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Domes ziņas jūnijā

Pēc senlatviešu laika posmu iedalī- VARAM ministru Juri Pūci sakarā ar hailovnu pārrunāt un vienoties par tālāko
juma jūnijs tika dēvēts par Ziedu un plānoto administratīvi teritoriālo re- sadarbību kultūras, tūrisma jomā. Tikšanās
Vasaras mēnesi. Jūnijs ir nosaukts par formu, kurā piedalījās visu četru novadu laikā bija iespēja iepazīties ar Pitalovas rajogodu romiešu dievietei Junonai. Jūni- vadība un deputāti. No Baltinavas novadu na muzeju un kultūras namu. Tika panākta
jā ir vasaras Saulgrieži un latviešu plaši pārstāvēja: Inese Siliņa, Antra Keiša, Velta vienošanās par sadarbību kultūras pasākusvinamie svētki – Līgo. Jūnijs saistās arī Mītke, Lilita Kūkoja, Inta Vilkaste, Marija mu apmaiņas programmās. Kā sadarbību
ar visjaukākiem notikumiem skolās, tas Skaba, Imants Slišāns un Sarmīte Tabore. bremzējošs faktors jāatzīmē problēmas ar
ir izlaidumu laiks!
Tikšanās laikā ministrs Juris Pūce un Jānis vīzu sakārtošanu.
Jūnijā ir notikušas pa vienai sēdei katrai Turlajs prezentēja esošo situāciju demogrāfi- 23.jūnijā Baltinavas parka estrādē kārtējais
komitejai, kurās izskatīti 28 jautājumi un jas, ekonomikas un sociālajā aspektā visos Vasaras saulgiežu Līgo pasākums un, proviena ākārtas Sociālo un saimniecisko lietu četros novados. Jāsaka, ka abas prezentācijas tams, visus līgotājus priecēja amatierteātra
komitejas sēde, kurā izskatīti 2 jautājumi.
bija ļoti nekorektas, tendenciozas un neat- “Palādas” (vadītāja Anita Ločmele) pirmizJūnijā ir notikusi viena kārtējā Domes ainoja patieso stāvokli novados, bet ataino- rāde “Jaunīs politiks”. Pēc izrādes pie ugunsēde, kurā izskatīti 22 jautājumi un viena ja VARAM vēlamo situāciju. Par nožēlu arī skura tika godinātas visas Līgas un godināti
visi Jāņi, kā arī visiem bija iespēārkārtas Domes sēde ar
ja nobaudīt gardo Jāņu sieru un
izskatāmo vienu jautāsmeķīgo Jāņu alu!
jumu
steidzamības
29.jūnijā Balvos, Balvu estrādē
kārtā.
notika V Starptautiskais tau9.jūnijā Baltinavā notitu deju festivāls “Eima, eima”,
ka Mūzikas un mākslas
Baltinavas novadu pāstāvēja Jauskolas rīkotais pasāniešu tautas deju kolektīvs “Kust
kums ar VKKF Latgales
i Kust” (vadītāja Irēna Kaša).
progammas finansiālu
30.jūnijā Baltinavas parka esatbalstu, Latgales reģiotrādē visus baltinaviešus un
na
izglītības iestāžu
ciemiņus priecēja V Starppūtēju orķestu festivāls
tautiskais tautu deju festivāls
“Taures skan Baltinavā”,
“Eima, eima” izskaņas koncerts
veltīts Latvijas armijas
“Deja vieno, deja priecē”.
simtgadei, šo pasākuAr 1.jūliju trīs
Baltinavas
mu pagodināja Saeimas
novada skolēniem ir iespēja
deputāte Dagmāra Beitstrādāt pašvaldībā pie teritorinere - Le Galla.
jas labiekārtošanas pirmās divas
14.jūnijā Baltinavā no16.jūnijā Višķos notika Latgales 17.Senioru Dziesmu un Deju festivāls, Baltinavas
nedēļas un nākamās divas nedēļas
tika piemiņas brīdisnovadu pārstāvēja Sieviešu deju kopa “Gaspaža” (vadītāja Irēna Kaša)
strādās nākamie trīs skolēni. Baltiveltīts 1940.gada 15.jūninavas novada pašvaldība šogad ir
jā Masļenku ciemā notikušajiem traģiskajiem notikumiem. novadu pārstāvjiem izteikties un pamatot iesaistījusies NVA programmā vasaras darbs
Katru gadu šajā datumā Latvijas Valsts savu viedokli dotais laiks bija ļoti ierobežots. skolēniem un nodarbinās skolēnus, dodot
robežsardze rīko atceres pasākumu Baltina- Baltinavas novada iebildumus par gaidā- iespēju lietderīgi pavadīt brīvlaiku un arī
vā. Arī šogad šeit norisinājās atceres pasā- mo ATR pamatoja domes priekšsēdētāja mazliet nopelnīt. Esam gandarīti par skolēnu
kums, ko organizēja Valsts Robežsardzes Sarmīte Tabore un deputāts Imants Slišāns. atsaucību.
Viļakas pārvalde, piedalījās policijas un Ministrs Juris Pūce tā arī nespēja atbildēt 4.jūlijā Baltinavā notika Baltinavas novazemessardzes pārstāvji. Piemiņas brīdi uz jautājumiem, kas tieši konkrēto nova- da pašvaldības pārstāvju (Inese Siliņa,
pagodināja ar savu klātbūtni arī Saeimas du iedzīvotājiem uzlabosies pēc īstenotās Lilita Kūkoja un Sarmīte Tabore) tikšanās
deputāti Dana Reizniece-Ozola un Ar- reformas, apvienojot četrus novadus vi- ar Robežsardzes Viļakas pārvaldes
mands Krauze. Notikumus atceroties, uz- enā? Kā veidosies jaunās darba vietas jau- priekšnieku pulkvedi Vari Pētersonu, pārrunas teica Robežsardzes Viļakas pārval- nizveidotajā novada teritorijā? Kādā veidā runājot 19.augusta pasākumu “Lāpu skrēdes priekšnieks pulkvedis Varis Pētersons, tiks panākta iedzīvotāju atgriešanās? Kādā jiens”, veltītu Robežsardzei. Tika atsāktas
domes priekšsēdētāja Sarmīte Tabore, Saei- veidā tiks panākta ekonomiskā attīstība sarunas par Masļenku traģēdijas piemiņas
mas deputāts Armands Krauze. Aizlūgu- jaunizveidotajā teritorijā? Kā uzlabosies un vietas labiekārtošanas iespējām un atceres
mu par kritušajiem Dzimtenes aizstāv- kļūs pieejamāki pakalpojumi bijušo novadu memoriāla izveidošanu.
jiem aizlūdza prāvests Staņislavs Prikulis. iedzīvotājiem? Faktiski ne uz vienu jautāju- Noteikti iedzīvotājus interesē arī pašvaldībā
Muzikālus priekšnesumus sniedza Marija mu, kas skar tieši iedzīvotāju intereses, atbil- saimnieciski risināmie jautājumi.
un Aigars Bukši un ar nelielu bērnu darbu des netika rastas. Baltinavas novada deputāti Droši vien iedzīvotāji bija pamanījuši, ka
izstādi piedalījās Baltinavas Mūzikas un gatavo vēstuli gan Saeimā ievēlētajam frak- ievērojami bija pasliktinājusies ūdens kvalmākslas skola.
cijām, gan Ministru kabinetam, gan Latvijas itāte. Tas bija saistīts ar to, ka ūdens filtrs
16.jūnijā Višķos notika Latgales 17.Se- Pašvaldību savienībai ar lūgumu ieklausīties bija nokalpojis savu termiņu (uzstādīts 2011.
nioru Dziesmu un Deju festivāls, Baltina- novadu iedzīvotājos un nesasteigt ATR, ja gadā), tas bija jāmaina, jo filtrējošais elevas novadu pārstāvēja Sieviešu deju kopa nav skaidrības, ka situācija iedzīvotājiem ments nespēja pildīt savas funkcijas. Ūdens
“Gaspaža” (vadītāja Irēna Kaša).
tiešām uzlabosies, nevis pasliktināsies. filtrs ir nomainīts un ūdens kvalitāte būs at19.jūnijā Daugavpilī Marka Rotko māk- Vislielākie pateicības vārdi visiem Baltina- bilstoša dzeramā ūdens prasībām.
slas centrā notika Latgales pašvaldību vas novada iedzīvotājiem, kuri piedalījās Kas attiecas uz pirts pakalpojumu, tad Sovadītāju tikšanās ar Satiksmes
minis- iedzīvotāju aptaujā un izteica viedokli par ciālo un saimniecisko lietu komitejā kopā
tru Tāli Linkaiti, VAS “Latvijas valsts ceļi” plānoto ATR, tika iesniegtas 269 anketas, ar pārējiem novada domes deputātiem esam
valdes priekšsēdētāju Jāni Langi un VAS iedzīvotāju aktivitāte bija pat nedaudz lielā- vienojušies, ka līdz gada beigām pirts paAutotransporta direkcija (ATD) valdes ka nekā EP deputātu vēlēšanās, kur piedalī- kalpojumi paliks iepriekšējā pozīcijā t.i.
priekšsēdētāju Kristiānu Godiņu. Pašvaldī- jās 207 Baltinavas novada iedzīvotāji. Aptau- pirts pakalpojums būs pieejams divas reizes
bu vadītāji diskutēja par problēmām jas rezultāti parādīja, ka Baltinavas novada mēnesī un maksa par pirti paliks iepriekšēsaistībā ar valsts autoceļu uzturēšanu un iedzīvotāji vēlas dzīvot savā novadā – Balti- jā līmenī 5,00 euro. Kas būs tālāk, to pagaidām nevar pateikt. Iedzīvotāju aptaujā par
remontdarbiem, kā arī ar sabiedriskā au- navas novadā. Tie bija 94,0%.
totransporta pāvadājumiem. Kas attiecas 21.jūnijā Baltinavas novada pašvaldības pirti tika saņemtas 15 anketas, no kurām 7
uz valsts autoceļiem, kas šķērso Baltinavas pāstāvji – Inese Siliņa, Inta Krakopa un bija atzīmēts, ka pirts ir jāsaglabā un maksa
novadu, tad šajā plānošanas periodā nav Sarmīte Tabore darba vizītē Kievijas Fed- nav jāceļ, bet 8 anketās bija izteikts viedokplānoti ceļu atjaunošanas darbi.
erācijā tikās ar Pitalovas rajona admin- lis – pirti atdot uzņēmējiem, jo novadam
20.jūnijā Balvos notika tikšanās ar istrācijas vadītāju Kondratjevu Veru MiTurpinājums 2.lappusē

...

Ziņas īsumā

Baltinavas vidusskola labāko
desmitniekā
„Latvijas skolu reitingā 2019”
darbā ar talantīgajiem skolēniem
Baltinavas vidusskola mazo skolu grupā ieguvusi 9. vietu valstī.
Mazās skolas šajā reitingā ir tās,
kurās 10.-12.klašu posmā mācās
līdz 100 skolēniem.
Reitinga
rezultātus konkursa organizatori- Ata Kronvalda
fonds aprēķina pēc aizvadītajā
2018./2019. mācību gadā skolēnu
iegūtajām godalgotajām vietām
valsts mēroga mācību olimpiādēs,
atklātajās olimpiādēs un valsts
mēroga konkursos. Novērtējums
tiek veidots, balstoties uz Valsts
Izglītības un satura centra (VISC)
informāciju.

No 1.jūlija izmaiņas
autobusa maršrutā

“Alūksne – Kārsava – Rēzekne”
Sākot ar 2019.gada 1.jūliju tika noteiktas izmaiņas AS “Nordeka” apkalpotajos reisos autobusu maršrutā
Nr.7669 Alūksne – Kārsava – Rēzekne. AS “Nordeka” aicina pasažierus
pirms brauciena pārliecināties par
autobusu kustības laikiem.
Plkst.6.30 no Alūksnes AO, pienāk
Rēzeknes AO plkst.10.05 (līdz šim
plkst.10.20).
Plkst.14.20 (līdz šim plkst.14.00) no
Rēzeknes AO, pienāk Alūksnes AO
plkst.17.50.

Aicinājums Baltinavas
novada iedzīvotājiem
Gatavojoties Novada dienai 10.augustā, aicinām pievienoties Baltinavas novada svētku rotas jeb
lietussarga (vai saulessarga) izveidošanā pie savas dzīves vai darba
vietas. Veidosim novada 10-gades
rotu kopā!
Lietus vai saulessargs - simbolisks veidojums, kas sargā cilvēku
un viņa māju no lietus, saules, un
karstuma. Lai tas simbolisksi sargā
mūsu novadu no dabas katastrofām, apkārtējās vides un notikumu ietekmes. Veidosim novada
desmitgades rotu kopā!
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 jūnijs

Jūnija domes sēdes lēmumi
Par publisko pārskatu
Apstiprināts Baltinavas novada pašvaldības 2018.gada publiskais gada pārskats un
iesniegts Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijā.
Par saistošajiem noteikumiem
Izdarīti grozījumi Baltinavas
novada
domes 2018.gada 29.novembra saistošajos
noteikumos Nr.15 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Baltinavas novadā”, izsakot saistošo noteikumu 28.punktu sekojošā redakcijā: „28. Pieaugušo ēdināšanas
pabalsts ir paredzēts personām, kurām
pietrūkst līdzekļu ēdiena iegādei. Pabalsta
apmērs ir 25 euro”.
Apstiprināti Baltinavas novada domes
2019.gada 27. jūnija saistošie noteikumi
Nr.9 ”Grozījums Baltinavas novada domes
2018.gada 29.novembra saistošajos noteikumos Nr.15 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Baltinavas novadā””. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to
publicēšanas Baltinavas novada pašvaldības
informatīvajā izdevumā „Baltinavas vēstis”.
Izdarīti grozījumi Baltinavas novada domes
2018.gada 29.novembra saistošajos noteikumos Nr.16 „Par pabalstu piešķiršanu
Baltinavas novadā”, noteikumu XII nodaļu
izsakot 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,
kuri apmeklē obligāto pirmsskolas izglītības grupu; pamatizglītības programmu;
vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu; pamatizglītības
programmu izglītojamiem ar mācīšanās
traucējumiem;
35.2. Audzēkņiem, 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”.
2. Apstiprināt Baltinavas novada domes
2019.gada 27.jūnija saistošos noteikumus Nr.10 ”Grozījums Baltinavas novada
domes 2018.gada 29.novembra saistošajos
noteikumos Nr.16 ”Par pabalstu piešķiršanu Baltinavas novadā””.
Veikti precizējumi Baltinavas novada
domes 2019. gada 30. aprīļa saistošajos
noteikumos Nr. 5 “Ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanas un lietošanas
kārtība Baltinavas novadā”.
Par grozījumu lēmumā
Izdarīti grozījumi Baltinavas novada
domes 2018.gada 27.septembra lēmumā
“Par izmaiņām Baltinavas novada domes
deputātu sastāvā un domes pastāvīgo
komiteju sastāvā”, svītrojot lēmuma

3.punktu, un nosakot, ka no 2019.gada
1.jūlija Marija Skaba saņem normatīvajos aktos noteikto atlīdzību par Baltinavas novada deputātes amata pienākumu
pildīšanu.
Par dalību projektos un finanšu līdzekļu
piešķiršanu
Apstiprināta Baltinavas novada pašvaldības dalība Valsts Kultūrkapitālafonda projektā “Kamermūzikas koncerts “Garām
slīdošie mirkļi”” ar kopējām izmaksām
615 euro (VKKF finansējums – 600 euro,
pašvaldības finansējums (no Baltinavas
Mūzikas un mākslas skolas apstiprinātiem
līdzekļiem) – 15 euro), noslēdzot projekta
finansējuma līgumu.
Atbalstīta Baltinavas novada pašvaldības
dalība VKKF projektā “VKKF mūža stipendiātes, tautas muzikantes L. K. cītaras
restaurācija” ar kopējām izmaksām 510
euro (VKKF finansējums – 460 euro,
pašvaldības finansējums (no struktūrvienībai paredzētiem līdzekļiem) – 50 euro),
noslēdzot projekta finansējuma līgumu.
Nolemts lūgt Pašvaldību aizņēmuma un
galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 2019.gadā Baltinavas novada
pašvaldībai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu
8604,96 euro apmērā uz 30 (trīsdesmit)
gadiem no Valsts kases ar noteikto gada
procentu likmi projekta “Aprīkojuma
iegāde Baltinavas kultūras namam” Nr.
19-07-AL19-AO19.2206-000006 īstenošanai; ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 9310,00
euro apmērā uz 30 (trīsdesmit) gadiem
no Valsts kases ar noteikto gada procentu

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

Baltinavas novada iedzīvotāju aptauja par novadu
reformu noslēgusies
VARAM piedāvātajā administratīvi
teritoriālā iedalījuma projektā paredzēts
Baltinavas novadu pievienot Balvu novadam. Baltinavas novada dome, pamatojoties uz Latvijas Republikas Satversmes
101.pantu, likuma “Par pašvaldībām”
12.pantu, Eiropas vietējo pašvaldību
hartas 5.pantu, lūdza Baltinavas novada
iedzīvotājus izteikt savu viedokli par
plānoto administratīvi teritoriālo reformu.
Baltinavas novada dome 2019.gada
9.maijā pieņēma lēmumu (protokols
Nr.7.3.&) par iedzīvotāju aptaujas
veikšanu ar mērķi noskaidrot novada iedzīvotāju viedokli par iespējamo
Baltinavas novada pievienošanu Balvu
novadam (pēc VARAM piedāvājuma)
vai par Baltinavas novada pastāvēšanu
kā atsevišķu administratīvi teritoriālo vienību, kā arī aptaujājamajiem
iedzīvotājiem dodot iespēju izteikt
savu viedokli par citu iespējamo administratīvi teritoriālās reformas risinājuma variantu, kā piem: Baltinavas
novads varētu veidot vienotu novadu
ar Viļakas novadu vai Kārsavas novadu,
vai Austrumu pierobežas novadu kopā
ar Viļakas, Kārsavas un Ciblas novadiem, vai vispār būtu jāīsteno reģionālā
reforma, veidojot otrā līmeņa pašvaldības un nododot daļu autonomo funkciju
no pirmā līmeņa pašvaldībām otrā līmeņa
pašvaldībām (to bija plānots izdarīt pēc
2009.gada administratīvi teritoriālās reformas, bet valdība to neizdarīja).
Anketu bija iespēja aizpildīt no 2019.gada
20.maija līdz 2019.gada 10.jūnijam.
Viedokli par jautājumu varēja izteikt Balti-
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navas novadā dzīvesvietu deklarējušās personas, kuras aptaujas brīdī ir sasniegušas
16 gadu vecumu.
Laika posmā no 2019.gada 20.maija līdz
2019.gada 10.jūnijam tika iesniegtas 269
aizpildītas anketas, viena no tām –parakstīta ar elektronisko parakstu. Visas aptaujas anketas atzītas par derīgām jeb at-

bilda iesniegšanas noteikumiem. Aicinām
iepazīties ar aptaujas rezultātiem.
Aptaujas dalībnieku dzimums: 149 no respondentiem ir sievietes. Tas ir 55,4 %. 120
aptaujas dalībnieki jeb 44,6 % ir vīrieši.
Aptaujas dalībnieku izglītība. Pamata
izglītība ir 37 respondentiem jeb 13,8 %.
Vidējā izglītība – 59 jeb 21,9 %. Vidējā

speciālā izglītība – 83 respondentiem jeb
30 % no aptaujas dalībniekiem. Augstākā
izglītība – 68 jeb 25,3 %. Aptaujā piedalījušās 20 personas, kuras uz doto brīdi
mācās jeb 7,4 %. Divi respondenti studē.
Tas ir 0,7 %
Aptaujas dalībnieku nodarbošanās. Aptaujā
piedalījušies 20 skolēni jeb 9,3 %. 4 studenti,
kas sastāda 4 %. 8 uzņēmēji jeb 3,0 %.
53 no aptaujas dalībniekiem ir privāta uzņēmuma darbinieki. Tas ir 19,7
%. 16 personām ir pašnodarbinātā
statuss, kas sastāda 5,9 %. 17 personas ir mājsaimnieces, t.i. 6,3 % no respondentiem. Aptaujā savu viedokli
izteikuši 20 bezdarbnieki (7,4 %). 53
no respondentiem ir pensionāri (19,7
%) un 3 personas ar invaliditāti jeb 1,1
%. 3 personas jeb 1,2 % nodarbošanos
nav norādījušas.
Jūsu viedoklis: 253 personas jeb 94,0
% atbalstījuši viedokli par to, ka Baltinavas novads paliek patstāvīga administratīvi teritoriāla vienība. 11 respondenti jeb 4,1 % ir par to, lai Baltinavas
novads tiek pievienots Balvu novadam. Savukārt 5 aptaujas dalībnieki
jeb 1,9 % izteikuši citus variantus:
•Veidot
pierobežas
novadu,
apvienojoties Viļakai, Baltinavai, Kārsavai u.c.;
•
Pievienoties Kārsavas novadam (2 respondenti);
• Veidot novadu kopā ar Viļakas un Kārsavas novadiem 92 respondenti);
• Veidot 2 līmeņu pašvaldības sistēmu.
Tajā Baltinavas novads varētu iekļauties kādā lielākā teritoriālā vienībā
(apriņķī vai apgabalā).

likmi projekta “Tautas tērpu izgatavošana un piegāde Baltinavas jauktajam korim” Nr. 19-07-AL19-AO19.2207-000008
īstenošanai; ņemt ilgtermiņa aizņēmumu
12751,80 euro apmērā uz 30 (trīsdesmit)
gadiem no Valsts kases ar noteikto gada
procentu likmi projekta “Baltinavas novada muzeja ekspozīcijas telpu atjaunošana” Nr. 19-07-AL19-AO19.2201-000007
īstenošanai.
Nolemts piešķirt biedrībai “Latgales
kultūras centra izdevniecība” no Baltinavas
novada pašvaldības pamatbudžeta finanšu
līdzekļus100,00 euro apmērā V. A. grāmatas “Pēdas dzīves grāmatā” izdošanai pēc
līguma par finansējumu noslēgšanas.
Nolemts piešķirt no Baltinavas novada
pašvaldības budžetā ieskaitītā dabas resursa nodokļa līdzekļiem finanšu līdzekļus
1176,12 euro apmērā 3600 vienvasaras
līdakas mazuļu iegādei un ielaišanai
Svētaunes ezerā.
Par aptaujas rezultātiem
Pieņemt zināšanai no 2019.gada 20.maija
līdz 2019.gada 10.jūnijam veiktās Baltinavas novada iedzīvotāju aptaujas par novadu reformu rezultātus. Aptaujas rezultātus
nosūtīt Latvijas Republikas Ministru kabinetam, Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai, Latgales plānošanas
reģionam.
Par nekustamajiem īpašumiem
Atļaut V. B. būvēt pirti viņam piederošajā
nekustamajā īpašumā ar kadastra apzīmējumu Nr.3844 003 ****, būvniecības ieceri
saskaņojot ar Viļakas novada būvvaldi
Ministru kabineta 01.10.2014. noteikumos
Nr.500 „Vispārējie būvniecības noteikumi”
noteiktajā kārtībā.
Atļaut D. C. no nekustamā īpašuma „****”
ar kadastra numuru 3844 002 **** , kas
atrodas Baltinavas novadā, atdalīt zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844
002 0222 (platība 2,6ha), piešķirot jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam nosaukumu „Stari”.
Atļaut L. A. sadalīt nekustamo īpašumu
„****” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3844 012 **** 11,4 ha kopplatībā
sadalei divās zemes vienībās (3,6 ha – meža
zeme un 7,8 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme.
Pagarināt ar O. P. 2014. gada 23. maija zemes nomas līguma Nr. 2014-7 par zemes
gabala ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844
003 **** nomas termiņu uz 10 gadiem zemes nomas maksu nosakot ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Izdarīt grozījumu 2019. gada 30. aprīļa
Baltinavas novada domes lēmumā “Par
zemes nomas līguma pagarināšanu ar V.
L., V. L. nomā nododamās zemes platības
apjomu nosakot 4,5 ha, izdarot grozījumu
2009.gada 26. marta zemes nomas līgumā
Nr. 09-5 par zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu Nr.3844 005 **** nomu.
Atteikt A. K. pagarināt 2014.gada 23.maija zemes nomas līgumu Nr. 2014-6 par
zemes gabala ar kadastra apzīmējumu Nr.
3844 002 **** nomu, un vienpusēji lauzt
2009.gada 30.marta zemes nomas līgumu
Nr. 2014-6 ar 2019.gada 1.jūliju, sakarā ar
to, ka iesniedzējam ir nomas maksas un
nekustamā īpašuma nodokļa parādi.

Domes priekšsēdētāja
Sarmīte Tabore

2019. gada jūnijs
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AKTUĀLI NOTIKUMI
Masļenku traģēdijas atceres pasākums 15.jūnijā
1940.gada 15.jūnijā Masļenku ciemā
NKVD karavīri uzbruka robežsadzes
postenim, tika nogalitāti vairāki robežsargi un civilie iedzīvotāji. Lai godātu
robežsargu piemiņu, 2016.gadā Baltinavā
tika uzstādīta piemiņas zīme. Katru gadu
šajā datumā Latvijas Valsts robežsardze rīko
atceres pasākumu Baltinavā. Arī šogad šeit
norisinājās atceres pasākums, ko organizēja
Valsts Robežsardzes Viļakas pārvalde.Piedalījās policijas un zemessardzes pārstāvji.
Piemiņas brīdi pagodināja ar savu klātbūtni

arī Saeimas deputāti Dana Reizniece-Ozola
un Armands Krauze. Notikumus atceroties,
uzrunas teica Robežsardzes Viļakas pārvaldes priekšnieks pulkvedis Varis Pētersons,
domes priekšsēdētāja Sarmīte Tabore, Saeimas deputāts Armands Krauze. Aizlūgumu par kritušajiem Dzimtenes aizstāvjiem
aizlūdza prāvests Staņislavs Prikulis. Muzikālus priekšnesumus sniedza Marija un
Aigars Bukši un ar nelielu bērnu darbu
izstādi piedalījās Baltinavas Mūzikas un
mākslas skola.

Sarmīte Tabore

Domes ziņas jūnijā
Turpinājums no 1.lappuses
nevajadzētu “sponsorēt” dažus Baltinavas
iedzīvotājus. Tātad ar vienas balss pārsvaru iedzīvotāji izteica viedokli par pirts
nodošanu uzņēmējiem. Bet kā jau iepriekš pieminēju, līdz gada beigām paliks
viss “pa vecam”, novads tiešām sponsorēs
lielu naudas summu par pirts pakalpojumu, iedzīvotājiem, kuri apmeklēs pirti.
Pirts pakalpojuma izmaksas sastāda 17,76
euro/viena mazgāšanās reize. Novads par
pakalpojumu saņems tikai 5,00 euro, bet
starpību 12,76 euro novads segs cilvēkam
no novada budžeta līdzekļiem. Tas tā nevarētu un nedrīkstētu būt un tas nav taisnīgi arī attiecībā pret tiem iedzīvotājiem, kuri
kurina savas pirtis, un saka, ka izmaksas
nav mazas uzturēt personīgo pirti, bet pagaidām ejam pretī Baltinavas ciema pensionāriem, saprotam to, ka pensionāriem
pensijas ir niecīgas un tiešām ļoti grūti ir
izdzīvot. Pirts apmeklētāju skaits arī ļoti
samazinās, pārsvarā pirti apmeklē 10 cilvēki, ir bijušas reizes, kad pirti apmeklējuši tikai 5 pirts apmeklētāji, tas rada pašvaldībai
lielus zaudējumus..
Vairāki iedzīvotāji interesējās par ceļu
uzturēšanu. Skaidrojumam – pašvaldībai
piederošam autogreideam bija nepieciešams diezgan laikietilpīgs remonts.
Greiders ir saremontēts pašu spēkiem, tas
palīdzēja ietaupīt ievērojamus pašvaldības
naudas līdzekļus, pateicoties pašvaldības darbiniekiem. Ceļi uz doto brīdi tiek
greiderēti un savesti kārtībā.
Par projektiem: Uz doto brīdi tiek veikta
pārbūve pašvaldības ceļam Čudarīne-Tutinava, ceram, ka līdz augusta vidum būs asfaltsegums.
Tuvākajā laikā tiks uzsākti pārbūves darbi
ceļam Baltinava- Safronovka. Tiek gatavots projekta pieteikums iesniegšanai LAD
par autoceļa Kaši-Pleitova pārbūvi. Esam

noslēguši līgumu par 350 jaunu krēslu
piegādi Baltinavas kultūras namam. Gatavojam līgumu par tautu tērpu iegādi Baltinavas jauktajam korim. Un tiek gatavots
iepirkums telpu atjaunošanai Baltinavas
muzejā. Šogad lielu problēmu rada tas, ka
Valsts kasē nav pieejami aizņēmumi, tas
arī ir par iemeslu tam, ka netiks savlaicīgi
realizēti visi ceļu pārbūves projekti. Baltinavas pašvaldība stāv rindā uz aizņēmumiem abu autoceļu pārbūvei, tiek gatavoti
aizņēmuma pieteikumi pārējiem projektiem. Kad aizņēmums būs pieejams, nav
skaidri zināms, uz šo brīdi esam 40.vietā
autoceļa Čudarīne-Tutinava aizņēmumam
un 71.vietā autoceļa Baltinava-Safronovka
aizņēmumam.
Ir noslēgusies tirgus cenu aptauja un
slēgsim līgumu par 200 m meliorācijas
novadgrāvja apauguma noņemšanu un attīrīšanu pie Tilžas ielas daudzdzīvokļu mājām, kā bijām vienojušies ar iedzīvotājiem
tikšanās reizē 2018.gada novembrī.
Tuvākajā laikā tiks gatavots iepirkums
Svētūnes ezera krasta attīrīšana no
krūmiem un ezera attīrīšana no niedrēm,
lai uzlabotu ezera ūdens ekoloģisko stāvokli un ezerā nodrošinātu ezera bioloģisko
daudzveidību.
Baltinavas novada dome saņēmusi divas
biznesa ideja konkursam “Mana biznesa ideja Baltinavā”, vērtēšanas komisija
izskatīs idejas un mazajiem uzņēmējiem
būs iespēja realizēt savu ideju biznesā.
Konkursā par ideju moto un logo,
pēc komisijas vērtējuma par konkursa uzvarētāju tika atzīta Inta Krakopa.
Paldies visiem, kuri piedalījās konkursā un
iesniedza savus darbiņus!
Baltinavas novadam ir savs moto un logo.
Moto – <Mazs novads, lieliem darbiem!>
Baltinavas novada logo – stilizēts pakavs.

Baltinavas novada domes
priekšsēdētāja Sarmīte Tabore

Administratīvi teritoriālā reforma. Par vai pret?

20. jūnijā Balvos Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības (VARAM)
ministrs Juris Pūce Balvos bija aicinājis uz tikšanos deputātus no četriem
novadiem- Balvu, Baltinavas, Rugāju
un Viļakas novada uz konsultācijām
par piedāvāto iespējamo administratīvi
teritoriālās reformas (ATR) modeli. Atgādināšu, ka šajā piedāvātajā ATR modelī plānots Baltinavas, Rugāju un Viļakas
novadus pievienot Balvu novadam, bet
kopumā Latvijā pašvaldību skaitu
samazināt no esošajām 119 (110 novadi un 9
lielās pilsētas) uz 35.
Tiekoties ar četru novadu deputātiem, tika
prezentēts VARAM sagatavotais materiāls
“Pašvaldības profils- apvienotais Balvu
novads”. Tajā apkopoti statistikas dati un
raksturota esošā situācija Baltinavas, Balvu,
Rugāju un Viļakas novados, bet šajā prezentācijā nav redzams pamatojums, kā pievienošana Balvu novadam uzlabos situāciju
tieši Baltinavā, Rugājos vai Viļakā. Kā šī
pievienošana lielākam novadam tieši Baltinavas novadā veicinās uzņēmējdarbību,
kā Baltinavas novadā uzlabos ekonomisko
situāciju, kā tieši Baltinavas novadā uzlabos teritorijas attīstības līmeņa indeksu, kā
uzlabos pakalpojumu pieejamību uz vietas
Baltinavā, kā Baltinavas novadā mazinās
depopulāciju un uzlabos demogrāfiskos
rādītājus? Šādu atbilžu nav! Atgādināšu, ka,
salīdzinot ar 2009. gadu (pirms iepriekšējā
administratīvi teritoriālās reformas posma), valstī lielākais teritorijas attīstības
līmeņa indeksa pieaugums ir bijis tieši
Baltinavas novadā. Tātad, pirms 10 gadiem
izveidojot atsevišķu Baltinavas novadu,
novada teritorijas kopējai attīstībai tas devis vairāk plusu nekā mīnusu. Protams, arī
tagad gan mazajās, gan lielajās pašvaldībās
situācija nav ideāla, ir trūkumi, nepilnības, lieka birokrātija un citi mīnusi, bet nav
pateikts neviens reāls pamatojums, kas būs
labāk, ja mazās pašvaldības
apvienos
lielākās? Vai tas dos kādu labumu uz vietas
iedzīvotājiem, ja vietējā vara (pirmā līmeņa
pašvaldība) tiks attālināta?
Ministra Pūces kungam jautāju, kā būs
ar otrā līmeņa pašvaldībām. Jo K. Kariņa
valdības deklarācijā ir ierakstīts: “izvērtēsim otrā līmeņa pašvaldību ieviešanas nepieciešamību”. Vai tas ir izvērtēts? Par otrā
līmeņa pašvaldībām konkrētas atbildes no
ministra nav. Kā var reformēt pirmā līmeņa
pašvaldības, nezinot, vai būs un kādas
būs otrā līmeņa pašvaldības. Tāpēc konkrēts priekšlikums: neveikt pirmā līmeņa
pašvaldību reformu, kamēr nav atbildes,

vai būs otrā līmeņa pašvaldības, kādas tās
būs, kādas funkcijas tiks pārceltas no pirmā
uz otrā līmeņa pašvaldībām. Arī Eiropas
valstu piemēri liecina, ka izšķirošais nav
pašvaldības lielums, bet tas, kādas funkcijas tai deleģētas.
K. Kariņa valdības deklarācijā ir arī pausts,
ka vietējo pašvaldību reforma tiks īstenota,
“stimulējot tālāku demokratizāciju, samazinot varas koncentrāciju un vairojot
vietējās sabiedrības regulāru līdzdalību”.
Ļoti gribētu, lai vārdi saskan ar darbiem. Lai
noskaidrotu Baltinavas novada iedzīvotāju
viedokli plānotās administratīvi teritoriālās
reformas (ATR) jautājumā, no 20.maija līdz
10.jūnijam tika veikta novada iedzīvotāju
aptauja. 94 % aptaujas dalībnieku atbalsta viedokli par Baltinavas novadu kā patstāvīgu administratīvi teritoriālu vienību,
tikai 4,1 % atbalsta VARAM piedāvāto
Baltinavas novada pievienošanu Balvu
novadam, 1,9 % ir par kādu citu variantu.
Daudzos novados notiek aptaujas, vietējie referendumi, cilvēki pauž savu nostāju.
Vai valdība vietējās pašvaldības likvidēs
(pievienos, apvienos) ar varu? Kā tas saskan ar Eiropas vietējo pašvaldību hartu,
uz kuru atsaucas paši konsultāciju organizatori- VARAM ministrija? Arī Baltinavas
novada iedzīvotāji ir izrādījuši savu pilsonisko līdzdalību un demokrātiskā ceļā
pauduši savu viedokli. Demokrātiskā valstī
valdība, īstenojot pirmā līmeņa pašvaldību
reformu (ATR), nevar ar varu, piespiedu
kārtā, ignorējot pašvaldības iedzīvotāju viedokli, veikt pievienošanu vai apvienošanu.
Gribētos cerēt, ka ministra Pūces organizētās konsultācijas ar vietējo pašvaldību
deputātiem, kas notiek saskaņā ar Eiropas
vietējo pašvaldību hartu, nav tikai
formalitāte, bet ir reāls dialogs, un konsultācijās paustie priekšlikumi tiks ņemti vērā.
Tāpēc nepietiek ar to, ka šādās tikšanās
reizēs vienkārši emocionāli parunājam un
“izkratām sirdi”. Savi priekšlikumi un iebildumi noteikti jāiesniedz rakstiski!
Pavasarī VARAM ministrs J. Pūce ir publiski pateicis, ka aizbrauks uz katru novadu tikties ar iedzīvotājiem, lai runātu par
plānoto reformu. Masu medijos izskanēja
informācija, ka sāksies Latvijas vēsturē
lielākā tautas apspriešana. Paziņojums ļoti
skaļš, bet pagaidām rīcība neseko, jo šobrīd notiek tikšanās tikai ar pašvaldību
deputātiem. Kad ministrs Pūce atbrauks
tikties ar iedzīvotājiem arī uz Baltinavu?

Imants Slišāns, Baltinavas novada
domes deputāts

PATEICĪBAS no Baltinavas novada domes
Paldies Marijai Bukšai, Zanei Bukšai, Aigaram Bukšam, Intai Krakopai, Sarmai Sutugovai un visam Mūzikas un mākslas skolas
kolektīvam par ieguldīto darbu festivāla
“Taures skan Baltinavā!” organizēšanā!
Paldies amatierteātrim “Palādas” un
vadītājai Anitai Ločmelei par teātra pirmizrādi Līgo vakarā!
Paldies Irēnai Kašai un Intai Kakopai par
ieguldīto darbu festivāla “Eima, eima”
izskaņas koncerta organizēšanā!
Paldies Lilitai Kūkojai un Sarmai Sutugovai
par skatuves noformēšanu!
Paldies pasākuma vadītājiem Dacei Loginai un Eduardam Buravecam!

Paldies Agrim Mežalam par visu tehnisko
jautājumu sakārtošanu!
Paldies Imantam Slišānam par ciemiņu
sagaidīšanu!
Paldies Guntaram Bartkevičam par
uzņemšanu saimniecībā!
Paldies Gatim Siliņam par apskaņošanu!
Paldies Valentīnai Daukstei un Aijai Keišai
par tirdziņu!
Paldies Ivetai Gabrānei par aušanas meistarklasi!
Paldies saimniecēm Inesei Vilkastei un
Ainai Grigorjevai par gardo jo gardo zupu!
Paldies Laram un Nilam Mītkes par lāpas
izgatavošanu!
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Latgales izglītības iestāžu pūtēju orķestru festivāls “Taures skan Baltinavā“
9.jūnijā, pašos Vasarassvētkos Baltinavā
skanēja taures! Notika Latgales reģiona
izglītības iestāžu pūtēju orķestru festivāls.
Bērni izklaidējās piepūšamajās atrakcijās,
mājražotāju tirdziņā varēja iegādāties dažādus košumus un gardumus, kā arī paēst.
Sadarbībā ar Zemessardzes 2.Vidzemes
brigādes 31.kājnieku bataljonu interesenti
varēja apskatīt militāro ekipējumu, kā arī
uzzināt vairāk par dienesta iespējām Zemessardzē. Apmeklētājus priecēja Valsts
robežsardzes Viļakas pārvaldes tehnikas
demonstrējumi un paraugdemonstrējumi
ar dienesta suņiem, kā arī Latgales retro automobiļu izstāde.
Šogad festivāls “Taures skan Baltinavā”
veltīts Latvijas armijas simtgadei. Festivāla galvenais notikums bija lielkoncerts

plkst.15.00. Tajā piedalījās jaunieši no
dažādiem Latgales izglītības iestāžu orķestriem. Zemessardzes orķestra bigbends
kapteiņa Anda Kareļa vadībā klausītājiem
piedāvāja daudzveidīgu programmu, kurā
iekļautas gan latviešu autoru dziesmas
solistiem ar bigbendu, gan ārzemju komponistu kompozīcijas bigbendam. Solisti –
Zemessardzes orķestra mūziķi Luīze Krasta
un Jānis Igaunis. Pasākumu vadīja atraktīvais Kozmens jeb Mārtiņš Kozlovskis.
Festivāla organizatoru vārdā Marija Bukša
saka - Liels, liels paldies visiem, kas bija
kopā ar mums, kas šo mūsu zemes mīlestības sajūtu “Ticot, cerot un mīlot” iemūžināja savās atmiņas! Īpašs paldies festivāla finansiālajiem atbalstītājiem Latvijas valsts
meži, Latgales reģiona attīstības aģentūrai

Valsts Kultūrkapitālā fondam, Baltinavas
novada domei, SIA ‘Pietālava, SIA “Skanuļi”.
Paldies par dalību festivālā Saeimas
priekšsēdētājas biedrei Dagmārai Beitnerei-Le Gallai, Baltinavas novada domes
priekšsēdētājai Sarmītei Taborei, Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes 31. kājinieku
bataljona zemes sargiem, Zemessardzes
orķestra bigbendam, Valsts robežsardzes
Viļakas pārvaldei, Visiem dalībniekiem
: pūtējiem, dejotājiem un vadītājiem no
Baltinavas, Rēzeknes, Balviem un Preiļiem,
Jāzepam Bulim. Paldies par sadarbību Anitai Kašai, Aijai Keišai, Aldai Meščanovai,
Valentīnai Daukstei, Jānim Kašam, Rekovas dzirnavu komandai, kafejnīcas “Garšīgs
ēdiens labiem cilvēkiem” darbiniekiem,
mediķei Silvijai Gabranovai, Balvu valsts

policijai, Imantam Slišānam, pavārei
Marutai Pužulei, Vilhelmam Laganovskim,
Silvijai Buklovskai, Inārai Daukstei ar komandu, Sarmai Sutugovai, Agrim Mežalam
ar komandu, Vijai Keišai. Paldies par atsaucību Edgaram Kaļvam., Mārītei Berķei,
Zintai Lukaševicai. Visiem Baltinavas
Mūzikas un mākslas skolas pedagogiem
un darbiniekiem. Paldies režisorei Zanei
Bukšai, koncerta vadītājam Mārtiņam Kozlovskim, koncerta skaņu režisoriem Aldim un Arnim Prancāniem. Paldies Egīlam
Šķetrim par jaundarba aranžiju orķestrim.
Paldies par lielisko sadarbību festivāla organizēšanā Intai Krakopai.
Pasākuma organizatoru komanda
Foto: V.Laganovskis

V Starptautiskais tautu deju festivāla izskaņas koncerts Baltinavā
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iepazīties ar Baltinavas Romas katoļu baznīcu un zemnieku saimniecību “Amatnieki”,
kuru viesmīlīgi izrādīja Guntars Bartkevičs. Festivāla iesākumā gan dalībnieki, gan
skatītāji varēja ieaust savu dzīpariņu Ivetas
Gabrānes darinātajā segā, kā arī iegādāties
Baltinavas novada mājražotāju un amatnieku produkciju, ko piedāvāja Aija Keiša
un Valentīna Dauskte, un kopā muzicēt ar
tautas muzikanti Aiju Keišu.
Koncerta vadītāji Dace Logina un Edurads
Buravecs, uzrunājot skatītājus latviešu un
krievu valodās patīkami pārsteidza viesus.
Baltinavas novada domes priekšsēdētāja savā uzrunā izteica gandarījumu par
doto iepēju – baudīt festivāla izskaņas
koncertu Baltinavā. Atzīmēja, cik svarīgi
ir sadarboties, lai iepazītu tautas tradīcijas
un dvēseli caur deju. Deja ir īpaša ar dejas
valodu, nav jāzina pasaules 3000 valodas,

lai to saprastu. Deja cilvēci ir pavadījusi no
cilvēces pirmsākumiem, ar dejas palīdzību
cilvēks izteica gan savas bēdas, gan savus
priekus, gan lūdza labvēlību Saulei, Vējam, Zemei. Priekšsēdētāja pateicās visiem
kolektīviem, it īpaši ciemiņiem no Igaunijas un Krievijas Federācijas.
Uzrunāja klātesošos arī Balvu novada
domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs, kurš
atzīmēja, ka festivāls “Eima, eima” norit trīs
dienas – piektdien, Viļakas novadā Borisovā, sestdien, Balvos Balvu estrādē un
šodien izskaņas koncerts notiek Baltinavā,
novēlēja kolektīvu dalībniekiem un skatītājiem izbaudīt skaisto dejas pasauli.
Koncertu atklāja Baltinavas sieviešu deju
kopa “Gaspaža”.
Skatītāji koncerta gaitā izbaudīja latviešu
tautas deju daudzveidību deju kolektīvu
priekšnesumos no Latvijas, Igaunijas tau-

tas deju, kas pēc sava rakstura un būtības
ļoti līdzīga latviešu tautas dejai. Krievu
tautas deja, ko izpildīja ģimenes deju kopa
“Zavaļinka” parādīja krievu tautas dvēseliskumu. Deju kopa „Aiša” no Krievijas
savā repertuārā bija iekļāvušas romu un
austrumu dejas, kas pēc temperamenta un
mentalitātes būtiski atšķiras no latviešu,
igauņu un krievu tautas dejām. Romu un
austrumu dejām piemīt kaut kas eksotisks
un valdzinošs, un atklāj tieši sievietes sūtību uz Zemes.
Koncerta noslēgumā Baltinavas novada
dome pateicās dalībniekiem, visi kopīgi varēja nobaudīt saimnieču sagatavoto
gardo zupu. Gribas visiem novēlēt – uz
tikšanos nākamjā VI Starptaustiskajā tautu
deju festivālā un Baltinavā!
Baltinavas novada domes vārdā,
domes priekšsēdētāja Sarmīte Tabore

Foto: Inta Krakopa

30.jūnijā Baltinavas muižas parkā
izskanēja V Starptautiskā tautu deju festivāla izskaņas koncerts “Deja vieno, deja
priecē”.
Izskaņas koncertā piedalījās Baltinavas
novada Jauniešu deju kolektīvs “Kust i
kust”(vadītāja Irēna Kaša),Baltinavas deju
kopa “Gaspaža” (vadītāja Irēna Kaša),
Litenes vidējās paaudzes deju kolektīvs
“Ratenieki”, Briežuciema deju kopa “Pāris”
(vadītāja Skaidrīte Pakalniete), tautas deju
ansamblis „Līksme” no Daugavpils (vadītāja Aija Daugele).
Tālākie festivāla viesi, - deju kopa „Rappivoo” no Igaunijas (vadītājs Urmo Hajdaks),
Pleskavas pilsētas ģimeņu deju kopa „Zavaļinka” un deju kopa „Aiša” no Krievijas
Federācijas Pleskavas apgabala (vadītāja
Ludmila Hafizova).
Koncerta dalībniekiem rīta pusē bija iespēja
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IZLAIDUMU VIRPULĪ
BALTINAVAS VIDUSSKOLAS 64.IZLAIDUMS
Jūnija sākumā izlaiduma svētkos sveicām Baltinavas
vidusskolas 12. klases vienpadsmit absolventus- Megiju
Bukšu, Ariadnu Grigorjevu,
Ilzi Jermacāni,
Jēkabu Kašu,
Māru
Laganovsku, Egiju
Ločmeli, Daci
Loginu, Eliju
Loginu, Valteru
Loginu, Rihardu Oļipovu un
Pēteri Rakitovu. Pasākuma
ieskaņā
pēc
valsts himnas
„Dievs,
svētī
Latviju!” svētku
uzrunu
teica gan skolas direktors,
gan Baltinavas
novada domes
izpilddirektors
Jānis Bubnovs.
Par teicamām
un
izcilām
sekmēm
absolvente Egija
Ločmele saņēma
Ministru
prezidenta Atzinības rakstu, bet par labām un teicamām
sekmēm Māra Laganovska saņēma Baltinavas vidusskolas
Atzinības rakstu. Balvu sporta skolas pateicības saņēma Ilze
Jermacāne, Egija Ločmele un Dace Logina. Egija Ločmele

Projekta “ESI LĪDERIS!” izlaidums

kā skolas šī gada mācībās izcilākais absolvents saņēma
apliecinājumu par piešķirto vienreizējo Valsts simtgades

stipendiju. Sveicot katru absolventu, svētku vadītāja Irēna
Kaša nolasīja paša jaunieša rakstītās domas par viņa dzīves
vērtībām, ko uz skatuves savilktajās vienpadsmit absolventu
„dzīves līnijās” atrada divi eņģelīšu tēli. Muzikālajās pauzēs

skanēja Balvu Mūzikas skolas vijolnieku ansambļa priekšnesumi, bet īpašu sveicienu savām ansambļa meitenēm- absolventēm veltīja vokālais ansamblis
„Vērmelīte” un vadītāja Aija Nagle.
Svētkos izskanēja absolventu pateicības vārdi vecākiem, klases audzinātājai, visiem skolotājiem, skolas
tehniskajiem
darbiniekiem,
Baltinavas novada pašvaldībai. Savus ceļavārdus absolventiem vēlēja
klases
audzinātāja Anita
Ločmele, pirmā klases audzinātāja
sākumskolā Irēna Kaša, absolventu
pirmsskolas
audzinātāja Tatjana
Leicāne, absolventu tuvākie skolasbiedri- 11. klase un audzinātāja Tatjana Začeste. Absolventu vecāki sveica
savus lielos bērnus un pateicās skolai,
apsveikumā nodziedot īpašu veltījuma dziesmu.
Svētki izskanēja sirsnīgi, mīļi, enerģētiski piepildīti, uzrunās un
dziesmās skanēja arī latgaliešu valoda, radot tieši Baltinavai raksturīgo
īpašo vietas izjūtu. Izlaiduma svētku
izskaņā (jau kā tradīcija ik gadu) absolventi ar skolotājiem, sadevušies
rokās, kopējā aplī dziedāja sirsnīgo un
reizē tik spēcīgo dziesmu „Pi Dīveņa
gari goldi…”. Lai veiksme un Dieva
svētība mūsu absolventiem dzīves
ceļā! „Dūd, Dīveņ, kolnā kuopt, na
nu kolna lejeņā, dūd, Dīveņ, ūtram dūt, na nu ūtra meili
lyugt…”

Imants Slišāns,
Baltinavas vidusskolas direktors

IZLAIDUMS BALTINAVAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLĀ

2.jūnijā aizvadīts visas Latvijas skolu projekta “Esi līderis” šī gada nozīmīgākais pasākums – izlaidums.
Svinīgā gaisotnē, Rīgā RISEBA augstskolas H2O 6 centrā,
apliecības par profesionālās pilnveides izglītības programmas “Uzņēmējdarbības pamati ” apgūšanu apliecības saņēma Baltinavas vidusskolas jaunietes Elija Logina, Māra
Laganovska un Egija Ločmele. Par teicamiem un izciliem
sasniegumiem šajā projektā, apgūstot 7 uzņēmējdarbības mācību priekšmetus, meitenēm pasniedza Atzinības
rakstus. Iegūtās zināšanas un apgūtās prasmes noderēs
turpmākajās dzīves gaitās – studējot, meklējot darbu vai
uzsākot privāto uzņēmējdarbību. Informācija par projekta
“Esi līderis” izlaidumu www.esilideris.lv.

Lilita Kūkoja

Laiks, līdzīgi prasmīgam valdniekam, nepārtraukti gādā jaunus talantus…
31. maijā aizvadījām Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas izlaidumu. Šogad skolu absolvēja 16 jaunieši. Apsveikuma vārdus un laba vēlējumus izlaidumā teica direktore Marija Bukša, Baltinavas novada domes priekšsēdētājas vietniece
Inese Siliņa un vecāki. Arī paši absolventi parūpējās, lai izlaidums būtu skanīgs un skaists. Tādēļ atskaņotie skaņdarbi,
dziesmas un skolas nobeiguma darbu izstāde priecēja klātesošo acis un sirdis.
Par izlaiduma norisi gādāja skolotāja Iveta Gabrāne ar dēlu – Eduardu Buravecu, kura muzikāli virtuozais sveiciens
patīkami pārsteidza. 2019. gadā Mūzikas programmu apguva un apliecības saņēma Raitis Vilkaste, Domeniks Slišāns,
Mārtiņš Laganovskis, Marks Ločmelis. Liene Kaša, Anna Miethke, Lars Miethke, Nika Oļipova, Arvils Kokorevičs, Edvarts Ločmelis, Evana Ločmele, Renāte Ločmele, Mareks Supe, Kristīne Čigure, Daira Circene un Māra Circene saņēma
apliecības par programmas Vizuāli plastiskā māksla apguvi.
Lai skolā apgūtās prasmes atrod pielietojumu ikviena jaunieša dzīvē, nepārtraukti attīstoties!

Marija Bukša, Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas vadītāja
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AIZVADĪTI 9.KLASES IZLAIDUMA SVĒTKI
15. jūnijā Baltinavas
kultūras namā notika 9.
klases izlaiduma svētki.
Trīspadsmit jaunieši sekmīgi pabeiguši Baltinavas
vidusskolas 9. klasi, ieguva mūžā pirmo izglītības
valsts dokumentu.
Saņemot pamatizglītības
apliecību, sveicām Kristoferu Boldānu, Romualdu Bolgarovu, Madaru
Circeni, Ervīnu Kleinu,
Dāvi Kozlovski, Martu Kozlovski, Renāti Ločmeli,
Guntu Loginu, Nilu Mītki
(Miethke), Evitu Saidāni,
Domeniku Slišānu, Raiti
Vilkasti un Kristapu Kristoferu Voicišu. Īpaša šī
svētku diena bija arī jauniešu vecākiem un klases
audzinātājai Tatjanai Bolgarovai.
Svinīgā pasākuma ievadā
Baltinavas
vidusskolas
Atzinības rakstu par labām
un teicamām sekmēm
saņēma Kristofers Boldāns
un Renāte Ločmele, bet Balvu Sporta skolas pateicības vus vēlējumus izteica arī Baltinavas novada domes priekšsēdētārakstus- Romualds Bolgarovs, Ervīns Kleins un Nils Mīt- ja Sarmīte Tabore. Sirsnīgus vārdus un vēlējumus saviem
ke (Miethke). Izlaiduma svētkos piedalījās un uzrunā sa- audzēkņiem un viņu vecākiem uzrunā izteica klases audzinātāja.

Par katru absolventu kāds no
skolotājiem pateica kādu īpašu
raksturojumu un vēlējumu.
Savukārt 9. klases beidzēji pateicās vecākiem, klases
audzinātājai Tatjanai Bolgarovai, arī skolotājām, kuras
bija audzinātājas jaunākajās
klasēs un pirmsskolā (sākumskolā audzinātāja bija
Rudīte
Laganovska, bet
pamatskolā neilgu laiku klasi audzināja gan Agita Zelča,
gan Marita Kušnire), visiem
skolas darbiniekiem. Paldies
vārdus veltīja gan Baltinavas
vidusskolas skolotājiem, gan
saviem agrāko gadu skolotājiem Briežuciema un Upītes
pamatskolā.
Paldies svētku vadītājai, veidotājai Irēnai Kašai! Par
muzikāliem
priekšnesumiem izlaiduma svētkos paldies
Baltinavas vidusskolas 2.-5.
klašu vokālajam ansamblim
(vadītāja Aija Nagle) un Baltinavas Mūzikas un mākslas
skolas skolotājam Aigaram
Bukšam! Lai visiem 9. klases absolventiem veiksmīgas
turpmākās gaitas nākošajā izglītības posmā!

Imants Slišāns,
Baltinavas vidusskolas direktors

AFIŠAS

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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