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informatīvais izdevums

Darbu sācis Baltinavas novada Domes jaunais deputātu sasaukums

15.jūnijā uz pirmo Domes sēdi sanāca jaunais deputātu sasaukums. Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Aigars Bukšs atklāja jaunā sasaukuma
pirmo Domes sēdi, kurā ievēlēja novada domes priekšsēdētāju Sarmīti Tabori ar 8 balsīm PAR, 1 PRET
un 1 NEPIEDALĪJĀS BALSOJUMĀ.
Sēdi turpināja jaunā domes priekšsēdētāja, kur vienbalsīgi tika ievēlēta priekšsēdētājas vietniece Inese Siliņa.
Tāpat sēdē tika izveidotas komitejas:
Finanšu komiteja 7 locekļu sastāvā – Sarmīte Tabore (komitejas priekšsēdētāja), Inese Siliņa, Inta Vilkaste, Antra Keiša, Imants Slišāns,
Guntars Bartkevičs, Aigars Keišs.
Izglītības, kultūras un sporta komiteja 4 locekļu sastāvā– Lilita Kūkoja (komitejas priekšsēdētāja), Inta Vilkaste, Antra Keiša, Imants Slišāns.
Sociālo un saimniecisko lietu komiteja 4 locekļu sastāvā – Velta Mītke (komitejas priekšsēdētāja), Inese Siliņa, Guntars Bartkevičs, Aigars
Keišs.
Deputātu ieteikums bija saglabāt esošas komisijas un arī komisijas locekļu sastāvu.
Deputātu pieņemšanas laiki:
Inese Siliņa - Katra mēneša 2. un 3. nedēļas ceturtdienās plkst. 09.00-11.00, Baltinavas novada domes telpās.
Inta Vilkaste - Piektdienās no plkst. 13.00-14.00 , Baltinavas novada domes telpās.
Guntars Bartkevičs - Katra mēneša divās 1. pirmdienās no plkst. 10.00-12.00 ZS "Amatnieki" administratīvajā ēkā, kas atrodas Baltinavas
novada Apšovā.
Imants Slišāns - Katra mēneša 3. un 4. trešdienā no plkst. 10.00-12.00, Baltinavas novada domes telpās.
Velta Mītke - Katra mēneša pirmās četras pirmdienas no plkst. 09.00-10.00, Baltinavas novada domes telpās.
Aigars Keišs - Katra mēneša 2. un 4. nedēļā, ceturtdienās no plkst. 15.00-17.00, Baltinavas novada domes telpās.
Lilita Kūkoja - Vasaras periodā mēneša 2. un 4. nedēļas otrdienā no plkst. 09.00-11.00, Baltinavas novada domes telpās.
Antra Keiša - Katra mēneša 1. nedēļas trešdiena no plkst. 11.00-13.00 un 3. nedēļas trešdiena no plkst. 11.00-13.00, Baltinavas novada
domes telpās.
Vēlēšanas aizvadītas, jāturpina strādāt!
Ir pagājis vēlēšanu karstais laiks ar solījumiem programmās - izpildāmiem un pamatotiem, neizpildāmiem un populistiskiem. Ir sācies
darbs, būs jāpilda dotie solījumi vēlētājiem, kā tas veiksies būs redzams pēc četriem gadiem.
No sirds saku paldies katram Baltinavas novada iedzīvotājam, kas piedalījās pašvaldību vēlēšanās. Paldies, ka atnācāt un paudāt savu
gribu, var redzēt, ka mūsu novada cilvēki atbildīgi izvērtē, ko viņi vēlas redzēt deputātu krēslos, tas ir pierādījums mūsu cilvēku politiskam
briedumam. Ar vienlielākiem pateicības vārdiem gribu pateikties visiem baltinaviešiem, kuri atbalstīja mūsu deputātu kandidātu sarakstu
un ar savu balsojumu un apliecināja, ka vēlas stabilitāti, vienlīdzīgu un godīgu attieksmi pret visiem un iestājas par novada tālāko attīstību.
Katrs vēlēšanu laiks ir emocionāli smags ne tikai deputātu kandidātiem, bet arī novada iedzīvotājiem. Paldies visiem deputātu kandidātiem,
kuri atrada sevī spēku iziet visam priekšvēlēšanu smagajam posmam.
Vēlēšanas ir pagājušas, ir jāturpina strādāt!
Pašvaldība strādā iedzīvotāju labā, ir ļoti svarīgi, lai iedzīvotāji savas problēmas, ierosinājumus, vēlmes un kritiku darītu zināmu deputātiem,
pašvaldības darbiniekiem. Gribu lūgt iedzīvotājus griezties domē, nākt uz konstruktīvu dialogu, meklēt kopīgi risinājumu. Gan deputāti,
gan pašvaldības darbinieki, gan iestāžu vadītāji iedzīvotājiem ir pieejami ne tikai pieņemšanas laikos, bet ikdienā savās darba vietās. Mēs
priecāsimies par katru godīgu, pamatotu aizrādījumu vai kritiku!
Priekšā smags darbs, jāturpina strādāt tā, lai arī turpmāk veidojot ikgadējo pašvaldības budžetu tiktu stingri ievērota bezdeficīta budžeta
pieņemšana, lai arī turpmāk pašvaldība nenonāk kredītsaistībās algu izmaksāšanai vai iestāžu uzturēšanai. 2018.gada budžeta pieņemšana
nebūs viegla jaunās nodokļu reformas dēļ. No vienas puses protams liels prieks, ka tiks paaugstināta minimālā alga līdz 450 euro, iedzīvotājiem maciņos naudas it kā būtu jābūt vairāk, bet vai tā būs, tas jau ir cits jautājums. Baidos, ka ievērojami pieaugs cenas pārtikai,
precēm, pakalpojumiem un faktiski algas pieaugums neveicinās iedzīvotāju labklājības celšanos, bet radīs virkni problēmu uzņēmējiem,
pašvaldībām, iestādēm. Protams turpināsim visu iesākto projektu realizāciju. Liels prieks par to, ka ir iesākušies ceļu Čudarīne-Obeļova
un Baltinava-Abriņas pārbūves darbi, labi ceļi ir ļoti nepieciešami ne tikai mūsu lauksaimniekiem, bet arī visiem novada iedzīvotājiem.
Turpin. 2. lpp

Īsumā

Latvijā top unikāla vides izglītības infrastruktūra – dabas un tehnoloģiju
parks „URDA”
Atklājot tēlnieka Matiasa Jansona veidotu
saules pulksteni, 22. maijā, Starptautiskā
bioloģiskās daudzveidības dienā, Pārgaujas novada pašvaldība un SIA “ZAAO”
uzsāk darbu pie Latvijā pirmās nacionālas
nozīmes vides izglītības infrastruktūras –
dabas un tehnoloģiju parka „URDA”. Tas
piedāvās modernu un aizraujošu vides izglītības apguvi, kur teorētiskās zināšanas
tiks papildinātas ar praktisku darbošanos
dabā, un dos iespēju piedzīvot apkārtējās
vides un mūsdienu tehnoloģiju sinerģiju.
„URDA” būs pieejama ne tikai skolēniem,
studentiem un zinātniekiem, bet ikvienam
dabas draugam un atradīsies Pārgaujas novadā, līdzās reģionālajam atkritumu apsaimniekošanas centram „Daibe”.
Vairāk informācijas: Dženita Katiša, dzenita@ekomedia.lv, 29209017
Iespējams ērti noskaidrot, kurās
iestādēs izmanto E-veselības sistēmu
Turpmāk iedzīvotāji ērtā un pārskatāmā
veidā varēs noskaidrot, kuras ārstniecības
iestādes un aptiekas ir noslēgušas līgumu ar
valsti par E-veselības sistēmas lietošanu.
Šīs informācijas noskaidrošanai iedzīvotāji
tiek aicināti izmantot interaktīvo karti, kas
ir pieejama E-veselības portālā www.eveseliba.gov.lv. Interaktīvajā kartē ir attēlotas
visas ārstniecības iestādes, kuru mediķiem
jau ir pieejama E-veselības sistēma un līdz
ar to pacientiem var atvērt, pagarināt vai noslēgt e-darbnespējas lapas, izrakstīt e receptes un izmantot citus E-veselības sistēmas
pakalpojumus. Kartē attēlotas arī aptiekas,
kurās iespējams iegādāties medikamentus,
izmantojot ārstu izrakstītās e receptes. Lai
noskaidrotu, piemēram, savai dzīvesvietai
vistuvāko aptieku vai ārstniecības iestādi,
kurā ir pieejama E-veselības sistēma, kartē
jāizvēlas iestādes veids – aptieka, ģimenes
ārsta prakse, ārsta-speciālista prakse, ambulatora ārstniecības iestāde vai slimnīca – un
jāpietuvina konkrētas pilsētas teritorija.

Paziņojums par ceļu Čudarīne- Obeļova
pārbūvi
Sakarā ar Baltinavas pašvaldības ceļu Čudarīne-Obeļova un Baltinava-Abriņas pārbūvi, pa šiem ceļiem iespējama apgrūtināta
pārvietošanās. Autobraucējus lūdzam rēķināties ar ilgāku laiku ceļā. Būsim iecietīgi.
Aicina skaitīt Latvijas dižkokus
Latvijā jau šobrīd ir saskaitīti vairāk nekā
8000 dižkoki, taču speciālisti lēš, ka tā ir
vien ceturtā daļa no visiem Latvijas dižkokiem. Tādēļ, gatavojoties Latvijas valsts
simtgadei, Kultūras ministrijas Latvijas
valsts simtgades birojs un Dabas aizsardzības pārvalde uzsāk iniciatīvu „LV100 Dižošanās”. Tās ietvaros ikvienu aicina doties
dabā un atrast vēl neapzinātos dižkokus, kā
arī ar īpaša testa palīdzību noskaidrot savai
personībai visatbilstošāko dižkoku. Noderīga informācija, kā meklēt un kartēt
dižkokus, pieejama tīmekļa vietnē dizosanas.lv100.lv, Tur arī izveidota lietotājam
ērta karte, kur apskatīt jau esošos dižkokus
un pievienot jaunus. Digitālajā kartē ievietotos datus par atrastajiem kokiem pēcāk
pārbaudīs un norādītos kokus dabā apsekos
Dabas aizsardzības pārvaldes speciālisti.
Pilna infornācija: dizosanas.lv100.lv
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Turpinās dokumentācijas sakārtošana pie ceļa Čudarīne-Tutinava pārbūves, kur ir izsludināta iepirkuma procedūra atklāts konkurss būvdarbu veikšanai. 21.augustā iepirkums noslēgsies, tad iepirkumu komisija izvērtēs piedāvājumus. Esam uzsākuši darbu pie 2.kārtas grants ceļu pārbūves nepieciešamās dokumentācijas sakārtosānas, tā lai nākoša gada pavasarī
varētu uzsākt būvdarbus ceļiem Kaši-Pleitova un Baltinava-Safronovka, te gan gribu piebilst, par nožēlu iespējams nāksies samazināt pārbūvējamo ceļu garumu, kopš 2015.gada ir
vērojama būvdarbu sadārdzināšanās. Kādiem ceļiem un par cik tiks samazināts ceļu pārbūves garums, to lems paši lauksaimnieki un iedzīvotāji. 14.augustā plkst.10:00 visi tiek aicināti uz sabiedrisko apspriešanu, lai varētu kopīgi vienoties un rast kompromisu.
Ir apstiprināts veselības veicināšanas projekts, kur būs Baltinavas vidusskolas skolēniem iespēja apmeklēt peldbaseinu, finansējums tiks nodrošināts no projekta līdzekļiem, gan apmācības, gan transports. Uzskatu, ka tas ir nozīmīgs atbalsts izglītībai un iespēja mūsu skolēniem iemācīties peldēt. Tāpat projekta ietvaros būs organizētas nodarbības pieaugušajiem
nūjošanā un veselības vingrošanā, kā arī semināri un nodarbības skolēniem pareiza uztura lietošanā, psihologa lekcijas atkarību mazināšanā.
Ir uzsākti kultūras nama skatuves atjaunošanas darbi, kuri tiks pabeigti 1.septembrī.
Aktīvi iesācis darbu jaunais deputātu sasaukums, notikušas komiteju un domes sēdes, risināmo jautājumu ir daudz, arī tādi, kas varbūt prasīs grūti pieņemamus risinājumus. Ir iesākts
darbs pie kultūras jomas uzlabošanas, pašdarbības kolektīvu sadarbībā un pasākumu organizēšanā. Mūsu novada deputātes Antra Keiša, Lilita Kūkoja un izpilddirektors Jānis Bubnovs pārstāvēja mūsu novada delegāciju Baltkrievijas Republikā Neatkarības dienas svinībās un Ivjes pilsētas svētkos 3.jūlijā. Gribu aicināt deputātus – būt atbildīgiem par veicamajiem ikdienas pienākumiem, pieņemt pārdomātus un izdiskutētus lēmumus, izejot no novada interesēm, rūpīgi iepazīties ar pašvaldības darba un funkciju specifiku, ar saistošo
likumdošanu un pašvaldības iekšējiem normatīvajiem aktiem. Vienmēr un visur atcerēties – deputāts pārstāv visa novada iedzīvotāju intereses, nevis tikai kādas konkrētas iestādes intereses, mācēt pārvarēt šo iekšējo pretrunu!
Esmu pārliecināta, ka novada deputātu atbildīgi pieņemtie lēmumi, pašvaldības darbinieku augstais profesionālais līmenis, saliedēts komandas darbs un novada iedzīvotāju atbalsts
sekmēs ieceru īstenošanos un produktīvu darbu novada attīstībā un izaugsmē.
Lai mums visiem kopā izdodas sasniegt un realizēt mūsu sapņus un ieceres! Ja mums tas izdosies, tad plauks un mirdzēs mūsu mazākais novads – Baltinava!
Novēlu visiem rast laiku vasarīgai atpūtai ar ģimeni, krāt pozitīvu enerģiju rudens un ziemas cēlienam!
Baltinavas novada domes priekšsēdētāja S.Tabore
Foto: Evita Broka

Novada delegācija ciemojas Baltkrievijā

3. jūlijā Baltinavas novada delegācija triju cilvēku sastāvā – Jānis Bubnovs,
Lilita Kūkoja un Antra Keiša apciemoja Baltinavas novada sadraudzības pilsētu
Ivji Baltkrievijā. Šajā dienā Baltkrievijā svin Baltkrievijas Republikas Neatkarības dienu un arī Ivjes Pilsētas svētkus. Uz svētkiem bija ieradušies Ivjes pilsētas
sadarbības partneri no Lietuvas, Polijas un Krievijas
Ļoti viesmīlīgi delegācijas uzņēma Ivjes rajona priekšsēdētājs Aleksandrs Bulaks ar savu komandu. Viņi bija parūpējušies par bagātu notikumiem piesātinātu
visu dienu – vietējo amatnieku tirdziņš, jauna veikala atvēršana, svētku gājiens,
koncerts, bērnu modes skate u.c. aktivitātes. Šī bija vienreizēja iespēja paskatīties kā dzīvo cilvēki Baltkrievijā, kā svin svētkus, kā veido savstarpējas attiecības un dibina kontaktus.
Ivjes pilsēta izceļas ar to, ka šajā teritorijā sen draudzīgi dzīvojuši un dzīvo dažādu nacionalitāšu un konfesiju cilvēki – pareizticīgie, katoļi, musulmaņi un ebreji. Labestīgi un strādīgi cilvēki, kuri mīl savu zemi, māk labi strādāt,
interesanti un lietderīgi atpūsties.
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Lilita Kūkoja

Tikšanās ar Krievijas federācijas delegāciju

Baltinavas novada domē 2017. gada 9. jūnijā ieradās delegācija no Krievijas Federācijas. Tikšanās laikā tika parakstīts līgums starp Krievijas Federācijas Pleskavas apgabala Pitalovas rajonu un Latvijas republikas Baltinavas novada pašvaldību. Šādā veidā tika sekmēta sadarbība starp Baltinavas novada pašvaldību un Pleskavas.

Teksts,Foto: Evita Broka

Ir uzsākti darbi grants ceļu pārbūvei

Ir uzsākti darbi grants ceļu pārbūvei realizējot projektu “Baltinavas novada pašvaldības
grants ceļu pārbūve” Nr. 17-07A00702-000030. Jūlija mēnesī Baltinavas novada pašvaldība
ir uzsākusi grants ceļu “Čudarīne-Obeļova” un “Baltinava-Abriņas’ pārbūvi, realizējot
ELFLA pasākuma «Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projektu
“Baltinavas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve” Nr. 17-07A00702-000030.
Ceļu pārbūves nepieciešamību radīja tas, ka esošie pašvaldības ceļi ir pamatā izbūvēti padomju laika periodā 1970-1985.gadā. Baltinavas novads ir izteikts lauksaimnieciskās produkcijas
ražošanas novads. Lauksaimniecības nozarē darbojās 68 lauksaimniecības uzņēmumi un 11 piemājas saimniecības uz 2012.gada 1.jūliju, arī uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu ir tieši
no lauksaimniecības uzņēmumi un galvenās nozares ir graudkopība un piena lopkopība. Ir liela noslodze uz pašvaldības ceļiem, jo lauksaimnieki izmanto ceļus agri pavasarī, vēlu
rudenī. Piena ražošanas saimniecības visu gadu produkcijas nogādei uz pārstrādes uzņēmumiem, kā arī lopkopība saimniecībām bieži nepieciešami vetārsta, mākslīgās apsēklošanas
tehniķa, piena dzesētāju apkopes pakalpojumi. Sliktais ceļu stāvoklis kļūst par apgrūtinājumu piena realizācijai, ir saimniecības, kuras pat agri pavasarī sliktā ceļā stāvokļa dēļ pienu
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pienu nerealizē, izbaro teļiem, kas rada saimniecībai zaudējumus 8,3% gadā. Tāpat sliktais ceļu stāvoklis rada traktoru, tehnikas, mašīnu lūzumus, kas ir papildus finansējums saimniecībām tehnikas remontdarbiem, tie ir 12,5 % vidēji gadā. Sliktais ceļu stāvoklis negatīvi ietekmē saimniecību ekonomisko izaugsmi un produkcijas ražošanas efektivitāti, tā ir galvenā
problēma. Tāpat 49,3% iedzīvotāji atzinuši, kā galveno uzdevumu novadā, ceļu sakārtošanu (dati no 2015.gada uzraudzības ziņojuma Baltinavas novada attīstības programmai 2012. –
2018.gadam). 2015.gada 31.oktobrī ir iesniegti iedzīvotāju paraksti ar lūgumu saremontēt ceļu Baltinava-Kotlova, kas ir ceļa Baltinava-Abrinas daļa. Kā blakus problēma ir apdzīvotība
laukos, jaunieši, lai atgrieztos uz dzīvi laukos un uzsāktu saimniecisko darbību vienu no galvenajiem faktoriem min ceļu infrastruktūru. Tikpat svarīgi ir bērnu nogādāšana izglītības iestādes, kas jaunajām ģimenēm ir svarīgs faktors.
2015.gada 6.oktobrī, iepriekš apstiprinot kritērijus pēc kuriem tiks noteiktas prioritātes. Sabiedriskajā apspriešanā uzņēmēji tika iepazīstināti ar kritērijiem, ņemot vērā izstrādātos
kritērijus un uzņēmēju balsojumu tika noteiktas prioritātes
1.prioritātes ceļš Čudarīne-Obeļova 0,00 — 5,93 km ar 25 punktiem; 2.prioritātes ceļš Baltinava-Abriņas 0,00 — 1,85 km ar 23 punktiem; 3.prioritātes ceļš Kaši-Pleitova 0,00 — 1,20
km ar 15 punktiem; 4.prioritātes ceļš Baltinava- Safronovka 0,00 — 1,60 km ar 11 punktiem.
Tehniskās dokumentācijas izstrādei un autoruzraudzības pakalpojumam 2016.gada 29.februārī tika izsludināts iepirkums PIL 8.2 panta kārtībā. 2016.gada 21.martā tika pieņemts lēmums
par līguma piešķiršanas tiesībām: 1.daļai — IK „RK ceļu projekts“, reģ. Nr. 42402015926 par līgumcenu 8212,50 euro (TP izstrāde 7412,50 euro, autoruzraudzība 800,00 euro); 2.daļai
IK „RK ceļu projekts“, reģ. Nr. 42402015926 par līgumcenu 3608,00 euro (TP izstrāde 3108,00 euro, autoruzraudzība 500,00 euro), 2016.gada 13.aprīlī tika noslēgts pakalpojuma
līgums Nr. 13-04/2016 un 2016.gada 24.oktobrī tehniskie projekti abiem ceļiem tika izstrādāti. 2017.gada 13.janvārī tika izsludināts Atklāts konkurss „Baltinavas novada pašvaldības
grants ceļu pārbūve“ ID Nr. BND 2017/1. 2017.gada 10.martā tika pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības: 1.daļa autoceļa Čudarīne-Obeļova pārbūve VAS Latvijas autoceļu
uzturētājs». reģ. Nr. 40003356530 par līgumcenu 188960,57 euro, 2.dala autoceļa Baltinava-Abriņas pārbūve VAS «Latvijas autoceļu uzturētājs», reģ. Nr. 40003356530 par līgumcenu
74930,32 euro.
2017.gada 5.februārī tika izsludināts iepirkums saskaņā ar PIL 8.2 pantu par būvuzraudzības pakalpojuma veikšanu grants ceļu pārbūvē. 2017.gada 21.martā tika pieņemts lēmums ar
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu: 1.daļa – SIA “BaltLine Glob”, reģ. Nr. 40003780856 par līgumcenu 5580,00 euro; 2.daļa — SIA “BaltLine Glob”, reģ. Nr. 40003780856 par līgumcenu 4650,00 euro.
Kopējās projekta izmaksas sastāda 345 989,08 euro, ELFLA finansējums 90% jeb 311 390,17 euro, Baltinavas novada pašvaldības līdzfinansējums 10% jeb 34 598,91 euro.
Projekta realizācija plānojas līdz 1.decembrim 2017.gada, ja būs labvēlīgi laika apstākļi. Ja laika apstākļi neļaus pabeigt ceļu pārbūvi šogad, tiks lūgts projekta realizācijas termiņa pagarinājums.
Teksts: S.Tabore

Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu

2017. gada 14. augustā plkst. 10:00, Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novada domes telpās lauku uzņēmēju un iedzīvotāju sabiedriskā apspriešana par pašvaldības ceļu pārbūvi!
Baltinavas novada dome aicina lauku uzņēmējus un novada iedzīvotājus uz sabiedrisko apspriešanu, lai izteiktu savus priekšlikumus par Baltinavas novada pašvaldības ieceri, sakarā
ar plānoto ceļu seguma pārbūvi, pašvaldības ceļu garumu noteikšanai 3. un 4. prioritātes ceļiem:
3. Kaši – Pleitova
4. Baltinava – Safronovka,
projektu realizācijai programmā LAP 2014.-2020.g. pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”.
Ir uzsākta ES finansētā projekta “Baltinavas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve” Nr. 17-07-A00702-000030 realizācija. Pirmajā kārtā tiek atjaunots 1. prioritātes ceļš Čudarīne –
Obeļova, 5,93km, un 2. prioritātes ceļš Baltinava — Abriņas 1,85km, tātad kopā 7,78km.
ES finansējumu pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” novadam pieejamais publiskais finansējums ceļu pārbūvei sastāda 400 000eur. 1. un 2. prioritātes
ceļu remontam no publiskā finansējuma šobrīd būs izmantoti 311390,17 eur, un 3. un 4. prioritātes ceļiem atliks 88609,83eur no minētā publiskā finansējuma. Ņemot vērā to, ka 1.
kārtas ceļu remonta vidējās izmaksas uz vienu kilometru sastāda 40024,44 euro, tad provizoriski atlikušās naudas pietiks vien 2,2km.
Tāpēc nepieciešama sabiedriskā apspriešana, lai noteiktu ceļu garumus otrās kārtas ceļu pārbūves darbiem ceļiem Kaši – Pleitova un Baltinava — Safronovka.
2015.gada 28.augusta domes sēdē (protokols Nr.8.4.&) tika apstiprināti noteikumi, kas paredz kārtību, kāda notiek organizēta sabiedriskā apspriešana, un noteikti kritēriji, kā tiks
noteikti prioritārie ceļi. 2015.gada 28.augusta domes sēdē (protokols Nr.8.5.&) tika izvirzīti uz sabiedrisko apspriešanu pašvaldības ceļi un to garumi, kurus plāno pārbūvēt, piesaistot
LAP 2014.-2020.g. programmas finansējumu.
2015.gada 6.oktobra sabiedriskajā apspriešanā tika nobalsots par ceļu prioritāšu noteikšanu. 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).

Domes sēde

Domes sēdes 20.07 lēmumi

Par Baltinavas novada pašvaldības nolikumu
Nolēma pieņemt ar nelielām korekcijām 99.punktā iesniegto saistošo noteikumu projektu
Nr.8 „Baltinavas novada pašvaldības nolikums”
Par komisijas izveidi Baltinavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku amatu
vienību izvērtēšanai, amatu kategoriju un darba samaksas precizēšanai
Nolēma pieņemt komitejas priekšlikumu``Par komisijas izveidi Baltinavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku amatu vienību izvērtēšanai, amatu kategoriju un darba samaksas precizēšanai`` 5 cilvēku sastāvā.
Par Baltinavas novada Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņa izsludināšanu
Nolēma izsludināt Baltinavas novada Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu no 2017.gada 1.augusta līdz 2017.gada 14.augustam.
Par konkursa izsludināšanu Baltinavas novada bāriņtiesas locekļa amatam
Nolēma izsludināt atklātu konkursu par pieteikšanos Baltinavas novada bāriņtiesas locekļa
amatam.
Par grozījumiem Baltinavas novada ceļu un ielu fondu – vidējā termiņa programmā
2017. – 2019.gadam
Nolēma izdarīt grozījumu Baltinavas novada ceļu un ielu fonda – vidējā termiņa programmā
2017. – 2019.gadam (apstiprināta ar Baltinavas novada domes 2017.gada 23.februāra lēmumu (Protokols Nr.4, 6.&) programmas izmaksu daļā
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu Baltinavas novadā
Nolēma apstiprināt SIA „ZAAO” iesniegto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas
aprēķinu un noteikt maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu apstiprināt maksu par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Baltinavas novadā – 17,52 EUR (septiņpadsmit euro
un piecdesmit divi centi) par 1 m3.
Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Nigestes amatniecības nams” projekta “Simtgades bērni” realizācijai
Piešķirt biedrībai “Nigestes amatniecības nams” projekta “Simtgades bērni” realizācijai finansējumu 156,75 euro apmērā no KN pasākumu budžeta 2017.gadam.
Par Baltinavas novada pašvaldības pārstāvja izvirzīšanu darbam Latgales plānošanas
reģiona Attīstības padomē
Nolēma izvirzīt par Baltinavas novada pašvaldības pārstāvi darbam Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomē Baltinavas novada domes priekšsēdētāju Sarmīti Tabori.
Par nekustamā īpašuma „Vecbērzi” izsoles rezultātu apstiprināšanu
Nolēma apstiprināt Baltinavas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Baltinavas

Sagatavoja G.Siliņš
novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Vecbērzi” 1,41ha platībā, kas atrodas
Baltinavas novadā 2017.gada 11.jūlijā notikušās izsoles rezultātus. Atzīt par izsoles uzvarētāju M. K.
Pārdot M. K. Baltinavas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Vecbērzi”, kas
atrodas Baltinavas novadā par cenu 2150,00 euro.
Noslēgt līgumu ar M. K. par izsolē iegūtā nekustamā īpašuma “Vecbērzi”1,41 ha platībā.
Par Atzinības raksta pasniegšanu A. K.
Nolēma apbalvot A. K. sakarā ar 45 gadu jubileju ar Baltinavas novada pašvaldības Atzinības rakstu par ilggadīgu ieguldījumu Baltinavas etnogrāfiskā ansambļa darbībā.
Par atļauju Baltinavas novada domes priekšsēdētājai Sarmītei Taborei
savienot amatus
Atļāva Baltinavas novada domes priekšsēdētājai Sarmītei Taborei savienot Baltinavas novada domes priekšsēdētājas amatu ar biedrības "Sudraba pakavi" valdes locekles, biedrības
"Vaivariņi" valdes locekles, biedrības "Balvu rajona partnerība" valdes locekles, Latgales
plānošanas reģiona Attīstības padomes locekles amatiem.
Par atļauju Baltinavas novada domes deputātei Inesei Siliņai savienot amatus
Atļāva Baltinavas novada domes deputātei Inesei Siliņai savienot Baltinavas novada domes
deputātes un Baltinavas novada domes priekšsēdētājas vietnieces amata pienākumu veikšanu ar Baltinavas novada domes lietvedes un biedrības "Balvu rajona partnerība" biedra
amatiem.
Par atļauju Baltinavas novada domes deputātei Intai Vilkastei savienot amatus
Atļāva Baltinavas novada domes deputātei Intai Vilkastei savienot Baltinavas novada
domes deputātes un Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas direktores amatus.
Par ceļa zīmes „Mājdzīvnieki”uzstādīšanu uz autoceļa Obeļova – Čudarīne
Nolēma uzstādīt ceļa zīmi Nr.327 “Mājdzīvnieki” un papildzīmi Nr.803 uz Baltinavas novada pašvaldības autoceļa Obeļova – Čudarīne (posmā „Ezerkrasts” – „Ceļmala”) pēc Baltinavas novada pašvaldības autoceļa Obeļova – Čudarīne rekonstrukcijas darbu
pabeigšanas.
Par grozījumiem Baltinavas novada domes 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Baltinavas novada budžetu 2017.gadam”
Nolēma apstiprināt saistošos noteikumus Nr.9 “Grozījumi Baltinavas novada domes
2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Baltinavas novada budžetu
2017.gadam””.
Par nekustamā īpašuma „Liepulaipa” atdalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes
lietošanas mērķa noteikšanu atdalītajai zemes vienībai
Atļāva Z. J. no nekustamā īpašuma atdalīt zemes vienību ar piešķirot jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam nosaukumu.
Ar pilniem domes sēžu lēmumiem var iepzīties mājaslapā www.baltinava.lv
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2017. gada Jūnijs - Jūlijs

Aicina pieteikties vēlēšanu komisijas locekļu kandidātus

Baltinavas novada Dome ar 2017.gada 20.jūlija Domes lēmumu „Par Baltinavas novada Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņa izsludināšanu” ir izsludinājusi
Baltinavas novada Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu no 2017.gada 1.augusta līdz 2017.gada 14.augustam. Baltinavas novada vēlēšanu komisija darbosies 7
locekļu sastāvā.
Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus Baltinavas novada Vēlēšanu komisijā ir reģistrētām partijām vai to apvienībām, ne mazāk kā 10 vēlētājiem jeb vēlētāju grupai, kā arī novada domes deputātiem. Pieteikto kandidātu skaits no viena pieteicēja nedrīkst būt lielāks par vienu locekļu kandidātu.
Katras politiskās partijas vai politisko partiju apvienības, deputāta vai vēlētāju grupas izvirzīto un pieteikto kandidātu skaits nedrīkst būt lielāks par attiecīgajā vēlēšanu komisijā ievēlējamo locekļu skaitu.
Vēlēšanu komisiju izveidošanu un darbību nosaka Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums.
Baltinavas novada vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta prasības:
• ir Latvijas Republikas pilsonis,
• prot latviešu valodu,
• ir ar vismaz vispārējo vidējo izglītību.
Baltinavas novada vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta pieteikumā jānorāda:
• vārds, uzvārds,
• personas kods,
• ziņas par pilsonību,
• ziņas par latviešu valodas prasmi,
• izglītība,
• dzīvesvietas adrese,
• darbavieta un profesija (nodarbošanās),
• ziņas par piedalīšanos vēlēšanu sagatavošanā un sarīkošanā agrāk.
Baltinavas novada vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta pieteikums jāiesniedz līdz 2017. gada 14. augustam plkst. 17.00 Baltinavas novada domē 2. stāvā pie lietvedes (adrese: Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594).
PIETEIKUMU LŪDZAM IESNIEGT PERSONĪGI!
Pieteikuma veidlapa pieejama - www.baltinava.lv/sadaļā pašvaldība

Informē sociālais dienests

Sociālā dienesta inform[acija par 2017. gada jūniju.
Jūnija mēnesī spēkā trūcīgas personas statuss 65 personām
Sociālajiem pabalstiem izlietotie līdzekļi € 1052,77
No tiem:
*pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai izmaksāts 10 mājsaimniecībām €495,51
*dzīvokļa pabalsts izmaksāts 1 mājsaimniecībai € 27
*pabalsts veselības aprūpei € 110,26
*transporta pakalpojumu samaksai € 34,55 (3 personām)
*ambulatori veikto diagnostisko izmeklējumu apmaksai € 52,46 (1 persona)
*pacienta iemaksu un /vai līdzmaksājumu pie ārsta speciālista € 23,25
*pabalsts audžuģimenei- € 420,Izdevumi par personu uzturēšanos ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā – Viļakas novada Šķilbēnu pagasta sociālās aprūpes mājā € 124,04(1 persona)
Izdevumi par
personu uzturēšanos ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā pansionātā „Balvi” € 550,16 (3 personas)

Kultūras aktualitātes
“Taures skan” Baltinavā

2017. gada 4. jūnijā Baltinavā pulcējās Ziemeļlatgales pūtēju orķestri festivālā “Taures skan Baltinavā”. Festivāls, kurš notika jau otro reizi, šogad tika veltīts Latgales kongresa simtgadei un Latgales atmodai, kas to
ievadīja vairāku gadu desmitu garumā un kuras neatņemama sastāvdaļa bija latgaliešu mīlestība uz mūziku.
“Nav taidas lītas, kū navarātu saistiet ar muziku. Vajag tikai padūmuot, kai tū izdariet,” ar Franča Trasuna
teikto iepazīstināja pasākuma vadītāji. Vasarsvētkos Baltinavā bija sapulcējušies jaunieši no Balvu Mūzikas
skolas orķestra, Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas orķestra, Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas orķestra, Rēzeknes 5.vidusskolas orķestra un Rēzeknes 6. vidusskolas orķestra. Koncerta otrajā daļā klausītājus un
festivāla dalībniekus priecēja īpašie viesi – džeza orķestris “Mirāža” un dziedātāja Ieva Kerēvica ar koncertprogrammu “Vasaras vakara ceļojums”.
Pasākuma idejas autore un organizatore, Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas direktore Marija Bukša ir
gandarīta, ka jau otro gadu izdevies parādīt klausītājiem pūtēju orķestru gada laikā paveikto un radīt īstu
svētku sajūtu. “ “Taures skan Baltinavā” ir vienīgais šāda veida pasākums Latgalē, kurā pulcējas dalībnieki
no Latgales izglītības iestādēm, lai kopā muzicētu, gūtu jaunu pieredzi un radītu svētkus gan sev, gan klausītājiem. Iespēja uzaicināt džeza orķestri “Mirāža”, kurā darbojas labākie un profesionālākie džeza mūziķi Latvijā, arī bija būtiska iespēja mūsu jauniešiem tepat dzimtajā pusē pilnīgi bezmaksas dzirdēt augstvērtīgu
muzikālo sniegumu, kas varētu sniegt viņiem motivāciju turpināt ceļu pretī savu muzikālo spēju pilnveidošanai.

Teksts: Zane Bukša, Foto: Vilhelms Laganovskis

4

BV Junijs - Julijs_Baltinavas Vēstis 01.08.2017 8:44 Page 5

2017. gada Jūnijs - Jūlijs
Baznīcu nakts Baltinavā

Sirds pasākums, kurā mēs bijām kopā kā viena liela ģimene. Pulcējās gan mazi, gan lieli,
— gan vieni, gan otri atrada sev tīkamas nodarbošanās. Galda tenisa spēle apvienoja gan
bērnus, gan vecākos draudzes pārstāvjus. Bija brīnišķīga svētā Mise un aizkustinošs draudzes
ģimeņu koncerts, kurā muzicēja gan pieaugušie, gan bērni. No sākuma līdz galam pasākumā
valdīja patiesa sirsnība, draudzība, mūzika un silti smaidi. Par spīti tam, ka bija vēsa un vējaina diena, bērni spēlēja futbolu pie Baznīcas šogad atklātajā laukumā. Pasākumā bija ieradušies visi tie, kuriem šeit bija jābūt, kuriem garīgums stāv pāri ikdienai. Gan lielie, gan
mazie guva iedvesmu radošajās darbnīcās, kurās bija iespējams attīstīt savus talantus un iemācīties ko jaunu. Garīgas grāmatas, interesantas spēles, skaistas dziesmas, Vissvētākā Sakramenta adorācija, lūgšanas un Mīlestība apvienoja visus pasākuma dalībniekus. Tas
patiešām bija brīnišķīgi!

Konkurss „Masļenku traģēdijas 1940. gada 15. jūnijā
bojāgājušo piemiņas vieta”

Baltinavas novada domes informatīvais izdevums
novada pašvaldība, Viļakas novada pašvaldība.
Baltinavas novada domes projekta vadības komanda: Guntis Pundurs, Ināra Supe, Sarmīte
Tabore. Velobraucienu vadīja Baltinavas vidusskolas direktors Imants Slišāns un skolotāja
Solveta Logina. Tajā piedalījās Baltinavas vidusskolas skolēni sākot no 6. klases. Velobrauciens sākās ar direktora stāstījumu par Stiglovas gravu un ekskursiju pa to. Tika pastāstīts,
ka Stiglovas smilšu atsegumi kā dabas piemineklis ir nozīmīga Latgales reģiona apskates
vieta un Natura 2000 teritorija ar būtiskām ainavas un dzīvās dabas vērtībām. Stiglovas krastos atsegtie slīpslāņotie devona smilšakmeņi ir veidojušies ūdens straumju ietekmē seklas
jūras apstākļos aptuveni pirms 375 miljoniem gadu. Skolēniem lielāko interesi raisīja ala,
kura ir izveidojusies smilšu gravā un pēc nostāstiem sasniedz pat 4 metru dziļumu. Nākamā
velobrauciena pietura bija latgaliešu valodas un kultūras vēstures pētnieka, valodnieka un
publicista Miķeļa Bukša dzimtās mājas Plešovā. Tika pieminēts, ka Miķelis Bukšs ir sarakstījis 12 grāmatas un ka šogad 1. jūnijā tiek atzīmēta Miķeļa Bukša 105 gadu jubileja. Tālākais maršruts veda uz Brieksīnes kalnu. Tika pastāstīts, ka tā augstums sasniedz 128 metrus.
Pēc nostāstiem šī kalna virsotnē ir nogrimusi baznīca un vēlāk šajā vietā ierīkoti kapi. Kapos
atrodas arī 20. gadsimta 30-jos gados celtā Brieksīnes kapu kapliča, kas ir aizsargājams arhitektūras piemineklis. Tālāk velomaršruts turpinājās līdz Pļiešovas dižozolam. Ozols atrodas
Supenkas krastā, vietā, kur upē ietek Grūšļovas staruts. Tā apkārtmērs ir 7,2 metri, bet augstums 39 metri. Pliešovas ozols tagad ir nokaltis, taču joprojām izskatās iespaidīgi. Tas ir
resnākais ozols Latgalē. Fotografēšanās notika gan pie ozola, gan iekšā stumbra tukšajā dobumā. Pie ozola tika ieturētas pusdienas un uzkrāti spēki atlikušajai maršruta distancei. Kā
nākamais pieturas punkts sekoja Blauzgovas dižakmens. Šī sarkanīgā pegmatītgranīta milzeņa garums sasniedz 6,15 m, maksimālais platums ir 4,45 metri, bet maksimālais augstums
kores augstākajā daļā ir vismaz 2,06 m, vidēji ap 1,85 metriem. Tā apkārtmērs ir 16,84 m,
bet tilpums tiek lēsts nedaudz virs 20 m3. Tas ir otrs lielākais akmens Ziemeļlatgalē jeb
bijušā Balvu rajona teritorijā. Vēl pēc dažiem nobrauktajiem kilometriem tika sasniegts velobrauciena galamērķis – Svātūnes ezers. Pie ezera notika kopīga desiņu cepšana. Velobrauciena dalībnieki, kuri bija, visvairāk sakarsuši, veldzējās Svātūnes ezera ūdenī, tā atklājot
peldēšanas sezonu. Vēlāk notika arī konkurss, kurā Baltinavas vidusskolas direktors Imants
Slišāns uzdeva jautājumus par velobraucienā iepazītajiem dabas un kultūrvēstures objektiem.
Pēc tam, kad tika ieturēta maltīte un ievilkta elpa, varēja sākt mājupceļu. Liels paldies vidusskolas direktoram Imantam Slišānam, skolotājai Solvetai Logina, vidusskolas skolēniem,
un visiem pārējiem, kas palīdzēja, lai šis aizraujošais velobrauciens norisinātos.
Projekta vadības komandas vārdā Guntis Pundurs

Skolēni pārsteidz ar vērienīgiem vides darbiem

Noslēdzoties vides iniciatīvas „100 darbi Latvijai” skolu konkursam, Vidzemes un Latgales
novadi kļuvuši krāšņāki un sakoptāki. Konkursa ietvaros 1.-12. klašu skolēni paveikuši vēL.Kūkoja rienīgus un skaistus vides labiekārtošanas un izdaiļošanas darbus – izveidotas dabas izziņas
takas ar sajūtu elementiem un āra spēlēm, ierīkotas atpūtas vietas ar soliņiem un pastaigu
Velobrauciens “Loba doba Zīmeļlatgolā”
celiņiem, apgleznoti vides objekti, atjaunota autobusa pieturvieta, labiekārtoti un apzaļumoti
parki un skolas dārzi, pagastu centri un skolu teritorijas izdaiļotas ar īpašām puķu dobēm,
izgatavoti un izvietoti ar latviskajiem rakstiem gravēti putnu būrīši.
Šie un dažādi citi skolēnu īstenotie vides darbi ir nozīmīgs ieguldījums kopējās ainavas un
infrastruktūras uzlabošanā ikvienā pašvaldībā un vienlaikus apliecinājums, ka ne laika apstākļi, ne finanses nav šķērslis paveikt ko patiesi vērtīgu un paliekošu — nepieciešamas vien
dzirdīgas ausis un atsaucīga sirds. Tādēļ, ņemot vērā paveikto darbu nozīmi un vērienīgumu,
ir noteikti vairāki uzvarētāji, kas saņem konkursa galveno balvu – Tallink jūras ceļojumu
uz Stokholmu (5.-9. un 10-12. klašu grupā).
10.-12. klašu grupā par uzvarētājiem tiek atzīta Baltinavas vidusskolas 10.klase — par skvēra
„Laimes pakavi” izveidi Baltinavas centrā. Ar profesionālās tehnikas palīdzību skolēni
skvērā uzstādījuši īpašu akmens pacēlumu, uz kura ar krāsainiem akmentiņiem izveidots
Baltinavas novada ģerbonis. Tāpat skvērā ierīkots betonēts celiņš, izvietoti pašu rokām darināti atpūtas soliņi un iesēts zāliens.
5.-9. klašu grupā par laureātiem tiek noteiktas trīs klases:
*Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas 7. klase – par vērienīgu autobusu pieturas labiekārtošanu.
*Palsmanes internātpamatskolas 6.-8. klase – par Palsmanes dabas izziņas un piedzīvojuma
takas labiekārtošanu.
*Mazsalacas vidusskolas 8.a klase – par Valtenberģu muižas parka ainavas atjaunošanu.
1.-4. klašu grupā balvu – aizraujošas ekskursijas Rīgā – saņem divas klases:
*Rugāju novada vidusskolas 4. klase – par projektu „Rotaļu laukumiņa sargi”.
23. maijā tika organizēts velobrauciens Stiglovas grava – Svātūnes ezers, kurš notika projekta *Līvu pamatskolas 3.-4. klase – par „Jušu takas” labiekārtošanu.
“Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas pētnieku sevī” Nr. 1-08/236/2016 ietvaros. Velobrauciena mērķis bija iepazīties ar vietējā mēroga dabas vērtībām, jaunatnes iesaistīšanā dabas
Papildus informācija: Līga Ivanova: 26464686, info@100darbilatvijai.lv
vērtību saglabāšanā un aktīva dzīvesveida popularizēšanā. Projekta sadarbības partneri ir
Rugāju novada dome (vadošais sadarbības partneris), Kārsavas novada pašvaldība, Balvu
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Baltinavas novada domes informatīvais izdevums
Balkani pulcina jaunsargus

2017. gada Jūnijs - Jūlijs
12-18 gadus vecie bērni agrā 12.jūlija rītā devās ceļā uz Siguldas piedzīvojumu parku Tarzāns. Lai arī Baltinavā lietus lija aumaļām, pusceļā tas mitējās un Sigulda mūs sagaidīja ar
siltu un spožu saulīti. Atrakciju parkā bērniem tika dota iespēja pavadīt 4 stundas un izbaudīt šķēršlu parka visas trases, nobraucienu pa rodeļu trasi un Milzu šūpoles. Bērni trases
veica vairākas reizes, drosmīgi izgāja visus šķēršļus, un bezbailīgi izšūpojās Milzu šūpolēs.
Daļa bērnu šos piedzīvojumus baudīja pirmo reizi, daļa jau iepazinuši parku vairākas reizes
to apmeklējot!
Tie bērni, kuri nenobijās no lielā lietus Baltinavā un izbaudīja saulīti Siguldā, saka lielu
paldies gan Baltinavas Kristīgai pamatskolai, īpaši Violentai un atrakciju parka Tarzāns
īpašniekiem par doto iespēju aktīvi atpūsties!
Baltinavas novada Sociālā dienesta vadītāja
Dace Ločmele

Pilngadības svētki

Līdzīgi ka pagājušogad saule mūs īpaši nelutina ar savu siltumu, taču tas nav traucēklis tam
lai satiktos esošie, iepazītos un satuvinātos jaunie draugi, kopīgi apgūstot un tad pielietojot
praksē jauniegūtās zināšanas un nostiprinātu jau esošās. Trīs dienas jūnija nogalē Viļakas
novada Šķilbēnu pagasta Balkanu Dabas parku pieskandināja Balvu, Rugāju, Viļakas, Baltinavas, Zilupes, Ludzas un Kārsavas novadu jaunsargi, trīs dienas pieredzējušu instruktoru
vadībā apguva daudz un dažādas prasmes: kā sniegt pirmo palīdzību ierādīja Kārsavas novada instruktors Gunārs Lelis, kā droši pārvietoties pa paralēlajām virvēm, nogāzēm un
veikt nobraucienu mācīja Balvu novada instruktors Guntis Liepiņš, mezglu un nestuvju izgatavošanas māku jaunsargi apguva Zilupes instruktora Valērija Meškovska vadībā, pneimatisko ieroču šautuvē “saimniekoja’’ Rugāju novada instruktors Jānis Rakstiņš, savukārt
vasaras biatlonu ar peintbola šaušanas elementiem uzraudzīja Ludzas novada instruktors
Ivars Novožilovs.
Pirmajā nometnes dienā iegūtās zināšanas jaunsargi lika lietā pārgājienā ‘’Stiglavas gravas
piedzīvojums’’ kura laikā patstāvīgi, instruktoru uzraudzībā kontrolpunktos darbojoties komandā bija jāpaveic dažādi uzdevumi: dabīgu šķēršļu pārvarēšana ar virvju palīdzību, orientēšanās pēc kartes, dažādu augu atpazīšana, šaušana ar pneimatiskajiem ieročiem pa dažāda
lieluma mērķiem, ievainota biedra transportēšana un noslēgumā jaunsargi sniedza pirmo
palīdzību inscenētā satiksmes negadījumā cietušajiem, kur lai pastiprinātu realitātes izjūtu
tika izmantotas medicīniskās mulāžas.
Jaunsargi darbojās komandās kuras sastāvēja no dažādu novadu vienību pārstāvjiem, kas
tika veikts ar mērķi, lai jaunieši savstarpēji komunicē, iepazīst viens otru, sadraudzējas, prot
ievērot toleranci savstarpējās attiecībās.
Nodarbību starplaikos jaunsargi spēlēja dažādas sporta spēles: volejbolu, futbolu, tautas
bumbu u.c, kopumā galarezultāts tika vērtēts pēc 13 disciplīnām. Neizpalika arī humora un
atjautības uzdevumi, kas klātesošajos izraisīja nedalītas prieka un jautrības emocijas. Labākās trīs komandas tika apbalvotas ar diplomiem, 1. vietu ieguva viļacēnietes Kintijas Zelčas,
2.vietu ieguva kārsavieša Ervīna Eiduka un 3 vietu tilžēnietes Rebekas Ločmeles vadītās
komandas.
Noslēgumā gribu teikt lielu paldies Viļakas novada pašvaldībai, Balkanu Dabas parka vadītājai Vijai Kuļšai, SIA Senda Dz, IU Lanas 777 vadītājam Aldim Tihovskim, vienību instruktoriem, instruktoru palīgiem Dāvim Višņakovam, Eduardam Plušam, Sanijai Strumpei
un Aināram Vasiļjevam par sadarbību un ieguldīto darbu.
Nometnes vadītājs
Viļakas un Baltinavas jaunsargu vienību
instruktors Valentīns Keišs

Kad pļavas rotājas ziedu krāšņumā un vasara ir pilnā plaukumā, Baltinavas novada jaunieši, kuri sasnieguši pilngadību, jau kuro gadu pulcējas kopā, lai teiktu paldies saviem
vecākiem par audzināšanu un lološanu, kā arī saņemtu laba vēlējumus tālākajam dzīves
ceļam.
Šogad pilngadības svētkus svinēt bija sanākuši 12 Baltinavas novada jaunieši. Pēc svinīgā
dievkalpojuma Baltinavas Romas katoļu baznīcā, jauniešus kultūras namā ieveda viņu
vecāki. Dāvanā no novada domes priekšsēdētājas Sarmītes Tabores rokām viņi saņēma
lietussargu, un vēlējumu, lai tas sargātu no lietus lāsēm dzīves ceļā. Pilngadniekus ar
dziesmām sveica Normunds Orlovs, Linda Makarova un dziesminiece Ingūna Lipska.
Lai dzīve ritētu raiti un saskanīgi kā dejas solis vēlēja deju kolektīvs “Nākotne” no Glūdas
pagasta Jelgavas novadā. Pēc svinīgā pasākuma Pilngadības svētku dalībnieki ballējās
grupas Ginc un Es pavadībā līdz rīta ausmai.
Paldies visiem, kas palīdzēja šiem svētkiem izdoties, īpaši Agrim Mežalam un Sarmai
Sutugovai.

Baltinavas KN vadītāja
Inta Ločmele
Foto: Evita Broka

Līgo Baltinavā

Jāņu ielīgošanas
pasākums Līgo
vakarā Baltinavas
estrādes
Ekskursija uz piedzīvojumu parku "Tarzāns"
parkā
pie
ugunskura pulcināja Baltinavas aktīvākos
līgotājus. Godā
tika celtas senās
ielīgošanas tradīcijas. Baltinavas etnogrāfiskā
ansambļa sievu
dziedāto līgodziesmu skaņas
mudināja līgotājus atcerēties seno līgotņu skaistumu un nozīmi. Meitas vija vainagus un
piedalījās vainagu pīšanas sacensībās. Viņas pierādīja, ka zina, ka Jāņu vainagā jābūt vismaz
9 dažādām jāņzālēm. Prieks, ka apmeklētāji bija aktīvi un piedalījās visās aktivitātēs. Ansambļa sievas godināja Baltinavas novada jauno saimnieci Sarmīti Tabori un saimnieku
Agri Mežalu ar Jāņu vainagiem un dziesmām. Abi nepalika atbildi parādā un sanākušos līgotājus cienāja ar Jāņu sieru un alu. Tāpāt kā visus gadus tika godāti sanākušie Jāņi un
Līgas. Visiem kopā ejot ap ugunskuru iedegās gaiša jāņuguns, kas līgotājus sildīja visu īso,
bet vēso nakti. Tika spēlētas spēles un sievu dziesmu pavadījumā dancots. Uzreiz pēc pasākuma sākās diskoballe un sanākušie pārcēlās uz estrādes skatuves, lai dejotu līdz rīta ausmai diskoballē ar DJ LB.
Prieks, ka etnogrāfiskajam ansamblim pievienojušās jaunas dziedātājas, kas dziedājumu
kuplina ar dzidrām balsīm. Paldies pavadījuma spēlētājam Pēterim Laganovskim. Paldies
arī
vainagu pinējām un ugunskura krāvējiem.
Pateicoties Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas skolotājai Violentai Kubuliņai BaltinaBaltinavas KN vadītāja Inta Ločmele
vas novada trūcīgo, maznodrošināto, daudzbērnu un ģimeņu, kur bērnu audzina viens vecāks,
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Devītie atskatās uz raženu gadu

Vasarīgi saulainā 10. jūnija novakarē piecpadsmit Baltinavas vidusskolas 9.klases absolventi:
Artis, Krista, Adrians, Jānis, Iluta, Alises, Agrita, Airita, Raivis, Arnis, Ivo, Artūrs, Andžela,
Salvija, saposušies un priecīgi satraukti, iesoļoja pēc bērzu meijām un ceriņiem smaržojošajā
kultūras nama zālē, lai no skolas direktora Imanta Slišāna rokām saņemtu pirmo svarīgo izglītības dokumentu – apliecību par vispārējās pamatizglītības ieguvi. Skolas beidzēju sejas
rotāja gandarījums par noieto mācību ceļa posmu un veiksmīgi pārvarētajām grūtībām.
Šis mācību gads devītajiem bija bagāts ar dažādām aktivitātēm, jo līdztekus ikdienas mācību
darbam bija iespēja piedalīties tradicionālajos skolas ārpusstundu pasākumos (Dzejas pēcpusdiena, Lāčplēša diena, Ziemassvētku tirdziņš un eglīte, Lieldienu ieskandināšana, Popiela u.c), arī pašiem tos organizēt. 9.klases skolēni organizēja Aizgaveņu (Meteņu) pasākumu
7.-12. klasēm.Šogad tā norises laiks bija 28.februārī. Aizgavēņu galvenā aktivitāte parasti
ir vizināšanās ar ragavām no kalna, bet diemžēl tajā dienā no sniega vairs nebija ne vēsts,
ārā silti smaidīja saulīte un jautri čivināja putni, tālab Meteņdienai raksturīgas izdarības (oriģinālāko kamanu konkurss, Meteņzīmes veidošana no dabas materiāliem, Meteņbērnu spēkošanās, audzinātāju un klašu lielīšanās turnīrs) notika sporta hallē. Devītie bija centušies,
lai šis pasākums izdotos, īpaši atraktīva bija saimniece, kuras lomā veiksmīgi iejutās Raivis
Logins.
Pateicoties vecāku materiālajam atbalstam, skolēniem katru gadu ir iespēja visiem kopā aizbraukt kādā izzinošā ekskursijā vai nu mācību gada sākumā, vai noslēgumā. Arī aizvadītajā
rudenī jaunieši izbaudīja zeltaino rudeni Siguldā un guva neaizmirstamus iespaidus Līgatnes
padomju laika bunkuros.
9. klasē skolēniem ir būtiska nākotnes nodomu apzināšanās. Mācību gada laikā jauniešiem
notika tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem: inženieri programmētāju Artūru Gustu, skolas medmāsu Silviju Gabranovu, arī ar skolas absolventiem, kas, pabeiguši dažādas augstskolas, tagad ir atgriezušies dzimtajā pusē, lai nodarbotos ar lauksaimniecību. Par ļoti
interesantu un pamācošu devītie atzina tikšanos ar Baltinavas vidusskolas absolventi Gunu
Ludboržu, kura iepazīstināja skolēnus ar Eiropas brīvprātīgā darba būtību un iespējām. Brīvprātīgais darbs sniedz iespēju jauniešiem vecumā no17 līdz 30 gadiem doties uz kādu no
Eiropas valstīm un veikt sabiedrībai noderīgu darbu kādā organizācijā, gūstot sev jaunas
prasmes un pieredzi. Brīvprātīgais nesaņem atalgojumu, taču viņam tiek segti visi ceļa un
uzturēšanās izdevumi, apdrošināšana, darbam nepieciešamā apmācība un valodu kursi, kā
arī tiek izsniegta kabatas nauda personiskiem tēriņiem. Pēc studijām Vidzemes Augstskolā
Guna strādāja Baltinavas novadā par tūrisma darba organizatori, izveidojot novada tūrisma
objektu karti un ievietojot informāciju par tūrisma iespējām novadā sociālajos tīklos. Jau
studējot augstskolā, jauniete studentu apmaiņas programmas ietvaros pabija Kanāriju salās.
Vēlme iepazīt jaunas zemes, dažādu tautu kultūru Gunai lika izmantot brīvprātīgā darba
piedāvātās iespējas. 2015.gadā jauniete kā Eiropas brīvprātīgā sešas nedēļas strādāja Bulgārijā, bet 2016. gadā kā brīvprātīgā darbojās vides aizsardzības organizācijā Horvātijā. Tikšanās laikā Guna demonstrēja savdabīgu nestandarta CV paraugus, kā arī pastāstīja par
niansēm to veidojumā, lai piesaistītu potenciālo darba devēju uzmanību.
9.klases absolventiem noslēdzies viens nozīmīgs dzīves posms, priekšā “ dzīves krustceles”
ar dažādu “ ceļu norādēm” Lai pietiek pacietības pirms izvēles izvērtēt iecerētā ceļa ieguvumus un riskus!
Tatjana Začeste, Baltinavas vsk. 9.klases audzinātāja

Baltinavas novada domes informatīvais izdevums
apputeksnē tomātu ziedus, lai veidotos augļi.
Kā atzīmēja darbu vadītāja, saražotā produkcija ir bez pesticīdu pielietošanas, pircēji saņem
veselīgus un ekoloģiski audzētus tomātus visā sezonā. Uzņēmums ir izstrādājis preču zīmi
“Mežvidi – izlolots Latgalē!”.
Noslēgumā darbu vadītāja skolēnus uzcienāja ar garšīgiem tomātiem. Protams, visiem garšoja!
Tālāk devāmies uz zemnieku saimniecību “Āres” Malnavas pagastā. Saimniecības īpašniece Inta Adamoviča skolēnus sagaidīja un aicināja iepazīties ar saimniecību. Tā, ka ir jāievēro biodrošība, tad apskatīt mājputnus un aitas nebija iespējams. Saimniece iepazīstināja
ar savu saimniecību pastāstot, uzsverot, ka saimniecība strādā ar bioloģiskajām metodēm,
apsaimnieko 50 ha zemes. Audzē dējējvistas, aitas, cūkas un gaļas šķirnes liellopus. Saražoto produkciju realizē pārsvarā vietējā tirgū. Ar 2014.gadu ir arī mājražotāja, piedāvā dažāda veida gaļas žāvējumus, pārsvarā tos gatavo uz pasūtījuma.
Noslēgumā apmeklējām Malnavas koledžu. Malnavas koledžas pasniedzēja Vēsma Šumska
iepazīstoties ar skolēniem, uzdeva jautājumu – Ko labu un ko sliktu lauksaimniecībā nodara
lietus?
“Var redzēt, ka skolēni ir no laukiem un ir interese par lauku darbiem”- teica pasniedzēja,
jo atbildes bija pareizas un skolēni aktīvi iesaistījās diskusijās. Nodarbību telpā skolēniem
bija sagatavots neliels pārbaudījums. Prieks bija par to, ka skolēni pazīst graudaugus, gaļas
liellopu šķirnes un kādās valstīs ražo traktorus. Lielu interesi, it sevišķi zēniem, izraisīja
tehnikas apskate un Malnavas koledžā ierīkotā nodarbības telpa auto mehāniķu apmācībām,
kur varēja apskatīt, kā tiek diagnosticētas automašīnas un pēc tam labotas. Skolēniem bija
iespēja pasēdēt kartingā, kuru bija radījuši paši Malnavas koledžas audzēkņi. Pārsteidzoši
bija 1.kursa audzēkņu izgatavotie darbi, izmantojot metināšanu. Ar lielu lepnumu Vēsma
Šumska izrādīja koledžas dārzu, uzsverot, ka visus darbus dārzā padara audzēkņi, tāpat audzēkņi rūpējas par Malnavas koledžas apzaļumošanu, stāda puķes un apkopj tās.
Ar jauniem iespaidiem, zināšanām par lauksaimniecību un pārdomām par redzēto, devāmies mājup. Daži zēni izteica domas, ka varētu pēc 9.klases turpināt mācības Malnavas
koledžā.
Nobeigumā gribu pateikties skolotājām Lilitai Kūkojai, Tatjanai Bolgrovai par atbalstu
braucienā, šoferim Arnim Višņakovam un protams pašiem 7.un 8.klases skolēniem par kopīgo braucienu!

Baltinavas futbola komanda piedalās kvalifikācijas spēlēs

Baltinavas skolēni iepazīstas ar lauksaimniecību

Baltinavas vidusskolas 7.un 8.klases skolēni maija nogalē devās Valsts Lauku tīkla ietvaros
īstenotās aktivitātes “Informatīvie pasākumi jauniešiem un skolēniem” apakšaktivitātes
„Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares popularizēšana vispārizglītojošajās skolās”
rīkotajā pieredzes apmaiņas braucienā uz Kārsavas novadu.
Pirmā saimniecība, kuru apciemoja skolēni bija uzņēmums SIA “Latgales dārzeņu loģistika”,
tas ir lielākais tomātu audzētājs ne tikai Latgalē, bet arī visā Latvijā. Brauciena dalībniekus
laipni sagaidīja darbu vadītāja Renāte Reinika-Lucjanova. Darbu vadītāja aicināja skolēnus
apskatīties siltumnīcu kompleksu un iepazīstināja ar uzņēmumu un tomātu audzēšanu. Renāte pastāstīja, ka uzņēmums darbojas jau 9 gadus, saražotā produkcija pārsvarā tiek realizēta
uz Rīgu, vietējie veikali iepērk maz, pārsvarā tie ir Kārsavas novada un Ludzas novada veikali. Uzņēmumā strādā aptuveni 30 darbinieki, tie ir vietējie iedzīvotāji. Uzņēmums sastāv
no siltumnīcu kompleksa un pārstrādes ceha, kur tiek ražota 100% dabīgā tomātu sula.
Tiek audzētas vairākas tomātu šķirnes: dzeltenie “Bolzano”, sarkanie “Edeavuor”, “Komet”,
kā arī brūnie “Ebeno”, kopā siltumnīcā aug un ražo 12 500 tomātu stādu. Darbu vadītāja
jautā skolēniem – cik gari izaug tomāti, atbildes bija dažādas, bet pareizo tā īsti neviens nenosauca. To garums sezonā sasniedz pat līdz 13 m, tas visiem bija liels pārsteigums! No
viena tomāta stāda var iegūt līdz 27 kg tomātu. Ar lielu interesi skolēni klausījās stāstījumā,
ka tomātu stādi tiek vesti no Somijas, tāpat no Somijas tiek atvestas arī kamenes, kuras

22.jūlijā Baltinavas futbola komanda aizvadija kvalicikācijas spēles Litenē.tika spēlētas 2
spēles pret Alūksni un 2 spēļu summā uzvarētāji kvalificējās finālturnīram.Pirmajā spēlē
tika piedzīvots zaudējums 2:1 savkārt otro spēli Baltinava uzvarēja ar rezultātu 3:0 .kopsummā ar rezultātu 4:2 Baltinava kvalificējās finālturnīram.
Baltinavas novada sporta organizators Edmunds Ločmelis
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Baltinavas novada domes informatīvais izdevums

Svētceļojums
Šķilbani & Baltinava-Aglona
2017
Svētceļojuma tēma:„Vienotībā ar brāļiem un māsām
Es atdodu sevi Tev.”
( no veltīšanās lūgšanas Fatimas Rožukroņa Karalienei)

2017. gada Jūnijs - Jūlijs

Svētcelojumā mūs pavadīs priesteri Staņislavs Prikulis un Fēlikss Šneveļs

8.augusts-otrdiena
Sķilbani-Baltinava (15 km)
Pulcēšanas Rekavā pie baznīcas. Sv. Mise 15.00
9.augusts- trešdiena
Pasiene- Vecslabada (18 km)
Pulcēšanās Baltinavā pie baznīcas . sv. Mise 8.00
Pārbraucam uz Pasieni
10.augusts-ceturtdiena
Vecslabada- Ezernieki(28km)
11.augusts-piektdiena
Ezernieki- Konstantinova (21km)
12.augusts-sestdiena
Konstantinova-Aglona (31 km)

NEPIECIEŠAMAIS EKIPĒJUMS SVĒTCEĻNIEKAM:
Rožukronis, lūgšanu un dziesmu grāmata (ja ir)
Ērti apavi. Pieklājīgs apģērbs, obligāta galvassega(vēlams gaišā krāsā)
Ērta soma, nesama uz muguras, ūdenspudele, Matracis, guļammaiss vai sega (gulēšana uz
grīdas) Higiēnas piederumi(zobubirste un pasta, ziepes, dvielis, u.c.)
Medikamenti pēc vajadzības.
Obligāti plāsterus un lietusmēteli!
Dalības maksa 20.00 EUR,
bet lai nauda nav vienīgais šķērslis, kas liek jums atturēties no svētceļojuma.
3-5kg kartupeļu vai kādu citu dārzeņu, 1 burciņa ievārījums vai medus, 2-3 konservi, tēja
vai kas cits , kas ir pieejams no pārtikas produktiem un var noderēt virtuvē.
Lūgums pieteikties!
Pieteikšanās un jautājumi: tel. 28385624 (Rudīte)

Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai

Lai īstenotu savas biznesa ieceres, ikviens 18 līdz 40 gadus vecs jaunietis aicināts pieteikties
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) pasākumam “Laukiem būt!”, kura
ietvaros plānota informatīvā diena, mācības un noslēdzošs biznesa ideju konkurss.
Pirmā informatīvā diena, kurā apzinās jauniešus interesējošās tēmas un gatavību īstenot savu
ieceri, jau 11. augustā notiks Balvos. Aicinām jauniešus nākt uz informatīvo dienu un vēlāk
arī uz 5 dienam jeb 25h mācībām, lai apzinātu iespējas īstenot savas biznesa ieceres. Mācībās
piesaistām zinošus savas jomas praktiķus un arī konsultantus, kuri var palīdzēt veiksmīgai
biznesa plānu izstrādei
Mācībās var piedalīties jaunieši ar jau esošu uzņēmējdarbības ideju, tādi, kuri vēl tikai meklē
idejas un vēlas iegūt praktiskas iemaņas biznesa plāna izstrādē, kā arī tie, kuriem nav savas
idejas, bet ir padziļinātas zināšanas par kādu tēmu, piemēram, mārketinga vai IT speciālisti,
grāmatveži, kuri vēlētos papildināt kāda uzņēmēja komandu.
Pasākums tiek īstenots Valsts Lauku tīkla aktivitātes „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” ietvaros.
Plašāka informācija: Tamāra Lielbārde, tamara.lielbarde@llkc.lv, tālr. 29100902
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