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Valsts svētku noskaņās apbalvoti konkursa „Gada cilvēks 2015” laureāti!

14. novembrī Baltinavas iedzīvotāji un
pašdarbnieki tikās kultūras namā, lai
piedalītos svētku koncertā, veltītā Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai. Pasākumu atklāja ar pūtēju orķestra
izpildīto valsts himnu.
Pasākuma laikā par nopelniem kādā jomā
apbalvoja aktīvos baltinaviešus. Klātesošie
sumināja domes darbinieci Silviju Zelču
60 gadu dzīves jubilejā, pateicās par augstu
profesionalitāti un apzinīgu, ilgstošu darbu Baltinavas novada domē. 3. jūlijā Balvu
pilsētā pirmo reizi notika Ziemeļlatgales
Uzņēmēju diena, kurā piedalījās uzņēmēji,
zemnieki, mājražotāji, amatnieki un biedrības no Balvu, Baltinavas, Viļakas un Rugāju novadiem. Koncerta vadītāja Gunta
Pudnika kopā ar domes priekšsēdētāju
Lidiju Siliņu apbalvoja šī pasākuma dalībniekus no Baltinavas- Z.S.„Amatnieki”
(Guntars Bartkevičs), Valentīnu Dauksti,
Anitu Kašu. Ziemeļlatgales Uzņēmēju dienas programmas neatņemama sastāvdaļa
bija kultūras programma, kurā ņēma dalību visu četru Uzņēmēju dienas pārstāvēto
novadu radošie cilvēki un kolektīvi. Par
dalību kultūras programmā pateicības
saņēma baltinavieši- Sieviešu deju kopa
„Gaspaža”, Rita un Māris Keiši, Loginu
ģimenes pārstāves – Solveta, Sonora un

Elija, Laganovsku ģimenes
pārstāvji – Mārtiņš un Māra.
Pasākuma gaidītākais brīdis
bija konkursa „Gada cilvēks”
laureātu apbalvošana.
Apbalvojot titulu saņēmējus,
Gunta Pudnika lasīja konkursa anketās rakstītos labos
vārdus par katru nominantu. Nominanti saņēma domes
atzinības rakstu un stikla apbalvojumu par saņemto titulu.
„Gada jaunietis” – Māris Keišs„Apkārtējie atzīst, ka viņš ir īstens Latgales
un Baltinavas novada patriots. Vienmēr ir
atsaucīgs, izpalīdzīgs, ar gaišām domām un
vārdiem apveltīts jaunietis.”
„Gada cilvēks sportā” – Arvils Keišs„Pozitīvs un spēj iedvesmot komandas biedrus un apkārtējos. Jaunieti kā personību
raksturo darba spars, entuziasms un apburošais smaids.”
„Gada cilvēks pašvaldības iestāžu vai
pašvaldības administrācijas darbā” – Agris
Mežals- „Atsaucīgs, izpalīdzīgs, darbu veic
ar lielu atbildību, izcils savā amatā. Nekad
neatsaka palīdzību arī iestādēm un privātpersonām.”
„Gada cilvēks kultūrā” – Irēna Kaša -„Jau
vairākus gadus paralēli pedagoģiskajam
darbam vada vairākus deju kolektīvus.
Pateicoties neizsīkstošajam entuziasmam
un līdera spējām, katra kolektīva profesionalitāti spējusi celt augstākā līmenī.”
„Gada cilvēks izglītībā” – Inta Vilkaste
- „Kompetenta, zinoša un radoša iestādes
vadītāja. Regulāri organizē izglītojošus
kursus darbiniekiem. Pārzina jaunākās
novitātes izglītības jomā. Skolēnu radošo
spēju attīstības veicināšanai, piedalās skolas, novada un valsts mēroga pasākumos. ”

„Gada cilvēks uzņēmējdarbībā” – Viorika
Ločmele- „Darba procesā vienmēr ir laipna, atvērta un komunikabla, apzinīgi un
kvalitatīvi veic savu darbu.”
„Gada cilvēks Baltinavā 2015” – Staņislavs
Prikulis- „Mūsdienīgs, ļoti gudrs un vieds
cilvēks, kurš ar savu darbu un attieksmi pret
dzīvi un cilvēkiem veido pozitīvu Baltinavas novada tēlu. Sirds siltums, godīgums un
prasme uzklausīt raksturo viņu kā personību, kas savukārt veido pozitīvu attieksmi
pret reliģiju jaunajā paaudzē.”
„Mūža ieguldījums” – Valentīna Zelča„Esot jau pensijā, neatsaka sniegt cilvēkiem
palīdzību. Vienmēr ir pratusi uzklausīt,
sniegt padomu, arī morāli atbalstījusi cilvēkus dažādās dzīves situācijās, atrod īstos
mierinājuma vārdus – zāles, kas patiesi
dziedē dvēseli.”
Pasākumu muzikāli kuplināja Baltinavas
vidusskolas vokālais ansamblis „Vērmelīte”, Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas
skolotājs Aigars Bukšs ar izpildītu Francsa
Grothes skaņdarbu, Jāņa Ivanova mūzikas
vidusskolas audzēkne Diāna Logina, deju
kopa „Gaspaža”, un dziedošās ģimenesKeišu ģimene, Aija Logina ar meitām
Diānu un Daci.
Pasākuma izskaņā, stiprinot patriotisko noskaņu, klātesošie vienojās
kopīgā dziesmā- Baltinavas novada himnā. „Sagaidīsim mūsu valsts
dzimšanas dienu ar gaišām domām
un vārdiem, pārliecību un stingru
ticību mūsu Latvijas gaišajai nākotnei!” vēlēja kultūras nama vadītāja
Gunta Pudnika.
Teksts, foto: Madara Siliņa

Esam sagaidījuši adventes laiku.
Sākusies Ziemassvētku gaidīšanas burvība. Aizdegta pirmā svece adventes
vainagā, kas tiek saukta par pravieša
sveci (cerība, kas ir Kristus). Svētku gaidīšanas laiku novadā aizsāka
Kristīgās internātpamatskolas rīkotais
Adventa ieskaņas koncerts. Jau pavisam drīz skolās notiks tradicionālās
svētku eglītes ar košajiem bērnu
gatavotajiem priekšnesumiem.
Novembrī svētku noskaņās apbalvojām novadniekus, kas izcēlušies ar savu
nesavtīgo darbu, centību un sirds siltumu. Sirsnīgā pasākumā, gatavojoties
valsts simtgadei, lasījām un stādījām
ozolzīles. Pieminējām Latvijas brīvības
cīņās kritušos varoņus, vienoti dodoties
lāpu gājienā. Un nu, tuvojoties gada
izskaņai steidzam izvērtēt gada notikumus- kas izdevies, kas varbūt mazāk
izdevies, ko uzlabot vai pilnveidot
nākamgad.
Lai mums katram vēl šajā gadā izdodas
paveikt kādu gada sākuma apņemšanos,
klusu cerību vai labu nodomu. Mīlestības, svētku burvības un brīnumu pilnu
noskaņu svētku gaidīšanas laikā!
Madara

Īsumā
11.
decembrī,
plkst.
11:00
„Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma
centrā” Balvos (Vidzemes 2B), notiks
seminārs mājražotājiem: „Mājražošana, pārtikas pārstrāde mājas
apstākļos.”
Lektors: Pārtikas un veterinārais
dienests (PVD) Ziemeļlatgales pārvaldes vadītāja vietniece, valsts vecākā
pārtikas inspektore Inese Atmane.
„Par saimnieciskās darbības reģistrāciju un uzskaiti.”
Lektors: VID nodokļu pārvaldes konsultāciju koordinācijas un uzraudzības
daļas galvenā nodokļu inspektore Irina
Markova.
Pieteikšanās, aizpildot anketu (atrodama Baltinavas mājaslapā) vai pa telefonu 26461435.
Vēl līdz 5. decembrim. Baltinavas
novada iedzīvotāji aicināti piedalīties
aptaujā par vietējo labumu tirdziņu
rīkošanu. Anketas mērķis ir noskaidrot
Baltinavas novada iedzīvotāju viedokli
un ieteikumus tirdziņa rīkošanai.
(Aptaujas anketu skatīt Baltinavas
mājaslapas sākuma lapā- labajā stūrī).
Tehnisku iemeslu dēļ novembrī
paredzētais senioru atpūtas vakars
tika pārcelts uz 2016. gada sākumu. Atvainojamies par sagādātajām
neērtībām!.
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Baltinavas novada domes informatīvais izdevums

Apstiprināti sekojoši Baltinavas novada pašvaldības sniegto kanalizācijas notekūdeņu novadīšanas
pakalpojumu sniegšanas tarifi sākot ar 01.04.2016.:

Priekšsēdētājas sleja
Aizvadām novembri un jau iesoļojam
ziemā. Ozolzīļu vākšana un to dēstīšana
zemē, Lāčplēša diena, valsts proklamēšanas
svētki šo mēnesi ir iekrāsojuši patriotiskās
krāsās un noskaņās. Mūsu novadā šogad
svētku pasākumi, man personīgi, šķita ļoti
sirsnīgi un izdevušies. Kurš gan var izmērīt,
cik 18. novembris otram ir lieli svētki? Pasakot vārdos, ka man tas ir liels notikums,
neko īpaši neizsaka, bet tā uguntiņa mūsos,
kura uz āru redzama tikpat kā nav, ir ļoti
svarīga katram. Patriotisms nāk no ģimenes,
to iemācīt ar grāmatu palīdzību domāju, ka nevar, jāmāca ar piemēru un attieksmi, lai jau
bērnībā mazais cilvēciņš justu, ka „Latvija ir svēta vieta”, ka tā ir Dieva dāvināta zeme, kurā
mēs esam dzimuši, bet par dāvanām taču sliktu teikt nav pieņemts! Daudzas lietas mums var
nepatikt, saprotu, ka var bēgt no kara, nāves briesmām vai bada, bet naudas dēļ – tas ir ļoti
traģiski...
Novembrī jau sākam vērtēt paveikto šī gada laikā. Novadā gads ir bijis ļoti saspringts, dzīvojām taupības režīmā, bet, neskatoties uz to, izdarīts ir daudz- sakārtotas Tilžas un Kārsavas
ielas, atjaunots un papildināts ielu apgaismojums vairākos posmos, iegūta jauna atpūtas vieta „Ontana un Annes” parkā, ieviesti jauni pakalpojumi- veļas mazgātuve un duša un valsts
vienotais klientu apkalpošanas centrs. Priecē mūsu aktīvie pašdarbnieki – teātris, audējas,
dziedātāji, dancotāji un muzikanti, skolu jaunatnes dažādie pasākumi un sasniegumi, kā arī
atsaucīgie, zinošie un darbīgie pašvaldības un iestāžu darbinieki, kuriem gada noslēgums ir
īpaši darbiem un atbildības pārpilns - rit kārtējās inventarizācijas visās iestādēs, bāriņtiesā
lietvedības kontrole no ministrijas puses jau veiksmīgi pagājusi, bet šonedēļ sagaidījām revidentus domē un skolās.
Bet daudz ir arī nesakārtotu lietu, no kurām visvairāk man nepatīk un visgrūtāk ir rast
risinājumu par nesakoptajām, īpašniekiem piederošajām mājām un pagalmiem Baltinavas centrā, neappļautās ceļmalas pa lauku ceļiem – iepriekšējā gadā izsūtījām īpašniekiem
brīdinājumus par saistošo noteikumu neievērošanu. Cerēju, ka īpašnieki kļūs apzinīgāki un
šogad to nevajadzēs darīt, bet esmu vīlusies daudzos...
Nupat jau dzīvojam Adventa noskaņās. Iededzot pirmo svecīti Adventa vainagā, novēlu
visiem gūt mieru sevī, piedot pāridarītājiem un izdarīt kaut ko neikdienišķi labu saviem
mīļajiem vai vienkārši pretimnākošajam! Un lūgsim Visaugstāko, lai mēs nepiedzīvotu tās
šausmas- teroru, kas pašreiz notiek pasaulē!
Klusu, mierpilnu pārdomu bagātu Adventa laiku!
Lidija Siliņa

Domes ziņas
Domes sēdes 26.11. lēmumi

Par grozījumiem saistošajos noteikumos
Apstiprināti saistošie noteikumi „Grozījumi Baltinavas novada domes 2015.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „ Par Baltinavas novada budžetu 2015.gadam””. Apstiprināti Baltinavas
novada domes 2015. gada novembra saistošie noteikumi „Grozījums Baltinavas novada domes
2014.gada 23.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 10 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Baltinavas
novadā””. Apstiprināti Baltinavas novada domes 2015.gada novembra saistošie noteikumi „Grozījums Baltinavas novada domes 2014.gada 23.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 11 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Baltinavas novadā””.
Par nolikuma apstiprināšanu
Apstiprināts Baltinavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums.
Par amata vienību un amatalgu saraksta 2016. gadam apstiprināšanu
Sēdē apstiprināts Baltinavas novada domes amatpersonu un darbinieku, Baltinavas vidusskolas darbinieku, Pirmskolas izglītības iestādes darbinieku, Mūzikas un mākslas skolas darbinieku,
Kristīgās internātpamatskolas darbinieku amata vienību un amatalgu saraksts 2016. gadam.
Par Pašnovērtējuma ziņojumu
Apstiprināts Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas 2015. gada 19. novembra Pašnovērtējuma
ziņojums.
Par konkursa nolikuma apstiprināšanu
Apstiprināts konkursa „Labiekārtošanas darbi un tiltiņa izbūve pāri Supenkai” nolikums.
Par grozījumiem attīstības programmā 2012.-2018. gadam
Nolemts izdarīt grozījumu Baltinavas novada attīstības programmā 2012.-2018.gadam (Baltinavas
novada attīstības programmas apstiprināta ar Baltinavas novada domes 2012. gada 25.oktobra lēmumu Nr. 10, 1.§ „Par Baltinavas novada attīstības programmas 2012. – 2018. gadam apstiprināšanu”) izsakot jaunā aktualizētā redakcijā Baltinavas novada Baltinavas novada attīstības programmas
2012.-2018.gadam II sējuma „Stratēģiskā daļa” 3.pielikumu „Investīciju plāns” jaunā aktualizētā
redakcijā.
Par grozījumu novada domes maksas pakalpojumos
Izdarīti grozījumi Baltinavas novada domes 2015.gada 25.marta lēmumā „Par Baltinavas novada
domes maksas pakalpojumiem”:
Pakalpojuma veids
Pakalpojuma maksa (euro)
4.Pirts pakalpojumi - vienai personai

Bez PVN

Ar PVN

2,07

2,50

Par ūdensapgādes un notekūdeņu novadīšanas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu
Apstiprināti sekojoši Baltinavas novada pašvaldības sniegto ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanas
tarifi, sākot ar 01.04.2016.:
Tarifi stājas spēkā ar 01.04.2016.g.
Bez 21% PVN

Ar 21% PVN

0,57 euro/m3

0,69 euro/m3

2,85 euro/par cilvēku (ja nav skaitītāja)

3,45euro/par personu (ja nav skaitītāja)

Dārza laistīšana 2,85 euro/par vienību (ja nav
skaitītāja)

3,45 euro/par vienību (ja nav skaitītāja)

Kūtiņām 2,85 euro/par vienību (ja nav skaitītāja)

3,45 euro/par vienību (ja nav skaitītāja)
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Tarifi stājas spēkā ar 01.04.2016.
Bez 21% PVN

Ar 21% PVN

0,39 euro/m3

0,47 euro/m3

1,37 euro/par cilvēku (ja nav uzlikts ūdens
skaitītājs)

1,66 euro/par personu (ja nav uzlikts ūdens
skaitītājs)

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu
Nolemts atzīt par Baltinavas novada pašvaldībai piederošo degvielas cisternu - tilpums katrai- 50
m3, inventāra Nr.314, Nr.315, izsoles uzvarētāju I. S. , un atsavināt pārdodot I. S. degvielas cisternas
ar inventāra Nr.314, Nr.315 par izsolē nosolīto cenu 500,00 euro(katra); nolemts no Baltinavas
novada pašvaldībai piederošās degvielas cisternas - tilpums - 50 m3, inventāra Nr.314, un degvielas
cisternas - tilpums - 50 m3 , inventāra Nr.315 pārdošanas iegūtos naudas līdzekļus ieskaitīt Baltinavas novada domes pamatbudžeta līdzekļos.
Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu
Nolemts atzīt par nekustamā īpašuma „Čiguri” izsoles uzvarētāju D. L.; pārdot izsoles uzvarētājam
Baltinavas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Čiguri” par izsolē nosolīto cenu
– 4450,00 euro . Nolemts atzīt par nekustamā īpašuma „Silagaiļi” izsoles uzvarētāju I. K.; pārdot
izsoles uzvarētājam pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Silagaiļi” par izsolē nosolīto cenu –
820,00 euro.
Par dāvinājuma pieņemšanu
Atļauts Baltinavas kristīgās internātpamatskolas direktorei Intai Vilkastei pieņemt dāvinājumu –
invalīdu ratiņus RACER vērtībā- 1285 euro no Latvijas Bērnu bāreņu fonda , Baltinavas Kristīgās
internātpamatskolas audzēknei.
Ar pilnu domes sēžu lēmumu sarakstu iespējams iepazīties mājaslapā
www.baltinava.lv sadaļā Pašvaldība/domes sēdes.

Baltinavas novada iedzīvotāji!

08. 12. plkst. 10:00 kultūras namā
tikšanās ar Baltinavas novada domes deputātiem un
administrāciju! Laipni aicināti!
Jauns skiču konkurss
Baltinavas novada dome novembra domes
sēdē ir izsludinājusi skiču konkursu un
apstiprinājusi Nolikumu „Labiekārtošanas
darbi un tiltiņa izbūve pāri Supenkai”. Nolikuma projekts tika izskatīts 2015. gada 11. novembra Sociālo un saimniecisko lietu komitejā, tā deva atzinumu virzīt apstiprināšanai
novada domes sēdē.
Konkursa mērķis ir izvēlēties skici ar teritorijas labiekārtošanu, kas veidotu kopīgu,
saskaņotu ainavisku ansambli ar skices „Baltinavas vēsturiskā centra laukuma labiekārtošana”(autors Dina Jegorova) ideju „Ar baltu
padomu no senatnes nākotnē”; izveidot sakārtotu ainavu kā kultūrvēsturisku mantojumu
nākošajām paaudzēm, ar praktisku pielietojumu- gājēju tiltiņš pāri Supenkai (Baltinavas
novada iedzīvotāji, gan ciemiņi atbraucot ar
autobusu, izmanto nokļūšanai no Baltinavas
ciema līdz Baltinavas katoļu baznīcai). Kadastra Nr. 3844 003 0644, pieguļošie kadastri
3844 003 612 un 3844 003 0058.
Konkursa dalībnieks, kura skice saņems
augstāko punktu skaitu un atbildīs nolikuma
prasībām, tiks atzīts par uzvarētāju un viņa
skices ideja tiks izmantota labiekārtošanas
darbos- celiņa izveidē un gājēju tiltiņa izbūvē, pāri Supenkai.. Izmaksu tāme nedrīkst
pārsniegt 14 000,00 € (bez PVN).
Skicei jāsastāv:
•Skices uz teritorijas robežu plāna ar
labiekārtošanas darbiem, celiņa (ar apgaismojuma elementiem) ierīkošanu savienojot
vēsturisko centra laukumu un gājēju tiltiņu
pāri Supenkai virzienā uz Baltinavas katoļu
baznīcu un tiltiņa izbūvi (ar apgaismojuma
elementiem abos galos) pāri Supenkai. Veidojot skiču projektu „Labiekārtošanas darbi un
tiltiņa izbūve pāri Supenkai” ir jāiepazīstas ar
izstrādāto skici „Baltinavas vēsturiskā centra
laukuma labiekārtošana” (autors Dina Jegorova). Idejiskais, tehniskais un vidē iekļaujošais
risinājums jāsasaista ar Dinas Jegorovas skici,
lai abas iekļautos vienā vides un teritorijas
labiekārtošanā veidotajā ansamblī. Dinas
Jegorovas skice pieejama Baltinavas novada mājas lapā: www.baltinava.lv vai papīra
formātā Baltinavas novada domē, Kārsavas 16

Baltinava, Baltinavas novads pie plānošanas
un novada attīstības konsultantes (1.kab.).
M 1:200 krāsainā risinājumā, vai maketa
veidā.
•Skices aprakstošā daļa A4 formātā datorrakstā.
•Gājēju tiltiņa tehniskais risinājums (rasējums), izmantotie materiāli un cita saistošā
informācija.
•Izmaksu aprēķins (celiņa izveidē izmantotie materiāli un uzstādīšanas izmaksas, tiltiņa
izbūvē izmantotie materiāli un tā izbūvē nepieciešamās izmaksas, apgaismojuma elementu ierīkošanas izmaksas), visas izmaksas
atspoguļojot izmaksu tāmē.
•Labiekārtošanas darbu un tiltiņa izbūves
ideju sasaistīt ar Dinas Jegorovas skices devīzi
„Ar baltu padomu no senatnes nākotnē”
•Visi darbi jāiesniedz arī CD formātā .
•Iesniedzēja kontaktinformācija.
Kontaktpersonas par realizējamo skiču projektu: Baltinavas novada domes priekšsēdētāja Lidija Siliņa (29364993) vai izpilddirektors
Henrihs Logins-Slišāns (29191320).
Kontaktpersona par skiču konkursa Nolikumu: novada plānošanas un attīstības
speciāliste Sarmīte Tabore (28399183).
Skices vērtēs vērtēšanas komisija 7 cilvēku
sastāvā pēc izstrādātajiem vērtēšanas kritērijiem, kā arī vērtēšanā varēs piedalīties novada iedzīvotāji, savu viedokli izsakot balsojot
novada mājas lapā: www.baltinava.lv, vai
papīra formātā novada bibliotēkā. Uzvarēs
autors, kura skice būs ieguvusi augstāko
vērtēšanas komisijas vērtējumu un iedzīvotāju balsojumu.
Godalgu fonds sastāda 300,00 euro. Skices
varēs iesniegt līdz 2016.gada 1.aprīlim (ieskaitot) plkst.17:00, Kārsavas ielā 16, Baltinava,
Baltinavas novads, LV-4594, personīgi vai
nosūtot uz iepriekš minēto adresi pa pastu.
Ar skiču konkursa „Labiekārtošanas darbi
un tiltiņa izbūve pāri Supenkai” nolikumu un
skici „Baltinavas vēsturiskā centra labiekārtošana” (autors Dina Jegorova) var iepazīties
novada mājas lapā: www.baltinava.lv vai
Baltinavas novada domē pie S.Tabores.
Teksts: Sarmīte Tabore
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Aktualitātes lauksaimniekiem!

Ērta pakalpojumu saņemšana klientu apkalpošanas centrā

Satiksmes ministrijas atbilde iedzīvotājiem un lauksaimniekiem
Baltinavas novada iedzīvotāji un lauksaimnieki griezās ar lūgumu pie Satiksmes
ministrijas par ceļa Tilža-Baltinava V460
pārbūvi, veicot seguma atjaunošanu ar
divkāršo virsmas apstrādi. Lūgumu parakstīja 93 novada iedzīvotāji un uzņēmēji. Savu
lūgumu pamatoja ar to, ka ceļa segums ir sliktā kvalitātē, ceļa klātne ir bedraina, vasarā veidojas tā saucamā „trepe”. Rudeņos un pavasaros vietām ceļš ir grūti izbraucams. Lauksaimnieki šo ceļu izmanto ne tikai, lai nokļūtu
līdz novada centram, bet arī, lai aizvestu savu
graudkopības produkciju līdz realizācijas vietai „Tilžas rapsis”. Piena realizācijas saimniecībām ikdienu jāizved saražotais piens.
Ceļa sliktās kvalitātes dēļ lauksaimniekiem
rodas papildus izmaksas, ko rada degvielas,
smērvielu patēriņa pieaugums un transporta
remonts
Tāpat arī pārējie novada iedzīvotāji izmanto
šo ceļu, lai nokļūtu līdz novada centram – uz
skolām, pie ārsta, līdz pastam un tirdzniecības vietām.
Vēstulē tika atzīmēts, ka negatīvi ceļa seguma kvalitāti ietekmē uzņēmuma SIA „Compaqpeat” lielie autofurgoni, kas transportē
šī uzņēmuma produkciju, ceļš faktiski nav
paredzēts smagsvara autotransporta plūsmai,
tā seguma kvalitāte katastrofāli pasliktinās.
Šo novada iedzīvotāju lūgumu atbalstīja arī
Baltinavas novada Sociālo un saimniecisko
lietu komiteja oktobra komitejas sēdē.
2015.gada 19.novembrī Satiksmes ministrija sniedza atbildi ar skaidrojumu novada iedzīvotājiem un lauksaimniekiem.
Iepazīstināšu novada iedzīvotājus ar vēstules
saturu.
„Satiksmes ministrija sadarbībā ar VAS

„Latvijas Valsts ceļi” speciālistiem ir izskatījusi vēstuli par valsts vietējā autoceļa V460
Tilža-Baltinava brauktuves seguma divkāršo
apstrādi.
Valsts autoceļu sakārtošana tiek plānota atbilstoši Nacionālajā attīstības plānā
2014.-2020.gadam un Transporta attīstības
pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam izvirzītajiem mērķiem, kas paredz līdz 2020.gadam
valsts vietējiem autoceļiem ar grants segumu
veikt tikai ikdienas uzturēšanas un grants
seguma atjaunošanas darbus. Ņemot vērā
kravas transporta intensitāti, autoceļa V460
Tilža-Baltinava brauktuves seguma divkāršās
virsmas apstrāde netiek plānota.
Informējam, ka 2014. gadā autoceļa V460
Tilža-Baltinava posmam km 7,00-19,01 tika
veikta ūdens atvades sistēmas sakārtošana.
2016. gadā plānots posmā km 0,00-7,00 veikt
ūdens atvades sistēmas sakārtošanu un grants
seguma atjaunošanu.
Koriģējot Valsts autoceļu sakārtošanas programmu, izvērtēsim iespējas tajā iekļaut autoceļa V460 Tilža-Baltinava km 7,00-19,01
grants seguma atjaunošanu.
Līdz iespējai būtiski uzlabot autoceļa V460
Tilža-Baltinava stāvokli tiks nodrošināta autoceļa ikdienas uzturēšanas darbu izpilde atbilstoši noteiktajai uzturēšanas klasei”.
Gribu pateikt -Paldies- visiem novada
iedzīvotājiem, kuri izteica savu viedokli parakstot lūgumu Satiksmes ministrijai.
Paldies veikala „Pie Ieviņas” īpašniecei Antoņinai Jevdokimovai un veikala darbiniecēm
Veltai Ločmelei, Sarmītei Kašai un Anastasijai Loginai par sniegto atbalstu parakstu
vākšanā!
Teksts: Sarmīte Tabore

Informē sociālais dienests
Oktobra mēnesī spēkā trūcīgas personas statuss 91 personai, sociālajiem

pabalstiem izlietotie
līdzekļi € 1225,56. No tiem:
- pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai izmaksāts 14 mājsaimniecībām
€ 785,57;
- dzīvokļa pabalsts izmaksāts 2 mājsaimniecībām €100;
- pabalsts veselības aprūpei € 314,99.
medikamentu iegāde bērniem 2 personas € 18,94
briļļu iegāde bērniem 1 persona € 25,00
diagnostiskie izmeklējumi 1 persona € 28,46
stacionārā ārstēšanās 2 personas € 145,99
veselības aprūpes pabalsts krīzes situācijā 1 persona € 75
pabalstu transporta pakalpojumu samaksai 1 persona € 21,60
- pieaugušo ēdināšanas pabalsts 1 persona € 25,00.
Izdevumi par 5 personu uzturēšanos ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā – Viļakas novada Šķilbēnu pagasta sociālās aprūpes mājā € 1137,26
Izdevumi par 2 personu uzturēšanos ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā pansionātā „Balvi”
€ 174,84.

Iedzīvotājiem pieejams veļas mazgāšanas un dušas pakalpojums
Lai novada iedzīvotājiem padarītu ērtāku ikdienu un tiktu nodrošinātas minimālās
higiēnas prasības, jau kādu laiku ir pieejami Pašapkalpošanās veļas mazgātavas pakalpojumi Baltinavas novada domes ēkā. Pieejamie pakalpojumi ir – veļas mazgāšana
veļas automātā, veļas žāvēšana, dušas pakalpojumi. Šos pakalpojumus var saņemt ikviens
iedzīvotājs, bet novada trūcīgām ģimenēm ar bērniem vienu reizi mēnesī ir samazināta
maksa par veļas mazgāšanu, kā arī dušas izmantošanu bērniem.
Pašapkalpošanās veļas mazgātavas pakalpojumu cenas

Nr. p.k.

Pakalpojums

Mērvienība

1.

Veļas mazgāšana

1 cikls

1.1.

Trūcīgām ģimenēm ar bērniem 1 cikls

1 x mēnesī

1,65

1.2.

Pārējie iedzīvotāji 1 cikls

1x

3,30

2.

Veļas žāvēšana

1 cikls

2.1.

1 cikls

1x

3.

Dušas lietošana

1 reize līdz 40 min

3.1.

Trūcīgām ģimenēm ar bērniem

1 x mēnesī katram
bērnam

0,90

3.2.

Pārējie iedzīvotāji

1x

1,80

Cena (EUR)

1,10

Veļas mazgātavas darba laiks: Otrdien no 9:00 līdz 13:00, Ceturtdien no 14:00 līdz 18:00.
Par pakalpojuma saņemšanu interesēties Baltinavas novada Sociālajā dienestā Kārsavas
ielā 16, 2. kabinetā.
Teksts: sociālā dienesta vadītāja Dace Ločmele

Lai iedzīvotājiem padarītu ērtāku un pieejamāku publisko pakalpojumu
saņemšanu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)
šogad līdz gada beigām pakāpeniski atvērs 66 Valsts un pašvaldības vienotos
klientu apkalpošanas centrus (VPVKAC). Tādejādi iedzīvotāji un uzņēmēji varēs saņemt valsts un
pašvaldības pakalpojumus vienkopus – ātrāk, ērtāk, izdevīgāk!
Baltinavas novada VPVKAC darbu uzsācis šī gada 1. oktobrī.
Klientu apkalpošanas centrā iedzīvotāji var saņemt savas pašvaldības un astoņu valsts iestāžu noteiktus pakalpojumus. Baltinavas novada pakalpojumu centrā klātienē var pieteikt noteiktus Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūras (VSAA) un Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pakalpojumus. Tāpat iedzīvotāji var saņemt informāciju par Nodarbinātības valsts aģentūras, Uzņēmumu reģistra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts darba inspekcijas, VID, VSAA un Valsts zemes dienesta e-pakalpojumiem un palīdzību e-pakalpojumu lietošanā. Savukārt Lauku atbalsts dienests sadarbību ar pašvaldību
uzsāks 2016. gadā. Uzkrājot un izvērtējot iestāžu un pašvaldību sadarbības pieredzi, VPVKAC pieejamo valsts pakalpojumu klāstu plānots papildināt.
Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru izveide ir mērķtiecīgs Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijas virzītās politikas rezultāts, lai iedzīvotājiem padarītu ērtāku un pieejamāku publisko pakalpojumu saņemšanu. Latvija, pilnveidojot iedzīvotājiem iespējas saņemt publiskos pakalpojumus, ir paraugs arī daudzām Eiropas valstīm.
Baltinavas novada VPVKAC
Adrese: Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594
Darba laiks:
Pirmdien 8:30 līdz 17:00
Otrdien 8:30 līdz 17:00
Trešdien 8:30 līdz 17:00
Ceturtdien 8:30 līdz 17:00
Piektdien 8:30 līdz 17:00
(pārtraukums katru dienu no 13:00 līdz 13:30)
Vairāk informācijas par VPVKAC iedzīvotāji var uzzināt savā pašvaldībā vai valsts un
pašvaldību pakalpojumu vienotajā portālā www.latvija.lv/pakalpojumucentri.

Aktuāli iedzīvotājiem
Aicina pieteikt pretendentus „Latgales gada balvai”
2016. gada 30.janvārī Preiļu novada kultūras centrā
(Raiņa bulvārī 28)
notiks otrā Latgales
Gada balvas pasniegšanas ceremonija,
kuru organizē biedrība „Asmu Latgalīts”.
Pagājušajā gadā saņēmām daudz pieteikumu no visas Latgales par cilvēkiem, kuri
sekmē Latgales izaugsmi. Pasākums izvērtās daudz vērienīgāks nekā bijām gaidījuši. Komisija izvirzīja 7 Latgales iedzīvotājus, kurus mēs īpaši sveicām pasniegšanas
ceremonijā. Mēs centāmies, lai katrs no
pretendentiem justos kā svētkos, jo šī ceremonija bija veltīta tieši viņiem. Biedrība
„Asmu Latgalīts” nolēma apbalvot labākos
Latgales iedzīvotājus, kuri ar savu rīcību
sekmē Latgales reģiona izaugsmi un kalpo
par piemēru pārējiem. Līdz 6. decembrim
tiek pieņemti pieteikumi no visiem Latgales

nostūriem 7 nominācijās — Latgales gada
labākais lauksaimnieks, Latgales gada aktīvākais jaunietis, Latgales gada ģimene,
Latgales gada varonis, Latgales gada
uzņēmējs, Latgales gada aktīvākais seniors
un Latgales gada sirds cilvēks. Pieteikumus vērtēs komisija, kas sastāv no Latgalē
pazīstamām personām. Pasākuma laikā notiks apbalvošana, kā arī Latgalē pazīstamu
mākslinieku koncerts par godu mūsu nominantiem. Pēc apbalvošanas ir paredzēts
arī svētku cienasts. Pasākumu atbalsta
daudzas Latgales pašvaldības un uzņēmumi, kuri darbojas Latgalē.
Aicinām iesniegt pieteikumus līdz 6. decembrim. Sīkākai informācijai vērsties pie
Gunitas Vanagas, zvanot +(371) 20231327
vai rakstot asmulatgalits@gmail.com.
Informāciju var meklēt arī Asmu Latgalīts
Facebook lapā www.facebook.com/asmulatgalits.
Teksts: biedrība „Asmu Latgalīts”

ZAAO aicina- Izvērtē savu rīcību!
Pirkt, lai izmestu? Tāds nav mērķis,
bet tādas var būt sekas, ja dodoties iepirkties netiek piedomāts, kādā iepakojumā
iegādāties vajadzīgās preces.
ZAAO vērš uzmanību, ka gudri
iepirkties var sagatavoties mājās,
ieliekot somā auduma maisiņu, iepriekš iegādātu plastmasas maisiņu
un vairākkārt lietojamus traukus.
Savukārt veikalā jāpievērš uzmanība tam, cik slāņu iepakojumā
ir iesaiņots produkts vai ir pieejams
lielāks iepakojums vairāku mazu vietā, vai
konkrētais iepakojums ir pārstrādājams,
protams, neaizmirstot par to, cik daudz
konkrētā produkta būs iespējams patērēt
līdz tā derīguma termiņa beigām.
Izlietojot nopirktos produktus, ZAAO
aicina pievērst uzmanību atkritumu samazināšanai, preču lietošanai atkārtoti un
iespējām materiālus nodot otrreizējai pārstrādei, proti, kastes un burkas izmantot atkal vai pārveidot, otrreizējai pārstrādei

derīgos materiālus saplacināt, pirms to
izmešanas.
Izpildot iepriekš minētos nosacījumus,
ir iespēja dzīvot zaļāk un veselīgāk, nenodarot kaitējumu
dabai. Tā ir arī iespēja samazināt radušos atkritumu
daudzumu un katras mājsaimniecības izmaksas par
atkritumu apsaimniekošanu.
Atgādinām, ka no 21. līdz
29. novembrim tika atzīmēta
„Eiropas atkritumu samazināšanas nedēļa
2015”, kuras mērķis ir sabiedrība informētības paaugstināšana par efektīvu resursu
izmantošanu un atkritumu apsaimniekošanu. 2015.gada tēma ir „Dematerializācija:
izdarīt vairāk ar mazāk!”, kas nozīmē lietot
mazāk materiālu, lai radītu mazāk atkritumu un panāktu augstāku resursu efektivitāti.
Teksts: Zane Leimane SIA ZAAO
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Asins donoru diena Baltinavā

VID uzsāk akciju „Iemet čeku – mēs to pārbaudīsim!”
Ņemot vērā uzņēmumu vidū aktuālo tendenci ļaunprātīgi iejaukties
kases aparātu darbībā,
samazinot to ieņēmumu
apmēru, no kura būtu
godprātīgi maksājami nodokļi valsts
budžetā, Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) aicina ikvienu iedzīvotāju iesaistīties cīņā ar šo nelikumīgo parādību
un ēnu ekonomiku kopumā. Kopīgiem
spēkiem vēršoties pret nodokļu nemaksātājiem, izdosies sekmēt nodokļu ieņēmumu
pieaugumu valsts budžetā un tas mums
visiem nozīmēs arvien kvalitatīvākus valsts
sniegtos pakalpojumus.
Tādēļ, sākot ar 2015. gada 24. novembri,
VID klientu apkalpošanas centros visā Latvijā būs izvietotas īpašas kastes ar uzrakstu „Iemet čeku – mēs to pārbaudīsim!”.
Tās paredzētas, lai ikviens iedzīvotājs VID
klientu apkalpošanas centrā varētu nodot
čeku vai kvīti par jebkuru veikto pirkumu
vai saņemto pakalpojumu. Akcijā var piedalīties jebkurš čeks vai kvīts, kas izsniegta
2015. gada laikā.

Savukārt VID darbinieki regulāri apkopos iesniegtos čekus un kvītis, apzinās to
izsniedzējus, salīdzinās ar savā rīcībā esošo
informāciju par šiem uzņēmumiem un nepieciešamības gadījumā veiks atbilstošākos
nodokļu uzraudzības vai kontroles pasākumus.
VID aicina ikvienu godprātīgu Latvijas
iedzīvotāju atcerēties, ka mēs katrs esam
daļiņa no mūsu Latvijas, un stabilu un
drošu valsts pamatu veido mūsu kopīgais
godprātīgais darbs, pateicoties kam varam
radīt, atbalstīt un pilnveidoties. Tādēļ
aicinām izmantot iespēju un pārbaudīt
uzņēmēju godprātību, jo mūsu samaksātie
nodokļi ir mūsu nākotne. Ja pieļausim, ka
daļa negodprātīgu personu vai uzņēmēju
atļausies nemaksāt nodokļus, tad mēs visi
vēlamā apjomā un kvalitātē nesaņemsim
sociālos, izglītības, drošības, veselības, sabiedrības aizsardzības un citus mums vitāli
svarīgus un būtiskus pakalpojumus!
Informāciju sagatavoja:
VID Sabiedrisko attiecību daļa

Laika prognozes decembrim
Informē laika vērotājs Vilis Bukšs.
Laika zīmes. Decembris (Ziemas, Vilku,
Svētku mēnesis)
Decembris ir ziemas pirmais mēnesis un tam
pienākas ausaine jeb Ziemas cepure. Nākamais
Ziemas mēnesis janvāris saņems kažoku, bet
Sveču mēnesis februāris – velteņus. Tradicionāli līdz Ziemassvētkiem decembrī ir Adventes
laiks. Tas ir gaidīšanas laiks, kad gaida Kristus
piedzimšanu Sirdī un Saules atgriešanos Dabā.
Ja Adventes laiks ir skaidrs un sauss, tad būs
sausa vasara. Ja Advente bez sniega, tad Ziemassvētkos snigs un putinās.
1. decembris - pirmā Ziemas mēneša pirmā
diena. Ticējumi. Kāds 1. decembris, tāda ziema.
Kāds vējš iepūš 1. decembrī, tāds būs ziemas valdošais vējš. Ja 1. decembra rītā salst – ziemas sākums auksts. Ja dienas vidū atkūst – janvārī būs
atkušņi. Ja 1. decembra vakarā snieg – ziema būs
gara un pavasaris vēls.
4. decembrī ir Bārbala. Tā ir Aitu diena un
vienīgā diena decembrī pirms Ziemassvētkiem,
kad iet budēļos. Bārbiņa atver vārtus Ziemai un
ūdeņiem pārmet ledus tiltu. Ticējumi. Ja šajā
dienā ir ledus, tad Bārbiņa to lauž (atkusnis). Ja
nav, tad Bārbiņa to taisa. Ja 4. decembrī sals –
tad visos turpmākajos ziemas svētkos būs sals. Ja
atkusnis – tad arī svētkos būs atkušņi.
6. decembrī ir Niklāvs (Nikolajs) jeb Zirgu
diena. Šajā dienā dzimis Ziemassvētku vecītis.
Šī diena ir svētki mājas kustoņiem, bet īpaši zirgiem. Kurš šo dienu nesvētī, tam nepadodas ne
zirgi, ne mājputni, ne aitas. Ticējumi. Ja Zirgu
dienā zirgiem muguras noberž ar sniegu, tad
tie neslimos un arī mošķi neēdīs. Šajā dienā
sākas ragavu ceļš, bet ja nesākas, tad ātrāk par
Ziemassvētkiem nav ko gaidīt. Ja 6. decembrī ziemeļvējš un sniegs, vasara būs auksta un
lietaina.
Trīs dienas Vilku mēnesī veltītas zvēriem, putniem un zivīm. 9. decembris ir Vilku diena. Ja
vilki gaudo un klīst tuvu mājām – būs sals. 10.
decembris ir diena, kad zivis nolaižas ūdeņu
dibenā un aizmieg. Arī lācis migā aizmieg ziemas miegā, bet alnis atbrīvojas no vecajiem
ragiem. 11. decembrī ir Žagatas un Sīļa diena.
Ja žagata vai sīlis sauc, tad jāiet līdz, jo tevi gaida
laimīgs pārsteigums.
13. decembrī ir Lūcijas. Sākot ar Lūciju, diena
kļūst jau par vienu putna nagu garāka. Citviet,
par gaiļa dziedājuma laiku. Arī vilkači uz sapulci
ellē dodas trīsreiz gadā – Vasarsvētkos, Jāņos un
Lūcijās. Ticējumi. Ja Lūcijās rīts skaidrs – atlikušais decembris būs sauss. Ja snieg, snigs līdz
Ziemassvētkiem.
Ziemas saulgriežu svētki ir Ziemassvētki.
Dažādām tradīcijām, ticējumiem un izdarībām
bagātākie svētki ziemā un ilgst no 21. decembra
līdz 27. decembrim vai pat ilgāk.
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Ziemassvētku dienās Saule nokāpj no saviem
debesu augstumiem un samīļojusi Zemi, sāk
savu ceļu augšup, pretī Ziemeļzvaigznei. Līgo
naktī Debesu dzīlēs Saule atskatās un steidzas
atpakaļ pie Zemes, lai kopīgi izauklētu jaunu
Dzīvību. Ticējumi. Ja 22. decembrī saulains,
skaidrs – 31. decembrī būs skaidrs un sals. Ja
apmācies un sarma – Jaungadā būs atkusnis.
Kāds vējš iepūš 25. decembrī, tāds pārsvarā
pūtīs līdz Pavasara Mārai (25. martam).
Vecgada vakara (31. decembris) tradīcijās
ievijušās Jaungada ieražas un tas ir sākums jaunam gadskārtu gredzenam. Ticējumi. Ja Vecgada vakarā snieg, bites labi spietos un būs laba
ābolu raža. Ja zvaigznes sarunājas, būs jauka
vasara.
Par laiku decembrī šogad
Ticējums saka: Decembris ziemā ir līdzīgs
jūnijam vasarā. Ja decembris sauss – pavasaris
un vasara būs sausa. Kāds jūnijs vasarā, tāds
decembris ziemā. Ja decembrī pilnā mēnesī pūš
ziemas vēji, tad gaidāms liels aukstums. Šogad
decembrī pilns mēness ir no 25. decembra.
Sniegs, sals, sarma un vējš decembrī paredz
raženu nākošo gadu. Ja Vilku mēnesī veļa
nežūst, tad nākamā vasara slapja.
Nozīmīgas dienas jūnijā, kas paredz laiku pirmajā ziemas mēnesī, kā arī 7. un 18. augusts,
kas prognozē decembri, lielākoties bija sauss un
silts. Tas norāda, ka sals pastiprināsies mēneša
otrajā pusē un laikā pirms Ziemassvētkiem.
Latvijas austrumos iespējams arī mīnus 20 grādu sals.
Pirmais ziemas mēnesis decembris jeb Vilku
mēnesis, kopumā rādās būt tuvu vidējiem temperatūru rādījumiem, bet nokrišņu vairāk. Austrumlatvijā varētu būt mazāk. Mēneša pirmajā
pusē bez liela sala un pārsvarā dažāda veida
nokrišņi. Mēneša sākumā smidzinošs lietus,
nereti arī slapjš sniegs, atkala. Pēc 6. decembra
pamazām ienāks neliela ziemiņa, bet bez barga
sala, ar sīkiem un dažādiem nokrišņiem. Tuvāk jūrai lietus, bet Latvijas austrumos biežāk
sniegs, atkala. Ar vienu vārdu – slapjdraņķis.
Mēneša vidū vairāk vējainu dienu. Vēlāk nelieli mīnusi un dažviet līdz mīnus 10 un vairāk.
Pirms un ap Ziemassvētkiem jau daudzviet var
izveidoties neliela, bet salīdzinoši stabila sniega
sega. Temperatūra var nokrist līdz mīnus 15, 18
grādiem, bet skaidrās naktīs arī līdz mīnus 20.
Tas nebūs uz ilgu laiku, jo jau pēc Ziemassvētkiem kļūs siltāks. Sagaidāms atkusnis, brāzmaini vēji, kas var atnest nelielus puteņus un
dažādus nokrišņus. Ceļi slideni, atkal šķīdonis,
bet tas vēl tikai ziemas sākums, jo vēlāk noderēs
gan ziemas kažoks, gan velteņi…
Teksts: http://meiravietis.typepad.com/
mans/2015/11/laiks-decembr%C4%AB-2015gads.html

Šī gada 10. decembrī
no plkst. 9:00 līdz 12:00
Valsts asinsdonoru centrs
(VADC) rīko asins donoru
dienu Baltinavas novada
domē, Baltinavā, Kārsavas
iela 16. Aicinām ziedot asinis visu asins
grupu donorus.
Iestājoties aukstākam laikam, palielinājies to cilvēku skaits, kuri dažādu vīrusu
saslimšanu dēļ nevar ziedot asinis. Pirms
asins ziedošanas aicinām rūpīgi izvērtēt
savu veselības stāvokli, jo asinis var ziedot
tikai vesels cilvēks. Visus tos, kuri jūtas
veseli, aicinām ziedot asinis, jo VADC šobrīd vairāku grupu asinis nav pietiekamā
daudzumā.
Lai asinis būtu derīgas pārliešanai,
lūdzam dienā pirms procedūras un asins
ziedošanas dienā lietot veselīgu uzturu un
šķidrumu pietiekamā daudzumā (vismaz
1,5l). Treknas jeb hilozas asinis nav iespē-

jams izmeklēt un pārliet pacientam. Dienu pirms asins ziedošanas iesakām uzturā lietot vairāk saknes un augļus. Nav
ieteicams ēst ceptus, piparotus, treknus
ēdienus, kā arī lietot jebkuru alkoholu (arī
alu), medikamentus, tai skaitā aspirīnu.
Lūdzam ievērot šos noteikumus, lai slimnieks saņemtu pilnvērtīgus donora asins
komponentus!
VADC atgādina, ka par asins donoru var
kļūt personas vecumā no 18 līdz 65 gadiem.
Ķermeņa svaram ir jābūt virs 50 kg. Asins
nodošana nav vēlama pēc nakts maiņas,
saspringta darba vai emocionāla pārdzīvojuma. Līdzi jāņem personu apliecinošs
dokuments (pase vai ID karte) un bankas
konta numurs. Izsmeļošāku informāciju
par asins ziedošanu var uzzināt, zvanot pa
bezmaksas informatīvo tālruni 8000 0003
un mājas lapā www.donors.lv.
Teksts: Valsts asinsdonoru centra
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Sabiedriskās aktivitātes
„Sukrums” saņem finansējumu iecerēm savā novadā

2015. gadā Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu saņēmušas 50
Latvijas biedrības un nodibinājumi, kuru darbība aptver 48 Latvijas
novadus. Tostarp novembrī atbalstītas jaunas aktivitātes astoņās rosīgās
organizācijās, arī biedrībā „Sukrums” Baltinavā.
Biedrības piecos gados paveiktais apliecina baltinaviešu vēlmi un spējas palūkoties
uz notiekošo savā novadā praktiski. Tiek
liktas lietā ļaužu prasmes
amatniecībā,
kokapstrādē un aušanā, lai ikviens kļūtu par
sava amata meistaru. Baltinavā ir viss
nepieciešamais, lai viņu būtu vairāk. Ir
piemērotas telpas, profesionāli meistari un
atsaucība no vietējiem iedzīvotājiem. Līdz
šim kokdarbu meistaru paveiktais jau ir iepriecinājis gan vietējās skolas audzēkņus,
gan viņu ģimenes un visus tos, kuri apmeklē tematisko brīvdabas parku „Ontans i
Anne”.
Ieinteresēt jauniešus darbam ar koku,
iemācīt radīt visdažādākos koka darinājumus pieredzējuša meistara vadībā, darboties ar piemērotiem darba rīkiem un
labiekārtotā darbnīcā ir projekta „Nāc,
piedalies, mācies un attīsties” (EUR 4`890)
uzdevums.
Novembrī fonda programmas „Nāc un
dari! Tu vari!” ietvaros atbalstu saņēma
astoņas biedrības: Rēzeknes pilsētas Teātris-studija „Joriks”, biedrība „Dundagas
bērnu un jauniešu atbalsta centrs”, Tukuma
pilsētas pensionāru biedrība, ģimeņu un
bērnu attīstības centrs „Brīnumiņš” Talsos,
biedrība „Sukrums” Baltinavā, biedrība

„Nākotnei” no Dagdas novada, Tukuma biedrība „Asni
3139” un Madonas
biedrība „Mēs saviem bērniem”.
Visas
biedrības
un nodibinājumi,
kas saņēma fonda
atbalstu, ar savu
rosību bagātina apkaimes iedzīvotāju dzīvi un palīdz
līdzcilvēkiem.
Atbalstīto organizāciju
aktivitātes
aptver
dažādas
jomas, tostarp sociālo palīdzību, darbu ar
bērniem un ģimenēm,
kultūru un radošas iniciatīvas, darbu ar senioriem, jauniešu aktivitātes.
Kopumā programmā „Nāc un dari! Tu
vari!” 2015. gadā Borisa un Ināras Teterevu fonds saņēma izskatīšanai 320 dažādas
ieceres, no kurām 113 pārtapa konkrētu
projektu pieteikumos. No tiem šogad atbalstīta 50 projektu īstenošana, aptverot 48
Latvijas novadus.
Savukārt 2013. un 2014. gadā Borisa un
Ināras Teterevu fonda programmā „Nāc un
dari! Tu vari!” atbalstītas 102 organizācijas,
piešķirot to iecerēm katrā gadā teju 225 000
eiro. Programmas atbalsts 2015. gadā ir
līdzvērtīgā apjomā.
2013. gadā atbalstītajās organizācijās
īstenoto aktivitāšu labumu guvēju skaits
sasniedza 21 350 iedzīvotājus 34 novados,
savukārt 2014. gadā – jau 35 500 iedzīvotājus 46 novados, bet šogad kopējais labumu
guvēju skaits ir jau 45 000 cilvēku visā Latvijā.
Organizāciju veikums programmā „Nāc
un dari! Tu vari!” ir ieguldījums to ilgtermiņa attīstībā. Organizāciju darbību atzinīgi novērtējušas vietējās pašvaldības un to
veiksmīgā sadarbība ir labvēlīgi ietekmējusi
vietējo iedzīvotāju ikdienas dzīvi.
Plašāk par programmu „Nāc un dari! Tu
vari!” skatiet: www.teterevufonds.lv (sadaļa
„Projekti” – „Kopienu projekti”).
Teksts, foto: Diāna Germane
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Baltinavas novada domes informatīvais izdevums

2015. gada novembris
Balvu centrālajā bibliotēkā atklāta izstāde
„Mantinieki. Ziemeļllatgale.”

Lāčplēša dienas ietvaros, 11. novembrī
Balvu centrālajā bibliotēkā tika atklāta izstāde „Mantinieki. Ziemeļllatgale.” Izstādē
aplūkojami Ziemeļlatgales tradīcijā darinātie
tērpi, kas tapuši 2014.-2015.gadā, kā arī „čosnie deči”. Katram savs rokraksts, sava pieeja,
savs svītru kods. Daļa no tiem jau piedzīvojuši savus pirmos Dziesmu svētkus. Tērpu
autores: Iveta Gabrāne, Iveta Ivanova, Alīna
Bistrova, Inga Lījvaka, Marta Gailuma, Sandra Nagle, Inese Smirnova.
Atklājot izstādi audēja Iveta Iveta Gabrāne
iepazīstināja ar ideju radīt savu tautas tērpu.
Ierosme sava tērpa izgatavošanai pamazām
dzima Ivetas Gabrānes vadītajās aušanas
meistardarbnīcās, kuras vairāku gadu garumā
tika organizētas dažādu projektu un akciju
ietvaros. Sākumā - lupatu deķīši, steļļu sakārtošana darbam, Ziemeļlatgales tautas tērpa
darināšanas tradīciju izpēte, villaines, krekla,
jostu, brunču aušana, vainaga darināšana.
Pamazām Baltinavas audējām piepulcējās
Briežuciema,Tilžas, Rugāju, Viļakas, Kārsavas
rokdarbnieces. Vispirms – pamatīgā kopdarbā tapa baltais Abrenes meitas tērpa atdarinājums. Strādājot pie Ziemeļlatgales strīpaino
brunču izpētes – meitenes nolēma – uz

Dziesmu svētkiem jādodas
katrai savā – pašas darinātā
tērpā.
Darbs aizsācies ar jostu
skiču zīmēšanu - katra topošā
audēja radīja savu unikālu
svītru kodu, ko ieaust savā
jostā. Tālāk tapa arī brunču
rakstu skices, apjomīgs pētnieciskais darbs par brunču
pareizo garumu, vīļu biezumu. Tālākās darbnīcās audējas pētīja senos tautas tērpus,
cik tie bijuši atšķirīgi. Viļakas
novada „Vēršukalnā” darbnīcā
audējas krāsoja dziju.
Balvu centrālās bibliotēkas bibliotekāre
Inese Supe klātesošos iepazīstināja par kopējo sadarbību ar Ivetu Gabrāni. Baltinavas
novada bibliotēkas vadītāja Ināra Bubnova,

savukārt atklāja informācijas izpētes procesuticējumu, sakāmvārdu meklēšanu grāmatās
un interneta vietnēs.
Katra audēja savā darbā ieaudusi savu
unikālo rakstu, neatkārtojamību, ieguldījusi
lielu darbu un pacietību, tāpēc rezultāts- pašu
roku darināto tērpu izstāde- priecē ne tikai

čaklās audējas, bet arī izstādes apmeklētājus!
Teksts, foto: Madara Siliņa

Piemin latgaļu tautas muzikantu Andreju Rancānu
Katrīnas dienā Baltinavas novada etnogrāfiskā ansambļa sievas pieminēja,
2014. gada 25. novembrī viņsaulē aizgājušo
latgaļu tautas muzikantu Andreju Rancānu.
Andrejs Rancāns dzimis 1929. gada 9.
februārī Ludzas apriņķa Nautrēnu pagasta
Buzdās, zemnieku ģimenē. Bijis vecākais sešu
bērnu ģimenē. No 12 gadu vecuma Andrejs piedalījies visos zemnieka lauku darbos
vecāku saimniecībā. Andrejam vijoles spēle iepatikusies jau puikas
gados, tomēr vijole nebija pirmais
mūzikas instruments, ko viņš mācījies spēlēt. Sākumā bija tēva atvestā
balalaika, bet „vācu laikā” tēvs nopirka arī cītaru, kuru Andrejs spēlēja
zaļumballēs. Savukārt mandolīnu
viņam uzdāvināja kaimiņš.
Andrejs Rancāns 1959. gadā neklātienē beidzis Daugavpils Pedagoģiskā
institūta Fizikas un matemātikas
fakultāti un no 1962. gada
dzīvojis, strādājis Baltinavā. Sākumā Baltinavas internātskolā, vēlāk Baltinavas
vidusskolā. Skolēniem mācīja matemātiku,
rasēšanu. Brīvajā laikā labprāt gāja medības,
spēlēja dambreti, šahu, dziedāja Balvu rajona
skolotāju korī, Baltinavas jauktajā korī, spēlēja kapelā.
Muzikantu veidojusi pati Latgales vide. Sākumā spēlējis balalaiku, jo netālu dzīvojis
meistars, kas pratis tās darināt. Vēlāk apguvis
arī mandolīnas spēli. Kā īstens tautas muzikants viņš krājis gan melodijas, gan instrumentus. Savam priekam A.Rancāns spēlējis
arī akordeonu, trīsrindu harmonikas, mutes
harmonikas un arī dziedājis. Īsu laiciņu pēc
kara aizgājis pamācīties pie dziedāšanas
skolotājas, ar ko arī beigusies muzikālā
izglītošanās. Andreja vijoļspēle pilnībā balstījusies uz dzirdes priekšstatiem.
Astoņdesmito gadu vidū Baltinavā izveido-

jās ansamblis „Neskumsti, meitenīt!”, kurā
muzicēt sāka arī Andrejs Rancāns. Muzicējis
Baltinavas un Upītes etnogrāfiskajā ansamblī,
kā arī ar folkloras kopu „Grodi”, kuru vada
viņa meita Aīda Rancāne un znots Andris
Kapusts. Savu vijoļspēli demonstrējis Lietuvā,
Somijā, Polijā, Vācijā, Dānijā, Turcijā, Francijā, Portugālē un Japānā.
2001.gadā kopā ar Rīgas folkloras kopu
„Grodi” un Baltinavas
muzikantiem tika ierakstīta kasete un kompaktdisks „Andrejs Rancāns.
Latgales vijolnieks”
2001. gadā par sava
novada
tradicionālās
kultūras saglabāšanu un
popularizēšanu saņēmis
Lielofolkloras balvu. Bija
VKKF mūža stipendiāts.
Andrejs Rancāns un
viņa muzicēšanas prasmes, sajūtas un iedvesmojums turpinās bērnos
un mazbērnos, - Rīgas „Grodos” skan Aīdas
Rancānes vijole un ģimenē gūtā dzīvesgudrība, muzicēšanas un dzīvošanas viedumu un
smalkumu guvis arī Aīdas dzīvesbiedrs Andris Kapusts un Andreja mazmeitas Asnate
un Aurēlija. Ar sirsnību, pateicību A. Rancāna
gudros padomus, uzmundrinājumu, sirsnību, labsirdību atceras Baltinavas muzikanti
Marija Bukša, Aija Keiša, Lucija Keiša, etnografiskā ansambļa sievas. Droši vien to var
teikt ikviens, kas sastapies,strādājis, sadzīvojis
un samuzicējis ar Andreju.
Teksts: Baltinavas novada etnogrāfiskā
ansambļa vadītāja A. Krakope
Foto: http://www.lakuga.lv/2014/11/27/
myuzeiba-aizguojs-tautys-muzykants-andrejs-rancans/

Stādam ozola zīles, gatavojoties valsts simtgadei

Šī gada oktobrī, novembrī 5
Latvijas vietās- Kuldīgā, Cēsīs,
Ikšķilē, Tērvetē un Baltinavā
tika uzsākta jauna tautas akcija- „Ozolu stāsti”, kuras ietvaros rīkoja ozola zīļu vākšanas
talku, pēc kuras daļa no dižozolu zīlēm tika
iesētas speciālā laukā, kas atrodas Kurzemei,
Zemgalei, Vidzemei un Latgalei raksturīgā
ainaviskā vietā.
„Ozolu stāsti” ir Vislatvijas kampaņa, kuras
ietvaros iecerēts, ka katrs Latvijas iedzīvotājs līdz valsts simtgadei iestāda vismaz vienu
ozolu. Kampaņā paredzēts līdz 2018. gada 18.
novembrim Latvijā iestādīt 2 000 000 ozolu!
3. novembrī ar ozolzīļu stādīšanu Baltinavā
noslēdzās šajā gadā plānotās aktivitātes akcijas ietvaros. Pasākuma organizatori- producents Atis Balodis un mūziķis Kārlis Kazāks,
kopā ar Baltinavas mazpulka dalībniekiem
un Kristīgās internātpamatskolas čaklajiem
skolēniem, devās pastaigā pa Baltinavas
novadu, salasot pilnus maisus ar vietējo ozolu zīlēm. Darbu padarījuši, akcijas dalībnieki
kopā ar Baltinavas vidusskolas skolēniem un
skolotājiem salasītās zīles stādīja speciāli

izveidotās vagās vidusskolas teritorijā. Cītīgi pastrādājuši, talcinieki iestiprinājās ar gardo talkas zupu
un karstu tēju. Patīkamu muzikālu
atpūtu akcijas dalībniekiem nodrošināja Kārlis Kazāks, uzdziedot
savas dziesmas. Arī baltinavieši
labprāt iesaistījās muzikālajā atpūtā- izdziedāja dažādas latgaļu
dziesmas, kā arī Baltinavas novada
himnu.
Akcijas organizatori pauda savu
prieku par lielo skolēnu un skolotāju atsaucību, aktivitāti akcijas norisē. Jau pavisam drīz pie iestādītajām zīlēm tiks uzstādīta speciāla zīme, kas
apkārtējos informēs par akcijas ietvaros
paveikto Baltinavā!
Paldies, Baltinavas vidusskolas direktoram Imantam Slišānam, skolotājiem, maz-

pulcēniem un mazpulka vadītājai Laurai
Meščanovai, Kristīgās internātpamatskolas
kolektīvam- par aktīvo dalību pasākuma
tapšanā un norisē!
Paldies Tatjanai Leicānei un Guntai
Pudnikai par gardo talkas zupu!
Teksts, foto: Madara Siliņa

Intervija: Saņem apbalvojumu par palīdzību mūža garumā
Piesakot pretendentus konkursā „Gada cilvēks 2015” aptaujas anketās, nominācijā „Mūža
ieguldījums” , ne reizi vien minēta baltinaviete Valentīna Zelča, kas ar savu nesavtīgo rīcību
un palīdzību citiem iemantojusi iedzīvotāju pateicību. „Valentīnas mūža darbs ir veltīts Baltinavas pagasta/novada cilvēku veselībai. Cilvēki atzīst, ka vajadzības gadījumā ir bijusi medmāsa,
vecmāte, zobu „daktere” un pat ķirurgs. Daudzi baltinavieši ir pateicīgi viņai par palīdzību, darbu, sirds siltumu, atsaucību dzīves grūtajos brīžos, kad ir apdraudēta cilvēka veselība un dzīvība.
Baltinavieši viņai uzticas, novērtē, ciena un no sirds saka visskaistākos pateicības vārdus!” teikts
aptaujas anketās par Valentīnu.
No kurienes nākat, kā par savu dzīvesvietu izvēlējāties Baltinavu?
„Es nāku no Ludzas rajona. 8. klases pabeidzu Kārsavā, tad devos uz Rīgu studēt medicīnas
skolā. Izmācījos 4 gadus. Tad piedāvāja vairākas darba iespējas, no kurām izvēlējos strādāt dzimtajā Ludzā. Vēlāk no Ludzas tiku pārcelta uz Baltinavu. Baltinavā satiku savu vīru, tā arī nolēmu
šeit palikt.”
Pastāstiet, lūdzu, par saviem darba gadiem Baltinavā, kur tieši strādājāt?
„Baltinavas slimnīcā strādāju par feldšeri, vecmāti. Atceros kā zirga pajūgā devāmies apmeklēt bērnus profilaksei. Gadījās ziemā arī pamatīgi iestigt. Turpat slimnīcas laboratorijā veicām
analīžu izmeklējumus. Baltinavas slimnīcā bija arī rentgena aparāts, biju beigusi rentgena laboranta kursus. Kādu laiku piestrādāju arī Balvu dzemdību nodaļā.”
Vai strādāt par feldšeri bija Jūsu iecere jau no bērnības?
„Bērnībā ļoti padevās matemātika, saņēmu teicamas
atzīmes. Vēlāk, aprunājoties ar radiniekiem nolēmu mācīties
medicīnu. Savu domu īstenoju, par ko esmu ļoti priecīga un
gandarīta.”
Kā ar bērniem, mazbērniem? Vai nav devušies Jūsu darba
pēdās?
„Man ir 2 bērni, viens diemžēl jau aizgājis aizsaulē. Meita
sākumā bija nolēmusi studēt žurnālistiku, taču beigās nolēma
pievērsties medicīnai. Tagad strādā par ārsti- kardioloģi. Man
ir 4 mazbērni, 3 mazmazbērniņi, par ko liels prieks!”
Vai esat „tautas medicīnas” piekritēja?
„Esmu tautas medicīnas piekritēja. Ļoti daudz lasu un izglītojos. No meitas vienmēr uzzinu par jaunumiem un aktualitātēm medicīnā. Ļoti patīk vākt dažādus augus veselības
stiprināšanai.”
Vai Jums pašai nav bijušas bailes apmeklēt ārstus?
„Agrāk protams bija bailes. Tagad vairāk paļaujos pati uz sevi. Ārstus apmeklēju, kad nepieciešami kādi izmeklējumi, piemēram, rentgens.”
Ar ko nodarbojaties šobrīd- pensijas vecumā?
„Ļoti daudz kustos. Jo vairāk kustos, jo labāk locītavām. Braucu ar velosipēdu. Mans aicinājums
ir mežs- ar prieku dodos sēņot, ogot. Tāpat arī daudz lasu, adu- cepures, džemperus. ”
Kā jutāties saņemot balvu „Mūža ieguldījums”?
„Biju ļoti pārsteigta. Iepriekš dzirdēju, ka notiek šāds konkurss, taču nenojautu, ka kāds mani
varētu tam pieteikt. Protams, ļoti priecājos par cilvēku atzinību. Prieks par labajiem vārdiem,
novērtējumu!”
Madara Siliņa
Foto: Valentīnas personīgais arhīvs
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Skolu ziņas

Meža izzinošā ekskursija

Aktivitātes BVSK
Lauku vidusskolu grupā -3. vietā valstī

12. novembrī Vidzemes koncertzālē Cēsīs
svinīgā pasākumā apbalvotas skolas, kas pēc
centralizēto eksāmenu rezultātiem 2015. gadā
Draudzīgā aicinājuma fonda skolu reitingā
iekļuvušas labāko skaitā. Skolas tiek vērtētas
četrās skolu grupās- ģimnāzijas, pilsētu vidusskolas, lauku vidusskolas un specializētās skolas.
Lauku vidusskolu grupā kopvērtējumā 3. vieta
valstī ir Baltinavas vidusskolai. Vērtējot katru
eksāmenu atsevišķi- matemātikas eksāmenā
baltinaviešiem ir labākais rezultāts lauku vidusskolu grupā, bet latviešu valodas eksāmenā
1.vietu Baltinavas vidusskola dala ar Rugāju
vidusskolu.
Ir prieks un gandarījums par šo rezultātu un
skolai pasniegto balvu. Tā nav nejauša veiksme,
bet sistemātiska skolas darba rezultāts. Mācību
darbs ir abpusējs- skolotāja un skolēna sadarbības process. Tā rezultāts atkarīgs gan no
skolēna, gan skolotāja mērķtiecības, ieguldītā
darba un atbildības par padarīto. Protams, ļoti
būtiska ir pedagoga profesionalitāte un kompetence. Baltinavas vidusskolā gadu no gada ir
labi eksāmenu rezultāti, kas ir krietni virs valsts
vidējā līmeņa. Protams, nevaram konkurēt ar
valsts ģimnāzijām Rīgā un citās lielajās pilsētās.
Nav noslēpums, ka elitārās Rīgas ģimnāzijas
savāc „stiprākos prātus” no visas Latvijas, faktiski šajās skolās pedagogi strādā ar izlasi- ar
talantīgākajiem jauniešiem, kas pēc 9. klases
sanāk ne tikai no Rīgas skolām, bet arī no
reģioniem, no mazpilsētām, arī no laukiem. Pie
mums- lauku vidusskolās mācās vietējie- savas
vai tuvāko kaimiņu pašvaldību bērni un jaunieši. Es domāju, skolotājiem noteikti ir lielāks
gandarījums par savējo, kurš skolots no 1.klases,

ar labiem rezultātiem beidzis vidusskolu un
veiksmīgi turpina tālākizglītību, īstenojot
savus dzīves mērķus.
Baltinavas vidusskolas 2015. gada absolventu rezultāti eksāmenos tiešām priecē,
un tie apliecina šīs klases jauniešu nopietno
attieksmi gan pret mācību darbu, gan vispār
pret uzticēto pienākumu. Izlaiduma dienā
Beāte Graudumniece un Lāsma Mežale
saņēma Ministru prezidentes atzinības
rakstus par teicamām un izcilām sekmēm,
bet Agita Keiša un Elvis Bartkevičs- skolas
atzinības rakstu par labām un teicamām
sekmēm. Jāpiebilst, 2015. gada absolvente
Agita Keiša bija arī Skolēnu pašpārvaldes prezidente, bet Beāte Graudumniece bija skolas avīzes „Skolas Soma” redaktore. Klases kolektīvs arī
uzvarēja „Labākās liecības” konkursā, bet Beāteindividuālajā konkursā par augstāko vidējo
atzīmi skolā.
Skolai, saņemot Draudzīgā aicinājuma balvu,
liels paldies jāsaka 2015. gada absolventu klases
audzinātājai Tatjanai Bolgarovai- par godprātīgas un pozitīvas attieksmes veidošanu savos
audzēkņos, viņa arī skolēnus labi sagatavo angļu
valodas eksāmenam. Paldies direktora vietniecei
mācību darbā Tatjanai Začestei par mācību darba kvalitātes „latiņas” noturēšanu skolā! Paldies
matemātikas skolotājai Anitai Keišai un latviešu
valodas un literatūras skolotājai Anitai Ločmelei par profesionālu darbu ikdienā un gatavojot
skolēnus centralizētajiem eksāmeniem!
Protams, ar šo rezultātu jāapsveic un jāsaka
paldies pašiem absolventiem, kā arī katram skolotājam un vecākiem!
Baltinavas vidusskolas eksāmenu rezultāti vēlreiz apliecina, ka izglītības darba kvalitāte nav
atkarīga no skolas lieluma vai skolēnu skaita
klasē. Šogad skolā bija tikai septiņi 12. klases
absolventi- Beāte Graudumniece, Agita Keiša,
Airita Ivanova, Guna Gamazina, Lāsma Mežale,
Andris Mežals un Elvis Bartkevičs, bet visi pēc
vidusskolas iestājās un turpina mācības tajās
izglītības iestādēs, kurās bija plānojuši. Viņi ir
mūsu skolas, mūsu Baltinavas vizītkarte! Tā
turpināt!
Teksts, foto: Imants Slišāns,
Baltinavas vidusskolas direktors

Pateicības mirklis Latvijas dzimšanas dienas priekšvakarā
17. novembrī, Latvijas valsts
dzimšanas dienas priekšvakarā,
Baltinavas vidusskolas Paaudžu
centrā skolēni un skolotāji pulcējās
pateicības pasākumā. Tika apbalvoti
skolēni, kas 2014./2015. mācību gadā
individuāli ieguvuši godalgotas vietas
starpnovadu un Latgales reģiona mācību olimpiādēs un konkursos. Balvas
27 skolēniem sarūpējuši baltinaviešiVelta Mītke (skolas absolvente, triju skolēnu māte un vecāku pārstāve
Skolas padomē), Rolands Keišs (skolas absolvents un Baltinavas novada
deputāts), kā arī Saeimas deputāti no
Latvijas reģionu apvienības Juris Viļums un
Mārtiņš Bondars.
Pasākumu ievadīja Sonoras Loginas (5. klase)
skandētā latgaliešu tautasdziesma un direktora
uzruna. Skolotāji saņēma pateicības rakstus par
skolēnu veiksmīgu sagatavošanu olimpiādēm un
konkursiem. Skolēni balvas saņēma no Veltas
Mītkes un Jura Viļuma rokām. Pasākumā piedalījās Baltinavas novada domes priekšsēdētāja
Lidija Siliņa, kas skolēnu atbalstītājiem pasniedza pateicības rakstus, kā arī Skolas padomes
priekšsēdētājs- vecāku pārstāvis Vilhelms Laganovskis. Mūsu bērnu un jauniešu apbalvotāji
saņēma skolas „Paļdis!” rakstus un medus burciņas no Imanta un Ingrīdas Bleidelu zemnieku
saimniecības „Grantiņi”. Noslēgumā uz Latvijas,
Latgales un Baltinavas novada karogu fona tapa
skolēnu, skolotāju un labvēļu kopbilde.
Valsts prezidents Raimonds Vējonis kādā intervijā pirms Latvijas valsts svētkiem teica: „Latvija esam mēs katrs!” To papildinot, gribas teikt,
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Baltinavas vidusskolas mazpulcēni arī
šogad iesaistījušies „Mammadaba” aktivitātēs. Viens no „Mammadaba” meistardarbiem ir došanās meža izzinošā ekskursijāpārgājienā, sadarbībā ar AS „Latvijas valsts
meži”, kas rosina skolas atklāt dabu kā labāko
mācību klasi un doties ārā.
Mūsu mazpulcēni rāmajā, miglainajā 6.
novembra piektdienā zinošu gidu pavadībā
izstaigāja Baltinavas novada Pazlaugas meža
takas, iepazīstot Latvijas meža nozari, meža
apsaimniekošanu, kokus. Visas ekskursijas
laikā pārstāvis no AS „Latvijas valsts meži”
Dainis Rudzīts laipni atbildēja uz visiem maz-

pulcēnu interesējošajiem jautājumiem
un arī pats uzdeva dažādus jautājumus saistībā ar mežu. Par pareizajām
atbildēm katrs saņēma uzlīmes.
Pārgājiena laikā paveicām arī labu
darbiņu — savācām atkritumus, kas
gadījās mums ceļā. Un mūsu nelielā
ceļa garumā to sanāca ļoti daudz. Bail
iedomāties, cik to ir visā mežā. Briesmīgi tomēr, ka sēņotāji, ogotāji un atpūtnieki tika daudz plastmasas pudeles un
citus atkritumus vienkārši nomet zemē,
nedomājot, ka plastmasa noārdās tikai
vairāk kā simt gadu laikā
Noslēgumā nonācām pie Motrīnes ezera,
kur mūs sagaidīja jau iekurts ugunskurs.
Paēduši uz ugunskura ceptās desiņas un
arī mežsaimnieku līdzpaņemto cienastiņu,
noskaidrojām zinošākos mazpulcēnus. Tika
saskaitītas pārgājiena laikā sakrātās pareizo
atbilžu uzlīmītes, zinošākie saņēma specbalvas, bet pārējie mazākas balviņas no AS
„Latvijas valsts meži”. Svaigu meža gaisu
saelpojušies atgriezāmies mājās ar jaunām
zināšanām par mežu.
Teksts, foto: Laura Meščanova

Lāčplēša dienā dodamies lāpu gājienā
11. novembrī Baltinavas izglītības
iestāžu darbinieki un skolēni, kā arī
vietējie baltinavieši, devās kopīgā
Lāčplēša dienas lāpu gājienā. Skanot
Mūzikas un mākslas skolas pūtēju
orķestra izpildītajām melodijām, aizdeguši lāpas un sastājušies organizētā
gājienā, devāmies uz Gubas kapiem,
lai pateiktos Brīvības cīnītājiem, kā
arī Voldemāram Mīlbergam- par
drosmi, varonību, pašaizliedzību.
Pasākuma organizatori- Baltinavas
vidusskola un skolotāja Inta Ludborža klātesošajiem atgādināja par
11. novembra piemiņas brīža nozīmīgumu.
„Jau atkal novembris- mūsu valsts vēsturē tik
nozīmīgais mēnesis. Pirms 97 gadiem tika dibināta mūsu valsts, bet pēc tam vairāk kā gadu
turpinājās cīņas, lai pasaulei pierādītu – Latvijas valsts būs! Pie Cēsīm, pie Rīgas 1919.gada
11. novembrī, Latgalē izšķīrās tautas liktenis.
Kara darbība vārījās kā drudzī - dzelzs žņaugs
te savilkās, te rotījās vaļā. Cīņa vainagojās ar
uzvaru, bet cena bija ļoti dārga – vairāk nekā

3000 dzīvības (ievainoti vairāk kā 4000 cīnītāju). Novembris ir arī veļu mēnesis, kad mēs atceramies savus aizsaulē aizgājušos tuviniekus.”
Kopā ar priesteri Ivaru Viguli vienojāmies
kopīgā lūgšanā. Stiprinot vienotību un patriotisko noskaņu, dažādas dziesmas izdziedāja
Mūzikas skolas skolēni, Baltinavas vidusskolas skolēni, kā arī novada jauktais koris.
Teksts, foto: Madara Siliņa

Vidusskolas volejbolistēm- 3.vieta Latgalē

ka mēs ikviens- skolēns, skolotājs, vecāks,
uzņēmējs, deputāts novadā vai valstī, pašvaldības darbinieks, katrs ar savu darbu un attieksmi
veidojam mūsu kopējo valsti. Mācību darbs ir
ieguldījums savas valsts rītdienā! Vēlreiz paldies
Baltinavas vidusskolas skolēniem un skolotājiem par sasniegumiem olimpiādēs un konkursos! Lai par to ir gandarījums pašiem un lai to
novērtē līdzcilvēki!
Sirsnīgs paldies Veltai Mītkei, Rolandam
Keišam, Jurim Viļumam un Mārtiņam Bondaram! Paldies par atbalstu Imantam un Ingrīdai
Bleideliem! Paldies par kopīgo pasākumu skolotājiem, skolēniem, visiem, kas tajā piedalījās! Paldies pašvaldības vadītājai Lidijai Siliņai
par kopā būšanu un labiem vārdiem! Paldies
Vilhelmam Laganovskim par šī un daudzu citu
skolas pasākumu dokumentēšanu foto un video
materiālos! Paldies Sonorai par skanīgo tautasdziesmu!
Teksts: Imants Slišāns, Baltinavas vidusskolas
direktors, foto: Vilhelms Laganovskis

Pēc pārliecinošās uzvaras Balvu novada atklātās
skolēnu sporta spēļu sacensībās volejbolā „A”
grupai, Baltinavas vidusskolas jauniešu komandas ieguva tiesības pārstāvēt Balvu novadu apvienību Latgales reģiona sacensībās. 23. novembrī
mērojām garo ceļu uz Daugavpili, kur tikāmies ar
labākām „A” grupas volejbola komandām no visas Latgales. Sacensībās piedalījās piecas komandas jaunietēm: Daugavpils, Baltinava, Krāslava,
Saliena, Nautrēni; septiņas komandas jauniešiem:
Daugavpils, Vārkava, Baltinava, Ezernieki, Rekava,
Svente, Kaunata. Spraigas un aizraujošās spēles risinājās visas dienas garumā, jo visas komandas bija
vienlīdz stipras. Mūsu skolas jaunieši cīnījās uz laukuma par katru punktu, kā rezultātā Baltinavas
vidusskolas meitenes sīvā cīņā kopvērtējumā izcīnīja 3. vietu Latgalē, diemžēl zēni ierindojās 4. vietā.
Meiteņu komandā spēlēja – Aiga Boldāne, Anastasija Bolgarova, Elvija Ločmele, Krista Circene,
Laura Skangale, Marika Graudumniece, Dinija Zelča .
Zēnu komandā spēlēja – Dailis Langovskis, Valters Doru, Lauris Keišs. Arvils Keišs, Zigmārs Keišs,
Jānis Keišs, Edgars Jermacāns.
Teksts, foto: Vjačeslavs Gamazins, Baltinavas vidusskolas sporta skolotājs

B grupas volejbolistes uzvar Balvos
Šī gada 24. novembrī Balvos notika Balvu novada atklātās skolēnu sporta spēļu sacensības volejbolā „B” grupai, kur piedalījās Baltinavas vidusskolas jauniešu komandas. Sīvas cīņas risinājās visas dienas garumā. Septiņu komandu konkurencē zēni ierindojās ceturtā vietā, bet meitenes
starp trim komandām pārliecinoši izcīnīja 1. vietu un ieguva tiesības piedalīties Latgales reģiona
sacensībās. Sacensībās piedalījās – Bērzpils vidusskolas, Viļakas Valsts ģimnāzijas, Balvu Valsts
ģimnāzijas, Tilžas vidusskolas, Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskolas, Rekavas vidusskolas un Baltinavas vidusskolas komandas.
Mūsu skolas zēnu komandā spēlēja – Jēkabs Kašs, Jānis Doroškevics, Arnis Mežals, Ivo Benedikts
Skabs, Raivis Logins, Ervīns Kleins, Matīss Keišs.
Savukārt meiteņu komandā - Laura Skangale, Krista Circene, Agrita Luīze Kušnire, Iluta Keiša,
Paula Kleine, Egija Ločmele, Dace Logina. Sveicam meitenes ar uzvaru!
Teksts: Vjačeslavs Gamazins, Baltinavas vidusskolas sporta skolotājs
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Aktivitātes BKI

Ar sirsnīgu koncertu ieskandināts Adventes laiks
„Pieklājības nedēļa” skolā

Katru dienu mums ir dota iespēja izvēlēties, kā Tu šo dienu pavadīsi, vai Tu būsi
laimīgs un Tev viss izdosies, vai Tu būsi
īgns, dusmīgs uz visu pasauli un diena būs
neizdevusies. Nevienam nav noslēpums, ka
ikdienā reizēm esam neiecietīgi un mēdzam aizmirst, ka mums apkārt ir cilvēki, kuru jūtas un personību mēs
varam aizskart ar vienu vārdu. Lai tā nebūtu,
lai diena ir izdevusies, lai kļūtu labāki, netraucētu citus ar savu uzvedību, reizēm ir vajadzīgs treniņš.
Baltinavas Kristīgajā internātskolā jau
vairākus gadus divas reizes mācību gadā
notiek „Pieklājības nedēļa”, kas dod iespēju
cīnīties pašam ar sevi, uzveicot sevī savu slikto.
Šogad tā notika no 03.11.-10.11. Uzsākot šo
nedēļu, skolēni tika aicināti būt pieklājīgiem,
laipniem, aktīvi iesaistīties mācību un ārpusstundu procesā, vērot savus klasesbiedrus.
Katru dienu pie brokastu galda skolēni
saņēma trīs žetonus. Par pārkāpumu, pedagogs žetonu noņēma un fiksēja pieklājības
nedēļas lapā. Saņemot jaunus žetonus, tika
uzskaitīti iepriekšējās dienas žetoni.
Nedēļas laikā katru dienu noritēja arī
skolēnu, pedagogu balsojums par divām
nominācijām: „Pieklājīgākais grupā” un „Aktīvākais grupā”. Pedagogi, pēc novadītās stundas, fiksēja pieklājīgāko, aktīvāko skolēnu
stundā, bet internāta skolotāji ar

skolēniem pārrunāja, izvērtēja un „nobalsoja” par visas dienas pieklājīgāko, aktīvāko
skolēnu audzināšanas grupā. Šie skolēni
saņēma vimpeli „Pieklājīgākais grupā” un
„Aktīvākais grupā”.

Notika sīva cīņa. Apkopojot visus rezultātus (žetonus, vimpelīšus) sešpadsmit
skolēni bija saglabājuši visus žetonus.
Nominācija „Pieklājīgākais skolā” tika
piešķirta Andim Timeniekam, Jūlijai Koncānei, bet titulu „Aktīvākais skolā” saņēma
Kristīne Nikolajeva. Šie skolēni saņēma dāvanas, saldumus.
Pieklājības nedēļa skolēniem patīk, tā apgalvo gandrīz visi skolēni. Dažiem skolēniem patika, ka šoreiz tā bija nedaudz savādāk organizēta, ka katru dienu citi žetoni, interesanti
vimpelīši. Visi ar mieru uz pavasara pusi atkal
piedalīties „Pieklājības nedēļā.”
Teksts, foto: Violenta Kubuliņa

Latvijas nedēļa „Es mīlu Tevi, Latvija!”
No 10. līdz 17. novembrim Baltinavas
Kristīgajā internātpamatskolā notika Latvijas
nedēļa par godu Latvijas valsts 97. dzimšanas
dienai. Šajā nedēļā skolēni noskaidroja daudz
jauna un atkārtoja jau zināmo.
Katra mācību diena nāca ar jaunu uzdevumu.
10. novembrī skolēni centās atbildēt uz konkursa
jautājumiem par skolu, 11. novembrī- par Baltinavu, tās kultūru un vēsturi, piedalījās svinīgajā
Lāčplēša dienas lāpu gājienā, 12. novembrī- gatavoja Latvijas karodziņus un auseklīšus ar vēlējumu mūsu valstij dzimšanas dienā. 13. un 16. novembrī skolēni kopā ar saviem audzinātājiem
radoši darbojās, lai veidotu zīmējumus vai kolāžas par tēmu „Mana Latvija’’.
Latvijas nedēļa noslēdzās 17. novembrī ar aizraujošu pasākumu „Daudz laimes Tev, Latvija!’’
Pasākums sākās ar lūgšanu- Latvijas valsts himnu „Dievs, svētī Latviju!’’ Skaisti tautasdziesmas
lasīja Elēna un Kristīne, dzeju par Latviju un Latgali runāja skolotāja Daina, skolnieces Līga
un Ieva. Katra klašu grupa saņēma nelielu balvu par piedalīšanos Latvijas nedēļā. Skolotāja
Marita Kušnire rādīja prezentācijas un stāstīja par Latvijas proklamēšanu, par Baltinavas baznīcu vēsturi, par dzimtenes mīlestību un mums pašiem.
Daudz laimes Tev, Latvija, dzimšanas dienā!
Teksts, foto: direktore Inta Vilkaste

Panākumi florbola sacensībās
Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas audzēkņi aktīvi sporto visu mācību gadu, cītīgi
trenējoties un attīstot savu fizisko sagatavotību, pārbauda savas
spējas dažādos sporta veidos. Šoreiz florbols!
12. novembrī Gulbenē notika Latvijas speciālās olimpiādes (LSO)
Latgales zonas sacensības florbolā, kurās piedalījās sešu skolu komandas. Mūsu skolas florbolisti - Artūrs, Normunds, Andis, Aleksandrs, Jānis, Agnis un Andrians, izcīnīja 2. vietu, līdz ar to iegūstot ceļazīmi uz LSO finālsacensībām 25. novembrī Tukuma novada
Irlavā.
Teksts: sporta skolotāja Janīna Keiša

Muzikāla nodarbība par elektrodrošību
25. novembrī Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā komponists Didzis Rijnieks vadīja
muzikālu nodarbību par elektrodrošību, ko atbalstīja AS „Sadales tīkls”.
Nodarbības sākumā komponista vadībā visi
noskaidroja, ko tad nezina par elektrību, dziedot dziesmiņu „Kas ir elektrība”. Soli pa solim tika atklātskā elektrība rodas, kas jāievēro, lai sevi pasargātu. Bija
arī pārsteiguma dziesma par gaismiņām. Skolēni šajā
nodarbībā bija ne tikai klausītāji, bet arī aktīvi līdzdarbojās. Nodarbība beidzās ar dziesmiņu par to, ko mēs nu jau zinām par elektrību.
Paldies komponistam Didzim Rijniekam un akciju sabiedrībai „Sadales tīkls” par jauko
nodarbību!
Teksts, foto: direktore Inta Vilkaste

„Ir taida svāta, meila vīta Latgalie. Tī munas saknes, tī muns
šiupuleits. Tī muna vacuotāva
zeme, muna sāta. Tei vysod sirdie
man ir svāta.” ar šādiem vārdiem
25. novembrī pasākuma vadītāji
iesāka Adventa ieskaņas koncertu. Pasākumu organizēja Kristīgās
internātpamatskolas
kolektīvs.
Organizatori bija parūpējušies par
skaista, Ziemassvētkiem raksturīga
svētku noformējuma izveidošanu.
Pasākumu vadīja tēli- māte un
meitas- savā latgaļu iemīļotajā sētā. Koncerts gaitā meitas centās noskaidrot- cik laika vēl atlicis līdz svētkiem, kas ir mīlestība, kāda ir mīlestība, kāda ir svētku sūtība un
lūgšanu nozīmīgums. Uz šiem
jautājumiem rast atbildes palīdzēja Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas skolēni, Gaujienas
internātpamatskolas,
Rudzātu
internātpamatskolas,
Raudas
internātpamatskolas, Palsmanes
internātpamatskolas, Sveķu internātpamatskolas skolēni, Baltinavas
vidusskolas
ansamblis
„Vērmelīte” un Baltinavas Mūzikas
un mākslas skolas skolēni. Skolu kolektīvi demonstrēja dažādus
priekšnesumus- gan sirsnīgas svētku dziesmas, gan atraktīvu deju, gan melodiskus vijoļspēles skaņdarbus.
Svētību adventes laikā
klātesošajiem vēlēja prāvests Staņislavs Prikulis.
Prāvests pārsteidza koncerta dalībniekus, izpildot
izcilā komponista Baha
skaņdarbu uz klavierēm.
Pasākuma
izskaņā
visi koncerta dalībnieki
vienojās kopīgā dziesmā
„Dievam degoša sirds’’.
Lai adventes laiks katrā ģimenē ienes sirds
siltumu, mīlestību un svētku gaidīšanas burvību!
Teksts, foto: Madara Siliņa

Jaunumi PII
Svinam novembra svētkus
Mārtiņam gaili kāvu
Vaskotām kājiņām,
Lai aug mana rudzu druva
Zeltītām vārpiņām.
(Latviešu t.dz.)
Novembris Baltinavas pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem ir pagājis darbīgā
noskaņā. Ar rotaļām, mīklu minēšanu un
dziesmām nosvinējām Mārtiņus. Senajā
latviešu gadskārtā Mārtiņi (10. novembrī)
iezīmē rudens beigas un ziemas sākumu.
Sadarbībā ar bērnu vecākiem tika izveidota
izstāde, kas veltīta Mārtiņdienas gailim (rotaļlietas, attēli, grāmatas, un tml.).
Patriotiskā noskaņā tika sagaidīta Lāčplēša diena un svinēta Latvijas 97. dzimšanas gadadiena, rotājot telpas ar sarkanbaltsarkaniem karodziņiem un auseklīšiem. Nodarbībās
bērni gatavoja Latvijas karodziņus, lai ienestu svētku sajūtu arī mājās.
Teksts, foto: PII vadītāja Ilze Ločmele

Piedalāmies Ziemeļvalstu bilbiotēku nedēļā
Baltinavas pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi novembrī piedalījas „Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas 2015” rīta lasījumā,
kas norisinājās no 9. līdz 15.novembrim
ar tematu „Draudzība ziemeļvalstīs”.
Pasākuma ietvaros pie Baltinavas bērnudārza audzēkņiem ieradās Baltinavas novada
bibliotēkas vadītāja Ināra Bubnova, kura
bērniem nolasīja Gerdas Kārinas pasaku
„Leduslācēns Ille”, ko bērni noklausījās ar
lielu interesi.
Teksts, foto: PII vadītāja Ilze Ločmele
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Baltinavas novada domes informatīvais izdevums

Dažādi

Afišas

Novembra mēnesī apaļas jubilejas svinēja baltinavietes:

Anna Kaņepe- 80 gadu jubileja,
Domicela Streļča- 90 gadu jubileja.
Veselību, spēku un mīlestību skaistajos dzīves svētkos!
Novembra mēnesī Baltinavas novada
dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti mazuļi:

Terēze Zelča
Mareks Mežals

Sveicam vecākus ar jaundzimušajiem!
Novembra mēnesī reģistrēts mirušais:
Valentīna Circene (1943.- 2015.)
Novada dome izsaka līdzjūtību tuviniekim.
Pārdod privāto dzīvojamo māju
ar saimniecības ēkām un zemi Baltinavas
centrā! Cena pēc vienošanās.
Tālr.: 64563596
7. decembrī plkst 15:00 Mūzikas un mākslas skolā LATVIAN SOUND
QUARTET koncerts.Ieeja bez maksas. Laipni aicināti!

11. decembrī, plkst.14:00 Baltinavas Kultūras namā Adventes
noskaņu ērģeļmūzikas koncerts.
Uzstājas Guna Kise un viņas audzēkņi.
Ieeja brīva. Mīļi gaidīti!

11. decembrī jau no plkst. 11:00 Ziemassvētku tirdziņš

Baltinavas Kultūras nama telpās!
Amatniekiem, rokdarbniekiem, mājražotājiem, lauksaimniekiem un visiem
pārdotgribētājiem pieteikt savu dalību tirdziņā līdz 9.decembrim
Baltinavas Kultūras namā vai zvanot uz tālr.:
Gunta 26144097 vai Sarmīte 28399183
Tirdziņa apmeklētāji un dalībnieki, kā arī visi Baltinavas iedzīvotāji
tiek aicināti plkst.13:30 uz svinīgu Ziemassvētku eglītes iedegšanu pie
Baltinavas novada domes!

18. decembrī plkst. 11:00
Baltinavas vidusskolas eglīte Baltinavas Kultūras namā.
Laipni aicināti uz pasākumu!

29. decembrī plkst.12:00 Baltinavas Kultūras namā
visi Baltinavas novadā deklarētie pirmsskolas vecuma bērni
(bērni līdz 5 gadu vecumam- ieskaitot) un viņu vecāki tiek
aicināti uz Jaungada eglīti un tikšanos ar Salatēti!
2016. gada 1. janvārī, plkst. 00:30 pie Baltinavas
Kultūras nama sagaidīsim un izgaismosim

Jauno gadu ar svētku uguņošanu!

Pēc salūta jaungada diskotēka Baltinavas Kultūras namā!
Par labu mūziku visām gaumēm un vecumiem gādās
DJ LB un Arthur Slishan! Ieeja brīva!

Izdevumu sagatavoja: Madara Siliņa, (tālr. 20232378, e-pasts: sab.attiecibas@baltinava.lv)
Iespiests SIA „Latgales druka”, Baznīcas iela 28, LV-4601.
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