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Baltinavas novada domes deputāti (No kreisās- Inta Vilkaste, Ilgvars Keišs, Sarmīte Tabore, Baltinavas novada priekšsēdētāja Lidija Siliņa, Viktors Graudumnieks, Antra Keiša, Imants Slišāns)
Mīļie baltinavieši,
Novada domes otrais sasaukuma termiņš tuvojas beigām. Šī gada 3.jūnijā tiks ievēlēts jauns domes sastāvs darbam uz kārtējiem četriem gadiem. Šajā BV izdevumā mēs sniedzam apkopojumu par
aizvadītā sasaukuma darbu galvenajos virzienos. Viena no būtiskākajām izmaiņām aizvadītajā sasaukumā bija tā, ka sakarā ar izmaiņām likumā „Par pašvaldībām” (68.p.) lēmējvara tika nodalīta no izpildvaras, t.i.,pašvaldībā tika ieviesta izpilddirektora amata vienība, kurā līdz 2016.g.jūnijam strādāja Henrihs Logins-Slišāns, bet no 2016.gada 1.jūlija darbu minētajā amatā veic Jānis Bubnovs.
Tas būtiski mainīja pienākumu un atbildības sadali. Izpilddirektora atbildībā pārgāja pašvaldības administrācijas un iestāžu darbs. Deputāti sasaukuma laikā nemainījās. Katrs deputāts strādāja
vienā vai vairākās pastāvīgajās komitejās, kurās tika sagatavoti jautājumi izskatīšanai domes sēdēs, sniegti atzinumi jautājumos, kas ir komiteju kompetencē, izskatīti pašvaldības iestāžu budžeta
projekti; apstiprinātas un kontrolētas pašvaldības iestāžu izdevumu tāmes, kā arī veikti citi pienākumi atbilstoši pašvaldības nolikumam. Sasaukuma laikā ir notikušas 53 domes sēdes un tajās
izskatīti 744 jautājumi. Visvairāk - visās domes sēdes ir piedalījies Viktors Graudumnieks! Sarmītei Taborei un Antrai Keišai ir gadījies kavēt tikai pa 1 sēdei gadā, bet pārējiem gan vairāk.

Turpinājums 2. lpp.

Baltinavas novada deputātu sēžu apmeklējums laika posmā no 2013. - 2017. gadam
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Uzskatu, ka novadā strādā pietiekoši stipra komanda un tās atbalstu esmu baudījusi visus šos gadus. Pieņemot ikgadējos budžetus, kas ir novada galvenais dokuments, mana prasība
vienmēr ir bijusi, lai budžets būtu bezdeficīta. Nav bijis neviens gads, kad iestāžu iesniegtie budžeta projekti tiktu apmierināti pilnībā.Tā kā pašvaldībā tiek uzskaitīts un ir svarīgs
“ķatrs santīms”, tad paveikt varam tikai tik daudz, cik atļauj finanses. Tāpēc lielākie darbi tiek veikti dažādu projektu ietvaros, kuri arī tiek paredzēti budžetā. Protams, ka gada laikā
parādās arī neplānoti izdevumi - bez budžeta grozīšanas neiztiekam- ar deputātu lēmumu vienai sfērai tiek samazināts finansējums, lai paveiktu kādu neatliekamu vajadzību citā
sfērā. Kā jau zināt, vislielākais finansējums nepieciešams izglītībai un sociālajai sfērai, jo bērni un trūcīgās, maznodrošinātās personas ir pašvaldības lielākais rūpju lauks, par ko var
pārliecināties pēc saistošajiem noteikumiem un domes lēmumiem. Gribētos, protams,vairāk ieguldīt infastruktūras un nekustāmo īpašumu sakopšanā. Ir jau aprīlī pieņemts lēmums
par procedūras uzsākšanu nekoptu īpašumu Baltinavas centrā atzīšanu par bezsaimnieka mantu, lai būtu juridiskas tiesības ar tiem rīkoties.
Kas ir paveikts Jūs vērtējat, bet plānu un realizējamo projektu priekšā vēl daudz - šogad vien jau realizējas 6 projekti, un prātā vēl citi – lasīsiet turpinājumā. Lielu darbu projektos ir
ieguldījusi plānošanas un aīstības speciāliste Sarmīte Tabore, kura visas izvirzītās projektu idejas ir “likusi uz papīra” un sekojusi dokumentu virzībai visu uzraudzības laiku. Realizācijas
gaitā augsti vērtēju bijušā izpilddirektora Henriha Logina - Slišāna un saimniecības daļas vadītāja Agra Mežala ieguldījumu. Bez projektu starpniecības viņu vadībā tika izremontētas
novada domes telpas, pārbūvēta kurinātava, rekonstruētas WC kultūras namā, apgaismotas ielas, atjaunots asfalts Tilžas ielā un veikti daudzi citi saimnieciskie darbi. Paldies viņiem!
Daudz esam arī iesaistījušies dažādos “nestandarta” pasākumos kā Zemes stunda ,Muzeju naksts, Baznīcu nakts, Vispasaules veselības diena, ,,100 labie darbi”, Lielā talka, “Rypoj
vasals!, Izbaudi ziemu Ziemeļlatgalē!” un citos. Paldies MMS direktorei Marijai par jaunas tradīcijas aizsākšanu- Vasarassvētku koncertu parkā, kas vēl vērienīgāks paredzēts arī
šogad 4.jūnijā, paldies muzeja vadītājai Antrai, sabiedrisko aiecību speciālistēm Madarai un Evitai, kultūras nama vadītājām Guntai un Intai, pašdarbības kolektīvu pašaizliedzīgajiem
vadītājiem, iestāžu vadītājiem, biedrībām “Jaunieši Baltinavai” un “Sukrums” par sabiedriskajām aktivitātēm un projektu idejām.
Es lepojos ar novada cilvēkiem, kuri, spītējot visām negācijām, dzīvo un strādā šeit. Par to, ka mūsu zemīte tiek sakopta, ka tuvāki un tālāki ciemiņi apbrīno Guntara B., Veltas M.,
Arta B., Ilmāra B.,Jura D. labības laukus, Pētera L.,Andra K., VolmāraS.,Ženijas K., Dagņa K. ganāmpulkus, Pētera L.,Imanta B., Sandras L., Aigara B.biškopības produkciju un, protams,
arī ar visiem tiem,kuri kopj lielāku vai mazāku, bet savu zemes stūrīti! Pēc augstskolu beigšanas ir atgriezušies saimniekot jaunieši– Volmārs, Sandis ,Aigars B. ,Ilze, Edmunds,Mārtiņš
K., arī mani dēli Gatis un Mārtiņš, Dagnis, Ginta K un Inese S.- prieks par Jums! Ceru, ka tuvākajā laikā pēc studijām saimniekot turpinās arī Elvis B., Aldis D., Arvis K.!
Šodien saku paldies visiem deputātiem, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbiniekiem par kopēji paveikto! Paldies visiem baltinaviešiem par atbalstu, norādījumiem un arī
kritiku, ko esat veikuši pašvaldības darba uzlabošanai. Zinu un saprotu, ka vēlmju un nepieciešamību ir daudz vairāk par paveikto, tāpēc aicinu visus būt atbildīgus un nopietni izvērtēt
deputātu kandidātus, viņu piedāvātās aīstības programmas darbam jaunajā sasaukumā un nestāvēt malā, bet noteikti piedalīties vēlēšanās! Es ceru, ka jaunā novada vadība pilnveidos un realizēs jau iesāktos un vēl plānotos projektus un radīs arvien vairāk iespēju paaugstināt mūsu novada iedzīvotāju labklājību, stingri pastāvot uz sava novada statusa saglabāšanu. Lai izdodas!
Ar cieņu,
Lidija Siliņa

Par paveikto četros gados...

Ir pagājis kārtējais sasaukums, laiks atskatīties uz paveikto! Protams, viss ir paveikts kopīgā komandas darbā, visiem kopā!
Gribētos atzīt, ka pavadītais laiks, darbojoties domē, ir devis neatsveramu pieredzi un zināšanas. Pieļauju, ka daži lēmumi varbūt ir pieņemti sasteigti, daži secinājumi ne pārāk iepriecinoši,
taču ir daudz darīts, lai domē pieņemtie lēmumi būtu par labu visiem novada iedzīvotājiem. Protams, izdarīt droši vien varēja daudz vairāk un daudz labāk. Pašvaldības budžets
diemžēl ir ierobežots, pirmkārt ir jānodrošina iestāžu nepārtraukta un efektīva darbība, vajadzību ir daudz, visas problēmas prasa risinājumu, finanšu līdzekļi cik nu viņi ir, tik ir.
Manuprāt, reizēm iedzīvotāji neizprot, ka naudas līdzekļi ir ierobežoti. Sevišķi finansiāli smags bija 2015.gads, kad nomaksājot tekošos pakalpojumu rēķinus novada kontu atlikumi
bija dramatiski mazi, visas iestādes pārgāja uz stingru taupības režīmu. Ar deputātu stingri pārdomātajiem pieņemtajiem lēmumiem, iestāžu vadītāju un darbinieku gudru rīcību veiksmīgi
izkļuvām no kritiskas situācijas.
Šis sasaukums bija, var teikt, “līdzsvara” sasaukums, kad tika pārstāvēti deputāti no dažādām iestādēm, jomām, tas bija ļoti svarīgs faktors it sevišķi pašvaldības gada budžeta apstiprināšanā, tas ļāva finansējuma sadalē ievērot vienlīdzības principu, kas ir ļoti svarīgi, kad labvēlība no deputātu balsojuma nav kādai vienai iestādei vai jomai.
Plānojot kārtējos pašvaldības gada budžetus mēs, visi deputāti, atbalstījām domes priekšsēdētājas uzstādījumu, ka budžetam jābūt bezdeficīta, pateicoties tam šodien pašvaldībai nav
kredītsaistību iestāžu ikdienas uzturēšanas nodrošināšanai.
Protams varbūt esam arī kādreiz kļūdījušies, bet vienmēr esam centušies kļūdas labot un uzņemties atbildību. Deputāta darbs ir atbildīgs, tas nav skaists vārds, vai krēsls, kā reizēm daži
iedomājas. Vissvarīgākais ir domāt par sava novada iedzīvotājiem, viņu vajadzībām, problēmām un palīdzēt rast risinājumus, reizēm pat ne tik daudz pieturoties pie likumiem, bet pie
cilvēciskā!
Pati darbojos divās komitejās: Finanšu (priekšsēdētāja Lidija Siliņa) un Sociālo un saimniecisko lietu (priekšsēdētājs Viktors Graudumnieks) komitejās. Izskatīti ļoti daudz jautājumu,
dotas atbildes uz iedzīvotāju iesniegumiem, mēģināts rast kompromisu strīdīgos jautājumus, kad atšķīrās viedokļi. Jautājumi tika risināti balstoties uz savstarpējo cieņu, sapratni un uzticēšanos. Abas komitejas darbojās ar lielu atdevi, pienākuma apziņu pret saviem vēlētājiem, katrs izskatāmais jautājums tika izdiskutēts, pārdomāts un vienmēr pieņemts lēmums izejot
no principa “par labu novada iedzīvotājiem”. Domē darbojās vēl trešā komiteja Izglītības, kultūras un sporta (priekšsēdētājs Rolands Keišs), jāsaka, ka šīs komitejas darbībai ir jāvelta
kritiskas piezīmes, par ko atbildība jāuzņemas komitejas priekšsēdētājam.
Darbojoties komitejās esmu sagatavojusi Nolikuma projektus – Gada cilvēkam, Sakoptākai sētai, biznesa idejai, Baltinavas novada preču zīmes skicei, kā arī iesniegusi daudzus priekšlikumus.
Pamatoti ir pārmetumi no iedzīvotāju puses par slikto pašvaldības ceļu stāvokli, arī galvenā problēma finansējums. Ceļi ir būvēti vēl padomju laikā, pārsvarā tika veikti nelieli remonti,
apjomīgiem ceļu atjaunošanas būvdarbiem finansējuma nav bijis. Jau 2015.gadā visi domes deputāti atbalstīja ideju iesaistīties projektos, kur ir iespējam ES finansējuma piesaiste un
šogad projektu tiek uzsākti realizēt. Kopā ar izpilddirektoru, saimniecības nodaļas vadītāju un novada domes darbiniekiem šogad iesniedzām priekšlikumu Sociālo un saimniecisko
lietu komitejā par greidera iegādi. Vecais greiders bija tehniski novecojis, ar to nav iespējama kvalitatīva un pareiza ceļa profila veidošana, bet greidera pakalpojumu ņemšana apmēram
3 reizes sadārdzina ceļu uzturēšanas izmaksas. Mums izdevās pamatot greidera iegādes nepieciešamību un aprīlī tika iegādāts greiders.
Baltinavas novadā bezdarbs ir 18,4%, galvenā problēma ir daba vietu neesamība. Uzskatu, ka problēma ir sāpīga un tas ir galvenais faktors jauniešu aizbraukšanai no novada, tam ir
tiešākais sakars ar apdzīvotības samazināšanos laukos un skolēnu skaita samazināšanos. Gribu paskaidrot iedzīvotājiem, ka pašvaldība tieši nevar radīt jaunas darba vietas, piem: uzcelt
rūpnīcu vai izveidot uzņēmumu, to pašvaldība nemaz pat nedrīkst darīt, tā ir pilnīgi uzņēmēju kompetence. Saprotu arī to, ka iedzīvotājiem grūti izprast, ka šodien nedzīvojam sociālismā
ar plānveida ekonomiku, kad valsts būvēja rūpnīcas, veidoja padomju saimniecības, lai iedzīvotājiem tiktu nodrošināts darbs, tagad ir tirgus ekonomika, tagad pavisam citas vērtības.
Pašvaldība vienīgi var veicināt uzņēmējdarbību, tādējādi, ka rīkot apmācības, seminārus, pieredzes apmaiņas braucienus, rīkot biznesa ideju konkursus, organizēt tirdziņus un tamlīdzīgi
un to jau mēs darām šajā sasaukumā. Šogad ir izsludināts biznesa ideju konkurss ar iespēju saņemt atbalstu mazajām lauku saimniecībām un mājražotājiem. Ir izstrādāta arī preču zīme
“Ražots Baltinavā!”
Vadīju Baltinavas novada Iepirkumu komisiju (komisijas locekļi: Inta Vilkaste, Imants Slišāns, Vladimirs Bolgarovs, līdz 2016.gada aprīlim Henrihs Logins-Slišāns, pēc 2016.gada
aprīļa Jānis Bubnovs). Iepirkumu komisija veic novada domei un pašvaldības iestādēm nepieciešamos iepirkumus un darbojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, sākot ar 2013.gada
1.aprīli iepirkumu komisijas priekšsēdētājs, komisijas locekļi un iestāžu vadītāji (līgumu parakstītāji) ir pakļauti administratīvai atbildībai, kur par pārkāpumiem iepirkumu jomā var
tikt piemērots sods līdz 700 euro. Iepirkumu komisijas pienākumos bija sagatavot iepirkuma nolikumus, iepirkuma līguma projektus, tehniskās specifikācijas, ievietot paziņojumus
IUB mājas lapā, ievietot paziņojumus novada mājas lapā, iesniegt statistikas pārskatus, organizēt iepirkumu komisijas sēdes (nolikumu apstiprināšanas un iepirkuma izsludināšanas,
aplokšņu atvēršanas, un piedāvājumu izvērtēšanas).
Sasaukuma laikā ir organizēti 67 iepirkumi, notikušas 212 iepirkumu komisijas sēdes.
Pārstāvēju Baltinavas novada pašvaldības un Baltinavas novada iedzīvotāju intereses biedrībā “Balvu rajona partnerība” kā valdes locekle, piedalījos 37 valdes sēdēs, kuras notika
ārpus darba laika no plkst. 17.30 Balvos. Ir sēdēs, kuras ievilkās pat līdz plkst. 20.30. Šis pienākums, ko pildu bez atlīdzības.
Noslēgumā gribu pateikt vislielāko paldies domes priekšsēdētājai, kolēģiem deputātiem, novada administrācijas darbiniekiem, iestāžu darbiniekiem, visiem novada iedzīvotājiem par
sadarbību, atbalstu, savstarpējo uzticēšanos un sapratni!
Jaunā sasaukuma deputātiem gribu novēlēt – mācīties no mūsu kļūdām, uzticēties kolēģiem, cienīt vienam otru, ja ir dažādi viedokļi mācēt uzklausīt un sadzirdēt vienam otru, uzklausīt
un sadzirdēt savus vēlētājus! Un atcerēties, deputāts nav skaists vārds, prestižs amats ar ko lielīties draugu lokā vai sociālajos tīklos, bet gan smags un atbildīgs darbs, ar vislielāko
atbildību savu vēlētāju priekšā!
S.Tabore

Baltinavas novada domes realizētie projekti 2013-2017.gadā

Baltinavas novada dome šajā sasaukumā ir veiksmīgi realizējusi veselu virkni projektu, ir apgūts finansējums 518 494 euro apmērā. Tas varēja būt arī lielāks, bet sākoties jaunajam plānošanas periodam visi fondi strādāja pie likumdošanas sakārtošanas un projekti šajā laika periodā nebija vispār pieejami.
Visapjomīgākais 2014.gadā realizētais projekts "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta" finansētais projekts "Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, uzlabojot Baltinavas vidusskolas
ēkas energoefektivitāti" Nr. KPFI - 15.2/71. Kopējas izmaksas sastādīja 338 874,67 euro. Projekta aktivitātes - ēkas sienu, cokola un jumta pārseguma siltināšana, apkures cauruļu
izolēšana ar jaunu siltumizolāciju, ventilācijas/rekuperācijas sistēmas izbūve, apkures radiatoru un aprīkojuma nomaiņa. Otrs 2014. gadā realizētais "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta" finansētais projekts bija "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Baltinavas kultūras namā" Nr. KPFI – 15.3/49. Projekta ietvaros tika veikta ēkas
ārsienu siltināšana, bēniņu papildus siltināšana, cokola siltināšana, koka logu nomaiņa ar PVC profila dubultā stiklojuma pakešu logiem, koka durvju nomaiņa ar PVC profila durvīm,
apkures sistēmas rekonstrukcija radiatorus aprīkojot ar individuālās siltuma plūsmas radiatoriem. Kopējās izmaksas 145 050,67 euro. 2014. gadā Baltinavas novada dome realizē
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pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" projektu "Informācijas stenda izbūve Baltinavā" Nr. 13-07-LL04-L413202-000016. Izbūvēts informatīvais tūrisma stends. Projekta kopējās izmaksas sastādīja 6152,57 euro. Tāpat 2014.gadā tika realizēts projekts
LEADER pasākumā “Tirdzniecības punkta ierīkošana Baltinavas ciemā” . Tika izbūvēta tirdzniecība s punkta nojume, lai nodrošinātu tirdzniecību Baltinavas novada lauksaimniekiem,
mājražotājiem, amatniekiem. Projekta kopējās izmaksas 8370,74 euro.
2015.gadā LEADER pasākuma 1.rīcībā "Sociālo pakalpojumu izveidošana un attīstība" Baltinavas
novada pašvaldība realizēja projektu "Pašapkalpošanās veļas mazgātavas izveide Baltinavas novada
Baltinavā". Projekta ietvaros tika atjaunota telpa, iegādāti veļas mazgāšanas automāti, uzstādīta dušas
kabīne. Projekta kopējās izmaksas 6555,85 euro.
Paralēli projektu realizācijai Baltinavas novada pašvaldības darbinieki veiksmīgi strādāja pie jaunā
plānošanas perioda projektu pieteikumu sagatavošanas un iepirkumu veikšanas. Tieši 2016.gadā un
2017.gada sākumā ir paveikts milzīgs darbs pie jauno projektu realizācijas.
2015.gadā tika organizēta sabiedriskā apspriešana novada lauksaimniekiem, lai noteiktu prioritāros
ceļus ELFLA pasākumam “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un izstrādātu
izmaiņas Attīstības programmas Investīciju plānā, ņemot vērā apspriešanas rezultātus. 2016.gada sākumā tika organizēts iepirkums tehniskās dokumentācijas izstrādei, kur līguma slēgšanas tiesības ieguva IK “RK ceļu projekts”. Tehniskā dokumentācijas izstrāde tika pabeigta 2016.gada oktobrī.
2017.gada janvārī tika izsludināts Atklātais konkurss ceļu: Čudarīne-Obeļova un Baltinava-Abriņas
pārbūvei. 2017.gada martā tika izvērtēti Atklātā konkursa rezultāti un līguma slēgšanas tiesības ieguva
VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”. Pašlaik ir iesniegta visa tehniskā dokumentācija un iepirkuma
procedūras dokumentācija LAD pārbaudei. Projekta kopējās izmaksas 345 989,08euro.
Tāpat 2015.gadā tika uzsākts darbs pie SAM 5.6.2. „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās
teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” projekta “Uzņēmējdarbības dažādošanas iespējas un ceļu kvalitātes uzlabošana Baltinavas novadā”, kura ietvaros tiks uzklāts asfaltsegums ceļam Čudarīne-Tutinava 2 km garumā. Maija beigās ir jābūt pabeigtai tehniskās
dokumentācijas izstrādei. Jūnija sākumā ar lielu steigu būs jāizsludina Atklātais konkurss būvdarbu
veikšanai, lai augusta sākumā visu dokumentu paketi varētu iesniegt Balvu novada pašvaldībai, kura Realizētais projekts "Pašapkalpošanās veļas mazgātavas izveide Baltinavas noir vadošais sadarbības partneris. Jāpiezīmē, ka šim projektam ir tikai viena kārta un ja laikus
vada Baltinavā".
neiesniegsim dokumentāciju, projekta realizācija var izpalikt. Kopējās izmaksa provizoriski plānojas
250 000 euro.
Uz doto brīdi novadā tiek realizēti četri LEADER projekti:
1. "Baltinavas Vēsturiskā centra laukuma labiekārtošana" ar kopējām izmaksām 53312,59 euro.
2. "Mans novads tautas deju rakstos" ar kopējām izmaksām 8521, 06 euro.
3. “Bērnu rotaļu laukuma izveide Baltinavā" ar kopējām izmaksām 11334,68 euro.
4. “Baltinavas novada muzeja izstāžu telpas atjaunošana” ar kopējām izmaksām 11319,62 euro

Realizētais projekts “Tirdzniecības punkta ierīkošana Baltinavas ciemā”
Realizētais projekts "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Baltinavas
kultūras namā"

Realizētais projekts "Informācijas stenda izbūve Baltinavā"

Realizētais projekts "Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, uzlabojot Baltinavas
vidusskolas ēkas energoefektivitāti"
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Baltinavas novada izglītības iestādes par paveikto 4 gados

Baltinavas vidusskolā šajos gados veiksmīgi noritējis izglītības process. Skola īsteno vispārējās vidējās un pamatizglītības programmas, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem
ar mācīšanās traucējumiem, pirmsskolas izglītības programmu, piedāvā daudzveidīgu interešu izglītību, sniedz atbalstu karjeras izglītībā. 2016. gadā skola un izglītības programmas
akreditētas līdz 2022. gadam. Ar 2016. gada septembri, reorganizējot Baltinavas pirmsskolas izglītības iestādi, skolai pievienotas pirmsskolas grupas. 2015. gadā skola saņem Draudzīgā aicinājuma fonda balvu par CE
rezultātiem matemātikā un latviešu valodā, pēc eksāmenu rezultātiem kopvērtējumā lauku skolu grupā iegūst 3.vietu valstī. 2016. gadā ir labāko
skolu reitingā par CE rezultātiem angļu valodā. Skolā ieviesta novada mācība, pēc izvēles vidusskolā- uzņēmējdarbības programma „Esi līderis!”.
Skolēni aktīvi iesaistās jaunsardzē, dažādos interešu pulciņos, uz vietas
skolā var darboties Balvu sporta skolas volejbola grupās. 2015. gadā skolēni piedalās XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos Rīgā.
Stabils izglītojamo skaits. 2013.gada septembrī Baltinavas vidusskolā
mācās 125 izglītojamie (116 skolēni 1.-12.klasē un 9 bērni sešgadīgo grupiņā). 2017. gada maijā skolā ir 147 izglītojamie (112 skolēni 1.-12.klasē
un 34 bērni pirmsskolas grupās).
Pakāpeniski uzlabots skolas materiāltehniskais nodrošinājums, mācību
kabinetu aprīkojums (multiprojektori, datortehnika, pastāvīgs interneta
pieslēgums visās telpās, mēbeles, meiteņu mājturības kabineta renovācija,
aktu zāles grīdas seguma atjaunošana u.c.), skolas teritorijas fiziskā vide.
2014. gadā veikta skolas ēkas renovācija,- pašvaldība īstenojusi skolas
ēkas siltināšanas projektu „Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, uzlabojot Baltinavas vidusskolas ēkas energoefektivitāti” (KPFI + pašvaldības
līdzfinansējums). 2016. gadā skolas telpas 1. stāvā labiekārtotas, pielāgojot
pirmsskolas grupu darbam.
Skola iesaistījusies projektos (tai skaitā starptautiskos), gan papildinot skolas materiāltehnisko bāzi, gan sniedzot skolēniem un skolotājiem starptautisku pieredzi, metodisku atbalstu,- ES programmas Comenius „Skolu daudzpusējās partnerības” projekts (ar projekta partneriem Vācijā, Polijā, Čehijā), SFL finansēts projekts
„Paaudžu centra izveide Baltinavas novadā”, IAC projekts „Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”, „Samsung Skola nākotnei” u.c. mazāki projekti.
Skolā ir pašvaldības apmaksātas brīvpusdienas visiem skolēniem līdz 12.klasei, nodrošināti skolēnu pārvadājumi uz skolu un no skolas, papildināti skolēnu pārvadājumu maršruti, apmaksātas skolēnu ceļa biļetes sabiedriskajā transportā, piešķirti pabalsti skolēniem par sasniegumiem mācību olimpiādēs, konkursos, sportā.
Pats galvenais skolā ir mūsu cilvēki- skolēni, bērni, skolotāji, tehniskie darbinieki, vecāki, daudzo gadu absolventi un bijušie kolēģi! Sirsnīgs paldies visiem! Paldies par atbalstu pašvaldībai, baltinaviešiem, visiem labvēļiem un palīgiem!

Pašvaldības atbalsts Baltinavas Kristīgajai internātpamatskolai:
•Pabalsti bērna izglītības nodrošināšanai Baltinavas novadā deklarētiem bērniem
•Atbalsts skolēniem- godalgotu vietu ieguvējiem
•Pateicības pedagogiem par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā konkursiem,
olimpiādēm, sacensībām
•Bezmaksas transports mācību ekskursijām skolēniem
•Bezmaksas transports skolotāju pieredzes apmaiņas braucieniem
•Ūdensvada pieslēgšana Baltinavas ciemata ūdens apgādes sistēmai
•Ceļa izdevumu segšana skolēniem ar 01.01.2017.
•Atvaļinājumu pabalsti tehniskajiem darbiniekiem
•Degvielas izdevumu segšana bērnu-invalīdu mājmācības nodrošināšanai
•Darbinieku obligāto veselības pārbaužu izmaksu segšana
•Saldumu paciņas skolēniem Ziemassvētkos
•Latvijas- Šveices projekts “Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību
vispārējās izglītības iestādēs”, izdevumu apmaksa sistēmas uzturēšanai
•Pedagogu godināšana darba jubilejās
•Atbalsts saimniecisko darbu veikšanai ( malkas griešana)- bezdarbnieki
•Atbalsts vides izglītības vasaras nometnēm “Pētnieki”
•Fiansējums darbinieku atlaišanas pabalstiem
•Finansiāls atbalsts Kristīgās konferences organizēšanai, sakarā ar Kristīgās
skolas nosaukuma 20 gadu jubileju
•Pašvaldības administrācijas viesošanās skolā pasākumos un svētkos
•LEADER projekts par tautas tērpiem folkloras kopai (patreiz)

Skolēnu nometne Pētnieki

4

Labāko skolēnu godināšanas pasākums BKI

Priekšsēdētājas uzruna izlaidumā

BV Maijs_Baltinavas Vēstis 22.05.2017 11:36 Page 5

2017. gada Maijs

Baltinavas novada domes informatīvais izdevums

Ieskats aizgājušos gados, darbos, notikumos...

Kādu dienu pārcilājot vecus papīrus izkrita sen neredzētas bildes- viens no pirmajiem ģimeņu vakariem Baltinavā 80tos gados. Tādus vakarus bieži lūdza mani vadīt- „Bez mīlestības
nedzīvojiet, bez mīlestības viss ir mazs”
Visi tad zināja šo Ziedoņa dzeju. Sākumā runas, tad apsveikumi, priekšnesumiem, arī kafijas galdiņi, konkursi. Deju konkurss- cik tajā daudz jautrības- varējām mēs abi ar Inocentiju
dejot, bet īstus aplausus saņēma retro pāris –Dekteri un Viļņi. Tad visu Baltinavu un rajonu satricināja Ziemeļlatvijas festivāls – Latgales kultūras mantojums. Kluba zālē podu, bļodu
izstāde, pie sienām cimdi, senie dvieļi, dažādi citi veidojum, logos karājās gleznotāja Putniņas gleznas, ārā uz deķiem mirdz dzintara krelles, piespraude. Ļaužu jūra – visi grib redzēt
dzirdēt, pirkt podus, bļodas, piedalīties viktorīnās, baudīt gardumus, pie vakara galda īsta tautas sapulce. Vadītāji- Veneranda Andžāne un Dzintars Meščanovs. No Rīgas atbraukusi visa
Kultūras ministrija ar Pujātu un Zvejsalnieku priekšgalā. Visam trakumam pa vidu maļas tautas tribūns A. Kūkojs. Kad uz laiku par kultūras nama vadītāju ieliek Putniņu, viņa kopā ar
citiem entuziastiem panāk, ka Baltinavā kā pirmajā vietā organizē konkursu ”Spiets”, kurā uzvar Lāču ģimene. Talāk šī tradīcija tiek turpināta un Valsts svētku koncertu laikā Baltinavas
kultūras namā notiek konkurss „Dziedošās ģimenes’.
Tiek atklāta jaunā estrāde parkā. Tās tapšanā milzīga slava agronomam Aleksandrovam par spītīgo neatlaidību. Atkal priekšnesumi dejas, konkursi, ļaužu simti- Visa Baltinava un kaimiņciemi. Te sev slavu ceļ I. Koroļkova- kordiriģente, entuziaste. Mūžīga piemiņa viņai, pāragri uz to pasauli aizsauktai dvēselei. Tād nāk folkloras festivāli „Baltica”, kurus koriģē
Ruta Cibule, bet piedalās etnogrāfiskie ansambļi arī Baltinavas – to vada A. Logina un A. Krakope. Sabrūk visa valsts iekārta , veidojas cita valsts... Bet Baltinavas estrādē speciālo
skolu vestivāls ar TV piedalīšanos, pāri parka korēm skan latviešu dziesmas, mastā plīvo sarkanbaltsarkanais karogs, ko uzvelk A. Vilkaste. Tālu pāri Baltinavas robežām lepni skan vidusskolas meiteņu ansambļa „Vērmelīte” vārds, ko gadu desmitiem vada A.Nagle. Tāpat arī skolas un novada deju kolektīvu lepnās dejas. I. Kašas vadītas un mācītas. 1995.gada Jāņos
Baltinavā ierodas valsts prezidents Guntis Ulmanis- viņš svin tautas svētkus Kristīgajā skolā. Jau puķu dārzā viņu sagaida etnogrāfiskais ansamblis tautu tērpos Rancāna vadītais stīgu
ansamblis, kurā skaisti spēlēja arī keišu ģimene. Vai var saskaitīt vietas, kur šī ģimene ir muzicējusi? Lucijas kundze, šodien 2017. gada maijā zemu paklanos jūsu sāpēm, zaudējot visus
trīs dēlus. Esmu jūsu bēdu māsa mūžu mūžos.
Prezidenta kundze tiek aplīgota ar vismīkstākajām latgaļu dziesmām. Viņai patīk! Nevar nepieminēt klubā sarīkoto folkloras festivālu „Pie zirņu bļodas” Vada, latgaļu dzeju deklamē
Veneranda Andžāne un Dzintars Meščanovs., enerģiskā kluba vadītāja Ilga Ločmele, ciemos atbraukuši Bauskas Drēģeri, piedalās Bavu rajona etnogrāfiskais ansamblis, podu, bļodu
izstāde, cimdu jūra uz sienas. To demonstrē R. Timoškāns. Zālē Zvejsalnieks, Cibule, Kazinovskis, Kūkojs un citas svarīgas personas. Ārā – 25 grādu temperatūra, apkures nav, gaisu
pūš kondicionieris. Dzeju lasa arī A. Slišāns, dejo Upītes bērnu ansamblis, dzied un deklamē bērnu dārza maziņie bērni Bordānes vadībā. Pēc tautas dziesmu nodziedāšanas ar zirņiem
cienā ansamblis „Ganiņi” R. Lāces vadībā. Baušķenieku sajūsma sit augstu vilni. Neparastu krusta deju izpilda Upītes bērnu ansamblis, zirņus dala abi Slišāni. Deg svecītes , ir aizkustinošs brīdis. Izejot no kluba , pastalas piesalst pie kājām.
Dzeltenā ēka parka malā1 – No turienes vienmēr skan košas melodijas, šo skolu prasmīgi vada Marija Bukša. Tur vienmēr patīk ienākt, piedalīties koncertos. Bet sevišķi spožs bija
pūtēju orķestra festivāls pagājušajā vasarā. Arī tagad būšot kāds jauks pūtēju orķestru koncerts. Lai skan jaunā skolotāja Aigara Bukša vadītās ansambļa trupas! Tālu skan arī sieviešu
ansambļa smeldzīgās skaņas, ko vada Marija. Tāpat arī Baltinavas kora dziedātās dziesmas. Protams, nevaru savu īso rakstiņu pabeigt bez teātra „Palādas”paslavēšanas – kurš gan
Latvijā to nezina. Viņu balsis skan arī uz Drāmas teātra skatuves un daudzām citām skatuvēm Latvijā. Te jāpateicas arī Briežuciema teātra grupai ar atraktīvo Jāzepu Jermacānu
priekšgalā. Tāpat arī ikgadējie 1. Adventes svētki baznīcā un klubā, 10 gadus pēc kārtas. Tāpat Latgalei veltītie pasākumi I. Slišāna un citu vidusskolas pedagogu vadībā- „Vasals Baļtinovā”. Gribētos, lai tajos un citos literāros pasākumos vairāk skanētu Baltinavas dzejnieku dzeja , ne tikai septembrī. Tāpat patiktu, ka estrādē vasaras laikā būtu vairāk izmantota ar
sezonai piemērotiem koncertiem, humora sestdienām, senioru svētkiem. Tāpat svētkos patīkami redzēt pašus baltinaviešus, ne tikai ciemiņus. Piemērma ielu svētki, mazi koncerti Baltinavas dekoratīvajos laukumos, reklāmu parodiju vakari. Piedodiet , ja visus nenosaukšu, esmu daudz ko piemirsusi, un arī slimības daudz ļauna darījušas. Pašās beigās tādu maija
sveicienu es sūtu Jevģenijam Zelčam par tiem laikiem, kad vadīju NVO „Supāni” kā kuro reizi mums gāja, bet atteikumu nebija ne reizsi, arī trakajā braucienā uz Lielvārdi. Tāpēc
beigās – Labu dari, kur vien vari, kad vien vari, kam vien vari!
V. Andžāne

Pašvaldību vēlēšanas 2017
Kandidātu saraksti

„Savam novadam”
1. Imants Slišāns
2. Guntars Bartkevičs
3. Kaspars Kaņepe
4. Irēna Kaša
5. Rudīte Laganovska
6. Dace Ločmele
7. Solveta Logina
8. Sandis Logins
9. Oļegs Maksimovs
10. Dzintars Meščanovs
11. Velta Mītke
12. Agita Zelča

„Mēs Baltinavai”
1. Sarmīte Tabore
2. Ināra Daukste
3. Ilze Doru
4. Antra Keiša
5. Andris Keišs
6. Lilita Kūkoja
7. Pēteris Logins
8. Henrihs Logins- Slišāns
9. Aelita Mežale
10. Inese Siliņa
11. Kaspars Sisojevs
12. Inta Vilkaste

“Baltinava- laikam līdzi”
1. Aigars Keišs
2. Uldis Logins
3. Līga Careva
4. Anele Bordāne
5. Marija Skaba
6. Marita Kušnire
7. Arnulfs Slišāns
8. Ingrīda Oļipova
9. Janīna Keiša
10. Rolands Keišs

Priekšvēlēšanu programmas
„Savam novadam”

Ievērojot baltinaviešu pausto gribu, 2009. gadā izveidots Baltinavas novads. Arī tagad uzskatām, ka pirmā līmeņa pašvaldībai jābūt pēc iespējas tuvāk cilvēkam. Stingri iestājamies par
savu- Baltinavas novadu! Baltinaviešu interešu labā pilnveidosim arī starpnovadu sadarbību. Mūsu- apvienības „Savam novadam” pārstāvju darbības centrā ir cilvēks! Strādāsim, lai
īstenotu novada iedzīvotāju gribu, balstoties uz vispārcilvēciskām un kristīgām vērtībām. Stiprināsim lokālo (savs novads), reģionālo (Latgale) un nacionālo (Latvijas valsts) identitāti.
Par pašvaldības darba prioritāti paturēsim iedzīvotāju labklājības veicināšanu. Ievērojot pēctecības principu, turpināsim visas tās pozitīvās lietas, kas uzsāktas iepriekšējā novada darbības
laikā. Aizstāvēsim Baltinavas novada un vispār lauku, austrumu pierobežas, Latgales iedzīvotāju intereses par spīti valstī augošajai centralizācijai un birokratizācijai. Baltinavas novads
ir Latvija, tāpēc arī baltinaviešiem ir tiesības saņemt visu to, ko nosaka Satversme, Latvijas likumi un normatīvie akti. Mēs apņemamies: - Iestāties par Baltinavas novada interesēm un
aizstāvēt tās, aktīvi darbojoties Latvijas Pašvaldību savienībā, Latgales plānošanas reģionā, Latvijas novadu apvienībā. - Cīnīties par iespējām novada attīstībai izmantot mūsu teritorijas
kā ES austrumu pierobežas statusu (uzņēmējdarbības vides veicināšana, attāluma jeb reģionālā koeficienta piemērošana). - Uzlabot novada vadības un administrācijas dialogu ar sabiedrību. Novada attīstībai svarīgos jautājumos iedzīvotāju viedokli noskaidrot, organizējot aptaujas un iedzīvotāju forumus. Sniegt vispusīgu informāciju pašvaldības mājas lapā, „Baltinavas Vēstīs”, reģionālajos laikrakstos, sociālajos tīklos. - Stingri turēties pie pārvaldības labās prakses- vadošajiem amatiem pašvaldībā cilvēkus izvēlēties tikai konkursa kārtībā. Atbalstīt līdz šim uzsākto vai plānošanas dokumentos noteikto ieceru un projektu īstenošanu (rotaļu laukuma izveide pie vidusskolas, ceļu rekonstrukcija, muzeja labiekārtošana u.c.)
- Novada attīstībai izmantot ES fondu, LAD, pārrobežu sadarbības projektu finansējumu, Latvijas Investīciju attīstības aģentūras (LIAA) piesaisti. - Saglabāt esošo sociālo pabalstu un
pakalpojumu sistēmu (bērna piedzimšanas, apbedīšanas pabalsti, brīvpusdienas visiem skolēniem u.c.). - Izveidot “Dienas centru” mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām. - Nodrošināt
transportu ārstniecības iestāžu apmeklējumam personām krīzes situācijās. - Atbalstīt ģimenes ārsta prakses darbību Baltinavā, piesaistīt medicīnas speciālistu pakalpojumus (piem., zobārsts, fizioterapeits, speciālistu izbraukuma vizītes). - Uzturēt pašvaldības ceļus labā kārtībā. - Rūpēties par novada teritorijas labiekārtošanu un vides sakārtošanu, risināt „graustu jautājumu”. - Atbilstoši pašvaldības kompetencei, veicināt uzņēmēju, lauksaimnieku, mājražotāju darbību, darbavietu saglabāšanu un jaunu radīšanu. - Stimulēt labvēlīgas vides veidošanu
uzņēmējdarbībai un investīciju piesaistei, organizējot pārrobežu sadarbību. - Organizēt atvērto durvju dienas, popularizējot vietējos uzņēmējus, amatniekus, mājražotājus un tūrisma iespējas. - Saglabāt visu esošo izglītības piedāvājumu, ko sniedz Baltinavas vidusskola, Baltinavas Mūzikas un mākslas skola un Baltinavas Kristīgā internātpamatskola. - Izglītības
iestādes turpināt pilnveidot kā daudzfunkcionālus centrus (formālā izglītība, interešu izglītība, mūžizglītība, karjeras izglītība, vasaras skolas, radošās nometnes, semināri, kursi u.c.) Piesaistot skolēnus Baltinavai arī no citiem novadiem, paplašināt izglītības piedāvājumu (neklātiene, valsts aizsardzības mācības izvēles iespēja u.c.), papildināt skolēnu pārvadājumu
maršrutus, izmantot kristīgās skolas internātu arī vidusskolēniem. - Stimulēt talantīgos skolēnus (olimpiāžu, konkursu, sacensību uzvarētāju materiālie pabalsti, stipendijas labākajiem
mācībās vidusskolas posmā). - Veikt sporta laukuma rekonstrukciju. - Izveidot jauniešu iniciatīvu (brīvā laika) centru. - Novada iedzīvotāju interesēs sadarboties un atbalstīt NVO un
vietējās draudzes. - Dažādot kultūras un sporta dzīvi, veicināt tūrisma attīstību, izmantojot novada dabas un kultūras mantojumu, cilvēkresursus. - Izstrādāt novada kultūras vērtību saglabāšanas un popularizēšanas stratēģiju. - Sadarbojoties ar Valsts policiju un citām valsts struktūrām, veicināt sabiedriskās kārtības ievērošanu, ugunsdrošības un glābšanas pasākumu
nodrošināšanu. Esam gatavi savas domas un darbus veltī SAVAM NOVADAM! Aicinām uz to katru baltinavieti!
Turpinājums nākamajā lappusē
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„Mēs Baltinavai”

Vēlētāju apvienība „Mēs - Baltinavai”, balotējoties pašvaldību vēlēšanās viennozīmīgi iestājamies par sava novada statusa - administratīvi teritoriālās vienības saglabāšanu un esam
atvērti sadarbības projektiem ar kaimiņu novadiem. Mūsu mērķis ir radīt priekšnoteikumus novada teritorijas attīstībai, efektīvai novada pārvaldei, dabas resursu saimnieciskai izmantošanai, novada iedzīvotāju labklājības veicināšanai, Latgales kultūras mantojuma, mentalitātes un tradīciju saglabāšanai. Novada attīstības virzošais spēks un mūsu novada lepnums
ir mūsu novada iedzīvotāji. Darbības pamatprincipi ir godīgums, profesionalitāte, atklātība, konkrētība ar vienlīdzīgu attieksmi un cieņu pret cilvēku. Apņemamies 2018. gadā uzsākt
Baltinavas novada attīstības programmas izstrādi. Strādāsim pie ES līdzekļu piesaistes pašvaldības ceļu pārbūvē, nodrošinot lietderīgu finanšu izlietojumu un caurspīdīgu finanšu
politiku. Uzlabosim informācijas pieejamību mājas lapā, veicināsim regulāru informācijas apmaiņu starp iedzīvotājiem un novada domi, organizējot aptaujas, anketēšanas, tikšanos ar
deputātiem, administrāciju un pašvaldību iestāžu pārstāvjiem. Strādāsim pie izglītības iestāžu materiālās bāzes stiprināšanas un esošo izglītības iestāžu saglabāšanas. Veicināsim interešu
izglītības dažādošanu. Saglabāsim brīvpusdienas vidusskolas skolēniem, lai tās ir veselīgas un garšīgas. Saglabāsim bezmaksas transportu nokļūšanai uz skolu. Sniegsim finansiālu atbalstu par augstiem sasniegumiem mācību olimpiādēs visās izglītību iestādēs. Nodrošināsim materiālo pabalstu mācību līdzekļu iegādei. Atbalstīsim jaunās ģimenes ar bērna piedzimšanas pabalstiem. Strādāsim pie pašvaldības ceļu infrastruktūras uzturēšanas, sakārtošanas, ielu apgaismojuma nodrošināšanas. Turpināsim iesākto bezdarbnieku iesaisti sabiedriskajos
darbos, ja tam būs ES finansējums. Atbalstīsim finansiāli kapu teritoriju labiekārtošanu. Strādāsim pie sociālās palīdzības un aprūpes mājās esošo pakalpojumu pilnveidošanas.
Turpināsim materiāli atbalstīt personas, kas nonākušas krīzes situācijās, vientuļos pensionārus, daudzbērnu ģimenes. Iesaistīsimies finansējuma piesaistei Sociālā dienas centra izveidei
Baltinavā. Finansiāli atbalstīsim senioru atpūtas pasākumus, ekskursijas, nozīmīgās dzīves jubilejas. Nodrošināsim vidusskolas skolēniem nodarbības peldbaseinā no ES finansētā projekta. Sadarbosimies ar ģimenes ārsta praksi veselības pakalpojuma pieejamībai. Turpināsim saglabāt un popularizēt novada kultūrvēsturisko mantojumu. Atbalstīsim kultūras nama,
bibliotēkas, muzeja telpu atjaunošanu. Sekmēsim novada pašdarbības kolektīvu darbību, radot iespēju kultūras apmaiņas programmām un sporta pasākumiem ar Baltkrievijas un citu
valstu kolektīviem. Atbalstīsim Breksenes kapličas atjaunošanu. Veicināsim sporta laukumu atjaunošanu. Finansiāli atbalstīsim pasākumu organizēšanu un transporta nodrošinājumu
kolektīvu braucieniem. Radīsim iespēju iedzīvotājiem bez atlīdzības izmantot sporta bāzes. Atbalstīsim mazos uzņēmējus, organizējot biznesa ideju konkursus. Finansēsim lauksaimnieku
pieredzes apmaiņas braucienu vienu reizi gadā. Organizēsim ikmēneša tirdziņus un vēsturiski tradicionālos Gadatirgus. Organizēsim lauksaimniekiem seminārus par aktuālajiem jautājumiem lauksaimniecībā. Strādāsim pie ES finansējuma piesaistes Baltinavas ciema labiekārtošanai. Veicināsim novada atpazīstamību un tūrisma attīstību, iesaistoties pārrobežu sadarbības projektā, turpinot uzlabot esošo publisko peldvietu. Sadarbosimies ar kaimiņu novadiem, veidojot tūrisma maršrutus. Iesaistīsimies atbalsta programmā, piesaistot finansējumu
zivju mazuļu ielaišanai ezeros. Turpināsim nodrošināt Baltinavas novada iedzīvotājiem dalīto atkritumu savākšanu. Turpināsim deleģēt sadarbības līgumus Balvu izglītības pārvaldei
un Viļakas novada Būvvaldei. Turpināsim sadarbību ar Baltinavas katoļu un Baltinavas pareizticīgo draudzi. Turpināsim sadarbību ar novadā esošajām biedrībām, kā arī veicināsim
un atbalstīsim jaunu biedrību veidošanos. Uzsāksim aktīvu sadarbību ar Baltkrievijas Republikas partneri Ivje. Iesaistīsimies sadarbības projektos ar KF Pleskavas apgabalu. Turpināsim
sadarbību ar “Balvu rajona partnerība” un “Eiroreģions Pleskava-Livonija”. Lai paveiktu iecerētos darbus un izpildītu dotos solījumus, nepieciešams domubiedru atbalsts vēlēšanās,
paveikt iecerēto, bet nesolīt neiespējamo, atzīt kļūdas, ticēt pašu spēkiem, būt lepniem par savu mazo Latgales novadu – Baltinavu! Kopā visi mēs varam paveikt lielus darbus!

“Baltinava- laikam līdzi”

Vēlētāju apvienības „Baltinava – laikam līdzi” priekšvēlēšanu programma. Vēlētāju apvienība „Baltinava – laikam līdzi” balotējoties pašvaldību vēlēšanās iestājas par novada attīstību
un izaugsmi, kas balstīta uz sadarbību visām pašvaldības izveidotajām iestādēm un struktūrvienībām, kā arī novada uzņēmējiem, biedrībām un novada iedzīvotājiem. Uzskatām, ka
lielākā novada vērtība ir tā ikviens iedzīvotājs, un esam pārliecināti, ka ir iespējams organizēt novada dzīvi tā, lai tie justos iesaistīti attīstības procesa veicināšanā, līdzatbildīgi sociāli
ekonomiskajā izaugsmē un galu galā pilnīgi apmierināti ar dzīvi tajā. Ar savu darbību rosināsim, lai katrs dara savu darbu, „nekontrolējot kaimiņu”, kas vedinās uz to, ka ikviens
iedzīvotājs nāks ar savu piedāvājumu, nevis domās par attaisnošanos „kaimiņa” priekšā. Savā darbībā aicināsim ikvienu uz skaidru un konstruktīvu sarunu, kuras rezultātā jārod labākais
risinājums. Mūsu darbības moto „Skaidrība un atbildība visos jautājumos”. Tāpēc pēc pašvaldību vēlēšanām kā pirmo uzdevumu veiksim jaunas attīstības programmas izstrādi, novada
darbību reglamentējošo dokumentu aktualizēšanu un pilnveidošanu. Vadoties pēc novada finansiālajām iespējām mūsu apvienība iestāsies par novada izglītības iestāžu, kultūras, sociālās
sfēras, uzņēmējdarbības un novada infrastruktūras attīstību. Kā prioritāti uzskatīsim bērnu un jauniešu vajadzību un vēlmju apmierināšanu. Vēlētāju apvienības galvenie uzdevumi pa
atsevišķām sfērām:
Uzņēmējdarbības attīstīšana.
• Sekmēt Baltinavas novada mazo uzņēmēju un mājražotāju attīstību.
• Pilnveidot novada likumdošanu veiksmīgai uzņēmējdarbības attīstībai, kā prioritāti uzskatot tūrisma attīstību.
• Regulāri, katru mēnesi organizēt plānošanas un informācijas aprites pasākumus novada ietvaros.
• Efektīvi izmantot novada resursus, finansu līdzekļus.
• Piesaistīt fondu līdzekļus novada labklājības un ekonomiskās attīstības veicināšanai.
• Veidot nodokļu politiku labvēlīgu novadā deklarētajiem iedzīvotājiem. Baltinavas infrastruktūra.
• Organizēt atbalsta pasākumus, kuri liks Baltinavas novada iedzīvotājiem pievērst lielāku uzmanību savu īpašumu sakopšanai.
• Sakopt Baltinavas ciema, kā arī visa novada publiskās teritorijas, īpašu uzmanību pievēršot vēsturiskajiem centriem, kultūrvēstures objektiem.
• Sakārtot Baltinavas ciema apgaismojuma, ūdens, kanalizācijas, ielu problēmas, Baltinavas novada infrastruktūru.
Sociālā vide.
• Organizēt sociālo darbu, lai katrs novada darba spējīgais iedzīvotājs iesaistītos un tiktu iesaistīts darbā, dodot labumu novada attīstībai, gūstot sev iztikas līdzekļus.
• Koordinētas jauniešu darbības nodrošināšana izveidojot jauniešu centru.
• Uzlabot sadarbību un atbalstīt reliģiskās kopienas iniciatīvas baznīcu vajadzību risināšanā, veicinot garīgo vērtību veidošanu.
• Izveidot sociālā dienesta iestādē medicīnas darbinieka štata vienību, kas sniegs papildus medicīnisko palīdzību novada iedzīvotājiem
• Organizēt bērnu nodarbinātību vasaras mēnešos.
• Nodrošināt novada iedzīvotājiem, mājražotājiem, uzņēmējiem papildus pakalpojumus: juridiskās konsultācijas, grāmatvedības pakalpojumi, utt.
• Sekot līdzi tam, lai pašvaldības dibinātajās iestādēs uz vakantajām darba vietām priekšroka būtu novadā deklarētajiem iedzīvotājiem, tiktu organizēti amatu konkursi.
Izglītība un kultūra
• Nodrošināt sava novada izglītības vadītāja darbinieku.
• Strādāt pie skolu iespējamo programmu paplašināšanas, sniedzot pakalpojumus plašākam iedzīvotāju lokam.
• Paplašināt interešu izglītības piedāvājuma klāstu, radot jaunus pulciņus.
• Konkurences veicināšanas nolūkos vidusskolas posmā ieviest stipendiju sistēmu.
• Atbalstīt izveidotos pašdarbnieku kolektīvus, palīdzot organizēt pieredzes braucienus, ceļot savu profesionālo izaugsmi.
• Ieviest un organizēt jaunus mūsdienīgus pasākumus kultūras dzīves dažādošanai.

Sociālā dienesta darbs 4 gados

Līdz 2013.gadam Sociālajā dienestā strādāja divi darbinieki, bet, palielinoties klientu skaitam
un pieprasījumam pēc dažādiem sociālajiem pakalpojumiem un palīdzības, sociālo darbu
tagad veic 4 darbinieki. Kopš 2014.gada septembra konsultācijas bez maksas ikvienam iedzīvotājam sniedz arī psihologs.
Pēdējos 4 gados Latvijas Republikas likumdošana sociālajā jomā nav būtiski mainījusies,
bet ir mainījies sociālās palīdzības apjoms, ko sniedz Baltinavas novada Sociālais dienests
– palielinājies dzīvokļa pabalsta apmērs, veselības aprūpes pabalsts, jauni pašvaldības brīvās
iniciatīvas pabalsti, kā arī aprūpes mājās pabalsts ir nomainīts un tagad pakalpojumu sniedz
Latvijas Samariešu apvienība. Ar šo gadu novada vientuļās personas, kurām ir trūcīgās personas statuss var izmantot pašvaldības transportu, lai nokļūtu uz slimnīcu un no tās, ja ir nepieciešams veikt operāciju, medicīnisko rehabilitāciju u.c. nopietnas procedūras.
Lai iedzīvotāji saņemtu higiēnas pakalpojumus, izmantojot Eiropas Savienības finansējumu
ir izveidota pašapkalpošanās veļas mazgātava, kurā Sociālais dienests nodrošina veļas mazgāšanas un dušas pakalpojumu ikvienam novada iedzīvotājam.
Pēdējo gadu laikā ir radusies ļoti laba sadarbība ar biedrību “Velku biedrība”, kuri mūsu novada iedzīvotājiem sūta humānās palīdzības pakas – mēbeles, apģērbu, apavus, sadzīves
priekšmetus. Zviedrijas labdarības organizācija "Gnosjo Hjalper" atsūtīja dažādus palīglīdzekļus personām ar invaliditāti, kā arī personām, kurām šādi palīglīdzekļi ir ļoti nepieciešami. Abu šo palīdzības organizāciju sūtījumus ikviens iedzīvotājs ir saņēmis bez maksas.
Dace Ločmele, Baltinavas novada Sociālā dienesta vadītāja
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Informē Sociālais dienests

Sociālā dienesta informācija par 2017. gada aprīlī
Aprīļa mēnesī spēkā trūcīgas personas statuss 73 personām

Sociālajiem pabalstiem izlietotie līdzekļi € 1646,3
No tiem:
*pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai izmaksāts 12 mājsaimniecībām € 581,02
*dzīvokļa pabalsts izmaksāts 3 mājsaimniecībām € 135,*pabalstu ārkārtas situācijā personas nāves gadījumā € 300,*pabalsts veselības aprūpei € 160,28
*materiālo pabalstu medikamentu iegādei bērniem € 28,32 (1 persona)
*transporta pakalpojumu samaksai € 2,- (1 persona)
*ambulatori veikto diagnostisko izmeklējumu apmaksai € 119,96 (5 personaām)
*pieaugušo ēdināšanas pabalsts 1 persona € 50,*pabalsts audžuģimenei- € 420,-

Izdevumi par personu uzturēšanos ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā – Viļakas novada
Šķilbēnu pagasta sociālās aprūpes mājā € 379,26 (3personām)

Izdevumi par personu uzturēšanos ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā pansionātā „Balvi”
€ 317,73 (3personām)
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Skolu ziņas
Aktivitātes BVSK
Tīra upe sākas no avota

dziesmu „Cāļus skaita rudenī” un vecākajā klašu grupā 8. klase ar Lady Gagas dziesmu
”Applause”. Taču neslēpsim to, ka katrs priekšnesums bija īpašs, katra klase bija cītīgi gatavojusies un pārsteidza skatītājus ar kaut ko nebijušu.
Marika Graudumniece, Baltinavas vsk. 11.klase

Baltinavas vidusskolēniem labi rezultāti konkursos un skatēs

Mācību gads tuvojas noslēgumam. Skolēni čakli mācījušies, kā arī piedalījušies konkursos.
Kā katru gadu 11. klases skolēni rakstīja zinātniski pētnieciskos darbus, šogad tie galvenokārt
bija veltīti dažādu Baltinavas vēstures posmu izpētei un atspoguļojumam preses izdevumos
–“Ļeņina Karogs”, “ Padomju Kārsava”, “Baltinavas Vēstis” un “Vaduguns”, kā arī izglītības
jautājumiem LR laikā 20. gadsimta 20. – 30. gados un ievērojamām Baltinavas novada personībām. 29. martā trīs skolēni ar saviem darbiem piedalījās ZPD darbu skatē Viļakas Valsts
ģimnāzijā un ieguva godalgotas vietas – Marikai Graudumniecei II pakāpes diploms, Dinijai
Zelčai un Arvilam Keišam III pakāpes diplomi.
Iesaistoties Latvijas Okupācijas muzeja izsludinātajā konkursā “Cilvēki – novadu dārgumi”,
9. un 10. klases skolēni rakstīja esejas, veidoja prezentācijas par sava novada izcilām personībām, kas Baltinavas vārdu popularizējuši Latgalē, valstī. Tie bija gan cilvēki cienījamos
gados – Lucija Keiša, Veneranda Andžāne, gan gados jauni cilvēki – Arvis Vilkaste, Māris
Keišs, tie bija dažādu profesiju cilvēki – pedagogi – Anita Ločmele, Imants Slišāns, uzņēmēji
– Guntars Bartkevičs, priesteris Staņislavs Prikulis un citi. Konkursa darbu skatē Latgales
reģionā ar savu prezentāciju par prāvestu Staņislavu Prikuli Daugavpilī veiksmīgi startēja
9. klases skolniece Agrita Luīze Kušnire un izcīnīja 3. vietu. 9. maijā Rīgā Okupācijas muzejā tikās visu novadu godalgoto vietu ieguvēji un iepazīstināja ar savām izvēlētajām personībām. Gan Daugavpilī, gan Rīgā Agritu atbalstīja arī pats prāvests. Kā pārsteigums
pasākuma noslēgumā bija konkursa organizatoru un atbalstītāju (Eiropas parlamenta depuBaltinavas vidusskolas 6. klases skolēni šogad ziemā nolēma piedalīties SIA „ZAAO” iz- tāti) paziņojums, ka visi skolēni – pasākuma dalībnieki izcīna galveno balvu – iespēju doties
sludinātajā projektu konkursā „ 100 darbi Latvijai” ar mērķi sakopt savu apkārtējo vidi un uz Briseli un iepazīties ar Eiropas parlamenta darbu.
tādā veidā padarīt tīrāku mūsu valsti. Pēc ilgām diskusijām un situācijas izvērtējuma, klase
vienojās, ka Baltinavā iztīrīs un radīs pieejamu avotu, kurš sākas „Ontana un Annes” parkā,
bet šobrīd ir aizaudzis. Kā arī iztīrīs Supenkas upi Baltinavas ciema posmā.
Tuvojoties Lielajai talkas dienai 22. aprīlim, 6. klase pēc mācību stundām devās vākt atkritumus abpus Supenkas krastiem. Kopā tika savākti seši maisi ar nevajadzīgām plastmasas
pudeles, stikliem, vecie spaiņi u.c. Nākamajā nedēļā darbs tika uzsākts pie avota un tā apkārtnes tīrīšanas. Skolēni avotu atbrīvoja no akmeņu krāvumiem un gružiem, kuri neveicināja ūdens caurplūdi. No turpat esošās takas nolasīja vecu koku atliekas un sakoptajā
teritorijā uzstādīja soliņu un norādes uz avotu.
Sakopšanas darbos visaktīvāk no klases piedalījās Matīss Keišs, Lauris Ločmelis, Toms
Buravecs, Valters Supe, Mārtiņš Laganovskis, Lars Miethke, Intars Bleidels, Sonora Logina,
Endijs Ločmelis. Skolēni ir priecīgi par paveikto un ir lepni, ka izdevās pasniegt dāvanu
Latvijai tās pastāvēšanas simtgadē, – sakopjot dzimtās puses teritoriju, – avotu un Supenkas
upi Baltinavas ciemā. Lai top skaista Baltinava!
Solveta Logina, Baltinavas v-skolas 6.klases audzinātāja

Pop-iela

Agrita Luīze Kušnire kopā ar prāvestu Staņislavu Prikuli prezentē savu darbu

28. aprīlī Baltinavas Kultūras namā notika pasākums „Pop-iela”. Katru gadu šī pasākuma
organizatoriskā puse tiek uzticēta Baltinavas vidusskolas 11. klases skolēniem. Jāazīst, ka
„Pop-ielas” organizēšana skolēnus ļoti saliedē un sniedz lielisku pieredzi uzstāties auditorijas priekšā. Šogad kā vadmotīvs „Pop-ielai” bija pasaulslavenais šovs „X-faktors”, par
to liecināja arī skatuves noformējums. Šajā pasākumā piedalījās 1.-12. klases skolēni, klašu
sagatavotie priekšnesumi bija ļoti krāšņi un daudzveidīgi, jo tika attēlotas kā latviešu, tā
arī amerikāņu grupas, lai pasākums būtu vēl aizraujošāks tika aicināti viesmākslinieki,hip-hop deju studijas „Di Dancers” dejotājas no Balviem, Briežuciema ielu vingrotāji
„Street Extreme” un grupas „Unknown Artist” solists Māris Keišs. Tā kā šovā „X-faktors”
žūrijā parasti ir dažādas slavenības, arī mūsu, Baltinavas „X-faktorā” tika aicinātas radošas,
zinošas un aktīvas personas- Dita Nipere, deju grupas „Di Dancers” vadītāja, Māris Keišs,
grupas „Unknown Artist” solists, Imants Slišāns, Baltinavas vidusskolas direktors, Inta
Ločmele, Baltinavas Kultūras nama vadītāja, un Sandis Logins, Baltinavas vidusskolas saimniecības vadītājs. Tāpat šis pasākums nebūtu izdevies bez vietējo zemnieku saimniecību,
uzņēmumu, iestāžu un cilvēku atbalsta, tieši tāpēc jāteic milzīgs paldies atbalstītājiem! Baltinavas vidusskolā „Pop-iela” katru gadu ir gaidīts pasākums, jo jau vairākas nedēļas pirms
šī pasākuma skolā ir vērojama rosība, neliels satraukums un nemiers. Protams, kas gan tas
par šovu bez pirmās vietas ieguvējiem? Klases dalījās divās grupās, 1.-6. klase un 7.-12.
klase. Godalgoto pirmo vietu jaunākajā klašu grupā ieguva 2. klase ar Momo Juniors

Baltinavas vidusskolas skolēni ZPD skatē Viļakas Valsts ģimnāzijā

Inta Ludborža,
Baltinavas vidusskolas vēstures skolotāja
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Baltā galdauta svētki Baltinavas vidusskolā

8. maijā Baltinavas vidusskolas 9.- 12. klašu skolēni pulcējās Paaudžu centrā, lai svinīgā
pasākumā atcerētos 1990. gada maija (Latvijas Republikas neatkarības atjaunošana) un 1917.
gada maija (Latgales kongress Rēzeknē) notikumus.
Gan pasaules, gan Latvijas vēstures virzītāji, veidotāji ir cilvēki, – personības, kas izšķirošos
vēstures pagrieziena brīžos uzdrošinās izteikt savu viedokli, pulcēt ap sevi masas, vienot un
vadīt tās. Skolotāja Inta Ludborža un skolēni prezentācijā iepazīstināja klātesošos ar šādām
personībām. Latvijas trešās tautas atmodas laikā tādi bija Mavriks Vulfsons, Dainis Īvāns,
Ita Kozakeviča un citi. Arī šodien bez šādām personībām nebūtu iespējamas pārmaiņas sabiedrībā. Baltinavā viņi ir tie, kas ar savu darbu, devumu popularizē novada vārdu Latgalē
un Latvijā – Guntars Bartkevičs, Imants Slišāns, Arvis Vilkaste un citi. 1917. gadā Latgalē
tādi bija Francis Trasuns un Francis Kemps. Pieminot Latgales kongresa 100. gadadienu,
pasākuma turpinājumā skolēni konkursā parādīja savas zināšanas par Latgali – vēsturi, valodu, ekonomiku, kultūru. Noslēgumā, sveicot Latvijas valsti neatkarības svētkos, dalībnieki
rakstīja vēlējumus mūsu Latvijas Republikai, Latgalei, Baltinavai.
Baltinavas vidusskolas skolotāja I.Ludborža

Mary McBride Trio koncerts Baltinavā

Aicinājums Baltinavas novada jauniešiem

„Ghetto Games „darbojas jau kopš 2009. gada, ik gadu organizējot vairāk kā 60 ielu kultūras
pasākumus un uz āra dzīvi vērstas aktivitātes bērniem un jauniešiem visā Latvijā. Šobrīd
„Ghetto Games” kustības ietvaros vairāk kā 12000 jauniešu visā Latvijā vecumā no 13 līdz
25 gadiem regulāri atrodas pozitīvā, veselīgu dzīvesveidu veicinošā, uz sabiedrisko līdzdarbību vērstā un iekļaujošā vidē. Šo gadu laikā „Ghetto Games”, ar sociālo tīklu starpniecību, ir kļuvusi par ietekmīgāko informatīvo platformu jauniešiem, kurā regulāri „Ghetto
gaumes „ aktivitātēm seko līdzi vairāk kā 150 000 jauniešu. „Ghetto Games” kustības ietvaros ik dienas strādājam ar latviski un krieviski runājošiem jauniešiem, kā arī jauniešiem
no sociālās atstumtības riska grupām, tādējādi veicinot viņu sociālo integrāciju sabiedrībāit īpaši vienaudžu un viedokļu līderu vidū.
Mēs – Ghetto Family priecātos arī Baltinavas novada jauniešus redzēt kādā no „Ghetto
Games”šīs vasaras pasākumiem, nodrošinot iespēju kā piedalīties pasākumos Grīziņkalnā
bez maksas, tā arī apmeklējot lielākos „Ghetto Games” pasākumus klātienē.
Ar pilno „Ghetto Games” pasākumu kalendāru iespējams iepazīties www.ghetto.lv
Lai iegūtu vairāk informācijas par pasākumiem un pieteiktu jauniešu dalību pasākumā, lūgums sazināties ar „Ghetto Games” projektu vadītāju Daci Vaivadi
(vaivade.dace@gmail.com, 29418103)

Radošā darbnīca stikla apgleznošanā

12 maijā Baltinavā notika Mary McBride Trio koncerts. Ar ASV vēstniecības atbalstu Baltinavas novada iedzīvotāji varēja baudīt neparastu koncertu. Šie mūziķi bija ieradušies no
Ņujorkas ASV. Viņi pabija Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā, kur audzēkņus iepazīstināja
ar americana mūzikas stilu. Tad apmeklēja Baltinavas Romas katoļu baznīcu. Vakara koncertā Baltinavas KN, klausītājus priecēja ar būzu, soul, rock un kantri stilos izpildītām dziesmām. Koncerta laikā varēja dzirdēt, ka mūzikas skolas audzēkņi labi apguvuši koncertlekcijā
iemācīto. Amerikas viesi bija ļoti atvērti un draudzīgi.
Inta Ločmele
Baltinavas KN vadītāja
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Mākslas dienu 2017 ietvaros, 8. maijā, Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā notika radošā darbnīca stikla apgleznošanā, kuru vadīja skolotāja Indra Keiša. Interesentu šai nodarbei netrūka. Tajā iesaistījas gan audzēkņi (Aleta Ločmele, Edvarts Ločmelis, Evana
Ločmele, Arvils Kokorevičs, Anna Miethke, Nika Oļipova, Aleta Boldāne), gan skolotājas Iveta Gabrāne un Lilita Kūkoja, gan skolas direktore Marija Bukša un Aira Sekace,
kuras visiem nodemonstrēja savas radošās prasmes. Visi darbnīcas dalībnieki bija apmierināti par teicami paveiktu darbu.
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