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Baltinavas novada domes
informatīvais izdevums

Novada domē oktobrī

Ar oktobrī jaušāmi iesākās rudens. Rudens ir ražas novākšanas laiks. Novada domē oktobris arī bija ražīgs dažādiem notikumiem un pasākumiem.
Visnozīmīgākais notikums protams bija ministru prezidenta Kučinska k-ga, ministru Jāņa Dūklava, Kaspara Gerharda un VAS “Latvijas valsts ceļi” valdes priekšsēdētāja Jāņa Langes
vizīte Baltinavā 11.oktobrī, lai izrunātu kopā ar Latgales plānošanas reģiona novadu priekšsēdētājiem problēmas plūdu seku novēršanai. No Baltinavas novada puses sanāksmē piedalījās
domes priekšsēdētāja un deputāti: Lilita Kūkoja, Velta Mītke, Imants Slišāns un Guntars Bartkevičs. Esam gandarīti,ka ministrijas ir sadzirdējušas problēmu un risina. Baltinavas novada
pašvaldībai ir piešķirti naudas līdzekļi 181 601 euro apmērā caurteku atjaunošanai, bet sāpina lielā birokrātiskā procedūra naudas līdzekļu apgūšanā un ministriju ļoti lēna lēmumu pieņemšana un finanšu līdzekļu piešķiršanas kārtība. Ja uz šodienu nauda ir piešķirta, tad pašvaldības kontā tā vēl nav ienākusi. Esam noslēguši līgumu par piecu caurteku sakārtošanu ar
divām zemnieku saimniecībām, gatavojam noslēgt līgumus ar SIA “Ceļi un tilti” par caurteku pārbūvi divām caurtekām, kur vienai caurtekai ir jāizstrādā tehniskā dokumentācija.
Novada vadība, darbinieki un deputāti saprot, ka iedzīvotāji pamatoti sūdzas par lēnu caurteku atjaunošanu, neizbraucamiem ceļiem, bet pašvaldība neko par nožēlu nevar izdarīt, jo
pašvaldībai nav brīvu naudas līdzekļu, nav tehnikas un būvspeciālistu, kas varētu veikt būvdarbus. Kavē būvdarbus arī tas, ka visā Latgalē visās pašvaldībās ir jāatjauno ceļu infrastruktūra,
finanšu līdzekļi ir piešķirti, kuri jāapgūst līdz 2017.gada 31.decembrim, tāpēc būvnieki ir tik ļoti noslogoti, ka pat grūti sarunāt, kas varētu uzņemties būvdarbus, tāpēc arī griezāmies
pēc palīdzības zemnieku saimniecībās. Uz doto brīdi zemnieku saimniecības ir gatavas caurteku nomaiņu, un SIA “Ceļi un tilti” jau gatavo tehnisko būvprojektu Pliešovas caurtekas
pārbūvei. Līdz ko tehniskais projekts būs gatavs un saskaņots Viļakas būvvaldē tiks uzsākti darbi abu caurteku pārbūvei arī Obeļovas caurtekai. Tāpat Baltinavas novada dome ir
iesniegusi lūgumu pieškirt finansējumu 2.kārtā 50 000 euro apmērā Tutinavas ceļa seguma paaugstināšanai un cauretkas izbūvei, šis pieprasījums pašreiz tiek izkatīts VARAM un
Finanšu ministrijā.
Darbu ir uzsākusi darba grupa “Baltinavas novada tūrisma attīstības plāna 2018.-2022.gadam” izstrādei.
Novada domē darbu ir uzsākusi jauna deputāte Janīna Keiša (vēlētāju apvienība “Baltinava - laikam līdz”), viņa darbosies divās komitejās: Finanšu un Sociālo un saimniecisko lietu
komitejā).
Oktobrī notikušas visu trīs komiteju sēdes, kur kopumā izskatīti 34 jautājumi.
Pašvaldība aktīvi strādā pie projektu realizācijas. Pašvaldībā tuvojas nobeigumams LEADER projekta “Baltinavas novada muzeja izstāžu telpas atjaunošana” realizācija, faktiski darbi
jau ir pabeigti, iesniegtas projekta atskaites. Tāpat muzejā notiek apkures katla nomaiņa un apkures sistēmas atjaunošana, šos darbus finansē no pašvaldības budžeta.
Ir aizkavējušies Vēstruriskā centra laukuma labiekārtošanas darbi un gājēju laipas izbūve, iemesls arī plūdu sekas, jo būvnieks, kurš veic labiekārtošanas darbus Baltinavā, nodarbojas
ar ceļu atjaunošanu plūdu seku novēršanai un visi tehnika un darbinieki ir nodarbināti tieši tur. Pagājušajā nedēļā būvnieks darbus ir sācis turpināt, cerams līdz aukstumiem tie tiks
pabeigti, vienīgi pavasarī paliks paveikt apzaļumošanas darbus. Vēsturiskā centra laukuma labiekārtošanas darbu gala līguma izpildes termiņš ir 2018.gada 30.maijs.
Baltinavas novada dome ir iesniegusi LEADER pasākumā vēl trīs projektus: “Breksīnes kapličas atjaunošana”, “Velotūrisma maršruts - Vēstures atskaņas Grīvas mežos” un “Bērnu un
jauniešu pašizpausme mūzikā”, visi trīs projekti ir izgājuši pirmo vērtēšanas kārtu ir saņēmuši pozitīvu atzinumu no Balvu rajona partnerības un ir virzīti uz otro kārtu vērtēšanai LAD.
Prieks par veselības projekta “Dzīvo aktīvs Baltinavā!” realizēšanu un aktīvu Baltinavas novada iedzīvotāju iesaiatīšanos veselības vingrošanas un nūjošanas grupās.Izsludinātais
iepirkums sadzīves atkritumu apsaimniekošanā ir beidzies bez rezultātiem, jo netika iesniegts neviens piedāvājums. Pašvaldība saskaņā ar Publiskās un privātās partnerības likumu
slēgs līgumu ar SIA “ZAAO” uz nākamajiem trīs gadiem.
16.oktobī izpilddirektors Jānis Bubnovs piedalījās Latgales reģionālās televīzijas raidījumā “Vienoti, ne vienādi”, kur tika diskutēts par Latgales reģiona attīstības problēmām.
Oktobrī kultūras namā aizvadīts skaists pasākums senioriem un skolotāju dienai veltītais pasākums.
Novada darbinieku un Baltinavas iedzīvotāju negatīvu vērtējumu ir saņēmis OTTO balles pasākums, kur pēc balles tika salauzti tualetē sanitāriem mezgli, izrauti apstādījumi un piegružotas kultūras nama un tualetes telpas. No apmeklētāju puses tā ir liela necieņas izrādīšana pret baltinaviešu darbu, droši vien piegružojot un aizmēslojot neviens nepadomā, ka
kādam tas viss būs jāsavāc, ka kādam tas viss būs jāremontē un jāatjauno. Tiešām sāpīgi skatīties, ka darbiniekiem jātīra aizvemtās un aizmēslotās tualetes. Gribu aicināt visus kultūras
pasākumu apmeklētājus – cienīsim citus cilvēkus, cienīsim citu cilvēku darbu! Esam novadā saņēmuši arī ļoti kritiskus viedokļus par atļauju šāda veida pasākumu rīkošanai. Katrā ziņā
domāsim, kā tālāk rīkoties, lai pasākumi, ko rīko trešās personas nekļūst par slogu pašvaldībai un iedzīvotājiem. Novadā ļoti gribētu uzzināt arī pārejo baltinaviešu viedokli, lai pieņemtais
lēmums būtu pieņemams visiem. Būsim ļoti pateicīgi par katru izteikto priekšlikumu vai kritiku.
Ar pozitīvām un gaišām domām sagaidīsm Lāčplēša dienu un Latvijas valsts svētkus!
Baltinavas novada domes priekšsēdētāja S.Tabore

Ministru prezidents tiekas ar Latgales plānošanas reģiona pašvaldību vadītājiem

Ministru prezidents Māris Kučinskis 11. oktobrī, devās uz Baltinavu, lai piedalītos Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes sēdē.
Tikšanās laikā, kurā piedalījās arī Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrs Kaspars Gerhards, Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts
ceļi” valdes priekšsēdētājs Jānis Lange, Finanšu ministrijas pārstāvji un citas augstas amatpersonas, tika apspriesti reģionam būtiski jautājumi, galveno akcentu liekot uz plūdu seku likvidēšanas pasākumiem Latgalē. Pasākuma norises vieta tika izvēlēta ne nejauši – Baltinava ir viena no Latvijas pašvaldībām, kas šogad augustā piedzīvotajās lietavās cieta visvairāk.
Iepriekšējā Ministru prezidenta tikšanās ar Latgales plānošanas reģiona pašvaldību vadītājiem, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Kasparu Gerhardu un zemkopības
ministru Jāni Dūklavu notika 28. augustā Līvānos, pēc kuras tika pieņemts Ministru kabineta lēmums “Par lietavu un plūdu radītajām sekām Latvijas austrumu pašvaldībās” un Ministru
kabineta rīkojums “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”.
Tāpat tikšanās laikā Baltinavā tika apspriests Rīcības plāns Latgales reģiona izaugsmei 2018. – 2020. gadam, Latgales speciālās ekonomiskās zonas attīstība, atbalsta iespējas ceļu infrastruktūrai plūdu apdraudētajās teritorijās, kā arī vairāki citi būtiski jautājumi.
Latgales speciālās ekonomiskās zonas darbība uzsākta 2016. gada decembrī. Tās ietvaros līdz šim izskatīti un atbalstīti seši projekti, plānojot 1,052 miljonu eiro lielas privātās investīcijas
un 35 jaunas darbavietas.
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Baltinavas novada domes informatīvais izdevums
Domes sēde

Domes sēdes 28.09 lēmumi

Par precizējumiem Baltinavas novada domes saistošajos noteikumos “Baltinavas novada pašvaldības nolikums”
Nolēma izdarīt precizējumus Baltinavas novada domes 2017. gada 20. jūlija saistošajos noteikumos Nr.8 “Baltinavas novada domes pašvaldības nolikums”.
Par grozījumiem Baltinavas novada domes lēmumā ``Par pusdienu maksas Baltinavas
vidusskolā apstiprināšanu``
Nolēma izdarīt grozījumu Baltinavas novada domes 2016.gada 22.decembra lēmumā „Par
pusdienu maksas Baltinavas vidusskolā apstiprināšanu” izsakot lēmuma 1.1. punktu jaunā
redakcijā.
Par Baltinavas novada pašvaldības atsevišķo maksas pakalpojumu izslēgšanu no pakalpojumu saraksta
Nolēma izslēgt no Baltinavas novada pašvaldības sniegto pakalpojumu saraksta pakalpojumu
“Bibliotēkas telpu īre”. Izslēgt no Baltinavas novada pašvaldības sniegto pakalpojumu saraksta pakalpojumu “Kopēšana”.
Par Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas maksas pakalpojuma apstiprināšanu
Nolēma apstiprināt cenu par Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas sniegto maksas pakalpojumu “Mācību klases izmantošana”.
Par ūdens apgādes pakalpojuma maksas pārrēķinu
Nolēma veikt ūdens apgādes pakalpojuma maksas pārrēķinu par 2017. gada augusta mēnesi
(dārzu laistīšana) un nepiemērot ūdens patēriņa tarifu 2017. gada septembra mēnesim.
Par grozījumiem Baltinavas novada Domes 2017.gada 15.jūnija lēmumā "Par Baltinavas novada Domes pastāvīgo komiteju izveidošanu un pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšanu"
Pieņēma lēmumu "Par grozījumiem Baltinavas novada Domes 2017. gada 15. jūnija lēmumā
"Par Baltinavas novada Domes pastāvīgo komiteju izveidošanu un komitejas locekļu ievēlēšanu"".
Par Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas un Baltinavas vidusskolas direktoru amatalgas noteikšanu
Nolēma noteikt Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas direktores Intas Vilkastes darba samaksu atbilstoši 2016. gada 5. jūlija Ministru kabineta noteikumos Nr.445 „Pedagogu darba
samaksas noteikumi” noteiktajām darba algas likmēm – 900,00 euro mēnesī, sākot no
2017.gada 1.septembra. Nolēma noteikt Baltinavas vidusskolas direktora Imanta Slišāna
darba samaksu atbilstoši 2016. gada 5.jūlija Ministru kabineta noteikumos Nr.445 „Pedagogu
darba samaksas noteikumi” noteiktajām darba algas likmēm –950,00 euro mēnesī, sākot no
2017.gada 1.septembra.
Par projekta “Mājās ražotā siera produkcijas uzglabāšanas un transportēšanas aprīkojuma iegāde” finansējuma atlikuma izlietošanu
Nolēma atļaut projekta “Mājās ražotā siera produkcijas uzglabāšanas un transportēšanas aprīkojuma iegāde” finansējuma atlikuma 105,76 euro apmērā izmantošanu virtuves katla iegādei.
Par konkursa “Baltinavas novada lepnums” izsludināšanu
Nolēma izsludināt konkursu “Baltinavas novada lepnums” izsludināšanu, nosakot 6 nominācijas: “Ģimene”, “Cilvēks sabiedrībai”, “Cilvēks cilvēkam”, “Sirds siltums”, “Iedvesmotājs” un “Drosmīgais bērns/jaunietis” un apstiprināt kandidātu iesniegšanas termiņu: līdz
2017. gada 20. oktobrim.
Par atbrīvošanu no maksas par Baltinavas kultūras nama telpu nomu
Nolēma atbrīvot no Baltinavas kultūras nama nomas maksas, iekasējot tikai maksu par patērēto elektroenerģiju, grupas “OTTO” jubilejas pasākuma organizētājus, ar nosacījumu, ka
Baltinavas novada dome tiek minēta kā pasākuma atbalstītājs informācijā afišās un sabiedriskajos medijos.
Par Baltinavas novada domes Atzinības rakstu pasniegšanu
Nolēma pasniegt Baltinavas etnogrāfiskā ansambļa dalībniecei E. K. Baltinavas novada
domes Atzinības rakstu par ilggadēju darbošanos Baltinavas novada etnogrāfiskajā ansamblī
un nesavtīgu ieguldījumu novada sabiedriskajā dzīvē, sakarā ar nozīmīgu dzīves jubileju.
Pasniegt Atzinības rakstu sakarā ar pedagoģiskā darba jubileju, par ilggadēju profesionālu
darbu un nesavtīgu ieguldījumu skolēnu izglītošanā Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas
skolotājā J. K. – 25 gadu darba jubileja, A. L. – 30 gadu darba jubileja. Pasniegt Baltinavas
vidusskolas skolotājai R. L. Baltinavas novada domes Atzinības rakstu par ilggadēju profesionālu darbu un nesavtīgu ieguldījumu skolēnu izglītošanā sakarā ar pedagoģiskā darba 25
gadu jubileju.
Par izmaiņām Ētikas komisijas sastāvā
Nolēma apstiprināt Ētikas komisijas sastāvā komisijas locekli E. Ļ.
Par ceļa servitūta nodibināšanu Baltinavas novada pašvaldības zemesgabalā
Nodibināt reālservitūtu – ceļa servitūtu Baltinavas novada pašvaldības zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 003 0208 par labu nekustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 003 0714, piešķirot tiesību uz braucamo ceļu 6 metru platumā.
Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”
Nolēma atlikt jautājuma izskatīšanu un lēmuma pieņemšanu ``Par deleģēšanas līgumu`` līdz
6.2.punktā paredzētā jautājuma noskaidrošanas.
Par dalību un līdzfinansējuma nodrošināšanu LEADER pasākuma projektā “Bērnu
un jauniešu pašizpausme mūzikā
Nolēma apstiprināt Baltinavas novada pašvaldības dalību LAP 19.2 “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” rīcībā, 2.6 pasākumā “Sabiedrisko
aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem” projektā “Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanai paredzētu telpu atjaunošana”, nodrošinot finansējumu 5000euro apmērā (90%
ELFLA finansējums, 10% Baltinavas novada domes finansējums).

Domes ārkārtas sēdes 04.10 lēmumi

Par grozījumiem Baltinavas novada domes 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Baltinavas novada budžetu 2017.gadam”
Nolēma apstiprināt saistošos noteikumus Nr.13 “Grozījumi Baltinavas novada domes
2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Baltinavas novada budžetu
2017.gadam””.
Par mērķdotācijas – interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalījums periodam no 01.09.2017.
līdz 31.12.2017.
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Nolēma sadalīt mērķdotāciju interešu izglītības programmu īstenošanai starp Baltinavas
novada mācību iestādēm.
Par grozījumiem Baltinavas vidusskolas pirmsskolas darbinieku amata vienību un
amatalgu sarakstā apstiprināšanu 2017.gada septembris – decembris mēnešiem
Nolēma veikt grozījumus Baltinavas novada domes 03.01.2017. (protokols Nr.1, lēmumā
&3) ``Par Baltinavas novada domes un Baltinavas novada pašvaldības iestāžu amatpersonu
un darbinieku amatu vienību un amatalgu sarakstu 2017.gadam apstiprināšanu 3.p. ``Par
Baltinavas vidusskolas pirmsskolas darbinieku amata vienību un amatalgu saraksts apstiprināšanu`` saskaņā ar pielikumu Nr.3. Nolēma apstiprināt Baltinavas vidusskolas pirmsskolas darbinieku amata vienību un amatalgu sarakstu 2017.gada septembra – decembra
mēnešiem.
Par finansiāla atbalsta piešķiršanu pieredzes apmaiņas braucienam Baltinavas Kristīgajai internātpamatskolai
Nolēma piešķirt finansējumu no Baltinavas novada pašvaldības budžeta atlikuma 115,00
euro apmērā Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas darbinieku pieredzes apmaiņas braucienam uz Ziemeļvidzemes internātpamatskolu Kocēnu novadā.
Par finansējuma piešķiršanu Vides instalācijas objekta „ZEME” pamatnes izbūvei
Nolēma piešķirt finanšu līdzekļus 644 euro (ar PVN) apmērā no Baltinavas novada domes
speciālā budžeta (DRN) Vides instalācijas objekta „ZEME” pamatnes izbūvei.
Par nosaukuma piešķiršanu Baltinavas novada pašvaldībai piekritīgajam zemes īpašumam
Baltinavas novada pašvaldībai piekritīgajam zemes īpašumam Baltinavas novadā ar zemesgabala kadastra numuru 3844 011 0243 piešķirt nosaukumu „Austrumi”.
Par ceļa servitūta nodibināšanu Baltinavas novada pašvaldības zemesgabalā
Nolēma nodibināt reālservitūtu – ceļa servitūtu Baltinavas novada pašvaldības zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 011 0243 par labu nekustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 011 0231, piešķirot tiesību uz braucamo ceļu 6 (sešu) metru
platumā norādītajā robežu shēmā.
Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”
Nolēma pieņemt lēmumu "Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Balvu un Gulbenes
slimnīcu apvienība”.
Ar pilniem domes sēžu lēmumiem var iepazīties mājaslapā www.baltinava.lv/sadaļā pašvaldība domes sēdes

Aizvadīta Baltinavas novada senioru balle

2017. gada 23. septembra rudenīgā
pēcpusdienā Baltinavas
kultūras
namā notika senioru balle. Seniorus
ar
savām
skanīgajām dziesmām priecēja Baltinavas
novada
vokālais ansamblis,
Baltinavas etnogrāfiskais ansamblis,
deju priekšnesumus rādīja eksotisko deju grupa
“SAMIA” un Viļakas bērnu un jauniešu sporta skolas mazie dejotāji Andžejs Krakops un
Kitija Vancāne. Seniorus sveikt bija ieradusies arī Baltinavas novada domes priekšsēdētāja
Sarmīte Tabore. Savukārt par muzikālo noformējumu visa vakara garumā parūpējās Aija
Keiša. Pasākuma laikā darbojās arī Fotostūrītis, kur katrs seniors kopā ar draugiem vai ģimenes locekļiem varēja nofotografēties un pasākuma izskaņā saņemt savu bildi, kas bija
sagatavota skaistā rāmītī. Vakars tika pavadīts dziedot, dejojot un kavējoties atmiņās. Paldies visiem vakara dalībniekiem, kuri atnāca un ar savu klātbūtni kuplināja šo vakaru

Projekts “Baltinavas novada muzeja izstāžu
telpas atjaunošana”

Baltinavas novada
dome ar Eiropas
Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu vietējai attīstībai,
Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.-2020.gadam,
apakšpasākuma
19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas
vietējās attīstības
stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas
potenciāla attīstības
iniciatīvas” 2.1 rīcības ‘Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus,
sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” ietvaros ir realizējusi
projektu Nr.16-07-AL19-A019.2201-000003 „Baltinavas novada muzeja izstāžu telpas atjaunošana”.
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Projekta kopējās izmaksas ir 11520,47EUR, no kurām 90% ir ELFLA finansējums –
10187.66 EUR. Baltinavas novada pašvaldības finansējums ir 10% — 1332,81EUR apmērā.
Projekta mērķis ir realizēt valsts kultūrpolitikas pamatnostādņu jeb vadlīniju mērķi- veidot
labvēlīgus nosacījumus kultūras daudzveidīgai un līdzsvarotai attīstībai, lai palielinātu tās
ieguldījumu indivīda, sabiedrības un valsts ilgtspējīgā izaugsmē. Kultūras mantojums un
kultūras daudzveidība ir viens no ilgtspējīgas un līdzsvarotas valsts teritorijas attīstības nosacījumiem. Projekts paredz izstāžu telpas modernizāciju, kurā varēs nodrošināt sabiedriski
nozīmīga un reprezentatīva piedāvājuma veidošanu par Baltinavas novada vēsturi un attīstību, tādējādi popularizējot Latvijas kultūru raksturojošās vērtības gan novada iedzīvotājiem,
gan tūristiem, radot pozitīvu tēlu par Baltinavas novadu, cilvēkiem un nemateriālo kultūras
mantojumu.Projekta īstenošanas rezultātā ir ar mūsdienīgām tehniskām ierīcēm aprīkota un
atjaunota muzeja izstāžu zāle. Ir veikts telpas sienu un griestu remonts, ierīkots kvalitatīva
apgaismojums izstāžu izgaismošanai un uzstādīta gleznu, fotogrāfiju piekāršanas sistēma.
Modernizējot izstāžu telpu paveras plašāka iespēja vizuāli modernāk iepazīstināt apmeklētājus ar Nacionālā muzeja krājuma materiāliem. Mūsdienu sabiedrības vajadzībām atbilstoša
izstāžu zāle dos iespēju eksponēt arī citu muzeju izveidotās ceļojušās izstādes, vietējo un
Latvijas novadu mākslinieku, amatnieku darbus. Kvalitatīva apgaismojuma ierīkošana ļaus
uzlabot izstāžu kvalitāti, radot interesi vietējos apmeklētājos, gan tūrisma pakalpojuma ņēmējos.
Izstāžu telpas atjaunošanas darbus veica SIA HELDIG.

Baltinavas novada domes informatīvais izdevums
Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, kā arī to var darīt personīgi LAD reģionālajās
lauksaimniecības pārvaldēs vai Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2.
Tālrunis klientiem 67095000.
Projektu iesniegumu pieņemšanu izsludināta Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas ietvaros.
Informāciju sagatavoja:
Kristīne Ilgaža,
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

Saistošie noteikumi Nr. 11
Grozījumi Baltinavas novada domes 2015.gada 23.jūlija saistošajos noteikumos
Nr. 9 ”Par pabalstu piešķiršanu Baltinavas novadā”

Apstiprināti ar Baltinavas novada domes 24.08.2017.
sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 2.&).

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

Izdarīt sekojošus grozījumus Baltinavas novada domes 2015.gada 23.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 9 ”Par pabalstu piešķiršanu Baltinavas novadā”:

1. Izteikt noteikumu VII sadaļu šādā redakcijā:
„VII. Pabalsts bērna izglītības nodrošināšanai un veicināšanai
22.
Pabalsts bērna izglītības nodrošināšanai ir € 10,00 skolas piederumu iegādei un
tiek piešķirts Baltinavas novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušajiem audzēkņiem, kuri mācās speciālajās izglītības iestādēs ārpus Baltinavas novada teritorijas.
23.
Tiesības saņemt pabalstu izglītības nodrošināšanai ir vienu reizi gadā no 15.augusta līdz 15.oktobrim pamatojoties uz audzēkņa vecāka iesniegumu, pievienojot izziņu
par to, ka audzēknis apmeklē speciālo izglītības iestādi.
24.
Pabalsts bērna izglītības kvalitātes veicināšanai ir līdz € 40,00 un tiek piešķirts
Baltinavas novada izglītības iestāžu audzēkņiem, pamatojoties uz izglītības iestāžu sastādītu sarakstu.
2. Izteikt noteikumu X sadaļu šādā redakcijā:
„X. Pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā
32.
Pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā tiek izmaksāts personai, kuras deklarētā un faktiskā dzīves vieta vismaz pēdējos 12 mēnešus ir Baltinavas novada administratīvā teritorija
un kura sasniegusi:
32.1.
70 gadu un 75 gadu vecumu – € 20,00
32.2. 80 gadu un 85 gadu vecumu – € 30,00
32.3. 90 gadu vecumu – € 90,00
32.4. 95 gadu vecumu – € 95,00
32.5. 100 gadu vecumu – € 100,00
32.5. 101 gadu vecumu un vairāk – € 101,00 un turpmāk attiecīgi gadu skaitam.”
Baltinavas novada domes priekšsēdētāja

S.Tabore

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Vidzemi

Pieejams finansējums pasākumā “Ieguldījumi
materiālajos aktīvos”

No šā gada 2017. gada 7. novembra līdz 7. decembrim var pieteikties atbalsta saņemšanai
trīs investīciju atbalsta pasākumos «Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās», «Atbalsts
ieguldījumiem pārstrādē» un «Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības
infrastruktūras attīstībā». Pasākumā «Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās» ceturtās
kārtas pieejamais publiskais finansējums lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām ir 5 miljoni eiro, bet lauku saimniecībām 70 miljoni eiro. Lauku saimniecībām
finansējums sadalīts pēc reģionalizācijas principa, sadalījumu var skatīt dienesta mājaslapā.
Pasākuma mērķis ir atbalstīt lauku saimniecības, lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju, kā arī veicināt kooperācijas attīstību. Pasākumā «Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē» sestās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir 25 miljoni eiro.
Mērķis ir paaugstināt lauksaimniecības produktu pārstrādes efektivitāti un palielināt produktu pievienoto vērtību, veicinot konkurētspējīgas kooperācijas attīstību un ilgtspējīgas
lauksaimnieciskās ražošanas attīstību un inovāciju ieviešanu uzņēmumos. Pasākumā «Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā» ceturtās
kārtas pieejamais publiskais finansējums fiziskām personām, lauku saimniecībām un pašvaldībām ir 8 miljoni eiro. Mērķis ir uzlabot lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūru.Plašāka informācija par atbalsta saņemšanas nosacījumiem un prasībām
pretendentiem pieejama dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv.

Septembra nogalē Baltinavas novada domes darbinieki devās pieredzes apmaiņas braucienā
uz Raunas novada pašvaldību ar mērķi – iepazīties ar ESF 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi
vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” projekta realizāciju.
Baltinavas novada pašvaldība 2016.gadā iesniedza projekta iesniegumu “Dzīvo aktīvs Baltinavā!” 9.2.4.2. pasākumā “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”. 2017.gada maijā projekta iesniegums tiks apstiprināts. Tā kā šāda veida
projektu Baltinavas novada pašvaldība realizē pirmo reizi, bija daudz neskaidrību un jautājumu sakarā ar projekta realizāciju un tieši ar lektoru piesaisti.
Tiekoties Raunas novada domē, izpilddirektore Linda Zūdiņa-Sivko pastāstīja, ka Raunas
novada pašvaldībai problemātiski bija sagatavot lektoru iepirkumu, kas nepieciešams kā
ārpakalpojums, ļoti bija jāpiedomā pie pretendentu kvalifikācijas prasību kritērijiem. Izpilddirektore atzina, ka projekta realizācijas laikā ir liels apjoms atskaišu un dalībnieku uzskaite ir laikietilpīga, jāpievērš liela uzmanība mērķauditorijas precīzai uzskaitei.
Tālākais ceļš bija uz Valkas novadu un Valgu, kur darbinieki gida pavadībā iepazinās, kā
sadarbojas divas pierobežas pašvaldības, kādas iespējas ir kopīgai sadarbībai kultūras, izglītības, tūrisma jomā un uzņēmējdarbībā.

Teksts: S.Tabore
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Kultūras aktualitātes
Baltinavas vēstures pētīšana

Tuvojoties Latvijas simtgadei,
tapis projekts www.latvijasdzimtas.lv, kas ietver arī
karte.latvijasdzimtas.lv
un
avoti.latvijasdzimtas.lv. Mūsu
mērķis ir veicināt novada iedzīvotāju interesi par sava novada
vēsturi, kā arī stiprināt novadu
patriotismu, jo tieši cilvēkam
tuvākajā apkārtnē sākas emocionālā saikne un atbildīgums
par saviem līdzcilvēkiem,
valsti, tautu…
Baltinavieti, pastāsti par sava
novada un savas dzimtas vēsturi! Likteņstāsti, senās un mūsdienu fotogrāfijas, nostāsti par
vietām un notikumiem, kas norisinājušies Baltinavā ir dalīšanās vērti un atstājami garīgajā mantojumā nākamajām paaudzēm!
Jūs esat aicināti pievienoties sava novada baznīcu, tautas skaitīšanas un revīziju ierakstu —
vēstures liecību pārrakstīšanā, lai veicinātu Baltinavas novadpētniecības saglabāšanu un attīstīšanu. Pārrakstītie arhīva materiāli ļaus vieglāk atrast savus senčus, lai izveidotu dzimtas
koku vai dzimtas pētniecības rezultātā atrast savus senčus, piemēram, Baltinavā! Savu sakņu
apzināšanās, cilvēkam ļauj apjaust savu spēku, garīgo mantojumu un to nodot saviem bērnu,
bērniem...
Tā mēs saglabāsim liecību par mūsu Baltinavu, Latgali, Latviju!
Pamēģināt savus spēkus vēstures avotu pārrakstīšanā var avoti.latvijasdzimtas.lv
Vēsturiskas un interesantas fotogrāfijas var pievienot: karte.latvijasdzimtas.lv
Informāciju varat iesūtīt arī e-pastā: info@latvijasdzimtas.lv

Sacensības futbolā Tukumā

24 septembrī Baltinavas futbola komanda piedalījās augsta mēroga sacensībās
Tukumā.Turnīrā piedalījās 8 spēcīgākās amatieru komandas Latvijā.Tika izcīnīta 3. vieta
Latvijas minifutbola kausā un gūta milzīga pieredze visai komandai piedaloties šāda līmeņa
sacensībās.Spēlējām pret divkārtējiem Latvijas kausa uzvarētājiem,sīva cīņā zaudējām
2:0,pusfinālā zaudējām divkārtējiem Baltijas čempioniem ar rezultātu 4:0,kuri arī vinnēja
fināla Litenes komandu un pacēla kausu.Baltinavas komandas sastāvs: Kaspars
Pakalnīts,Edgars Ločmelis Ervīns Kleins, Jānis Keišs, Jānis Doroškevics,Lauris Keišs,Edgars Vorobjevs,Egons Ločmelis,Zigmārs Keišs,Reinis Keišs,Gints Circens,Renārs
Zelčš,Edmunds Ločmelis.

Skolu ziņas
Ekskursija uz Rēzekni

Aktivitātes BKI
Olimpiskā diena 2017

Visās Latvijas skolās 22.septembrī bija “Olimpiskā diena 2017” ar devīzi “Vingro svaigā
gaisā!”.
Dienu iesākām ar kopīgu rīta vingrošanu, ko vadīja skolotāja A.Circene. Pēc tam tika dots
starts pārgājienam ar mērķi papildināt zināšanas par koku sugām, dižkokiem, par lietaskoku
turpinājumu galaizstrādājumu veidolā.Skolēni tika sadalīti trijās grupās un katrai grupai
tika dotas maršruta lapas ar uzdevumiem.
”Mans mazais pārgājiens” izvērtās par īstu piedzīvojumu. Grupas prezentācijās tika stāstīts
par ceļā sastaptajiem dižkokiem, par to pārmērīšanu un rezultātu salīdzināšanu ar 2013.,
2016.gada mērījumiem, par interesantiem koku saaugumiem, jauniem atklājumiem, par
koka izstrādājumu daudzveidību Baltinavas katoļu baznīcā, par ceļā dziedātajām dziesmām
un santīmu atrašnu....
Ar saulīti debesīs, smaidu uz lūpām visi piedalījās aktivitātēs, ko vadīja skolotāja J Keiša.
Dienas noslēgumā skolotāji, skolēni, tehniskie darbinieki mielojās ar zupu un pārrunāja
pasākumā piedzīvoto.
Lai arī bija liels nogurums pēc Olimpiskās dienas, tomēr skolēni čaloja un jau izteica interesantus priekšlikumus nākošajai sportošanai svaigā gaisā.

4

Jaukā 23.septembra rītā Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas skolēni Jānis P., Jānis K.,
Anna, Artūrs, Andžela devās izzinošā ekskursijā uz Rēzekni, lai apskatītu Māras pieminekli,
pilsdrupas, vērotu „Zeimuļa” interesanto ēku un iepazītu Latgales vēstniecību „GORS”.
12.00 bija paredzēta ekskursija skolēniem „Izzini GORU”. Ekskursijas laikā tika iepazīta
lielā, mazā, mēģinājumu un horeogrāfijas zāle. Bija iespēja pabūt aizskatuves zonā. Žēl,
ka neiznāca ielūkoties mākslinieku grimētavās, jo tās bija aizņemtas, toties bija iespēja palūkoties no balkona uz skatuvi, kur mākslinieki gatavojās vakara izrādei. Gide interesanti
stāstīja par lielās zāles izmantošanas iespējām, kā iespējams noslēpt krēslus un pārveidot
koncertzāli par deju zāli. Liels piedzīvojums bija brauciens liftā. Skolēni izmēģināja horeogrāfijas zāles īpašo grīdu. Braucot mājup klausījās „Galaktikas” dziesmas un dziedāja
līdz.
Internāta skolotāja E. Keiša
Foto: A.Grīva

Tikšanās ar policistu I.Vizuli

2017.gada 15 septembrī skolā viesojās Valsts policijas Latgales pārvaldes Balvu iecirkņa inspektors Ilmārs Vizulis un pārrunāja ar skolēniem drošības jautājumus, atgādināja, kāda ir
atbildība, izdarot pārkāpumus, rosināja skolēnus uz cieņpilnām attiecībām un veselīgu dzīvesveidu.
V. Kubuliņa,
V. Kubuliņa
Foto V. Kaša
Foto V. Kaša
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BKI diskotēka

Jaunievēlētā skolēnu padome (prezidente Kristīne Nikolajeva un vietnieks Mārcis Vorobjevs) uzņēmās Baltinavas Kristīgajā internātskolā noorganizēt diskotēku.
Pēc Kristīnes veiktās aptaujas, gandrīz visi skolēni vēlējās diskotēku, tāpēc Mārcis lūdza
administrācijai atļaut to rīkot. Pēc atļaujas saņemšanas , sākās sagatavošanas darbi. Kopā
ar Artūru Tumarēviču sagatavoja mūzikas ierakstus, aparatūru. Kristīne zīmēja afišu. Tika
organizēta skolēnu dežūra, lai palīdzētu skolotājiem nodrošināt kārtību un drošību.
19. oktobrī kopīgi tika sakārtota telpu un sākās diskotēka.
Skolēni bija pateicīgi, priecīgi par doto iespēju kārtīgi izdejoties.Skolēnu padomes locekļi
bija veiksmīgi tikuši galā ar darbu.

Ražas svētki baznīcā

Septembris Baltinavas Kristīgās skolas sporta
dzīvē noritēja futbola zīmē

21.09.2017.g. Rīgā Olimpiskajā sporta centrā notika kārtējās futbola finālsacensības. Sacensībās piedalījās 10 komandas, no katra Latvijas reģiona divas komandas, arī no Baltinavas skolas. Lai spēles noritētu raitāk komandas tika sadalītas divās apakšgrupās: «A»- Sveķi,
Upesgrīva, Baltinava, Dzirciems un Palsmane, «B»- Lielplatone, Jūrmala, Dzelzava ,Laža
un Rīga-5. Mūsu skolas futbolisti aizvadīja četras spēles — viena uzvara, viens neizšķirts,
divi zaudējumi un rezultātā ceturtā vieta apakšgrupā.
J.Keiša

Pieredzes apmaiņas brauciens

29.septembrī Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas pedagogi un tehniskie darbinieki
devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Ziemeļvidzemes intrernātpamatskolu. Laiks bija
patiesi jauks, spīdēja saule un visiem bija labs noskaņojums.
Ceļā uz Ziemeļvidzemes internātpamatskolu izmantojām iespēju apnmeklēt Raunu un pabijām SIA “Siera ražotnē” un SIA “Latvijas ķiploks”. Iepazinām ļoti uzņēmīgus, radošus
un darbu mīlošus cilvēkus.
SIA “Siera ražotne” ir vienīgā Baltijā, kas ražo Zaļo sieru. Viņu logo ir sierāboliņš, ko paši
arī audzē. Bez siera, viņi vēl ražo arī dažādu garšu makaronus- sierāboliņa, tomātu, baraviku, spinātu u.c. garšām. Bija iespēja arī nodegustēt dažādu garšu sierus, vērot ražošanas
procesu un , protams, arī iegādāties produkciju degustācijai mājās.
Tālāk devāmies uz SIA “Latvijas ķiploks”, kur mūs sagaidīja smaidīgas darbinieces, stāstīja
par uzņēmuma rašanās pirmsākumiem, par ķiploku audzēšanu, tā ārstnieciskajām īpašībām,
dažādo produkciju, kas ir pieprasīta ne vien Latvijā, bet arī ārvalstīs. Arī šeit neizpalika
degustācijas. Baudījām ķiploku tēju ar ingveru, maizītes ar ķiploku sviestu, medu ar ķiplokiem, ķiploku konfektes u.c.
Pusdienlaikā ieradāmies Ziemeļvidzemes internātpamatskolā. Mūs sagaidīja skolas direktore Anda Sloka. Viņa pastāstīja par jaunizveidotās skolas izglītības procesu, saimniecisko
darbību. Iepazināmies ar skolas telpām, mācību darbnīcām, skolas internātu, skolotājiem
bija iespēja ar saviem kolēģiem pārrunāt dažaādus izglītības procesa jautājumus. Tehniskie
darbinieki savukārt bija ieinteresēti ar kolēģu darba apstākļiem un darba organizāciju. Ātri
paskrēja laiks un ar sveicieniem gaidāmajā Skolotāju dienā atvadījāmies, lai dotos tālāk.
Dodoties uz Minhauzena muzeju, relaksējāmies vidzemes jūras krastā. Lai gan ūdens jau
bija pavisam auksts, daži kolēģi izmantoja iespēju basām kājām iebrist jūrā.
Minhauzena muzejā mūs sagaidīja ļoti jautrs, atraktīvs gids, kurš atsauca katram no mums
atmiņā brīnumainos barona fon Minhauzena piedzīvojumus. Vērojām arī ļoti neparastos
muzeja eksponātus.
Diena bija piepildīta dažādām emocijām, jaunām idejām.
Paldies par atbalstu Baltinavas novada pašvaldībai un skolotājai Ingrīdai Briedei, kura uzņēmās pieredzes apmaiņas brauciena organizēšanu!

Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas darbinieki atsaucās uz draudzes priestera Stanislava Prikuļa aicinājumu ziedot lauku labumus Rīgas Garīgā semināra audzēkņiem un pasniedzējiem., pirms tam gatavojot rudens velšu izstādi baznīcā un svinot Ražas svētkus.
Darbinieki ziedoja dārzos izaudzētos svaigos dārzeņus – burkānus, bietes, kāpostus,sīpolus,
ķirbjus, kabažus, kartupeļus, kā arī marinētus gurķus , ievārījumus un purvā lasītās dzērvenes.
Ražas svētkiem veltītā dievkalpojumā, visi kopā lūdzoties, pateicāmies dabai par gada
ražu un apskatījām izstādi.

Kā izprast savu bērnu?

Zeltītā rudens dienā 20.oktobrī, pirms skolēnu brīvdienām Baltinavas Kristīgā internātpamatskolā uz vecāku sapulci ieradās bērnu vecāki un skolotāji. Mājīgi jaukā atmosfērā skolas
direktore Inta Vilkaste atklāja šī mācību gada pirmo vecāku tikšananos, izteica pateicību
vecākiem par izrādīto interesi skolas gaitām.
Skolas psiholoģe Skaidrīte Krakope rādīja radošu un krāsainu prezentāciju un stāstīja par
“Vecāku un bērnu attiecībām, pozitīvo audzināšanu un disciplinēšanu”. Viņa uzsvēra, ka
vecākiem bērni ir īpaši, tie sniedz tik daudz – prieka, laimes, piepildījuma un gandarījuma,
bet nereti tas mijas ar abpusējām dusmām, izmisumu, neizpratni un vilšanos. Dažreiz pieaugušie domā, ka bērni daudz ko neizprot, bet pašiem trūkst zināšanu to izskaidrot. Ir dažādi iemesli kāpēc vecāki nesaprot savus bērnus un nespēj ar viņiem sarunāties saprotamā
valodā. Viens no iemesliem ir tas, ka vecākiem nav laika bērnam, vai vēlmes darboties
kopā ar bērnu. Audzinot bērnu ir jāsaprot, ka disciplīnai un robežām liela nozīme. Pieaugušajiem reizēm ir sajūta, ka disciplinēšana ir tikai sods, kontrole, bērnu vēlmju strikta ierobežošana. Pozitīvā disciplinēšana ir balstīta uz mērķu uzstādīšanu, plānošanu, uz efektīvu
un risinājumu vērstu rezultātu sasniegšanu. Reizēm bērnu sliktā uzvedība ir aizsardzības
reakcija, grūtības kontrolēt savus impulsus un dažādi medicīniski iemesli.
Visi vecāki vēlas redzēt savu bērnu pieaugušu, godīgu, atklātu, sirsnīgu, gādīgu, spējīgu
uzņemties atbildību utt. Lai bērns mainītos jāpielieto pozitīvie disciplinēšanas soļi - emocionālā kontakta un drošības nodrošināšana, nozīmē izrādīt viņam uzmanību un pieķeršanos
gan fiziski – ar glāstiem un apskāvieniem, gan verbāli, paužot savu mīlestību vārdos.
Cieņa pret bērna vajadzībām un spēja paskatīties uz situāciju no viņa redzējuma veicina
drošu savstarpējo uzticēšanos un veiksmīgu attiecību veidošanos. Bērns mācās jau kopš
dzimšanas. Noteikumi un disciplīna ir jāiemācās, un mūsu, kā vecāku, pienākums ir tos iemācīt. Bērniem, kuri saprot disciplīnu, ir lielāka ticība sev un pašpārliecība. Bērnībā apgūtie
noteikumi un ierobežojumi palīdz topošajam jaunietim un vēlāk arī pieaugušajam veidot
pašam savus kvalitatīvus dzīves noteikumus. Disciplīna ir nepārtraukts izglītības process,
kura pamatā ir harmoniskas attiecības, uzslavas, noteikumu izpratne un to ievērošana.
Audzināt bērnu - nozīmē būt viņam blakus jau no dzimšanas ar atbalstu, ar padomu un
savu pozitīvo piemēru.
Pēc sapulces vecākiem bija iespēja uzdot dažādus jautājumus, gūt izglītojošu informāciju,
dalīties pieredzē un sirsnīgi parunāties pie tējas klāta galda.
Direktora vietniece audzināšanas darbā Violenta Kubuliņa sniedza sīki detalizētu
informāciju un rādīja prezentāciju par bērnu radošajiem pasākumiem skolā un aktivitātēm
ārpus skolas. Skolēniem ir iespēja skolā līdzdarboties un praktiski izpausties. Skolā valda
labvēlīga, ģimeniska gaisotne, kas pozitīvi veicina skolēnu psiholoģisko labklājību. Bērni
pavada būtisku savas dzīves daļu skolā un mācās gūt iemaņas visai dzīvei. Skolā bērniem
māca mīlestību un cieņu pret otra cilvēka personību. Pieņemt vienam otru tādu, kāds viņš
ir un apzināties savu atbildību. Pedagogi savā darbā ieliek sirds siltumu, degsmi, pozitīvu
attieksmi, enerģiju, pacietību un sapratni. Attiecības skolā starp bērniem un skolotājiem ir
balstītas uz cieņu, sadarbību un atbalstu. Skolēni skolā mācās savas iekšējās izziņas intereses vadīti.
Noslēgumā skolas direktore informēja, par turpmāko mācību gada darbu.
Skolas psiholoģe
Skaidrīte Krakope
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Baltinavas novada domes informatīvais izdevums
Aktivitātes BMMS
Vizuālās mākslas darbu konkurss “Aiz teātra priekškara”

Jelgavas Mākslas skola jūnija sākumā izsludināja vizuālās mākslas darbu konkursu „Aiz
teātra priekškara”, bērniem no 7 līdz 16 gadu vecumam, kas veltīts novadnieka, scenogrāfa,
mākslinieka Arvīda Spentāla 120 gadadienai.
Konkursa dalībniekus aicināja iepazīties ar teātra pasauli un veidot ar šo tēmu saistītus darbus. Tos varēja izveidot brīvi izvēlētā tehnikā, kas saistīti ar teātri, skatuvi un skatuves noformēšanu. Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas 5. klases audzēkņi – Liene Kaša, Anna
Miethke, Lars Miethke, Edvarts Ločmelis, Evana Ločmele, Arvils Kokorevičs, Nika Oļipova un Aleta Ločmele, skolotājas Ivetas Gabrānes vadībā, nolēma piedalīties šajā konkursā, jo novadā ir pašiem savs amatierteātris un izrāde “Ontans un Anne” redzēta
vairākkārt. Septembra beigās Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā saņēmām ziņu, ka šajā
konkursā Liene Kaša vecuma grupā no 11-14 gadiem ieguva 2. vietu par darbu — Ontans
un Anne Latgola.lv, bet vecuma grupā no 7- 10 gadiem Anna Miethke ieguva atzinības rakstu par darbu — Anne ar Mari izrādē “Ontans i vampīri” Baltinavas tematiskajā parkā un
Evana Ločmele saņēma atzinības rakstu par darbu — Ontans skapī izrādē “Ontans un
Anne”, kā arī skola izpelnījās Pateicības rakstu par skolēnu veicināšanu piedalīties konkursā
un motivēšanu radoši izpausties.

2017. gada Oktobris
„Skani, tēvu zeme”

Jau otro gadu Ilūkstes mūzikas un
mākslas skola kopā ar pašvaldību organizē Latgales un Sēlijas novadu
mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vokālās un vizuālās mākslas
konkursu „Skani, tēvu zeme”, veltītu
Latvijas simtgadei. Konkursā ar saviem darbiem startēja arī Baltinavas
Mūzikas un mākslas skolas 4. klases
audzēkņi, gūstot labus rezultātus: Diploms par iegūtu 1. vietu Dairai Circenei, Madara Kļaviņai, Diploms par
iegūtu 2 vietu Lainei Mežalei, Diploms par iegūtu 3. vietu Marekam
Supem, Mārai Circenei Atzinība.
4. klases audzēkņi piedalījās arī ainavu
gleznošanas konkursā, kas veltīts Jāņa
Jaunsudrabiņa 140. gadadienai. Atzinību saņēma Ernests Krakops.

Svētki skolotājiem

"Augu un dzīvnieku motīvi Jūgenstilā"

Gatavojoties Pasaules Jūgendstila dienai 10. jūnijā, Rīgas pašvaldības
kultūras iestāžu apvienības muzejs „Rīgas Jūgendstila centrs” aicināja
Latvijas mākslas skolas
audzēkņus pievērsties
skulpturālajiem tēliem
Rīgas jūgendstila arhitektūrā un veidot radošos
darbus, it īpaši Mihaila
Eizenšteina daiļradē —
sakarā ar arhitektūras
meistara 150. dzimšanas
dienu 2017.gada 5.septembrī.
Tika iesūtīti radošie darbi
dažādās tehnikās no 35
mākslas skolām: vairāk
kā 300 darbi visdažādākajās tehnikās, tostarp konkursā piedalījās arī
Baltinavas Mūzikas un
mākslas skolas audzēkņi.
Kpnkursa darbus vērtēja
žūrija:
Edīte Parute, Dr.art., Latvijas Mākslas akadēmijas
docente,
Diāna Dimza-Dimme,
Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izglītības programmu kuratore,
Indra Saulesleja, pedagoģe, Latvijas Kara muzeja ādas un tekstila restauratore,
Ilze Kupča, Latvijas Nacionālais kultūras centra vizuālās mākslas izglītības eksperte.
Mūsu audzēkņi ieguva godalgotas vietas: Madara Kļaviņa 1.vietu, Māra Circene 2.vietu,
bet Elvis Circens atzinību.
24. oktobrī šie skolēni un viņu skolotāja Sandra Bukša piedalījās izstādes atklāšanā un uzvarētāju apbalvošanas pasākumā, kā arī apmeklēja muzeju ”Rīgas Jūgendstila centrs”, kur
bija iespēja uzlaikot jūgendstila laika cepures un nofotogrāfēties, uzcelt savu sapņu namu
jūgendstilā un pamēģināja uz laika salikt puzles.
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Oktobra pirmā nedēļā Baltinavas Mūzikas skolā bija pacilājoša un interesanta- skolotājiem
svētki.
Otrdien skolotāji un tehniskie darbinieki devās pieredzes apmaiņā uz Viļānu Mūzikas
un mākslas skolu. Apskatījām skolu, smēlāmies pieredzi, uzzinājām daudz jauna, ko varētu
izmantot savā darbā. Skola ir iegādājusies lielāko grafikas drukas iekārtu Latvijā, ļoti radoši
strādā ar stiklu, izmantojot smilšu strūklu un citus veidus. Raksta projektus, piesaistot papildus līdzekļus, veido multiplikācijas filmas. Skola īsteno daudz interešu izglītības pulciņu, kā arī pieaugušo izglītību. Atpakaļceļā apskatījām Viļānu Sv. Miķeļa enceņģeļa Romas
katoļu baznīcu un klosteri, kā arī pabijām plašajā un daudzveidīgajā dolomītu raktuvju
kompleksā.
Trešdien visi skolotāji tika aicināti uz svinīgo starpbrīdi. Ar ziediem un pašu izgatavotājiem apsveikumiem skolotājus sveica 1 un 2. klases audzēkņi. Ar jauku apsveikumu, dzeju,
dziesmām un domugraudiem, pārsteidza un visus aizkustināja Upītes audzēkņu vecāki,
kas bija ieradušies sveikt skolotājus viņu svētkos.
Piektdien Skolotāji pievienojās visiem novada gaviļniekiem Baltinavas KN līksmoties skolotājiem veltītā ballē.

Nodarbība “Katram šķīvim savs stāsts”
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2017. gada Oktobris
Šoruden UNESCO Latvijas Nacionālā komiteja ( LNK) aicināja skolas iesaistīties starptautiskajā akcijā – Pasaules lielākā mācību stunda. Šīs stundas vadmotīvs – ilgtspējīgs pārtikas
patēriņš un veselīgs dzīvesveids. Akcija vienlaikus norisinājās gandrīz 100 pasaules valstīs
un tās mērķis bija iepazīstināt bērnus, jauniešus un pieaugušos ar 17 ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem, ko ANO valstis ir kopīgi apņēmušās sasniegt līdz 2030. gadam. Organizatori piedāvāja piedalīties pārtikas projektā “Katram šķīvim savs stāsts”, gan arī pašiem,
pēc saviem ieskatiem, sagatavot inovatīvu mācību stundu, nodarbību, semināru vai lekciju.
Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas 5. klases audzēkņi skolotājas Lilitas Kūkojas
vadībā, mācību priekšmetā – veidošana, piedalījās nodarbībā “Katram šķīvim savs stāsts”.
Kopīgi noskaidrojām no kādiem produktiem top ģimenēs iecienīti salāti. Pēc tam produktus
izveidojām no māla. Secinājām, tik tiešām – Katram šķīvim savs stāsts!

Baltinavas novada domes informatīvais izdevums
Starpnovadu sacensības volejbolā

Aktivitātes BVSK
Uzsākam darbu projektā

Baltinavas novada pašvaldību ir parakstījusi sadarbības līgumu ar VIAA par pilotprojekta
“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu. Baltinavas novada Baltinavas vidusskolā projekts tiek īstenots sadarbībā ar Balvu novada pašvaldību. Projekts uzsākts 2017. gada septembrī un to paredzēts īstenot līdz 2020.gada 31.decembrim.
Projekta specifiskais atbalsta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Vadoties pēc skolas iespējām, ņemot vērā administrācijas izteiktos priekšlikumus, tika plānots projektā piešķirtā finansējuma izlietojums.
Projektā paredzēto aktivitāšu īstenošanai, plānota sadarbības veicināšana ar profesionālās un
augstākās izglītības iestādēm, kā arī uzņēmumiem, pašvaldības un valsts iestādēm, institūcijām un biedrībām, kas atbalsta un sniedz pakalpojumus dažādu profesionālo jomu iepazīšanā,
karjeras informācijas un karjeras izglītības jautājumu izzināšanā.
Aktivitātes tiks īstenotas programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta
mērķa «Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs» projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs” ietvaros.
Septembrī karjeras konsultanta darbu, tiekoties ar skolēniem, uzsākām no jaunākajām klasēm.
Tika meklēti izskaidrojumi vārdiem — KARJERA, PROFESIJA, spēlētas spēles par profesijām, analizētas tautasdziesmas, kurās apdziedāti dažādi amatu pratēji. Baltinavas vidusskolā
klases audzināšanas stundā, kurā piedalījās skolēni no 1.-4.klasei, bērni veica grupu darbu
meklējot profesiju nosaukumus, izspēlējot “Mēmo šovu”- minēja attēlotās profesijas.
Veicot savu pedagoga- karjeras konsultanta darbu klašu audzināšanas stundās, tiekoties ar
klašu audzinātājiem, mācību priekšmetu skolotājiem, kuri arī dod savu artavu karjeras izglītības īstenošanā skolā, un arī ar pašiem skolēniem, šī projekta ietvaros vēlamies aktualizēt
karjeras izglītības tēmas, papildināt skolās esošo informāciju, pievērst lielāku uzmanību apzinātam, atbildīgam mācību procesam, skolēnu pašizpētei, lai palīdzētu kļūt par veiksmīgiem
cilvēkiem nākotnē.
Balvu novada izglītības pārvaldes pedagogs-karjeras konsultante Baltinavas vidusskolā
Lidija Ločmele

10. oktobrī mūsu pašu Baltinavas vidusskolā norisinājās Balvu novada atklātās skolēnu
sporta spēļu sacensības volejbolā „A” grupas jauniešiem un jaunietēm, kurās paši baltinavieši aktīvi piedalījās, lai aizstāvētu savas skolas godu!
Baltinavas jauniešiem bija ļoti sīva konkurence, jo uz sacensībām bija ieradušās 5 komandas no bijušā Balvu rajona skolām, tās bija – Bērzpils vidusskola, Viļakas Valsts ģimnāzija,
Balvu Valsts ģimnāzija, Tilžas vidusskola un Rekavas vidusskola.
Spēlējot savā apakšgrupā, mūsu skolas jaunieši ierindojās 2. vietā un turpināja cīņu mazajā
pusfinālā, kur ar spēkiem vajadzēja mēroties ar spēcīgo Rekavas komandu. Dramatiskā
spēlē ar minimālu punktu starpību tomēr pienācās ciest zaudējumu. Bet lielajā pusfinālā,
nezaudējot optimismu, puiši pārliecinoši uzvarēja Viļakas komandu un turnīrā ieguva 3.
vietu. Komandā spēlēja: Arvils Keišs, Jēkabs Kašs, Raivis Logins, Ivo Benedikts Skabs,
Jānis Doroškevics, Ervīns Kleins, Ilmārs Bleidels, Intars Bleidels.
Jaunietēm bija nedaudz mazāka konkurence kā jauniešiem, jo uz sacensībām bija ieradušās
3 komandas no – Balvu Valsts ģimnāzijas, Tilžas vidusskolas un Rekavas vidusskolas.
Uzreiz pirmajā spēlē mūsu jaunietes tikās ar sīvāko konkurentu-BVĢ meitenēm. Spēle izvērtās līdzīga, tomēr galotnē labāk nospēlēja Balvu jaunietes. Divās nākošajās spēlēs meitenes pārliecinoši uzvarēja pretinieces, kā rezultātā turnīrā ieguva 2. vietu.
Komandā spēlēja: Laura Skangale, Dinija Zelča, Marika Graudumniece, Ilze Jermacāne,
Dace Logina, Egija Ločmele, Iluta Keiša, Agrita Luīze Kušnire.
Liels paldies par atbalstu skolas direktoram Imantam Slišānam, skolas jauniešu komandām,
kā ari sacensību sekretārēm: Megijai Bukšai, Mārai Laganovskai, Arīnai Bistrovai, Madarai
Doru.
V. Gamazins, Baltinavas vsk. sporta skolotājs

Baltinavas vidusskola vieglatlētikas sacensībās

Baltinavieši futbolā trešie

4. oktobrī Baltinavas vidusskolas audzēkņi Balvos piedalījās starpnovadu
skolēnu sacensībās futbolā “A” grupai.
Vienmēr motivēti darbam, nebīstoties
grūtību un sava vecuma neatbilstībai,
spēlējot šajā vecuma grupā, mūsu skolas
jaunieši ir gatavi aizstāvēt skolas godu
praktiski visos sporta veidos. Spēles bija
spraigas, aizraujošas, brīžiem emocionālas un pilnas ar provokācijām. Spēki
bija samērā vienlīdzīgi, tomēr veiksme
šogad palika pretinieka pusē, jo mūsu
komandai pietrūka tehnikas un kopējās
savstarpējās sadarbības. Tomēr puiši
godam turējās, ierindojoties godalgotajā trešajā vietā.
Sacensībās piedalījās:
Arvils Keišs, Jēkabs Kašs, Raivis Logins, Jānis Doroškevics, Ivo Benedikts Skabs, Ervīns
Kleins, Ilmārs Bleidels, Eduads Buravecs, Intars Bleidels, Valērijs Cvetkovs, Matīss Keišs,
Markuss Kleins.
V. Gamazins, Baltinavas v-skolas sporta skolotājs

Kā jau katru gadu septembra nogalē labākos skolu sportistus sapulcina vieglatlētikas sacensības. Skaistajā atvasaras dienā sporta pasākums notika Rugāju vidusskolas sporta laukumā, pulcinot 13 vispārizglītojošās skolas no trijiem novadiem. Baltinavas vidusskolu
pārstāvēja gan zēnu, gan meiteņu komandas ar gandrīz maksimāli pieļauto skolēnu skaitu
trijās vecuma grupās. Vecākās un vidējās grupas skolēni spēkojās stafetes skrējienā, tāllēkšanā, sprintā, lodes grūšanā un dažādu distanču izturības skrējienā. Jaunākie sportisti
mērojās spēkiem 4-cīņā un bija vērtēti gan individuālā meistarībā, gan komandu sniegumā.
Pēc pamatīga darba tika noskaidroti un nosaukti labākie sportisti un labākās komandas.
Kopvērtējumā Baltinavas vidusskolas A grupas komanda ierindojās 2. vietā, B grupas komanda - 3. vietā un C grupas zēnu komanda ieguva 2. vietu. Individuālā sniegumā A grupā
baltinavieši izcīnīja 7 godalgotas vietas, B grupā – 6 godalgotas vietas un C grupas visu
zēnu konkurencē mūsu skolas 6. klases skolnieks Markuss Kleins ieguva 2. vietu.
Sacensībās piedalījās:A grupas komandā –Arvils Keišs, Jānis Doroškevics, Valters Logins,
Raivis Logins, Ivo Benedikts Skabs, Ilze Jermacāne, Egija Ločmele, Dace Logina, Alise
Ločmele. B grupas komandā – Ervīns Kleins, Ilmārs Bleidels, Eduards Buravecs, Valērijs
Cvetkovs, Marija Samanta Diča, Renāte Ločmele, Gunta Logina, Evita Saidāne.
C grupas zēnu komandā – Intars Bleidels, Markuss Kleins, Sandis Sutugovs, Kristers Juris
Voicišs, Raimonds Ločmelis.
V. Gamazins, Baltinavas v-skolas sporta skolotājs
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Baltinavas novada domes informatīvais izdevums
Skolēnu padome jaunā sastāvā

Katra mācību gada sākumā Baltinavas vidusskolā 7.-12. klašu skolēni ievēl Skolēnu padomi. Šajā skolēnu pašpārvaldē ievēl septiņus skolēnus, kuri tad no sava vidus ievēl Skolēnu
padomes prezidentu.
2017./2018. mācību gadā Baltinavas vidusskolas Skolēnu padomē ievēlēti Megija Bukša,
Egija Ločmele (11. klase), Agrita Luīze Kušnire, Raivis Logins, Jānis Doroškevics (10.
klase), Laura Skangale (9. klase) un Ervīns Kleins (8. klase). Skolēnu padomes prezidenta

2017. gada Oktobris
Dzejas dienās tikšanās ar Gunti Rasimu un Raibū

20. septembrī Baltinavas vidusskolā norisinājās Dzejas dienas. Īpašo viesu statusā bija latgaliešu mūziķis un sabiedriskās dzīves aktīvists Guntis Rasims un latgaliešu literāts Oskars
Orlovs, rakstnieku rindās dēvēts par Raibū. Bija patiess prieks redzēt jauno literātu un tekstu rakstnieku dziesmām mūsu skolā, jo skolēniem tika radīts pavisam savādāks priekšstats
par literatūru. Mūsu tikšanās bija ļoti neformāla un, pats labākais, tā noritēja latgaliešu
valodā. Vīrieši bija omulīgi iekārtojušies krēslos, no kuriem iepazīstināja mūs ar saviem
darbiem. Oskars Orlovs prezentēja mums savu dzeju, kuru papildināja domubiedrs ar neuzkrītošu ģitāras spēli, savukāt Guntis Rasims mums dziedāja dziesmas no "Bez PVN"
repertuāra. Tika veidotas diskusijas, kā rezultātā visa publika bija ļoti iesaistīta. Mums pat
tapa kopīga dziesma ar Gunti Rasimu - par Sandi, kura lapsai pazuda "maika". Tikšanās
tiešām bija ne tikai izzinoša, bet arī izklaidējoša. Tā patika gan lielajiem, gan mazajiem.
Liels paldies jaunajiem cilvēkiem, par tik jauku tikšanos, kuras rezultātā publika tika iedrošināta - par rakstnieku var kļūt ikviens, galvenais ir noticēt sev!

Rudīte Laganovska- pedagoģiskā darba stāža jubilāre
Baltinavas vidusskolā

Jau vairākus gadus Baltinavas novada Skolotāju dienas svētku pasākumā tiek godināti skolotāji- pedagoga darba stāža jubilāri. Baltinavas vidusskolā šogad 25 gadu pedagoga darba
jubilejā sveicām Rudīti Laganovsku! Viņa arī saņēma Baltinavas novada Atzinības rakstu.
Baltinavas vidusskola ir Rudītes pirmā un vienīgā darbavieta. Dzimusi un augusi Balvu
pusē, bet kopš 1992. gada ar ģimeni, darbu, mīlestību un paļāvību uz Dievu iesakņojusies
Baltinavā. Pēc Liepājas Pedagoģiskā institūta absolvēšanas, iegūstot diplomu sākumskolas
pedagoģijas un metodikas specialitātē, 1992. gadā Rudīte uzsāk darba gaitas Baltinavas vidusskolā.
Rudīte ir sākumskolas skolotāja. Šogad viņa ir 4. klases audzinātāja, un viņas aprūpēti
un loloti ir septiņi braši puiši un četras meitenes. Rudīte vada sākumskolas un pirmsskolas
skolotāju metodisko komisiju, ir arī kristīgās mācības un pagarinātās darba dienas grupas
skolotāja. Par Rudītes idejām varam priecāties sākumskolas klašu bērniem organizētajos pasākumos. Rudīte rūpējas par Baltinavas vidusskolas garīgo aprūpi. 2009. gadā Rēzeknes
Augstskolā ieguvusi kristīgās mācības un ētikas skolotājas kvalifikāciju. Skolotāja bērniem,
jauniešiem un kolēģiem vienmēr liek atcerēties Dieva vārdu un Dieva mīlestību. Paldies
Rudītei par neaizmirstamiem svētceļojumiem uz Aglonu! Paldies par skolā organizētajām
Svētajām Misēm, par sadarbības stiprināšanu ar Baltinavas katoļu draudzes prāvestiem, par
bērnu sagatavošanu pirmajai komūnijai, par kristīgo jauniešu dienu organizēšanu, par svētdienas skolām un „Alfa” kursiem!
Rudītes lielākā bagātība ir viņas ģimene. Četri jauki bērni- Anna, Jānis, Māra un Mārtiņš
un galvenais Rudītes balsts- Vilhelms. Rudīte aktīvi darbojas Baltinavas sabiedriskajā dzīvē.
Bez viņas nav iedomājama Baltinavas katoļu draudzes dzīve. Rudīte kopā ar Vilhelmu arī
dzied draudzes korī un Baltinavas novada korī.
Rudīte ir tieša un vienkārša. Var pateikt arī skarbāku vārdu, toties vienmēr saka to, ko
domā! Nebaidās paust savu viedokli. Viņas dzīves pamati ir ģimene, mīlestība, darbs, pienākums un Dievs!
I.Slišāns, Baltinavas v-skolas direktors

11.novembrī Baltinavas kultūras namā plkst.
22.00 Balle kopā ar Grupu “Galaktika”
Ieeja : 4 eiro
Pēc plkst. 22.30 - 5 eiro

Baltinavas novada pašvaldībai sirsnīgs paldies par skaisti organizētajiem Skolotāju
dienas svētkiem Baltinavas kultūras namā!
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