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Baltinavas novada domes
informatīvais izdevums

Jūlijs Latvijā tiek dēvēts par Liepu, Siena, Medus vai Vīgriežu mēnesi. Dabiska likumsakarība - jūlijā zied liepas un
vīgrieži, jūlija mēnesis latviešiem bija
karstākais siena laiks. Iespējams, ka tam
ir sakars ar klimata izmaņām visā pasaulē,
bet karstākais siena laiks šogad bija jūnija
nogale, lielākā daļa saimniecību sagādāja
sienu nākamajam ziemošanas periodam.
Jūlijs šogad īpaši nelutināja ar labiem laika
apstākļiem.
Jūlijā ir notikušas pa vienai sēdei katrai
komitejai, kurās izskatīti 33 jautājumi. Ir
bijusi viena ārkārtas domes sēde un viena
kārtējā domes sēde.
Jūlijā daudzi pašvaldības darbinieki izmanto tiesības doties atvaļinājumos, varbūt tas
kādreiz mūsu novada iedzīvotājiem ir radījis neērtības – Baltinavas novada dome atvainojas, ja tādas ir bijušas.
6. jūlijā Baltinavā patīkamus pārsteigumus
mūsu mazajiem bērniem un pilngadniekiem sagādāja Bērnības un Pilngadības
svētki, pateicība visiem, kuri radīja šo svētku brīnumu!
11.jūlijā tikāmies ar Latvijas Valsts
mežu pārstāvjiem, lai apsekotu un izrunātu tālāko rīcību saistībā ar plānoto
Jegorovas purva kūdras izstrādi un kūdras transportēšanu pa Baltinavas novada pašvaldībai piederošajiem autoceļiem.
Baltinavas novada dome,
pārstāvot
iedzīvotāju
intereses, iestājas par šo
autoceļu sakārtošanu un salabošanu no
LVM puses. Iespējams, izdosies vienoties,
ka LVM pašvaldības ceļu, ko izmantos kūdras transportēšanai, uzlabos. Esam jau
saņēmuši no LVM vēstuli ar lūgumu atļaut
izvērtēt pašvaldības ceļu un tilta tehnisko
stāvokli – slodžu nestspējas novērtēšanu,
grants ceļu šurfēšanu u.c. darbības, lai veiktu aprēķinus investīciju apjomiem ceļu un
tilta sakārtošanā.
No 8.jūlija līdz 10.jūlijam projekta “Esi
domājošs. Darbīgs. Atbildīgs” ietvaros
norisinājās mākslas plenērs Baltinavas
muižas parkā «Baltinavas muižas parka atjaunotājam Jānim Aleksandrovam
— 100», kuru vadīja Lilita Kūkoja. Jāsaka pateicības vārdi šī plenēra idejas autoriem, jo jaunākā paaudze pazīst Baltinavas
muižas parku, bet to, ka tā labiekārtošanas
darbu un mūsdienīgas estrādes uzbūves
idejas autors un darbu vadītājs bija padomju saimniecības “Baltinava” agronoms Jānis
Aleksandrovs, to reti kurš zina. Pateicoties
šim cilvēkam un šī cilvēka apbrīnojamām
darba spējām, Baltinavā ir labiekārtots
parks un estrāde ar telpām māksliniekiem.
Parka labiekārtošanu un estrādes izbūvi
finansēja padomju saimniecība “Baltinava” no saviem finanšu līdzekļiem. Jāsaka
atzinības vārdi toreizējam saimniecības
direktoram Dzintaram Meščanovam, kurš
atbalstīja parka atjaunošanas un labiekārtošanas ideju un saimniecības budžetā spēja atrast un ieplānot naudas līdzekļus, kaut
gan arī padomju laikos “brīvas naudas”
nemaz nebija.
Laika periodā no 11.jūlija līdz 14.jūlijam
Baltinavā notika divi vērienīgi un interesanti pasākumi – “A.Rancāna 90.jubilejai
veltītā vijoļspēles un folkloras nometne”
un LNKC seminārs “Cimdu adīšanas
tradīcijas Latgalē”, kuri pulcēja dalīb-

Domes ziņas jūlijā
niekus gan no Baltinavas, gan no Latvijas
un ne tikai. Pasākumos piedalījās arī dalībnieki no ārvalstīm.
16.jūlijā Balvos notika SIA “Balvu autotranspots” padomes sēde, kurā valdes
priekšsēdētājs Valdis Ančs novadu vadītājus iepazīstināja ar sabiedriskā transporta attīstības koncepciju 2021.-2130.
gadam. Koncepcijā ir likts lielāks uzsvars
uz
dzelzceļa pārvadājumiem, komerciālo (valsts nedotēto) maršutu veidošanu
(pamatā Pierīga), valsts sektorā garantētā
pakalpojuma apmēra noteikšanu. Dotajā brīdī ir izsludināts iepirkums uz sabiedriskā transporta pāvadājumu pakalpojumu, kur maršrutu tīkls Latvijā ir sadalīts
16 lotēs. Iepirkums noslēgsies septembrī,
pēc rezultātu izvērtējuma būs skaidrs, vai
vietējie pārvadātāji būs spējuši konkurēt ar
lielajiem pārvadātājiem un kas mainīsies
autobusu maršrutos pēc 2021.gada 1.janvāra. Jau tagad ir zināms, ka maršuts Cēsis-Kārsava tiks slēgts. Tas ir sadalīts daļās,
bet, izskatot EIS iepirkuma tehniskajā
specifikācijā piedāvātos autobusa maršrutus, es neatradu papildus maršutus posmā
Balvi- Baltinava-Kārsava.
18.jūlijā visi Baltinavas novada domes
deputāti parakstīja vēstuli “Par administratīvi teritoriālās reformas jautājumu”. Vēstules projektu sagatavoja domes
deputāts Imants Slišāns. Vēstules tekstu
publicējam novada iedzīvotāju zināšanai informatīvajā izdevumā “Baltinavas
Vēstis” (2.lpp.) un novada mājas lapā.
Vēstulē
lūdzam izvērtēt iespēju otrā
līmeņa pašvaldību izveidē un atzīmējam,
cik svarīgi ir stiprināt reģionus, austrumu pierobežu, pats būtiskākais, vēlamies
saņemt atbildi no VARAM, kā uzlabosies
un kļūs pieejamāki pakalpojumi tieši Baltinavas novada iedzīvotājiem, apvienojot
četrus novadus vienā.
19.jūlijā Balvos notika biedrības “Balvu
rajona partnerība” valdes sēde, kurā valdes locekļi tika iepzīstināti ar 1.1.un1.2.
rīcībā iesniegtajiem projektiem. 1.1. rīcībā
iesniegti 23 projekti un 1.2.rīcībā iesniegti
4 projekti, t.sk vienu projektu ir iesniedzis
Baltinavas novada amatnieks. Projektus
vērtē projektu vērtēšanas komisija.
20.jūlijā Baltinavas novada muižas parkā
jau trešo gadu pulcējās jaunieši uz Jauniešu dienu, kura šogad notika projekta
“Esi domājošs. Darbīgs. Atbildīgs” ietvaros.
22.jūlijā Gulbenē notika SIA “Balvu un
Gulbenes slimnīcu apvienības” padomes
sēde, kurā valde un padome iepazinās ar
SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības” 2018.gada pārskatu un to apstiprināja.
2018.gadu slimnīcu apvienība noslēdza ar
peļņu 291 791 euro. Valdes locekle Zigrīda Vāne informēja par problēmām Balvu
slimnīcas Dzemdību nodaļā, kurā trūkst
speciālistu, konkrēti – ārstu ginekologu.
Valde apņēmās meklēt speciālistus un nodrošināt Dzemdību nodaļas darbību.
29.jūlijā Balvos LLKC notika diskusija
par Kopējās lauksiamniecības politikas
attīstību pēc 2020.gada. Diskusijā piedalījās Latvijas Zemnieku federācijas valdes
priekšsēdētāja Agita Hauka. Diskusijā tika
runāts par jauno plānošanas periodu, kā
panākt to, lai lauki ir apdzīvoti, samazinās

depopulācija, veidojas efektīvi uzņēmumi un
tiek saglabāta vide. Kā galvenā doma nākamajā periodā ir atbalsts mazajām ražojošajām
saimniecībām, jo tieši mazās saimniecības
ir tās, kuras nodrošina apdzīvotību laukos.
Runa iet par iespējamo griestu uzlikšanu
platībmaksājumiem lielajām saimniecībām,
tādējādi naudu pārdalot par labu mazajām.
Tikpat svarīga ir ieinteresēt jauniešus atgriezties atpakaļ no pilsētām un ārzemēm.
Ir jābūt citiem projektu nosacījumiem, lai tie
ir izpildāmi jauniešiem, kuri sāk saimniekot
no “nulles”.
Jaunajā plānošanas periodā liela uzmanība
tiks pievērsta vides un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, šis uzstādījums Latvijā nāk no ES.
Projektu realizācija - Iet uz beigām pārbūves darbi ceļam Čudarīne-Tutinava, būs
uzklāts asfaltsegums. Situācija, ka Valsts kasē
finanšu līdzekļi šogad ir jāgaida rindā, rada
pārējo ceļu pārbūves problēmas, nevaram
uzsākt Baltinavas-Safronovkas ceļa pārbūvi,
jūlijā Valsts kasē rinda nav pavirzījusies
nemaz. Vairākas pašvaldības pat atsakās no
projektu realizācijas un atsauc aizņēmumus. Baltinavas novads gaidīs rindu gan
ceļa Baltinava-Safronovka, gan Kaši-Pleitova pārbūvei. Uzskatām, ka šie ceļi ir ļoti
svarīgi gan mūsu novada uzņēmējiem, gan
iedzīvotājiem un atteikšanās no šo projektu
realizācijas būtu vislielākā necieņa pret mūsu
iedzīvotājiem. Protams, par nožēlu, projektu
realizācija aizkavēsies, bet tā nav pašvaldības
vaina. Mēģinam arī paši priekšfinansēt nelielus projektus, ir jau atvesti 350 jauni krēsli
kultūras namam. Tāpat finansēsim tērpu
iegādi jauktajam korim, jo sapratām, ka rindu Valsts kasē uz aizņēmumiem nesagaidīt.
Vērtēšanas komisija ir izvērtējusi Baltinavas novada lauksaimnieku un amatnieku
iesniegtās idejas pašvaldības finansētajam
grantam “Mana biznesa ideja Baltinavā”. Finansējumu ieguva abas iesniegtās biznesa
idejas: Vilhelma Laganovska “Kokapstrādes
kombinētā darbgalda iegāde uzņēmējdarbības attīstībai” un Edmunda Bukša “Balstu
sistēmas izveide vīnogu dārzā”. Katras idejas
realizācijai Baltinavas novada dome piešķīra
finansējumu pa 800 euro.
Saimnieciskās lietas - Pamazām pašvaldība
sakārto arī saimnieciskās lietas, iedzīvotājiem varbūt liekas, ka tiek darīts maz. Esam
nozāģējuši dažus bīstamos kokus Tilžas ielā,
Breksīnes, Gubas un Pliešovas kapos. Bīstamu koku ir daudz arī citos kapos, bet naudas līdzekļi diemžēl ir ierobežoti. Paldies
jāsaka kapu vecākajam Astērijam Keišam un
Pliešovas kapos guldīto piederīgajiem, kuri
saziedoja naudu koku nozāģēšanai, kopā
ar pašvaldības piešķirto naudu bija iespēja nozāģēt vairāk bīstamo koku. Ļoti laba
sadarbība veidojas ar Breksīnes kapu vecāko
Aleksandru Pakalnīti, kopā ar pašvaldības
atbalstu ir veikti kapu labiekārtošanas darbi.
Ceļu remonti tiks veikti ne tikai no projektu finansējuma, bet arī no pašvaldības finanšu līdzekļiem. Septembrī tiks veikti ceļa
labošanas darbi Pliešovas ceļam un nedaudz
palabots ceļš Kotlova-Keiši.
Ceram līdz oktobrim Baltinavas ciemā uzstādīt video novērošanas kameras.
Domes priekšsēdētāja
Sarmīte Tabore

...

Ziņas īsumā
Zvani un uzdod jautājumu
par novadu reformu!

22.jūlijā darbu uzsāka Zvanu
centrs, kur iedzīvotāji, zvanot uz
tālruni 68 806 999, var noskaidrot
atbildes uz sev interesējošiem
jautājumiem saistībā ar vietējo
pašvaldību administratīvi teritoriālo reformu. Zvanu centrs darbosies
darba dienās plkst. 9:00 – 17:00.
Tiek sniegta arī iespēja operatoriem atstāt savu kontaktinformāciju, lai saņemtu atbildi uz e-pasta
adresi. Jautājumus un priekšlikumus ministrijai ir iespējams iesūtīt
arī rakstiski uz: reforma@varam.
gov.lv.

Jaunieši var pieteikties bezmaksas mācībām
Nestrādājoši jaunieši var pieteikties
bezmaksas mācībām 40 profesijās,
informē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Apmācības
notiek Eiropas projekta “Jauniešu
garantija” ietvaros.
Līdz 30.augustam 22 profesionālās
izglītības iestādēs visā Latvijā turpinās “Jauniešu garantijas”
noslēdzošā uzņemšana jauniešiem
vecumā no 17 līdz 29 gadiem, kuri
ieguvuši vidējo izglītību un ir bez
darba. Mācības bez maksas pieejamas 40 darba tirgū pieprasītās
profesijās, kuras var apgūt 1,5 gada
laikā. Mācību laikā audzēkņiem ir
iespēja saņemt dažāda veida atbalstu – stipendiju no 70 līdz 115 eiro
mēnesī par sekmīgu mācīšanos, apmaksātu vietu dienesta viesnīcā un
nepieciešamos mācību līdzekļus.
Vairāk informācijas www.viaa.gov.lv

Svarīga informācija skolēnu
vecākiem!
Sākot ar 15.08.2019 Baltinavas novada domes kasē tiks izmaksāts pabalsts bērnu izglītības
nodrošināšanai 10 euro apmērā.
Pabalstu var saņemt Baltinavas
novadā deklarētie Baltinavas vidusskolas audzēkņi, sākot ar pirmsskolas izglītības grupu (piecgadīgie,
sešgadīgie bērni), kā arī bērni, kas
mācās speciālajā izglītības iestādē
ārpus Baltinavas novada teritorijas.
Sakarā
ar
Datu
aizsardzības
regulu, lai saņemtu pabalstu Baltinavas novada Sociālajā
dienestā, bērnu vecākiem jāuzraksta iesniegums pabalsta saņemšanai.
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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Par konkursa izsludināšanu uz vakanto Baltinavas novada bāriņtiesas locekļa
amatu
Sakarā ar to, ka Irēna Kaša ir tikusi ievēlēta Baltinavas novada bāriņtiesas locekles
amatā uz 5 gadiem, un Irēnas Kašas kā
Baltinavas novada bāriņtiesas locekles amata pilnvaru darbības termiņš beidzas ar
2019.gada 1.augustu, līdz 2019.g. 9.augustam jāizsludina atklāts konkurss uz vakanto Baltinavas novada bāriņtiesas locekļa
amata vietu.
Par noteikumu apstiprināšanu
Apstiprināti Baltinavas novada pašvaldības noteikumi “Par atvaļinājuma pabalsta
piešķiršanu”.
Par “Mana biznesa ideja Baltinavā”
konkursa rezultātu apstiprināšanu
Apstiprināti Baltinavas novada domes
rīkotā biznesa ideju projekta “Mana biznesa ideja Baltinavā” konkursa rezultāti, par
konkursa uzvarētājiem atzīstot:
Vilhelmu
Laganovski
(Reģ.Nr.
01017011975, adrese: Baltinavas novads,
LV-4594), projekts “Kokapstrādes kombinētā darbgalda iegāde uzņēmējdarbības
attīstībai”.
Edmundu Bukšu (Reģ.Nr. 19119110005,
adrese: Baltinavas novads, LV-4594), projekts “Balstu sistēmas izveide vīnogu dārzā”.
Piešķirt katram no konkursa uzvarētājiem 800,00 euro apmērā pēc līguma par
finansējuma saņemšanu un izlietojumu
noslēgšanas.
Par ēdināšanas pakalpojumu pašizmaksas apstiprināšanu
Apstiprināti
Baltinavas
vidusskolai
ēdināšanas
pakalpojumu
izcenojumi

(pašizmaksa) 2019/2020.mācību gadā:
pusdienas–1,37 euro.
Par lēmuma atcelšanu
Atcelts Baltinavas novada domes 2018.
gada 27.septembra lēmums „Par Intas
Vilkastes atteikšanos no atlīdzības par
Baltinavas novada domes deputātes amata
pienākumu veikšanu”, un noteikts, ka no
2019.gada 1.augusta Inta Vilkaste saņem
normatīvajos aktos noteikto atlīdzību par
Baltinavas novada deputātes amata pienākumu pildīšanu.
Par pašvaldībai piederošo ēku lietošanas
mērķa maiņu
Mainīts Baltinavas novada pašvaldībai piederošajai ēkai pēc adreses Tilžas iela 17,
Baltinava ar kadastra apzīmējumu Nr.3844
003 0348 007 lietošanas mērķis no koda
1274 (Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas)
uz kodu 12630101 (skolas, universitātes un
zinātniskajai pētniecībai paredzētas ēkas).
Mainīts Baltinavas novada pašvaldībai
piederošajai ēkai ar kadastra apzīmējumu
Nr.3844 003 0348 004 lietošanas mērķis no
koda 1274 (Citas, iepriekš neklasificētas,
ēkas) uz kodu 12630101
Par atļauju pirts būvniecībai
Atļauts A. K. būvēt pirti ar plānoto pirts
platību līdz 25 kvadrātmetriem viņam piederošajā nekustamajā īpašumā Baltinavā,
ar kadastra apzīmējumu Nr.3844 003 ****,
būvniecības ieceri saskaņojot ar Viļakas
novada būvvaldi
Par nekustamajiem īpašumiem
Atļaut J. R. samaksāt nekustamā īpašuma
nodokļa parādu (parāda summa uz lēmuma pieņemšanas brīdi– 664,41 euro) par

nekustamo īpašumu ar kadastra apzīmējumu Nr.3844 010 **** pakāpeniski, līdz
2019.gada 31.decembrim, noslēdzot ar
Baltinavas novada domi vienošanos par
parāda atmaksas grafiku.
Par nekustamā īpašuma “Silagaiļi” (kadastra Nr. 3844 003 0209)izsoles uzvarētāju
atzīts Z/S „Mītkes” (Reģ.Nr. 42401018291,
juridiskā adrese: „Calmi”, Sloboda, Baltinavas novads, LV-4594). Nolemts pārdot
izsoles uzvarētājam Baltinavas novada
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
“Silagaiļi” par izsolē nosolīto cenu EUR
2004,00 EUR.
Atļaut A. K. mainīt zemesgabala (kadastra Nr. 3844 012 ****) 28,9 ha platībā zemes lietošanas mērķi no zemes, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM mērķa kods 0101), uz zemi,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība (NĪLM mērķa kods 0201).
Atļauts A. K. mainīt zemesgabala (kadastra Nr. 3844 006 ****) 5,56 ha platībā zemes lietošanas mērķi no zemes, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM mērķa kods 0101), uz zemi,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība (NĪLM mērķa kods 0201).
Atļauts M. S. no nekustamā īpašuma
„Zīlītes” (kadastra Nr. 3844 004 ****), kas
atrodas Baltinavas novadā, atdalīt zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844
004 **** (platība – 1,3 ha), piešķirot jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam
nosaukumu “Zīlīšu ielejas”.
Noslēgta vienošanās ar A.K. par zemes
nomas līguma Nr. 09-26 par zemes gabala

(kadastra Nr. 3844 003 ****) nomu, nomas
līguma termiņu pagarinot uz 10 gadiem
Pagarināts ar A. L. zemes nomas līgums Nr.
09-10 par zemes gabalu (kadastra Nr. 3844
002 ****)ar termiņu uz 10 gadiem, zemes
nomas maksu nosakot 74,80 EUR gadā.
Pagarināts ar I. S. zemes nomas līguma Nr.
08-13 par zemes gabala (kadastra Nr. 3844
010 ****) termiņš uz 10 gadiem, zemes nomas maksu nosakot 179,20 EUR gadā.
Pagarināts ar J. P. zemes nomas līgumu Nr.
08-18 par zemes gabala (kadastra Nr. 3844
003 ****) nomas termiņš uz 10 gadiem,
zemes nomas maksu nosakot 38,80 EUR
gadā.
Nolemts iznomāt E. B. zemesgabalu (kadastra Nr. 3844 001 **** (1ha)) uz 10 gadiem, zemes nomas maksu nosakot 61,20
EUR gadā.
Nolemts iznomāt ZS „Kaņepes” (reģ. Nr.:
42401020722, adrese: “Brasliņi”, Viborgi,
Baltinavas nov., LV-4594) zemesgabalu
(kadastra Nr. 3844 001 0153) uz 10 gadiem,
zemes nomas maksu nosakot 90,00 EUR
gadā.
Par grozījumiem nolikumā
Izdarīt sekojošus grozījumus Baltinavas novada domes konkursa „Sakoptākā
sēta Baltinavas novadā 2019” nolikumā:
Svītrot nolikuma 4.3.punktu: Svītrot nolikuma 4.5.punktu; Nolikuma 6.3.punktā
svītrot vārdu „iestādes”; Svītrot nolikuma
6.8.punktu; Nolikuma 6.10.punktu izteikt sekojošā redakcijā - „6.10. Vērtēšanas
komisija sēdē apstiprina konkursa rezultātus”; Nolikuma 7.1.punktā svītrot vārdus
„simpātija balsošanai, un”.

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

Baltinavas novada deputāti nosūta valdībai atklāto vēstuli ATR jautājumā
18.jūlijā visi Baltinavas novada domes deputāti parakstīja
vēstuli “Par administratīvi teritoriālās reformas jautājumu”.
Vēstules projektu sagatavoja domes deputāts Imants Slišāns.
Vēstules tekstu publicējam, novada iedzīvotāju zināšanai,
informatīvajā izdevumā “Baltinavas Vēstis” un novada
mājas lapā. Vēstulē lūdzam izvērtēt iespēju otrā līmeņa
pašvaldību izveidē un atzīmējam, cik svarīgi ir stiprināt
reģionus, austrumu pierobežu. Pats būtiskākais, vēlamies
saņemt atbildi no VARAM, kā uzlabosies un kļūs pieejamāki pakalpojumi tieši Baltinavas novada iedzīvotājiem,
apvienojot četrus novadus vienā. Līdz šim šādu atbildi tā arī
neesam saņēmuši, kaut gan šis jautājums VARAM regulāri
dažāda formāta tikšanās tiek uzdots jau no marta mēneša.
Publicējam vēstules saturu
Baltinavas novada domes deputātu
viedoklis un priekšlikumi
Baltinavā, 18.07.2019.
Ministru prezidentam K. Kariņa kungam
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
VARAM ministram J. Pūces kungam
Saeimas JKP frakcijas deputātiem
Saeimas KPV LV frakcijas deputātiem
Saeimas frakcijas «Visu Latvijai» — «Tēvzemei un
Brīvībai/LNNK» deputātiem
Saeimas frakcijas “Attīstībai/Par!” deputātiem
Saeimas frakcijas “Jaunā Vienotība” deputātiem
Saeimas frakcijas “Saskaņa” deputātiem
Saeimas ZZS frakcijas deputātiem
Latvijas Pašvaldību savienībai
Latgales plānošanas reģionam
Par administratīvi teritoriālās reformas
jautājumu
2019. gada 20. jūnijā Balvos notika VARAM ministra J.
Pūces konsultācijas ar Baltinavas, Balvu, Rugāju un Viļakas
novadu deputātiem par valdības piedāvāto administratīvi
teritoriālās reformas (turpmāk- ATR) modeli. Tiekoties
ar ministra kungu, mutiski paudām savus priekšlikumus.
Tagad iesniedzam rakstiski Baltinavas novada domes
deputātu viedokli un priekšlikumus ATR jautājumā.
Konsultāciju laikā tika prezentēts VARAM sagatavotais
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materiāls “Pašvaldības profils- apvienotais Balvu novads”.
Tajā apkopoti statistikas dati un raksturota esošā situācija
Baltinavas, Balvu, Rugāju un Viļakas novados, bet nav pamatojuma, kā pievienošana Balvu novadam uzlabos situāciju tieši Baltinavas novadā- kā Baltinavas novadā veicinās
uzņēmējdarbību, kā Baltinavas novadā uzlabos ekonomisko situāciju, kā Baltinavas novadā uzlabos pakalpojumu
pieejamību un kvalitāti, kā paaugstinās teritorijas attīstības līmeņa indeksu, kā Baltinavas novadā mazinās depopulāciju un uzlabos demogrāfiskos rādītājus. Atgādinām, ka,
salīdzinot ar 2009.gadu, 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.
K.Kariņa valdības deklarācijā ir pausts: izvērtēsim otrā
līmeņa pašvaldību ieviešanas nepieciešamību. Aicinām 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.
Atbalstām ideju par reģionu stiprināšanu
Lai noskaidrotu Baltinavas novada iedzīvotāju viedokli plānotās ATR jautājumā, no 2019.gada 20.maija līdz
10.jūnijam tika veikta 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. K. Kariņa
valdības deklarācijā ir definēts, ka vietējo pašvaldību reforma tiks īstenota, stimulējot tālāku demokratizāciju, samazinot varas koncentrāciju un vairojot vietējās sabiedrības regulāru līdzdalību. Baltinavas novada iedzīvotāji ir izrādījuši
savu pilsonisko līdzdalību un demokrātiskā ceļā pauduši
savu viedokli. Rosinām, īstenojot pirmā līmeņa pašvaldību
reformu (ATR), neveikt pašvaldību piespiedu pievienošanu
vai apvienošanu, ignorējot pašvaldības iedzīvotāju vairākuma viedokli.
Aicinām, domājot par austrumu pierobežas apdzīvotības
saglabāšanu no valsts drošības viedokļa, Eiropas Savienības
austrumu pierobežas teritorijās izdarīt atkāpi no novadu

veidošanas kvantitatīvajiem (iedzīvotāju skaita) kritērijiem
vai piemērot atsevišķus kritērijus pierobežas novadiem pie
ES ārējās sauszemes robežas.
Ceram, ka VARAM 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.
Ar cieņu,
Baltinavas novada domes deputāti: Sarmīte Tabore, Imants
Slišāns, Inese Siliņa, Guntars Bartkevičs, Inta Vilkaste, Antra Keiša, Velta Mītke, Lilita Kūkoja, Marija Skaba

Valsts kancelejas atbilde
30.07.2019.
Uz 23.07.2019.

Nr. 6.2.2./2019-FIZ-665-1299

Rīgā

Imantam Slišānam
(kolektīvā iesnieguma autoru informēšanai)
Par valdības piedāvāto administratīvi
teritoriālās reformas modeli
Valsts kancelejā 2019. gada 23. jūlijā saņemts Baltinavas
novada domes deputātu kolektīvais iesniegums un reģistrēts ar Nr. 2019-FIZ-665.
Informēju, ka Baltinavas novada domes deputātu kolektīvais iesniegums par valdības piedāvāto administratīvi teritoriālās reformas modeli Ministru prezidenta A. K. Kariņa
uzdevumā nosūtīts vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram J. Pūcem izvērtēšanai un atbildes sniegšanai,
iekļaujot tajā pamatojumu Baltinavas novada iedzīvotāju
ieguvumiem pēc novada pievienošanas Balvu novadam, kā
arī izvērtējumu iesniegumā minētajiem priekšlikumiem.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija informēs Ministru prezidentu par Baltinavas novada domes
deputātiem sniegto atbildi.

2019. gada jūlijs

Baltinavas novada domes informatīvais izdevums

Grozījums saistošajos noteikumos Nr.15 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Baltinavas novadā”
Saistošie noteikumi Nr.9
Apstiprināti ar Baltinavas novada domes 27.06.2019.
sēdes lēmumu (protokols Nr.10,2&
Grozījums Baltinavas novada domes 2018.gada 29.novembra
saistošajos noteikumos Nr.15 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Baltinavas novadā”
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.
Izdarīt grozījumu Baltinavas novada domes 2018.gada 29.novembra saistošajos noteikumos Nr. 15 ”Par sociālās palīdzības
pabalstiem Baltinavas novadā”, izsakot noteikumu 28.punktu
šādā redakcijā:
„28. Pieaugušo ēdināšanas pabalsts ir paredzēts personām,
kurām pietrūkst līdzekļu ēdiena iegādei. Pabalsta apmērs ir 25
euro”.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Baltinavas novada domes 2019.gada 27. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.9
”Par grozījumiem Baltinavas novada domes 2018. gada 29. novembra saistošajos noteikumos
Nr.15„Par sociālās palīdzības pabalstiem Baltinavas novadā”
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1.Projekta nepieciešamības pamatojums

Sakarā ar to , ka iepriekš Baltinavas novada domes
2018.gada 29.novembra saistošajos noteikumos Nr. 16
”Par sociālās palīdzības pabalstiem” nav ticis norādīts
pieaugušo ēdināšanas pabalsta apmērs, tad saistošo
noteikumu X. daļas 28. punkts tiek izteikts iekļaujot informāciju par pieaugušo ēdināšanas pabalsta
apmēru.

2. Īss projekta satura izklāsts

Pieaugušo ēdināšanas pabalsts ir paredzēts personām,
kurām pietrūkst līdzekļu ēdiena iegādei. Pabalsta
apmērs 25 euro. Tiesības saņemt pabalstu ir vientuļai
trūcīgai personai ar I. vai II. grupas invaliditāti, kura
ir sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja.
Būtiski neietekmē

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
5. Informācija par administratīvajām procedūrām

6. Sabiedrības informēšana par normatīvo aktu

Domes priekšsēdētāja
Sarmīte Tabore

Nav attiecināms
Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Baltinavas
novada Sociālais dienests.
Persona Baltinavas novada Sociālā dienesta izdoto
administratīvo aktu var apstrīdēt Baltinavas novada
domē.
Saistošie noteikumi tiks publicēti laikrakstā „Baltinavas novada vēstis” un pašvaldības mājas lapā www.
baltinava.lv

Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.16„Par pabalstu piešķiršanu Baltinavas novadā””
Saistošie noteikumi Nr. 10
Apstiprināti ar Baltinavas novada domes 27.06.2019.
sēdes lēmumu (protokols Nr.10, 3&).
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo
daļu
Izdarīt grozījumu 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”.

Domes priekšsēdētāja
Sarmīte Tabore

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Baltinavas novada domes 2019.gada 27. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.10
”Par grozījumu Baltinavas novada domes 2018. gada 29. novembra saistošajos noteikumos
Nr.16„Par pabalstu piešķiršanu Baltinavas novadā””
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1.Projekta nepieciešamības pamatojums

Sakarā ar to , tika pārskatītas Baltinavas novada pašvaldības budžeta iespējas,
pabalstu bērna izglītības nodrošināšanai plānots izmaksāt visiem Baltinavas
novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušajiem Baltinavas
vidusskolas audzēkņiem, kā arī Baltinavas novada administratīvajā teritorijā
deklarējušajiem audzēkņiem , kas mācās speciālajā izglītības iestādē ārpus
Baltinavas novada teritorijas.

2. Īss projekta satura izklāsts

Pabalsts bērna izglītības nodrošināšanai 10,00 euro skolas piederumu iegādei
tiek piešķirts Baltinavas novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušajiem:
Baltinavas vidusskolas audzēkņiem, kuri apmeklē obligāto pirmsskolas izglītības grupu; pamatizglītības programmu; vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu; pamatizglītības programmu izglītojamiem ar
mācīšanās traucējumiem;
Audzēkņiem, kuri mācās speciālajā izglītības iestādē ārpus Baltinavas novada
teritorijas.
3. Informācija par plānoto projekta Būtiski neietekmē
ietekmi uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto projekta Nav attiecināms
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par administratīva- Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Baltinavas novada Sociālais dienests.
jām procedūrām
Persona Baltinavas novada Sociālā dienesta izdoto administratīvo aktu var
apstrīdēt Baltinavas novada domē.
6. Sabiedrības informēšana par
normatīvo aktu

Saistošie noteikumi tiks publicēti laikrakstā „Baltinavas novada vēstis” un
pašvaldības mājas lapā www.baltinava.lv

BALTINAVAS NOVADA DOMES PATEICĪBAS
Paldies Marijai Skabai, Venerandai Keišai,
Annai Pundurei par jaukiem un sirsnīgiem
Bērnības svētkiem!
Paldies Ivetai Gabrānei par pasākuma
“Cimdu adīšanas tradīcijas Latgalē” organizēšanu!
Paldies Baltinavas novada etnogrāfiskajam
ansamblim un vadītājai Antoņinai Krakopei par dalību pasākumā “A.Rancāna

90.jubilejai veltītā vijoļspēles un folkloras
nometne”!
Paldies Prāvestam Staņislavam Prikulim
par garīgo atbalstu!
Paldies Silvijai Buklovskai un jauniešu komandai par “Jauniešu dienu” organizēšanu!
Paldies Andrim Kapustam, Aīdai Rancānei
un meitām par pasākuma “A.Rancāna
90.jubilejai veltītā vijoļspēles un folkloras

nometne” organizēšanu!
Paldies Marutai Gamazinai par gardajām
zupām Baltinavas novada pasākumos!
Paldies Agrim Mežalam, Sarmai Sutugovai,
Jurim Sutugovam un Andrim Tutānam par
operatīvo darbu pasākumu nodrošināšanā!
Paldies Imantam Slišāman par atraktīvajām
ekskursijām Baltinavas novadā!

Paldies Lilitai Kūkojai par mākslas plenēru
Baltinavas novada muižas parkā!
Paldies Intai Krakopai par personīgo ieguldījumu pasākumā “A.Rancāna 90.jubilejai
veltītā vijoļspēles un folkloras nometne”!
Paldies Antrai Keišai un Inārai Bubnovai
par atbalstu pasākumu organizēšanā!
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2019. gada jūlijs

Pašvaldības projekti
Projekts “Aprīkojuma iegāde Baltinavas kultūras namam”
Baltinavas novada dome ir uzsākusi
projekta
“Aprīkojuma
iegāde
Baltinavas kultūras namam” Nr.
19-07-AL19-A019.2206-000006 realizāciju ELFLA pasākuma “Atbalsts LEADER
vietējai attīstībai”, 2.6.rīcībā - Sabiedrisko
aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem.
Projekta mērķis:
1.Iegādāties 350 jaunus apmeklētāju krēslus
un 16 apģērbu statīvus.
2.Uzlabot Baltinavas kultūras nama
piedāvāto pakalpojumu kvalitāti un radīt
kultūras baudīšanai estētiski skaistu un
ērtu vidi.
Realizējot projektu, tiks piesaistīts ELFLA pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai
attīstībai” finansējums 90% apmērā, 10%
līdzfinansējumu
no-

drošinās Baltinavas novada dome.
Projekta kopējās izmaksas sastāda
10493.85 euro. ELFLA finansējums sastāda
9444.46 euro, Baltinavas novada pašvaldības finansējums 1049.39 euro.
Projekta vadību nodrošinās projekta vadības komanda - projekta vadītājs Gatis
Siliņš, projekta koordinatore-konsultante
Inta Krakopa Baltinavas kultūras nama
vadītāja, projekta grāmatvede – Anita Meiere Baltinavas novada grāmatvede.
Projekta realizācijas laiks 2019.gada jūlijs
- 2020.gada maijs.
Baltinavas novada
pašvaldības
projektu vadītājs
Gatis Siliņš

Projekts “Aprīkojuma iegāde Baltinavas kultūras namam”
Baltinavas novada dome ir uzsākusi
projekta
“Aprīkojuma
iegāde
Baltinavas kultūras namam” Nr.
19-07-AL19-A019.2207-000008 realizāciju ELFLA pasākuma “Atbalsts LEADER
vietējai attīstībai”, 2.7.rīcībā – Nemateriālo
kultūras vērtību saglabāšana un popularizēšana.
Projekta mērķis:
1. Nodrošināt Baltinavas novada jauktā
kora kolektīvu ar jauniem tautas tērpiem;
2.Veicināt novada kultūras mantojuma
saglabāšanu, tradīciju uzturēšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm;
3.Popularizēt latgaliešu tautas dziesmu
tradīcijas. Realizējot projektu, tiks piesaistīts ELFLA pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” finansējums 90%

apmērā, 10% līdzfinansējumu nodrošinās
Baltinavas novada dome.
Projekta kopējās izmaksas sastāda
11110.00 euro. ELFLA finansējums sastāda
9000.00 euro, Baltinavas novada pašvaldības finansējums 2110 euro.
Projekta vadību nodrošinās projekta vadības komanda - projekta vadītājs Gatis
Siliņš, projekta koordinatore-konsultante
Aija Nagle -Baltinavas novada jauktā kora
vadītāja, projekta grāmatvede – Anita Meiere Baltinavas novada grāmatvede.
Projekta realizācijas laiks 2019.gada augusts - 2020.gada maijs.
Baltinavas novada
pašvaldības projektu
vadītājs Gatis Siliņš

IEDZĪVOTĀJU ZINĀŠANAI

No 2020.gada 1.janvāra prasības ugunsdrošībai mājokļos kļūs stingrākas

Nākamā gada 1.janvārī stāsies spēkā
nozīmīgas Ugunsdrošības noteikumu
prasības – visos mājokļos (gan privātmājās, gan dzīvokļos) ir jābūt uzstādītiem
autonomiem ugunsgrēka detektoriem,
kas reaģē uz dūmiem, bet privātmājas
papildus jānodrošina ar ugunsdzēsības
aparātu.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
(VUGD) priekšnieks ģenerālis Oskars
Āboliņš: “Ugunsdrošība ir ļoti būtiska sabiedrības ikdienā, jo ikvienu cilvēku par
piemeklēt ugunsnelaime, kad īsā laikā tiek
zaudēta ne tikai visa mājokļa iedzīve, bet
nereti arī cilvēka dzīvība! Pāris desmitu
eiro ieguldījums var izglābt daudzas dzīvības! Aicinu negaidīt 2020.gada sākumu,
bet jau šodien parūpēties par ugunsdrošību – uzstādīt dūmu detektoru un iegādāties
ugunsdzēsības aparātu savam mājoklim!”
Ieteikumi kļūs par obligātām prasībām
2016.gadā, kad stājās spēkā esošā
Ugunsdrošības noteikumu redakcija, noteikumos tika paredzēts pielāgošanās laiks līdz
2020.gada 1.janvārim, kad dūmu detektoru uzstādīšana mājokļos un viendzīvokļa
objektu nodrošināšana ar ugunsdzēsības
aparātu no ieteikuma par to, kā parūpēties
par ugunsdrošību mājoklī, kļūs par

obligātu prasību.VUGD rīcībā esošā statistika liecina, ka lielākajā daļā gadījumu, kad
ugunsgrēkos gāja bojā vai cieta cilvēki,
dūmu detektori nebija uzstādīti. VUGD
aicina neatlikt rūpes par savu un līdzcilvēku
drošību, kā arī būt līdzatbildīgiem, jo katra
paša spēkos ir gādāt par ugunsdrošību mājoklī, piemēram, uzstādot dūmu detektoru, kas ar spalgu skaņas signālu vēstīs par
radušos sadūmojumu un ļaus laikus atstāt
bīstamās telpas, saudzējot veselību vai pat
dzīvību.
Ārvalstu pieredze liecina, ka dūmu detektoru uzstādīšana mājokļos līdz pat 75%
samazina ugunsgrēkos bojā gājušo skaitu. Viena no valstīm, kur šāda prasība ir
pierādījusi savu efektivitāti un ievērojami
samazinājusi bojā gājušo skaitu, ir Igaunija.
Dūmu detektoram jābūt katrā mājoklī
Autonomiem ugunsgrēka detektors, kas
reaģē uz dūmiem, ir neliela ierīce, kas patstāvīgi spēj konstatēt telpā izveidojušos
ugunsgrēka faktorus (dūmu koncentrāciju, siltumu) un par
to ar 80 dB
skaņas signālu aptuveni
pusstundu
nepārtraukti brīdināt
mājokļa
iemītniekus. Dūmu detektors ir nopērkams
dažādās tirdzniecības vietās. Uz tā korpusa
ir jābūt CE marķējumam un informācijai
par detektora atbilstību Eiropas standartam
EN 14604. Detektora uzstādīšana ir salīdzinoši vienkārša – to piestiprina pie griestiem ar komplektā pievienotām skrūvēm vai
abpusējo līmlenti.
Jāpiebilst, ka dzīvokļos jāuzstāda vismaz

vienu dūmu detektoru, bet privātmājā tas
jāuzstāda katrā ēkas stāvā. Detektoru jāizvieto pie griestiem telpās, kurās pārsvarā
guļ vai uzturas mājokļa iemītnieki. Autonomie ugunsgrēka detektori darbojas uz
baterijām, tādēļ būs nepieciešams laikus
nomainīt bateriju, par ko atgādinās arī pats
detektors, raidot īsus skaņas signālus, kā arī
ik pa laikam ar kontroles pogu pārbaudīt
detektora darbspēju.
Privātmājas papildus jānodrošina ar
ugunsdzēsības aparātu.
Savukārt ugunsdzēsības aparāts privātmājā
lieti noderēs neliela ugunsgrēka dzēšanai tā
aizdegšanās sākuma stadijā. Jāatceras, ka
ugunsdzēsības aparātu drīkst izmantot tikai tad, ja dzēšana nedara draudus veselībai
un dzīvībai. Ja notikusi ugunsnelaime –
izvērtējiet situāciju un neapdraudiet sevi,
bet nekavējoties zvaniet uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112 un
izsauciet ugunsdzēsējus glābējus!
Iegādājoties
ugunsdzēsības
aparātu,
jāpievērš uzmanību tam, lai uz tā korpusa
būtu iestrādāts (iespiests) individuālais vai
partijas numurs un CE atbilstības marķējums. Savukārt ugunsdzēsības aparāta dzēstspēja jābūt vismaz 21A 113B (kur skaitlis nozīmē, cik lielu ugunsgrēku iespējams
nodzēst, bet burts ugunsgrēka klasi: A – kad
deg cieti, organiskas izcelsmes materiāli, B
– kad deg šķidrumi, kūstoši cieti priekšmeti). Uzturot ugunsdzēsības aparātu, mājas
saimniekam būs jāveic vizuālā apskate (vai
aparāts nav bojāts un ir atbilstošs spiediena

rādījums), bet tehniskā apkope jāveic sertificētos apkopes punktos saskaņā ar ražotāja
noteikto termiņu vai arī, ja termiņš nav noteikts, tad reizi piecos gados.
Kā VUGD kontrolēs, vai mājokļos ir uzstādīti dūmu detektori?
Ugunsdrošības noteikumu prasības nav
izstrādātas ar mērķi sodīt cilvēkus. Noteikumos ir iekļauti ugunsdrošības pasākumi, kuru ievērošana palīdzēs izvairīties no
ugunsnelaimes vai mazināt tās ietekmi.
Skaidrojam, ka VUGD neplāno pārbaudīt
katru mājokli. Prioritāri pārbaudes tiks
veiktas tajos mājokļos, par kuriem tiks
saņemti iesniegumi vai sūdzības vai būs
notikuši ugunsgrēki. Iespēju robežās tiks
veikta arī dzīvojamā sektora apsekošana
un pārbaudīta ne tikai dūmu detektoru esamība, bet arī pārējo ugunsdrošības prasību ievērošana mājokļos un koplietošanas
telpās. Dzīvojamā sektora pārbaudes nebūs
nekas jauns un katru gadu tādas jau notiek
un notiks arī turpmāk.
Cik lieli sodi plānoti par neuzstādītu detektoru vai citu ugunsdrošības noteikumos minēto prasību nepildīšanu?
Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179.
pants nosaka, ka: “par ugunsdrošības prasību pārkāpšanu — uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz divsimt
astoņdesmit euro, juridiskajām personām
— no divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro”. Salīdzinājumam – viena dūmu
detektora iegāde izmaksā aptuveni pieci
līdz desmit euro.

VUGD veiks iedzīvotāju aptauju par ugunsdrošību
Lai sekmētu ugunsdrošības uzlabošanos
valstī, no 1.augusta līdz 31.oktobrim
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienests (VUGD) veic dzīvojamo māju
iedzīvotāju aptauju un konsultē par
ugunsdrošību dzīvesvietās.
2018.gadā valstī reģistrēti 9134 ugunsgrēki, kuros cieta 302 cilvēki, bet gāja bojā 81.
No visiem ugunsgrēkiem 2087 jeb gandrīz
23% bija izcēlušies tieši dzīvojamās mājās
un, analizējot šos ugunsgrēkus, var secināt,
ka vairumā gadījumu degšanas platības ir
ļoti nelielas – tās nepārsniedza 1m2, turklāt
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izcelšanās vieta biežāk bijusi virtuve.
Gaidāmo aptauju un ugunsdrošības konsultāciju norises laikā, VUGD amatpersonas (ugunsdzēsēji glābēji, ugunsdzēsības daļu vai posteņu komandieri un
ugunsdrošības inspektori) gan darba dienās, gan arī brīvdienās dosies uz dzīvojamām mājām, lai aptaujātu to īpašniekus
(lietotājus). VUDG amatpersona stādīsies
priekšā un uzrādīs dienesta apliecību, kā
arī būs dienesta formas tērpā. Tālāk VUGD
amatpersona iedzīvotājam uzdos apmēram
20 jautājumus par ugunsdrošību un pareizu rīcību ugunsgrēka gadījumā. Vienlaikus

tiks sniegta arī konsultācija par uzdotajiem
jautājumiem.
2018.gadā VUGD amatpersonas veica
vairāk nekā 10 400 mājokļu īpašnieku
(lietotāju) aptaujas, kā arī ieinteresētos
iedzīvotājus konsultēja par ugunsdrošības
prasībām, kas jāievēro dzīvojamo māju
iemītniekiem, lai novērstu ugunsgrēkus
vai mazinātu to sekas, kā arī veica aptauju, lai gūtu ieskatu mājokļu ugunsdrošībā
kopumā. Pērnā gada aptaujas rezultāti
liecināja, ka vairumā gadījumu iedzīvotāji zina, kas ir jāpaveic, lai uzlabotu
ugunsdrošību, bet, ja pasākumu īstenošanā

jāiegulda finanšu līdzekļi, tad lielākoties tie
netiek īstenoti.
VUGD atgādina, ka ikvienam dzīvojamo
māju īpašniekiem ir jārūpējas par sava
īpašuma ugunsdrošību un, lai pasargātu
savu dzīvību un īpašumu nav nepieciešami
lieli finansiālie ieguldījumi, bet gan atbildība un zināšanas. Tāpēc VUGD aicina neatlikt rūpes par savu un līdzcilvēku drošību,
un savlaicīgi veikt nepieciešamās darbības,
lai mājokli padarītu ugunsdrošu!
Informāciju sagatavoja
VUGD Prevencijas un sabiedrības
informēšanas nodaļa
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Pilngadības svētki

Bērnības svētki Baltinavā
6. jūlija rītu seši novada bērni gaidīja ar lielu nepacietību. Kultūras namā
viņus sveica un izklaidēja Karlsons un
kompānija. Vispirms krustvecāki visus
bērnus izšūpoja bērnības šūpolēs. Izšūpojušies un saņēmuši burvju nūjiņas, bērni
devās uzburt dāvanas. Protams, neiztika

bez tortes un svecītēm, krāsainiem baloniem, apsveikumiem, ziediem un dāvanām.
Dziesmu „Diendusā” mazajiem gaviļniekiem
veltīja Beatrise Krakopa. Liels paldies Marijai Skabai, Venerandai Keišai un Annai Pundurei par pasākuma vadīšanu.

Inta Krakopa

Ar dievkalpojumu Baltinavas Romas
katoļu baznīcā 6. jūlijā sākās Baltinavas
novada jauniešu svētki. Pilngadības svētkus svinēja 13 novada jaunieši, kam šogad
aprit 18 gadi. Kultūras namā jauniešus
sveica Baltinavas novada domes izpilddirektors Jānis Bubnovs, novēlot viņiem būt

atbildīgiem pret savu ģimeni, dzimto vietu
un valsti. Saņemot apsveikumus, jaunieši
iezīmēja kopīgajā gleznā savu mīļāko krāsu. Gaviļniekus ar skaistām dejām priecēja
sporta deju dejotāji Katrīna un Daniels.

Inta Krakopa

Jauniešu dienā 2019 eksperimentē, gatavo mandalas un zobu pastu!

20.jūlijā Baltinavā jau trešo gadu pēc kārtas notika Jauniešu diena. Šoreiz viss notika Baltinavas muižas parkā. Laiks bija
jauks, saule lutināja ar gaismu un siltumu.
Šogad pasākuma apmeklētāji bija aicināti uz sportiskām aktivitātēm un dažādām
izzinošām meistardarbnīcām.
Anneles
Slišānes vadībā katrs, kuram bija
pacietība, gatavoja smaržīgas zāļu mandalas.

Vībotnes, kārkli,
flokši
pusaplī gulēja zālē
un gaidīja, kad
pacietīgas
rokas tos iepīs
smaržīgās mandalās. No malas
tas izskatījās pēc
mazliet maģiska un noslēpumaina rituāla.
Iepinot mandalā
visdažādākās
zālītes, katrs tās
gatavotājs iepina tajā arī daļu
vasaras.
Kad
pienāks ziema
ar aukstiem un
tumšiem vakariem, smaržīgā mandala atgādinās vasaru. Zane Ozoliņa vadīja ķīmijas
eksperimentu meistardarbnīcu. Gan lieli,
gan mazi pasākuma apmeklētāji varēja izveidot paši savu vulkānu.
Anitas Maksimas meistardarbnīcā varēja
izgatavot pašiem savu zobu pastu ar visdažādākajām ēteriskajām eļļām, kas katrai
zobu pastas burciņai piešķīra neatkārtojamu
svaigu aromātu.
Ziedu aproču darbnīcā Solvitas Loginas
vadībā bija iespēja pagatavot burvīgas aproces no mākslīgajiem ziediem, kuras tūlīt pat
pēc pagatavošanas tika apliktas ap lielām un
mazām rokām.
Visas dienas garumā katrs, kuru valdzina
hennas zīmējumi, izstāvot garu rindu, varēja tikt pie skaista ornamentāla zīmējuma uz
rokas vai pleca. Hennas meistare Kitija Keiša
lieliski tika galā ar vissarežģītākajiem zīmējumiem. Evelīnas Krīveres vadībā mazākie
pasākuma apmeklētāji gatavoja paši savus
slaimus. Pēc meistardarbnīcām bija pienācis
laiks sportiskām aktivitātēm. Egona Ločmeļa
vadībā notika pludmales volejbola miniturnīrs. Iespēja nopelnīt punktus bija šādās
aktivitātēs - Pendelēs, Zini vai mini, Noturi
līdzsvaru, Disks, Režģis, sīvas cīņas notika
aktivitātē Dvieļbols, kur pāros ar dvieli pāri
tīklam vajadzēja mest un ķert balonus, kuri
piepildīti ar ūdeni. Noslēgumā notika ap-

balvošana un Jauniešu dienas laimīgākā
dalībnieka noteikšana, jo visi, kuri bija
reģistrējušies, piedalījās izlozē. Laimīgais
pasākuma apmeklētājs izrādījās mazais
puika no Briežuciema Edgars Logins, kurš
bija ļoti aktīvs un atraktīvs dalībnieks. Visas
dienas garumā dīdžejs Mārtiņš Laganovskis
rūpējās par mūziku. Pasākuma laikā varēja
arī apskatīt jūlijā notikušā mākslas plenēra
“Baltinavas muižas parka atjaunotājam
Jānim Aleksandrovam - 100” laikā tapušās
eļlas gleznas, kuras gleznoja paši jaunieši.
Dienas gaitā, pateicoties šarmantajām
pavārītēm Marijai Skabai un Lilitai Kūkojai, katrs dalībnieks izsalkumu varēja remdēt, iestiprinoties ar izcili garšīgu ugunskura zupu. Pasākumam noslēdzoties, Jauniešu
dienas darba grupa jeb Baltinavas jaunieši
cepa ugunskurā desiņas un pārrunāja dienas notikumus.
Krāsainu un vizuāli acij tīkamu pārsteigumu vismazākajiem pasākuma apmeklētājiem sagādāja Andris Keišs, Džavids un
Leila Gubatovi. Viņi Jauniešu dienas dalībniekiem dāvināja ļoti lielus un krāsainus
balonus, par ko sajūsmā bija visi mazie ķi-

pari. Jauniešu diena Baltinavā ir pagājusi.
Patiess prieks par Baltinavas jauniešiem,
kuri prot strādāt kā vienota komanda, lai
saviem novadniekiem sagādātu svētkus.
Milzīgu un patiesu PALDIES saku Solvitai Loginai, Annelei Slišānei (Upīte),
Zanei Ozoliņai (Briežuciems), Anitai
Maksimai (Rīga), Marijai Skabai, Lilitai Kūkojai, Agrim Mežalam, Mārtiņam
Laganovskim, Kitijai Keišai, Patrīcijai
un Artim Ločmeļiem, Zanei Taborei,
Ilmāram un Intaram Bleideļiem, Evelīnai Krīverei (Jēkabpils), Andrim Keišam,
Džavidam un Leilai Gubatoviem (Rīga),
Mārai Laganovskai, Megijai Bukšai, Elijai
Loginai, Egijai Ločmelei, Evitai Začestei,
Aleksandram un Jēkabam Ločmeļiem,
Sergejam Vaskānam. Komandā ir spēks!
Pasākumu organizējot, katrs ieguldīja savas
pūles, idejas un enerģiju, neskatoties uz
vēliem vakariem un laiku, kuru varēja pavadīt, kārtojot savas personīgās darīšanas.
Teicienam, ka pasauli skaistu veido cilvēki,
kuri dara vairāk, nekā viņu pienākumi prasa, ir dziļa jēga….

Silvija Buklovska, Baltinavas novada
jauniešu projekta “Esi domājošs. Darbīgs. Atbildīgs” vadītāja
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Pārrobežu projekts (Latvija-Krievija)
“No idejas līdz biznesam”
Lai atbalstītu savējos mājražotājus un
amatniekus kopā ar Valkas novadu
(vadošais partneris) un vairākām Latvijas pašvaldībām, kā arī ar Krievijas
Federācijas vairākiem rajoniem, sadarbībā ar Eiroreģionu “Pleskava-Livonija”
esam uzsākuši realizēt pārrobežu projektu. Projekta realizācija, diemžēl, aizkavējas
gandrīz uz gadu, jo Krievijas Federācijas
pusei bija lielas problēmas ar bankas kontu atvēršanu euro valūtā. Uz doto brīdi viss
ir nokārtojies un projekts uzsākts realizēt.
Baltinavas novads projekta ietvaros 2019.
gadā iegādāsies vieglās automašīnas kravas
piekabi, divu veidu 6 āra teltis, divu veidu 6 saliekamos tirdzniecības galdus, lai
nodrošinātu materiāli tehnisko bāzi mūsu
mājražotāju un amatnieku dalību tirdziņos,
lai varētu aizvest savu produkciju. Mīkstās
aktivitātes – semināri un tirdziņi Latvijā
un Krievijas Federācijā tiek plānoti 2020.
gadā, arī mūsu novada mājražotājiem un
amatniekiem būs iespēja piedalīties visos
pasākumos un piedāvāt savu produkciju.
Uzziņai: Eiroreģions “Pleskava – Livonija”
ir Latvijas Republikas, Krievijas Federāci-

jas un Igaunijas Republikas pierobežas
rajonu un apriņķu pašvaldību brīvprātīga
savienība. Eiroreģions „Pleskava – Livonija” ir dibināts 1996.gada 7.jūnijā Pilvā.
Dibinātāji bija pārstāvji no Pleskavas apgabala (Krievijas Federācija), Ziemeļlatvijas,
Dienvidigaunijas rajoniem un apriņķiem.
Sākotnēji organizācija darbojās kā Latvijas Republikas, Igaunijas Republikas un
Krievijas Federācijas pierobežas reģionu
sadarbības padome. Eiroreģiona teritorijā
ietilpst Igaunija (pašvaldību savienības):
Polva, Valga, Voru,Viljandi, Latvija (novadu pašvaldības): Alūksnes novads, Apes
novads, Balvu novads, Baltinavas novads,
Ciblas novads, Kārsavas novads, Ludzas
novads, Rugāju novads, Smiltenes novads,
Valkas novads, Viļakas novads, Zilupes
novads, Krievija (rajonu administrācijas):
Pečoru rajons, Pitalovas rajons, Pleskavas rajons, Sebežu rajons, Gdovas rajons,
Pleskavas pilsēta. Eiroreģions ir “Eiropas
pierobežu reģionu asociācijas” dalībnieks:
Domes priekšsēdētāja
Sarmīte Tabore
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Ļaujies

garšu

piedzīvojumam kulinārajā
“Ziemeļlatgales garša”

Piecu novadu tūrisma speciālisti un
konsultanti sadarbībā ar vietējiem
mājražotājiem izveidojuši kulinārā tūrisma maršrutu “Ziemeļlatgales garša“,
kurš caurvij Kārsavas, Baltinavas, Balvu, Rugāju un Viļakas novadus. Kārsavā
tūristiem
tiek
piedāvāts
Malnavas dzīļu
maiznīca, Annasmuižas tējas, Latgolas šmakovkas
d a d z y nu o t ov a ,
Bišu namiņš un
Amatu māja p/s
Kalniņi Mežvidu
pagastā.
Balvu
novadā dažādas
garšas
piedāvā
Arnitas labsajūtu
darbnīca, alus darītājs Dainis Rakstiņš,
kūpinātu gaļu var nogaršot z/s Dižarāji,
Brīvdienu māja “Noras“. Viļakas novadā
tūristus ar maizes cepšanas tradīcijām
labprāt iepazīstinās Egļevas mežniecī-

Amatniecība un tūrisms Baltinavā. Ar plus vai mīnus zīmi? VIEDOKLIS.
31.jūlijā Baltinavas novada pašvaldības telpās notika vietējo amatnieku
un
mājražotāju tikšanās ar Baltinavas
pašvaldības pārstāvjiem. Diskusijas laikā
tika
spriests par amatniecības stāvokli
novadā, kā arī par tūrisma attīstību. Uz diskusiju visus kopā saaicināja audēju pulciņa
vadītāja Iveta Gabrāne. Sāpīgākās tēmas
novadā šai sakarā, kā atzina gan novada
domes priekšsēdētāja Sarmīte Tabore, gan
paši amatnieki, ir telpu trūkums amatnieku
un rokdarbnieku izstādēm, un novada centra vizuālais tēls, pie kura centīgi jāstrādā,
lai tas būtu tīkams ne tikai tūristu, bet arī
savējo acīm.
Novada domes priekšsēdētāja Sarmīte
Tabore informē: “Telpas amatniekiem un
mājražotājiem uz doto brīdi pašvaldība ir
iedevusi. Tas ir Amatnieku centrs. Šīs telpas ir nodotas amatniekiem un mājažotājiem bezatlīdzības lietošanā. Saimnieciskās
lietas, vienu daļu, kā elektropieslēgumu,
skursteņa tīrīšanu un malku nodrošināt var
pašvaldība. Par pārējām lietām būs jārunā
turpmāk.”
Pašvaldība pašlaik realizē projektu, kura
mērķis ir atbalsta sniegšana amatniekiem
un mājražotājiem, iegādājoties aprīkojumu mājražotāju izbraukuma tirdzniecības
nodrošināšanai - telts, piekabe un galdi.
Pašlaik ir izsludināts iepirkums, ar kuru var
iepazīties www.baltinava.lv/iepirkumi/142 .
Lai iedzīvotāji būtu lietas kursā, kā notiek
darbs ikdienā tūrisma veicināšanas jomā,
sniegšu ieskatu savā darbības laukā:
Tātad, novadā uz laiku esmu pieņemta
darbā uz pusslodzi kā tūrisma konsultante
un uz pusslodzi kā sabiedrisko attiecību speciāliste. Ikdienā tūrisma sezonā, ja
piesakās kāda tūristu grupa, iepazīstinu
tūristus ar Baltinavas novadu jebšu vadu
ekskursijas. Objekti, par kuriem visvairāk
interesējas tūristi, ir Baltinavas Romas katoļu baznīca, Ontana i Annes parks, Baltinavas muižas parks, Amatnieku centrs,
Baltinavas vēsturiskais laukums, iespēja
redzēt kādu no “Palādu” izrādēm. Tūristi
interesējas arī par pilskalniem, kuri atrodas
novada teritorijā, bet zeme ap pilskalniem
pieder privātpersonām un tur nav attīstīta
infrastruktūra, līdz ar to vadīt ekskursijas ir
sarežģīti.
Protams, ceļotāju, kurš ieradies Baltinavā,
interesē arī iespējas paēst un pārnakšņot.
Diemžēl, Baltinavas novadā ieturēt maltīti iespējams tikai darbadienās kafejnīcā
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“Baltinava”. Ar viesu namiem arī ir tikpat
bēdīgi. Liels prieks, ka novada teritorijā tomēr ir divi aktīvi viesu nami – brīvdienu māja “Krustceles” un viesu nams
“Dīķmalas”, kur pēc iepriekšējas vienošanās var pasūtīt pusdienas vai vakariņas
nelielām tūristu grupām. Šeit uzņēmīgiem baltinaviešiem atklājas brīva niša, kur,
neieguldot lielas pūles un finanšu līdzekļus,
var gūt peļņu. Jebkura sakopta lauku māja
vasaras sezonā var kļūt par ienesīgu biznesa avotu. Pašvaldība ar komerciāla rakstura
darījumiem nodarboties nedrīkst.
Sakarā ar to, ka tūrisma infrastruktūra
Baltinavā ir mazattīstīta, daudz tūristu un
līdz ar to arī peļņa baltinaviešiem iet secen.
Turpinot par manu darbu, ikdienā notiek
arī regulāras individuālas sarunas gan ar
topošajiem, gan jau esošajiem
amatniekiem un mājražotājiem, mudinot un
iedrošinot viņus
oficiāli reģistrēt
savu
darbību,
piedalīties
tirgos ārpus novada teritorijas, kā
arī
iesaistīties
dažādās starpnovadu tūrisma
aktivitātēs. Pavisam nesen klajā
nācis Ziemeļlatgales kulinārais
m a r š r u t s
“Iepazīsti Ziemeļlatgales garšu”. Liels
paldies apskates saimniecības “Bukša drava” īpašniekam Edmundam Bukšam, kurš
bija ar mieru piedāvāt savu saimniecību
tūristiem Baltinavas novadā, jo savādāk šis
garšīgais maršruts būtu aizgājis Baltinavas
novadam gar degunu. Diemžēl Baltinavas
novadā ir uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmi amatnieki un mājražotāji, kuri oficiāli reģistrējuši savu darbību. Aicinu būt
drosmīgākiem un meklēt savu nišu lokālā
tūrisma jomā. Iespēju ir daudz un ar konsultācijām labprāt palīdzēšu.
Novada iedzīvotāju zināšanai arī informēju,
ka pašlaik tiek izstrādāts starptautiskais velotūrisma maršruts EV11, kurš ies arī caur
Baltinavas novadu. Nākotnē tas piesaistīs
papildu ceļotāju skaitu, kuri brauks cauri
Baltinavas novadam un gribēs atpūsties,
paēst un pārnakšņot. Pagājušajā gadā, atklājot pašvaldības izstrādāto velotūrisma
maršrutu “Vēstures atskaņas Grīvas mežos”,

organizēju komandu velobraucienu, organizēta Zemes stunda, dažādi izglītojoši pasākumi, Jauniešu diena, uz kuru
ieradās aptuveni 100 apmeklētāji, un kas
viennozīmīgi veicina Baltinavas novada atpazīstamību starpnovadu mērogā.
Baltinavas novads ir ticis pārstāvēts arī
nozīmīgos tūrisma pasākumos – Latgales
diena Rīgā 2018, Balttour 2019 u.c. Ja kāds
amatnieks ir aizvainots, ka netika aicināts
uz Balttour izstādi šogad, tad paskaidroju, ka izstādes formāts šogad nepieļāva amatnieku iesaistīšanos izstādē caur
pašvaldībām.
Sagatavojot ikgadējos bukletus un ceļotāju kartes par Baltinavas novadu, manas
iespējas ievietot informāciju par novada
amatniecību ir ierobežotas, jo šāda veida
informācijas avotos drīkst ievietot tikai
ziņas par oficiāli reģistrētiem amatniekiem
un mājražotājiem.
Ja
amatniekiem
nepieciešams kārtot dokumentus dalībai kādā
no
pasākumiem, vienmēr esmu palīdzējusi tos
sagatavot, sūtījusi e-pastus, skenējusi dokumentus, individuāli maketēju etiķetes, ja amatnieks
palūdz, un citas tamlīdzīgas lietas. Palīdzu arī tūrisma projektu pieteikumu
izstrādē ar konsultācijām.
Kas attiecas uz novada mēroga mājražotāju
tirdziņu organizēšanu - tirgu organizēšana
nav pašvaldības kompetencē. Diskusijas
laikā no amatnieku puses izskanēja priekšlikums novada mājaslapā www.baltinava.lv
izveidot vietējo amatnieku virtuālo katalogu. Pašvaldība nedrīkst publicēt komerciāla rakstura informāciju savā mājaslapā.
Mūsdienās interneta iespējas ir bezgalīgas
un jebkurš uzņēmīgs amatnieks vai mājražotājs var savu produkciju publicēt ne
tikai Faceebook, kā to veiksmīgi dara citi,
bet arī par velti veidot savus emuārus, blogus, kā arī mājaslapas (arī šai jomā esmu
gatava palīdzēt). Savstarpēji sadarbojoties,
amatnieki var izveidot paši savu virtuālo
katalogu, kas automātiski aptvers plašu interesentu loku un līdz ar to arī peļņas iespējas paplašināsies.
Pašvaldība nesen izsludināja biznesa ideju projektu konkursu ar mērķi atbalstīt
vietējo cilvēku biznesa idejas. Tika iesniegti

ceļojumā

bas muzejs un kultūrvēsturiskā lauku sēta
“Vēršukalns“ Susāju pagastā, Meža labumu
ciems Žīguros piedāvā iepazīstināt ar augu
un meža bagātībām, Rekovas dzirnavās var
nobaudīt lieliskas maltītes ceļotāju grupām,
z/s “Kotiņi” ir pieejama dažādu graudaugu
produkcija.
Rugāju
novadā
brīvdienu
mājā
“Baķi“ un lauku
tūrisma
mītnē“Rūķīši“ tūristi
gaidīti uz lieliskām
maltītēm. Baltinavā apskates saimniecībā
“Bukša
dārzs“ var apskatīt
bioloģiski
sertificētu augļu dārzu
ar lielu vīnogulāju
platību, dravas novietnes. Saimnieks Edmunds Bukšs piedāvā arī plašu biškopības
produktu klāstu. Vasara vēl nav galā un ir
īstais laiks doties kulinārā piedzīvojumā Balvu, Baltinavas, Viļakas, Rugāju un Kārsavas
novados!

tikai divi projektu pieteikumi, kuri abi tika
atbalstīti. Projekta pieteikuma veidlapa bija
vienkārša un ir tomēr jāizmanto iespējas,
kas atrodas tepat blakus.
Sabiedriski brīvprātīgā kārtā jau kopš pagājušā gada rudens darbojos arī kopā ar
novada jauniešiem. Kopīgi un regulāri tiek
organizēti dažādi pasākumi, esam pabijuši
jauniešu forumā Balvos, kā arī esam gājuši uz novada deputātu sēdēm, lai kopīgi
risinātu sasāpējušas lietas.
Kā sabiedrisko attiecību speciāliste ikdienā
ievietoju mājaslapā un sociālo tīklu novada
profilos aktuālu informāciju, kā arī veidoju novada informatīvo izdevumu “Baltinavas Vēstis”. Man nereti tiek pārmests,
ka neatspoguļoju vienu vai otru pasākumu mājaslapā vai informatīvajā izdevumā.
Informēju, ka informatīvā izdevuma veidošanā neveicu žurnālistes funkcijas un
līdz ar to neveidoju avīzes saturu, bet gan
izpildu tehniskas lietas, maketēju, koriģēju,
veidoju avīzes vizuālo tēlu. Pašvaldības informatīvā izdevuma primārās funkcijas ir
atspoguļot domes sēžu lēmumus, saistošos
noteikumus, nolikumus par konkursiem,
kurus izsludina pašvaldība un citu aktuālu
informāciju. “’ Baltinavas Vēstis” nav avīze,
bet informatīvais izdevums, tā ir ļoti būtiska atšķirība. Informatīvajā izdevumā principā nedrīkst publicēt ar žurnālistikas žanriem saistītos rakstus, repotāžas utt., par to
pašvaldībai draud sodi no Konkurences padomes par masu mediju tirgus kropļošanu.
Atgādinu arī, ka katra pašvaldības iestāde
ir pati atbildīga par savas publicitātes veidošanu un līdz ar to veiksmīga vizuālā tēla
popularizēšanu vietējos masu medijos.
Mana funkcija šai gadījumā ir ievietot informāciju, ko man iesūta. Kā labus piemērus
varu minēt tādas iestādes kā Baltinavas vidusskola, Baltinavas Mūzikas un mākslas
skola, kultūras nams, kā arī jaunieši. Arī
par iesūtīto fotogrāfiju kvalitāti ir atbildīgs
tas, kurš fotogrāfijas iesūta. Lai nodrošinātu
atgriezenisko saiti ar novada iedzīvotājiem,
aicinu arī jūs, baltinavieši, ja jūs esat bijuši
kādā skaistā pasākumā, pārstāvējuši novadu vai paši organizējuši kādu inovatīvu un
saturīgu pasākumu, droši sūtiet rakstus un
fotogrāfijas uz e-pastu sab.attiecibas@baltinava.lv . Sadarbosimies. Novēlu visiem ikdienā būt mazāk īgniem, darīt vairāk labu
lietu ne tikai priekš sevis, bet arī citiem un
domāt pozitīvas domas!
Silvija Buklovska
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Mākslas plenērs “Baltinavas muižas parka atjaunotājam Jānim Aleksandrovam - 100“
Baltinavas muižas parka atjaunošanā un kopšanā savas
profesionālās zināšanas un lielu darbu ieguldīja Jānis
Aleksandrovs (1919 - 1998)— agronoms, kurš 25 gadus
nostrādāja paraugsaimniecībā “Baltinava”.
Baltinavā Jānis sāka kopt un atjaunot simtgadīgo Baltinavas parku, kurš oficiāli tika atklāts 1990.gadā. Sešu
gadu laikā labiekārtotais Baltinavas muižas parks uzvarēja 1990.gada konkursā “Gada labākā celtne”.
1990.gadā J.Aleksandrovs atguva savā īpašumā tēva celto
māju un sāka saimniekot «Balkanos».Viņš lika arī Balkanu
dabas parka izveides pamatus, izveidoja tūrisma maršrutu.
baltinavas muižas parks ir vietējās nozīmes Arhitektūras
piemineklis un īpaši aizsargājama dabas teritorija (kopš
1968. gada). Parks ierīkots 19. gs. 30 gados pēc vācu
muižnieka Klodta rīkojuma. Parka pašreizējā bagātība ir

apmēram 500 koku vecumā no 70 līdz 150 gadiem un upīte
Supenka. Platība ir tuvu pie 14 ha.
No 8. līdz 10. jūlijam Baltinavas muižas parkā uz plenēru
“Jānim Aleksandrovam – 100 ” pulcējās jaunieši no Baltinavas,
Rekovas, Upītes, Tilžas, Briežuciema un Rīgas, lai gleznotu ar
eļļas krāsām uz audekliem un iemūžinātu parka dabas skaistumu. Plenēra laikā jaunieši apskatīja Lības Ločmeles radošo
darbu izstādi Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā, tikās ar
Dienas personību — mākslinieku un skolotāju — Daini Poikānu. Jana Kondratjeva plenēra dalībniekiem izgatavoja hennas tetovējumus.
Plenērā gleznoja – Romualds Bolgarovs, Marts Kozlovskis,
Mareks Supe, Lars Miethke, Nils Miethke, Sonora Logina, Līga
Čirka, Megija Bukša, Līna Pundure, Aleta Boldāne, Jana Kondratjeva, Eva Sandija Langovska un Vanesa Šveide.

Plenēra vadītāja Lilita Kūkoja
Plenērs notika Balinavas novada jauniešu projekta “Esi domājošs. Darbīgs. Atbildīgs“ ietvaros

“Palādas“ piedalās Amatierteātru
salidojumā Alūksnē
No 19.-21.jūlijam Alūksnē notika 14. Latvijas
Amatierteātru salidojums,
uz kuru devās arī Baltinavas amatierteātris „Palādas”. Salidojuma
tēma bija „Spoguļi”, jo spoguļošana ir
unikāla pašizpausmes metode, kas cilvēkam ļauj precīzi izprast savu realitāti un izmainīt to sev vēlamajā virzienā.
Teātris ir dzīves spoguļošanas meistarklase. Katrs dalībnieks dabūja sev mazu
spogulīti kā piederības zīmi.
19.jūlijs bija „ Iespoguļo!” diena, kad Alūksnē sabrauca visi Latvijas teātri un vakarā
bija salidojuma atklāšana Tempļa kalnā pie
ezera. Tā bija izrāde uz ūdens un zemesvikingu laivā un ar plostu ieradās pasākuma vadītāji. Pēc atklāšanas režisori devās
saviesīgā izklaides ceļojumā kopā ar Alūksnes novada domes priekšsēdētāju bānītī
Alūksne- Gulbene. Pārējie tai laikā varēja
baudīt izklaides pilsētā, būt kopā Pilssalā,
skatīties izgaismotās strūklakas un staigāt
pa muzikālo tiltu.
20. jūlijs bija „ Atspoguļo!” diena, jo dažādās
pilsētas vietās- kultūras centra zālēs, bibliotēkā, Ceļu daļas zālē, pie muzeja- notika
izrādes, tās bija arī Alūksnes novada pagas-

tu kultūras namos. Katrs varēja izvēlēties
sev tīkamo izrādi visas dienas garumā vai
arī vienkārši uz brīdi atpūsties pie ezera vai
izbraucienā pa novadu. Plkst.20.00 sākās
visu Latvijas teātru gājiens „Uzspoguļo!”
, kur katrs kolektīvs devās ar savu karogu
un izvēlēto vizuālo noformējumu. Visi
saplūda Pilssalas estrādē, kur bija „Stop!”
kadrs katram kolektīvam( kopīga fotogrāfija) un vēlāk godināšanas pasākums „ .. ja
reiz satiksi to, sauksi par savējo”, tajā tika
pasniegta pirmā Līvijas Akurateres balva,
kuru saņēma Ogres teātris. Šajā pasākumā
koncertu sniedza Ieva Akuratere, L. Akurateres meita. Un ballītes atkal turpinājās visu
nakti. 21.jūlijā bija „Paspoguļo!”
diena, kad pilsētā vēl turpinājās izrādes, bet
plkst.16.00 notika pasākuma noslēgums
„ Lai spoguļo!” . Te bija pateikšanās un ceļa
vārdi. Šogad salidojumā baltinavieši neuzstājās ar izrādi, bet izbaudīja svētkus, un
tie bija brīnišķīgi. Paldies mūsējiem aktieriem, kuri devās šai piedzīvojumā: skatījās
izrādes, vārīja plkst. 2.00 nakts kopzupu,
dziedāja un spēlēja, uzņēma enerģiju no akmeņiem, uztraukti gaidīja mazas palādiņas
ierašanos šai pasaulē!
Anita Ločmele
Amatierteātra “Palādas“vadītāja

Klajā nākusi dzejnieces Venerandas Andžānes
dzejas un atmiņu grāmata

Tikko klajā nākusi dzejnieces Venerandas Andžānes dzejas un atmiņu grāmata
“Pēdas dzīves grāmatā”. Tajā apkopota
dzeja, dzejnieces pašas dzīves gājums, atmiņas, kā arī stāsti par Baltinavas novadu.
Grāmatu izdevusi Latgales kultūras centra izdevniecība Rēzeknē. Baltinavietei
Venerandai šī ir piektā grāmata. Iepriekš
tapušas un izdotas grāmatas “Sadegšana” (1995), “Es braukšu tev līdzi” (2000),
“Zvaigznes ēnā” (2006), “Ar basām kājām
pa sirdi” (2011).

Baltinavas novada pārstāvji 29.jūlija pēcpusdienā devās uz Šķilbēnu sociālās
aprūpes māju, kur pašlaik apmetusies
Venerandas kundze, lai sveiktu dzejnieci
ar grāmatas klajā nākšanu. Šeit arī notika
viesu sirsnīgā tikšanās ar dzejnieci. Mūs
sagaidīja laipni pansionāta darbinieki,
iemītnieki, un, protams, pati dzejniece. Pie
kafijas galda jaukā gaisotnē noritēja ne tikai sarunas un dalīšanās atmiņās, bet arī
Venerandas kundzes dzejas lasījumi. Dzejnieci ar ziediem sveica Šķilbēnu sociālās
aprūpes mājas šarmantā vadītāja Līna
Barovska, Baltinavas vidusskolas direktors
Imants Slišāns, Baltinavas muzeja vadītāja
Antra Keiša, Baltinavas novada bibliotēkas
vadītāja Ināra Bubnova, Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas vadītāja Marija
Bukša, kā arī domes sabiedrisko attiecību speciāliste Silvija Buklovska. Tikšanās
noslēgumā dzejniece uzdāvināja viesiem
grāmatas ar autogrāfu un teica sirsnīgu
paldies visiem, kuri viņu atbalstīja grāmatas tapšanas procesā.
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AFIŠAS

www.baltinava.lv

facebook.com/baltinavasnovads/

twitter.com/Baltinavas_N

draugiem.lv/baltinavasnovads/

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