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UNESCO nedēļas pasākumā iepazīst katoļu baznīcu!

Esam sagaidījuši salnu mēnesi. Lapas
lielākoties jau nobirušas. Vēlu rudeni
nomaina agra ziema, kad negaidīti var
pārsteigt gan silti vēji, gan bargi sali.
Taču lielākoties dabā – gan augu, gan
dzīvnieku valstībā – iestājas miers. Pavisam nesen arī pārgriezām pulksteņus,
sagaidot ziemas laiku.
Oktobris bijis pasākumiem un
semināriem
piepildīts
mēnesis.
Novembri atkal aizvadīsim patriotiskās noskaņās. Prieks par iedzīvotāju
aktivitāti balsojot konkursā „Baltinavas novada Gada cilvēks 2015”.
Laureāti nu noskaidroti, tos sumināsim LR proklamēšanas dienai veltītajā
koncertā. Novembra sākumā Baltinavā
notiks arī akcija „Ozolu stāsti”, kuras
ietvaros lasīsim un stādīsim zīles, gatavojoties valsts simtgadei 2018. gadā.
Aicinu sekot līdzi informācijai mājaslapā, sociālajos tīklos, kā arī uz afišu
dēļiem par aktivitātēm novadā.
Sirdsmiera, prieka un svētku noskaņas
piepildītu valsts svētku mēnesi!
Madara

Īsumā

Nedēļā no 12. līdz 18.oktobrim Latvija
dzīvoja UNESCO zīmē. Latvija ir UNESCO dalībvalsts kopš 1991. gada 14. oktobra, kad notika oficiālā valsts uzņemšanas
ceremonija UNESCO galvenajā mītnē
Parīzē. UNESCO darbības galvenās jomas Latvijā ir: kultūras, dabas,nemateriālā
un dokumentārā kultūras mantojuma
saglabāšana; inovatīvu sadarbības tīklu attīstīšana un koordinēšana; zināšanu sabiedrības veicināšana un zināšanu
mobilizēšana; izglītības pieejamības un
kvalitātes veicināšana, stiprinot mūžizglītības, iekļaujošās izglītības un ilgtspējības
principus un vērtības izglītībā.
Par godu šai pasaules lielākajai izglītības, zinātnes un kultūras organizācijai
un Latvijas pievienošanos tai, 14. oktobrī
notika pasākums „Iepazīsti Baltinavas katoļu baznīcu”, kurā ikviens interesents tika
aicināts iepazīties ar senajiem sakrālajiem
mākslas darbiem un procesiju atribūtiem.

Draudzes
priesteris
Staņislavs Prikulis klātesošos
iepazīstināja ar gleznu, sakrālo atribūtu un
citu nozīmīgo dievnama mākslas darbu
izcelsmi, nozīmi un vērtību. Īpašu pievienoto vērtību pasākumam deva tas, ka
pasākums bija veidots nevis kā lekcija vai
stāstījums, bet saruna, kurā aktīvi iesaistījās jaunākie baznīcas apmeklētāji.
Pasākuma dalībniekiem bija unikāla
iespēja izstaigāt baznīcas telpas – sakristejas, kanceli, balkonu, kur atrodas ērģeles, kā
arī uzkāpt baznīcas tornī. Sevišķu atmosfēru pasākumam deva priestera izpildītais
skaņdarbs uz ērģelēm un etnogrāfiskā
ansambļa dziedājums. Īpaša uzmanība tika
veltīta procesiju atribūtiem un procesiju
karogiem, kas ir unikāls jebkuras baznīcas kultūrvēsturiskais dārgums. Baltinavas
Romas katoļu baznīcā glabājas vienreizēji
procesiju karogi, kas gaida savu restaurāci-

jas brīdi. Informācija par karogiem
jaunākajai paaudzei ir virspusēja, tāpēc
šī pasākuma ietvaros tika izvirzīts cēls
mērķis- izzināt katra karoga sakrālo un
kultūrvēsturisko nozīmi, izcelsmi, misiju.
Tāpēc aicinām ikvienu baltinavieti dalīties
atmiņās par procesijām, to norisi un
karogu lomu tajās. Būsim pateicīgi par
mutvārdu stāstījumiem un materiālajiem
momentiem (fotogrāfijas, pieraksti, utt.).
Ar pieejamo informāciju ir iespēja dalīties
Baltinavas novada bibliotēkā pie Ināras
Bubnovas un Baltinavas novada muzejā
pie Antras Keišas. Nākamā darba grupas
tikšanās reize paredzēta 17. novembrī
Baltinavas kultūras nama telpās.
Īpašu paldies par pasākumu jāsaka
akcijas iniciatorei Ivetai Gabrānei!
Teksts: Gunta Pudnika
Foto: Iveta Gabrāne, Gunta Pudnika

Līdz 2015. gada 15. novembrim
iespējams pieteikties Reģionālajam forumam jaunatnes darbā iesaistītajiem „(Sa)darbojies!” Forums
tiek organizēts ar mērķi veicināt labās
prakses apmaiņu starp jauniešu centru
un jaunatnes darbiniekiem, sniedzot
atbalstu savstarpējās sadarbības veidošanā. Pieteikšanās elektroniski (anketa atrodama Baltinavas mājaslapā).
14. novembrī Balvos, laukumā pie
Balvu Kultūras un atpūtas centra
notiks ikmēneša tradicionālais lauku
labumu tirdziņš.
Piedalīties aicina vietējos zemniekus,
amatniekus un mājražotājus! Tirgotājiem lūgums pieteikties savlaicīgi (līdz
12.novembrim) Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā: rakstot uz biznesacentrs@balvi.lv, turisms@balvi.lv
vai zvanot 26461435, 29272948.
Baltinavas novada iedzīvotāji
aicināti piedalīties aptaujā! Baltinavas novada mājražotāji, lauksaimniecības produkcijas audzētāji ir nākuši ar
ieteikumu rīkot vietējo labumu tirdziņu
Baltinavā.
Baltinavas novada dome vēlas
noskaidrot
Baltinavas
novada
iedzīvotāju viedokli par vietējo
labumu tirdziņu rīkošanu. Anketas
mērķis ir noskaidrot Baltinavas novada iedzīvotāju viedokli un ieteikumus
tirdziņa rīkošanai.
Anketu var aizpildīt līdz 2015.gada
5.decembrim (ieskaitot). Aptaujas
anketu skatīt Baltinavas mājaslapas
sākuma lapā- labajā stūrī.

2015. gada oktobris

Baltinavas novada domes informatīvais izdevums

Priekšsēdētājas sleja
Pamazām siltais un bagātais rudens saka
ardievas sarkanīgajām kļavām un zeltainajiem bērziem, ar ko šogad mēs tiešām esam
lutināti. Šķiet sen netika baudīta tāda dabas
krāsainība un tāds debess zilums oktobra nogalē! Nu jau gan dabā, gan sētā iestājas miera
periods, kad rudens darbi pabeigti, mājlopi
arī sāk pielāgoties ziemas sezonai, satumst
ātri, biežāk varam ieslēgt TV vai nodoties sev
tīkamākām nodarbēm.
Kā jau zināt, ka pašreiz aktuālākā tēmas
valstī ir patvēruma meklētāji, skolu reformas
un atkal jaunās teritoriālās reformas idejas.
Tā kā mūsu novadā nav tādu pašvaldības ēku, kur būtu iespējas izmitināt bēgļus, tad ceru, ka
mums šī problēma paies secen. Par skolu reformu- gan es, gan skolu direktori esam vairākkārt piedalījušies dažādās diskusijās, snieguši savus priekšlikumus gan Latvijas Pašvaldību
savienībā, gan izglītības ministrijas pārstāvjiem, bet, kā redzat un dzirdat TV un radio, iesniegtie priekšlikumi netiek ņemti vērā.
Priekuļu novadā piektdien, 23. oktobrī notika Latvijas Pašvaldību savienības (LPS )rīkotā
Novadu diena, kur pašvaldību pārstāvji debatēja par valdības piedāvātajiem administratīvi teritoriālā dalījuma variantiem. Tika pausta neizpratne, kādēļ Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards atkārtoti neatrod iespēju domju priekšsēdētājiem skaidrot
savas ieceres būtību. Ne pagājušajā nedēļā LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas
sēdē, ne Novadu dienā ministrs nav ieradies, kaut gan vairākkārt ticis aicināts. Tādēļ novadu
sapulcē pieņēma oficiālu aicinājumu K. Gerhardam tikties un skaidrot reformas ieceres. Tāpat
valdība tiek aicināta nodrošināt pētījuma izstrādi par to, kā attīstības pasākumu nefinansēšana ir ietekmējusi situāciju novados. Novadi aicina pārtraukt nelietderīgo diskusiju par kārtējo
apvienošanu, kamēr nav izvērtēti iepriekš veikto pasākumu rezultāti. Būtiski ir saglabāt novadu
brīvprātīgas apvienošanās vai sadalīšanās principu, par ko arī tika pieņemta rezolūcija, aicinot
pārtraukt nelietderīgas diskusijas un novadu apvienošanā saglabāt brīvprātības principu.
Arī es nerodu atbildes, kādā veidā un kādi pakalpojumi būtiski palielināsies, uzlabosies baltinaviešiem apvienojoties, piemēram, ar Viļakas, Kārsavas vai Balvu novadu?
Novadā oktobra mēnesis darbiem un notikumiem piesātināts – pie mums viesojās Saeimas
deputāti- Mārtiņš Bondars un Juris Viļums, Swedbankas un pašvaldību savienības pārstāvji,
atklāts bankomāts, 14. oktobrī biju uz tikšanos ar satiksmes ministru Anriju Matīsu, LV ceļi valdes priekšsēdētāju Langi un LV autoceļu uzturētāju valdes priekšsēdētāju Kononovu par valsts
ceļu uzturēšanu- runāju un iesniedzu sagatavotos dokumentus par V460 ceļu Baltinava- Tilža.
Vēstuli satiksmes ministram bija parakstījuši 94 mūsu novada iedzīvotāji un atsevišķu iesniegumu par šo ceļu nodevu no kūdras ražošanas rūpnīcas „Compaqpeat”. Cerēsim uz atbalstu!
Par pašvaldības ceļu remontiem novadā debatēja iedzīvotāju sapulcē 6. oktobrī. Prioritārie
ceļi ir noskaidroti un nākošajā budžeta gadā plānojam uzsākt pirmās prioritātes ceļa –Čudarīne
Obeļova, remontdarbus. 27. oktobrī debatejām par LEADER projektu turpmākajām iespējām
Balvu partnerības rīkotajā pasākumā.
Nu jau dzīvojam novembrī - valsts svētku priekšvakarā. Novēlu Jums visiem baudīt šo patriotisma pilno laiku, novērtēt brīvību, mieru un sen zināmo teicienu „Nekur nav tik labi, kā
mājās!” un biežāk atcerēties lūgsnu „Dievs, svētī Latviju!”
Lidija Siliņa

Domes ziņas
Domes sēdes 22.10. lēmumi

Par grozījumiem saistošajos noteikumos
Apstiprināti saistošie noteikumi Nr.14 „Grozījumi Baltinavas novada domes 2015.gada 28.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Baltinavas novada budžetu 2015.gadam””.
Par noteikumu apstiprināšanu
Sēdē apstiprināti Baltinavas novada domes noteikumi „Izdevumu sadalījuma metodika par energoresursiem pa funkcionālajām kategorijām un struktūrvienībām Baltinavas novada domē”; apstiprināti Baltinavas novada domes noteikumi „Baltinavas novada pašvaldības un tās padotībā esošo
iestāžu inventarizācijas noteikumi”.
Par amatu savienošanas atļauju
Sēdē atļauts Jānim Bubnovam apvienot Baltinavas novada pašvaldības klientu apkalpošanas
speciālista, Baltinavas novada pašvaldības darba aizsardzības speciālista, Baltinavas novada
pašvaldības ugunsdrošības tehniķa un Baltinavas novada domes nekustamo īpašumu speciālista –
nodokļu administratora vadītāja amatus; atļauts Dacei Ločmelei savienot Baltinavas novada Sociālā
dienesta vadītājas amatu ar Baltinavas novada pašvaldības klientu apkalpošanas speciālista un Baltinavas novada domes Ētikas komisijas locekles amatu; atļauts Imantam Slišānam savienot Baltinavas
novada domes deputāta amatu ar Baltinavas novada domes Iepirkumu komisijas locekļa amatu,
Baltinavas vidusskolas direktora amatu, Latgaliešu valodas, literatūras un kultūrvēstures skolotāju
asociācijas valdes locekļa amatu.
Par konkursa rezultātu apstiprināšanu
Deputāti apstiprināja konkursa „Baltinavas novada Gada cilvēks 2015” rezultātus.
Par prioritāro ceļu noteikšanas sabiedriskās apspriešanas rezultātu apstiprināšanu
Noteikti sekojošas prioritātes pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”
ceļiem:
1.1. 1.prioritāte – ceļš „Čudarīne – Obeļova”;
1.2. 2.prioritāte - ceļš „Baltinava – Abriņas”;
1.3. 3.prioritāte – ceļš „Kaši – Pleitova”;
1.4. 4. prioritāte – ceļš „Baltinava – Safronovka”.
Par ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu
Nolemts ievietot M. L. ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā - Šķilbēnu sociālās aprūpes mājā;
Izdevumus par M. L. uzturēšanos Šķilbēnu sociālās aprūpes mājā, 90% apmērā no vecuma pensijas
un piemaksas pie vecuma pensijas, segs pats klients; izmaksas starpību starp klienta veikto iemaksu
un sociālā aprūpes pakalpojuma izmaksu segs Baltinavas novada pašvaldība.
Par atļaujas sniegšanu būvniecībai
Atļauts J. L. nekustamā īpašuma „Vipingi” teritorijā būvēt pirti līdz 15,0 m3 platībā uz bijušās kūts
ēkas pamatiem.
Par materiālo vērtību norakstīšanu
Sēdē atļauts norakstīt un pārdot, nododot metāllūžņos 87 Baltinavas vidusskolas apkures radiatorus,
kuri nomainīti Baltinavas vidusskolas ēkā 2014.gadā, īstenojot projektu „Oglekļa dioksīda emisiju
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samazināšana, uzlabojot Baltinavas vidusskolas ēkas energoefektivitāti”; radiatoru pārdošanas
rezultātā iegūtos finanšu līdzekļus ieskaitīs Baltinavas novada domes pamatbudžetā.
Par zemesgabalu iznomāšanu
Atļauts iznomāt Z/S „Riekstiņi” daļu 1,3 ha platībā no zemesgabala (zemesgabala kopējā platība 1,6 ha) uz 10 gadiem un zemesgabalu 8,0 ha platībā uz 10 gadiem, kuri atrodas Baltinavas novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā, zemes nomas maksu nosakot ārējos normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.
Par izglītības iepirkumu veikšanu
Sēdē uzdots Baltinavas novada domes Iepirkumu komisijai organizēt Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas vajadzībām nepieciešamās iepirkuma procedūras.
Par aizņēmuma pamatsummas maksājuma atlikšanu
Nolemts lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei veikt izmaiņas saistību atmaksas grafikā un atlikt pamatsummas atmaksu uz 2 gadiem, sākot ar 2016. gada
4. janvāri sekojošiem pašvaldības projektiem:
1.1.„Sporta zāles celtniecība pie vidusskolas” – aizdevuma līgums Nr.A2/1/07/287
1.2.„Ūdenssaimniecības attīstība Baltinavas novada Baltinavas ciemā” - aizdevuma līgums
Nr.A2/1/12/179
1.3.„Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, uzlabojot Baltinavas vidusskolas ēkas energoefektivitāti”- aizdevuma līgums Nr.A2/1/14/379
Ar pilnu domes sēžu lēmumu sarakstu iespējams iepazīties mājaslapā
www.baltinava.lv sadaļā Pašvaldība/domes sēdes.

Sabiedriskā apspriešana prioritāro ceļu noteikšanai

6. oktobrī Baltinavas novada domē
notika sabiedriskā apspriešana, lai
noteiktu prioritāros ceļus pasākumā
„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. Uz apspriešanu bija ieradušies Baltinavas novada lauksaimnieki un novada iedzīvotāji,
kuri ceļus izmanto savai uzņēmējdarbības nodrošināšanai vai skolēnu aizvešanai līdz izglītības iestādēm. Par nožēlu
jāteic, dalībnieku skaits bija samērā
neliels- pārsteidz tas, vai tiešām
iedzīvotājiem nerūp ceļa stāvoklis uz
savām saimniecībām? Ceļa Baltinava- Safronovka atbalstam nebija ieradies neviens, kas aizstāvētu „sava ceļa” intereses, tādēļ nevarēja iegūt
punktus ceļa prioritātes noteikšanai balsojot.
Pašvaldība piedāvāja sabiedriskai apspriešanai
ceļus, kuri tika izvirzīti uz apspriešanu, izejot no
novada iedzīvotāju iesniegtajiem priekšlikumiem, kuri bija apstiprināti 2015. gada 21. augusta
Domes sēdē. Baltinavas novada pašvaldība izstrādāja un domes sēdē apstiprināja noteikumus
„Par uzņēmējdarbībā nozīmīgo pašvaldības ceļu
apspriešanas organizēšanu Baltinavas novadā”,
kurā tika atrunāta kārtība, kādā tiek organizēta
sabiedriskā apspriešana un noteiktie kritēriji, to
paraksts, pēc kā tiks noteiktas skaitliskās vērtības.
Novada domes priekšsēdētāja L. Siliņa atklāja
sabiedriskās apspriešanas sanāksmi, paskaidrojot, ka Baltinavas novads plāno piesaistīt ES
finansējumu pasākumā „Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvidos” un novadam pieejamais finansējums ceļu pārbūvei sastāda 400 000 euro. L. Siliņa atzīmēja, ka pašvaldības četri noteiktie ceļi nav galīgais lēmums, vēl
novada lauksaimniekiem un iedzīvotājiem ir
tiesības izvirzīt arī citus pašvaldības ceļus, bet
tie arī tiks pielīdzināti izstrādātajiem kritērijiem.
Plānošanas un novada attīstības speciāliste
S. Tabore ar sagatavoto prezentāciju klātesošos
iepazīstināja ar kritērijiem, pašvaldības apstiprinātajiem ceļiem, ko Dome virzīja apspriešanai un katra ceļa iegūtajiem punktiem
pirms apspriešanas. Piedāvātie ceļi: ČudarīneObeļova, Baltinava-Abriņas, Kaši- Pleitova,
Baltinava- Safronovka. Izvērsās diskusijas par
ceļu nozīmīgumu saimniecībām. Sanāksmes
dalībnieki izteica savus viedokļus par katru no
piedāvātajiem ceļiem, kā arī precizēja kritērijos
iztrūkstošo informāciju.
Pēc iepazīšanās ar kritērijiem un skaitliskajām
vērtībām, sanāksmes dalībnieki balsoja par katru ceļu atsevišķi, iegūtās balsis tika pieskaitītas kritēriju vērtībām, tādējādi iegūstot kopējo
punktu skaitu katram ceļam.
Rezultāti:
Čudarīne- Obeļova 26 punkti – pirmās prioritātes ceļš (0-5,93km); Baltinava-Abriņas
25 punkti – otrās prioritātes ceļš (0-1,85 km);
Kaši-Pleitova 15 punkti – trešās prioritātes ceļš
(0 -1,20km); Baltinava-Safronovka 11 punkti–
ceturtās prioritātes ceļš (0-1,60 km).
Sabiedriskajā apspriešanā noteiktie ceļi prioritārā secībā tiks iekļauti Attīstības programmas investīciju plānā.
Ceļi tiks pārbūvēti prioritārā secībā, pirmais

ceļš, ko pašvaldība pārbūvēs piesaistot pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ir ceļš Čudarīne- Obeļova,
plānojas uzsākt projekta iesniegšanu LAD 2016.
gada sākumā. 2017. gadā plāno ceļa BaltinavaAbriņas pārbūvi. 2017. gadā vai 2018.gadā ceļa
Kaši- Pleitova pārbūvi. 2018. gadā ceļa Baltinava-Safronovka pārbūvi. Jāpiebilst, ka ceļu
pārbūve būs atkarīga arī no ceļu būvdarbu izmaksām. Ta kā pieejami 400 000 euro, tad tiks
pārbūvēti tik ceļi, cik naudas pietiks.
Izpilddirektors H. Logins- Slišāns paskaidroja, ka ceļu pārbūves darbi nesākies tūlīt pat, ir
jāiziet vesela virkne birokrātisku procedūru, lai
tiktu līdz pašiem būvdarbiem, jāizstrādā tehniskais būvprojekts, jāveic iepirkuma procedūra,
tad projekta pieteikums ar visiem saistošajiem
dokumentiem jāiesniedz LAD, kas pieteikumu
vērtēs līdz 3 mēnešiem, tikai pēc vienošanās
noslēgšanas ar LAD var sākt realizēt projektu,
veikt ceļa būvdarbus.
(Pielikumā apskats, kā veidojās kritēriju skaitliskās vērtības pirms apspriedes, apspriedes laikā,
sanāksmes dalībnieku ieteikumi un balsojuma
rezultāti)
Čudarīne– Obeļova (atjaunošana 0-5,93 km)
Kritērijs Nr.1. — 7 lauksaimniecības uzņēmumi (z.s. „Ezermala”, SIA „Mākoņi 13”, z.s.
„Jaunā Odumova”, z.s. „Zirdziņi” un piemājas saimniecība „Dālijas”, z.s. „Amatnieki”, z.s.
„Riekstiņi”).
Kritērijs Nr.2 — „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā» netiek īstenots.
Kritērijs Nr.3. — atsevišķi pielikumā.
Kritērijs Nr.4. — 2 piena ražošanas saimniecības izmanto piena transportēšanai uz pārstrādes
uzņēmumu (Ezermala, Māķoņi 13), starpnovadus nesavieno.
Kritērijs Nr.5 — 7 bērni izmanto ceļu nokļūšanai uz izglītības iestādi.
Nr.1.-7 punkti; Nr.2.-0 punkti; Nr.3. — punktus nepiešķir; Nr.4. — 2 punkti (piena ražošanas
saimniecības); Nr.5. -7 Punkti; kopā: 16punkti.
Apspriešanas laikā lauksaimnieki precizēja
aktīvo uzņēmumu skaitu (piemājas saimniecība

„Salmiņi”, z.s. „Jūsmiņi”, z.s. „Meikaļi”, SIA
„Skanuļi”). Kopā pirmajā kritērijā 11 punkti
un vēl viena saimniecība (L.M. saimniecība
„Ezerlejas mājas”) realizē pienu pārstrādes
uzņēmumam. Kopā punkti pēc precizēšanas
kritērijos — 21punkts.
Par ceļu Čudarīne- Obeļova balsoja 5
uzņēmēji.
Turpinājums 3. lpp.
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Kopā balsojums un kritēriji ceļam ČudarīneObeļova deva 26 punktus.
Baltinava – Abriņas (atjaunošana 0-1,85 km)
Kritērijs Nr.1. — 10 lauksaimniecības uzņēmumi (z.s. „Grantiņi”, „Jūsmiņi”, „Tīrumi”, „Bāliņi”
un piemājas saimniecības „Leiči”, „Sarkaņi”,
„Audzes”, „Vecaines”, „Augstakalna māja”, „Akmeņkalns”).
Kritērijs Nr.2. — „Atbalsts ieguldījumiem
lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” projekti netiek īstenoti.
Kritērijs Nr. 3. — atsevišķā pielikumā.
Kritērijs Nr.4. – savieno divus novadus Baltinavas un Balvu novada Briežuciema pagasts,
(piena ražošanas saimniecību nav tieši). Z.s.
„Jūsmiņi” izmanto ceļu lopbarības nogādāšanai
un piena nogādāšanai līdz dzesētavai.
Kritērijs Nr.5. - 2 Baltinavas novada, 4 Balvu
novada Briežuciema pag.
Nr.1. — 10 punkti; Nr.2.-0 punkti; Nr.3.
-punktus nepiešķir; Nr.4. — 1 punkts (savieno
vēl vienu novadu Briežuciema pag., Balvu nov.);
Nr.5. -6 punkti, 6 bērni izmanto ceļu uz Baltinavas izglītības iestādi; kopā 17 punkti.
Sanāksmē vienojās vienu punktu piešķirt par
piena ražošanas saimniecību z.s „Jūsmiņi”, kas
tieši piena realizācijai šo ceļu neizmanto, bet
ganību periodā ved pienu no ganībām uz piena māju. Sanāksmes dalībnieki vienojās par 18
punktiem kritērijos.
Par ceļu Baltinava-Abriņas balsoja 7 uzņēmēji.
Kopā balsojums un kritēriji ceļam Baltinava –
Abriņas deva 25 punktus.
Baltinava – Safronovka (atjaunošana 0-2,0
km vai 0-1,6 km)
Kritērijs Nr.1. -7 lauksaimniecības uzņēmumi
(z.s. „Amatnieki”, „Riekstiņi”, „Upeskrasti”, SIA
„Paipalas EL” un piemājas saimniecības „Kamenka”, „Mitroški”, „Vecaines”.
Kritērijs Nr.2. – „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” netiek realizēti.

Kritērijs Nr.3 – atsevišķā pielikumā.
Kritērijs Nr. 4 — 1 piena ražošanas saimniecība, ceļu izmanto piena savācēji „Kamenka”,
starpnovadus nesavieno.
Kritērijs Nr.5 – 2 bērni
Nr.1.-7punkti; Nr.2. — 0 punkti; Nr.3. —
punktus nepiešķir; Nr.4. — 1 punkts (viena piena ražošanas saimniecība); Nr.5.- 2punkti; kopā
10 punkti.
Sanāksmes dalībnieki vienojās par ceļa posmu no 0 km līdz 1,6 km. Balsojumā piedalījās
1 balss.
Kopā ceļam Baltinava-Safronovka kritēriji un
balsojums -11 punkti
Kaši – Pleitova (atjaunošana 0-1,51 km vai
0-1,2 km)
Kritērijs Nr.1. — 4 lauksaimniecības uzņēmumi (z.s. „Jaunā Odumova”, z.s. „Saimnieks”, SIA
„Skanuļi”, z.s. „Zirdziņi”).
Kritērijs Nr. 2 -„Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” projekti netiek realizēti.
Kritērijs Nr. 3. — atsevišķā pielikumā.
Kritērijs Nr.4. — 2 piena ražošanas saimniecības („Zirdziņi”, „Saimnieks”), starpnovadus nesavieno.
Nr.5- 4 bērni, kas izmanto ceļu nokļūšanai līdz
izglītības iestādēm.
Nr.1. — 4 punkti; Nr.2. — 0 punkti; Nr.3.
-punktus nepiešķir; Nr.4. — 2 punkti; Kritērijs
Nr.5- 4 punkti; kopā 10 punkti.
Sanāksmē precizēja aktīvo uzņēmumu skaitu
– 5 uzņēmumi (piemājas saimniecība „Pērles”),
pirmajā kritērijā 5 punkti.
Sanāksmes dalībnieki vienojās par pārbūvējamo ceļa posmu 0-1,20 km. Kopā punkti pēc
precizēšanas -11.
Par ceļu Kaši-Pleitova balsoja 4 uzņēmēji
Kopā balsojums un kritēriji ceļam Kaši –
Pleitova deva 15 punktus.
Teksts: Sarmīte Tabore,
foto: Madara Siliņa

Konkursa „Baltinavas novada Gada cilvēks 2015” rezultāti
1. oktobrī noslēdzās konkurss „Baltinavas novada Gada cilvēks 2015”. Jāatzīmē
samērā lielā novada iedzīvotāju aktivitāte, piesakot pretendentus nominācijās.
Lielākā daļa pieteikumu bija iesniegti no
izglītības iestāžu un novada administrācijas
darbiniekiem. Gribētos protams, lai tikpat
aktīvi būtu arī pārējiem novada iedzīvotāji!
Tika iesniegtas 32 anketas ar 228 parakstiem. Pavisam nominācijām bija pieteikti
25 pretendenti. Par uzvarētāju tika atzīts
nomi-nats, par kuru bija nobalsojis lielāks
skaits. 2015.gada 22.oktobra Baltinavas novada domes sēdē tika apstiprināti
konkursa rezultāti. Paldies visiem, kuri atrada brīvu laiku un iesniedza anketas!

Konkursa rezultāti:
„Gada cilvēks” – Staņislavs Prikulis;
„Gada cilvēks izglītībā” – Inta Vilkaste;
„Gada cilvēks kultūrā” – Irēna Kaša;
„Gada cilvēks sportā” – Arvils Keišs;
„Gada cilvēks uzņēmējdarbībā” – Viorika
Ločmele;
„Gada cilvēks pašvaldības iestāžu vai
pašvaldības administrācijas darbā” – Agris
Mežals;
„Gada jaunietis” – Māris Keišs;
„Mūža ieguldījums” – Valentīna Zelča.
Konkursa „Baltinavas novada Gada cilvēks 2015” uzvarētāji tiks godināti Latvijas
Republikas proklamēšanas dienai veltītajā
pasākumā 14. novembrī.
Teksts: Sarmīte Tabore

Novadā viesojas Saeimas deputāti

9. oktobrī Baltinavā, darba vizītes ietvaros, viesojās Latvijas Reģionu apvienības deputāti Mārtiņš Bondars un Juris
Viļums kopā ar saviem palīgiem- Kristīni
Liepu un Gunti Rasimu. Tikšanos Baltinavā koordinēja Baltinavas novada domes
deputāts Rolands Keišs.
Vizīti Baltinavā Saeimas pārstāvji iesāka ar
Baltinavas vidusskolas apmeklējumu, kuras
laikā direktors Imants Slišāns iepazīstināja
ar notikumiem skolā, aktuālākajiem jautājumiem izglītības jomā.

Pēc
viesošanās
skolā,
deputāti kopā ar domes
darbiniekiem,
Baltinavas
novada domes deputātiem
un iestāžu vadītājiem pulcējās domes sēžu telpā, lai pārrunātu aktualitātes Baltinavas
novadā. Priekšsēdētāja Lidija
Siliņa pastāstīja par aktuālākajiem šībrīža jautājumiem.
Viena no sāpīgākajām
tēmām šobrīd ir mazo skolu slēgšana, obligātā skolēnu
skaita ieviešana lauku skolās.
Tāpat kopīgi pārrunājām par krīzes sekām
valstī, kā tā ietekmējusi Baltinavas novadu. Protams, arī visā valstī šobrīd aktuālais
jautājums par patvēruma meklētājiem tika
iztirzāts. Dienas turpinājumā deputāti
ciemojās Z. s. „Amatnieki”, kā arī devās nelielā ekskursijā pa novadu.
Prieks par iespēju izrunāt Baltinavas novadā aktuālāko, kā arī par iespēju iepazīties ar deputātu nostāju dažādos
valsts un vietējās nozīmes jautājumos!
Teksts, foto: Madara Siliņa

„Balvu rajona partnerība” iepazīstina ar jauno attīstības stratēģiju
27. oktobrī Baltinavas novada iedzīvotājiem bija iespēja iepazīties ar biedrības „Balvu rajona partnerība” izstrādāto
„Ziemeļlatgales attīstības stratēģiju 2015.-2020. gadam” Biedrības
stratēģijas administratīvā vadītāja
Svetlana Tomsone prezentācijā
izklāstīja, kādi mērķi un rīcības ir
izvirzītas jaunajā stratēģijā, kādi
projekti tiks atbalstīti un kā tos
vērtēs. Svetlana uzsvēra, ka ļoti liela
uzmanība tiks pievērsta uzņēmējdarbības veicināšanas un mājražošanas jomas
projektiem, tāpat tiks atbalstīti ar tūrisma jomu
saistītie projekti. 50% no visa pieejamā finansējuma šajā plānošanas periodā tiks novirzīta tieši
šo jomu projektiem.

Analizējot biedrības „Balvu rajona partnerības” teritorijas attīstību, sociāli ekonomiskos
un demogrāfiskos rādītājus Svetlana
uzsvēra, ka teritorijā ir zema dzimstība, liels bezdarbs, vērojama sabiedrības strauja novecošanās, bet daudz ir
pozitīvu iezīmju – ļoti bagāts kultūrvēsturiskais mantojums un tradīcijas,
ekoloģiska dabas vide, aktīvi cilvēki.
Klātesošie iesaistījās diskusijās, izteica
savus viedokļus un priekšlikumus jaunai
attīstības stratēģijai.
Lietišķā darba atmosfēra mijās ar dziesmu
skaņām, ko semināra dalībniekiem dāvāja Baltinavas sieviešu vokālais ansamblis. Paldies, par
emocionāli jauko priekšnesumu!
Teksts: Sarmīte Tabore, foto: Madara Siliņa

Darbu sācis Valsts vienotais klientu apkalpošanas centrs
Lai padarītu pieejamākus valsts sniegtos
pakalpojumus iedzīvotājiem, Baltinavas
novada pašvaldības ēkā Kārsavas ielā 16,
Baltinavā tika atvērts Valsts vienotais klientu
apkalpošanas centrs (VVKAC). Šādu iespēju
sniedz Valsts vienoto klientu apkalpošanas centru projekts, kas tiek īstenots ar Eiropas Sociālā
fonda atbalstu.
Līdz ar to ikviens novada iedzīvotājs un
uzņēmējs vienuviet var izmantot vairāku iestāžu
- Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras
(VSAA), Valsts ieņēmumu dienesta (VID),
Valsts zemes dienesta (VZD), Uzņēmumu reģistra (UR), Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) pakalpojumus.
Turpmāk iedzīvotājiem ne vienmēr būs nepieciešams braukt uz Balviem vai citu pilsētu,
lai iesniegtu iesniegumus VSAA pabalstu un
pakalpojumu saņemšanai. Iesniegumus VSAA
un citus pievienojamos dokumentus var iesniegt
Baltinavas novada VVKAC speciālistiem, kuri
vienas nedēļas laikā šos iesniegumus un visus
dokumentus nogādās Balvu VSAA. VVKAC
speciālisti sniegs informāciju un palīdzību arī
par Valsts ieņēmumu dienesta, Uzņēmumu
reģistra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
pakalpojumiem, t.i., konsultēs kā aizpildīt gada
ienākumu deklarāciju u.c. VID pakalpojumos,
palīdzēs elektroniski deklarēt dzīvesvietu u.c.
PMLP pakalpojumu sniegšanā, kā arī daudzos
citos jautājumos.
Ja Jums nepieciešams kārtot dokumentus vai
pieprasīt informāciju kādā no iepriekšminētajām
iestādēm, vispirms VVKAC sniegs informāciju,
vai šos dokumentus ir iespējams nokārtot elektroniskā veidā, nekavējot laiku, klientam pašam
braucot uz iestādi. Ja nepieciešamo var nokārtot
uz vietas VVKAC telpās vai elektroniski, VVKAC speciālists sniegs konsultācijas, palīdzēs
aizpildīt iesniegumus, iesniegs iesniegumus vai
nosūtīs pieprasījumu nepieciešamās informācijas iegūšanai attiecīgajai iestādei.
VVKAC darbinieki pieņems iesniegumus
un sniegs informāciju par šādu pakalpojumu
saņemšanu:
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra:
1. Apbedīšanas pabalsts
2. Bezdarbnieka pabalsts
3. Bērna kopšanas pabalsts
4. Bērna piedzimšanas pabalsts
5. Bērna invalīda kopšanas pabalsts
6. Brīvprātīga apdrošinātās personas reģistrācija
7. Datu par personas apdrošināšanas stāžu līdz
1996.gada 1. janvārim uzkrāšana
8. Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai
invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās
9. Invaliditātes pensija
10. Maternitātes pabalsts
11. Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama
kopšana
12. Ģimenes valsts pabalsts
13. Pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas
iemaksas
14. Paternitātes pabalsts
15. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju
2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu
plāna maiņa
16. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju
2.līmeņa) dalībnieka reģistrācija un ieguldījumu
plāna izvēle
17. Slimības pabalsts
18. Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts
19. Vecāku pabalsts
20. Vienreizējs pabalsts mirušā pensionāra

laulātajam (pensionāram)
21. Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu
22. Informācija par ieturējumiem no izmaksātās
pensijas/pabalsta/atlīdzības
23. Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju/
pabalstu/atlīdzību
24. Informācija par izmaksātajiem pabalstiem/
pensijām/atlīdzību un ieturēto ienākuma nodokli (ienākumu deklarēšanai)
25. Informācija par piešķirtās pensijas/pabalsta/
atlīdzības apmēru
26. Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru
27. Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz
1996. gadam)
28. Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem
29. Informācija par valsts fondēto pensiju
shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījuma
plāna izvēli
30. Informācija par valsts fondēto pensiju
shēmas līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma
plāna maiņu
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde:
1. Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana
2. Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc
nāves
3. Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs
4. Manā īpašumā deklarētās personas
5. Mani dati Iedzīvotāju reģistrā
6. Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā
adresē
7. Pārbaude, vai persona ir iekļauta Iedzīvotāju
reģistrā un vai nav ziņu par personas nāvi
8. Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta
izsniegšanai
9. Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana vai maiņa
Reģistrācija balsošanai pa pastu vēlētājiem, kuri
uzturas ārvalstīs
10. Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana
11. Personvārdu meklēšana personvārdu datu
bāzē
12. Šengenas vīzas pieteikums (E-anketa Šengenas vīzas pieprasīšanai)
13. Latvijas pilsonības iegūšanas ceļvedis - konsultants
Valsts zemes dienests:
1. Būves un telpu grupas kadastrālā uzmērīšana
ar datu reģistrāciju / aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā
2. Ēkas datu aktualizācija Kadastra informācijas
sistēmā no VZD arhīva dokumentiem
3. Ēkas nolietojuma aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā ar apsekošanu apvidū
4. Inženierbūves reģistrācija / aktualizācija kadastra informācijas sistēmā uz inženierbūves
deklarācijas pamata
5. Nekustamā īpašuma reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā
6. Nekustamā īpašuma sastāva maiņa Kadastra
informācijas sistēmā (pieejams e-pakalpojums)
7. Datu reģistrācija / aktualizācija Kadastra
informācijas sistēmā uz iesniegtā dokumenta
pamata, kas nav kadastrālās uzmērīšanas dokuments (pieejams e-pakalpojums)
8. Datu aktualizācija par kadastra subjektu Kadastra informācijas sistēmā
9. Atsavināšanas aizlieguma atzīmes reģistrācija
vai dzēšana Kadastra informācijas sistēmā
Turpinājums 4. lpp.

3

2015. gada oktobris

Baltinavas novada domes informatīvais izdevums
Turpinājums no 3. lpp.
10. Zemes vienības daļas reģistrācija Kadastra
informācijas sistēmā, neveicot kadastrālo uzmērīšanu (pieejams e-pakalpojums)
11. „Mans konts” Valsts zemes dienesta datu
publicēšanas un e-pakalpojumu portālā kadastrs.lv (pieejams e-pakalpojums)
12. Pieteiktie juridiskās personas kadastrs.lv
konta izveidei (e-pakalpojums)
13. Mani dati Kadastrā (pieejams e-pakalpojums)
14. Kadastra informācija mantojuma lietai
15. Informācija par nekustamā īpašuma vēsturisko vērtību (pieejams e-pakalpojums)
16. Tipveida kadastra informācijas teksta dati
par kadastra objektu (pieejams e-pakalpojums)
17. Tipveida kadastra informācijas telpiskie dati
par kadastra objektu
18. Kadastra informācija par nekustamo īpašumu (piederība un sastāvs)
19. Zemes robežu plāna sastādīšana uz arhīva
dokumentu pamata
20. Dokumenta noraksta vai izraksta saņemšana
no Valsts zemes dienesta arhīva
21. Dokumenta kopijas saņemšana no Valsts zemes dienesta arhīva (pieejams e-pakalpojums)
22. Būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietas sagatavošana
23. Būvju stāvplānu, telpu grupu plānu saņemšana vektordatu formātā (pieejams e-pakalpojums)
24. Iespējamās kadastrālās vērtības aprēķināšana
un dokumentu sagatavošana
25. Prognozētās kadastrālās vērtības aprēķināšana un dokumentu izsniegšana
26. Kadastra teksta datu pārlūkošana bez līgumsaistībām (e-pakalpojums)
27. Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu
pārlūkošana (e-pakalpojums)

28. Datu atlase un izvade par konkrētiem ob-

jektiem vai apgabaliem pēc definētiem parametriem (e-pakalpojums)
29. Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu lejupielāde bez līgumsaistībām (e-pakalpojums)
30. Valsts zemes dienesta tematisko karšu
pārlūkošana (e-pakalpojums)
31. Mobilā aplikācija kadastrs.lv
32. Valsts zemes dienestā reģistrēto pasūtījumu
statusu izsekošana un jaunu pasūtījumu noformēšana (e-pakalpojums)
Valsts ieņēmumu dienests:
1.Iesniegumu pieņemšana par:
1.1.Algas nodokļu grāmatiņu (ANG);
1.2. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu
reģistrēšanu / anulēšanu;
1.3. iesniegums par VID izsniegtu identifikatoru
un paroli EDS lietošanai
2. Gada ienākumu deklarācijas (GID) pieņemšana;
3. Atbalsta sniegšana darbam ar EDS / atbalsts
e-pakalpojumu sniegšanā
Uzņēmumu reģistrs:
1. Konsultāciju sniegšana par e-pakalpojumu
„Reģistrācija UR vestajos reģistros”:
1.1. Informācija par jauna subjekta reģistrāciju
(dokumenti, valsts nodevas, termiņi u.tml.)
1.2. Informācija par jauna subjekta reģistrāciju
(dokumenti, valsts nodevas, termiņi u.tml.)
1.3. Informācija par subjekta likvidācijas reģistrāciju (dokumenti, valsts nodevas, termiņi
u.tml.)
2. Konsultāciju sniegšana par e-pakalpojumu
„Izziņu pieprasīšana no UR vestajiem reģistriem”:
2.1. Informācija par izziņu pieprasīšanu no UR
(saņemšanas kārtība, maksa par pakalpojumu,
termiņi)
Teksts: Dace Ločmele

Informē sociālais dienests
Septembra mēnesī spēkā trūcīgas personas statuss 89 personām, sociālajiem pabalstiem
izlietotie līdzekļi € 978,07. No tiem:
- pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai izmaksāts 12 mājsaimniecībām
€ 878,07;
- pabalsts veselības aprūpei € 100,00.
Sociālie pakalpojumi
No pašvaldības budžeta nodrošinātie sociālie pakalpojumi :
- Izdevumi par personu uzturēšanos ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā – Pansionātā „Balvi”
€ 174,90;
- Izdevumi par 5 personu uzturēšanos ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā – Viļakas novada Šķilbēnu pagasta sociālās aprūpes mājā € 1147,84 .

Aktualitātes lauksaimniekiem!
Daudzi lauksaimnieki interesējas, kādas naudas summas pienākas par platību maksājumiem. Informējam par provizoriskajām likmēm 2015.gadā.

Aktuāli iedzīvotājiem

Laika prognozes novembrim

Laika zīmes. Novembris (Mārtiņa, Sala,
Salnas mēnesis)
Novembris ir ne tikai Mārtiņa, bet arī Garu
mēnesis. Garu dienas sākas 1. novembrī un
turpinās līdz 9. novembrim. Laiks, kad Garu
dienās nomirušie nākuši uz to māju, kur viņi
agrāk dzīvojuši un nomiruši. Gari nākuši
istabās un mājinieki jau zinājuši, pa kuru logu
viņi nāks. Ticējumi. Ja šajās dienās sals un
sniegs, pavasaris būs vēls un auksts. Ja atkusnis - silts.
2. novembris - Dvēseļu diena. Dveseļu dienā lūdzas par dvēselēm šķīstīšanas ugunī, jo
tām dvēselēm, kas ir ellē, šīs dzīves palīdzība
esot lieka. Ļaudis ticējuši, ka tanī gadā mirušo
dvēseles blandoties apkārt līdz dvēseļu dienai. Latgalē šajā dienā mājinieki dzied psalmus un lūdzas par mirušo dvēselēm. Ticējumi. Vējaina diena sola vētrainu un sniegiem
bagātu ziemu.
8. novembrī sākas gada tumšākais laiks.
Svarīga diena, lai vērotu, kāds laiks būs turpmāk. Ja šajā dienā snieg, tad arī Lieldienās
(27. marts) snigs. Ja šī diena silta - būs barga
ziema. Ja 8. novembrī ar ratiem brauc, tad
9. decembrī ar ragavām. Ja diena auksta un
sniegaina, tad pavasaris būs vēls un auksts. Ja
atkusnis - ziema un pavasaris būs silti.
Mārtiņi (10. novembris) ir novembra galvenie svētki. Ap 10. novembri arī Mārtiņa
tirgi. Ja Jurģis (23. aprīlis) iezīmēja zemes
darbu, pieguļas un ganu laika sākumu, tad
Mārtiņi pretēji – visa tā nobeigumu. Nedēļu,
kurā iekrīt Mārtiņdiena, sauc par Mārtiņa
nedēļu. Šīs nedēļas Piektvakars (5. novembris) nozīmē Veļu laika beigas. Ar Mārtiņu
vakaru sākās Budēļu (Čigānos iešanas) laiks,
kas turpinās līdz pat Metenim (9. februāris).
Ticējumi. Ja Mārtiņos salst – Katrīnas (25.
novembris) un Andreji (30. novembris) būs
slapji, tajos līs. Ja nedēļā ap Mārtiņiem ir
atkušņi – visa ziema būs ar atkušņiem. Ja
Mārtiņi ir skaidri – ziemā būs sali, bet kopumā
sagaidāms labs gads. Ja ap Mārtiņiem ir
skaidras mēness naktis – būs skaidrs siena
laiks. Mārtiņu nedēļā lācis dodas uz ziemas
guļu un pamodīsies tikai Pavasara Mārā (25.
marts).
22. novembrī Cecīlija. Ja šajā dienā migla
- būs atkušņi. Ja kokos sarma - būs sals. Ja
22. novembrī apmācies un sniegains - maijs
būs lietains.
25. novembrī ir Katrīnas. Arī Katrīnās iet
budēļos. Tikai šoreiz galvenie čigānos gājēji
ir sievietes. Ticējumi. Ja Katrīnās snieg, tad
ziema sāksies 6. decembrī. Ja līst - 4. decem-

brī arī līs. Ja brāzmaini vēji un gaudo kā vilki
- ziema būs stindzinoša.
30. novembrī svin Andrejus. Ap šo datumu
arī Andreja tirgi. Līdz tiem bija jānokauj visi
tie mājdzīvnieki, kurus nebija domāts izmitināt līdz pavasarim. Svarīga loma Andreja
naktī ir zīlniecībai. Puiši lūkoja uzzīlēt, kādas
viņiem būs līgavas, meitas – kādi būs viņu
līgavaiņi. Ticējumi. Ja šajā dienā brāzmains
vējš, tad līdz 19. decembrim vēl brāzmaini
vēji.
Kāds laiks varētu būt novembrī?
Sala mēnesī (novembrī) rudens ar ziemu
cīnās. Šajā laikā nereti ir tā, ka no rīta lietus
līst, bet vakarā jau snieg un puteņo. Ticējumi par novembri saka: ja Mārtiņa mēnesis
auksts, tad marts būs silts. Ja snieg un stiprs
sals, gaidāms bagāts gads. Silts un miglains –
bada gada vēstnesis. Ja novembrī odi – mīksta
ziema. Ja daudz saulainu dienu – tad nākošā
pavasarī agri jāsēj. Cik ilgi pēc Mārtiņiem
(10. novembris) kokos vēl turas lapas, tik ilgi
pēc Jurģiem (23. aprīlis) nebūs vēl zāles.
17. augusts un 5. janvāris, kas atbilstoši tam
prognozē laiku novembrī, pagāja ziemeļu,
austrumu puses vēju zīmē. Tas norāda, ka
Sala mēnesis pārsvarā būs ar salīgām naktīm, nelielu siltumu dienās un vairāk sauss
kā slapjš. Sekojot šīm nozīmīgajām dienām
un tāpat arī laika apstākļiem pagājušajā maijā, tad kopumā novembris būs tuvu vidējiem
rādījumiem gan temperatūru, gan nokrišņu
ziņā.
Mēneša pirmajā pusē, pārsvarā līdz
Mārtiņiem (10. novembris), vairāk sauss
nekā mitrs. Šajā laikā dienās rudenīgi atturīgs siltums (līdz plus 7, 10 grādiem).
Skaidrās naktīs neliels sals (līdz mīnus 5, 7
grādiem). Nokrišņi, pārsvarā lietus, īslaicīgi.
Pēc Mārtiņiem, mēneša vidū, vairāk dažāda
veida nokrišņu un brāzmainu vēju. Nereti arī miglas, slapjš sniegs, atkala. Laikā ap
Cecīliju (22. novembris) un Katrīnām (25.
novembris) Austrumlatvijā sals neatlaidīs arī
dienas laikā. Nokrišņi nelieli, bet pārsvarā jau
sniegs. Tālāk no jūras izveidosies arī neliela
sniega sega. Vēlāk, laikā ap Andrejiem (30.
novembris), kļūs siltāks un sniegs kusīs. Ceļi
slideni.
Ja seko 8. un 9. oktobrim, kad Latvijā dažviet lidinājās sniegpārslas, tad ticējums saka, ka
ziema sāksies 21. novembrī...
Teksts: http://meiravietis.typepad.com/
mans/2015/10/laiks-novembr%C4%AB2015-gads.html

Sabiedriskās aktivitātes
Baltinavā atklāts Swedbank bankomāts!
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Teksts: Sarmīte Tabore

13. oktobrī, Baltinavas novada SIA
„Pietālava” veikala telpās tika atklāts sestais
no kopumā 15 bankomātiem, ko Swedbank
apņēmusies uzstādīt novados, kuros šobrīd
nav nevienas bankas bankomāta. Iniciatīva
tiek īstenota Swedbank izstrādātās Latvijas
reģionu attīstības programmas ietvaros. Līdz
gada beigām skaidras naudas pieejamību
plānots nodrošināt arī Amatas, Beverīnas,
Burtnieku, Ciblas, Garkalnes, Krustpils,
Pārgaujas, Riebiņu un Vārkavas novados.
Uz bankomāta atklāšanu „Pietālava”
telpās pulcējās pārstāvji no Baltinavas novada
domes– novada priekšsēdētāja Lidija Siliņa,
lauku attīstības speciāliste Sarmīte Tabore, novada domes izpilddirektors Henrihs
Logins- Slišāns, sabiedrisko attiecību un
tūrisma speciāliste Madara Siliņa, kā arī pasākuma vadītāja- kultūras nama vadītāja Gunta
Pudnika. Pasākumā piedalījās arī SIA „Pietālava” īpašnieks Laimonis Šakins. Savukārt,
Swedbanku pārstāvēja klientu servisa pārvaldes vadītājs Vadims Frolovs, Swedbank finanšu centra „Daugavpils” vadītājs Edmunds
Užens. Atklāšanas pasākumu kuplināja arī
Latvijas Pašvaldību savienības Sabiedrisko
attiecību padomniece Maija Pētermane.

Izskanot oficiālajām uzrunām, laba vēlējumiem un paldies vārdiem par izveidoto
sadarbību, pasākuma dalībnieki devās uz veikala telpām, lai svinīgā brīdī Swedbank klientu servisa pārvaldes vadītājs Vadims Frolovs
simboliski no bankomāta izņemtu pirmo
banknoti. Arī Lidija Siliņa simboliski izņēma
pirmo naudaszīmi. Pēc kopīgā fotomirkļa„selfija” pie bankomāta, viesi fotografējās arī
pie Amatnieku centra, kā arī apmeklēja jauno
tūrisma objektu- „Ontona i Annes parku”.
„Lai šis bankomāts un citi viņa brāļi sabiedrības vajadzībām kalpotu ilgi jo ilgi! Lai
bankomātam netrūkst klientu un nebeidzas
naudiņa!” pasākuma izskaņā vēlēja Gunta
Pudnika.
Teksts, foto: Madara Siliņa,

Baltinavas novada domes informatīvais izdevums

2015. gada oktobris
Danskovītes lugu grāmatas „Ontans i Anne”
atvēršanas svētki

Skolu ziņas
Skolotājiem pasniegti domes atzinības raksti

11. oktobrī Baltinavas Paaudžu centrā notika Danskovītes (Anitas Ločmeles) lugu grāmatas „Ontans i Anne”
atvēršanas svētki, kuros ciemiņus atraktīvā veidā sagaidīja jaunais, pēc tipogrāfijas
smaržojošais izdevums- tas bija novietots
starp Ontana „pižiku”, brillēm, zem galda

bija viņa zeķes, kas sabāztas šņorzābakos,
bet otrajā pusē- Annes atribūti. Skanēja
dziesma no Nacionālā teātra izrādes
„Latgola. lv.” Sveicēju pulciņā bija Baltinavas novada domes priekšsēdētāja Lidija
Siliņa, Baltinavas amatierteātra „Palādas”
kolektīvs, Baltinavas novada un vidusskolas bibliotekāres, Anitas Ločmeles tuvākie
ģimenes cilvēki un grāmatas ilustrāciju
autore Gaļina Gruziņa.
Grāmata izdota, pateicoties Latgales reģiona attīstības aģentūras, Valsts Kultūrkapitāla fonda un a/s „Latvijas valsts meži”
finansiālam atbalstam, projekta iesniedzējs- biedrība „Sukrums”. Grāmatā apkopotas
8 lugas daļas. Tas ir neparasts krājums, un
to apliecina teksta izkārtojums, kur Baltinavas izloksne, kas ir treknrakstā, mijas ar
latviešu literāro valodu, tāpēc lugas lasīšana
un iestudēšana iespējama visiem, kuri tik
vēlēsies to. Ja neprot runāt pēc baltinaviešu

modes, tad var ņemt, ja
vēlas, no latgaliskā teksta
kolorītus vārdus, tādējādi bagātinot lugas varoņu
valodu. Grāmata var būt
labs materiāls valodniekiem un ikvienam interesentam, kad ir jāstudē
latviešu valodas dialekti.
Tā ir arī arhīvs, kurā
glabāsies latgaliešu valoda Baltinavas izloksnes
formā, šī laikmeta lauku
sadzīve, notikumi, tradīcijas un latgalieša vērtības.
Grāmatas
ilustratore
Gaļina Gruziņa katras daļas sākumā ir ielikusi karikatūru, kas sasaucas ar lugas
notikumiem, tā ka šis krājums patiks arī
„bildīšu vērotājiem„ un varbūt pat ieinteresēs palasīt pašu lugu.
Prezentācijā autore smalki izstāstīja
grāmatas tapšanas gaitu, pieļautās kļūdas
un „gūtos punus un zilumus”. „Tagad es
zinu, kā top grāmata un cik daudz darba tur
jāieliek,” secināja Danskovīte. Uz svētkiem
atnākušie saņēma dāvanā viņas grāmatu.
Tā ir otrā Danskovītes lugu grāmata, bet
pirmā, kuras izdošanu kārto viņa pati, jo
krājuma „Lugas”( 2008) publicēšanu vadīja
dzejnieks Ontans Slišāns.
Danskovītes grāmata „Ontans i Anne”
jau ir pieejama visās lielākajās Latvijas
pilsētu bibliotēkās, bet Latgalē- arī novadu
bibliotēkās.
Teksts: Anita Ločmele
Foto: Imants Slišāns

Dzimšanas dienā saņem sveicienus no radiem ārzemēs

22. oktobrī apaļu 90. gadu dzīves jubileju svinēja baltinaviete Tekla Ločmele.
Svētkos jubilāri sumināja paši tuvākiedraugi, radi, kaimiņi. Īpaši sveicieni saņemti arī no radiem ārzemēs- skaistas apsveikuma kartiņas no Anglijas un Vācijas. Novada
domes vārdā jubilāri sumināja arī domes
priekšsēdētāja Lidija Siliņa.
Lai gan sagaidīts jau devītais gadu desmits, Tekla lepojas ar labu atmiņu, tāpēc
ciemiņiem stāstīja atgadījumus no savas
jaunības, bērnības, sūrajiem darba gadiem.
Tekla nāk no Surikovas ciema. Bērnībā
gāja ganos turpat Surikovā, pāris gadus līdz

kāzām strādāja pie saimnieka.
Jau no mazotnes Tekla prata aust- bieži
tapa grezni galdauti. Arī adīja daudz dažādus darbiņus. Reiz kādā ballē Čudarīnē
satika savu izredzēto- vīru Domeniku. Tā
esot bijusi mīlestība no pirmā acu skata.
„Tā i viņš mani iemīļoja un vairs ne pa soli
neatkāpās no manis” par savu mīļoto atceras jubilāre. Apprecējās tepat Baltinavā
katoļu baznīcā. Mājup jaunais pāris nokļuva ar zirgu pajūgu, kur sagaidīja orķestris.
Tālāk Tekla strādāja Čudarīnes fermā, kur
ik dienas tika barotas ap 4000 cūku. Bieži
vien nācies arī palīdzēt pieņemt sivēnus.
Tekla lepojas, ka 1974. gadā par ražīgu
darbu saņēma Padomju Savienības 2. vietas diplomu un medaļu. Toreiz tika apbalvoti visi fermas darbinieki. Vīrs, savukārt
pārnākot no kara sāka strādāt graudu
pieņemšanas punktā. „Tā arī draudzīgi un
saticīgi dzīvojām!”
Visu mūžu Tekla dzīvo Baltinavā, neilgu
laiciņu dzīvojusi arī Siguldā pie dēla, kamēr
izauga viņa meitiņas. Tekla izaudzinājusi
2 dēlus, 4 mazbērnus un nu jau sagaidīti 3
mazmazbērniņi.
„Šobrīd siltā laikā izeju ārā, nedaudz pastrādāju. Kājas vairs nav tik vingras, tāpēc ar
staigāšanu ir grūtāk... no fermas laikiem arī
sāp roka.” atzina Tekla.
Lai vēl daudzas saules, sirds siltuma
un prieka pilnas dienas Teklai! Lai laba
veselība!
Teksts, foto: Madara Siliņa

2. oktobrī Baltinavas novada skolās
tika atzīmēta Skolotāju diena, kuras
ietvaros skolēni pateicās par rūpēm,
gādību un ieguldīto skolotāju darbu
viņu izglītošanā. Dienas izskaņā skolotāju kolektīvi pulcējās uz kopīgi organizēto
pasākumu kultūras namā, kura ietvaros bija
paredzēts sumināt skolotājus ar apaļiem
darba stāžu gadiem. Pasākumu vadīja atraktīvie Rita un Māris Keiši, kas parūpējās
gan par pasākuma muzikālo atmosfēru,
gan oriģināli pieteica skolotājus, kas savā
darbavietā strādājuši jau apaļas gadskārtas.
Novada domes priekšsēdētāja Lidija Siliņa
kopā ar kultūras nama vadītāju Guntu
Pudniku, par ilggadēju profesionālu darbu

un nesavtīgu ieguldījumu skolēnu
izglītošanā Baltinavas vidusskolā,
pasniedza atzinības
rakstu
skolotājai
Indrai Keišai, sakarā ar profesionālā
darba 30 gadu
jubileju;
Annai
Priedītei ar profesionālā darba 40
gadu jubileju; Intai
Ludboržai ar profesionālā darba 30
gadu jubileju. Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas kolektīvā, par ilggadēju profesionālu darbu un
nesavtīgu ieguldījumu skolēnu izglītošanā,
sveica skolotājas- Emīliju Keišu ar profesionālā darba 30 gadu jubileju; Regīnu
Lāci ar profesionālā darba 40 gadu jubileju; Annu Circeni ar profesionālā darba 25
gadu jubileju; Vinetu Kašu ar profesionālā
darba 20 gadu jubileju.
Lai Jums ir gudri, paklausīgi skolēni un
gandarījums par padarīto darbu! Vēlam
prieku un radošumu ikdienas darbā!
Teksts, foto: Madara Siliņa

Intervija: Kad darbā aizvadīti jau 4 gadu desmiti...
Svinīgā pasākumā apbalvoti novada skolu pedagogi, kas savā darba vietā darbojas jau
apaļas gadskārtas. Kristīgās internātpamatskolas skolotāja Regīna Lāce un Baltinavas
vidusskolas skolotāja Anna Priedīte savā darba vietā strādā jau 40 gadus. Jautāju skolotājām par viņu spilgtākajām atmiņām darbā, ārpusskolu aktivitātēm, izmaiņām skolas
ikdienā kopš viņu pirmās darba dienas...

Regīna Lāce

Kā par savu darbavietu izvēlējāties Kristīgo internātpamatskolu?
„Mana pirmā darba vieta bija Balvu rajona Tautas tiesa. 1973.
gada vasaras nogalē uzzināju, ka Baltinavas internātpalīgskolā vajadzīgi trīs pedagogi. Atbraucu, piedalījos pārrunās ar
skolas direktoru un tā arī paliku.”
Kādus priekšmetus pasniedzat šobrīd un esat pasniegusi
iepriekš?
„Jau nākamajā pavasarī iestājos Liepājas Valsts Pedagoģiskajā
institūtā defektoloģijas specialitātē. Esmu mācījusi dziedāšanu, vēsturi, mājturību, sociālās zinības. Tagad- latviešu valodu, literatūru un logopēdiju. Man ir paveicies ar to, ka strādāju
vienreizējā kolektīvā, kur brīnišķīgas vadītājas, zinošas audzinātājas un padomdevējas.”
Vai varat nedaudz pastāstīt par Jūsu pirmo dienu skolotājas
darbā Kristīgajā internātpamatskolā? Kādas spilgtākās atmiņas, brīdis, notikums šajā dienā?
„Jā, mācību gads iesākās ar augusta metodiskajām apvienībām
3-5 dienu garumā dažādos mācību priekšmetos un skolotāju konferenci Balvu kultūras namā,
kur arī sveica jaunos pedagogus.”
Vai bērnus iesaistāt kādās ārpusstundu aktivitātēs (pulciņi u.c.), vai pasākumu
organizēšanā?
„Spilgtā atmiņā palikuši dažādi rīkotie pasākumi skolā- dzejas dienas, vasaras atpūtas
nometnes, sacensības, kursi, semināri, darba skates u.c. Kultūrkapitāla fonds aicināja pētīt
novada tradīcijas un folkloru. Jau 23 gadi kopā ar folkloras kopas „Ganiņi” bērniem. Esam
kuplinājuši skolas un pagasta pasākumus, Ziemeļlatgales un Austrumlatgales novadu saietus,
Saules svētkus, PEPT (Pulkā eimu, pulkā teku) festivālu Likteņdārzā, Dziesmu un deju
svētku Vērmaņdārza skatuvi.”
Kādi ir Jūsu iemīļotākie- gaidītākie svētki vai pasākumi skolā?
„Ziemassvētku gaidīšanas laiks, Putnu un Meža dienas, gatavošanās un dalība lielajiem
folkloras pasākumiem novados, republikā.”
Kas, Jūsuprāt, visbūtiskāk mainījies skolas dzīvē kopš sākāt strādāt par skolotāju?
„Mainījies viss- es pati, vadība, kolektīvs. Uzcelta skolas piebūve, mājīgas telpas, mūsdienīgi,
ar IT aprīkoti kabineti.”
Par ko Jūs varētu strādāt, ja nebūtu izvēlējusies skolotājas profesiju?
„Sāku strādāt 17 gadu vecumā, kopējais stāžs ir krietni lielāks. Strādāju sev vēlamajā amatākatru 1. septembri ilgojos pēc bērnu čalām, zvana skaņām- tāpēc atgriežos skolā.”
Kā ar ikdienas dzīvi- vai pēc darba brīvajā laikā paspējat paveikt visus iecerētos darbus,
nodarboties ar saviem hobijiem?
„Esmu garastāvokļa cilvēks, priecājos par līdzcilvēku veiksmēm, bērnu un mazbērnu panākumiem. Kopš sevi atceros- dziedu koros, ansambļos, arī solo.”
Vai visi iecerētie rudens darbi jau apdarīti un esat gatava ziemas atnākšanai?
„Vislabāk man patīk pieneņu un ābeļu ziedēšanas laiks, bet arī rudenim, ar savu sakoptību
nav ne vainas...”
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Baltinavas novada domes informatīvais izdevums
Anna Priedīte

Kā par savu darbavietu izvēlējāties Baltinavas vidusskolu?
„Beidzot augstskolu tika piedāvātas vakantās skolas,
kurā vajadzīgi skolotāji. Baltinavas vidusskola šajā
sarakstā bija tuvākā manai dzimtajai pusei, tāpēc tur
pieteicos strādāt par bioloģijas skolotāju.”
Kādus priekšmetus pasniedzat šobrīd un esat pasniegusi iepriekš?
„Pašlaik mācu skolēniem bioloģiju un ķīmiju, iepriekš
arī veselības mācību, ekoloģiju un dabas aizsardzību.”
Vai varat nedaudz pastāstīt par Jūsu pirmo dienu skolotājas darbā Baltinavas vidusskolā? Kādas spilgtākās
atmiņas, brīdis, notikums šajā dienā?
„Sāku strādāt 20. augustā. Atceros, ka kārtoju bioloģijas kabinetu. Visspilgtāk atmiņā man palikusi pirmā
stunda bioloģijā, toreizējā 11. klasē. Ļoti labi atceros tās
klases skolēnus arī tagad.”
Vai bērnus iesaistāt kādās ārpusstundu aktivitātēs (pulciņi u.c.), vai pasākumu organizēšanā?
„Pašlaik nekādus pulciņus nevadu, bet divus gadus atpakaļ vadīju vidusskolas mazpulku
(2000.- 2013.g.). Kopā ar savu audzināmo klasi organizējām vienu pasākumu katru gadu,
1.-4. klasēm.”
Kādi ir Jūsu iemīļotākie- gaidītākie svētki vai pasākumi skolā?
„Patīk visi svētki, bet visvairāk gaidītie ir Žetonu vakari, izlaidumi, arī 1. septembra
pasākums.”
Kas, Jūsuprāt, visbūtiskāk mainījies skolas dzīvē kopš sākāt strādāt par skolotāju?
„Šajos gados ir izmainījusies visa sabiedrība. Šīs izmaiņas redzamas arī skolas dzīvē. Ja agrāk
informācijas avots skolās bija skolotājs, avīzes, TV, radio, grāmatas, tad tagad jaunatne visvairāk informāciju iegūst izmantojot IT. Daudz laika pavada komunicējot sociālajos tīklos,
maz lasa grāmatas. Skolas dzīve kļuvusi steidzīgāka, aktīvāka, arī interesantāka.”
Par ko Jūs varētu strādāt, ja nebūtu izvēlējusies skolotājas profesiju?
„Par ko es varētu strādāt? Pašlaik es varbūt vēlētos darbu, kura rezultāts būtu vairāk atkarīgs
no mana paveiktā darba.”
Kā ar ikdienas dzīvi- vai pēc darba brīvajā laikā paspējat paveikt visus iecerētos darbus,
nodarboties ar saviem hobijiem?
„Kā visiem, arī man ir brīvais laiks, kad darbojos mājās, dārzā, apciemoju radus. Darbus
paspēju izdarīt, jo man ir palīgi. Atliek arī laiks lasīt grāmatas, risināt krustvārdu mīklas,
paskatīties raidījumus, kādas filmas.”
Vai visi iecerētie rudens darbi jau apdarīti un esat gatava ziemas atnākšanai?
„Mājās visi darbi, lai droši varētu sagaidīt ziemu, ir paveikti. Izaudzētā raža pagrabā, augi
ieziemoti. Lai tikai laba ziema!”
Foto: Madara Siliņa

Aktivitātes BVSK
Mazpulcēni biznesa projektā „Sarkanie sīpoli
Jau 2015.gada pavasarī biedrība „Latvijas
Mazpulki” sadarbībā ar z/s „Ezerkauliņi”
aicināja mazpulcēnus pieteikties mazpulcēnu
biznesa projektā „Sarkanie sīpoli”. No Baltinavas vidusskolas mazpulka izrādīja interesi
un pieteicās trīs meitenes – Justīne Puriņa
(8.kl.), Eva Kaša(9.kl.) un Māra Laganovska(9.kl.). Projekta mērķis bija iemācīt
skolēnus plānot, cik var izaudzēt, sniegt
info par reāli izaudzēto, pieņemt lēmumu,
vai ir vērts ražu nodot, iemācīties pareizi
sagatavot produktu nodošanai, precīzi aizpildīt pārdošanas dokumentus.
Lai laika posmā no maija līdz oktobrim
projekts tiktu realizēts, meitenēm bija jāsaplāno projekta darba gaita. Aprīļa beigās
tika saņemti „Kurzemes sēklas” piedāvātie
šķirnes „Red Baron” sīksīpoli. Vasas mēnešos
tie tika audzēti, kopti, ravēti, pētīti. Augustā
meitenes sīksīpolus novāca, žāvēja un septembrī
sašķiroja. Šķirojot sīpolus bija jāievēro z/s „Ezerkauliņi” izstrādātie ražas nodošanas noteikumi.
Nodot varēja tikai divu kalibru sīpolus: 4-6cm
un sīpolu, kuri lielāki par 6cm.

Nodošanai nederīgie sīpoli tika realizēti mājās
saimniecības vajadzībām. Labākie pāri palikušie
sīpoli tika dāvināti Baltinavas vidusskolas virtuvē skolas kopgaldam. Ievērojot kvalitātes kritērijus, 25. septembrī visi sīpoli
tika sasvērti 10kg maisos,
klāt tika pielikti marķējumi
un aizpildīts preču iepirkuma
akts. 1. oktobrī sīpoliem pakaļ atbrauca pārstāvis no z/s
„Ezerkauliņi”. Kopā no Baltinavas vidusskolas mazpulka
tika nodoti 110 kg sīpolu:
Justīne Puriņa nodeva 54 kg,
Māra Laganovska – 40 kg, bet
Eva Kaša 16 kg. Mazpulka
meitenes par savu darbu un
realizēto projektu saņēma arī
naudu. Par katru nodoto kilogramu z/s „Ezerkauliņi” maksāja € 0,30. Viņi sedza arī transporta izmaksas. Tālāk mazpulcēnu nodotie sīpoli
ceļoja uz Rīgu, kur tie tiks realizēti uzņēmumā
„Lido.”
Teksts, foto: Laura Meščanova

Latgales reģiona projektu forums
Latvijas Mazpulku Latgales reģiona projektu forumā, kas notika 2015.g.10. oktobrī
Dagdā, esam guvuši godalgotas vietas. Māra Laganovska ieguva 1.vietu, Megija Bukša 2.vietu,
māsas Agrita Luīze un Viktorija Kušnires, Egija Ločmele ieguva atzinības. Arī pārējo meiteņu
projektiņi bija ļoti labi, bet nedaudz pietrūka, lai iegūtu diplomu. Bet visas saņēma
sertifikātus par izstrādāto un īstenoto projektu. Forumā tika godināti arī mazpulcēnu
vecāki, kuri ir vieni no galvenajiem palīgiem projektu realizācijai vasaras periodā.
Es saku lielu paldies visiem vecākiem,
jo viņu atbalsts ir ļoti svarīgs! No Latvijas
Mazpulka paldies un ābelītes stādiņš tika
Megijas Bukšas mammai Sarmītei Bukšai.
Teksts, foto: Laura Meščanova
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Starpnovadu mazpulku rudens ražas skate
7. oktobrī Baltinavas vidusskolā bija pulcējušies mazpulcēni no 1018. Viduču un
Baltinavas vidusskolas mazpulkiem, kā arī
bijušie un esošie mazpulku vadītāji, mazpulcēnu vecāki, ciemiņi, lai piedalītos ikgadējā
rudens ražas darbu skatē, kur prezentēja savus
izstrādātos mazpulcēnu projektus. Pasākuma
laikā tika atzīmēta arī Baltinavas vidusskolas
mazpulka 20 gadu pastāvēšanas jubileja. Tika

godināti arī jaunie mazpulcēni, kas savu darbību mazpulkos uzsāka tikai šogad.
Baltinavas vidusskolas mazpulks kā dāvanu
no skolas saņēma kliņģeri skaitļa 20 veidolā.
Svētkos sveica arī 1018.Viduču mazpulks un tā
vadītāja Māra Medne dāvināja Viļakas novada izglītības metodiķes Ineses Circenes sūtīto
kliņģeri un vēlēja Baltinavas vidusskolas mazpulkam pastāvēt ilgi jo ilgi, realizējot dažādas
radošas idejas.
Pasākuma sākumā Baltinavas vidusskolas
mazpulka vadītāja Laura Meščanova sniedza
nelielu ieskatu vēsturē. Šobrīd mēs esam vienīgais mazpulks Baltinavas novadā. Bet tā tas
nav bijis vienmēr. Tagadējā Baltinavas novada
teritorijā kādreiz bija arī 771.Baltinavas mazpulks, 7772.Punduru mazpulks, Pilskalna,
Svētūnes un Timšānu pamatskolu 1071.mazpulks. Tāpēc priecājāmies, ka pasākumā bija
arī bijusī Baltinavas vidusskolas mazpulka
vadītāja Anna Priedīte un arī 771.Baltinavas
mazpulka bijusī vadītāja Marita Kušnire.
Tālāk pasākuma gaitā mazpulcēni prezentēja
savus izstrādātos projektus par dažādām tēmām.
Justīne Puriņa savā dārzā mēģināja izaudzēt
ķirbi- gigantu. Projektā viņa pētīja, aprakstīja
lielo ķirbju audzēšanas procesu. Visi varēja apskatīt Justīnes izveidoto ķirbju recepšu grāmatu
un pamieloties ar gardajām ķirbju kūciņām, un
apskatīt lielāko izaudzēto ķirbi dārzā. Māra
Laganovska prezentēja projektu par sarkano
sīpolu audzēšanu. Jāpiemin, ka gan Māra, gan
Eva Kaša un Justīne Puriņa aktīvi piedalījās

Latvijas Mazpulku biznesa projektā „Sarkanie
sīpoli”. Viņas izaudzēja un pārdeva 110kg sīpolu
z/s „Ezerkauliņi”.
Ar lielu interesi klausījāmies Megijas Bukšas
stāstījumā, kā izaudzēt dažādu šķirņu arbūzus.
Kaut arī vasaras sākums mūs nelutināja ar siltumu, viņai ģimenes dārzā izdevās izaudzēt
6 šķirņu arbūzu, pat ar dzeltenu mīkstumu.
Megija visus arī pacienāja ar vienu no tiem.
Šogad galvenā Latvijas Mazpulku tēma ir
„Eksotisko augu audzēšana Latvijas apstākļos”. Tāpēc arī Iluta Keiša mēģināja izpētīt
un izaudzēt melones. Diemžēl vēsā vasaras
sākuma un dažādu kaitēkļu dēļ, melone, vēl
nedevusi ražu, iznīka. Kaut arī raža neizdevās,
projekts bija labi izstrādāts, jo tika aprakstīti
neveiksmju cēloņi. Māsas Viktorija un Agrita Luīze Kušnires bija izstrādājušas mūsu
novadam aktuālu un nozīmīgu projektu par
Baltinavas novada dižozolu. Dižkoks šobrīd
ir miršanas stadijā, tas ir nokaltis, jo ir izdedzināts vidus. Joprojām ozols ir apskatāms
un tā iekšpusē var salīst par līdz 19 cilvēkiem.
Zintis Dvinskis no 1018.Viduču mazpulka
aicināja pētīt savu ciemu vēstures, jo arī pats bija
izpētījis un aprakstījis vēsturi par savu ciemu
Janapoli. Arī Krista Circene saņēma diplomu
par sava projekta „Zemeņu šķirnes manā dārzā”
izstrādi un īstenošanu. Egija Ločmele lepojās
ar savu projektu „Pirts slotiņas manas ģimenes
pirtij”, jo tam ir praktisks pielietojums. Projek-

tu izstrādājot tika sasieti vairāki desmiti pirts
slotiņu, un tās palīdzēja siet visa ģimene.
Pēc projektu aizstāvēšanas mazpulcēni
kulinārijas radošajā darbnīcā cepa pīrādziņus
mājturības skolotājas Lilitas Kūkojas vadībā,
cienājās ar svētku kliņģeriem. Tikmēr vadītājiem- žūrijai bija laiks, lai izvērtētu darbus.
No 9 projektiem 8 tālāk tika aizstāvēti Latgales
novada mazpulcēnu rudens forumā Dagdā 10.
oktobrī.
Teksts, foto: Laura Meščanova

6.klases mācību ekskursija
Baltinavas vidusskolā katru mācību gadu
notiek konkurss „Labākā liecība’’. 2014./2015.
mācību gadā konkursa uzvarētāji bija
5. klase (audzinātāja A. Zelča). Balvā
5.klases skolēni varēja izvēlēties mācību
ekskursijas maršrutu uz jebkuru vietu
Latvijā. Pavasarī ekskursijas brauciens nesanāca, bet oktobra sākumā skolēni kopā
ar klases audzinātāju nolēma braukt ekskursijā uz Rundāles pili un uz peintbola
bāzi Bauskā – z/s „Gravas” Vecsaulē.
Diena bija ļoti jauka un saulaina, skolēni
ekskursijā devās ļoti priecīgi. Ar mums
kopā bija arī Dāvja mamma. Mazliet
nogurdināja garais ceļš, bet noskaņojums
bija ļoti labs.
Rundāles pilī izvēlējāmies maršrutu Lielais
loks — parādes zāļu komplekss (Baltā un Zelta
zāle, Lielā galerija), hercoga parādes un privātie
apartamenti, hercogienes apartamenti un izstāde „Mode Latvijā no 17. līdz 19. gadsimtam”.
Zāļu kompleksu un hercoga apartamentus apskatījām paši, lēnītēm izstaigājot visas telpas un
iepazīstoties ar izvietoto informāciju. Nedaudz
redzējām arī pils rožu dārzus.
Par hercogienes apartamentiem un Bīronu dzimtas vēsturi mums pastāstīja muzeja
darbiniece. Visbeidzot varējām iepazīties un apbrīnot modes tērpus no 17.līdz 19.gadsimtam.
Bija ļoti interesanti skatīties, kādos tērpos tajā
laikā staigāja hercogi un hercogienes. Daži tērpi mums likās pavisam jocīgi, bet – mode prasa
upurus! Protams, mazliet cerējām, ka varēsim
ieraudzīt arī pils Balto vai Melno dāmu, bet
diemžēl, viņas nevēlējās mums parādīties.

Skolēni pēc tam teica, ka bija žēl, ka neviens nelika justies bailīgi!

No pils mūsu ceļš veda uz Vecsauli, uz peintbola centru „Gravas”. Ar drošības noteikumiem
mūs iepazīstināja peintbola centra saimnieki.
Skolēni sadalījās divās komandās, un cīņa varēja sākties. Tikmēr skolotāja, šoferis un mamma
saimniekoja pie ugunskura un cepa desiņas. Pēc
tam, kad visa munīcija tika iztērēta, skolēniem
bija iespēja mācīties šaut ar loku un bultām. Izrādās, daži bija īsti profesionāļi, bet dažus loks
negribēja klausīt.
Bija pavadīta ļoti jauka, interesanta un
skais-ta rudens diena tālajā Bauskas pusē.
Sakām vislielāko „Paldies!” skolas vadībai par
iespēju apmeklēt Rundāles pili un peintbola centru „Gravas’’, pateicamies mūsu šoferim
Normundam par jauko braucienu.
Teksts: 6. klases skolēni un audzinātāja
M. Kušnire
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Veiksmīgi iesākta jaunā sporta sacensību sezona
Līdz ar jaunā mācību gada sākumu Baltinavas vidusskolas sportisti sākuši aktīvi
piedalīties un gūt godalgotas vietas starpnovadu sporta sacensībās.
Septembrī ar kuplu dalībnieku skaitu visās
vecuma grupās devāmies uz Viļaku aizstāvēt
skolas godu starpnovadu sporta spēļu sacensībās
smilšu volejbolā. Neskatoties uz lielo komandu
daudzumu, spēles visas dienas garumā ritēja
ātri un aizraujoši. Intriga saglabājās līdz pēdējam brīdim, jo komandas bija spēkos diezgan
līdzīgas, bet spēlēt traucēja lielās vēja brāzmas.
Komandu vērtējumi bija individuāli, tika
noskaidroti arī uzvarētāji. Skolēniem tika pasniegtas medaļas un diplomi, pie kuriem tika:
A grupā- Jānis Keišs un Edgars Jermacāns- par
iegūtu 3.vietu, Arvils Keišs un Zigmārs Keišspar iegūtu 1.vietu, B grupā- Laura Skangale
un Krista Circene- par iegūtu 1.vietu. Mazliet
veiksmes pietrūka B grupas otrās komandas
meitenēm, kā arī C grupas zēniem, kuri ierindojās 4. vietā. Savukārt, veltot savu brīvo dienu,
19. septembrī ne mazāk interesantas, skatāmas
un apmeklētas spēles norisinājās Balvos, kur
skolēnu sasniegumus vērtēja jau kā komandas
darbu. Patiess prieks un gandarījums ir par
mūsu skolas jauniešiem, jo kopvērtējumā A un
B grupas ieguva 1.vietu un skaistus kausus, bet

Aktivitātes BKI

C grupa ierindojās 2.vietā. Individuāli gribētos
atzīmēt: iegūta 1. vieta — Z. Keišam, A. Keišam
(A grupā); 2. vieta – E. Jermacānam, J. Keišam
(A grupā), S. Dičai, N. Oļipovai, G. Loginai (C
grupā); 3.vieta – I. Bleidelam, M. Keišam, L. Miethke (C grupā).
Neskatoties uz aukstu rītu un pirmajām salnām, 30. septembrī Baltinavas vidusskolas A
grupas jaunieši devās uz kārtējiem starpnovadu
skolēnu sporta spēļu mačiem, lai noskaidrotu
labākos futbola meistarus. Sacensības notika
Balvu pilsētas stadionā, kur tikās četras lielmeistaru komandas. Spīdot spožai saulītei un baudot
zeltaino rudeni, spēles izvērtās pilnas stresa un
provokāciju no pretinieka puses. Pēc izlozes
mūsu komanda nonāca neapskaužamā situācijā,
jo vajadzēja izturēt trīs spēles pēc kārtas praktiski bez atpūtas. Pirmo spēli pret BPVV nospēlēja
ar rezultātu 1:1. Otrās spēles beigās, kaut lielāko
daļu bijām vadībā, tomēr pietrūka veiksmes un
pienācās ciest BVĢ pārākumu. Trešajā spēlē
zēni tikās ar Viļakas komandu. Vārtu gūšanas
momentu bija daudz, bet spēku izsīkums deva
par sevi ziņu. Spēle beidzās ar neizšķirtu rezultātu 2:2. Kopvērtējumā Baltinavas jaunieši
ierindojās godalgotajā 3.vietā.
Teksts: Vjačeslavs Gamazins,
Baltinavas vidusskolas sporta skolotājs

Svinot skolotāju dienu

1. oktobra rīts Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā iesākās ar skolotājas Violentas
Kubuliņas un Skolēnu padomes sarūpēto
rudenīgo lapu un skaisto novēlējumu noklāto
paklāju, sākot no ārdurvīm līdz pat skolotāju
istabai, par ko visi bija ļoti patīkami pārsteigti.
Svinīgais skolotāju dienas pasākums visus pulcēja skolas zālē, kur skolas interešu izglītības
pulciņa „Deja teātrī” dalībnieki Lilitas Dunces
vadībā deklamēja dzeju, dejoja L. Reinika „Es
skrienu” mūzikas ritmos, ansamblis kopā ar skolotāju Valdi Domarku uzjautrināja klātesošos ar
skanīgām dziesmām. Skolēni skolotājus sveica ar ziediem un pašdarinātiem apsveikumiem. Skolas
tehniskie darbinieki sarūpēja pārsteigumu pedagogiem.
Arī skolēni bija sagatavojuši pārsteigumus un pārbaudījumus — Līga un Linda lūdza katru skolotāju iejusties aktieru lomā, rādīt mēmo šovu, kā arī demonstrēt savas prasmes, atraktivitāti un aktivitāti, piemēram, parādot, kā vējš rudenī šūpo kokus, kā dzērves dodas uz siltajām zemēm, kā vilki kauc
u.tt. Par veiksmīgu šī uzdevuma veikšanu skolotāji saņēma nelielas pārsteiguma balviņas.
Vienu mācību stundu vadīja Skolēnu padomes dalībnieki, bet skolotāji atpūtās, baudīja garšīgās
kūkas un cepumus, ko bija sarūpējuši profesionālās programmas pavāru palīgu audzēkņi kopā ar
skolotāju Genovefu Loginu.
Teksts, foto; skolotāja Lilita Dunce

Aspazijai un Rainim veltīts dzejas mirklis
Skanot audio dzejoļiem „Puķuzirnītis”, mūsu skolā 2015.gada 21.oktobrī sākās dzejas
mirklis, veltīts Aspazijai un Rainim. Vecāko klašu skolnieces Ieva un Līga iesāka uzstāšanos
ar nelielu lasījumu par biogrāfiju, ko nobeidza ar video klipu „Aspazijas māja”.
Nu bija pienācis laiks izteiksmīgas runas demonstrētājiem, tāpēc 12 skolēni skaitīja Raiņa
dzejoļus, paužot to bērnišķīgo dzirksti, kas visam piešķir gaisīgumu, vieglumu un brīnumainu
noskaņu. Šo jauko, dzejisko gaisotni palīdzēja uzturēt video ieraksts no dziedošajām ģimenēm,
ko izpildīja Freipiču ģimene, dziedot dziesmu ar Raiņa vārdiem „Mākonītis un mākonīte”.
Turpinot vērpt šo smalko dzejas pavedienu, kuru veidojuši mūsu latviešu tautas dižgari,
lūdzām arī 6 mūsu skolas skolotājus un tehnisko darbinieku runāt sev tīkamāko dzejoli. Klausoties izteiksmīgo lasījumu, patīkami bija dzirdēt skolēnu prieka čukstus: „Mana skolotāja
uzstājas!”.
Rotaļās ar dzejoļiem, mūs ievadīja divu skolotāju iejušanās Raiņa dzejoļa „Jaunās mākslas
nesapratējs” lirisko varoņu sarunā. Vēlāk skolēni varēja darboties ar pazīstamiem dzejoļiem un
parādīt gan savu radošumu, gan lasītprasmi.
Izskanot šim skaistajam pasākumam, vērojām Aspazijas dzejoļu „Aicinājums”, „Vienu pašu”
video klipus un saņēmām gan mutiskas, gan praktiskas un gardas pateicības.
Teksts: D. Petrova

Baļtinova atbalsta Rīgas „Dinamo”.
12. oktobrī, 11 bērni no Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas devās uz Rīgu, kur „Arēna Rīga” klātienē vēroja hokeja spēli, kurā par uzvaru cīnījās Rīgas
„Dinamo” un Magņetogorskas „Metallurg”. Neskatoties
uz Rīgas „Dinamo” zaudējumu (1:2), vērojot spēli „dzīvajā”
skolēni bija sajūsmā. Pirms brauciena uz galvaspilsētu, aizrautīgie līdzjutēji rūpīgi gatavojās, lai atbalstītu savu komandu – tika izdomāti saukļi un sarūpēti plakāti. Skolēni, īpaši
meitenes, bija sajūsmā par aktīvāko Rīgas „Dinamo” fanu
Jurčiku jeb Raganu, kas ikkatru hokeja spēli padara par
atraktīvu un jautru pasākumu.
Baltinavas Kristīgā internātpamatskola saka lielu paldies
„Latvijas Bērnu bāreņu fondam” par unikālo iespēju bērniem
noskatīties hokeja spēli „dzīvajā”.
Teksts, foto: Raimonds Leicāns

Jaunumi PII

Veidojam darbiņus no dabas materiāliem

Ak, rudens dienas tik skaidras un skaistas!
Zils debess, un saule tā līgo un laistās!
Un lapas tik zaļas un dzeltenas,
Un brūnas, un rudas, un sarkanas!
/Rainis/
Oktobris ir košākais rudens mēnesis, kad koki un
krūmi ietērpjas krāsainos rudens tērpos – koši dzeltenos un ugunīgi sārtos. Šogad šķiet, ka daba mūs lutina ar
šo krāsu bagātību daudz ilgāk kā citus gadus, jo gandrīz
visu oktobri krāšņās koku lapas, neskatoties uz salnām,
spītīgi turas koku zaros. Rudens ir arī ražas laiks, kad gan
cilvēki, gan arī dzīvnieki vāc ražu, jo priekšā aukstā ziema. Arī Baltinavas pirmsskolas izglītības
iestādes audzēkņi iepazina šo rudens krāsu daudzveidību un dabas dāsnumu, gan vērojot krāsu
bagātību dabā, gan izmēģinot savas spējas iejūtoties mākslinieku lomā, zīmējot, aplicējot, ka arī veidojot dažādus radošus darbiņus no pašu salasītajiem dabas materiāliem.
Teksts, foto: PII vadītāja Ilze Ločmele

Jaunumi BMMS
Skolēni pārsteidz ar portretu izstādi
Gatavojoties skolotāju dienai, mūzikas un mākslas skolas audzēkņi izveidoja skolotāju portretu izstādi. Skolas skolotāju un tehnisko darbinieku portretu izstāde izvietota 1. stāva foajē. Par
to parūpējās programmas Vizuāli plastiskā māksla 5., 6. un 7. klašu audzēkņi. Viņi mācību stundās
gan albumos, gan draugiem.lv meklēja skolotāju un skolas darbinieku fotogrāfijas. Skicēja, laboja
un zīmēja no jauna portretus, lai tieši skolotāju dienas priekšvakarā varētu pārsteigt skolas kolektīvu.
Portreti izstrādāti ar parastajiem un ar krāsainajiem
zīmuļiem.
Bērni bija parūpējušies arī par skolas noformējumu. 3. klases skolēnu, ādas plastikā izgatavotos
ezīšus un sēnes, novietoja gaitenī pie sienām, lai
radītu rudenīgu noskaņojumu. 5., 6. un 7. klašu
skolēni kāpnes izpušķoja ar vilkābeles zariņiem un
krāsainiem atlasa lentīšu pušķiem. Mūzikas programmas audzēkņi skolotājus sveica ar sirsnīgu
koncertu un ziedu pušķiem.
Teksts: Lilita Kūkoja, foto: Marija Bukša

Skolotāju pieredzes apmaiņas brauciens

28. septembra rītā skolotāji brauca uz
Krāslavu- gleznainā senlejā Daugavas
ieskautu daudznacionālo Dienvidaustrumu
Latgales pilsētu, lai iepazītos ar Mūzikas
un Mākslas skolas ikdienu un kolēģu darba
pieredzi.
Krāslavas Mūzikas skolā mūs sagaidīja direktore Olga Grecka. Viņa izrādīja skolas telpas,
kuras ir moderni ierīkotas, veiksmīgi pielāgotas mācību procesam. Direktore iepazīstināja ar
profesionālās ievirzes programmu daudzveidību, ar skolas aktivitātēm. Dalījāmies pieredzē,
pārrunājām aktuālos jautājumus, kas skar profesionālās ievirzes izglītību. Krāslavas Mākslas

skola atrodas daudzdzīvokļu mājas 3. stāvā, kas
speciāli celta un aprīkota Tur paveras brīnišķīgs
skats uz pilsētu, kas rosina brīnišķīgu ainavu tapšanai mākslas darbos. Direktors Valdis
Pauliņš izrādīja skolas telpas, iepazīstināja ar
absolventu nobeiguma darbu izstādi, piedāvāja
no māla izgatavot svilpauniekus.
Podnieks uzaicināja paciemoties arī savā
keramikas darbnīcā, kurā bija iespēja iegādāties
visdažādākos keramikas darbus, svečturus,
vāzes, traukus un dažādus suvenīrus. Keramikas cepļa telpā, mākslinieks- podnieks Valdis
Pauliņš pastāstīja par trauku tapšanu no ieceres
līdz izņemšanai no krāsns. Stāstījums bija interesants un atraktīvs, kurā savijās tradīcijas un
mūsdienu joki.
Pēcpusdienā turpinājām iepazīt Krāslavas
kultūrvēsturiskos objektus- Grāfu Plāteru pils
kompleksu ar parku, Krāslavas Vēstures un
mākslas muzeju, Krāslavas Sv. Ludviga Romas
katoļu baznīcu.
Mājās atgriezāmies iespaidiem un jaunām
zināšanām bagātāki un pozitīvi uzlādēti.
Teksts, foto: Marija Bukša

Meža radošā diena Žīguros
2014. gada 5. jūnijā Baltinavas Mūzikas un mākslas audzēkņi piedalījās Meža radošajā dienā
Žīguros.
Skolēni– Artis Adilevičs, Līna Pundure, Ilze Jermacāne, Kitija Keiša, Zane Tabore un skolotāja Lilita
Kūkoja darbojās plenērā – „ Tu visu mežā saredzi, tu visu mežā sajūti….” Plenēra dalībnieki ciemojās
Žīguros, Meža ielā „ Meža mājās “ pie Lindas un Mārtiņa Pužuļiem. Bērni ar interesi vēroja, pētīja un
zīmēja Meža ielu, lai kopā ar Žīguru un Viļakas skolu skolēniem veidotu ceļojošo zīmējumu izstādi.
Šobrīd bērnu darbi ir atceļojuši uz mūzikas un mākslas skolu, kur tie ir apskatāmi līdz 10.12.2015.
Teksts: Lilita Kūkoja

Audzēkņu darbu izstāde novada bibliotēkā
Baltinavas novada bibliotēkā
skatāma Mūzikas un mākslas
skolas programmas Vizuāli
plastiskā māksla 7. klases
audzēkņu darbu izstāde „Skats
no malas”.
Laipni aicināti iepazīties ar
skolēnu darbiem!
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2015. gada oktobris

Baltinavas novada domes informatīvais izdevums

Dažādi

Atgādinājums par NĪN maksājumu!

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā
31.martā, 15.maijā, 15.augustā un
15.novembrī, vienas ceturtdaļas
apmērā no nodokļa gada summas
vai arī reizi gadā – avansa veidā.
Nomaksāt
NĪN
iespējams
pašvaldības norēķinu punktā,
bankā, internetbankā, kā arī portālā
www.epakalpojumi.lv.
Jāuzsver,
ka, maksājumu veicot internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai
pārskaitījums adresēts pašvaldībai,
kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN
nomaksu. Pārskaitījums veicams
uz kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti sagatavotajā maksāšanas
paziņojumā. Maksājuma mērķī precīzi jānorāda nodokļa maksātāja personīgā konta numurs
par zemi un personīgā konta numurs ēkām,
īpašuma adrese vai kadastra numurs, par kuru
tiek veikts maksājums. Pašvaldību pārstāvji
nodokļu jautājumos norāda, ka drošākais veids nomaksāt nekustamā īpašuma nodokli ir
portālā www.epakalpojumi.lv. Portālā pieejami
pašvaldību banku konti NĪN samaksai, kā arī
nodokļa maksātājam automātiski parādās visa
nepieciešamā informācija.
Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, jo saskaņā
ar likumu par laikā neveiktu maksājumu tiek
aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā

Afišas

no nesamaksātās summas.
Lai nerastos pārpratumi saistībā ar nodokļa apmaksas termiņu, aicinām portālā
www.epakalpojumi.lv pieteikties
atgādinājumu saņemšanai par
nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas termiņa tuvošanos e-pastā
vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni
(SMS). Atgādinājuma vēstule uz
norādīto e-pastu tiks izsūtīta septiņas dienas pirms maksāšanas termiņa, bet SMS veidā – maksāšanas
termiņa samaksas dienā.
Vēlamies vērst iedzīvotāju uzmanību, ka katru gadu sagatavojot nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājiem nodokļa maksāšanas paziņojumus papīra formā un piegādājot tos norādītajā
adresē, tiek patērēts milzīgs papīra apjoms un,
protams, arī nozīmīgi naudas līdzekļi. Šos resursus varam ietaupīt, nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem atsakoties no maksāšanas
paziņojuma piegādes papīra formā, to aizstājot
ar maksāšanas paziņojumu elektronisku piegādi. Pašreiz šādu iespēju izmanto tikai nedaudz
vairāk kā 12% NĪN maksātāju. Aicinām nodokļu maksātājus aktīvāk izmantot iespēju
saņemt maksāšanas paziņojumu e-pastā!
Elektroniskajam maksāšanas paziņojumam
iespējams pieteikties portālā www.epakalpojumi.lv.

Iespēja mājražotājiem apmeklēt kursus!
SIA
„Latvijas
Lauku konsultāciju
un izglītības centrs”
organizē divu dienu
kursus
„Sistēmas
(HACCP) izveides
pamatprincipi pārtikas aprites uzņēmumos”. Kursi notiks š.g. 16.
un 17. novembrī LLKC Balvu birojā, Brīvības
46a, Balvi. Sākums plkst. 10:00. Dalība seminārā
ir bezmaksas; sertifikāts par kursa apguvi: 10,00
EUR (t.sk. PVN)
Lektors: PVD PUD Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas vadītāja Tatjana Marčenkova.

Jāatzīmē, ka saskaņā ar LR likumdošanu pārtikas uzņēmuma pienākums ir veikt paškontroli, novērst jebkuru darbību vai procesu,
kas nelabvēlīgi ietekmē pārtikas nekaitīgumu.
Kā arī darbiniekam, kas kādā pārtikas aprites
posmā vada uzņēmuma pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmu, nepieciešamas
attiecīgas zināšanas pārtikas nekaitīguma
nodrošināšanā.
Plašāka informācija un pieteikšanās: Rudīte
Sanžarevska, tālr. 26148820, 63050235, rudite.
sanzarevska@llkc.lv Lūdzam obligāti pieteikties
līdz 13. novembrim (ieskaitot) (kursu programma atrodama Baltinavas mājaslapā).

Oktobra mēnesī
Baltinavas novada dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēts mazulis:

Nikoleta Šarpova.

Sveicam vecākus ar jaundzimušo!
Oktobra mēnesī reģistrēti mirušie:
Alberts Tabors (1967.- 2015.)
Iluta Bartuša (2001.- 2015.)
Vladimirs Koritko (1950.- 2015.)
Novada dome izsaka līdzjūtību tuviniekim.

Tuvākie plānotie kultūras pasākumi
- 11. novembrī plkst.17:00 Lāčplēša dienas Lāpu gājiens. Pulcēšanās pie Baltinavas kultūras nama.
Aicinām baltinaviešus ar savām lāpām pievienoties gājienā, godinot mūsu brīvības cīnītāju piemiņu.
-14. novembrī plkst.19:00 Baltinavas kultūras namā Latvijas Republikas proklamēšanas
dienai veltīts koncerts. Pasākuma laikā notiks konkursa „Gada cilvēks 2015” laureātu apbalvošana.
Plkst.22:00 par labāko balles mūziku rūpēsies Aldis Kise. Ieeja brīva.
- 16. novembrī plkst.17:00 BMMS Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas audzēkņu koncerts.
- 20. novembrī plkst.14:00 Baltinavas kultūras namā klaunu šova „Oki-Doki” izklaidējoša cirka
programma. Dažādi dzīvnieki, burvju triki, žonglieri gaidīs apmeklētājus. Ieeja 1.50 euro
- 25. novembrī plkst.11:00 Baltinavas kultūras namā Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas
Adventa ieskaņas koncerts. Visi mīļi aicināti!
- 27. novembrī plkst.15:00 Baltinavas kultūras namā uz Senioru atpūtas vakaru tiek mīļi aicināti visi
Baltinavas novada seniori!
- 7. decembrī Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā Filharmonijas koncerts.
- Donoru diena Baltinavā tiek pārcelta uz 10. decembri (no plkst.9:00-12:00). Atgādinām, ka no šī
gada 1.jūlija donoriem, kas vēlas ziedot asinis, kopā ar personu apliecinošu dokumentu līdzi jāņem
bankas konta numurs.
Kompensācija zaudētā asins apjoma atjaunošanai (4,27 EUR) tiks ieskaitīta donoru bankas kontā.
Sīkāka informācija par gaidāmajiem pasākumiem tuvākajā laikā tiks izvietota novada mājaslapā,
novada sociālajos tīklos un pie afišu stendiem.

Baltinavas novada dzimtsarakstu nodaļā
noslēgta laulība:

Vjačeslavs Gamazins un Maruta Pužule
Prieku un mīlestību kopīgo

dzīves ceļu uzsākot!

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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