaunieti!
Informācija Tev!
Kopš šī gada februāra katru trešdienu no plkst.17.00 Baltinavas
jaunieši var nākt uz Jauniešu telpu, kur varēs uzspēlēt galda spēles,
tenisu, skatīties filmas vai vienkārši pabūt kopā, ģenerēt idejas
un organizēt foršus pasākumus.
Adrese - Kārsavas iela 16, 1.stāvs,
Baltinavas novada domes telpās.
Neskaidrību gadījumos zvanīt Silvijai Buklovskai 25742708.

VUGD atgādina: kūlas
dedzināšana ir aizliegta
Laikā, kad daļu no Latvijas vēl klāj
sniega sega, bet citviet jau jūtams
pavasaris, ugunsdzēsēji glābēji ikdienu steidzas dzēst vairākus
kūlas ugunsgrēkus – šogad dzēsti jau 42 kūlas ugunsgrēki. VUGD
atgādina, ka kūlas dedzināšana ir
aizliegta un tā var apdraudēt cilvēku dzīvību un īpašumu, kā arī
tā rada būtisku kaitējumu dabai!

31.martā notiks pāreja
uz vasaras laiku
2019. gada 31. martā plkst.03:00
(naktī no sestdienas uz svētdienu)
notiks pāreja uz vasaras laiku,
pulksteņa rādītājus pagriežot vienu
stundu uz priekšu. Pāreja atpakaļ no
vasaras laika notiks šā gada 27. oktobrī plkst.04:00 (naktī no sestdienas uz svētdienu), pulksteņa rādītājus pagriežot vienu stundu atpakaļ.
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

Februāra ārkārtas Domes
sēdes lēmumi
Attīstības programma, nolikumi,
Apstiprināta Baltinavas novada attīstības
programmas 2019.- 2025.gadam 1.redakcija un nodota publiskai apspriešanai. Projekta publiskās apspriešanas termiņš noteikts
no 2019. gada 1. marta līdz 2019.gada 8.
aprīlim. Publiskās apspriešanas sanāksme
tiks organizēta 2019.gada 26. martā. AP
pielikumi atrodami www.baltinava.lv
sadaļā Pašvaldība/Attīstības programma,
kā arī Baltinavas novada bibliotēkā.
Telefonu sarunu limiti
Noteikti Baltinavas novada domes
darbiniekiem un pašvaldības iestāžu
vadītājiem limiti 2019.gadam par telefonu
sarunām, ko apmaksā Baltinavas novada
pašvaldība, līdz 5 (pieci) euro mēnesī, sekojošiem telefonu numuriem:
Bāriņtiesas priekšsēdētāja 26674837;
Saimniecības nodaļas vadītājs 28629916;
Sabiedrisko attiecību speciāliste 29364993;
Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas direktore 26567872;.
2. Noteikts Baltinavas novada domes
darbiniekiem un pašvaldības iestāžu
vadītājiem limits 2019.gadam par telefonu
sarunām, ko apmaksā Baltinavas novada
pašvaldība, līdz 10 euro mēnesī, sekojošiem
telefonu numuriem:
Pašvaldības izpilddirektors 28341228.
Savstarpējie norēķini
Apstiprināti Baltinavas vidusskolā pēc naudas plūsmas uzskaitītie izdevumi 2018.gadā
un atbilstošās viena izglītojamā uzturēšanas
izmaksas, kas piemērojamas savstarpējos
norēķinos ar citām pašvaldībām 2019.gadā
(98,32 EUR).
Apstiprināti Baltinavas pirmsskolas izglītības iestādē pēc naudas plūsmas uzskaitītie
izdevumi 2018.gadā un atbilstošās viena izglītojamā uzturēšanas izmaksas, kas
piemērojamas savstarpējos norēķinos ar
citām pašvaldībām 2019.gadā (124,33
EUR).
Par mērķdotāciju interešu izglītības
programmu
Apstiprināts valsts mērķdotāciju sadalījums
interešu izglītības programmu īstenošanai
starp Baltinavas novada mācību iestādēm
periodam no 01.01.2019. līdz 31.08.2019.:
Baltinavas vidusskola - 4455 EUR;
Mūzikas un mākslas skola - 1365 EUR.
Ziedojumi
Apstiprināta Baltinavas vidusskolas 2019.
gada 9. februārī rīkotā pasākuma “Žetonu
vakars un absolventu salidojums” laikā
iegūto ziedojumu ieņēmumu – izdevumu
tāme .
Pašvaldības dalība projektā
Apstiprināta Baltinavas novada pašvaldības
dalība Zivju Fonda pasākuma „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās
ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas
tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā”
projektā “Zivju resursu papildināšana
Baltinavas novada Svētaunes un Obeļovas
ezerā”, nodrošinot finansējumu 2865.00
euro apmērā (70% ZF finansējums, 30%
Baltinavas novada pašvaldības finansējums) no Baltinavas novada pašvaldības
vides aizsardzības speciālā budžeta:
3600 līdaku mazuļu piegāde un ielaišana
Svētaunes ezerā -1260.00 EUR.
1500 līdaku mazuļu piegāde un ielaišana
Obeļovas ezerā - 525.00 EUR.
3600 zandartu mazuļu piegāde un ielaišana
Svētaunes ezerā - 1080.00 EUR.
Ar pilnu domes sēžu lēmumu sarakstu iespējams
iepazīties mājaslapā www.baltinava.lv sadaļā
Pašvaldība/domes sēdes.

2

2019 .gada februāris

Februāra 28.02. Domes sēdes lēmumi
Par Baltinavas novada
pašvaldības nolikumu
Apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 2
“Grozījums Baltinavas novada domes
2018.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.17 ““Grozījumi Baltinavas novada domes 2018. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos Nr.14 “Baltinavas novada
pašvaldības nolikums””.
Apstiprināti Baltinavas novada pašvaldības noteikumi Nr. 1/19 “Baltinavas novada
pašvaldības grāmatvedības politika”.
Apstiprināti Baltinavas novada pašvaldības noteikumi Nr. 2/19 “Par skaidrās naudas darījumu uzskaiti Baltinavas novada
pašvaldībā”.
Izdarīti grozījumi Baltinavas novada
domes 2018.gada 28.decembra lēmumā
„Par Baltinavas novada domes un Baltinavas novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku amata vienību un amatalgu saraksta 2019.gadam apstiprināšanu”
(Protokols Nr.17, 3.&), lēmuma 1.3.punktu „Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas
darbinieku amata vienību un amatalgu
saraksts 2019.gadam”.
Finanšu līdzekļu piešķiršana
Piešķirti no Baltinavas novada pašvaldības pamatbudžeta finanšu līdzekļi Latgales
speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes
nodrošināšanai 2019. gadā - 606,20 euro
apmērā.
Piešķirts no Baltinavas novada pašvaldības
pamatbudžeta līdzfinansējums Latgales
reģiona tūrisma asociācijai “Ezerzeme”
(Reģ. nr. 40008077324, Rēzeknes nov.,
Ozolmuižas pag., Spundžāni, LV-4633)
364,90 euro apmērā Latgales reģiona
dalībai starptautiskajās tūrisma izstādēs un
citiem kopējiem tūrisma mārketinga pasākumiem 2019.gadā.
Apstiprināta Baltinavas novada pašvaldības biedru nauda dalībai biedrībā „Latgales reģiona attīstības aģentūra” 2019.
gadā – 1001,00 euro.
Piešķirti no Baltinavas novada pašvaldības
pamatbudžeta finanšu līdzekļi Baltinavas
novada pašvaldības dalībai LAP 2014. –
2020. gadam pasākuma, 19.2. “Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju”, rīcībā 2.6 “Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem
iedzīvotājiem” PROJEKTĀ „Aprīkojuma
iegāde Baltinavas kultūras namam” nodrošinot projekta īstenošanai Baltinavas
novada pašvaldības finansējumu 15 000
euro apmērā 350 apmeklētāju krēslu un 18
garderobes statīvu iegādei ((90% ELFLA finansējums, 10% Baltinavas novada domes
finansējums).
Piešķirti finanšu līdzekļi rīcībā 2.1
“Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un
kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei
un sasniedzamībai” PROJEKTĀ „Baltinavas novada muzeja ekspozīcijas telpu atjaunošana” nodrošinot projekta
īstenošanai Baltinavas novada pašvaldības
finansējumu 17 710,83 euro apmērā ((90%
ELFLA finansējums, 10% Baltinavas novada domes finansējums).
10. Piešķirti finanšu līdzekļi rīcībā 2.7 “Nemateriālo kultūras vērtību saglabāšana un
popularizēšana” PROJEKTĀ „Tautu tērpu iegāde Baltinavas novada jauktajam
korim” nodrošinot projekta īstenošanai
Baltinavas novada pašvaldības finansējumu 11 110,00 euro apmērā. Projekta attiecināmās izmaksas – 10 000 euro(90%
ELFLA finansējums, 10% Baltinavas novada domes finansējums).
Par Baltinavas novada pašvaldības
sniegto pakalpojumu pašizmaksas apstiprināšanu:
1. Pirts maksas pakalpojums (pirts pašiz-

maksas pakalpojums 14,68 euro cilvēkam
(bez 21% PVN), 17,76 euro par cilvēku ar
21% PVN). Noteikts maksas tarifs par ūdeni Baltinavas novada iedzīvotājiem 4,13
euro par cilv. (bez 21% PVN), 5,00 euro par
cilvēku ar 21% PVN. Starpību starp noteikto pakalpojuma maksu un noteikto tarifu
iedzīvotājiem 10,55 euro par cilvēku (bez
PVN) sedz Baltinavas novada dome no
saviem budžeta līdzekļiem līdz izvērtēšanai
par pirts pakalpojuma saimniecisko lietderīgumu un pārskatīšanu.
2. Ūdens apgādes maksas noteikšana:
Noteikts izmantotā ūdens apjoms mājsaimniecībā vienam cilvēkam 4 m3 mēnesī.
Noteikta pašizmaksa par ūdensapgādes pakalpojumu Baltinavas novadā - 0,90 euro/
m3 (bez 21% PVN), 1,09 euro/m3 ar 21%
PVN. Noteikts maksas tarifs par ūdeni 0,90 euro/m3 (bez 21% PVN), 1,09 euro/
m3 ar 21% PVN. Noteikts par dārza un
siltumnīcas laistīšanu ūdens izlietojuma
daudzums 2,7 m3 mēnesī, ja nav skaitītāji,
laistīšanas sezonā no 15.05-15.08, nosakot tarifu 2,43 euro/mēnesī bez PVN, 2,94
euro/mēnesī ar 21% PVN.
Noteikts ūdens izlietojuma daudzums
mājdzīvnieku sugām mēnesī, ja nav uzstādīti ūdens skaitītāji: liellopi 3
m3/
dzīvnieks, cūkas 0,3 m3/dzīvnieks, aitas
un kazas 0,09 m3/dzīvnieks, zirgi 1,5 m3/
dzīvnieks.
Mājdzīvnieku skaita salīdzināšana ar VAS
LDC ganāmpulkā jāveic divas reizes gadā
(uz 1.janvāri un 1.jūliju.)
Jaunais pakalpojuma tarifs stājas spēkā ar
2019.gada 1.maiju.
3.
Par
kanalizācijas
notekūdeņu
novadīšanas maksas noteikšanu Baltinavas novadā.
Noteikts
kanalizācijas
notekūdeņu
novadīšanas apjoms 70% no ūdens izmantojamā apjoma;
Kanalizācijas notekūdeņu novadīšanas
pašizmaksas pakalpojums - 0,82 euro/m3
(bez 21% PVN), 0,99 euro/m3 ar 21% PVN
Noteikts maksas tarifs par kanalizācijas
notekūdeņu novadīšanu Baltinavas novada
iedzīvotājiem pašreizējā apjomā 0,82 euro/
m3 (bez 21% PVN), 0,99 euro/m3 ar 21%
PVN
Jaunais pakalpojuma tarifs stājas spēkā ar
2019.gada 1.maiju.
4. Veļas mājas sniegto pakalpojumu
pašizmaksa un tarifs.
Noteikta pašizmaksa AEG veļas automāta mazgāšanas pakalpojumam 0,82 euro/
viena mazgāšanas reize (bez 21% PVN),
0,99 euro/ viena mazgāšanas reize (ar 21%
PVN).
Noteikta pašizmaksa HOTpoint veļas automāta mazgāšanas pakalpojumam bez
žāvēšanas - 1,15 euro/viena mazgāšanas
reize (bez 21% PVN), 1,39 euro/viena
mazgāšanas reize ar 21% PVN.
Noteikta pašizmaksa HOTpoint veļas automāta mazgāšanas pakalpojumam ar
žāvēšanu - 2,24 euro/viena mazgāšanas
reize (bez 21% PVN), 2,71 euro/viena
mazgāšanas reize ar 21% PVN.
Noteikta pašizmaksa un tarifs žāvēšanas
pakalpojumam HOTpoint veļas automātam 1,09 euro/viena reize (bez 21%PVN),
1,32 euro/viena reize (ar 21% PVN).
Noteikts tarifs veļas mazgāšanas pakalpojumam bez žāvēšanas, aprēķinot vidējo
cenu abu veļas mašīnu pašizmaksām 0,99
euro/viena mazgāšanas reize bez PVN,
1,19 euro/viena mazgāšanas reize (ar 21%
PVN);
Noteikta pašizmaksa un tarifs dušas pakalpojumam 2,08 euro/reize (bez 21%
PVN), 2,52 euro/reize (ar 21% PVN).
Noteikta trūcīgām ģimenēm ar bērniem
50% atlaide vienu reizi mēnesī, saņemot

veļas mazgāšanas pakalpojumu un 50 % atlaide reizi mēnesī katram bērnam, saņemot
dušas pakalpojumu.
Jaunais pakalpojuma tarifs stājas spēkā ar
2019.gada 1.maiju.
5. Apstiprināta komplekso pusdienu
maksa Baltinavas vidusskolā – EUR 1,31
(vienai porcijai). Lēmums stājas spēkā
ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz
pārskatīšanai.
6. Apstiprināta Baltinavas vidusskolas
telpu nomas maksa.
Paaudžu centra telpu noma 2,60 euro/h bez
PVN, 3,15 euro/h ar 21% PVN.
Datorklases telpu noma 2,60 euro/h bez
PVN, 3,15 euro/h ar 21% PVN. Lēmums
stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.
7. Apstiprināta mūzikas instrumentu nomas maksa Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā - 1,51 euro par vienību mēnesī.
Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas
brīdi.
8. Apstiprināta
Baltinavas Kultūras
nama telpu nomas maksa: 3,70 euro/h bez
PVN, 4,48 euro/h (ar 21%PVN). Lēmums
stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.
Biļešu cenu aprēķins:
ja mākslinieka pieprasītais honorārs līdz
400 euro, biļetes cena - 2,00 euro (bez
PVN);
ja mākslinieka pieprasītais honorārs
pārsniedz 400 euro, biļetes cena - 3,00 euro
(bez PVN);
ja mākslinieka pieprasītais honorārs
pārsniedz 800 euro, biļetes cena 4,00 euro
(bez PVN).Lēmums stājas spēkā ar tā
parakstīšanas brīdi.
10. Izslēgti Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas sniegtie maksas pakalpojumi.
11. Noteikta vecāku līdzfinansējuma
maksa Baltinavas Mūzikas un mākslas
skolā - 10,00 euro/mēnesī vienam izglītojamajam (Viena skolēna pašizmaksa Baltinavas mūzikas un mākslas skolā mēnesī ir
52,77 eur). Jaunā vecāku līdzfinansējuma
maksa stājas spēkā no 2019.gada 1.septembra.
12. Apstiprināts
Baltinavas novada
pašvaldības sniegto maksas pakalpojumu
kopsavilkums.
Par personas ievietošanu aprūpes institūcijā
Nolemts ievietot personu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā – Balvu novada
pašvaldības „Pansionāts Balvi”. Maksu
par sociālās aprūpes pakalpojumu Balvu
pašvaldības “Pansionātā Balvi” no saviem
ienākumiem segs persona - 90% apmērā
no savas ikmēneša pensijas, ieskaitot piemaksu pie pensijas. Iztrūkstošo daļu līdz
pilnai sociālās aprūpes pakalpojuma apmaksai segs Baltinavas novada pašvaldība.
Par rūpniecisko pašpatēriņa
zveju Svētaunes, Motrīnes un Obeļovas
ezeros 2019.gadā
Saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem Baltinavas novada dome
Svētaunes, Motrīnes un Obeļevas ezeros ir
tiesīga piešķirt sekojošus tīklu limitus:
Svētaunes ezerā-noteiktais zvejas tīklu
limits ir 145 metri. Motrīnes un Obeļevas
ezeros zvejas tīklu limits ir 75 metri.
Apstiprināti Rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomas izsoles noteikumi 2019.
gadā Svātaunes, Motrīnes, Obeļevas ezeriem. (izsoļu noteikumus skat.www.baltinava.lv Pašvaldība/Domes sēdes).
Par nekustamo īpašumu„Silagaiļi”
Nolemts pārdot izsolē ar augšupejošu soli
Baltinavas novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu “Silagaiļi”, kas atrodas
Baltinavas novadā (kadastra apzīmējums
Nr. 3844 003 0209).
Apstiprināta nekustamā īpašuma “Si-
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lagaiļi” izsoles sākumcena - EUR 1904.00.
Izsoles drošības nauda – EUR 190.04,
izsoles dalības maksa – EUR 20.00
Par atsavināšanu
Nolemts uzsākt Baltinavas novada
pašvaldībai piederošā pasažieru autobusa “FIAT DUCATO”, reģistrācijas Nr. HN
3454, piekabināmās pašizgāzēja piekabes,
marka PSE, modelis F-12,5, reģistrācijas
Nr.P538LT, kā arī riteņtraktora, marka
T-40, modelis AM, reģistrācijas Nr. HN
3454 atsavināšanas procedūru Publiskas
personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.
Uzsākta Baltinavas novada pašvaldībai
piekritīgo
nekustamo
īpašumu
atsavināšanas procedūra sekojošiem zemesgabaliem:
Zemesgabals ar kadastra apzīmējumu

Nr.38440010050, platība – 10,00 ha;
Zemesgabals ar kadastra apzīmējumu
Nr.38440040159, platība – 3,00 ha;
Zemesgabals ar kadastra apzīmējumu
Nr.38 440 060 111, platība – 2,2 ha;
Zemesgabals ar kadastra apzīmējumu Nr.
38440110136, platība – 8,1336 ha.
Par projekta realizāciju nekustamajā
īpašumā “Dzirnavas”
Atļauts D.L. realizēt projektu nekustamajā īpašumā “Dzirnavas” (kadastra Nr.3844
003****), īpašumā atjaunojot peldvietu un
ierīkojot atpūtas vietu.
Nekutamie īpašumi,
zemes nomas līgumi
Nolemts piešķirt Baltinavas novada
pašvaldības zemes vienībai (kadastra Nr.
3844 003 0568) adresi – Jaunā iela 4, Baltinava, Baltinavas novads.

Atļaut G.B. no nekustamā īpašuma „Amatnieki” (Kadastra Nr. 3844 006 ****), kas
atrodas Baltinavas novadā, atdalīt zemes
vienību ar kadastra Nr. 3844 006 0149
(platība – 2.71 ha), piešķirot jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam nosaukumu “Amatnieki Agro”. Atdalītajai zemes
vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi:
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Pieņemts lēmums par zemes lietošanas
mērķa noteikšanu nekustamajā īpašumā
“Strautiņi“ zemes vienībai ar kadastra Nr.
3844001****, pamatojoties uz Valsts zemes
dienesta veikto datu labošanu.
Pamatojoties uz I.B. iesniegumu ar lūgumu
lauzt ar viņu noslēgtos zemes nomas līgumus, nolemts lauzt 3 zemes nomas līgumus
Nr. 09-3, Nr. 10-1, Nr. 10-1.

Nolemts pagarināt I.S. zemes nomas līgumu par zemes gabala (Kadastra Nr. 3844
003 ****) nomu termiņu uz 5 gadiem, zemes nomas maksu nosakot ārējos normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.
Nolemts pagarināt R.R. zemes nomas līguma par zemes gabala (Kadastra Nr. 3844 003
****) nomu termiņu uz 10 gadiem, nomātās
zemes platību nosakot 0,075 ha, un zemes
nomas maksu nosakot ārējos normatīvajos
aktos noteiktajā apmērā.
Nolemts veikt pārrēķinu un atmaksāt no
Baltinavas novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem H.S. par ūdensapgādes
pakalpojumiem pārmaksāto naudu 5,22
euro apmērā.
Nolemts apstiprināt grozījumus Balvu
sadarbības teritorijas civilās aizsardzības
komisijas nolikumā.

Ar pilnu domes sēžu lēmumu sarakstu un Pielikumiem iespējams iepazīties mājaslapā www.baltinava.lv sadaļā Pašvaldība/domes sēdes.

Baltinavas novada deputātu parakstīta vēstule par administratīvi teritoriālo reformu
tiek nosūtīta Latgales plānošanas reģionam
Visi Baltinavas novada deputāti sagatavoja un nosūtīja vēstuli Latgales plānošanas
reģionam, izsakot savu skatījumu un
viedokli par plānoto administratīvi teritoriālo reformu, ar šo vēstuli iepzīstinām
arī novada iedzīvotājus.
Tapat šādu vēstuli Baltinavas novada
deputāti plāno nosūtīt Saeimas frakcijām
un citām saistošām institūcijām.
Baltinavas novada domes deputāti, izsakot
savu viedokli par topošo administratīvi
teritoriālo reformu (turpmāk- ATR), pauž
sekojošo:
Valdība, nosakot ATR īstenošanu par sava
darba prioritāti, nav sniegusi pamatotus
argumentus, kā tieši plānotā reforma var
uzlabot iedzīvotājiem uz vietas sniegtos pakalpojumus, to kvalitāti, pieejamību. Kādā
veidā katra pašvaldības sniegtā pakalpojuma kvalitāte un pieejamība uzlabosies
iedzīvotājiem pēc ATR? Nav skaidrs, kā,
samazinot pašvaldību skaitu, līdz ar to attālinot vietējo pašvaldību no iedzīvotājiem,
var uzlaboties iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu pieejamība un sasniedzamība?
Vai pēc ATR pieaugs sniegto pakalpojumu
klāsts? Šobrīd sabiedriskā autotransporta
kursēšanas grafiki nav apmierinoši, tāpat
arī ceļu kvalitāte. Iedzīvotājiem tas radīs
papildus laika patēriņu un finanšu līdzekļus. Tāpat skaidri redzams, ka tieši mazajās pašvaldībās iedzīvotāju problēmas tiek
risinātas daudz ātrāk un efektīvāk.
No VARAM puses tiek runāts par vienmērīgu reģionu attīstību. Jautājums, kā
tieši var veicināt valsts līdzsvarotu un
vienmērīgu attīstību, izveidojot reģionālos
centrus, bet nepievēršot uzmanību lauku
teritorijas attīstībai? Mums pastāv lielas
bažas, ka pēc tāda veida ATR, attīstīsies
tikai reģionālie centri, bet lauku teritoriju
attīstība nenotiks. Par piemēru mēs minam
novadu attīstības indeksu. Ja 2009.gadā,
izveidojot Baltinavas novadu, teritorijas
indekss bija -3,768, tad 2017.gadā attīstības
indekss Baltinavas novadam bija -1,386.
Attīstības indekss pieauga par 2,382, kas
ir visaugstākais pieaugums Latvijā. Skaidri
redzams, ka Baltinavas novada teritorija
ir būtiski attīstījusies tieši kopš 2009.gada
ATR, kad tika izveidots Baltinavas novads
kā atsevišķa administratīvā teritorija, nevis
iekļauta kāda liela novada sastāvā. Pašvaldība ir realizējusi virkni lielu un mazu projektu gan infrastruktūras sakārtošanā, gan
materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanā
izglītības iestādēm un kultūras namā, gan
teritorijas labiekārtošanā. Tāpat Baltinavas
novadā ir attīstīta uzņēmējdarbība. Novadā
pamatuzņēmējdarbība ir lauksaimnieciskā ražošana, tā ir vēsturiski izviedojusies
jau kopš pirmās Latvijas brīvvalsts laikiem.

Novadā ir apsaimniekotas 93,2% lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kas ir visaugstākais rādītājs Latvijā. Ir izveidojušās lielās,
vidējās un mazās zemnieku saimniecības,
kuras veiksmīgi izmanto ES fondu finansējumu savu saimniecību attīstībai un inovatīvu tehnoloģiju ieviešanai. Ir atgriezušies
jaunieši, piesaistot ELFLA finansējumu
“Jaunie lauksaimnieki” un izveidojuši savas
saimniecības. Viens no aspektiem, kāpēc
jaunieši atgriežas Baltinavā, ir tas, ka Baltinava ir savs novads. Ir jāsaprot arī VARAM,
ka lauku territorijā, kur pamatuzņēmējdarbība ir lauksaimnieciskā ražošana, neizveidosies nedz rūpnīcas, nedz fabrikas. Mēs
uzskatām, ka lauku teritorijām arī jāatstāj
iespēja turpināt nodarboties ar lauksaimniecību, nodrošinot mūsu valsts iedzīvotājus ar Latvijā ražotu pārtiku.
Baltinavas novada pašvaldība nodrošina
likumā noteikto funkciju izpildi. Tiesa,
Baltinavas novads, tāpat kā visas Latgales
pašvaldības un absolūtais vairākums Latvijas pašvaldību, saņem finansējumu no
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda.
Taču dotējamas ir gan lielās, gan mazās
pašvaldības, šis fakts nav atkarīgs no
pašvaldības lieluma, jo dotāciju saņem
arī lielās pilsētas, gan Daugavpils, gan
Rēzekne, gan Jelgava utt. un tāpat no
izlīdzināšanas fonda saņem finansējumu
arī Gulbenes novada pašvaldība, kura tika
izveidota Gulbenes rajona robežās. Absolūti nekorekti ir izteikt pamatojumu, ka
tikai mazās pašvaldības saņem finansējumu
no izlīdzināšanas fonda. Ja runā par pārvaldību, tad mazajās pašvaldībās pārvaldība
ir daudz caurspīdīgāka, pārskatāmāka un
iedzīvotājiem saprotamāka.
Jāuzsver, ka visi šobrīd esošie novadi atbilst
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likumam, jo minētā likuma 7.panta 3.daļā
teikts ka “ Saeima par novadu var noteikt
arī teritoriju, kas neatbilst šā panta otrās
daļas 3. vai 4.punkta noteikumiem, tomēr
atbilst pārējiem šā panta otrajā daļā minētajiem kritērijiem” (tātad spēkā esošajam likumam atbilst arī novadi, kuru teritorijā ir
mazāk par 4000 pastāvīgo iedzīvotāju un
kuru teritorijā nav ciema ar vairāk par 2000
iedzīvotājiem vai pilsētas).
Jau tagad pašvaldības veiksmīgi sadarbojas, īstenojot kopīgus projektus, deleģējot atsevišķu funkiju īstenošanu atbilstoši savstarpējiem sadarbības līgumiem.
Pašvaldību sadarbības tālāka attīstība ir
racionālāka nekā piespiedu apvienošana
lielos novados. Uzskatām, ka deleģējot atsevišķas funkcijas citām pašvaldībām, tiek
nodrošināta efektīvāka finanšu līdzekļu
izmantošana.
Baltinavas novads robežojas ar Krievijas

Federāciju, esam Austrumu
pierobeža, apvienošana lielajā novadā veicinās
iedzīvotāju aizplūšanu uz reģionālo centru,
pilsētām un aizbraukšanu no valsts, tas būs
vēl viens iedzīvotāju izbraukšanas vilnis,
kas savukārt radīs vēl lielāku apdzīvotības
samazinājumu un tas negatīvi ietekmēs
pierobežas teritorijas attīstību, teritorija tiks vājināta. Mūsu, Baltinavas novada
deputātu, viedoklis ir stiprināt Austrumu
pierobežu, stiprināt Latvijas valsts drošību, nevis vājināt. Mūsu uzskats–
stipra Austrumu pierobeža, tā ir stipra Latvija un tā ir stipra visa Eiropas Savienība.
Austrumu pierobežai jābūt apdzīvotai, ar
pieejamiem pakalpojumiem pēc iespējas
tuvāk iedzīvotājiem, ar attīstītu uzņēmējdarbību un augstu iedzīvotāju labklājību.
Mums ir lielas bažas, ka apvienojot lielajā
novadā Austrumu pierobežas novadus, tiks
panākts pretējs efekts, proti, uzņēmējdarbība pasīks, iedzīvotāju labklājība mazināsies
un iedzīvotāji aizbrauks projām, teritorija
paliks maz apdzīvota, kā arī ir bažas, ka
laika gaitā teritorija vispār var palikt neapdzīvota. Apvienošana lielajā novadā viennozīmīgi veicinās depopulāciju.
Uzskatām, ka tieši lauku teritorijas ir
kultūras daudzveidības un tradīciju saglabātājas, tieši lauku iedzīvotāji ir spējuši
saglabāt savu latviešu/latgaliešu identitāti padomju okupācijas laikos. Pateicoties
laukiem, lauku iedzīvotājiem ir saglabāta latgaliešu valoda, latgaliešu tradīcijas.
Pilsētvidē ievērojama lielāka asimilācija un
tradīciju izzušana. Lauku depopulācija var
sekmēt latviešu tautas kultūras, valodas un
tradīciju izzušanu.
Baltinavas novada deputāti uzsver, ka
tālākai ATR jautājuma virzīšanai jānotiek,
konsultējoties ar visām pašvaldībām un
plānošanas reģioniem, respektējot vietējo
iedzīvotāju viedokli un ievērojot Eiropas
vietējo pašvaldību hartu, ņemot vērā katru
konkrētu situāciju.
Baltinavas novada deputāti lūdz stingri
pārdomāt, izvērtējot jaunās ATR kritērijus, ņemt vērā gan iedzīvotāju intereses,
gan valsts intereses no drošības aspekta. Ir
svarīgi ņemt vērā faktus:
1. Reforma jāveic nevis reformas pēc, bet
izvērtējot visus aspektus, to nevar sasteigt.
Sasteigta, nepārdomāta reforma situāciju neuzlabos, bet var būtiski pasliktināt,
pie kam neatgriezeniski. Vai Latvija var
atļauties tā eksperimentēt? Nepārdomātas reformas atstāj tikai negatīvas iezīmes
un iedzīvotāju neapmierinātību, kā tas jau
ir pierādījies ar reformu veselības aprūpē
un nodokļu reformu. Vai vajag vēl vienu
nepārdomātu reformu? Ir stingri jāizvērtē,
vai šāda reforma neveicinās veselu teritori-

ju izzušanu;
2. Jāuzlabo iedzīvotājiem pakalpojumu
kvalitāte, pieejamība, sasniedzamība,
nevis pakalpojumi jāattālina un jāsadārdzina. Jādara viss, lai iedzīvotāji būtu ieguvēji,
nevis zaudētāji, arī lauku iedzīvotāji ir pelnījuši cieņu un atbalstu no valsts puses;
3. Jānodrošina vienmērīga Latvijas valsts
teritorijas attīstība, tai skaitā lauku teritorijas attīstība, nevis tikai reģionālo centru, pilsētu, Pierīgas un Rīgas. Jābūt vienmērīgai teritorijas attīstībai, jāizvērtē, vai to
varēs nodrošināt, apvienojot mazos lauku
novadus lielajā novadā;
4. Jāveicina iedzīvotāju atgriešanās, nevis
aizbraukšana no lauku teritorijām;
5. Jāveicina uzņēmējdarbības attīstība
lauku teritorijā, jāattīsta lauksaimnieciskā
ražošana lauku teritorijās, kas ir vēsturiski
izveidojies;
6. Jāatbalsta/jāveicina ES fondu finanšu
līdzekļu piesaiste mazo novadu teritorijā,
kas sekmēs attīstību. Vai apvienojot lielajā novadā, mazo novadu teritorijas ES finansējumu saņems iepriekšējā apjomā, vai
tas samazināsies;
7. Jādara viss, lai Austrumu pierobeža attīstītos un augtu iedzīvotāju labklājība,
nevis ATR kļūtu par pamatu pierobežas
iztukšošanai, iedzīvotāju neapmierinātībai
un aizbraukšanai. Jāizvērtē iespēju noteikt īpašu statusu/kritērijus Austrumu
pierobežas novadiem;
8. Jārespektē arī mazo novadu, iedzīvotāju,
uzņēmēju, nevalstisko organizāciju viedokļi.

Baltinavas novada deputāti: Inese
Siliņa, Antra Keiša, Velta Mītke, Lilita
Kūkoja, Marija Skaba, Inta Vilkaste,
Imants Slišāns, Guntars Bartkevičs,
Sarmīte Tabore
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Kultūras aktualitātes
Par sen sirdī izlolotu sapni

Sen sirdī izlolots sapnis, - tā īsumā es
varētu raksturot šo pasākumu, - garīgās
dzejas grāmatas „Debesu asaras” prezentāciju un fotoizstādes „Tilts starp cilvēku un Dievu” atklāšanu. Lai gan esmu
publicējusies jau 14 dzejas kopkrājumos
un citās grāmatās, savas prezentācijas
man vēl nebija bijis. Varbūt pat labi, ka
tā, jo šie svētki bija manas daiļrades svētki, - tie izdevās vienkārši lieliski un prieks
bija milzīgs. Tagad patiešām zinu, ka vienīgi tad, kad esi iepazinis skumjas, spēji
novērtēt prieku. Esmu sapratusi, ka mums
ir jānovērtē tas, kas ir Dievam dots, un tikai
tad mēs varam virzīties uz priekšu, - ja mēs
spējam novērtēt mazumiņu, tad mēs varēsim saņemt arī ko lielāku, daudz lielāku.

Rakstu es jau kopš bērnības, kopš sevi atceros. Kad vēl nemācēju rakstīt, es zīmēju.
Konkrēti dzejai pievērsos visvairāk pēdējo 7 gadu laikā, - tajā ir iespējams īsi un
koncentrēti paust savas domas, sajūtas,
atklāsmes. Domāju, ka tieši dzejas rakstīšana man ir palīdzējusi uzveikt grafomāniju,
un iemācījusi atbildību par katru pausto
vārdu un domu. Ik reiz pēc uzrakstīšanas
domāju, vai mans darbs cilvēkiem sniegs
ko vērtīgu, vai iedvesmos uz ko labu, vai to
ir vērts publicēt?! Esmu sapratusi, ka nav
gudri rakstīt tikai par pozitīvo vai tikai par
negatīvo, - pasaule, kurā esam, ir dažāda,
un mums – rakstniekiem, tā ir jāapraksta
patiesi, - tāds ir katra rakstnieka un dzejnieka uzdevums. Uzrakstīt patiesi nozīmē

Sveču darbnīcā izgatavo smaržīgas vaska sveces
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

necensties iekļauties rāmjos kā būtu jābūt,
vai kā tas izskatās, - tas nozīmē aprakstīt to, ko redzi ar sirdi. Tas nav vienkāršs
uzdevums un nereti tevi var nesaprast, bet
no tā nav jābaidās.
Esmu pateicīga Dievam, ka Viņš mani iedvesmoja, iedrošināja un vadīja, kā rezultātā ir tapušas grāmatas un foto, kā arī šī
brīnišķīgā prezentācija. Pateicos visiem labajiem cilvēkiem, kuri man palīdzēja, kuri
iedrošināja un atbalstīja. Vislielākais prieks
man bija par to, ka pasākums bija labi apmeklēts, - ieradās cilvēki gan no tuvākas
un tālākas apkārtnes, bet pats galvenais, cilvēki bija smaidīgi un iedvesmoti. Tā ir
vislielākā gandarījuma sajūta, ja redzi, ka
tavs darbs nav bijis velts, ka tas cilvēkiem
dod kaut ko labu. Dzeja, mūzika un māksla ir garīgā maize, kas mums ir ļoti nepieciešama, - tā es uzskatu. Viss labais nāk
no Dieva, - tieši Viņš mūs iedvesmo radīt,
palīdzēt, dāvināt, priecāties, mīlēt. Manas
izstādes mērķis ir, – lai cilvēki sajūt un ierauga Dieva valstību, ka tā ir īsta, - ka tā nav
ne pasaka, ne mierinājums, ne velta cerība,
bet gan balva katram, kurš uzdrošinās sekot Augstākajai Mīlestībai. Dievs mūs ļoti
mīl!
Nevis ārišķīga reliģiozitāte cilvēku tuvina
Dievam, bet gan sekošana sirds balsij un
stipra vēlēšanās izzināt un saprast, kas ir Dievs un, kā Viņš visu ir dabūjis gatavu. Zinu
daudz jauku cilvēku, kuri neiet Baznīcā,
pat nav reliģiozi, - galvenais ir cilvēka sirds
tīrība. Tajā pat laikā vēlos teikt to, ka iešana
Dievnamā un lūgšanas man ir ļoti daudz
palīdzējušas. Garīgais ceļš patiešām ir ļoti
grūts un garš, - tā ir izvēle, kas liek mums

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!

Inta Krakopa, Baltinavas KN vadītāja

Dzejniece Līga Slišāne

Jauniešu projekts “Esi domājošs. Darbīgs. Atbildīgs“

2019.gadā Baltinavas novadā tiek
realizēts Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras atbalstīts projekts
“Esi domājošs. Darbīgs. Atbildīgs”. 2018.
gada nogalē jaunieši gāja uz domi runāt ar
pašvaldības deputātiem par to, ka viņiem
nepieciešama telpa, kur jaunieši varētu
regulāri nākt kopā pa vakariem, ģenerēt
idejas, organizēt pasākumus un vienkārši
interesanti pavadīt brīvo laiku. Sarunas
bija auglīgas un tāda telpa jauniešiem tagad
ir. Tā atrodas Baltinavas novada domes
un kultūras nama telpās, Kārsavas ielā 16,
1.stāvā. Par projekta līdzekļiem jau iegādātas galda spēles, moderni grīdas pufi, arī
pati telpa ir labiekārtota. Katru trešdienu,
sākot no plkst.17.00 pusaudži un jaunieši
ir laipni gaidīti. Projektu uzsākot, jaunieši
2018.gada decembra nogalē organizēja Ziemassvētku apsveikumu un piparkūku gatavošanas darbnīcu. Februārī notika vairākas
tikšanās ar žurnālisti Eviku Muiznieci.
Jaunieši mācījās veidot ziņu sižetus, runāja par to, kas ir masu mediji un mācījās
kritiski analizēt informāciju masu medijos.
Februāra nogalē jauniešiem bija tikšanās ar
Kroma kolna bruolistes vadītāju Aleksand-
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iet uz priekšu par spīti visam, pārvarot
visus šķēršļus. Viens viedais ir teicis, - lai
patiesi tuvotos Dievam, ir jākļūst nedaudz
ārprātīgam. Tas nozīmē noticēt neredzamajam, tas nozīmē atteikties iekļauties
vispārējā sistēmā, tas nozīmē būt daudzu
nesaprastam un pat atstumtam. Bieži vien
tas ir cīņas un vientulības ceļš, kad apzinies, ka vairs ne gribi, ne vari dzīvot pēc
laicīgās pasaules uzspiestajiem šabloniem.
Katram šis ceļš ir savs, nav nozīmes, vai cilvēks ir budists, pagāns, vai ateists, - mēs visi
esam ceļā pie mūsu Pirmavota. Tāpēc man
nepatīk, ja cilvēki nikni strīdas par to, kura
reliģija ir īsta, kura ne, man nepatīk, ja kāds
vēlas uzspiest otram savu dzīves modeli, –
tas ir garām! Tilts starp cilvēkiem un Dievu
ir savstarpējas piedošanas, pieņemšanas un
mīlestības ceļš. Mēs nevaram pilnībā izprast
viens otru, citu cilvēku izvēles, ceļus un dzīves stilu, taču mēs varam vienkārši cienīt
otru cilvēku un viņa izvēli. Tas nav grūti.
Vienkārši mums ir jābūt pazemīgākiem, nevajag stādīt sevi augstāk par citiem, bet
tas jau ir sarežģītāk. Dievam nav svarīgu
un nesvarīgu, vajadzīgu un nevajadzīgu cilvēku. Patiesībā, mēs visi esam vienādi, kaut
esam tik atšķirīgi kā puķes pļavā.
Debesu asaras ir Dieva asaras par mums, gan prieka, gan skumju asaras. Dievs mūs
māca, sargā, bet tomēr pieļauj to, ka mēs
kļūdāmies, - viņš ļauj mums attīstīties,
bet Viņš nav nekad uzbāzīgs, netaktisks,
brutāls, kādi nereti cilvēki ir viens pret otru.

ru Lubānu no Andrupenes pagasta. Viena
no projekta aktivitātēm ir Baltinavas novada Puncuļevas pilskalna izpēte un un maketa gatavošana skolotājas Intas Ludboržas
vadībā. Aleksandrs Lubāns, pats būdams
seno latgaļu dzīvesveida un pilskalnu pētnieks, pastāstīja daudz interesanta.
Projekta laikā plānota Jauniešu diena
20.jūlijā, plenērs Baltinavas muižas parkā,
kuru vadīs pedagoģe Lilita Kūkoja, nakts
volejbols muižas parkā vasarā, interesantus pasākums varēs plānot un organizēt
jaunieši paši, kā arī projekta noslēgumā
plānots starpnovadu jauniešu forums. Ar
jauniešiem ikdienā darbojas brīvprātīgā
Solvita Logina, kura jau līdz šim paveikusi
daudz, lai novadā darbs ar jaunatni perspektīvā kļūtu sistemātisks.
Tiks organizēti pasākumi, kas veicinās komunikācijas, līderības, komandas darba
prasmes, pilsonisko līdzatbildību (radošie
jeb tematiskie vakari, tikšanās ar iedvesmas
personībām, Labdarības akcija, tematiskais
pārgājiens u.c.). Jauniešiem projekta laikā
tiek nodrošinātas individuālas psihologa
konsultācijas sadarbībā ar Baltinavas vidusskolu un Sociālo dienestu.
Šis projekts būs iespēja uz jau esošās aktivitāšu bāzes izveidot sistēmisku pieeju
mobilajā darbā ar Baltinavas novada jauniešiem. Aicinām pusaudžus un jauniešus
nākt katru trešdienas pievakari uz Jauniešu
telpu, būt aktīviem, atbildīgiem, radošiem
un kopā veidot savas nākotnes iespējas!

Silvija Buklovska, projekta vadītāja
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Latgales tautas muzikantam Andrejam Rancānam - 90
kumā bija tēva atvestā balalaika, bet “vācu
laikā” tēvs nopirka arī cītaru, kuru Andrejs spēlēja zaļumballēs. Savukārt mandolīnu
viņam uzdāvināja kaimiņš.
Andrejs Rancāns 1959.gadā neklātienē
beidzis Daugavpils Pedagoģiskā institūta
Fizikas un matemātikas fakultāti un 42 gadus velta pdagoģiskajam darbam. Darbu
sāk 1948. gadā Gryvdinieku pamatskolā.
Strādājis Kārsavas Stacijas pamatskolā, Silarašu pamatskolā. No 1962.gada dzīvojis,
strādājis Baltinavā. Sākumā Baltinavas internātskolā. no 1969.gada līdz 1990. gadam
strādā Baltinavas vidusskolā par matemātikas skolotāju. Skolēniem māca matemātiku,
rasēšanu un fiziku. Skolotājs bija pozitīvi
domājošs, daudzpusīgs, taktisks, iecietīgs
ar skolēniem. Labs kontakts ar audzināmās
klases audzēkņiem un vecākiem. Citos cilvēkos augstu vērtēja intelektu, oriģinalitāti,
biedriskumu.
Brīvajā laikā labprāt iet medībās, spēlē damLatgales tautas muzikantam Andrejam
breti, šahu, dzied Balvu rajona skolotāju
Rancānam 2019.gada 9.februārī apritētu
korī, Baltinavas jauktajā korī, spēlē un dzied
90 dzīves gadi. Andrejs devis neatsverakapelā.
mu ieguldījumu Latvijas, Latgales, BaltiMuzikantu veidojusi pati Latgales vide.
navas nemateriālā kultūras mantojuma
Sākumā spēlējis balalaiku, jo netālu dzīvojis
saglabāšanā un attīstībā.
meistars, kas pratis tās darināt. Vēlāk apLatgaliešu tautas muzikants
Anguvis arī mandolīnas spēli. Kā īstens tautas
drejs Rancāns dzimis 1929.gada 9.februārī
muzikants viņš krājis gan melodijas, gan
Ludzas apriņķa Nautrēnu pagasta Buzdās,
instrumentus. Savam priekam A.Rancāns
zemnieku Annas un Boļeslava ģimenē. Bispēlējis arī akordeonu, trīsrindu harmonjis vecākais sešu bērnu ģimenē. No 12 gadu
ikas, mutes harmonikas un arī dziedājis.
Īsu laiciņu pēc kara
aizgājis pamācīties pie
dziedāšanas skolotājas, ar ko arī beigusies
muzikālā izglītošanās.
Andreja
vijoļspēle
pilnībā balstījusies uz
dzirdes priekšstatiem.
Astoņdesmito gadu
vidū Baltinavā izveidojās ansamblis „Neskumsti, meitenīt!”,
kurā muzicēt sāka
arī Andrejs Rancāns.
Muzicējis Baltinavas
2001.gadā kompaktdiska „Andrejs Rancāns. Latgales vijolnieks”
un Upītes etnogrāfisprezentācijā
kajā ansamblī, kā
arī ar folkloras kopā
vecuma Andrejs piedalījies visos zemnieka
„Grodi”, kuru vada viņa meita Aīda Rancāne
lauku darbos vecāku saimniecībā. Andrejs
un znots Andris Kapusts. Savu vijoļspēli
mācījies Mežvidu pamatskolā, Rēzeknes
demonstrējis Lietuvā, Somijā, Polijā, Vācikomercskolā, Kārsavas vidussskolā un
jā, Dānijā, Turcijā, Francijā, Portugālē un
Daugavpils pedagoģiskajā institūtā. AnJapānā.
drejam vijoles spēle iepatikusies jau puikas
2001.gadā kopā ar Rīgas folkloras kopu
gados, tomēr vijole nebija pirmais mūzikas
„Grodi” un Baltinavas muzikantiem tiek
instruments, ko viņš mācījies spēlēt. Sā-

ierakstīta kasete un
kompaktdisks „Andrejs Rancāns. Latgales vijolnieks”.
2001.gadā par sava
novada tradicionālās
kultūras saglabāšanu un popularizēšanu saņēmis Lielo
folkloras balvu. Bija
VKKF mūža stipendiāts.
Kopā ar dzīvesbiedri
Veroniku nodzīvoti
58 gadi un izaudzinātas 2 meitas. Meitas
vecākus iepriecināja
ar 6 mazbērniem.
Baltinavas vidusskolas skolotāju kolektīvs 80-gados. A.Rancāns
Meita
Aīda
at- pirmais no kreisās puses pēdējā rindā. Foto: No A.Krakopes
ceras: “Pirmais, ko
personīgā arhīva
sajūtu, domājot par
dreju.
savu tēvu, ir milzīga
pateicības un mīlestības jūra. Tēvu un meitu Ilgus gadus kapelā ”Baltinavas muzikanti„
attiecības vienmēr ir īpašas, jo atklāj meitai kopā ar Andreju Rancānu spēlē Aija Keiša.
tādu pieredzes jomu, kas viņai savādāk nav Viņa atceras:”Pateicoties Andrejam Rancāpieejama – vīrišķību. Bērnībā tētis mēdza nam, esmu pamatīgi apguvusi akordeona
mani iesaistīt tādās vīrišķās aktivitātēs kā spēli. Viņš vienā vasarā bieži atbrauca pie
makšķerēšana, medības, arī šahs un dam- manis un kopā mēģinājām. Ar lielu pabrete. Varbūt tieši tas man ir palīdzējis cietību, neatlaidību skolotājs mani mācīja.
uzturēt brīvu garu, nebaidīties uzņemties, Ar savu vienkāršību, miermīlīgumu, sirsnīriskēt, uzstādīt neparastus mērķus. Neska- bu un lielo mīlestību uz tautas mūziku viņš
toties uz aso un loģisko matemātiķa prātu, mani iedrošināja, iemācīja iemīlēt akoreiona spēli, vispār mūziku.” “Katrīnas dienā
dvēselē viņš bija arī mūziķis.
Mājās bieži skanēja vijole, mandolīna vai mutes ermoņika, kas
vēlāk pārauga mūsu kopīgajā
muzicēšanā. No tēva esmu mācījusies attieksmi pret pasauli –
cieņu pret līdzcilvēkiem, labestību ģimenē, mīlestību uz dabu un
mākslu.”
Andrejs Rancāns un viņa
muzicēšanas prasmes, sajūtas un
iedvesmojums turpinās bērnos
un mazbērnos, - Rīgas “Grodos” skan Aīdas Rancānes vijole
un ģimenē gūtā dzīvesgudrība,
muzicēšanas un dzīvošanas vie- Andrejs Rancāns kopā ar ģimeni. Foto: No Aīdas
dumu un smalkumu guvis arī Aī- Rancānes personīgā arhīva
das dzīvesbiedrs Andris Kapusts
un Andreja mazmeitas Asnate un Aurēlija.
Ar sirsnību, pateicību A. Rancāna gudros Baltinavas novada Etnogrāfiskā ansambļa
padomus, uzmundrinājumu,
sirsnību, sievas piemin, godina 2014. gada 25.nolabsirdību atceras Baltinavas muzikan- vembrī viņsaulē aizgājušo latgaliešu tautas
ti Marija Bukša, Aija Keiša, Lucija Keiša, muzikantu Andreju Rancānu.
Liene Logina, etnogrāfiskā ansambļa sievas.
Droši vien to var teikt ikviens, kas sastapies,
Antoņika Krakope, etnogrāfiskā
strādājis, sadzīvojis un samuzicējis ar An-

ansambļa vadītāja

Noslēgusies Starptautiskā bērnu mākslas konkursa “Lidice 2019” Latvijas kārta
Čehijas Republika katru gadu organizē
starptautisku vizuālās mākslas konkursu “Lidice” . Tas norisinās jau 47. reizi
un ietver vairākas pasaules valstis- gan
Eiropā, gan Indiju, Ķīnu, Vjetnamu,
Krieviju, Austrāliju un citas.
47. starptautiskā bērnu mākslas izstādes-konkursa “Lidice 2019” tēma bija

“Ķīmija”. Konkursa Latvijas kārtā darbus
vērtēja Valsts izglītības satura centra un Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra izveidota žūrija: - māksliniece Valda Knāviņa,
mākslas metodiķe Dagnija Ramane un
vizuālās mākslas metodiķe Viva Dzene,
Starptautiskā bērnu mākslas konkursa
„Lidice” Čehijā žūrijas komisijas locekle Ilze

Rimicāne, kā arī Līgatnes “Amatu mājas”
vadītāja Areta Raudzepa.Baltinavas vidusskola un Baltinavas Mūzikas un mākslas
skola šajā konkursā ar labiem panākumiem piedalās jau daudzus gadus. Arī šis gads
nebija izņēmums. Laureātu diplomus saņēma un godu pārstāvēt Baltinavu Čehijas
Republikā ar saviem radošajiem darbiem
izcīnīja Baltinavas Mūzikas un mākslas

skolas audzēkne Aivita Šolina, Baltinavas
vidusskolas skolēni- Rihards Cīrulis, Viktorija Oļipova un Agrita Luīze Kušnire, pie
tam Agrita saņēma arī specbalvu no LU
Ķīmijas fakultātes par ķīmiķa V. Ostvalda portretu. Vēlēsim veiksmi jauno mākslinieku zīmējumiem -lai veicas Čehijā!

Indra Keiša,
Baltinavas v-skolas skolotāja
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Baltinavas vidusskolas jaunumi
Atzīmē Starptautisko dzimtās valodas dienu

Pēc UNESCO iniciatīvas 21.februārī
pasaulē atzīmē Starptautisko dzimtās
valodas dienu. Tās mērķis ir izcelt valodas nozīmi ikdienas saziņā, pašizpausmē,
zināšanu apguvē un sabiedrības veidošanā. Pirmo reizi pēc UNESCO aicinājuma šo dienu atzīmēja 2000. gadā, pieminot 1952. gada 21. februārī nogalinātos
bengāļu studentus, kas aizstāvēja savu
dzimto valodu.
Šogad arī Baltinavas vidusskolā Starptautiskās dzimtās valodas dienas ietvaros
latviešu valodas un literatūras stundu laikā
notika dažādas tematiskas aktivitātes, kuru
mērķis aicināt apjaust dzimtās valodas
skanīgumu un aicināt to ikdienā nepiegružot ar nevajadzīgiem svešvalodu aizguvumiem.
1. klases skolēni audzinātājas Rudītes
Laganovskas vadībā rīkoja „Burtošanas
čemoionātu”, atklājot vārddarināšanas
brīnumu. 2.klases audzēkņi latviešu valodas skanīgumu apjauta, sākumā iepazīstot latvju dainas par dzīvniekiem, bet pēc
tam, audzinātājas Agitas Zelčas rosināti,
latviski izspēlēja tautas pasaku „Vecīša
cimdiņš”. 3.klasei Dzimtās valodas dienā
bija iegadījies ļoti atbildīgs pasākums –
bija jāraksta valsts diagnosticējošais darbs

dzimtajā valodā, uzrādot
savas zināšanas un prasmes tās lietošanā. 4.klases
skolēniem bija iespēja
pārbaudīt sevi sinonīmu
pārzināšanā, tiekot galā ar
audzinātājas Irēnas Kašas
sagādāto āķīgo sinonīmu
krustvārdu mīklu. 5.klase
valodas stundas laikā iesaistījās skolotājas Anitas
Ločmeles veidotajā „Spēlē
ar vārdiem”, bet 7.klases
audzēkņi savos domrakstos
mēģināja rast atbildes uz
jautājumu :”Kāpēc jāsargā dzimtā valoda?” Par latviešu valodas tēlainību un arī
individuālās leksikas bagātināšanu domājot, 11.klases skolēni bija mudināti iepazīt
poētismus izcilās latviešu liriķes Aspazijas
dzejā. Uz latviešu valodas stundu pie devītklasniekiem bija ieradies Nemateriālās
kultūras centra „Upīte” vadītājs un aktīvs
latgaliešu valodas popularizētājs Andris
Slišāns. Viņš dalījās atmiņās par skolas laiku
Upītes pamatskolā un savu ceļu latgaliešu
kā savas dzimtās valodas apzināšanā. Viesis
uzsvēra savu vecāku – dzejnieka un Latgales
patriota Antona Slišāna un mātes Irēnas
Slišānes – nozīmi latgaliskās dzīvesziņas
un valodas izpratnes veidošanā. Andris
Slišāns skubināja skolēnus runāt latgaliski, jo jebkura izloksne ir pareiza mutvārdu
saziņā. Ciemiņš bija ieradies ar interesantu
ciemkukuli 9.klasei - mūspuses latgalisko
apvidvārdu krustvārdu mīklu „Latgalīšu
sāta”, tās minēšana izvērtās varen jautra,
jo daudzi vārdi no „špikerī” piedāvātajiem
jauniešiem nebija pat dzirdēti, piemēram,
„sāks”, „šlovmaks”, „kuormi”. Mācību stundas noslēgumā viesis aicināja apzināties
savu saikni ar Latgali, cienīt un ikdienas
saziņā lietot latgaliešu valodu .

Supervaroņi internetā
5. februārī, kad tiek atzīmēta Vispasaules
Drošāka interneta diena, Baltinavas vidusskolas 2. un 3. klases skolēni piedalījās pasākumā “Mēs būsim supervaroņi
internetā”. Skolēni aktīvi darbojās grupās,
analizēja dažādas situācijas, kas var rasties
interneta lietotājam, dalījās savā pieredzē.
Īpaša uzmanība tika veltīta tam, kas ir privāta, kas publiska informācija, kā rīkoties, ja
sociālajos tīklos svešinieki vēlas par tevi
ko vairāk uzzināt. Skolēniem bija jāanalizē

Teksts, foto: Agita Zelča, Baltinavas v-skolas skolotāja

Aizvadīta Ēnu diena 2019

Tatjana Začeste, Baltinavas v-skolas skolotāja

Notiek darbs pie Puncuļevas maketa izstrādes
2019.gada 18. februārī Baltinavas vidusskolas skolēni kopā ar skolotājiem R.
Leicānu un I.Ludboržu devās ekskursijā
uz Vidzemes pusi. Viņu ceļa galamērķis
bija Āraišu ezerpils, bet vispirms viņi
viesojās Gulbenes novada vēstures un
mākslas muzejā. Skolēnus
muzeja
darbinieces
iepazīstināja ar latgaļu
dzīvesveidu, apģērbu, rotas lietām. Aizraujošākais
bija pašiem skolēniem
izgatavot sev skaistas latgaļu aproces. Tālāk ceļs
veda uz Āraišiem. Āraišu
ezerpils bija pastāvīgi
apdzīvota apmetne, kas
aizsardzības nolūkā celta
uz mazas, pārplūstošas
saliņas. Ezerpili 9. un
10. gadsimtā cēla un apdzīvoja šajā teritorijā
ienākušie senie latgaļi.
Gide skolēnus iepazīstināja ar šīs teritorijas arheoloģisko izpēti un ezerpils tapšanu.
Skolēniem bija iespēja gan uzmērīt seno latgaļu apģērbu, gan atpazīt senos darba rīkus.
Ar īpašu interesi skolēni klausījās par ēku
celtniecību, to veidiem. Ekskursijā iegūtās
zināšanas noderēs gan novada mācības,
gan vēstures stundās.
27. februārī savukārt Baltinavas Jauniešu telpā notika tikšanās ar ”Kroma kolna bruolistes” vadītāju Aleksandru Lubānu.

6

Biedrības pamatnodarbošanās ir 9.-13.
gadsimta Latgales senvēstures notikumu un
kultūrvides popularizēšana un imitēšana.
Tās pārstāvji rīko
dzīvās vēstures
pasākumus, demonstrē unikālās, krāšņās
un daudzveidīgās rotas un
sagšas, seno karavīru ekipējumu, ieročus, cīņas mākslu un sadzīvi un, protams,
arī pēta Latgales senvēsturi
un kultūru. Tikšanās laikā
Baltinavas jaunieši uzzināja
par pilskalnu veidošanos, to
atpazīšanu, par aizsargsienu
un ēku būvniecību, par latgaļu rotu gatavošanu. Pašiem
jauniešiem bija iespēja arī
uzmērīt seno latgaļu karavīra tērpu, paturēt ieročus.
Bruolistes vadītājs A.Lubāns
aicināja jauniešus apmeklēt
viņu organizētos pasākumus,
īpaši 3. augustā plānoto, kad
būs iespēja “pārcelties daudzus gadsimtus atpakaļ” un iejusties seno latgaļu dzīvesveidā – gatavot ēst, kalt ieročus,
veidot rotas, piedalīties sacensībās un
aizmirst, ka ir tādas modernās tehnoloģija
kā telefons u.c. Pēc pasākuma jaunieši bija
gandarīti, ka bija ieguvuši jaunas zināšanas
un interesanti pavadījuši laiku.

Inta Ludborža,
novadpētniecības nodarbību
vadītāja

situācijas, kad internetā kāds tiek aizvainots,
ko darīt, ja datorā parādās nezināmi paziņojumi. Tāpat tika pievērsta uzmanība tam,
kā ikdienā vērtēt internetā pieejamo saturu
(viltus ziņas, video, reklāmas).
Nodarbības nobeigumā skolēni gatavoja
sev supervaroņa masku un apņēmās ievērot
droša interneta lietošanas noteikumus.
Nodarbības tapšanā izmantota “Supervaroņa rokasgrāmata darbam sākumskolā”.

Baltinavas vidusskolas skolēni aktīvi iesaistījās Ēnu dienā 2019, ko tradicionāli
katru gadu februārī rīko biedrība Junior
Achievement-Young Enterprise Latvija.
13. februārī, Ēnu dienas ietvaros, Baltinavas vidusskolas 8., 10. un 12.klases jaunieši
brauca uz Mežupi, pavērot kā notiek Kuhvas upes tīrīšanas darbi, pavērot kā strādā
trīs ekskavatori, kā no upes izceļ derīgos
izrakteņus – mālu un dolomītu.
10. klases meitenes - Kitija Keiša un Zane
Tabore devās uz Rīgu pavadīt laiku kopā
ar Tallink ceļojumu konsultantiem. Liels
bija meiteņu pārsteigums, ka dienas beigās
tika pasniegtas brīvbiļetes braucienam ar
prāmi uz Stokholmu. 11. klases
skolniece Agrita Luīze Kušnire
ēnoja
RISEBA
augstskolas
arhitektu, Arhitektūras un dizaina
fakultātes dekānu
Jāni Dripi, kurš ar
savām “ēnām” viesojās Latvijas Republikas Kultūras
ministrijā
un
Latvijas Nacionālajā
bibliotēkā.

Airita Ločmele un Līna Pundure iepazina psihologa darba
ikdienu Līvānos, Izaugsmes
studijā “Pūces aste”. Mārtiņš
Laganovskis ēnoja SIA Diogens
audio. Diogens audio sniedz
skaņu, gaismu, pārvietojamos
skatuvju uzstādīšanas pakalpojumus mūzikas festivālos un citos pasākumos. Egija Ločmele
Rīgā, firmā Magebit, vēroja
programmētāja darbu, Elija Logina ēnoja galveno grāmatvedi
Preiļu slimnīcā, Megija Bukša
un Dace Logina iepazinās ar
Valsts Robežsardzes koledžas
darbību. Jaunieši atzīst, ka Ēnu diena ir lieliska iespēja uzzināt
vairāk par konkrēto
profesiju, gūt informāciju par darba
specifiku, savlaicīgi
plānot savu karjeru
un interesanti pavadīt dienu.

lilita Kūkoja,
Baltinavas v-skolas skolotāja

2019. gada februāris
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Projekts “Bērni nepiedzimst ar aizspriedumiem“

JAUNUMI MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLĀ
Muzikālais uzvedums “Adata“ Baltinavā

“Bērni nepiedzimst ar aizspriedumiem,
tos viņi iegūst no mums, pieaugušajiem, ”
tā apgalvo Pērs Jūhansons, zviedru teātra
“Glada Hudik” dibinātājs un vadītājs.
Teātra trupā darbojas gan aktieri ar garīgās
attīstības traucējumiem, gan aktieri bez
funkcionālajiem traucējumiem. Paralēli teātra mākslinieciskajam darbam tiek
īstenoti arī dažādi projekti, kuru mērķis ir
mainīt sabiedrības attieksmi pret cilvēkiem
ar garīgās attīstības traucējumiem. Viena
no šādām aktivitātēm ir projekts “Bērni nepiedzimst ar aizspriedumiem”, kurš
ir aizsācies Zviedrijā, pēdējo gadu laikā
tajā jau ir iesaistījušies ap 60 000 zviedru
skolēnu. Projekta pamatos likta pārliecība
par to, cik svarīgi pieņemt un atzīt domu,
ka cilvēki ir dažādi un ka šīs atšķirības nāk
sabiedrībai par labu, jo ikviens cilvēks var
dot savu pienesumu sabiedrībai, turklāt
zināšanas vienam par otru efektīvi mazina
savstarpējos
aizspriedumus.
2017./18.
m.g.
2.semestrī četru
Latvijas skolu audzēkņi
veiksmīgi
iesaistījās pilotprojektā,
ko atbalsta
Zv ie dr ij as
vēstniecība
Latvijā
un
Zv ie dr ij as
institūts. Šajā mācību gadā arī Baltinavas
vidusskola tika uzaicināta piedalīties šajā
pasākumā, un skolas projektu nedēļas laikā
(04.-08.02.2019.) 4.-9.klašu skolēni iekļāvās
dažādās aktivitātēs: 04.02. –noskatījās
emocionālu zviedru spēlfilmu “Cik daudz
brūkleņu ir pasaulē?”, kuras varoņu prototipi ir “Glada Hudik” teātra aktieri un tā
vadītājs Pērs. Pēc filmas noskatīšanās klasēs
skolēni pārrunāja redzēto. 05.02. – filmas
varoņu un atsevišķu dienas aprūpes centra
“Cerību tilts”(Rīga) apmeklētāju
videoportretu iepazīšana un diskusijas klasēs
par projekta saturu( piemēram: ko nozīmē
“aizspriedumi”, no kurienes tie radušies,
vai atšķirības nāk par labu sabiedrībai, ko
nozīmē vārdi “cieņa”, “iecietība” un citiem
jautājumiem).06.02. – klasēs notika radošās
nodarbības “Ja vienu dienu pasaulē varētu
noteikt es…”. Audzēkņi ietērpa vārdos un
atklāja krāsās savu iedomātās
pasaules
redzējumu. 07.02. – iepazinās ar ANO Bērnu tiesību konvenciju, grupās izstrādāja
savas klases konvenciju( klašu likumus) un
veica labos darbus: 9.klase ar audzinātāju Tatjanu Bolgarovu apmeklēja Alūksnes
dzīvnieku patversmi un aizveda bagātīgu

cienastu tās iemītniekiem, 8.klase Solvetas
Loginas vadībā organizēja ziemas izpriecas pirmskolas mazuļiem Baltinavas parkā,
7.klase kopā ar Baltinavas mednieku kolektīva pārstāvjiem Ojāru Lāci, Albertu Daukstu un Sandi Loginu devās uz Maksu ciemu,
lai aizvestu meža iemītniekiem sarūpētos
gardumus un mācītos atpazīt dažādu zvēru pēdas, 6.klase audzinātājas Aijas vadībā
ar mīlestību rūpīgi veidoja sirsniņdāvanas ciemiņiem no Rīgas, 5.klases skolēni,
Intas Ludboržas iedrošināti, iejutās skolotāju lomā, vadot nodarbības pirmskolas
audzēkņiem un 3.klasei, 4.klase kopīgi ar
audzinātāju Irēnu Kašu veidoja dekoru –
stilizēto Jumja zīmi – dāvināšanai pārstāvjiem no dienas aprūpes centra. 08.02. –
klašu grupās notika tikšanās ar viesiem no
dienas aprūpes centra “Cerību tilts”: Aldi,
divām Evijām, Raimondu, Dāvi, Mārci un
grupas vadītājām. Sirsnīgā gaisotnē ciemiņi
stāstīja
par sevi
un
atbildēja uz
skolēnu
uzrakstītajiem
jautājumiem.
Sarunās
atklājās viesu
daudzie
vaļasprieki un arī
viņus visus vienojošais – muzicēšana un dziedāšana.
Viesi muzicējuši gan GORĀ, gan Liepājas
“Dzintarā”, piedalījušies arī citos mūzikas
pasākumos kopā ar populāriem latviešu
dziedātājiem. Pēc pusdienām 4.-9.klašu
skolēni, skolotāji un viesi pulcējās aktu zālē
uz projektu nedēļas noslēguma pasākumu
“Pasaule skaista tās dažādībā”, lai noskatītos klašu sagatavotās prezentācijas par
šīs nedēļas laikā UZZINĀTO, IZJUSTO,
SAPRASTO. Pasākuma noslēgums izvērtās
ļoti emocionāls – ciemiņi dziedāja slavenu
Laura Reinika dziesmu, un visi klātesošie,
kājās stāvot, dziedāja līdz.
Ciemiņi aizveda līdzi uz Rīgu skolēnu ar
mīļumu sarūpētās dāvaniņas, Ilutas un
Matīsa māmiņas Venerandas Keišas cepto gardo kūku un Baltinavas vidusskolas
audzēkņu un skolotāju sirsnību .
Aizvadītās nedēļas laikā mēs visi MĀCĪJĀMIES (šoreiz ne Oma likumu, ne
Pitagora teorēmu, ne gramatikas likumus,
ne Mendeļejeva tabulu…) CILVĒCĪBU…

Tatjana Začeste
Baltinavas v-skolas skolotāja

20. februāra pēcpusdienā klausītājiem
no Baltinavas, Viļakas, Kārsavas Mūzikas un mākslas skolām, kā arī citiem interesentiem bija iespēja klausīties Jāņa
Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas audzēkņu un pedagogu izpildījumā
Zigmāra Liepiņa un Andras Manfeldes
muzikālās drāmas “Adata” fragmentus.
Patīkami pārsteidza audzēkņu izpildījums,
viņu skatuves kultūra, vokālā prasme izpildīt tieši šāda žanra mūziku. Izrādes
tapšanā pamatā piedalījās vokālās nodaļas
un džeza nodaļas audzēkņi, kā arī citu

nodaļu audzēkņi pedagogu Ingrīdas Balodes, Guntras Kuzminas- Juknas un Solvitas Ivanovas vadībā. Pedagoģe Ingrīda
Balode atklāja, ka šo projektu viņa jau
lolojusi kopš 2013. gada un beidzot tas
ir piepildījies. Viņa priecājas, ka ar katru
izrādi audzēkņi ir atvērtāki, labāk iedzīvojas lomā un savieno to ar pareizu vokālo

dziedājumu.
Kā vēstīts izrādes aprakstā, tas ir “stāsts
par jaunu meiteni, kura dažādu apstākļu
sakritības dēļ nokļūst “dzīves purvā” un
stieg tajā arvien dziļāk, līdz pat galam.
Stāsts par narkomāniju, alkoholismu, personības degradāciju un mazspēju kaut ko
mainīt, tomēr dzīvība ir tā dievišķā vērtība, kuru ir vērts sargāt.”Uz skatuves nomainījās trīs Kristas. Pirmā Krista ( Elīna
Spridzāne) bija iemīlējusies meitene, kuru
raksturo smeldzīgā dziesma “Ja tu man esi,
man nevajag ne debesis ne zemi….”. Otrā
Krista ( Diāna Kempiša) ir jau
narkotiku varas pārņemta, purvā
iestigusi meitene, bet trešā Krista (Gunta Greisle) ir cerību pilna
izkļūt ārā no šī posta. Solistu un
arī ansambļa ( Ieva Leiduma, Laima Tihovska, Karīna Jablonska,
Diona Liepiņa, Lāsma Bacule)
dziedājumus pavadīja instrumen
tāla grupa: taustiņi-Solvita Ivanova, basģitāra-Ralfs Arpidāns,
ģitāra- Kristiāns Justs, sitamie instrumenti- Jurģis Lipskis, skaņu
operators- Rupainis. Spilgti savu
varoni Sandru atveidoja Dagmāra
Laicāne.
Gribas pieminēt un uzslavēt Dīlera (Guntars Paplovskis) pārliecinošo dziedājumu,
kā arī noslēguma Kristas (Gunta Greisle)
un Artūra (Ainārs Kiserovskis) aizkustinošo duetu.
Rēzeknieši savu uzvedumu jau ir parādījuši
Viļānos, Ludzā un martā rādīs Balvos.

Marija Bukša , MMS vadītāja

Sporta aktualitātes. Tautasbumba
Februāra sākumā Baltinavas vidusskolas jaunākā skolēnu grupa piedalījās
jauniešu vistīkamākajās starpnovadu
atklātajās sacensībās tautas bumbā. Šajos mačos piedalījās astoņas skolas: Balvu pamatskola, Baltinavas vidusskola,
Stacijas pamatskola, Eglaines pamatskola, Rugāju vidusskola., Tilžas vidusskola,
Tilžas internātskola., Bērzpils vidusskola. Mūsu skolu pārstāvēja gan zēnu, gan
meiteņu komandas. Neskatoties uz pieredzes trūkumu,
nedrošību svešā vidē, jaunie sportisti godam cīnījās
un kopvērtējumā meitenes
ieguva godalgoto 2. vietu,
bet zēni ierindojās 4. vietā.
Sacensībās piedalījās:
Meitenes – Anna Miethke,
Dagnija Antonova, Anni-

ja Antonova, Aivita Šolina, Elīna Skutele,
Viktorija Oļipova, Arta Smirnova, Megija
Voiciša, Inese Antonova.
Zēni - Markuss Skutelis, Regnārs Gibala,
Andris Astratovs, Jānis Logins, Rihards
Cīrulis, Oļegs Putniņš, Rihards
Logins, Intars Kļanskis, Kristers
Logins.

Vjačeslavs Gamazins, Baltinavas v-skolas sporta skolotājs
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Baltinavas novada pašvaldībai piekrītošu zemes gabalu
saraksts Baltinavas novadā, kuri nododami nomā
2019. gadā 1.pusgadā

2019 .gada februāris

Svarīgi

Pēc Baltinavas novada domes 2019. gada 28. februāra lēmuma iedzīvotājiem, kuri vēlas iznomāt piedāvātos zemes gabalus, jāuzraksta iesniegums
Baltinavas novada domei līdz 2019. gada 10. maijam, norādot zemes gabala
kadastra numuru, vai numurus, ja vēlas iznomāt vairākus zemes gabalus.

1.

Kadastra apzīmējums Platība
38440010020
0,6

lauksaimniecība

2.

38440010053

1,00

lauksaimniecība

3.

38440010117

0,6679

lauksaimniecība

4.

38440010170

2,43221

lauksaimniecība

Nr.

Izmantošanas veids

5.

38440010202

2,20

lauksaimniecība

6.

38440010221

0,2

lauksaimniecība

7.

38440020240

0,5

lauksaimniecība

8.

38440020253

2,72

lauksaimniecība

9.

38440020257

0,2

lauksaimniecība

10.

38440030062

0,1569

lauksaimniecība

11.

38440030388

0,098

lauksaimniecība

12.

38440030393

0,2778

lauksaimniecība

13.

38440030411

0,998

lauksaimniecība

14.

38440030456

0,3

lauksaimniecība

15.

38440030520

0,2231

lauksaimniecība

16.

38440030603

0,4

lauksaimniecība

17.

38440030614

0,3169

lauksaimniecība

18.

38440030690

0,1

lauksaimniecība

19.

0,1131

lauksaimniecība

20.

38440030705
38440030708

0,1

lauksaimniecība

21.

38440030715

0,3

lauksaimniecība

22.

38440040134

0,3

lauksaimniecība

23.

38440040152

0,6

lauksaimniecība

24.

38440050103

0,2

lauksaimniecība

25.

38440030422

0,2

lauksaimniecība

26.

38440060241

0,3

lauksaimniecība

27.

38440060243

0,3

lauksaimniecība

28.

38440070154

2,9

lauksaimniecība

29.

38440080018

0,2

lauksaimniecība

30.

38440110059

0,3

lauksaimniecība

31.

38440110073

0,3

lauksaimniecība

32.

38440120121

0,2767

lauksaimniecība

33.

38440020263

1,4

lauksaimniecība

34.

38440010153

1,9

lauksaimniecība

35.

38440060182

4,4

lauksaimniecība

36.

38440030356

0,7

lauksaimniecība

37.

38440030436

0,29

lauksaimniecība

Pārdod nekustamo īpašumu “Silagaiļi“
Baltinavas novada dome reģ. Nr. 90009115590, Kārsavas iela 16, Baltinava, LV-4594, pirm-

reizējā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Silagaiļi”
kadastra Nr. 3844 003 0209, kas atrodas Baltinavas novadā. Nekustamais īpašums sastāv
no zemes gabala 1.68 ha platībā.
Izsoles sākumcena – EUR 1904 (viens tūkstotis deviņi simti četri eiro un 00 centi).
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Baltinavas novada domes mājaslapā www.baltinava.lv
vai Baltinavas novada domē Kārsavas ielā 16, Baltinavā, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz
16.00. Informācija par izsoli tiek publicēta Baltinavas novada domes informatīvajā izdevumā –
„Baltinavas vēstis”, laikrakstā ”Latvijas Vēstnesis”, Baltinavas novada domes mājas lapā www.
baltinava.lv. Šajā pat laikā interesenti var veikt izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Baltinavas novada domē ne vēlāk kā
līdz 2019. gada 8.aprīļa plkst. 16.30, Baltinavā, Kārsavas ielā 16.
Visiem pretendentiem līdz 2019.gada 8.aprīļa plkst. 16.30 jāiemaksā drošības nauda 10%
apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 190.04 (viens simts deviņdesmit euro un četri centi) Baltinavas novada domes Reģ.Nr.90009115590, bankas kontā: AS “SEB” banka, konts
LV58UNLA0050020376888 un reģistrācijas maksu EUR 20.00 (divdesmit euro, 00 centi),
Baltinavas novada domes Reģ.Nr.90009115590, bankas kontā: AS “SEB” banka banka”, konts:
LV27UNLA0050019759750.

Izsole notiks Kārsavas ielā 16, Baltinavā, 2.stāvā sēžu zālē, 2019.gada 29.aprīlī
plkst. 11.00.

2019.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas
Baltinavas novadā
Apdzīvota
vieta
Pazlauga
Baltinava
Demerova

Datums

Laiks

Norises vieta

4.aprīlis
17.jūnijs
4.aprīlis
17.jūnijs
14.augusts
4.aprīlis
17.jūnijs

10:30
10:30
12:30
12:30
10:30
14:00
14:00

Pie veikala
Pie veikala
Pie novada domes
Pie novada domes
Pie novada domes
Pie krustojuma
Pie krustojuma

PATEICĪBAS VĀRDI
PALDIES
par Baltinavas novada pārstāvēšanu Krievijas
Federācijas Pitalovas rajona
“Deju svētkos”
Jauniešu deju kolektīvam “Kust i kust”
un vadītājai Irēnai Kašai,
Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas deju
grupai un vadītājai Ditai Niperei.
Paldies šoferītim Mārim Jermacānam
un Kultūras nama vadītājai Intai Krakopai.
BALTINAVAS NOVADA DOME

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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