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Domes ziņas aprīlī

Aprīlis ir mēnesis, kad saule pie debesīm uzskaites un pašvaldības administrācijas nebūs, pabalsti lielāki nepaliks, pat iespēuzkavējas arvien ilgāk, atklājot skatie- struktūras, piem: Baltinavas novadā nav jams samazināsies, jo daudzi “brīvās gibas”
nam ne tikai pirmo zaļumu un pavasara izveidota atsevišķa Saimnieciskā/tehni- pabalsti, kas ir pieejami iedzīvotājiem Baltiziedus, pienācis laiks jaunu dobju vei- skā stuktūrvienība un visas saimnieciskās navas novadā, citos novados tādi vispār nav,
došanai, augļu koku stādīšanai. Saskaņā izmaksas un atlīdzība tiek uzskaitītas pie autobusi biežāk nekursēs un biļetes lētākas
ar provizoriskiem datiem, šī gada aprī- administrācijas, tas nav objektīvs rādītā- nekļūs, tikai iedzīvotājiem daudzas lietas
lis valstī kļuvis par sausāko novērojumu js, jo katra pašvaldība uzskaita savādāk. būs jābauc kārtot uz Balviem, jo Baltinavēsturē, daudzviet Latvijā tika pārspēti Deputātu algas arī lielu ietaupījumu ne- vā to vairāk nevarēs izdarīt, braucieni uz
karstuma rekordi, gaisa temperatūra dos, jo mazajos novados deputāti saņem Balviem būs biežāki un līdz ar to naudas
paaugstinājās vietām pat
līdz +27 ļoti niecīgu atalgojumu, piem: 2018.gadā vajadzēs vairāk, kultūras pasākumu vairāk
grādiem.
Baltinavas novadā vidēji mēnesī deputā- nekļūs, komunālie maksājumi lētāki nebūs,
Aprīlī ir notikušas pa vienai sēdei katrai ta alga sastādīja 5,70 euro, tikmēr lielajos jauniešu aizbraukšanu tas neapturēs, bet
komitejai, kurās izskatīti 27 jautājumi.
novados deputātu algas svārstās 150 – 600 gluži pretēji, depopulācija pieaugs, projektu
1.aprīlī notika SIA “Balvu autotranspota” euro mēnesī. Cits jautājums – cik izmaksās naudas piesaiste ievērojami samazināsies,
dalībnieku sapulce, kurā tika apstiprināts reforma? Uz šo jautājumu ministrs konkē- identitāte <Baltinavas novads> ar ko mēs
2018.gada pārskats.
ti atbildēt nevarēja, vienīgi, ir provizoriski visi pašreiz lepojamies, ar laiku pazudīs,
5.aprīlī
Daugavpilī
Latgales
pati par sevi Baltinava paliks
plānošanas reģiona pašvaldību
nomale, jo “nomales efekts”
vadītāji tikās ar Saeimas Latgales
lielajās pašvaldībās ir izteikts.
apakškomisijas deputātiem un izTajos pamatā attīstās centrs,
runāja aktualitātes, saistītas ar probbet pagasti paliek bez izteiktas
lēmām Latgalē – sabiedriskais autoattīstības un finansējuma, kā arī
transpots, iedzīvotāju aizbraukšana,
daudz vēl citu negatīvu seku.
daudzdzīvokļu siltināšanas iespējām.
Tā ka ieguvumu patreiz neredz
8.aprīlī Kārsavā notika Eiroreģionevienu, toties zaudējumu ir
na Pleskava-Livonija dalībnieku
ļoti daudz. Tāds filozofiskas dasanāksme, kurā pašvaldību vadītāji
bas jautājums – vai ir vajadzīga
vienojās par to, ka pārrobežu sadarreforma, kura nes tikai zaudējubība ir jāpaplašina. Kā parādīja 2018.
mus? Un vai tāda reforma ir par
gada rīkotie pieredzes apmaiņas
labu iedzīvotājiem? Es pati un
braucieni Igaunijā, Krievijā un
citi deputāti esam pētījuši un
Latvijā guvuši pozitīvu atzinumu. 3.maijā notika iedzīvotāju sanāksme sakarā ar administratīvi teri- salīdzinājuši ciparus par citām
12.aprīlī Gulbenē norisinājās Nova- toriālo reformu, kurā Baltinavas novada vadība un deputāti informēja pašvaldībām un jāsaka, ka
du dienas, galvenā tematika bija iedzīvotājus par šīs reformas mēķiem un problēmām.
Baltinava uz Latvijas pašvaldīVARAM piedāvātā administratīvi
bu fona izskatās pat ļoti labi,
teritoriālā reforma. Jāsaka paldies Novadu zināms, ka adrešu maiņa vien izmaksās ap pārspējot dažos rādītājos lielos novadus, kā
dienu organizētājiem, ka man bija iespēja 8 miljoniem euro, bet pārējās ar reformu piemēram Rēzeknes un Daugavpils novadi.
piedalīties paneļdiskusijā un izteikt viedok- saistītās izmaksas izrādās VARAM diemžēl Attīstības ziņā, ko rāda novada attīstības inli par šo reformu. Diezgan plaši šo pasāku- pat nav rēķinājis. Tā kā apgalvojums, ka dekss, Baltinavas novads ir 1.vietā Latvijā.
mu ir atspoguļojusi “Vaduguns” 30.aprīļa būs ļoti lieli finansiāli ietaupījumi, arī ir Baltinavas novada deputāti idejiski jau ir
izdevumā. VARAM piedāvātajā kartē Balti- mīts. Nav arī nekāda pamatojuma teikt, ka izteikuši savu viedokli – par Baltinavu kā
navas novads ir iekļauts Balvu novadā kopā Latvijā ir mazas pašvaldības. Latvija ir ES patstāvīgu novadu. Protams, mēs aicināar Viļakas un Rugāju novadiem. Citiem 9.vietā iedzīvotāju skaita ziņā. Pat tik lielā sim arī novada iedzīvotājus izteikt savu vievārdiem sakot, ir piedāvāta bijušā Balvu valstī kā Francija ir pašvaldības, kurā dzīvo dokli Kādā formātā tas būs, mēs vēl neesam
rajona teritorija. Savā informatīvajā ziņo- ap 500 iedzīvotāji (salīdzināšanai -Baltina- pieņēmuši lēmumu, bet uzskatām, ka katram
jumā “Par sabiedriski apspriešanai izvirzā- vas novadā uz 01.01.2019. gadu bija 1084 cilvēkam ir tiesības izteikt savu viedokli, kā
mo administratīvi teritoriālā iedalījuma iedzīvotāji). Jautājumu ir daudz vairāk to paredz Latvijas valsts Satversme. VARAM
modeli” VARAM ir izvirzījis 7 sasniedza- nekā atbilžu un ar katru dienu neizpratne rīkojums apturēt sabiedrisko apspriešanu
mos mērķus, kuri jāsasniedz, īstenojot šo pieaug. Uz doto brīdi izskatās, ka šī nova- Ikšķiles novadā ir pretrunā ar demokrātiskās
reformu. Un viens no pamatojumiem ir du reforma ir kā ierocis politisko partiju valsts pamatprincipiem.
minēts, ka mazās pašvaldības nav spējīgas ietekmes pārdalei Latvijā un iedzīvotāji 16.aprīlī Balvos visu četru novadu vadītāizpildīt visas pašvaldībām deleģētas funkci- diemžēl ir kļuvuši par ķīlniekiem partiju ji tikās ar Latvijas Sarkanā krusta izpildjas. Tas ir absolūts mīts, jo piem. Baltina- spēlēs. 2009.gada administratīvi teritoriālā direktoru Uldi Līkopu. Sarkanais krusts
vas novada pašvaldība izpilda visas likumā reforma bija kā viena daļa pirmā līmeņa piedāvāja izskatīt iespēju – nodot Sarkana“Par pašvaldībām” noteiktās autonomās pašvaldību izveidei, kurai sekotu reģionālā jam krustam visus pansionātus gan Balvos,
funkcijas (likumā tās ir noteiktas 23).
reforma, kurā tiktu izveidotas otrā līmeņa gan Viļakas un Rugāju novados, tālāk SarSanāksmē uz daudziem jautājumiem pašvaldības, nododot dažas autonomās kanais krusts veidos līdzīgi kā tas ir Talsu,
VARAM ministrs Juris Pūce pat nespē- funkcijas otrā līmeņa pašvaldībām, bet šī Kuldīgas un Ventspils novados pansionātus
ja sniegt atbildes. Toties pamatotas ar reģionālā reforma netika veikta. Novadu četru novadu teritorijās ar vienu adminisskaitļiem un faktiem bija Māra Pūķa dienās Gulbenē viens no risinājumiem trāciju. Maijā pieredzes apmaiņā uz Kurzemi
(LU asociētais profesors) un pētnieku tika piedāvāts pabeigt 2009.gada reformu, brauks novadu vadītāji, lai iepazītos ar šādu
Andra Miglava un Armanda Pužula īstenojot reģionālo reformu – izveidojot modeli. Tālāk, protams, pašvaldības rēķinās,
prezentācijas, kuras skaidri pierādīja to, otrā līmeņa pašvaldības.
kas ir izdevīgāk - uzturēt pašām savu panka VARAM piedāvātajam modelim nav Protams, arī mūsu novada iedzīvotājiem sionātu vai pirkt Sarkanā krusta pakalpojunekāda
ekonomiska pamatojuma un noteikti ir dažādi viedokļi attiecībā uz mu.
novada attīstību nenosaka novada lielums. administratīvi teritoriālo reformu, bet 16.aprīlī notika biedrības “Balvu rajona
Apvienojot novadus, naudas ietaupījums jāatceras, ka apvienojot kopā novadus, partnerība” valdes sēde, kurā tika izrunāts
uz administratīvajām izmaksām sastādīs ti- darba vietas pašas no sevis neradīsies jautājums par interešu konflikta novēršanu,
kai ap 1,5%. Jāsaka tas, ka lielajos novados un jaunu darba vietu nebūs, uzņēmumi pieņemot lēmumu par projektu rezultātiem.
administratīvās izmaksas nemaz nav tik diez vai atvērsies tikai tāpēc, ka Baltinava 23.aprīlī notika biedrības “Balvu rajona
mazas, piem; Daugavpils novadā tās sas- būs pievienota Balvu novadam, var būt partnerība” biedru sapulce un valdes lotāda 181 euro/iedz., Ventspils novadā 199 pat pretējs efekts - samazināsies iespējas cekļu sapulce, kurā tika apstiprināti LEADeuro/iedz., Ikšķiles novadā 150 euro/iedz. strādāt sabiedriskajos darbos, slimnīca ER 5.kārtas projektu rezultāti. Esam ļoti
Bet tas ir arī atkarīgs no grāmatvedības tuvāk nepaliks un bezmaksas ārstēšana
Turpinājums 2.lappusē

...

AKTUĀLI !
25.maijā - Eiroparlamenta
vēlēšanas

Kārtējās Eiropas Parlamenta (EP)
vēlēšanas Latvijā notiks sestdienā,
2019. gada 25. maijā. Latvija šajās
vēlēšanās ir viens vēlēšanu apgabals,
un EP no Latvijas būs jāievēl astoņi
deputāti. Baltinavas vēlēšanu iecirknis
darbosies Kārsavas ielā 16, Kultūras
nama Mazajā zālē no plkst.7:00 līdz
20:00.
Tiesības piedalīties EP vēlēšanās ir Latvijas pilsoņiem un citu ES dalībvalstu
pilsoņiem, kuri uzturas mūsu valstī, ir
reģistrēti Latvijas Iedzīvotāju reģistrā
un Latvijas vēlētāju reģistrā. Lai piedalītos vēlēšanās, vēlētājam vēlēšanu
dienā jābūt vismaz 18 gadus vecam.
EP vēlēšanu likumā ir paredzētas
vairākas iespējas, kā vēlētāji var piedalīties EP vēlēšanās. Šīs iespējas ir:
- balsot savā vēlēšanu iecirknī vēlēšanu
dienā no pulksten 7.00 līdz 20.00;
- balsot iepriekš, kad iecirkņi strādās
dažas stundas dienā- 22. maijā no
17.00 līdz 20.00, 23. maijā no 9.00 līdz
12.00, 24. maijā no 10.00 līdz 16.00.
- balsot savā atrašanās vietā, ja veselības stāvokļa dēļ nav iespējams nobalsot
iecirknī, vēlētājs ir slimnieku aprūpētājs vai atrodas apcietinājumā ieslodzījuma vietā vai īslaicīgās aizturēšanas vietā; pieteikt balsošanu savā dzīvesvietā
varēs no 20. maija līdz vēlēšanu dienai,
25. maijam
- balsot ārvalstīs pa pastu vai vēlēšanu
iecirknī ārvalstīs.
Lai piedalītos vēlēšanās, nepieciešama
pase vai personas apliecība.
Vēlēšanu iecirkni katram piešķir automātiski, atbilstoši deklarētajai dzīves
vietai. Ja nezini savu vēlēšanu iecirkni,
noskaidro to elektroniski PMLP vietnē:
pmlp.gov.lv. Noskaidrot savu iecirkni
vari arī, zvanot uz CVK uzziņu tālruni:
67049999.

Izlaidumi Baltinavas mācību
iestādēs
Baltinavas
vidusskolas
12.klasei
izlaiduma svinības notiks 8.jūnijā
plkst.18:00. 9.klases izlaiduma svinības
notiks 15.jūnijā plkst.18:00 kultūras
namā.

Kapusvētki
Merkuzīnes kapos 1.jūnijā
Kapusvētki Merkuzīnes kapos notiks
1.jūnijā plkst.15:00. Merkuzīnes kapu
sakopšanas talka 25.maijā plkst.9:00.
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,
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30.aprīļa domes sēdes lēmumi
Saistošie noteikumi
Apstiprināti Baltinavas novada domes 2019.
gada 30.aprīļa saistošie noteikumi Nr. 5 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un
lietošanas kārtība Baltinavas novadā” .
Pieņemti saistošie noteikumi Nr. 6 “Par Baltinavas novada Domes 2010.gada 17.jūnija saistošo
noteikumu Nr.14 “Par inženierkomunikāciju
aizsardzības noteikumiem Baltinavas novada
pašvaldībā” atcelšanu”.
Par aizņēmuma ņemšanu
Nolemts lūgt Pašvaldību aizņēmuma un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei
atļauju 2019.gadā Baltinavas novada pašvaldībai
ņemt ilgtermiņa aizņēmumu EUR 246 442,64
(divi simti četrdesmit seši tūkstoši četri simti
četrdesmit divi euro un sešdesmit četri centi)
apmērā uz 30 (trīsdesmit) gadiem no Valsts
kases ar noteikto gada procentu likmi SAM
5.6.2.pojekta “Uzņēmējdarbības dažādošanas
iespējas un ceļu kvalitātes uzlabošana Baltinavas
novadā” īstenošanai.
Aizņēmuma pamatsummas atmaksu veikt saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku, sākot ar 2020.
gadu.
Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Baltinavas
novada pašvaldības pamatbudžetu.
Par grozījumu
2017.gada 20.septembra lēmumā
Nolemts izdarīt grozījumu Baltinavas novada
domes 2017.gada 20.septembra lēmumā “Par
dalību SAM 5.6.2. projektā un finansējuma
nodrošināšanu” (Protokols Nr.7, 4.&), lēmuma
1.punktu papildinot ar nosacījumu, ka sakarā
ar apstākli, ka kopš ceļa būvniecības iepirkuma
izsludināšanas 2017.gadā līdz iepirkuma līguma
slēgšanai 2019.gadā ir mainījusies sociālā nodokļa likme, pašvaldības līdzfinansējums palielinās no 50570,04 euro uz 50662,46 euro, kopējām projekta attiecināmajām izmaksām paliekot
nemainīgām.
Par “Baltinavas novada moto un logo ideju
konkursa”

rezultātu apstiprināšanu
Nolemts atzīt par Baltinavas novada moto un
logo ideju konkursa labākā moto idejas autoru
INTU KRAKOPU un piešķirt Intai Krakopai
naudas balvu 40 EUR apmērā (ieskaitot visus
normatīvajos aktos noteiktos nodokļus). Moto:
“Mazs novads – lieliem darbiem”.
Nolemts atzīt par Baltinavas novada moto un
logo ideju konkursa labākā logo idejas autoru
INTU KRAKOPU un piešķirt Intai Krakopai
naudas balvu 40 EUR apmērā (ieskaitot visus
normatīvajos aktos noteiktos nodokļus)
Par adreses piešķiršanu
zemes vienībai
Nolemts piešķirt adresi ”Lidāni”, Ezerova,
Baltinavas novads, LV-4594”, privātpersonai
piederošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 006 **** un uz tās esošām ēkām.
Par zvejas tiesību nomu
Svētaunes ezerā
Baltinavas novada domes 2019.gada 28.februāra
lēmumā „Par rūpniecisko pašpatēriņa zveju
Svētaunes, Motrīnes un Obeļovas ezeros 2019.
gadā” noteiktajā kārtībā un termiņā uz rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas nomas tiesību izsoli uz
četrām tīkla (murda) limita vienībām 30 metru
garumā Svētaunes ezerā 2019.gadā ir pieteicies
viens zvejas nomas tiesību pretendents, līdz ar
ko zvejas nomas tiesību pretendenta pieteikums
var tikt apmierināts.
Nolemts piešķirt Ē.L. (personas kods: ***********, dzīvesvietas adrese: Baltinavas novads,
LV-4594) nomā rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas
tiesības Svētaunes ezerā 2019.gadā un iedalīt
zvejas limitu 2019.gadam – 30 metrus garu tīkla
limitu (vienu zivju murdu ar sētu, līdz 30 metriem), nosakot rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas
tiesību nomas maksu 2019.gadā 9,96 euro apmērā.
Pieteikumus rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas
tiesību nomai uz atlikušajām 3 tīkla (murda)
limita vienībām 30 (trīsdesmit) metru garumā

Svētaunes ezerā 2019.gadā izskatīt un zvejas
nomas tiesības piešķirt pretendentu pieteikumu
iesniegšanas secībā.
Par zvejas tiesību nomu Obeļovas ezerā
Baltinavas novada domes 2019.gada 28.februāra
lēmumā „Par rūpniecisko pašpatēriņa zveju
Svētaunes, Motrīnes un Obeļovas ezeros 2019.
gadā” noteiktajā kārtībā un termiņā uz rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas nomas tiesību izsoli uz
četrām tīkla (murda) limita vienībām 30 metru
garumā Obeļovas ezerā 2019.gadā ir pieteicies
viens zvejas nomas tiesību pretendents, līdz ar
ko zvejas nomas tiesību pretendenta pieteikums
var tikt apmierināts. Nolemts piešķirt A.K. (personas kods: ******-*****, dzīvesvietas adrese:
Baltinavas novads, LV-4594) nomā rūpnieciskās
pašpatēriņa zvejas tiesības Obeļovas ezerā 2019.
gadā un iedalīt zvejas limitu 2019.gadam – 30
(trīsdesmit) metrus garu tīkla (murda) limita
vienību (vienu zivju murdu ar sētu, līdz 30 metriem), nosakot rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas
tiesību nomas maksu 2019.gadā 9,96 euro apmērā.
Pieteikumus rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas
tiesību nomai uz atlikušajām 3 tīkla (murda)
limita vienībām 30 (trīsdesmit) metru garumā
Svētaunes ezerā 2019.gadā izskatīt un zvejas
nomas tiesības piešķirt pretendentu pieteikumu
iesniegšanas secībā.
Par degvielas limita apstiprināšanu automašīnai DACIA LOGAN un patapinājuma līguma
slēgšanu.
Apstiprināta degvielas patēriņa norma automašīnai DACIA LOGAN, reģistrācijas Nr.
GA 9501 – 7,0 litri dīzeļdegvielas uz 100 km.
Noslēgt līgumu par Z/S “Jaunā Odumova” piederošās un Marijas Bukšas valdījumā esošās
automašīnas DACIA LOGAN, reģistrācijas Nr.
GA 9501 patapinājumu uz vienu gadu ar Z/S
“Jaunā Odumova” pilnvaroto personu Mariju
Bukšu Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas
direktores amata pienākumu veikšanas va-

jadzībām, ar iespēju līguma darbības termiņu
nepieciešamības gadījumā pagarināt uz laiku
līdz diviem gadiem.
Par zemes nomas līgumu
pagarināšanu
Pagarināt ar V.O. (p.k. ******-*****, adrese:
Baltinavas nov., LV-4594)) 2014. gada 2. aprīļa
zemes nomas līguma Nr. 2014-2 par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 003 ****
nomu termiņu uz 10 gadiem, zemes nomas
maksu nosakot ārējos normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.
Atteikt R.L. (p.k. ******-*****, adrese: Baltinavas
nov., LV-4594) pagarināt 2009.gada 30.marta
zemes nomas līgumu Nr. 09-6 par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 010 ****
nomu sakarā ar zemes nomas parādu un vienpusēji lauzt 2009.gada 30.marta zemes nomas
līgumu Nr. 09-6 ar 2019.gada 17.jūniju.
Atteikt SIA „Dīķmalas” (reģ.nr. 52403021921,
adreses: Skolas iela 6, Baltinava, Baltinavas
novads, LV-4594) pagarināt 2014.gada 7. aprīļa
zemes nomas līgumu Nr. 2014-3 par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 003 0324
nomu sakarā ar zemes nomas parādu un vienpusēji lauzt 2014. gada 7. aprīļa zemes nomas
līgumu Nr. 2014-3 ar 2019.gada 17.jūniju.
Par V.A. ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes
institūcijā un
sociālā pakalpojuma apmaksu
Pamatojoties uz Baltinavas novada Sociālajā
dienestā 23.04.2019. reģistrēto V.A iesniegumu, ievietot V.A., p.k. ******-*****, dzīvesvietas adrese: Baltinavas novads, Šķilbēnu sociālās
aprūpes mājā.
2. Maksu par sociālās aprūpes pakalpojumu
Šķilbēnu sociālās aprūpes mājā laika periodā no
24.04.2019. līdz 30.04.2019. 100% apmērā segs
Baltinavas novada pašvaldība.
3. Maksu par sociālās aprūpes pakalpojumu
Šķilbēnu sociālās aprūpes mājā 90% apmērā no
savas ikmēneša pensijas, ieskaitot piemaksu pie
pensijas, segs V.A..

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

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.4
Grozījumi Baltinavas novada domes
2018.gada 29.novembra saistošajos
noteikumos Nr. 16 ”Par pabalstu

piešķiršanu Baltinavas novadā”
Apstiprināti ar Baltinavas novada domes
29.03.2019. sēdes lēmumu (prot. Nr.5, 2.&).

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu. Izdarīt Baltinavas
novada domes 2018.gada 29.novembra
saistošajos noteikumos Nr.16 „Par pabalstu piešķiršanu Baltinavas novadā” šādus
grozījumus:
1. Papildināt noteikumus 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”.

Ar pilnajiem saistošajiem noteikumiem
iespējams iepazīties mājaslapā www.baltinava.lv sadaļā Pašvaldība/Saistošie noteikumi

Sarmīte Tabore, domes priekšsēdētāja
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Domes ziņas aprīlī
Turpinājums no 1.lappuses

priecīgi un gandarīti, ka tika apstiprināti
visi trīs Baltinavas novada domes iesniegtie
projekti. Tiks atjaunotas divas telpas muzejā, iegādāti jauni krēsli kultūras namā un
iegādāti jauni tērpi Baltinavas jauktajam
korim.
24.aprīlī Saeimā notika svinīgā sēde,
veltīta Latgales kongresa dienai. Baltinavas novadu pārstāvēja deputāti: Velta Mītke un Imants Slišāns. Svinīgajā pasākumā
klātesošos uzunāja Ināra Mūrniece, Krišjānis Kariņš, Egils Levits, Viesturs Kairišs,
frakciju vadītāji, Gunārs Upenieks.
27.aprīlī notika Lielā talka. Šogad sakopām Ontona i Annes parku.
3.maijā notika iedzīvotāju sanāksme
sakarā ar administratīvi teritoriālo reformu, kurā Baltinavas novada vadība
un deputāti informēja iedzīvotājus par šīs
reformas mērķiem un problēmām. Prieks,
ka uz sanāksmi bija atnākuši diezgan daudz
iedzīvotāju un vēl lielāks prieks par to, ka
sanāksmē bija daudz jauniešu, tas ir ļoti
svarīgi, ka jaunieši nav vienaldzīgi, jo tā
būs viņu nākotne. Paldies visiem, kuri atnāca, uzklausīja un izteica savas domas. Pēc
sanāksmes saņēmu no vairākiem iedzīvotājiem zvanus ar atbalstu par savu - Baltinavas novadu! Ir arī saņemts kāda iedzīvotāja izteikts viedoklis, ka vajag Baltinavu
pievienot Balviem, pamatojot to, ka nav
iedzīvotāju un skolēnu un novads nav devis
darba vietas! Potams katam būs savs viedoklis un pamatojums, bet ļoti daudzi vēl
pat tagad neizprot pašvaldības autonomās
funkcijas. Pašvaldībai nav jārada jaunās
darba vietas, darba vietas rada uzņēmēji.
Pašvaldībai jārada infrastruktūra uzņēmējdarbības attīstībai (ceļi, siltumapgāde,
kanalizācijas notekūdeņu novade, ūden-

sapgāde). Pašvaldība var palīdzēt saviem
uzņēmējiem uzņēmējdarbības veicināšanā,
atbalstot finansiāli dažādu projektu idejas,
ko arī Baltinavas novads dara, finansējot
grantu “Mana biznesa ideja Baltinavai”. Diemžēl iedzīvotāji reizēm neizprot pašvaldības būtību un iespējas no tiesiskā viedokļa,
jo daudzas lietas pašvaldība nemaz nedrīkst
darīt. Paldies par izteikto viedokli! Protams
gribētos, lai cilvēki, ja kas nav skaidrs, nāk
uz novada domi un jautā, izskaidrosim
iedzīvotājiem un kopīgi mēģināsim rast
risinājumu. Paldies par atbalstu un uzticēšanos!
JAUTĀJUMI UN ATBILDES
1. Kāpēc Ontana i Annes parkā noņemtas
šūpoles?
Šūpoles ir noņemtas, jo neatbilda drošības
standartiem, t.i. LVS EN 1176-2:2008 standartam “Drošuma prasības šūpolēm”, kur
ir noteikts, kādām jābūt piekarēm, šūpoļu
sēdekļiem, atzveltnēm, sēdekļu materiālam
u.c. Tā kā primārais ir bērnu drošība, veselība un dzīvība, plānots izvērtēt šūpoļu
pārbūvi tā, lai šūpoles būtu drošas un
neradītu riskus bēnu veselībai un dzīvībai.
Bet pagaidām, kamēr to nevar nodrošināt,
šūpoles ir noņemtas.
2. Dzirdēju, ka vairāki novadi rīko
iedzīvotāju aptaujas par novadu reformu,
vai Baltinavas novads arī kaut ko tādu
rīkos?
Jā, esam kopā visi deputāti vienojušies
par aptaujas rīkošanu sakarā ar VARAM
piedāvāto karti administratīvi teritoriālai
reformai. Tā būs likumā “Par pašvaldībām”
atļautā formā iedzīvotāju aptauja. Lūgums
sekot informācijai un paziņojumiem.
Domes priekšsēdētāja S.Tabore

2019. gada aprīlis

Baltinavas novada domes informatīvais izdevums

Saistošie noteikumi Nr.15
Apstiprināti ar Baltinavas novada domes
29.11.2018.sēdes lēmumu
(Protokols Nr.16,&1 )
Precizēti ar Baltinavas novada domes
30.01.2019. sēdes lēmumu
(Protokols Nr. 2, 2.&)
Precizēti ar Baltinavas novada domes
29.03.2019. sēdes lēmumu
(protokols Nr.5, 3.&)
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu;
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta otro daļu,4. un 5 daļu
un Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā
ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama
vienošanās par līdzdarbību” 13.punktu;
Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī
pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27.,30.,31.,
31.1 punktu;
Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumu Nr.354 “Audžuģimenes noteikumi” 78. punktu;.

I Vispārīgie jautājumi
1.Saistošajos noteikumos lietotie termini:
1.1.Bērns – šo noteikumu izpratnē ir persona, kas nav sasniegusi 18 gadu vecumu (vai
sasniegusi un turpina mācīties vispārizglītojošajā skolā), izņemot tās personas, kuras
saskaņā ar likumu izsludinātas par pilngadīgām vai stājušās laulībā pirms 18 gadu
vecuma sasniegšanas.
1.2.Ģimene – persona vai personu grupa,
ko saista laulība, radniecība vai citas personiskas attiecības, kam ir kopēja sadzīve,
kopēji izdevumi par uzturu un kas mitinās
vienā dzīvojamā vienībā (mājā, dzīvoklī
u.tml.);
1.3.Ienākumus un materiālo stāvokli
apliecinoši dokumenti – dokumenti, kas
apliecina personas ienākumus, īpašumus
un uzkrājumus, likumīgo apgādnieku esamību, noslēgtos uztura līgumus, izsniegtos
aizdevumus un parādsaistības;
1.4.Izdevumus apliecinoši dokumenti –
kases čeka, stingrās uzskaites kvīts vai faktūrrēķina oriģināls, bankas maksājuma
dokuments, kurā norādīts klienta vārds,
uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis
un samaksas summa;
1.5.Likumīgais apgādnieks – persona, kurai
Civillikuma izpratnē ir pienākums rūpēties
par radinieku, izņemot mazbērnus;
1.6.Klients – šo saistošo noteikumu izpratnē ir persona un viņa ģimenes locekļi, kuri
tieši vai ar pārstāvja palīdzību vēršas sociālajā dienestā un lūdz sociālās palīdzības
pabalstu;
1.7.Vientuļa persona vai persona ar invaliditāti–šo noteikumu izpratnē ir persona,
kurai nav Latvijas Republikas Civillikumā
noteiktu likumīgu apgādnieku un citu personu, kuras dzīvo kopā ar viņu, un kurām ir
kopēji izdevumi par uzturu, mitinās vienā
mājoklī un kurām ir kopēja saimniecība.
2.Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā –
Noteikumi) nosaka Baltinavas novada
pašvaldības sociālās palīdzības sistēmu, kā
arī sociālās palīdzības pabalstu (turpmāk
tekstā – Pabalsti) veidus un apmēru, pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību,
personu loku, kurām ir tiesības saņemt
noteikumos minēto sociālo palīdzību, kā
arī pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtību.
3.Pabalstus, izņemot šo saistošo noteikumu VI. un VII. nodaļā minētos pabalstus,
piešķir personām/ģimenēm, kuras savu
dzīvesvietu deklarējušas Baltinavas novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā.
4.Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem
Baltinavas novada Sociālais dienests (turp-

“PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTIEM BALTINAVAS NOVADĀ”

māk Sociālais dienests).
II Baltinavas novada pašvaldības izmaksājamie sociālo pabalstu veidi
5.Latvijas Republikas likumos un Ministru
kabineta noteikumos noteiktie pabalsti:
5.1. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu
(GMI) līmeņa nodrošināšanai.
5.2. Dzīvokļa pabalsts.
5.3. Pabalsts bāreņiem.
5.4. Pabalsts audžuģimenēm.
5.5. Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā.
6.Pārējie pašvaldības noteiktie sociālās
palīdzības pabalsti:
6.1.Veselības aprūpes pabalsts.
6.2. Pieaugušo ēdināšanas pabalsts.
III Pabalstu piešķiršanas kārtība
7.Lai saņemtu minētos pabalstus, klients
vēršas Sociālajā dienestā.
8. Klients iesniedz Sociālajā dienestā
iesniegumu, ienākumu un materiālo
stāvokli apliecinošus dokumentus, ja tas
nepieciešams lēmuma pieņemšanai par sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu.
9. Sociālā dienesta sociālais darbinieks,
veic klienta sniegto datu apstrādi izmantojot pašvaldības un valsts datu reģistros
pieejamās ziņas, nepieciešamības gadījumā
novērtē dzīves apstākļus apsekojot dzīvesvietā un noslēdz ar klientu vienošanos par
līdzdarbību.
10. Sociālais dienests pieņem lēmumu
par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu
to piešķirt, kā arī par pabalsta apmēru ne
vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no brīža,
kad saņemts klienta iesniegums un iesniegti nepieciešamie dokumenti.
11. Piešķirto pabalstu klientam var izmaksāt
skaidrā naudā Baltinavas novada domes
kasē vai pārskaitīt uz klienta bankas kontu
vai pakalpojuma sniedzēja kontu
12. Konstatējot faktu, ka ģimene/persona
sniedz nepatiesas ziņas, kas ietekme tiesibas
uz pabalstu , Sociālais dienests pieņem lēmumu pārtraukt pabalstu izmaksu.
13. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu Sociālais dienests klientam paziņo mutvārdos,
pēc klienta lūguma izsniedz arī rakstveidā,
bet lēmumu par atteikumu piešķirt sociālās
palīdzības pabalstu noformē rakstveidā,
norādot atteikuma iemeslus, kā arī lēmuma
pārsūdzēšanas kārtību.
IV Pabalsts garantētā minimālā ienākuma
līmeņa nodrošināšanai
14. Pašvaldībā noteiktais garantētais minimālais ienākumu (GMI) līmenis vienai personai ir vienāds ar valstī noteikto GMI līmeni vienai personai pabalsta
pieprasīšanas brīdī.
15. Pabalstu par kārtējo mēnesi izmaksā
viena mēneša laikā no brīža, kad ģimene/
persona ir atzīta par trūcīgu.
V Dzīvokļa pabalsts
16. Pabalstu piešķir dzīvojamās telpas īres
vai pārvaldīšanas maksas un maksas par
pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu, segšanai., kā arī kurināmā
iegādes maksājumu daļējai segšanai.
17. Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu ir
ģimenei (personai), kurai piešķirts trūcīgās
ģimenes (personas) statuss vai maznodrošinātās ģimenes (personas) statuss.
18. Dzīvokļa pabalsta apmērs:
18.1. trūcīgām ģimenēm (personām), kuras
kurināmo nevar iegūt no sava īpašuma līdz
60,00euro gadā, trūcīgas ģimenes (personas) statusa periodā;
18.2. trūcīgām ģimenēm (personām), kuras
kurināmo var iegūt no sava īpašuma līdz
30,00 euro gadā, trūcīgas ģimenes (personas) statusa periodā;
18.3. atsevišķi dzīvojošai vientuļai personai ar I grupas invaliditāti, kurai piešķirts
trūcīgās personas statuss līdz 100,00 euro
gadā, trūcīgas ģimenes (personas) statusa
periodā;

18.4. atsevišķi dzīvojošai vientuļai personai ar II grupas invaliditāti, kurai piešķirts
trūcīgās personas statuss līdz 90,00 euro
gadā, trūcīgas ģimenes (personas) statusa
periodā;
18.5. maznodrošinātām ģimenēm (personām), kuras kurināmo nevar iegūt no
sava īpašuma līdz 30,00 euro gadā, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa periodā;
18.6. maznodrošinātām ģimenēm (personām), kuras kurināmo var iegūt no sava
īpašuma līdz 15,00 euro gadā, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa periodā;
19. Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu ir
ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai,
kas dzīvo atbilstoši norādītajai adresei, kuru
pamato ar juridisku dokumentu (īres līgumu, zemesgrāmatas apliecību).
VI Pabalsts bāreņiem
20. Pašvaldības noteiktais pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc ārpusģimenes
aprūpes beigšanās pilngadību sasniegušajam bērnam ir divu sociālā nodrošinājuma
pabalstu apmērā.
21. Pašvaldības noteiktais pabalsts pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās pilngadību
sasniegušajam bērnam sadzīves priekšmetu
un mīkstā inventāra iegādei ir 249,71 euro.
22. Pašvaldības noteiktais pabalsts pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās pilngadību
sasniegušajam bērnam, kurš mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē ikmēneša izdevumiem ir valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā.
23. Pašvaldības noteiktais pabalsts pēc
ārpusģimenes aprūpes beigšanās pilngadību sasniegušajam bērnam, kurš studē
augstskolā vai koledžā ikmēneša izdevumiem ir valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta
apmērā.
VII Pabalsts audžuģimenēm
24. Ja Baltinavas novada bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē un ir noslēgts līgums ar audžuģimeni par bērna ievietošanu audžuģimenē,
pašvaldība audžuģimenei izmaksā:
24.1. ikmēneša pabalstu bērna uzturam
divkāršu Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmērā;
24.2. pabalstu apģērba un mīkstā inventāra
iegādei 20,00 euro mēnesī;
24.3. vienreizēju pabalstu 50% apmērā no
Ministru kabineta noteiktās minimālās
mēneša darba algas apģērba un mīkstā inventāra iegādei, ko izmaksā bērnu ievietojot
ģimenē.
24.4. Atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu, uz laiku , kas ir īsāks par mēnesi piešķir proporcionāli bērna nodzīvoto
dienu skaitam audžuģimenē. Atlīdzības
apmērs par pilnu audžuģimenē nodzīvotu
mēnesi ir vienāds ar bērna kopšanas pabalsta apmēru personai, kas kopj bērnu līdz
pusotram gadam.
VIII Pabalsts krīzes situācijā
25. Pabalstu krīzes situācijā, neizvērtējot
ģimenes (personas) ienākumus un materiālo stāvokli, piešķir:
25.1. katastrofu (uguns nelaimes, plūdu vai
citas stihiskas nelaimes gadījumā) gadījumos līdz 570,00 euro, ja ģimene (persona)
pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt
savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība.
Pabalstu izmaksā ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu
sekas, un tikai tajos gadījumos, ja nepienākas apdrošināšanas atlīdzība, cits valsts
noteiktais pabalsts, vai tas ir nepietiekams
minimālo izdevumu segšanai.
25.2. ja ģimene (persona) nonākusi krīzes
situācijā no viņas neatkarīgu un iepriekš
neparedzamu apstākļu dēļ un tā nevar

apmierināt savas pamatvajadzības vai ir
nepieciešama psihosociāla vai materiāla
palīdzība – līdz 75,00 euro.
25.3. Pabalsts tiek piešķirts, ja klienta iesniegums saņemts ne vēlāk kā 3
mēnešu laikā no krīzes situācijas rašanās.
Iesniegumā par palīdzības pieprasīšanu
iesniedzējs norāda nepieciešamā pabalsta
apmēru un iesniedz krīzes situāciju pamatojošos dokumentus. Ja ģimene (persona)
objektīvu iemeslu dēļ triju mēnešu laikā
nav varējusi vērsties pēc palīdzības, persona
iesniedz sociālajā dienestā dokumentu, kas
to apliecina
IX Veselības aprūpes pabalsts
26.Veselības aprūpes pabalsts ir pašvaldības sociālais pabalsts daļēju medicīnisko
pakalpojumu apmaksai personām, kurām
ir maznodrošinātās personas (ģimenes) vai
trūcīgās personas (ģimenes) statuss un ietver:
26.1. materiālo pabalstu okulista sniegto
pakalpojumu un briļļu iegādes izdevumu
apmaksai bērniem vienreiz gadā līdz 25,00
euro.
26.2.
materiālo pabalstu ortodonta pakalpojumu saņemšanai bērniem reizi gadā
līdz 30,00 euro.
26.3.
materiālo pabalstu medikamentu iegādei bērniem, reizi mēnesī līdz 30,00
euro.
26.4. Pamatojoties uz ārstniecības personu
apstiprinātiem dokumentiem, veselības
aprūpes pabalstu līdz 70,00 euro gadā personai piešķir:
26.4.1. par ārstnieciskajām manipulācijām,
nepieciešamajām operācijām, stacionāru;
26.4.2. klienta veikto diagnostisko izmeklējumu apmaksai;
26.4.3. pacienta iemaksu un /vai līdzmaksājumu pie ārsta speciālista;
26.4.4. par ārstēšanos no alkohola atkarības.
26.4.5. par zobu ārstēšanas un protezēšanas
izdevumiem
26.4.6. ģimenes ārsta vai speciālista (piem.
Endokrinologa, onkologa, acu ārsta, psihiatra, nefrologa u.c. uz īpašas receptes
veidlapas izrakstītu medikamentu iegādes
izdevumu segšanai personai ar I un II
grupas invaliditāti
27. Lai saņemtu veselības aprūpes pabalstu, klients, iesniedz iesniegumu, izdevumu apliecinošu dokumentu kopijas, pakalpojuma nepieciešamību apliecinošus
dokumentus un pakalpojuma saņemšanas
apliecinājumu, ārsta izsniegtas medikamentu receptes, . Pabalsts jāpieprasa trīs
mēnešu laikā no attaisnojuma dokumenta
saņemšanas dienas.
X Pieaugušo ēdināšanas pabalsti
28. Pieaugušo ēdināšanas pabalsts ir
paredzēts personām, kurām pietrūkst līdzekļu ēdiena iegādei.
29. Tiesības saņemt pabalstu ir vientuļai
trūcīgai personai ar I vai II grupas invaliditāti, kura ir sociālā nodrošinājuma pabalsta
saņēmēja.
XII
Lēmumu
apstrīdēšanas
un
pārsūdzēšanas kārtība
30. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var
apstrīdēt Baltinavas novada domē Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
31. Novada domes lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.
XIII Noslēguma jautājums
32. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi
spēku zaudē Baltinavas novada pašvaldības
23.10.2014. saistošie noteikumi Nr.10 „Par
sociālās palīdzības pabalstiem Baltinavas
novadā”.
Baltinavas novada domes
priekšsēdētāja Sarmīte Tabore
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KULTŪRAS AKTUALITĀTES
„Satiec savu meistaru 2019” – Baltinavā
Baltinavā aizvadīta spraiga un
notikumiem bagāta nedēļa. Jau no 1. aprīļa
Baltinavas vidusskolā sākās meistarklases
un tikšanās ar meistariem akcijas „Satiec
savu meistaru 2019 ” ietvaros.
Pirmdienas pēcpusdienā meistari Andris
Slišāns un Ligita Spridzāne Baltinavas vidusskolas folkloras kopas dalībniekiem
mācīja Ziemeļlatgales rotaļas un dejas. 3.
aprīļa vakars aizritēja, mācoties darināt
talkas priekšautu, kur meistares Ivetas
Gabrānes vadībā un Baltinavas etnogrāfiskā
ansambļa dziesmu pavadībā tapa mēslu
talkas priekšauts. Piektdien 5. 04. Baltinavas kultūras namā viena no labākajām pusbalss dziedātājām Helēna Slišāne un Baltinavas etnogrāfiskais ansamblis izdziedāja
dziesmas un dalījās pieredzē. Pusbalss
dziedāšana ir raksturīga Ziemeļlatgalei un
iekļauta nemateriālā kultūras mantojuma
sarakstā.
„Satiec savu Meistaru 2019” sirsnīgais
noslēgums 6.aprīlī Baltinavas kultūras
namā pulcēja tautas muzikanta Andre-

ja Rancāna vijoļspēles cienītājus. Andrejs Rancāns šogad svinētu 90. dzimšanas
dienu, bet viņa mūzika būs vienmēr – bērnu un mazbērnu spēlēta, tautas muzikantu
izpildīta un citiem mācīta. Pasākuma gaitā
atmiņās dalījās Andreja Rancāna tuvinieki, līdzgaitnieki, skolēni un kolēģi. Katram
no viņiem bija atmiņu stāsts par šo dižo
cilvēku. Skanot polkas skaņām, neizpalika
pārsteiguma mirklis – svētku torte ar vijoli virsū. Par to paldies cepējai Venerandai
Keišai.
Pēcpusdienā Baltinavas novada muzejā
Aijas Keišas un Ritas Smuškas vadībā tika
izspēlētas Andreja Rancāna polkas.
Paldies par sadarbību Baltinavas novada muzejam, Baltinavas vidusskolai, bibliotēkai, kultūras nama darbiniekiem,
Baltinavas novada domei, Aīdas Rancānes
ģimenei. Paldies Ivetai Gabrānei par šī
pasākuma organizēšanu un Taņai Začestei
par vadīšanu.

Kultūras kolektīvi ar lieliskiem panākumiem
piedalās skatēs
30.martā Sīļukalnā notika II Latvijas
sieviešu vokālo ansambļu konkursa 1.
kārta, kurā Baltinavas sieviešu vokālais
ansamblis ieguva II pakāpi, saņemot
38,06 punktus.
6.aprīlī Kubulu kultūras namā notika Balvu
deju apriņķa skate-koncerts, kas aizritēja kā
gatavošanās Starptautiskajam tautisko deju
festivēlam “Eima eima”, kas notiks arī Baltinavā 30. jūnijā.
1. maijā 12 jauktie un senioru kori Gulbenē aizvadīja koncertu “Mirkli pirms...”
Tajā piedalījās arī Baltinavas novada jauktais koris. Šoreiz korus nevērtēja vērtēšanas
komisija. Kori atrādīja apgūto repertuāru
svētkiem “Mirklis Balvos”, kas būs 1. jūnijā.

Savukārt Baltinavas vidusskolas jauktais
koris Latgales reģionā ieguvis I pakāpi.
Kora vadītāja Aija Nagle saka: “Mūsu skolas Jauktajam korim Latgales reģionā I pakāpe! Mēs esam to paveikuši! Vēlos teikt
Lielu paldies saviem kora dziedātājiem
par ieguldīto darbu. Lai piedalītos Lielajos
Skolēnu Dziesmu un deju svētkos nākošajā
gadā, jāiegulda Milzīgs Darbs! Mēs šogad
esam izcīnījuši kandidāta statusu.
Lai vai kā – ja vien mēs vēlēsimies, Jaunajā Estrādē mums pašiem pirmajiem būs
iespēja pacelt acis uz Lielajiem Virsdiriģentiem, kuru rokas ar mūsu balsīm debesīs
zīmēs Dvēseļu varavīksni, izsenis sauktu
par Dziesmu! Mēs būsim tie!..... “

Inta Krakopa, KN vadītāja

Inta Krakopa, Baltinavas KN vadītāja

Lieldienas ieskandina Amatnieku centrā
Lieldienu rīts skaists un saulains baltinaviešiem iesākās Amatnieku centrā. Baltinavas rokdarbnieki un amatnieki Anitas
Kašas vadībā bija sarūpējuši krāšņu un
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daudzveidīgu rokdarbu izstādi, kura būs
apskatāma visu vasaru. (Liela daļa darbu
ir arī nopērkami). Apmeklētājus pasākumā ar savām dziesmām iepriecināja

tautas
muzikanti Aija Keiša, Sarma Sutugova, Iveta Gabrāne, Eduards Buravecs.
Bērni varēja ripināt Lieldienu olas, Intas
Krakopas vadībā tās izdaiļot ar oriģināliem
zīmējumiem, kā arī visi apmeklētāji varēja

cienāties ar ar karstu tēju, kafiju, mājražotaju sagādātajiem labumiem. Pēcpusdienā
kultūras namā varēja baudīt etnogrāfiskā
ansambļa un MMS audzēkņu sniegto koncertu, kā arī Tilžas amatiertātru izrādes.
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Baltinavas vidusskolas jaunumi
Muzikālais pasākums „Dažādo mūzikas stilu pasaulē”
mones”(8.klase),
rokenrols-Elviss
Preslijs(6.klase),
opermūzika„Spoks”(10.klase),
šlāgermūzika
–
„ Apvedceļš”(12.
klase kopā ar
1.klasi) un reps„Latgalīšu reps”(5.
klase).Pēc skolēnu
priekšnesumiem
uz skatuves uznāca īstais” Latgalīšu
reps”.
Grupas
dalībnieki Ivo un
Didzis kopā ar
dīdžeju 40 minūšu
Pasākuma vadītāji 11.klase kopā ar viesiem - grupu “Latgalīšu reps“
garumā
sniedza koncertu, kura
26.aprīļa pievakarē Baltinavas kultūras laikā skolēni ar patiesu aizrautību dziedānama foajē valdīja dzīva rosība : trinkšķē- ja un dejoja, īpaši tos aizrāva hīts „Žārei
ja ģitāras, ritmu piesita bungas, pie gali”. Pēc koncerta izskanēšanas 11.klases
spoguļa pēdējo grima triepienu vēl vilka skolēni pasniedza māksliniekiem Veneranun parūkas piemērīja populāru mūzikas das Keišas un Annas Pundures kopīgi
grupu dalībnieki, lielajā zālē mikrofonu cepto torti, kuru rotāja uzraksts ”Latgalīšu
skaļumu pārbaudīja skaņu un gaismas reps”. Grupas koncerts notika ar Kultūras
pults pavēlnieks Mārtiņš. Vēl mirklis, un ministrijas programmas „Latvijas skolas
11. klases organizētais pasākums 1.-12. soma” finansiālu atbalstu.
klasei „Dažādo mūzikas stilu pasaulē” Klašu sagatavotos priekšnesumus vērtēvarēja sākties, bet līdz šim brīdim bija ilgs ja zālē sēdošā žūrija: Marija Bukša, Liene
gatavošanās ceļš ejams.
Logina, Sandra Circene, Māris Keišs un
Katra klase jau janvārī izlozēja savu mūzi- Jānis Boldāns, tās vērtējums bija objektīvs
kas stilu, kuru iepazina dažādos avotos un un uzmundrinošs, katra klase tika pie kāapkopoja informāciju pašu veidotajās sie- das godalgotas balvas- oriģinālajām koka
nas avīzēs, kuras bija arī aplūkojamas kluba meistara Vilhelma Laganovska darinātajām
priekštelpā. Izvēlētie mūzikas stili bija dažā- statuetēm un 11.klases ar sponsoru atbalsdi: roks, poproks, popmūzika, rokenrols, tu sarūpētajiem našķiem. Šogad pasākufolkmūzika, šlāgermūzika, opermūzika, ma noslēgumā tika pasniegta arī Skatītāju
kantrī un reps.
balva, to pēc rakstiskā klātesošo balsojuma
Ar muzikālā vakara vadītāju Līnas un Ivo saņēma 9.klase.
uznācienu uz stilizētās youtubes skatuves 11.klases skolēni Agrita, Jānis, Iluta, Līna,
un ievaduzrunu latviešu un latgaliešu Salvija, Patrīcija, Ivo, Airita, Andžela,
valodā Latgales mēneša sakarā ilgi gaidītais Alise, Raivis pateicas saviem vecākiem par
tradicionālais skolas pasākums varēja sāk- emocionālo atbalstu, sponsoriem : Imanties .Visiem klātesošiem tika piedāvāts kopā tam Slišānam un Baltinavas vidusskolai,
ar 11.klases skolēniem Patrīciju, Salviju, Guntaram Bartkevičam, Marijai Bukšai un
Raivi, Agritu, Airitu, izmantojot interneta Mūzikas un mākslas skolai, Artim Boldāplašās iespējas, gatavoties kontroldarbam nam, Taisijai Jermacānei, i.u. ”Pie Ieviņas”,
mūzikā par tematu „Mūzikas stili”. Uz veikalam „Pietālava”, mājsaimniecībām
skatuves kā datorekrānā viena pēc otras ”Imanti”, „Upeslīči” - par finansiālu atbalsmainījās mūzikas stilus spilgti raksturo- tu, skolotājai Anitai Keišai, kultūras nama
jošās gan latviešu, gan ārzemju grupas darbiniecēm Intai Krakopai un Sarmai Suun izpildītāji: folkmūzika-Eriņu ģimene(4. tugovai par tehnisku palīdzību, Mārtiņam
klase), roks – grupa „Līvi”(9.klase). kantrī un Vilhelmam Laganovskiem par pasāku– „Sestā jūdze”(2.klase kopā ar sešgadīgo ma apskaņošanu un iemūžināšanu video.
bērnu grupiņu), popmūzika – Džastins
Timberleiks(3.klase), poproks – „Ra-

Tatjana Začeste, Baltinavas v-skolas skolotāja

Tikšanās ar mākslinieci Elitu Patmalnieci
Šī gada 3.aprīlī Balvu profesionālajā un
vispārizglītojošā vidusskolā notika profesionālās izglītības forums – “Atslēga
uz darba tirgu”. Pasākumā piedalījās
uzņēmēji, profesionāļi, jaunieši un darba ņēmēji, kopā - 140 foruma dalībnieki. Īpašais viesis bija populārā māksliniece
Elita Patmalniece. Baltinavas vidusskolas
meitenes-Ariadna Grigorjeva, Kitija Keiša
un Agrita Luīze Kušnire kopā ar skolotāju
Indru Keišu tika uzaicinātas uz meistarklasi

kopā ar mākslinieci. Ievadā E.Patmalniece
pastāstīja par savu daiļradi, kā top viņas
darbi un kā gleznu idejas pārtop ekstravagantos tērpos.
Noslēgumā jaunieši no vairākām Balvu
novada skolām un Baltinavas vidusskolas radoši darbojās, apgūstot mākslinieces
rokraksta pamatus. Darbs bija aizraujošs,
ļoti krāsains un drosmīgu tēlu piepildīts.
Paldies māksliniecei-tā bija izcila pieredze
un iespēja apgūt kaut ko jaunu.

Teksts, foto: Indra Keiša, Baltinavas v-skolas skolotāja

Kronenbergs ciemojas Baltinavā

Baltinavas vidusskolas Paaudžu centrā 4.aprīlī tika atklāta A.Kronenberga
daiļradei veltīta izstāde “Zīmē&Rīmē“,
kura atceļojusi taisnā ceļā no Latvijas Nacionālās bibliotēkas.
Izstāde tapusi Latvijas simtgadē, izceļot Alberta Kronenberga nozīmīgo ieguldījumu
Latvijas kultūras attīstībā. Mākslinieku Annas Vanagas, Agneses Rutkovskas, Martas
Laures, Artūra Lāča un Viviannas Marias
Stanislavskas radītā ekspozīcija bērniem
un jauniešiem palīdzēs labāk izprast savas
tautas pagātni un vispārcilvēciskās vērtības
– labestību, vienkāršību, godīgumu un asprātību, kas ir mūžīgas un nenoveco.
Izstādei radīti interaktīvi objekti – mini-

Izstādes idejas autore Ilze Jansone Saulīte
demonstrē 3D grāmatu

atūrs karuselis, kas veidots Kronenberga
grāmatas Sprunguļmuižā gadatirgus stilistikā, trīs dimensiju ilustrāciju grāmata ar
grāmatas Mazais ganiņš un viņa brīnišķais
ceļojums motīviem un digitāli iedzīvināta grāmata Zelta laiki ar aktiera Zigurda
Neimaņa ierunātu tekstu. Izstādē iekārtota
darbošanās zona radošai izpausmei, kur
zīmēt, rīmēt, krāsot, lasīt, sacerēt dzejoļus
un minēt mīklas. Darbošanās interaktīvajā
izstādē un izstrādātie izglītojošie materiāli
veicina Alberta Kronenberga radošā mantojuma izmantošanu literatūras, vizuālās
mākslas un vēstures mācību programmu
apguvē.
Izstāde maija beigās aizceļos uz Krāslavu.
Šogad Latgalē tā ciemojas tikai divās vietās
- Baltinavā un Krāslavā.
Kā saka izstādes idejas autore, Kronenberga mazmeita Ilze Jansone Saulīte par
ciemošanos Baltinavā: “Ceļš tāls, mākoņi
skaisti, Latgale viesmīlīga bez gala! Baltinava, pie pašas robežas ar Krieviju ir latviska, stabila savās vērtībās, ļaudis ļoti radoši.
Baltinava ir bagāta - tur mīt darbīgi un radoši ļaudis . “

Silvija Buklovska
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Zinātniski pētniecisko darbu prezentācija
Baltinavas vidusskolā

2019.gada 2.aprīlī pēc 7.mācību stundas
ģeogrāfijas klasē, klātesot skolotājiem
un skolasbiedriem, Baltinavas vidusskolas 11.klases skolēni prezentēja savu
veikumu zinātniski pētniecisko darbu
izstrādē. Šī mācību gada laikā skolotāju – konsultantu Intas Ludboržas, Annas
Priedītes, Zanes Ozoliņas, Lilitas Kūkojas
vadībā jaunieši apguva pētniecisko darbu
veidošanas soļus: tēmas izvēle, hipotēzes izvirzīšana, informācijas vākšana par izvēlēto
tēmu, atlase, apstrāde, darbs ar dažādiem
informācijas avotiem un literatūru, secinājumu formulēšana un darbu prezentēšana. Zinātniski pētniecisko darbu tematika
bija plaša: “Medicīnas attīstība Baltinavas
novadā”(Salvija Supe un Airita Ločmele),
“Surikovas skola 20.gadsimtā”(Iluta Keiša),
“Otrā pasaules kara notikumi Baltinavā”(Jānis Doroškevics), “Izglītība Baltinavas vidusskolā – labs pamats turpmākajai
karjerai”(Agrita Luīze Kušnire), “Ūdens
kvalitātes rādītāju noteikšana un atbil-

stība
dzeramā
ūdens kvalitātei
Baltinavā”(Līna
Pundure), “Motoklubs”Grifs”un
motokross
B a lt i n av ā”
(Ivo Benedikts
Skabs), “Tabakas
reklāmu attīstība
no 20.gadsimta
līdz
mūsdienām”(Patrīcija Ločmele) un
“Spraudeņu
apsakņošana,
izmantojot
augšanas
stimulatorus”(Raivis Logins). Pēc darba prezentācijām to autoriem tika uzdoti
klausītājus interesējošie jautājumi un izteikti pamudinājumi atsevišķu tēmu tālākai
izpētei. Zinātniski pētniecisko darbu veidošanā iegūtās prasmes lieti noderēs studijām augstskolā.

Tatjana Začeste, 11.klases audzinātāja

Konkursā “Mazais prātnieks” sešgadnieki iegūst 1.vietu!
25. aprīlī Rugāju novada vidusskolā
notika starpnovadu konkurss „Mazais
prātnieks”, kurā piedalījās arī Baltinavas
vidusskolas 6-gadīgo bērnu komanda un
ieguva 1. vietu. Konkursa tēma: „Esi vesels, jūties drošs”. Mērķis: veicināt pirmsskolas vecuma bērnu prasmi rūpēties par
savu veselību un uzņemties atbildību par
to.
Visas komandas bija konkursam cītīgi gatavojušās. Konkurss iesākās ar katras komandas mājasdarba prezentāciju „Rīta
rosme – možas dienas sākums”. Konkursa

gaitā komandu dalībniekiem, pildot dažādus uzdevumus, bija jāparāda savas mācību
gada laikā iegūtās zināšanas, prasme darboties komandā un spēja prezentēt žūrijai
savas komandas darbu. Bērniem patstāvīgi
bija jāprot iepazīstināt ar sevi, neapjukt ciparu rindās, atpazīt veselīgus ēdienus, pārzināt
cilvēka ķermeņa daļas, izveidot komandas
prezentāciju par izvēlēto augli vai dārzeni
un no dotajiem produktiem pagatavot veselīgas sviestmaizes, ar kurām pēc konkursa
pacienāties. Kā bērni atzina, pasākums bija
ļoti interesants un izzinošs.

Ilze Ločmele, Baltinavas pirmsskolas metodiķe

Latgolas kongresa dīna - 27. apreļs
Kariņš, Izglītības un
zinātnes ministre Ilga
Šuplinska, Tieslietu
ministrs Jānis Bordāns, Saeimas frakciju pārstāvji, jurists
un Valsts prezidenta amata kandidāts
Egils Levits, režisors,
latgaliešu
kultūras
aktīvists
Viesturs
Kairišs.
26. aprīlī Tieslietu
ministrijā bija konference
“Latgalīšu
Baltinavas v-skolas komanda latgaliešu valodas un
rokstu
volūda
kultūrvēstures olimpiādē Rēzeknē.
izgleiteibā i pietnīŠogad pirmo reizi 27. aprīlis valstī tika
ceibā. Cytu regionoficiāli atzīmēts kā Latgales kongresa alūs i mozuok lītuotūs volūdu pīmāri” .
diena, jo 2018. gadā Saeima atbalstīja šīs Tā bija veltīta latgaliešu valodai, kā arī citu
dienas iekļaušanu valstī oficiāli svinamo reģionālo valodu situācijai Eiropā (veru
un atzīmējamo dienu sarakstā.
valoda Igaunijā, kašubu valoda Polijā, frīzu
Kāpēc 27. aprīlis ir atzīmējams kā Lat- valoda Nīderlandē). Latvijas situācija (2
gales kongresa diena? 1917. gada 26.-27. rakstu valodas vienai tautai) tika salīdzaprīlī Rēzekne sanāca Latgales kongress, ināta ar līdzīgo situāciju Norvēģijā, kur
kas lika pamatus vienotai Latvijas valstij, arī vienai nācijai- norvēģiem ir 2 rakstu
kuru proklamēja 1918. gada 18. novem- valodas- bukmols un jaunnorvēģu valobrī. Latgales kongresā, kuru vadīja Francis da. Konferencē piedalījās valodu pētnieki,
Trasuns, pieņemtajā rezolūcijā bija pausts, izglītības, kultūras jomas pārstāvji, politiķi,
ka Latgales latvieši ir viena tauta ar Vidze- ārvalstu vēstnieki.
mes un Kurzemes latviešiem, kas apvieno- 27. aprīlī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā
jas vienā politiskā organismā. Rezolūcija arī notika plašākais pasākums- Latgales dinoteica, ka, apvienojoties ar Vidzemes un ena. Tās laikā visas dienas garumā visos
Kurzemes latviešiem, latgalieši patur savas “Gaismas pils” stāvos notika Latgalei veltīpašnoteikšanās tiesības valodas, ticības, tas aktivitātes- grāmatu atvēršanas svētki,
skolu, saimniecības un zemes jautājumos.
tikšanās ar latgaliešu literātiem, kultūras un
Šogad pirmo reizi valsts līmenī oficiāli sabiedriskiem darbiniekiem, filmu demonatzīmējot Latgales kongresa dienu, Rīgā strēšana, Latgales cienastu baudīšana, bija
notika vairāki pasākumi.
latgaliešu grāmatu galds, dziesmas, dejas,
24. aprīlī Saeimā notika Latgales kongre- Anneles Slišānes izstāde “100 deči Latvijai”
sa dienai veltīta svinīgā sēde, kur Latgales un citas aktivitātes. Kultūras ministre Dace
pašvaldību un sabiedrisko organizāciju Melbārde sveica Latgales dzejnieci Annu
pārstāvjus uzrunāja Saeimas priekšsēdētāja Rancāni jubilejā. Latgales dienā NacionālaInāra Mūrniece, premjerministrs Krišjānis jā bibliotēkā kopā ar Upītes fokloras kopu
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uzstājās arī baltinavieši, pasākumā piedalījās arī Baltinavas v-skolas 5. klases skolēni,
kuri mācās novada mācību.
Cerams, ka ar katru gadu Latgales kongresa
diena un tās nozīme būs arvien labāk zināma un novērtēta ne tikai Latgalē, bet arī
visā Latvijā.
Latgolai veļteiti pasuokumi Baļtinovas
vydsškolā
Latgaliešu
nevalstiskās
organizācijas, sagaidot Latgales kongresa dienu,
pasludināja aprīli par Latgales mēnesi. Arī
Baltinavas vidusskolā notika dažādi pasākumi, popularizējoši latgaliešu valodu,
Latgaliešu mūziķis Ingars Gusāns (skatuves
kultūru un identitāti.
vārdā- Sovvaļnīks)
Jau marta beigās skolā notika Ziemeļlatgales starpnovadu ģeogrāfijas konkurss 7.- klase šogad bija organizējusi kā vērienīgu
9. klasēm “Eiropa, Latvija, Latgale”, kurā muzikālu vakaru “Dažādo mūzikas stilu papiedalījās skolēni no Balvu, Rugāju, Viļakas saule”, kura “vakara nagla” bija uzaicinātās
un Kārsavas novada. 9. aprīlī Skolēnu pa- latgaliešu mūziķu grupas “Latgalīšu reps”
dome 5.-12. klašu skolēniem organizēja er- uzstāšanās. 29. aprīlī latgaliešu valodas
udīcijas konkursu “Es mīlu Tevi, Latgale!”. fakultatīva dalībnieki tikās ar valodnieci no
13. aprīlī baltinavieši Rēzeknē piedalījās ik- Poznaņas universitātes (Polija) Nikolu Nau,
gadējā latgaliešu valodas un kultūrvēstures kuras pētījumu lauks ir arī latgaliešu valoda.
olimpiādē un skatuves runas konkursā Aprīlī- Latgales mēnesī skolas 1.stāva gaitenī
“Vuolyudzāni”. Viktorija Olipova (4.kl.) bija apskatāma arī neliela latgaliešu grāmatu
skatuves runas konkursā ieguva atzinību, un Latgales tematikai veltīto grāmatu izbet Baltinavas v-skolas komanda (Egija stāde.
Ločmele, Megija Bukša, Ilze Jermacāne,
Imants Slišāns,
Māra Laganovska, visas no 12.klases)
Baltinavas v-skolas vadītājs
olimpiādē ieguva 3.vietu.
17. aprīlī skolā bija
tikšanās
ar
latgaliešu mūziķi Ingaru Gusānu (skatuves
vārdā- Sovvaļnīku).
Viņš
arī
savulaik tik populārās
grupas “Borova MC”
dibinātājs.
26.
aprīlī
skolas
tradicionālo
pasā- Tikšanās ar latgaliešu valodas pētnieci Nikolu Nau
kumu “Popiela” 11. (Poznaņas Universitāte).

2019. gada aprīlis

Baltinavas novada domes informatīvais izdevums

JAUNUMI MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLĀ

SPORTA AKTUALITĀTES

Mūzikas un mākslas skolas orķestris gūst panākumus

Futbola turnīrs Lieldienās

Šis gads ir ļoti nozīmīgs radošajiem
kolektīviem, jo uzsākta gatavošanās XII
Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un
deju svētkiem. 7. martā notika izglītības
iestāžu pūtēju orķestru skates Latgales
un Vidzemes novadu kolektīviem. Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas orķestris tika novērtēts ar II pakāpes Diplomu, apsteidzot daudzus citus C grupas
orķestrus.
Orķestri startēja četrās grupās. Baltinavas
Mūzikas un mākslas skolas orķestris (diriģents A. Bukšs) startēja C grupā. Orķestris
atskaņoja obligātās programmas skaņdarbu R.Rēriha harmonizācijā “Rikšiem bērīt”
un izvēles R. Paula skaņdarbu A.Kloppes
aranžējumā “Dzīvības mūžīgais vārds”.
Orķestru sniegumu vērtēja žūrija - Harry Illak (Georga Otsa Tallinas mūzikas
koledžas attīstības nodaļas vadītājs, diriģents) , Jānis Retenais (Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas asociētais profesors, diriģents), Pēteris Rudzītis (VISC
pūtēju orķestru nozares ekspertu komisijas
loceklis, diriģents) un Egīls Šķetris ( VISC
Interešu izglītības un audzināšanas darba
nodaļas vecākais referents, mūziķis).

13. aprīlī Latgales un Vidzemes novada
20 pūtēju orķestri pulcējās uz Modelēšanas
koncertu Madonas sporta centrā. Koncerta vadmotīvs bija “Rotā” un tajā piedalījās
arī Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas
orķestra dalībnieki.
Kā pirmais skaņdarbs izskanēja A. Celma
pirmatskaņojums “Rotā puiši, rotā meitas”. Skaņdarbu uzsāka flautas solo, kam
pievienojās visu orķestru flautas, meitenes
un viss koporķestris. Tam sekoja V. Pūces
skaņdarbs “Saule sēja sidrabiņu”. Tālāk
savu repertuāru izspēlēja C grupas, B,
grupas un A grupas orķestri. Skaņdarbu skanējumu bagātināja meiteņu defilē.
Koncertā noslēgumā koporķestra izpildījumā skanēja R. Paula “Dzīvības mūžīgais
vārds”. Īpaši pacilājoši izskanēja valsts
himna nobeigumā, valsts karogu iepludinot starp orķestrantiem un orķestrantu gaviles. Pateicības vārdus teica valsts
Izglītības satura centra neformālās izglītības departamenta direktore Agra Bērziņa,
aicinot satikties visiem 2020. gada vasarā
XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētkos Rīgā.

21.04.2019 Pirmajās Lieldienās notika
futzāla turnīrs kurā piedalījās 4 komandas. Pārstāvētas tika Tilžas, Briežuciema,Vectilžas un Baltinavas komandas.
Uzvaru izcīnīja Baltinavas futbola koman-

da: Jānis Keišs, Lauris Keišs, Reinis Keišs,
Zigmārs Keišs, Kaspars Pakalnītis, Jānis
Doroškevics.
2.vieta Briežuciema komandai, 3.vieta Vectilžas komandai, 4.vieta Tilžas komandai.

Zoles turnīrs Baltinavā noslēdzies

“Klaberjakte 2019”
Sestdien 27 aprīlī Rīgas Tehnisko universitāti pieskandināja bērni un jaunieši
no visas Latvijas. Te notika Valsts izglītības satura centra rīkotais tradicionālās
muzicēšanas konkurss “Klaberjakte
2019” fināls, tradicionālo deju konkurss
“Vedam danci 2019” fināls , kā arī tradicionālās dziedāšanas konkurss “Dziesmu
dziedu kāda bija 2019” fināls.
Muzicēšanas prasmes tradicionālā manierē
rādija arī baltinavieši. Baltinavas Mūzikas
un mākslas skolas kapela, vadītāja Liene

Logina, atskaņoja latgaliešu tautas dziesmu
“Tymsa, tymsa tei naksneņa” un Andreja
Rancāna repertuāra Trokū polku.
Kapelas priekšnesums tika novērtēts ar I
pakāpes Diplomu.
Paldies skolotājai Lienei Loginai (vijole),
Viktorijai Kokorevičai ( klabeklis), Renātei
Ločmelei (akordeons), Annijai Antonovai
( cītars), Dagnijai Antonovai ( tamburīns),
Samantai Juhmanei ( vijole), Domenikam
Slišānam (vijole), Elvim Circenim (vijole),
Oļegam Putniņam (bungas).

Marija Bukša , Mūzikas un mākslas skolas vadītāja

23.aprīlī noslēdzās ZOLES TURNĪRS Baltinavā. Rezultāti bija ļoti blīvi un
līdz pēdējam brīdim nebija paredzams uzvarētājs. Zoles turnīrā Uzvaru guva
Jānis Gruševs. 2. vietu ieguva Slaviks Bistrovs. 3. vietu ieguva Francis Bukšs
4.vietu ieguva Kaspars Sisojevs.5.vietu ieguva Andris Ločmelis.
Sveicam uzvarētājus!

Egons Ločmelis, Baltinavas novada sporta organizators
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2019 .gada aprīlis

Sākoties tūrisma sezonai, aicinām izbraukt velotūrisma maršrutu “VĒSTURES ATSKAŅAS GRĪVAS MEŽOS“

Ir sācies pavasaris, kas ir zaļā gaisma
riteņbraucējiem. Pagājušā gada maijā
Baltinavas novadā tika atklāts marķētais
velomaršruts “Grīvas mežu vēstures
atskaņas“ ar numuru 785.
Maršruta garums ir 34 kilometri. Tas
aptver 7 vēsturiskus apskates objektus,
kā arī Baltinavas novada ezerus un meža
bagātības. Piemēram, daļa no maršruta ir
medņu lieguma zonā. Tajā nedrīkst ierīkot
atpūtas zonas un iebraukt ar velosipēdiem,
toties garāmbraucot, ja paveicas, var redzēt
medņus. Arī Muotrīnes ezers, viens no apskates objektiem, ir dabas liegums. Grīvas
mežu masīvā ir vairākas vietas, kur ir uzstādīti piemiņas akmeņi gan nacionālajiem
partizāniem, gan padomju partizāniem. Ir
apskatāmas zemnīcu vietas, kur mitinājušies
partizāni, ir arī atjaunots bunkura paraugs,
kurā ieejot, var izbaudīt kara laiku atmosfēru. Pie katra no objektiem ir uzstādītas
plāksnes ar paskaidrojošiem tekstiem. Ir arī
norādes, lai velobraucēji neapmaldītos.

OBJEKTU APRAKSTI

1.Piemineklis Artūram Balodim

Artūrs Balodis bija padomju partizāns,
kurš cīnījās nacistiskās Vācijas okupācijas
laikā 20.gadsimta 40.gados. Viņš bija īpašo
uzdevumu komandieris 1.apakšvienībai,
kura mitinājās Grīvas mežu masīvā. Vēlāk tā

tika pārdēvēta par A apakšvienību un bija
viena no spēcīgākajām 2.pasaules kara padomju partizānu vienībām vācu okupācijas laikā Latvijas teritorijā. 1944.gada jūnijā nacistiskās Vācijas okupanti organizēja
masveida soda ekspedīciju pret padomju
partizāniem, kuru nosauca par operāciju “Rīga”. A.Balodis šais nevienlīdzīgajās
cīņās krita. Kaujasbiedri vietā, kur viņš
gāja bojā, bērzā iegrieza burtus AB, lai
to neaizmirstu. Pēc kara novadpētnieki
iezīmēto bērzu atrada un tai vietā uzstādīja
piemiņas plāksni Artūram Balodim.

2.Visiem Grīvas mežos kritušajiem

Šo piemiņas akmeni Grīvas mežu masīvā
ir uzstādījuši VAS “Latvijas valsts meži”
par godu partizāniem, kuri cīnījās par savu
dzimteni. Blakus piemiņas akmenim ir
karte-shēma ar partizānu mītņu – apskates
objektu norādēm. Ir ierīkota arī atpūtas
vieta.

3.Nacionālo partizānu apmetnes
vieta

Šai vietā Grīvas mežu masīvā atradās nacionālo partizānu, kuri cīnījās pret padomju okupāciju, apmetnes. Ir saglabājušās
atsevišķu bunkuru vietas, pēc kuru vizuālā
izskata var spriest, cik lielas un kādas formas bijušas zemnīcas. Nacionālie partizāni
Grīvas mežos un apkārtnē, pretojoties padomju varai, darbojās vairākus gadus pēc
otrā pasaules kara beigām.

4.Grīvas mežu memoriālais
ansamblis, pazemes bunkurs

Vizuāli iespaidīgais pieminekļu ansamblis
uzcelts 20.gadsimta 70. gados par godu padomju A apakšvienības partizāniem. Šai
vienībā darbojās aptuveni 200 partizānu
no vietējās apkaimes. Viņi galvenokārt
nodarbojās ar vietējā dzelzceļu tīkla atsevišķu posmu un vilcienu sastāvu sprid-

zināšanu, lai traucētu nacistiskās Vācijas armijas munīcijas, medikamentu un
pārtikas piegādei. Šos uzbrukumus vācu
armijai sauca par “Sliežu karu”. Partizāni
mitinājās īpaši šim nolūkam uzceltos
pazemes bunkuros. Tika uzcelta arī viena
īpaša zemnīca, kurā bija plānots izveidot
nelielu pārvietojamo tipogrāfiju. Blakus
memoriālajam ansamblim mūsdienās ir
atjaunots bunkurs, kurā var spilgti izjust
kara laiku atmosfēru.

5.Meiteņu kalniņš

1944. gada jūnijā nacistiskās Vācijas okupanti veica plašu soda ekspedīciju pret
padomju partizāniem jeb Grīvas mežu
“ķemmēšanu”, kuru nosauca par operāciju “Rīga”. Tajās senajās jūnija dienās cilvēki nevis nodarbojās ar siena pļaušanu,
bet mežos cīnījās par savām dzīvībām. A
apakšvienībai, tāpat kā katrai partizānu
vienībai, bija sava saimnieciskā rota,
kura rūpējās par pārtikas, apģērba sagādi un kopa ievainotos. Operācijas “Rīga”
laikā vācu karavīri uz Numernes kalniņa
aplenca saimniecisko rotu, kurā pārsvarā
bija jaunas meitenes, un visas tika nošautas. Kopš šiem traģiskajiem notikumiem
Numernes kalniņu vietējie iedzīvotāji
pārdēvēja par Meiteņu kalniņu. Šai vietā
ir uzstādīts piemiņas akmens.

Paredzētās darbības nosaukums:

Derīgo izrakteņu (kūdras) ieguves lauku paplašināšana kūdras atradnē “Jegorovas purvs”

Ierosinātājs:

AS “Latvijas valsts meži”
vienotais reģistrācijas Nr.40003466281
Juridiskā adrese: Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004
Tālrunis: 67610015
e-pasts: lvm@lvm.lv
Baltinavas pagasta Baltinavas novada zemes īpašumā
“Baltinavas masīvs” (kadastra numurs 3844 008 0007),
zemes vienības kadastra apzīmējums 38440070086)

6. Motrīnes zelta priede

Paredzētās darbības ietvaros plānots veikt kūdras ieguvi aptuveni ~ 224,4 ha platībā.
Vidējais kūdras ieguves apjoms gadā plānots 140 000
m³. Kūdras pārstrāde uz vietas nav paredzēta

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt
informāciju par paredzēto darbību un
iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:

Baltinavas novada dome, Kārsavas iela 16, Baltinava,
Baltinavas novads, LV-4594, www.baltinava.lv
SIA “Vides Konsultāciju Birojs” mājas lapā www.vkb.lv
sadaļā “Jaunumi”

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2019.gada 27. maijā plkst. 17:00 Baltinavas novada
domes telpās - Kārsavas ielā 16, Baltinavā, Baltinavas novadā.
Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt 30 dienu laikā pēc paziņojuma
publicēšanasVides pārraudzības valsts birojā (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis:67321173, fakss:67321049, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv , mājas lapa: www.vpvb.gov.lv)

BALTINAVAS NOVADA DOME

MAIJA DZIEDĀJUMI
Datums

Vieta

Laiks

1.maijā

Baltinavas katoļu
baznīcas dārzā

plkst.17:00

7.maijā

Keišu kalnā

plkst.10:00

14.maijā

Morkovā
(krusta iesvētīšana)

plkst.10:00

16.maijā

Merkuzīnes kapos
Psalmu dziedājumi

plkst.10:00

21.maijā

Slobodā (kapličā)

plkst.11:00

28.maijā

Mačusolā

plkst.10:00

sestdienās

Puncuļovā

plkst.15:00

svētdienās

Pliešovas kapos

plkst.15:00

svētdienās

Obeļovā

plkst.13:00

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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Informāciju sagatavoja
Silvija Buklovska

Paldies Anitai Kašai, Valentīnai Daukstei, Aijai Keišai, Ivetai Gabrānei, Sarmai Sutugovai, Lucijai Loginai, Raimondam
Leicānam, Ingrīdai Bleidelei, Violentai Kubuliņai, Aelitai
Mežalei, Laram Mītke, Vinetai Kašai, Svetlanai Ločmelei, Intai Krakopai, Agritai Kušnirei par jauko Lieldienu pasākumu
Amatnieku centrā.
Paldies Lielās Talkas organizatorei Silvijai Buklovskai, saimniecēm Marijai Skabai, Violentai Kubuliņai un visiem, kuri
piedalījās Ontona i Annes parka sakopšanā!
Paldies Mūzikas un mākslas skolai un Ditai Niperei par “Deju
dienu 2019” Baltinavā!
Paldies amatierteātrim “Palādas” un vadītājai Anitai Ločmelei, Nautrēnu pagasta Dekteru teātrim un vadītājai Ērikai Bozovičai par 4.maija izrādi “Apsolītā zeme”!

Datums, kad pieņemts VPVB lēmums
Vides pārraudzības valsts biroja 2018.gada 12.jūlija
par nepieciešamību veikt paredzētās dar- lēmums Nr.5-03/3 par ietekmes uz vidi novērtējuma
bības ietekmes uz vidi novērtējumu:
procedūras piemērošanu
Paredzētās darbības apraksts:

7. Motrīnes ezers

Motrīnes ezers ietilpst Natura 2000 teritorijā. 2004.gadā ezeram piešķirts lieguma
statuss. Motrīnes ezeru ieskauj purvs, kuru
vides speciālisti uzskata par izcilu zāļu un
pārejas purvu ar daudzām aizsargājamo
augu sugām. Te sastopama dižā aslape,
dzeltenā akmeņlauzīte, dzegužpirkstīte,
ziemeļu linneja u.c. Dabas liegumā mājo
arī ļoti rets bezmugurkaulnieks – pumpurgliemezis. Ezera maksimālais dziļums ir 3,9
metri. Tam var piekļūt no vienas puses, kur
iekārtota atpūtas vieta – ugunskurs, nojume ar galdu un soliem, kā arī laipa līdz
pašam ezeram. P.S. Velomaršruta kartes ir
pieejamas Baltinavas novada domē pie tūrisma konsultantes Silvijas vai arī novada
mājaslapā sadaļā Tūrisms PDF formātā lejuplādējamā versijā.

Sena leģenda, kura gan nav saistīta ar partizānu cīņām, vēsta, ka pilnmēness naktī
tieši plkst.24.00 no Zelta priedes nolauzts
zariņš pārvērtīsies tīrā zeltā ar vienu nosacījumu. Tam, kurš pieskaras priedei,
jābūt skaidrai, cēlai sirdij un tīriem nodomiem. Var nolauzt tikai tāda izmēra
zaru, kurš ietilpst vienā plaukstā. Pie šīs
priedes katrs var pārbaudīt savas sirds un
nodomu tīrību. Savdabīgās formas prie-

PAZIŅOJUMS
PAR PAREDZĒTĀS DARBĪBAS IETEKMES UZ VIDI ZIŅOJUMA
SABIEDRISKO APSPRIEŠANU

Darbības norises vieta:

de gan ir mirusi, taču nav zaudējusi savu
maģisko spēku.

