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Domes ziņas martā

Dabā jūtams
pavasaris
–
garākas dienas,
saule sāk sildīt
un uzzied pirmie pavasara ziedi. Zemniekiem
sākas rosība, domas par sēju un
satraukums par ziemāju pārziemošanu. Izskatās, ka šogad ziemāji ir labi
pārziemojuši un ir cerības uz labu
ražu, ja klimatiskie apstākļi turpmāk
būs labvēlīgi.
Arī martā pašvaldība strādāja ar “pagaidu budžetu”. Iestādes sekoja, lai netiktu pārtērēti finanšu līdzekļi. Martā ir
notikušas pa vienai sēdei katrai komitejai, kurās izskatīti 29 jautājumi.
12.martā Rēzeknes novada Geiškānu
pagastā notika Latgales tūrisma asociācijas “Ezerzeme” biedru sanāksme,
kur tika izskatīti aktuāli tūrisma jomas
jautājumi, kādā veidā var piesaistīt
tūristus Latgales reģionam, kādi tūrisma pakalpojumi vairāk interesē citu
valstu tūristus, kā arī pārvēlēta jaunā
valde. Ir patīkama ziņa Baltinavas
novada uzņēmējiem, kuri darbojas tūrisma jomā - Baltinavas novadu autoceļa P45 Viļaka-Kārsava posmā šķērsos
starptautiskais marķētais velotūrisma
maršruts “EuroVelo11”, tādējādi popularizējot Austrumlatviju kā Eiropas
velo tūrisma galamērķi. Maršruts sākas
Norvēģijā (pilsēta Nodkaps), šķērso
11 valstis un beidzas Grieķijā (pilsētā
Atēnas). Maršuta kopgarums ir 6000
km.
20.martā Balvos notika VRG biedrības “Balvu rajona patneība” biedru
sanāksme, kurā tika apstiprināti grozījumi statūtos, apstiprināts biedrības
gada pārskats, pārvēlēta valde un projektu vērtēšanas komisija.
Biedrības jaunās valdes sastāvs: valdes
priekšsēdētāja - Mārīte Orniņa (valdē
pārstāv nevalstiskās organizācijas/
lauku sievietes ), Uzņēmējdarbības intereses – Larisa Berne un Ivars Saidelauku sievietes / NVO intereses - Velga Vīcupa, Jauniešu intereses – Lauris
Krēmers, Baltinavas nov. - Sarmīte
Tabore , Balvu nov. – Olga Siņica.
Rugāju nov.– Daina Tutiņa, Viļakas nov.
– Zigrīda Vancāne, Projektu vērtēšanas
komisijās no Baltinavas novada - sabiedriskā labuma projektus vērtēs Jānis
Zelčs, bet uzņēmējdarbības projektus
vērtēs Guntis Pundurs.
22.martā Baltinavas novada pašvaldības vadība tikās ar Balvu novada
pašvaldības vadību, lai pārrunātu
jautājumus par kopīgo skatījumu uz
iespējamā Sakanā Krusta pansionāta
izveidi Baltinavā.
28.martā piedalījāmies noslēguma “Open Leadership” konferencē

Līvānos Lean vadības sistēmas
pielietošana pašvaldības darbā. Interesantas
bija kaimiņu pašvaldību
prezentācijas par Lean vadības sistēmas ieviešanu, lai efektivizētu darbu pašvaldību
darbiniekiem. Izrādās, ka Baltinavas
novada pašvaldībā esam jau ieviesuši
efektīvu pārvaldes sistēmu, ko kaimiņu
pašvaldības ievieš kā
jauninājumus
gan klientu apkalpošanā, gan dokumentu apritē. Pateicoties novada darbinieku
atbalstam inovāciju
ieviešanai,
pašvaldības darbā no 1.janvāra strādājam progammā LIETVARIS, kur dokumentu aprite notiek elektroniski.
30.martā patīkami pārsteidza pasākums Zemes stunda Baltinavā “Kafejnīca sveču gaismā” ar brīnišķīgo
mūziku, improvizēto kafejnīcu, kā arī
izzinošo tematisko viktorīnu. Mums,
pašvaldībai iedzīvotāji pārmet, ka pasākumi ir vienveidīgi katru gadu, tad šis
pasākums bija pavisam citādāks, tikai
žēl, ka baltinavieši paši reizēm ir kūtri
pasākumu apmeklētāji.
Liels gandarījums par NVA doto iespēju
Baltinavas novada bezdarbniekiem piedalīties aprūpētāju kursos Baltinavā.
Šogad diemžēl skolēniem nebūs iespēju
vasarā stādāt SIA “Safronovkas ogas”,
bet Baltinavas novada dome šogad iesaistīsies NVA nodarbinātības progammā skolēniem vasarā un dažiem Baltinavas vidusskolas skolēniem būs iespēja
strādāt Baltinavas novadā pie teritorijas
labiekārtošanas darbiem. Visi deputāti atbalstīja šo ideju un aprīlī skatīsim
jautājumu par finansējuma piešķiršanu
50% atlīdzības segšanai skolēnu darbam.

Jautājumi un atbildes:

1. Iedzīvotāji iesūta aptaujas anketas
par pirts pakalpojumiem. Pagaidām
atsaucība ir ļoti maza, esam saņēmuši
tikai dažas anketas. Paldies visiem, kuri
ir iesūtījuši un izteikuši savu viedokli. Iesūtītajās anketās ir jautājums par
malku, ko ieguva, nozāģējot kokus Gubas kapos. Iedzīvotāji jautā, kāpēc malka
netika nodota pirts kurināšanai?
Izzāģējot kokus Gubas kapos, malka tika nodota Baltinavas Kristus apskaidrošanas pareizticīgo daudzei.
Draudzei tālāk ir tiesības rīkoties ar šo
malku pēc saviem ieskatiem, kādu lēmumu pieņēma draudze, tas ir draudzes
pārziņā. Malka privātajām personām
netika dāvināta. Gubas kapi atrodas pareizticīgo draudzes pārziņā, tādēļ arī
malkas nodošana draudzei ir pareizākais
risinājums.
Kas attiecas uz pirti, tad līdz 1.maijam gaidīsim vēl iedzīvotāju aizpildītās
anketas vai vēstules ar ieteikumiem.
Iedzīvotāju viedokļus arī publicēsim
maija izdevumā, bet jau tagad varu
pateikt, ka iedzīvotāju viedokļi krasi
atšķiras. Jau tagad iesūtītajās anketās ir
viedokļi saglabāt pirts pakalpojumu, bet

ir arī gluži pretēji – pirti slēgt, ja tā nes
tik lielus zaudējumus, naudu ieguldīt
citās jomās vai noteikt samaksu 17,76
euro. Tālāk lemsim par pirts pakalpojumu. Protams, ir saprotama to iedzīvotāju
sāpe, kuri apmeklē pirti un ir izprotams
arī iedzīvotāju viedoklis par nodokļu
maksātāju naudas dotēšanu dažiem
iedzīvotājiem.
Anketās arī ir izteikta iedzīvotāju sāpe
par mazajām pensijām. Diemžēl Latvijā
pensijas ir niecīgas un cilvēki knapi var
izdzīvot, bet tas nav pašvaldības kompetencē, tas ir valsts līmenī risināms jautājums.
2. Kādēļ baltinaviešiem latviešu filmas
un multenes jābrauc skatīties uz Upīti
vai Rekavu jeb kādēļ Baltinavā nekas
netiek rādīts?
Uz šo jautājumu atbild Kultūras nama
vadītāja: Ņemot vērā iepriekšējo pieredzi
demonstrējot filmas, saskārāmies ar ļoti
mazu skatītāju atsaucību. Ja uz seansu
atnāk 5 skatītāji, tas nav rentabli. Iespējams, jāpārdomā cita telpa, kur filmas
demonstrēt, ja KN lielā zāle neraisa
vēlēšanos nākt uz filmu, taču projektora ekrāns atrodas tieši lielajā zālē. Ja cilvēkiem ir interese kādu filmu noskatīties
individuāli, dažas no simtgades filmām
pieejamas KN. Var paņemt disku uz mājām un tad atgriezt atpakaļ. Ja ir kādi
ierosinājumi, griezieties KN, jo sarunām
un jautājumiem vienmēr laiks atradīsies.
Es no savas puses varu piebilst to, ka
tiešām uz filmām bija ļoti maz skatītāju.
KN vadītāja runā par 5 skatītājiem, bet
uz vienu no simtgades filmām bija tikai
2 skatītāji. Ja iedzīvotāji ir gatavi nākt
uz filmām, problēmu nebūs filmas rādīt
Baltinavā, ja būs piepildīta zāle. Viss atkarīgs no pašu baltinaviešu aktivitātes.
3. Joprojām par vasaras nometnēm
jeb kādēļ novadā neviens neorganizē
vasaras nometnes bērniem?
Paldies par ierosinājumu. Baltinavas
vidusskola un Baltinavas Mūzikas un
mākslas skola atbildi uz šo jautājumu
sagatavos maija izdevumā. Baltinavas
novada esošām biedrībām jautājums ir
jāadresē tieši pašām biedrībām. Kas attiecas uz Baltinavas novada pašvaldību,
tad sniedzam sekojošu atbildi - vasaras
nometnes var oganizēt izglītības iestādes,
biedrības, pašvaldība. Lai vadītu vasaras
nometnes, vadītājam jāiziet kursi un
jāiegūst sertifikāts. Uz doto brīdi Baltinavas novada pašvaldībā nav cilvēku,
kuriem būtu šāds sertifikāts.
Līdz šim nav bijis ierosinājums par
vasaras nometnēm. Varam izskatīt šo
jautājumu pie nākamā gada budžeta plānošanas, jo, organizējot bērnu
nometni, ir lielas prasības gan drošībai,
gan vadītāju atbilstībai, jo tas ir darbs ar
bērniem un nometnes vadītājam jābūt
Turpinājums 2.lappusē
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Ziņas īsumā
13.aprīlī Baltinavas katoļu
baznīcā koncerts

13.aprīlī
plkst.10.00 Baltinavas Romas katoļu baznīcā notiks
garīgās mūzikas koncerts “Gaviņa
laika katoļu tradicionaluos Dīva
dzīsmes“. Ielūdz Upītes tradicionālie dziedātāji ar draugiem.
Ieeja brīva.

15.aprīlī Baltinavā
PAVASARA GADATRIGUS
15.aprīlī Baltinavas Tirgus laukumā
jau no plkst.7:00 notiks PAVASARA
GADATIRGUS. Laipni aicināti gan
pirkt, gan pārdotgribētāji!

Pašdarbības kolektīvi
piedalās skatēs
Baltinavas
kultūras
nama
pašdarbības kolektīvi šobrīd
aktīvi gatavojas skatēm un tajās
piedalās. Jau aizvadīta vokālo
ansambļu skate, kopmēģinājumi
koriem. Jauniešu deju kolektīvs
“Kust i kust“ 6.aprīlī piedalījās skatē Kubulos. Baltinavas
amatierteātris “Palādas“ piedalīsies amatierteātru skatē
“Gada izrāde 2019“ 2020.gada
pirmajā pusē. Pārējo kolektīvu
skašu rezultātu apkopojums
tiks publicēts nākamajā “Baltinavas Vēstis“ numurā. Lai veicas
visiem kolektīviem!

Sporta jaunumi
Baltinavā
31.martā Baltinavā norisinājās
volejbola turnīrs. Piedalījās 6 komandas. 2 no tām bija tepat vietējās no Baltinavas. 1.vietu ieguva
komanda “Ezerzeme”. Komandas
sastāvs: 3 brāļi Jānis, Lauris, Zigmārs Keiši, Ernests Krakops un
Krista Circene. 2.vietu ieguva komanda ar nosaukumu “Spāks 1”.
3.vietu ieguva komanda “Spāks 2”.
4.vietu ieguva komanda no Tilžas
5.vietu ieguva komanda “VILKI”.
6.vietu ieguva komanda no
Ludzas.

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 marts

Marta 29.03. Domes sēdes lēmumi
Saistošie noteikumi
Apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 2
“Grozījums Baltinavas novada domes 2018.
gada 25. oktobra saistošajos noteikumos
Nr. 14 “Baltinavas novada pašvaldības nolikums””. Atcelts Baltinavas novada domes
2019.gada 28.februāra lēmums “Par grozījumu 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”” (Protokols Nr.4, 1.&).
Papildināti Baltinavas novada domes 2018.
gada 29. novembra saistošie noteikumi
Nr.16 „Par pabalstu piešķiršanu Baltinavas novadā” :
Papildināti noteikumi ar 34.1 punktu šādā
redakcijā:
“34.1 Pabalstu transporta pakalpojumu
samaksai piešķirt trūcīgām un maznodrošinātām personām, lai nodrošinātu
iespēju saņemt veselības aprūpes pakalpojumus pēc ārsta nosūtījuma uz medicīnas
iestādēm. Pabalsta apmērs ceļa izdevumu
kompensācijai ir apmaksājot autobusa
biļetes personai vai apmaksājot transporta pakalpojumu autobusa biļešu cenas
apmērā, tas ir līdz 25,00 euro vienu reizi
kalendārajā gadā”.
2. Papildināt noteikumus ar 34.2 punktu
šādā redakcijā:
“34.2 Lai saņemtu pabalstu transporta
pakalpojumu samaksai, klients iesniedz
iesniegumu, maksājuma dokumentus uz
klienta vārda, pakalpojuma nepieciešamību
apliecinošus dokumentus un pakalpojuma
saņemšanas apliecinājumu. Pabalstu iespējams saņemt trīs mēnešu laikā no attaisnojuma dokumenta saņemšanas dienas”.
3. Papildināt noteikumus ar XII nodaļu
šādā redakcijā:

“XII Pabalsts bērna izglītības nodrošināšanai:
35. Pabalsts bērna izglītības nodrošināšanai 10,00 euro skolas piederumu iegādei
tiek piešķirts Baltinavas novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušajiem:
35.1. Baltinavas vidusskolas audzēkņiem
no daudzbērnu ģimenēm, kuri
apmeklē obligāto pirmsskolas izglītības grupu; pamatizglītības programmu; vispārējās
vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena
programmu; pamatizglītības programmu
izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem;
35.2. Audzēkņiem no daudzbērnu ģimenēm, kuri mācās speciālajā izglītības
iestādē ārpus Baltinavas novada teritorijas.
36. Tiesības saņemt pabalstu izglītības nodrošināšanai ir vienu reizi gadā no 15.augusta līdz 15.oktobrim, pamatojoties uz
Baltinavas vidusskolas iesniegtā audzēkņu
saraksta, audzēkņa vecāka iesniegumu un,
ja audzēknis apmeklē speciālo izglītības
iestādi, iestādes izziņu”.
Izdarīti precizējumi Baltinavas novada domes 2018. gada 29. novembra
saistošajos noteikumos Nr. 15 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Baltinavas
novadā”:
Par finansējumu izlietošanu
Atļauts Baltinavas Mūzikas un mākslas
skolai izmantot Valsts Kultūrkapitāla fonda piešķirto finansējumu 1100,00 euro apmērā projekta “Materiāli tehniskās bāzes
uzlabošana Baltinavas Mūzikas un mākslas
skolā” realizācijai.
Par Svētaunes ezeru
Veikt saskaņojumu ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par
Svētaunes ezera, kad. Nr. 3844 009 0030,
platība 35.24 ha pārņemšanu Baltinavas
novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā.

Par Baltinavas novada pašvaldībai piederošo ēku lietošanas mērķa maiņu
Nolemts mainīt Baltinavas novada
pašvaldībai piederošajai ēkai pēc adreses
Tilžas iela 17, Baltinava ar kadastra apzīmējumu Nr.3844 003 0348 007 lietošanas
mērķi no koda 125201 (ēku grupa-noliktava) uz kodu 12630101 (skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētas
ēkas).
2. Mainīt Baltinavas novada pašvaldībai
piederošajai ēkai ar kadastra apzīmējumu
Nr.3844 003 0348 004 lietošanas mērķi no
koda 125201 (noliktava) uz kodu 12630101
(skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētas ēkas).
Par atļauju apmežot lauksaimniecības
zemes
Atļauts SIA “Latgales zaļā zeme” (reģ.nr:
40003864693, adrese: Atbrīvošanas aleja
81, Rēzekne, LV-4601) apmežot lauksaimniecībā neizmantotās zemes Baltinavas
novadā zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 009 0016, un apliecināt, ka
zemesgabala apmežošana nav pretrunā
ar Baltinavas novada Teritorijas plānojuma 2012.-2025.gadam 2.sējuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”
normām.
Lauksaimniecībā neizmantojamo meliorēto zemju apmežošanas gadījumā SIA “Latgales zaļā zeme” nepieciešams apmežošanas
saskaņojums ar valsts SIA „Zemkopības
ministrijas nekustamie īpašumi”.
Par nekustamā īpašuma sadalīšanu
Atļauts sadalīt nekustamo īpašumu ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 006 ****, no
īpašuma atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 006**** 13,98 ha

platībā, atdalītajai zemes vienībai piešķirot
nosaukumu „****”, un nosakot atdalītās zemes vienības zemes lietošanas mērķi: 0101
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”.
Atcelt Baltinavas novada domes 2018.
gada 22. februāra lēmumu “Par nekustamā
īpašuma ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844
006 **** Baltinavas novadā, sadalīšanu un
nosaukuma „****” piešķiršanu atdalītajai
zemes vienībai” (Protokols Nr.3, 10.&).
Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu
Pagarināt ar I.B. (p.k. ******-*****, adrese:
Baltinavas nov., LV-4594) 2014. gada
23.maijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr.
09-25 par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 003 **** nomu termiņu uz
10 gadiem, nomātās zemes platību nosakot
0,10 ha, un zemes nomas maksu nosakot
ārējos normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.
Par grozījumu Baltinavas novada domes
2018.gada 22.februāra lēmumā “Par
Vadības grupas un Darba grupas Baltinavas novada attīstības programmas
2019. – 2025.gadam izstrādei
sastāva apstiprināšanu”
Izdarīt grozījumu Baltinavas novada domes
2018. gada 22. februāra lēmumā “Par Vadības grupas un Darba grupas Baltinavas
novada attīstības programmas 2019. –
2025.gadam izstrādei sastāva apstiprināšanu” (Protokols Nr.3, 3.&), Baltinavas
novada attīstības programmas 2019.-2025.
gadam, Tematiskās darba grupas “Izglītības, kultūras, sporta, jaunatnes un tūrisma
attīstības jautājumu tematiskā darba grupa”
sastāvā ievēlot Mariju Skabu.

Ar pilnu domes sēžu lēmumu sarakstu un pielikumiem iespējams iepazīties mājaslapā www.baltinava.lv sadaļāPašvaldība/domes sēdes.

Baltinavas novada attīstības programmas
2019.-2025.gadam sabiedriskā apspriešana
26.martā Baltinavas novadā notika
Baltinavas novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksme, uz
kuru bija ieradušies Baltinavas novada
iedzīvotāji. Novada domes priekšsēdētāja Sarmīte Tabore prezentēja 1.redakciju.
Prezentācija deva iespēju iedzīvotājiem
iepazīties ar pašreizējo situāciju novada
attīstībā, bet stratēģiskajā daļā iepazīties
ar novada attīstības stratēģiskiem mēķiem,
ilgtemiņa un vidējā termiņa prioitātēm,
rīcības virzieniem un risināmajiem
uzdevumiem. Tāpat bija iespēja iepazīties
ar iedzīvotāju anketēšanas rezultātiem, kur
Baltinavas novada iedzīvotāji bija norādījuši Baltinavas novada septiņu gadu attīstības vizienu, galveno un stratēģisko mērķi

izvirzīt nodarbinātības veicināšanas un
uzņēmējdarbības attīstības virzienu, rosinot vēlmi iedzīvotājos atgriezties dzimtajā pusē, par sekundāro stratēģisko mērķi
izvirzīt pakalpojumu un tūrisma jomas
uzlabošanu un to pieejamību Baltinavas
novadā un par trešo stratēģisko mērķi izvirzīt infrastruktūras attīstību.
Sanāksmes laikā iedzīvotāji novada vadībai
uzdeva jautājumus par aktuālajām problēmām.
Baltinavas novada dome izsaka pateicību visiem, kuri atrada laiku un piedalījās
sanāksmē, īpaši liels
paldies tiem,
kuri konstruktīvā diskusijā rosināja piekšlikumus un ieteikumus.

Novada domes priekšsēdētāja Sarmīte Tabore
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Sākusies pieteikšanās platību maksājumiem
No 2019.gada 10.aprīļa sākusies
pieteikšanās platību
maksājumiem.
Lauksaimnieki tiem var pieteikties līdz
šā gada 22.maijam, iesniedzot Vienoto iesniegumu LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.
Pēdējā diena, kad atbalsta maksājumiem
var pieteikties ar kavējuma sankciju, šogad
ir 17.jūnijs.
Dīzeļdegvielas ar samazinātu akcīzes
nodokli iesniegumu iesniegšana norit
vienlaikus ar pieteikšanos platību maksājumiem – no 10.aprīļa līdz 3.jūnijam.
Šā gada aprīlī un maijā dienests organizē
arī
klātienes
konsultācijas
daudzās vietās Latvijā, lai palīdzētu klientiem aizpildīt platību maksājumu

pieteikumus elektroniski. Klienti var
iesniegt pieteikumus būs gan minēto konsultāciju laikā, gan apmeklējot LAD klientu apkalpošanas centrus. Konsultāciju
grafiku var skatīt dienesta mājaslapā www.
lad.gov.lv. Par konsultāciju norises laiku var
uzzināt, arī zvanot uz dienesta klientu apkalpošanas tālruni 67095000.
Dienests atgādina, ka no 2019.gadā lauksaimnieki vairs nesaņems maksājumu apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski
ierobežojumi (ADSI). Jaunas saistības lauksaimnieki varēs uzņemties tikai pasākumā
«Agrovide un klimats» aktivitātēs «Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos» un «Saudzējošas vides izveide, audzējot augus nektāra ieguvei».

Domes ziņas martā

Turpinājums no 1.lappuses

atbilstošam. Līdz ar to tās ir izmaksas. Nometnes budžetam jāsedz visas
izmaksas, tādēļ tās noteikti nevarēs
būt bezmaksas, tādēļ jāņem vērā arī
interesentu maksātspēja. Šogad jūlijā plānota starptautiska nometne, ko
projekta ietvaros Baltinavas novadā
organizēs muzikanta Andreja Rancāna
piederīgie. Izmaksas nometņu organizēšanai nav mazas, cenas svārstās no
20 -50 euro dienā. Valsts izglītības satura centra mājas lapā ir bērnu vasaras
nometņu saraksts, papētot šo sarakstu,
redz, ka pārsvarā nometnes rīko biedrības, sporta klubi, interešu klubi un vēl

izglītības iestādes, tieši pašvaldības es
pat nemanīju. Saite uz nometņu sarakstu 2019.gadam, ja kādam interesē:
https://nometnes.gov.lv/camps/list. Bet
2020.gadam varam padomāt par iespēju rīkot vasaras nometni, ja būs interese
un vecāku iespējas finansiāli apmaksāt
nometnes. Katrā ziņā esam atvērti diskusijai un piekšlikumiem.
Ir liels gandarījums, ka iedzīvotāji
griežas novada domē ar jautājumiem.
Kopīgi mēģināsim rast risinājumu.
Paldies visiem par jautājumiem!
Domes priekšsēdētāja
Sarmīte Tabore
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Kultūras jaunumi
Baltinavas deju kolektīvi uzstājas Belorusskoje
kultūras namā Krievijā
8. martā divi amatiermākslas kolektīvi
no Baltinavas novada apmeklēja deju
festivālu «Deju svētki 2019» Belorusskoje kultūras namā Krievijā. Jauniešu deju
kolektīvam «Kusti kust» un Baltinavas
MMS moderno deju pulciņa meitenēm
bija iespēja parādīt sevi un uz citiem
palūkoties. Paldies šo kolektīvu vadītājām
— Irēnai Kašai un Ditai Niperei par bērnu
un jauniešu gatavošanu šim pasākumam, jo
dejotāju sniegums bija lielisks. Pasākumā
piedalījās 20 kolektīvi no Latvijas un Krievijas pierobežas. Jauniešiem šis bija interesants brauciens, jo bija iespēja palūkoties
kā tad izskatās tepat aiz robežas. Paldies
Baltinavas novada domei par atbalstu un
transportu.

Inta Krakopa

1.martā Kultūras namā notiek pasākums
visiem kaķu mīļotājiem

1.marts. Starptautiskā kaķu diena. Arī
Baltinavā neizpalika kaķu godināšana un
interesenti varēja iepazīties gan ar kaķiem
literarūrā, gan mūzikā, gan filmās. Interesantākā pasākuma daļa bija kaķīšu gatavošana no filca, par ko paldies jāsaka meistarei
Anitai Laurenai no Briežuciema. Paldies
visiem kaķumīļiem par dalību pasākumā!

Inta Krakopa

Baltinavā atzīmē Zemes stundu

Zemes stunda visā pasaulē
tiek atzīmēta kopš 2007.gada.
Zemes stunda ir starptautisks
pasākums, kura dalībnieki tiek
aicināti izslēgt gaismu un maznozīmīgās elektriskās iekārtas
uz vienu stundu marta sestdienas vakarā no 20:30 līdz 21:30
pēc vietējā laika. Simboliskās
akcijas mērķis ir aktualizēt klimata pārmaiņas un popularizēt
elektroenerģijas taupīšanu ikdienā. Zemes stundu organizē Pasaules dabas fonds.
Pasaules dabas fonds aicina sabiedrību
apzināties, ka dabas vērtības ir izšķirī-

gi svarīgas daudz plašākai sabiedrībai,
nekā tas šķiet pirmajā mirklī. Šeit iet runa
nevis par to, ko mēs redzam vai sajūtam
pastaigās upes krastā, bet gan par sava veida bioloģiskās daudzveidības
samazināšanos, kam ir milzīga ietekeme uz katru
no mums. Šogad gaisma kā simbolisks resursu taupīšanas veids tika izslēgta uz vienu
stundu vairāk kā 200 valstīs un vairāk kā
50 Latvijas pašvaldībās. Arī Baltinava bija
viena no tām. No plkst.20.30 līdz 21.30 tika

izslēgts ielu apgaismojums, savukārt Baltinavas Kultūras nama Mazajā zālē darbojās
improvizēta Kafejnīca sveču gaismā.
Kafejnīcas apmeklētāji sveču gaismā baudīja garšīgas Venerandas Keišas ceptās tortes,
jauniešu sagādātās kūkas un picas kopā ar
kafiju un tēju. Uz akcijas laiku nodibinātā
grupa “Zemes stundas trubadūri” jeb Māra,
Liene un Domeniks spēlēja un dziedāja
skaistas
dziesmas. Apmeklētājus apkalpoja 3 jaunie viesmīļi Patrīcija, Zane un
Ilmārs. Pasākuma īpašais viesis bija Dace
Zelča, kura ierādīja jaunajiem viesmīļiem
šai darbā nepieciešamās prasmes un iemaņas. Varēja piedalīties izzinošā
tematiskā viktorīnā par dabas resursiem Latvijā, kā arī minēt latgaliešu vārdu nozīmi.
Tā bija viena lieliska stunda bez datoriem,
telefoniem un televizoriem, bez parastās ikdienas steigas, kad varēja klausīties
“dzīvo” mūziku un, nesteidzīgi baudot kafiju, sarunāties vienam ar otru.
Īpašs paldies kafejnīcai “Baltinava” un
īpašniekam Laimonim Šakinam par sadarbību un pasākuma atbalstīšanu.

Silvija Buklovska

24. martā Baltinavas katoļu draudze
svin Draudzes svētkus

Jaunavas Marijas godināšanai Baltinavas katoļu baznīcā ir senas tradīcijas.
Baznīcā atrodas pat vairāk kā 300 gadus
veca Dievmātes svētglezna.
24. martā Baltinavas katoļu draudze svinēja
savus draudzes svētkus. Šie ir lielākie svētki
mūsu draudzē, jo baznīca nes Kunga Jēzus
Kristus Pasludināšanas vārdu. Mūsu baznīcas griestu glezna atgādina par notikumu,
kad eņģelis apciemo Jaunavu Mariju un
pavēsta par to, ka viņa kļūs par Dieva Māti.
Tā kā svētki šogad iekrita pirmdien, svinējām tuvākajā svētdienā.
Aizritēja Gavēņa 3. svētdiena. Jau no
9.30 baznīcā pulcējās sieviņas un sāka
Rožukroņa lūgšanu. Tai sekoja Žēlsirdības
kronītis, Krusta ceļš un Rūgtās sāpes. 11.30
baznīcā sanāca visi dievlūdzēji, jo sākās Sv.
Mise.
Sv. Misi celebrēja priesteri Staņislavs Prikulis un Filips Davidovičs. Svētdienas Svēto Rakstu lasījumos bija vēstīts par vietu,
kur cilvēki sastop Dievu. Mums tāda vieta
ir mūsu baznīca. Te vislabāk mēs varam
sastapties ar Dievu, ar Dievmāmiņu. Tieši
dievnamā esam Dievam īpaši tuvu.
Pēc Sv. Mises draudzi svētkos sveica
Baltinavas novada domes priekšsēdētāja

Sarmīte Tabore. Viņa pateicās priesterim Staņislavam par sadarbību un
draudzes garīgo aprūpi. Tāpat novada vadītāja sveica priesteri Filipu, jo
viņš tikai nedēļu atpakaļ ir ieradies
mūsu draudzē, lai sniegtu atbalstu
garīgajā darbā.
Baltinavas draudzi ar koncertu svētkos sveica Kubuļu pagasta ansamblis vadītājas A. Ločmeles vadībā. Ar
priekšnesumiem uzstājās arī Baltinavas mākslas un mūzikas skolas
audzēkņi
I. Kozlovska, E. Circenis un skolotāja L. Logina.
Pateicamies Baltinavas mūzikas un mākslas skolas direktorei M. Bukšai par atbalstu. Muzikālu pārsteigumu draudzei bija
sagatavojis ministrants K.Dauksts. Viņš
nodziedāja skaistu tautasdziesmu.
Baznīcas dārzā visus baznīcas apmeklētājus gaidīja garšīga zupa. To bija gatavojušas Briežuciema pagasta saimnieces H.
Ločmele, A. Pundure, B. Pundure, V. Keiša.
Daudzi draudzes locekļi bija ieradušies ar
savu cienastu. Draudze dalījās sirsnīgās sarunās un kopīgā maltītē. Kā mazu piemiņu
no draudzes svētkiem dalībnieki saņēma
mazu piekariņu ar Māras krustu, ko bija
gatavojis draudzes loceklis V. Laganovskis.
Slava Dievam un Dievmāmiņai par mūsu
draudzi un baznīcu! Pateicamies prāvestam
S. Prikulim par iniciatīvu draudzes svētku
organizēšanai. M. Skabai un L. Kašai par
svētku organizēšanu. Paldies ikvienam
svētku atbalstītājam un dalībniekam.
Svētki izdevās!

Rudīte Laganovska
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Deju kopu sadancis “Lobs ar lobu sazatyka“. Fotoreportāža

Pasākumu ar skanīgām latgaliešu dziesmām ieskandināja Solveta
Logina un abas viņas meitas Elija un Sonora.

9.martā Baltinavas sieviešu deju kopa “Gaspažas“ aicināja uz
sadanci 10 sieviešu deju kopu kolektīvus no visas Latgales.

Pasākums noslēdzās ar ugunīgu kopīgo deju
Elegantā Viļakas KN senioru dāmu deju kopa “Intriga”

Pasākumu izdaiļoja arī Baltinavas vokālā sieviešu ansambļa
skanīgais dziedājums
Atraktīvās Tilžas KN sieviešu deju kopas “Mētra” dejotājas

Uz pasākumu bija ieradušies deju kolektīvi no Riebiņiem, Viļakas, Kubuliem, Žīguriem, Tilžas, Kārsavas, Rugājiem u.c. Pasākums bija izdevies. Tajā valdīja skaisti
tērpi, ritmiski deju soļi un mūzika
Foto pa labi: Asprātīgais pasākuma vadītājs Imants Slišāns
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Riebiņu KC sievešu
deju kopas “Senjorita” dejotājas

Rugāju deju kopa “Junora“
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BALTINAVAS VIDUSSKOLAS JAUNUMI
Ģeogrāfijas konkursā cīnās Ziemeļlatgales skolas
27.martā Baltinavas vidusskolā notika Ziemeļlatgales ģeogrāfijas konkurss
„Eiropa. Latvija. Latgale.” Konkursā piedalījās 11 Ziemeļlatgales skolas no Balvu,
Viļakas, Rugāju un Kārsavas novadiem.
Skolēniem konkursā bija jāizpilda 7
uzdevumi, kurus sagatavoja Baltinavas vidusskolas ģeogrāfijas skolotāji Solveta Logina un Imants Slišāns. Uzdevumi aptvēra
dažādas tēmas, piemēram, atpazīt Eiropas
ģeogrāfiskos objektus salas, pussalas, valstis, tautas, upes un ezerus, nosaukt pēc attēliem dažādus Eiropas valstu un Latvijas
nacionālos simbolus, Latvijas pilsētas un
ražojumu zīmolus. Uzdevumos bija iekļauti
arī jautājumi par Latgali, kur skolēniem bija
jānosauc Latgales pilsētas, vietas, dabas un
kultūrvēstures objekti.
Konkursa norisē un uzdevumu vērtēšanā
iesaistījās Baltinavas vidusskolas 8.un
9.klases skolēni Lars Miethke, Sonora Logina, Kristofers Boldāns, Domeniks Slišāns,
Mārtiņš Laganovskis, Nika Oļipova un

Pirmā vieta volejbola sacensībās

Mareks Supe.
Visu skolu konkurencē 1.vietu izcīnīja
Salnavas pamatskolas (Kārsavas novads)
skolēni Jānis Burmeisters un Ralfs
Punans, 2.vietu ieguva Rekavas vidusskola
(Viļakas novads) Rinalds Logins un Rolands Slišāns, 3.vietu – Stacijas pamatskolas
Vīksnas filiāles (Balvu novads) skolnieces
Ieva Amanda Medne un Dita Dmitrijeva,
bet atzinību ieguva Viļakas valsts ģimnāzijas (Viļakas novads) skolnieces Olga Kuļa
un Keita Emīlija Orlovska.
Pēc konkursa skolēni saņēma diplomus,
kuru dizainu bija veidojusi Baltinavas vidusskolas 10.klases skolniece Kitija Keiša,
kas uzvarēja skolas iekšējā konkursā par diploma dizaina veidošanu tieši šim ģeogrāfijas konkursam. Skolēniem tika pasniegtas
arī dažādas balvas, kuras bija sarūpējusi
Balvu novada izglītības, kultūras un sporta
pārvalde un Baltinavas vidusskola.

Solveta Logina
28. februārī Tilžā notika kausa izcīņas
turnīrs volejbolā jauniešiem, kur tika
sapulcināti starpnovadu volejbola entuziasti, meistari un vienkārši spēlēt
gribētāji no četrām vidusskolām – Balvu
Valsts ģimnāzijas, Tilžas, Baltinavas un
Bērzpils vidusskolas. Turnīrs organizēts
ar mērķi aizvietot šogad nenotiekošās „Top
kausa” sacensības.
Baltinavas vidusskolu pārstāvēja A un B
grupas apvienotās jauniešu komandas, kas

godam cīnījās gan ar saviem vienaudžiem,
gan ar pieredzējušākiem pretiniekiem.
Sīvās cīņās – punkts punktā, komandu
konkurencē mūsu meitenes ieguva 1. vietu,
bet zēni ierindojās 4. vietā.
Mūsu meiteņu- kausa ieguvēju komandā
spēlēja – Ilze Jermacāne, Egija Ločmele,
Megija Bukša, Agrita Luīze Kušnire, Iluta
Keiša, Līga Careva.

Vjačeslavs Gamazins

BALTINAVAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS
JAUNUMI

Baltinavieši apmeklē izstādi “Skola 2019“

Baltinavas vidusskolas skolēni 1. martā
devās uz Rīgu, kur apmeklēja 25. starptautisko izglītības izstādi “Skola 2019”.
Tas ir nozīmīgākais izglītības iespēju notikums Latvijā, kas pulcē tūkstošiem jauniešu
un piedāvā plašu un kvalitatīvu informāciju
par mācībām Latvijā un ārzemēs. Tur varēja uzdot jautājumus par sev interesējošo
dažādu skolu pārstāvjiem un studentiem,kā
arī uzzināt par dažādām augstskolām, tehnikumiem, koledžām, profesionālajām
vidusskolām, sagatavošanās, pilnveidēm
un citiem kursiem, bērnu un jauniešu interešu izglītību un apskatīt dažādas mācību
iekārtas, aprīkojumu un mācību līdzekļus.
Blakus zālē varēja apskatīt starptautisko grāmatu izstādi, kurā ar daudzveidību
un plašo klāstu pārsteidza Latvijas un ār-

valstu izdevniecības, tur varēja gan tikties ar autoriem, gan iegādāties grāmatas.
Vēlāk Baltinavas vidusskolas skolēni devās
uz Latvijas Universitātes Zinātņu māju,
kur notika ekskursija un varēja tuvāk uzzināt par piedāvātājiem studiju variantiem
un apmācībām. Zinātņu mājā ir divas galvenās fakultātes — medicīnas un fizikas un
matemātikas fakultāte, kā arī seši institūti:
fizikas institūts, ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts, kardioloģijas un
reģeneratīvās medicīnas institūts, atomfizikas
un spektroskopijas institūts, materiālu mehānikas institūts, astronomijas institūts.
Paldies
par
sagādāto
ekskursiju!

Ariadna Grigorjeva,
12.klases skolniece

Baltinavas
Mūzikas
un mākslas skolā
noslēgusies
L atvijas
profesionālās mākslas un dizaina izglītības programmu Valsts konkursa I kārta.
Skolas rīkotajā konkursa I kārtā piedalījās
42 audzēkņi.
Šī gada konkursa tēma ir dabas objekta
vizuāls pētījums, iekļaujot vērojumus un
procesa dokumentēšanu.
Dalībnieki konkursā piedalījās šādās vecuma grupās:
I grupa: dalībnieki vecumā no 7 – 9 gadiem;
II grupa: — vecumā no 10 – 11 gadiem;
III grupa: — vecumā no 12 – 13 gadiem;
IV grupa: — vecumā no 14 – 16 gadiem.
Iesniegtos darbus vērtēja žūrija 4 cilvēku

sastāvā -Marija Bukša, Indra Keiša, Iveta
Gabrāne un Lilita Kūkoja.
I grupā 1. vietu ieguva Egija Ļvova, 2. vietu — Jēkabs Slišāns, 3. vietu ieguva Ieva
Kozlovska un Daniela Juhmane, atzinības
saņēma Matilde Slišāne, Janeks Supe, Rihards Kokorevičs, Alise Logina.
II grupā 1. vietu ieguva Arta Smirnova, 2.
vietu — Anna Miethke un 3. vietu – Rihards Cīrulis, atzinību saņēma Sanija Vīcupa, Inese Antonova un Margarita Logina.
III grupā 1.vietu ieguva Rihards
Logins,
2.vietu — Samanta Slišāne un 3.vietu – Arvils Kokorevičs.
IV grupā 1.vietu ieguva Liene Kaša,
2.vietu – Renāte Ločmele, 3. vietu – Mareks
Supe, atzinību saņēma Lars Miethke.
Pamatojoties uz Valsts konkursa I kārtas
rezultātiem, uz finālu 22.martā ( II kārtu)
Rēzeknē, dosies Arta Smirnova, Rihards
Logins un Liene Kaša.

Lilita Kūkoja
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Pasākumi aprīlī

27.aprīlī plkst.11.00 Baltinavā notiks

LIELĀ TALKA!

Kopīgiem spēkiem sakopsim

Ontana i Annes parku.

Pēc talkas gandarījums un
garšīga ugunskura zupa garantēti.
Pasaule mums apkārt mainīsies tad, kad mēs paši ķersimies pie darba!

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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