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Baltinavas novada domes
informatīvais izdevums

Zied dārzā asteres,
Un kļava rudens skarta.
Peld zemu mākoņi.
Tur zeme rudziem arta.
Klau, gaiļi sadziedas, klau, ierejas tur suns ?

Ir diena sākusies,
Un logos liesmo guns.
Ir diena sākusies,
Tā svēta diena ir,
Kas visai zemei lielu gaismu šķir.

Ir māte liekusies pār savu bērnu jau :
“Jel celies, mīlulīt, nu tevi skola sauc,
Ej, tērpies balts un somu plecos liec,
Un dzīvē grūtajā jel soļus tālāk liec !

Ej tur, kur baltā skola stāv,
Tās logos šodien neparasta gaisma blāv,
Ir septembris, ir pirmais skolas rīts,
Un visā Latvijā skan : “Skolotāj, labrīt! “
(Veneranda Andžāne)
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"Palādu" vasara

Vasara pamazām jau dod vietu rudenim, kad dabā viss uzsāks gatavošanos ziemas laikam.
Arī cilvēks, izgājis cauri vasaras zaļumam un ziediem, sāk atlikt labāko guvumu aukstajai
ziemai, lai vakaros,,dzerot karstu tēju, varētu sasildīt sevi ar brīnišķīgajām atmiņām.
Baltinavas amatierteātrim arī ir vesels atmiņu pūrs, ko atcerēties, pārrunāt un pastāstīt citiem.
Svarīgs notikums bija lugas «Ontans i Anne» 9.daļas pirmizrāde Līgo vakarā. Reizēm gribējās atsviest ar roku mēģinājumiem, kuri ievilkās līdz pusnaktij, jo mājās gaidīja darbu jūra,
bet, uzmundrinot viens otru ar jokiem, tikām pāri šim lūzuma punktam. Rezultāts iepriecināja un deva jaunu sparu.
Brīnišķīgs notikums bija 2.Latvijas mazpilsētu un pagastu amatierteātru svētki Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā 6. un 7. augustā, kur uzstājās 30 kolektīvi no visiem mūsu
valsts reģioniem.No Latgales puses tur uzstājās tikai 5 teātri: Baltinavas «Palādas», Žīguru
«Virši», Salnavas teātris, Daugavpils novada Vaboles pagasta teātris «Nagaidama prīca»,Viļānu «Kas ir, tas ir». Mēs izvēlējāmies uzstāties 6.augustā pl. 12.00, jo tad varējām apvienot
arī braucienu uz Kocēnu novada Dikļiem, kur arī notika teātru Spēlmaņu svētki, tur mums
bija jāuzstājas 21.00. Tā teikt, "šāvām divus zaķus ", jo ietaupījām laiku un līdzekļus. Brīvdabas muzejā izvēlējāmies Latgales lauku sētu Dervinīki, kura pilnībā atbilda mūsu lugas
«Lauku kurorts piļsātnīkīm»darbības vietai. Tas bija ļoti interesanti, jo pirmo reizi spēlējām ne uz skatuves, bet īstas mājas pagalmā. Sākumā mūsu aktieri jutās drusciņ apjukuši, jo
bija jāatrod katram savs ceļš šajā lauku sētā. Tā kā bijām izbraukuši no mājām jau 5.30, tad Rīgā bijām laicīgi un mierīgi apguvām svešo vidi. Pirms uzstāšanās visi kopīgi palūdzām Augstāko spēku, lai nesūta lietu, un viņš mūs uzklausīja. Izrāde izdevās spīdoši, tāpēc prieks bija visiem.
Paspējām vēl noskatīties Danskovītes lugu «Sīvasmuotes senču laiki»2. daļu Limbažu novada Viļķenes teātra izpildījumā. Tajā pašā dienā šo izrādi uz Brīvdabas muzeju bija atveduši arī žīgurieši, taču tur mēs netikām, jo devāmies uz Dikļiem.
Dikļi pārsteidza ar sakopto vidi, krāšņo pili un cieņu pret novada bagāto kultūras mantojumu un prasmi to izcelt un saglabāt. Tur skatītājus laiks nelutināja, jo pusi izrādes lija un
viņiem bija jābūt pacietīgiem. Paldies Baltinavas novada pašvaldībai par sagādāto transportu.
Trešā mūsu vasaras pērle bija piedalīšanās Rīgas svētkos 14. augustā. Piedāvājums atnāca pilnīgi negaidīti, un mēs to pieņēmām. Protams, bija liela neziņa par to, kas mums būs jādara, bet realitāte izrādījās gaužām patīkama. Mūsējiem aktieriem bija jākļūst par J. Streiča filmas «Cilvēka bērns»personāžiem. Vajadzēja tikai atrast tādu mazumiņu- Boņuka vecuma puiku, kurš runātu arī latgaliski. Te nu radās grūtības, un izmisīgie meklējumi draudēja izgāzties. Beidzot par Boņuku piekrita kļūt Jānis Logins. Viņa mamma Anita devas
līdzi, lai puika justos drošāk. Rīkotāji atvēlēja viņai
mammas lomu, Salimons bija Aigars Keišs, vecotēvu atveidoja Imants Slišāns, bet Jāzeps Jermacāns pārtapa Boņuka tēvā.
Tas nu gan bija izaicinājums un varens piedzīvojums, kad
sāka nākt svētki apmeklētāji! Bija izvēlētas trīs J. Streiča
filmas, kurās tad arī notika īsta rosība: «Cilvēka bērns»,
«Limuzīns Jāņu nakts krāsā»,«Rūdolfa mantojums». Mūsējās filmas paviljons bija vissaistošākais – siena zārds,
šūpoļu koka zirdziņš un liela līnijdroška. Tos, kuri cēlušies no laukiem, tas pievilka kā magnets, siena smarža izplatījās jau lielā attālumā, bet ārzemnieki neko tādu
nebija redzējuši, tie čakli centās fotografēt šo neparasto
vidi. Vislielākais gandarījums bija tad, kad pie mums ieradās filmu režisors Jānis Streičs un uz brīdi kļuva par
mūsu paviljona ciemiņu. Braucot mājās, jutāmies kā 20
cm virs zemes. Ceru, ka katrs no mums būs sakrājis ziemas periodam savus dvēseles prieka brīžus, lai tad, kad
būs smagāk ap sirdi, varētu izvilkt tos no atmiņu krātuvītes un papriecāties par vasarā piedzīvoto.
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Baltinavas novada domes informatīvais izdevums
Priekšsēdētājas sleja

Ieilgušās lietavas it kā garām, cerīgāk skatāmies debesīs un ķeram mirkļus, lai novāktu ražu laukos, nodrošinātu lopbarību ziemas sezonai – tik saspringtu
laiku dabas apstākļu dēļ lauksaimniekiem pat grūti atcerēties. Bet cerības vieš septembra pirmā puse, ja
nelīs, kaut daļu no ražas izdosies saglābt.
Pašvaldībā augusta sākumā viesojās Valsts kontroles
departamenta direktors E. Korčagins un valsts kontrolieri veica revīziju par pašvaldībā sniegtajiem maksas pakalpojumiem. Pārbaudes aktu vēl neesam
saņēmuši, bet norādes ir zināmas. Aktuālākais - pašvaldība nedrīkst sniegt tādus pakalpojumus kā automašīnas vai autobusu izmantošana, piemēram bērēm
vai citām iedzīvotāju personīgām vajadzībām, kas neietilpst pašvaldības funkcijās, kā arī autogreidera izmantošana ārpus pašvaldības ceļiem. Jāveic pārrēķini arī citiem maksas pakalpojumiem,
iekļaujot visas tiešās un netiešās pakalpojuma izmaksas. Ja skolēnu ēdināšanā tika iekļautas
tikai produktu izmaksas, tad turpmāk jārēķina klāt gan elektrība, plīts nolietojums, darbinieku algas, ūdens, kanalizācijas u.c. izmaksas. Iestāžu vadītājiem un grāmatvedībai papildus tiek pamatīga noslodze.
Kā jau plānojām, ir pabeigti remontdarbi vidusskolā, lai uzņemtu pirmsskolas izglības programmas audzēkņus – mūsu bērnudārza bērnus. Esam gādājuši jaunas gultiņas, matračus
un citu nepieciešamo inventāru, ceru ka būs labi, bet gan jau ikdienā vēl kaut kas būs jāpielabo vai jāpamaina, kā jau tas notiek darba gaitā. Arī pārējās novada skolas ir gatavas
uzsākt jauno mācību gadu. Novada domes vārdā novēlu visiem - audzēkņiem, pedagogiem,
apkalpojošajam personālam, vecākiem – enerģiju, darbaprieku, uzcītību un izturību jaunajā
mācību gadā! Esiet optimistiski, radoši un labsirdīgi arī situācijās, kas ne vienmēr ir tikai
iepriecinošas,– tas saliedē un veicina savstarpējo saprašanos! Lai mums kopā izdodas veiksmīgs jaunais darba cēliens!
Sveicu visus vienos no jaukākajiem svētkiem- Zinību dienā!
Lidija Siliņa

Domes ziņas
Domes sēdes 25.08. lēmumi.

Apstiprina dalību projektā
Apstiprināja Baltinavas novada pašvaldības dalību projektu konkursā SAM 9.2.4.2. pasākumā „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” projektā "Dzīvo aktīvs Baltinavā!".
Izdara grozījumus attīstības programmā
Nolēma veikt grozījumu Baltinavas novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam (Baltinavas novada attīstības programma apstiprināta ar Baltinavas novada domes 2012. gada
25. oktobra lēmumu Nr. 10, 1.§ „Par Baltinavas novada attīstības programmas 2012.–2018.
gadam apstiprināšanu”) II sējuma sadaļas “Stratēģiskā daļa” 3.pielikumā „Investīciju plāns”
papildinot pielikumu ar 33.punktu.
Par grozījumiem Baltinavas novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Baltinavas novada budžetu 2016.gadam”
Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.8 “Grozījumi Baltinavas novada domes 2016.gada
28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Baltinavas novada budžetu 2016.gadam””.
Par grozījumiem Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas nolikumā
Apstiprināja grozījumus Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas nolikumā.
Par grozījumiem Baltinavas novada domes un Baltinavas novada pašvaldības iestāžu
amatpersonu un darbinieku amata vienību un amatalgu sarakstā 2016.gadam
Izdarīja grozījumu Baltinavas novada domes 2015.gada 26.novembra lēmumā „Par Baltinavas novada domes un Baltinavas novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku
amata vienību un amatalgu saraksta 2016.gadam apstiprināšanu” no saraksta izslēdzot
amata vienību „Pirmsskolas izglītības iestādes vadītājs” ar 2016.gada 1.septembri. Izdarīja
grozījumus Baltinavas vidusskolas darbinieku amata vienību un amatalgu sarakstā
2016.gadam 14.punktā un papildināt Baltinavas vidusskolas darbinieku amata vienību un
amatalgu sarakstu finansējamu no pašvaldības budžeta ar 19., ., 20., 21., 22., 23.,24 punktiem.
Par Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas darbinieku amata vienību un amatalgu
saraksta 2016.gada septembra mēnesim apstiprināšanu
Apstiprināja Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas darbinieku amata vienību un amatalgu sarakstu 2016.gada septembra mēnesim.
Par Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas un Baltinavas vidusskolas direktoru
amatalgas noteikšanu
Noteica Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas direktores Intas Vilkastes darba samaksu
atbilstoši 15.07.2016. MK noteikumos Nr.445 " Pedagogu darba samaksas noteikumi" noteiktajām darba algas likmēm – 900,00 euro mēnesī, sākot no 2016.gada 1.septembra.
Noteica Baltinavas vidusskolas direktora Imanta Slišāna darba samaksu atbilstoši
15.07.2016. MK noteikumos Nr.445 " Pedagogu darba samaksas noteikumi" noteiktajām
darba algas likmēm – 950,00 euro mēnesī, sākot no 2016.gada 1.septembra.
Par grozījumiem lēmumā par Baltinavas novada domes maksas pakalpojumiem
Izdarīja grozījumu Baltinavas novada domes 2015.gada 25.marta lēmumā „Par Baltinavas
novada domes maksas pakalpojumiem” .
Par Baltinavas novada domes lēmuma par Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas
maksas pakalpojumiem atcelšanu
Atcēla Baltinavas novada domes 2014.gada 18.decembra lēmumu “Par Baltinavas Kristīgās
internātpamatskolas maksas pakalpojumiem”
Par Baltinavas novada pašvaldības finansējuma piešķiršanu laipas pārbūvei uz Pliešovas kapiem
Piešķīra no Baltinavas novada domes pamatbudžeta finanšu līdzekļus 150,00 euro apmērā
laipas pārbūvei uz Pliešovas kapiem.
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Par atbildīgās personas par Baltinavas novada domes arhīvu un ekspertu komisijas
sastāva apstiprināšanu
Apstiprināja par Baltinavas novada domes dokumentu un arhīva pārvaldību atbildīgo personu Baltinavas novada pašvaldības lietvedi-Benediktu Mežali. Apstiprināja Baltinavas
novada domes Arhīvu un ekspertu komisiju sekojošā sastāvā: Komisijas priekšsēdētājs –
Maija Stepiņa, Komisijas loceklis – Sarmīte Tabore, Komisijas loceklis – Anita Daukste,
Komisijas loceklis – Benedikta Mežale.
Par Baltinavas novada domes ekspertu komisijas Nolikuma apstiprināšanu
Apstiprināja Baltinavas novada domes nolikumu “Baltinavas novada domes ekspertu komisijas nolikums”.
Par Baltinavas movada domes arhīva Nolikuma apstiprināšanu
Apstiprināja Baltinavas novada domes nolikumu “Baltinavas novada domes Arhīva nolikums”.
Par Baltinavas novada pašvaldības kustamās mantas – automašīnas “Volvo 850” atkārtotu izsoli un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Apstiprināja Baltinavas novada pašvaldībai piederošās automašīnas „Volvo 850”, valsts reģistrācijas Nr. EK 6574 atkārtotas izsoles sākumcenu - 250,00 EUR , un izsoles dalības
maksu - 5,00 EUR.
Par nekustamā īpašuma „Apiņi” zemesgabala lietošanas mērķa maiņu
Atļāva A. L. mainīt nekustamā īpašuma „Apiņi” zemes vienības 5,0 ha platībā zemes lietošanas mērķi zemes vienības daļai 1,5 līdz 2,0 platībā no zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, uz zemi, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība.
Par nekustamā īpašuma „Priedaine” sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes
lietošanas mērķa noteikšanu atdalītajai zemes vienībai
Atļāva A. K. no nekustamā īpašuma „Priedaine” kas atrodas Baltinavas novadā, atdalīt
zemes vienību (platība – 16,2 ha), piešķirot jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam nosaukumu „Priedaine 1”
Par nekustamā īpašuma „Ābolkalni” izsoles noteikumu apstiprināšanu
Nolēma pārdot izsolē ar augšupejošu soli Baltinavas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Ābolkalni”, kas atrodas Baltinavas novadā. Apstiprināja nekustamā īpašuma
“Ābolkalni” izsoles sākumcenu - EUR 5738,00.
Ar pilnu domes sēžu lēmumu sarakstu var iepazīties www.baltinava.lv/sadaļā
pašavaldība/domes sēdes

Par konkursu “Gada cilvēks Baltinavā 2016”.

Skatot šo jautājumu komitejās, tika saņemts ieteikums, šogad šāda formāta konkursu nerīkot, tā kā konkurss ir izsmēlis savu potenciālu, bet godināt Baltinavas novada iedzīvotājus,
kuri devuši ieguldījumu sabiedrībai, nesaņemot par to samaksu Latvijas Republikas proklamēšanas dienas pasākumā..
Kādā veidā tiks virzīti iedzīvotāji godināšanai – vai to ieteiks novada deputāti, vai izvirzīt
savus pretendentus varēs visi iedzīvotāji, tas vēl jāizlemj. Tāpat ir jāizlemj vai tiks gatavots
Nolikums vai tikai Domes lēmums. Būsim pateicīgi, ja novada iedzīvotāji iesniegs savus
priekšlikumus un ieteikumus šajā sakarā. Priekšlikumus var iesniegt sūtot uz e-pastu:
dome@baltinava.lv vai planosana@baltinava.lv līdz 2016.gada 12.septembrim.

Par projektiem Baltinavas novadā
Vairāki iedzīvotāji jautāja - kad tiks iekārtots bērnu rotaļu laukums pie vidusskolas? Informēju, ka bērnu rotaļu laukums pie vidusskolas tiks labiekārtots no LEADER projekta finansējuma.
Šajā sakarā informēšu arī par pārējiem plānotajiem projektiem, ko Baltinavas novada pašvaldība realizēs šajā plānošanas periodā.
LEADER pasākuma projekti: “Bērnu rotaļu laukuma izveide Baltinavā”, “Baltinavas
Vēsturiskā centra laukuma labiekārtošana”, “Baltinavas novada muzeja izstāžu telpas atjaunošana” un “Mans novads tautas dejas rakstos” ir izvērtēti Balvu rajona partnerībā, ir
ieguvuši pietiekamu punktu skaitu un ir atbalstīti. Pašreiz šos projektus vērtē LAD. Par
nožēlu projekts “Breksīnes kapličas atjaunošana” palika zem svītras ar nepietiekami finansējumu. LAD projektu vērtēšanu pabeigs līdz 18.septembrim. Pēc Vienošanās par projektu
realizāciju ar LAD parakstīšanas, pašvaldība uzsāks projektu realizāciju. Kas attiecās uz
bērnu rotaļu laukumu, tad rotaļu laukuma elementi tiks uzstādīti 2017. gada pavasarī, ziemā
nav piemēroti klimatiskie apstākļi, lai veiktu rotaļu elementu uzstādīšanu un žoga ierīkošanu. Tāpat pavasarī tiks uzsākti Vēsturiskā centra laukuma labiekārtošanas darbi. Uzreiz
pēc Vienošanās noslēgšanas tiks uzsākti projekti tautas tērpu izgatavošanai un muzeja telpu
atjaunošanai. Tautas tērpu izgatavošanai ir jau veikts iepirkums, bet muzeja izstāžu telpu
atjaunošanai jāveic vēl iepirkums.
Tāpat aktīvi notiek darbi pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projektā “Autoceļu Čudarīne-Obeļova un Baltinava-Abriņas pārbūve”. Notiek tehniskās dokumentācijas izstrāde uz doto momentu ir sagatavots projekts minimālā sastāvā
un notiek saskaņošana. Līdz oktobrim tiks pabeigta tehniskā būvprojekta izstrāde, tad tiks
izsludināts iepirkums būvdarbu veikšanai, procedūra aizņems aptuveni pus otra mēneša,
ja nebūs pārsūdzību IUB. Paši būvdarbi tiks uzsākti 2017.gada pavasarī.
Ir iesākta tehniskās dokumentācijas izstrāde 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa „Teritoriju
revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības
programmām” projektā “Uzņēmējdarbības dažādošanas iespējas un ceļu kvalitātes uzlabošana Baltinavas novadā” kura ietvaros tiks pārbūvēts pašvaldības Čudarīne-Tutinava”
autoceļš. Tehniskās dokumentācijas izstrādes termiņš ir līdz 2017.gada janvāra beigām.
Tad ar vadošo sadarbības partneri - Balvu novadu tiks sagatavots projekta pieteikums iesniegšanai, kur termiņš noteikts 2017.gada augusts. Tālāk sekos projekta pieteikumu izskatīšana. Pēc Līguma noslēgšanas par projekta realizāciju būs jāveic iepirkuma procedūra
par būvdarbiem, paši būvdarbi varēs tikt uzsākti ar 2018.gada pavasari.
Baltinavas novada pašvaldība ir iesaistījusies kopprojektā “Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj sevī pētnieku”, kur vadošais partneris ir Rugāju novads. Projekta finansējums ir
5000,00 euro. Projekta ietvaros tiks veidota Instalācija - atvērta zemeslode, iekšā izgaismots
uzraksts Baltinava ar Baltinavas novada karodziņu. Tā tiks uzstādīta Vēsturiskajā centrā tā
tiks veidota par godu Latvijas 100.gadadienai. Šī projekta ietvaros tiks organizēta izzinoša
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ekskursija "Iepazīsim Dzimto zemi no Stiglavas līdz Nūmernei". Ekskursijas mērķauditorija Baltinavas novada skolēni, jaunieši un novada iedzīvotāji. Velobraucienā no Stiglavas
gravas līdz Nūmernes valnim caur Baltinavas novadu dalībnieki iepazīsies ar Baltinavas
novadā esošiem dabas objektiem (pie katra objekta būs kāda viktorīna par objektu), kā arī
būs stāstījums par zemes dzīlēm, derīgiem izrakteņiem un to nozīmīgumu cilvēku dzīvē.
Pašreiz Baltinavas novada pašvaldības darbinieki strādā pie SAM 9.2.4.2 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” projekta sagatavošanas pieteikuma, kurš jāiesniedz līdz 22.septembrim.
Projekta realizācijas laikā tiks īstenoti slimību profilakses un veselības veicināšana pasākumi. Rezultatīvais rādītājs – mērķauditorija 235dalībnieki (trūcīgie un maznodrošinātie,
bezdarbnieki, personas ar invaliditāti, bērni un iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem, pārējās
riskam pakļautās iedzīvotāju grupas). Projekta pieejamais finansējums 15 118,00 euro, realizācijas termiņš 1.kārtai 2017.-2019.gads. Tikpat liels finansējums būs pieejams 2.kārtai,
kura tiks īstenota 2020.-2022.gadā. Projekta ietvaros Baltinavas novada iedzīvotājiem būs
iespēja saņemt ar slimību profilaksi saistītos pasākumus un veselības veicināšanas pasākumus. Viens no veselības veicināšanas pasākumiem, kas tik realizēts - būs iespēja Baltinavas
vidusskolas skolēniem apgūt peldēšanas prasmes Balvu peldbaseinā. Projekta ietvaros plāno
organizēt vingrošanas un nūjošanas grupas, kā arī tematiskās lekcijas par veselīgo uzturu
un atkarību mazināšanu.
Norit projekta ideju pārskatīšana pārrobežu projektiem ar Baltkrieviju.
Laika periodā 2017.-2020.gadā Baltinavas novada pašvaldība projektos plāno provizoriski piesaistīt 935 000 euro lielu finansējumu no ES fondiem un pārrobežu projektiem.
Teksts: S.Tabore

Baltinavas novada domes informatīvais izdevums
iekļaujamais IAA lielums ir 32 ampēri.
Ja Elektroenerģijas tirdzniecības līguma ietvaros elektroenerģiju lieto vairāki aizsargātie
lietotāji:
*katrs aizsargātais lietotājs saņem atbalstu EUR 1,50 apmērā (ar PVN)*.
Papildus informācija www.elektrum.lv

Express veselības pārbaude Balvu un Gulbenes
slimnīcu apvienībā

Informācija no komitejām.

Baltinavas novada iedzīvotāji griezās Baltinavas novada domē ar lūgumu veikt pārrēķinu
ūdensapgādes pakalpojumā, par 2016.gada jūlija un augusta mēnesi, izslēdzot samaksu par
ūdens patēriņu mazdārziņu laistīšanā, tā kā iepriekš minētajos mēnešos esošie klimatiskie
apstākļi, lietus, nodrošināja nepieciešamo mitrumu augsnē un laistīšana nebija vajadzīga,
līdz ar to faktiski tiek samaksāts par neizmantoto pakalpojumu.
Jautājums tika izskatīts Sociālo un saimniecisko lietu komitejā un Finanšu komitejā. Tas izraisīja diskusijas, komiteju locekļi pieņēma lēmumu atteikt veikt pārrēķinu par mazdārziņu
laistīšanu jūlija un augusta mēnešos sakarā ar klimatiskajiem laika apstākļiem, tā kā nevar
objektīvi izvērtēt cik daudz ūdens ticis lietots siltumnīcu laistīšana, automašīnu mazgāšanai
u.c. vajadzībām ārpus mājas, jo katrai mājsaimniecībai tas ir ļoti individuāli. Te tieši redzama
motivācija skaitītāju nepieciešamībai. Ja mazdārziņu laistīšanai ūdeni lietot nevajadzēja, tad
vai tika laistītas siltumnīcas un vai tika mazgātas automašīnas izvērtēt nav iespējams. Šajā
gadījumā labākais risinājums novada iedzīvotājiem ūdens apgādes pakalpojumu saņemšanā
ir uzstādīt ūdensskaitītājus un maksāt pēc faktiskā ūdens patēriņa, uz ko arī pašvaldības
aicina jau 2-3 gadus. Tas atrisinātu gan visas problēmas un domstarpības, kā arī mazinātu
birokrātiju.
Komiteja pieņēma lēmumu arī citos gadījumos, kad nevar objektīvi izvērtēt, vai ūdens tiešām
netiek lietots, atteikt veikt pārrēķinu. Arī šajos gadījumos labākais risinājums ir ūdensskaitītāja uzstādīšana.
Baltinavas novada dome aicina Baltinavas novada iedzīvotājus uzstādīt ūdensskaitītājus
savās mājsaimniecībās gan dzīvokļos, gan dzīvojamās mājās, gan kūtiņās.
Ūdens skaitītāju cenas svārstās ļoti lielās robežās no 12 euro līdz 250 euro. Tāpat iedzīvotājiem būs jāatceras, ka vienu reizi 4 gados, saskaņā ar MK noteikumu Nr. 40 no 2007.gada
9.janvāra, jāveic ūdens skaitītāja verifikācija.

Atbalsts norēķiniem par elektrību maznodrošinātām un trūcīgām personām

Trūcīgām un maznodrošinātām personām atbalstam nav jāpiesakās – nepieciešamos datus
sniegs jūsu pašvaldības sociālais dienests un atbalsts jums tiks piešķirts automātiski nākamajā mēnesī pēc trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusa saņemšanas.
Piemēram, atbalstu par augustu (kas atspoguļosies septembrī izrakstītajos rēķinos) saņems
tie, kam jūlijā bija trūcīgās vai maznodrošinātās personas statuss.
Tā kā statuss ir mainīgs, atbalsta saņemšanas periodā nebūs iespējams norēķināties ar Izlīdzināto maksājumu. Katra mēneša pēdējā dienā būs jānodod skaitītāja rādījumi, bet nākamā
mēneša sākumā mēs aprēķināsim jūsu patēriņu, ietverot pienākošos atbalstu, un maksājuma
summu nosūtīsim SMS veidā uz jūsu norādīto mobilo tālruni. Ja skaitītāja rādījumus nenodosiet, maksājums tiks aprēķināts pēc vidējā patēriņa.
Kā tiek piemērots atbalsts?
Atbalsts sniedz iespēju katru mēnesi pirmās 100 mēnesī patērētās kilovatstundas, kā arī sadales sistēmas pakalpojumus apmaksāt par zemāku cenu. Pārējās elektrības maksājumu veidojošās daļas (obligātā iepirkuma komponentes un PVN) nemainās.
No 2016. gada 1. augusta elektroenerģijas cena ar piemēroto atbalstu ir 0,02542 EUR/kWh
(bez PVN).
Atbalsts sadales sistēmas pakalpojumu maksai tiek piemērots atšķirīgi:
ja Elektroenerģijas tirdzniecības līguma ietvaros elektroenerģiju lieto 1 aizsargātais lietotājs.
Ja līgumā ir 1 objekts ar:
*1 fāzes pieslēgumu – jums tiek kompensēta fiksētā maksa par pieslēguma nodrošināšanu
EUR 1,50 apmērā (ar PVN)*.
*3 fāžu pieslēgumu un ievadaizsardzības aparāta (IAA) strāvas lielumu līdz 16 ampēriem
– atbalsts jums tiek piešķirts EUR 3,872 apmērā (ar PVN)*.
*3 fāžu pieslēgumu un IAA strāvas lielumu virs 16 ampēriem – atbalsts jums tiek piešķirts
maksai par IAA lielumu: EUR 0,242 par katru ampēru (ar PVN)*. Maksimālais atbalstā iekļaujamais IAA lielums ir 32 ampēri.
Ja līgumā ir vairāki objekti, kur:
*visiem objektiem ir 1 fāzes pieslēgums – jums tiek kompensēta fiksētā maksa par pieslēguma nodrošināšanu EUR 1,50 apmērā (ar PVN)*.
*vismaz vienam objektam ir 3 fāžu pieslēgums – atbalsts jums tiek piešķirts maksai par objektu ar lielāko IAA: EUR 0,242 par katru ampēru (ar PVN)*. Maksimālais atbalstā

Kopš šī gada jūnija Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība piedāvā reģionā jaunu pakalpojumu – individuālo veselības pārbaudes programmu«EXPRESS DIAGNOSTIKA/ĀRSTĒŠANA LATVIJĀ!», kas lielu popularitāti ieguvis gan ārvalstīs dzīvojošo Latvijas
iedzīvotāju, gan vietējo iedzīvotāju vidū.
Iespēju vienas dienas laikā operatīvi noteikt vispārējo veselības stāvokli un sagatavot ārstēšanās plānu, lai savlaicīgi novērstu dažādas saslimšanas, izmanto gan vietējie iedzīvotāji,
ganĪrijā, Zviedrijā, Anglijā, Vācijā dzīvojošie un strādajošie Latvijas iedzīvotāji, kas veselības aprūpes pakalpojumus vēlas saņemt Latvijā. Līdz ar to Balvu un Gulbenes slimnīcu
apvienība pagarina Express programmas piedāvājuma laiku par īpašo cenu līdz šā gada
nogalei.
Marģers Zeitmanis, Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības valdes priekšsēdētājs:
«Viena mēneša laikā Express veselības pārbaudes programma ir guvusi lielu popularitāti
gan vietējo, gan ārvalstu pacientu vidū, tostarp no Zviedrijas, Īrijas, Anglijas, Vācijas u.c.
valstīm. Līdz ar to Express programmu parsamazinātu cenu piedāvājam līdz gada beigām.
Nav noslēpums, ka liela daļa mūsu tautiešu, kas dzīvo un strādā ārvalstīs, atbraucot uz
Latviju izvēlas veikt šeit dažādas veselības pārbaudes un manipulācijas, piem., zobārsta
apmeklējums, dažādi laboratoriskie un speciālistu izmeklējumi u.tml., kas ārvalstīs ir grūtāk pieejami vai salīdzinoši daudz dārgāki nekā Latvijā. Express veselības pārbaudes pacienti atzinīgi vērtē Balvu un Gulbenes ārstu un speciālistu profesionālo attieksmi un
rekomendācijas, sagatavojot ārstēšanās plānu, kā arī slimnīcu piedāvātās ērtības un komforta telpas ārstēšanās laikā. Turklāt Express veselības pārbaudi ir iespējams veikt maksimāli īsā un pacientam izdevīgā laikā paaugstinātā servisa līmenī. Nav jāstāv rindās vai
jāiet pie vairākiem speciālistiem vairākas dienas pēc kārtas -visas procedūras un konsultācijas notiek vienā dienā mūsu labāko speciālistu uzraudzībā.»
Individuālās veselības pārbaudes programmas «Express diagnostika/ārstēšana Latvijā!»
ietvaros iespējams veikt veselības stāvokļa diagnostiku un saņemt konsultācijas pie profesionāliem un kompetentiem speciālistiem. Turklāt programmas ietvaros visu pakalpojumu izmaksas ir mazākas, nekā dodoties pie katra speciālista atsevišķi.
Turklāt, ja pārbaudes laikā tiek konstatētas veselības problēmas, Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības speciālisti piedāvā kvalitatīvi sagatavotu ārstēšanās plānu, vajadzības gadījumā nodrošinot arī plaša profila ķirurģisko palīdzību ērtā un labi aprīkotā stacionārā.
Savukārt ārstēšanās laikā tiek nodrošināta ēdināšana un uzturēšanās paaugstināta komforta
palātā.
Lai pieteiktos individuālai veselības pārbaudes programmai, ģimenes ārsta nosūtījums nav
nepieciešams.
Programmas ietvaros iespējams izmantot šādu sabiedrību veselības apdrošināšanas polises,
kas pilnībā vai daļēji apmaksā programmās iekļautos medicīniskos pakalpojumus: Gjensidige, IF apdrošināšana, BTA, ERGO, Balta, Seesam un Baltikums apdrošināšana.
Papildus informāciju par individuālo veselības pārbaudes programmu vai pieteikties veselības pārbaudes programmai «Express diagnostika un ārstēšana» var saņemt rakstot jautājumus uz e-pastu: express@slimnicuapvieniba.lv vai zvanot pa tālruni (+ 371) 29432882
Evija Popa, Marika Jermaševiča. Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība: Gulbenē, Upes
iela 1, Balvos, Vidzemes iela 2.
Vairāk informācijas: www.slimnicuapvieniba.lv.
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Baltinavas novada domes informatīvais izdevums
Baltinavas novada pašvaldība gatava apturēt dabas
piemēslotājus

Lai apturētu dabas piemēslotāju nosodāmo rīcību pret vidi un līdzcilvēkiem, ar šodienu Baltinavas novadā problēmzonās, kur tiek novērota
nelegāla atkritumu izmešana, tiek izvietoti informatīvi baneri. Tajos paustais vēstījums „Nemēslo! Mēs šeit dzīvojam!" atgādina, ka
piemēslotās vietas nepaliek nepamanītas, un tās
rada nepieļaujamus dzīves apstākļus apkārtējai
sabiedrībai.
Baneru izvietošana ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM), AS
„Latvijas valsts meži" (LVM), Latvijas Pašvaldību savienības, Vidzemes plānošanas reģiona
un SIA „ZAAO" kopīgais ieguldījums Latvijas simtgadei veltītajā vides iniciatīvā „100
darbi Latvijai".
Baneri tiek izvietoti visās 28 ZAAO darbības reģiona pašvaldībās, Baltinavas novadā tie
atrodas bijušās Puncuļovas izgāztuves teritorijā, pie Svātūnes ezera un zemes vienības ar
kadastra nr. 3844 003 0330 teritorijā.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards: „Ikvienam iedzīvotājam jāatceras, ka nevietā izmesto atkritumu apsaimniekošana notiek par pašu maksātajiem
nodokļiem. Jo vairāk līdzekļu pašvaldībai jāatvēl negodprātīgu pilsoņu atstāto atkritumu
savākšanai no mežiem, ceļmalām, ezeru krastiem un citām nepiemērotām vietām, jo mazāk
naudas paliek dzīves telpas kvalitātes uzlabošanai. Piemēram, bērnu rotaļu laukumu un
sporta laukumu izveidei, publisko peldvietu ierīkošanai. Turklāt šādas informatīvas kampaņas palīdzēs iedzīvotājiem veidot izpratni par vidi, kurā dzīvojam, kā izdarīt videi draudzīgākas izvēles un nepiesārņot to. Šāda pieeja ir daudz efektīvāka un motivējošāka, nekā
sodu piemērošana."
Vienlaikus VARAM atgādina, ka atkritumu radītājam ir pienākums noslēgt līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu ar savas pašvaldības izvēlētu sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, kuram ir noslēgts līgums ar pašvaldību. Administratīvo pārkāpumu kodeksā par
sadzīves atkritumu radītāja nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanā paredzēts naudas sods fiziskajām personām – no 70 līdz 700 euro, bet juridiskajām personām — no 430 līdz 1400 euro.
„AS «Latvijas valsts meži» (LVM) viens no stratēģiskajiem mērķiem ir veidot sabiedrības
saudzīgu attieksmi pret vidi, tāpēc uzņēmums ik gadu organizē un iesaistās daudzos vides
izglītības projektos, uzrunājot Latvijas sabiedrību, sākot ar mazākajiem pirmskolas izglītības
iestāžu audzēkņiem un skolēniem, līdz pat pedagogiem un vecākiem. LVM kopā ar tīru
mežu aizstāvi Cūkmenu dažādās vides izglītības aktivitātēs mudina iedzīvotājus saudzēt
Latvijas mežus, šķirot atkritumus un nemēslot mežā, rosina bērnos atbildību pret vidi, veicina videi draudzīgu domāšanu un vairo izpratni par vērtīgo un lieko dabā. Mežs klāj vairāk
kā pusi Latvijas un koku mums pietiek, bet mēs, negribam arī, lai arī atkritumi klāj pusi
Latvijas," stāsta LVM pārstāvis Ainārs Sedlenieks.
„Pašvaldības iegulda nozīmīgus resursus, tajā skaitā nodokļu maksātāju naudu, lai radītu
atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, un veidotu pieejamu, lietošanai ērtu infrastruktūru
atkritumu izmešanai tiem paredzētās vietās. Talkas diena reizi gadā, kad dodamies savākt
citu izmestus atkritumus, neatrisina dabas piemēslošanas problēmu, visam pāri stāv cilvēka
saprāts, inteliģence un sirdsapziņa. Baneri palīdzēs pašvaldībām kaut nedaudz izmainīt mēslotāju apziņu, atgādinot, ka šāda rīcība nav akceptējama visai sabiedrībai," uzsver ZAAO
valdes priekšsēdētājs Aivars Sirmais.
Jau ziņots, ka gatavojoties Latvijas simtgadei, atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums
ZAAO ir uzsācis vides iniciatīvu „100 darbi Latvijai" un aicina iedzīvotājus apvienot savas
zināšanas, idejas, prasmīgās darba rokas un resursus, lai līdz 2018. gada 18. novembrim
kopīgiem spēkiem paveiktu vismaz 100 nozīmīgus darbus vides labiekārtošanā, izdaiļošanā
un izglītībā. Savu labo vides darbu aicinām piereģistrēt iniciatīvas mājas lapā www.100darbilatvijai.lv. Visi darbu veicēji tiks iemūžināti „100 darbi Latvijai" liecībās, kas paliks vēsturē.
Papildus informācija:
Līga Ivanova:26464686
info@100darbilatvijai.lv
www.100darbilatvijai.lv
Foto : Evita Broka
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2016. gada Augusts
Aaisnojuma dokumentus par bērnu interešu izglītību var krāt
mobilajā lietotnē “Aaisnotie izdevumi”

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) informē, ka, sākot ar 2017.gadu, varēs atgūt arī
daļu pārmaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa
no tās summas, kas šogad būs samaksāta par
bērnu interešu izglītību. Lai saņemtu iedzīvotāju
ienākuma nodokļa pārmaksas atmaksu, VID ir
jāiesniedz gada ienākuma deklarācija, kurai pievienoti attaisnojuma dokumenti par saņemtajiem
pakalpojumiem.
Čekus par 2016.gadā samaksātu bērnu interešu
izglītību līdz deklarācijas iesniegšanai var saglabāt arī bezmaksas aplikācijā “Attaisnotie
izdevumi”. Čeks jānofotografē, jāaizpilda anketa par čeku un, nospiežot izvēli “Saglabāt”,
jānosūta VID. Visi ar mobilās lietotnes “Attaisnotie izdevumi” starpniecību nosūtītie attaisnoto izdevumu dati nonāk VID Elektroniskās deklarēšanās sistēmā (EDS) un ir pieejami
apskatei un datu labošanai EDS sadaļā “Gada ienākumu deklarācija” / “Attaisnoto izdevumu dokumenti”. Gatavojot kārtējo gada ienākumu deklarāciju un izvēloties tajā aizpildīt
D4 pielikumu (“Attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem”),
laika gaitā uzkrātie attaisnoto izdevumu dokumenti tiks automātiski saskaitīti un iekļauti
deklarācijā. Tas nozīmē, ka aplikācijas lietotājiem nav jāraizējas par to, ka čeks pazudīs vai
izbalos, turklāt visa nepieciešamā informācija tiks norādīta brīdī, kad čeku fiksēs ar aplikāciju, tātad gada ienākumu deklarācijas iesniegšanai būs jāpatērē mazāk laika. Tomēr, lai
automātiskais process notiktu korekti, ir svarīgi, lai katram maksājuma dokumentam būtu
norādīta precīza informācija, īpašu uzmanību pievēršot maksājuma dokumenta izsniegšanas
datumam un maksājuma dokumenta summai.
Kam jāpievērš uzmanība, iesniedzot čekus par bērnu interešu izglītību?
•Gada ienākumu deklarāciju kopā ar attaisnojuma dokumentiem jāiesniedz tam vecākam,
kurš ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs un kura personas dati ir norādīti maksājumu
apliecinošajā dokumentā, norēķinoties par interešu izglītību.
•Maksājumu apliecinošajā dokumentā obligāti jābūt norādītam fiziskās personas vai viņa
ģimenes locekļa vārdam, uzvārdam un personas kodam, kā arī maksājuma mērķim – attaisnoto izdevumu veidam (pulciņa nosaukumam).
•Attaisnotos izdevumus atmaksā tikai par tiem pulciņiem, ko piedāvā izglītības iestāde vai
kuriem ir pašvaldības izsniegta licence. Informācija par to, vai konkrētā pulciņa organizētājs
ir izglītības iestāde, pieejama Izglītības iestāžu reģistrā https://viis.lv. Savukārt par pašvaldības izsniegtajām licencēm ir jāinteresējas attiecīgajā pašvaldībā.
Attaisnotajos izdevumos par visu veidu izglītību (tajā skaitā interešu izglītību) un ārstnieciskajiem pakalpojumiem ietveramo izdevumu kopējā summa par vienu bērnu 2016.gadā
ir 215 eiro. No samaksātā 2017.gadā varēs saņemt nodokļa pārmaksu 23 % apmērā. Ja gada
laikā par minētajiem izdevumiem samaksātā summa būs lielāka par 215 eiro, izdevumu
pārsnieguma daļu varēs pārcelt uz nākamajiem pieciem gadiem.
Mobilā lietotne ir pieejama uzstādīšanai šādās vietnēs:
•Android iekārtu lietotājiem Google Play vietnē;
•iOS iekārtu lietotājiem App Store vietnē;
•Windows iekārtu lietotājiem Microsoft Store vietnē.
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā iedzīvotāji var zvanīt uz VID informatīvo tālruni
67120000, vērsties ar jautājumiem jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā, kā arī uzdot
jautājumus rakstiski VID tīmekļa vietnē www.vid.gov.lv sadaļā “Kontakti/Uzdot jautājumu
VID”.
Informāciju sagatavoja:
VID Sabiedrisko attiecību daļa

Vēl nebijis izaicinājums brīvprātīgajiem!

Tev ir vēlme atbalstīt bērnus un jauniešus, apgūt jaunas iemaņas, Tu esi radošs, zini, kā saturīgi
pavadīt brīvo laiku un esi gatavs dalīties ar savu dzīves pieredzi - šī iespēja ir domāta tieši Tev!
Valsts probācijas dienests ir uzsācis jaunu projektu, kura mērķis ir brīvprātīgo līdzgaitniecības
prakses attīstīšana darbā ar bērniem un jauniešiem vecumā no 14 līdz 25 gadiem, kuri ir nonākuši
Valsts probācijas dienesta redzeslokā.
Ja piekritīsi iesaistīties, Tev tiks sniegta iespēja kļūt par Valsts probācijas dienesta brīvprātīgo
līdzgaitnieku! Tas nozīmē -ar savu atrašanos līdzās un iedrošinājumu atbalstīt bērnus un jauniešus,
sniedzot viņiem pozitīvu pieredzi par brīvā laika pavadīšanu. Aicināsim Tevi piedalīties interesantās apmācībās, kur Tu iegūsi unikālu pieredzi un domubiedrus!Kāpēc atbalstīt bērnus un jauniešus, kuri atrodasValsts probācijas dienesta redzeslokā?
Pavadot laiku ar bērniem un jauniešiem, Tu ar savu klātbūtni izrādīsi atbalstu un iedrošināsi viņus
uzlabot sociālās prasmes, pieņemt atbildīgus lēmumus un saskatīt dzīvē jaunas perspektīvas.
Kurš var kļūt par brīvprātīgo līdzgaitnieku?
Persona, kura:izteikusi vēlēšanos kļūt par brīvprātīgo;sasniegusi 18 gadu vecumu;prot valsts valodu.
Ko Valsts probācijas dienests Tev piedāvā?
*Iespēju lietderīgi pavadīt brīvo laiku un iemācīt to darīt arī citiem;
*Iegūt jaunas komunikācijas iemaņas un praktisku pieredzi bērnu un jauniešu problēmu risināšanā
un atbalsta pasākumu nodrošināšanā;
*Komunikāciju ar līdzīgi domājošiem un iespēju iegūt sociālo kapitālu nākotnei;
*Apmeklēt Valsts probācijas dienesta organizētos profesionālās pilnveides pasākumus;
*Regulāru (pastāvīgu) atbalstu līdzgaitnieka pienākumu veikšanā.
Ja Tevi interesē brīvprātīgā līdzgaitnieka darbs Valsts probācijas dienestā, gaidīsim Tavu pieteikumu! Pieteikuma anketa atrodama http://www.probacija.lv/lidzgaitnieki
Aizpildīto anketu un CV var iesniegt personīgi Valsts probācijas dienestā, nosūtīt pa pastu (adrese:
Dzirnavu iela 91, Rīga, LV-1011, ar norādi „Brīvprātīgo līdzgaitnieku pilotprojektam") vai iesniegt elektroniski: lidzgaitnieciba@vpd.gov.lv
Papildus informāciju vari saņemt, zvanot pa tālruni 67021192, 67244862 vai 28634900, vai rakstot uz e-pastu lidzgaitnieciba@vpd.gov.lv.
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Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru novadu nozīmes aīstības centros sniegto pakalpojumu klāsts
Lai padarītu pieejamākus valsts sniegtos pakalpojumus iedzīvotājiem, Baltinavā ir atvērts Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC).
Lai saņemtu valsts iestāžu pakalpojumus Baltinavas novada iedzīvotājiem vairs nevajag doties uz katru valsts iestādi atsevišķi, daļu pakalpojumu var saņemt Valsts un pašvaldības
vienotajā klientu apkalpošanas centrā Baltinavā, Kārsavas ielā 16, novada domes ēkas 1. stāvā.
29.Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu.
VPVKAC darba laiks:
30.Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījuma
Pirmdien: 8:30 – 17:00
plāna izvēli.
Otrdien: 8:30 – 17:00
31.Informācija par ieturējumiem no izmaksājamās pensijas/pabalsta/atlīdzības.
Trešdien: 8:30 – 17:00
32.Vecuma pensijas pārrēķins sakarā ar uzkrāto pensijas kapitālu periodā pēc pensijas pieCeturtdien: 8:30 – 17:00
šķiršanas/pārrēķināšanas.
Piektdien: 8:30 – 17:00
33.Personas datu vai izmaksas adreses maiņa.
(pārtraukums: 13:00 -13:30)
34.Klienta nāves gadījumā nesaņemtās pensijas/pabalsta/atlīdzības izmaksa.
Dace Ločmele 26304449
Valsts zemes dienests
Inga Ločmele 29389721
Informēšana par šādiem pakalpojumiem un atbalsts e-pakalpojumu pieteikšanā:
Baltinavas KAC pieejami pakalpojumi no:
1.Būves un telpu grupas kadastrālā uzmērīšana ar datu reģistrāciju / aktualizāciju Kadastra
informācijas sistēmā.
Lauku atbalsta dienests
2.Ēkas datu aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā no VZD arhīva dokumentiem.
Informēšana par platību maksājumu iesniegšanas kārtību un atbalsts elektroniskās pieteikšanas
3.Ēkas nolietojuma aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā ar apsekošanu apvidū.
sistēmas pakalpojumu izmantošanā.
4.Inženierbūves datu reģistrācija / aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz inženierNodarbinātības valsts aģentūra
būves deklarācijas pamata.
Informēšana par šādiem NVA pakalpojumiem:
5.Nekustamā īpašuma reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā.
1.CV un vakanču reģistrēšana.
6.Nekustamā īpašuma sastāva maiņa Kadastra informācijas sistēmā (pieejams e-pakalpo2.Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa iegūšana.
jums).
3.Informatīvās dienas e-versija.
7.Datu reģistrācija/aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz iesniegtā dokumenta pa4.Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa iegūšana.
mata,
kas nav kadastrālās uzmērīšanas dokuments (pieejams e-pakalpojums).
5.Profilēšana.
8.Datu
aktualizācija par kadastra subjektu Kadastra informācijas sistēmā.
6.Karjeras pakalpojumi.
9.Atsavināšanas
aizlieguma atzīmes reģistrācija vai dzēšana Kadastra informācijas sistēmā.
7.Apmācību monitorings.
10.Zemes
vienības
daļas reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā, neveicot kadastrālo uz8.Darba tirgus prognozes.
mērīšanu
(pieejams
e-pakalpojums).
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
11.„Mans
konts”
Valsts
zemes dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā kaInformēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu sniegšanā:
dastrs.lv
(e-pakalpojums).
1.Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana.
2.Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves. 12.Pieteikties juridiskās personas kadastrs.lv konta izveidei (e-pakalpojums).
13.Mani dati Kadastrā (e-pakalpojums).
3.Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs.
14.Kadastra informācija mantojuma lietai.
4.Manā īpašumā deklarētās personas.
15.Informācija par nekustamā īpašuma vēsturisko vērtību (pieejams e-pakalpojums).
5.Mani dati Iedzīvotāju reģistrā.
16.Tipveida kadastra informācijas teksta dati par kadastra objektu (pieejams e-pakalpo6.Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē.
jums).
7.Pārbaude, vai persona ir iekļauta Iedzīvotāju reģistrā un vai nav ziņu par personas nāvi.
17.Tipveida kadastra informācijas telpiskie dati par kadastra objektu.
8.Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai.
18.Kadastra
informācija par nekustamo īpašumu (piederība un sastāvs).
9.Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana vai maiņa.
19.Zemes
robežu
plāna sagatavošana uz arhīva dokumentu pamata.
10.Reģistrācija balsošanai pa pastu vēlētājiem, kuri uzturas ārvalstīs.
20.Dokumenta
noraksta
vai izraksta saņemšana no Valsts zemes dienesta arhīva.
11.Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana.
21.Dokumenta
kopijas
saņemšana
no Valsts zemes dienesta arhīva (pieejams e-pakalpo12.Personvārdu meklēšana personvārdu datu bāzē.
jums).
13.Šengenas vīzas pieteikums.
22.Būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietas sagatavošana.
14.Latvijas pilsonības iegūšanas ceļvedis – konsultants.
23.Būvju stāvplānu, telpu grupu plānu saņemšana vektordatu formātā (pieejams e-pakalUzņēmumu reģistrs
pojums).
Informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu pieteikšanā:
24.Iespējamās kadastrālās vērtības aprēķināšana un dokumentu sagatavošana.
1.Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros.
25.Prognozētās kadastrālās vērtības aprēķināšana un dokumentu izsniegšana.
2.Izziņu pieprasīšana no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem.
26.Kadastra teksta datu pārlūkošana bez līgumsaistībām (e-pakalpojums).
Valsts ieņēmumu dienests
27.Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu pārlūkošana (e-pakalpojums).
1.Iesniegumu pieņemšana par:
28.Datu atlase un izvade par konkrētiem objektiem vai apgabaliem pēc definētiem para1.1.Algas nodokļa grāmatiņu.
metriem (e-pakalpojums).
1.2.Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšanu/anulēšanu.
29.Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu lejupielāde bez līgumsaistībām (e-pakalpojums).
1.Iesniegums par VID izsniegtu identifikatoru un paroli EDS lietošanai.
30.Valsts
zemes dienesta tematisko karšu pārlūkošana (e-pakalpojums).
2.Gada ienākumu deklarāciju pieņemšana.
31.Mobilā
aplikācija kadastrs.lv
3.Atbalsta sniegšana darbam ar EDS /atbalsts e-pakalpojumu sniegšanā.
32.Valsts zemes dienestā reģistrēto pasūtījumu statusu izsekošana un jaunu pasūtījumu noValsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
formēšana (e-pakalpojums).
Iesniegumu pieņemšana un atbalsts e-pakalpojumu pieteikšanā:
Valsts darba inspekcija
1.Apbedīšanas pabalsts.
Iedzīvotāju informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu pieteikšanā:
2.Bezdarbnieka pabalsts.
1.Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana.
3.Bērna invalīda kopšanas pabalsts.
2.Atzinums par nodarbinātā veselības un drošības apdraudējuma faktu darbā.
4.Bērna kopšanas pabalsts.
3.Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā.
5.Bērna piedzimšanas pabalsts.
4.Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā sa6.Brīvprātīgi apdrošinātās personas reģistrācija.
ņemšana.
7.Ģimenes valsts pabalsts.
8.Invaliditātes pensija.
Darba devēju informēšana par šādiem e-pakalpojumiem:
9.Maternitātes pabalsts.
1.Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā.
10.Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana.
2.Izziņa par darba tiesību būtiskiem pārkāpumiem.
11.Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās 3.Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana.
12.Paternitātes pabalsts.
4.Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā sa13.Pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas.
ņemšana.
14.Slimības pabalsts.
5.Darba devēja sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā iesnieg15.Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna šana reģistrācijai.
maiņa.
6.Darba inspekcijas atļauja bērnu nodarbināšanai.
16. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka reģistrāciju un ieguldījumu plāna 7.Darba devēja paziņojums Darba inspekcijai par novērstajiem pārkāpumiem.
izvēle.
8.Darba inspekcijas izdoto administratīvo aktu darba devējiem par konstatētajiem pārkā17.Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts.
pumiem saņemšana.
18.Vecāku pabalsts.
9.Darba inspekcijas amatpersonas lēmuma apstrīdēšana.
19.Vienreizējs pabalsts mirušā pensionāra laulātajam (pensionāram).
10.Paziņojums par darba devēja zaudējumiem, saistībā ar nelaimes gadījumu darbā.
20.Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem.
Citu iestāžu informēšana par šādiem e-pakalpojumiem:
21.Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam).
1.Ārstniecības personas/iestādes paziņojuma par cietušo nelaimes gadījumā darbā snieg22.Informācija par piešķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības apmēru.
šana.
23.Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/atlīdzību.
2.Izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi nelaimes gadījumā darbā.
24.Informācija par VSAA ieturēto ienākuma nodokli.
3.Darbavietas higiēniskais raksturojums.
25.Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru.
4.Ziņojums par arodslimības gadījumu.
26.Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka konta izraksts.
5.Paziņojums par kriminālprocesa uzsākšanu, atteikumu uzsākt kriminālprocesu vai tā iz27..Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa)līdzekļu pārvaldītāja un ie- beigšanu.
guldījuma plāna maiņu.
6.Informācijas saņemšana no citām valsts institūcijām par iespējamiem pārkāpumiem Darba
28.Informācija par izmaksātajiem pabalstiem/pensijām/atlīdzībām un ieturēto ienākumu nodokli. inspekcijas kompetences jomā.
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Pārdomas par vasaru, 1. septembrim atnākot..

Ir septembris, ir pirmais skolas rīts, kad visā Latvijā skan – “Skolotāj , labrīt!” Jā, atkal klāt pirmā skolas diena- cik skaista un neparasta tā ir
! Kā lielas un mazas tērcītes pa skolas celiņiem plūst bērnu straumes ar rudens ziedu pušķiem rokās. Sevišķi mīļi izskatās 1. klases bērni ar
savām mātēm pie rokas , balti tērpti ar baltiem sapņiem un labiem vēlējumiem apbalvoti.
Arī es apsveicu, jūs, mazie baltinavieši! Lai gaiša un prieka apstarota šī diena! Jūs tagad mācīsities kopā ar lielajiem skolas biedriem un sadraudzēsieties arī arī ar bērnudārza audzēkņiem, kuri dzīvos turpat blakus skolā. Ļoti patīkami, ka Kristīgajā skolā šajā vasarā bija vairākas
nometnes, un pasākumu nakšņotāji pēc novada svētkiem , kuri priecājās par viesmīlību un laipnību no darbinieku puses.
Vai nebūtu bijis lietderīgi skolā veidot tūrisma centru novadam pat ar visām juridiskām lietām ! Pie tam Balvu tūrisma centru lieliski vada
bijusī skolas direktore Inta Kaļva. Sapratne un atbalsts būtu nodrošināti.
Bet labus vārdus ir pelnījusi arī Baltinavas Mūzikas un mākslas skola, kad pašā vasaras vidū Baltinavu tricināja tauru skaņas pūtēju orķestru
koncertā- saspēlē “Taures skan Baltinavā”. Labas mūzikas nekad nav par daudz. Gribējās jau , lai tos pasākumu parkā un citur būtu vairāk un
, lai organizēšanas darbā justu skanīgā nosaukuma “Jaunieši Baltinavai” nesējus. It īpaši, ja galvgalī ir divi jauni deputāti. Arī “Ontana un
Annes” parks ilgojās pēc rūpīgākas kopšanas un kāda pasākuma. Šo domu izteica Rīgas LFK folkloras ekspedīcijas ļaudis, kuri tur intervēja
cilvēkus, arī mani. Tur varētu būt bērnu pēcpusdienas, spēļu un rotaļu dienas un citi pasākumi.
Saliksim prātus izdomu un pieredzi kopā un veidosim tādus pasākumus, ka visi, kuri darbojas citos novados atgriezīsies savā Baltinavā. Tuvojas
taču lieli svētki-Latgales lielā diena 2017. gada maijā un Latvijas simtgade 2018. gada 18. novembrī. Materiālā bāze un labi darītāji mums irto redzējām Baltinavas novada svētkos 2016. Arī es apsolu savā pieredzē dalīties un palīdzēt, ja vajadzēs.
Teksts:Veneranda Andžāne
Foto:No personīgā arhīva

Baltinavas novada sporta svētku sacensības

Piektdien, 22.jūlijā, Baltinavas parkā norisinājās Baltinavas novada sporta svētku sacensības. Sacensības organizē un vada Baltinavas novada pašvaldība. Sporta sacensībās piedalījās
visi sporta aktivitāšu gribētāji dažādā vecumā no Baltinavas novada un ārpus tā. Šajās spēlēs vairākās sportiskās disciplīnās tika noskaidroti paši spēcīgākie, veiklākie, atjautīgākie un
azartiskākie dalībnieki.
Šo pasākumu apmeklēja gan sportot gribētāji, gan līdzjutēji. Kā jau kārtīgās sacensībās sāncensība bija ļoti liela. Kopumā individuālajās spēlēs sievietes un vīrieši varēja mēroties
spēkiem šautriņu mešanā, basketbola metienos, zābaka mešanā, netradicionālais hokejā un netradicionāla svaru turēšanā. Savukārt, jauktās komandas varēja mēroties spēkiem volejbolā
un futbolā.
Baltinavas novada sporta svētku sacensību noslēgumā notika apbalvošana, kurā pirmo trīs vietu ieguvēju komandas futbolā un volejbolā apbalvoja ar medaļām, savukārt, godalgoto
vietu ieguvēji individuālajās sacensībās tika apbalvoti ar diplomiem.
Baltinavas novada sporta svētku sacensībām rezultāti.
Volejbols komandās:
Otrā vieta: Ditai Lelei
Jānim Sisojevam
Pirmā vieta komandai: Tinte
Trešā vieta: Kristai Circenei
Dailim Langovskim
Otrā vieta komandai: Bitītes
Trešā vieta komandai: Krītiņi
Basketbola metieni:
Sievietēm
Vīriešiem
Futbols komandās:
Pirmā vieta: Laurai Skangalei
Dairim Melnacim
Pirmā vieta komandai: Džasis
Otrā vieta: Gunai Kaņepei
Oskaram Ločmelim
Otrā vieta komandai: Rugāju sporta centrs
Trešā vieta: Līgai Carevai
Valteram Duļevskim
Trešā vieta komandai: Baļtinova
Netradicionālais hokejs:
Individuālās stafetes:
Sievietēm
Vīriešiem
Netradicionāla svaru turēšana:
Pirmā vieta: Alīdai Loginai
Kasparam Sisojevam
Sievietēm
Vīriešiem
Otrā vieta: Andrai Mežalei
Raitim Taboram
Pirmā vieta:Līgai Carevai
Vintaram Krakopam
Trešā vieta: Līgai Carevai
Jānim Ikstenam
Otrā vieta: Dzidrai Loginai
Sandim Loginam
Trešā vieta:Ditai Lelei
Gintam Circenim
Zābaka mešanā.
Sievietēm
Vīriešiem
Šautriņu mešana:
Pirmā vieta: Agitai Keišai
Guntim Punduram
Sievietēm
Vīriešiem
Otrā vieta: Līgai Carevai
Valteram Duļevskim
Pirmā vieta:Agitai Keišai
Gintam Circenim
Trešā vieta: Intai Ločmelei
Jānim Stārniekam
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Teksts: Kaspars Sisojevs
Foto:Evita Broka
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Sena omota pratieja, pietneica i školuotuoja – Iveta Gabrāne

Baļtinavīte Iveta Gabrāni ir vīna nu tim 9 Latgolys pedagogim, kas paguojušajā godā izapeļneja žurejis atzineibu i īgiva specbolvu nominacejā „Par myusdīneigu un rodūšu pīeju
školānu dorba tykuma audzynuošonai un omotu apvuiceibai”. Kasdīnā Iveta struodoj interešu izgleiteibā Baļtinovys pusē, vuica bārnus senejom ausšonys, izšyušonys, kruosošonys
prasmem, nūsadorboj ar senejūs taututārpu pietnīceibu i restauriešonu. Īpazeistynojūt skaitietuojus ar paguojušuo goda nominantim, leidziegi kai Imantam Slišānam uzdevem I. Gabrānei
dažus vaicuojumus.
Kai ir izadevs ituo studeju goda laikā „kolpuot” nominacejis pamatidejai?
Vīnnūzeimeigi, daudzis lītys ir izdareitys stypri vaira, vyss nūteik inteņsivuok. Maņ ir gondarejums, ka interese par ausšonu i senejom prasmem ir tikai pīauguse. Tū izjiutu kasdīnā,
struodojūt ar bārnim. Ituo goda laikā tei īvirze vaira ir dorbā ar autentiska krakla darynuošnu. Juosoka, ir izaveiduojuse rynda i daudzi ir gotovi zīduot laiku i leidzekļus, gatavojūt
senejū sīvīšu voi veirīšu taututārpa kraklu sovam taututārpam.
Te juosoka, ka goda garumā turpynojās ari pietnīcyskuo sadarbeiba ar Latvejis Viesturis muzeju, konkreti, Ilzi Ziņgīti, kas paleidz apgiut senejuo veirīšu krakla darynuošonys tehniku.
Ja maņ redzejuos, ka sīvīšu krakls jau ir vasala muoksla, tod veirīšu krakls ir vēļ sarežgeituoks i izšyvumu ziņā greznuoks. Pi tuo ir daudz vaira dorba juoīgulda. Žāl, ka myusu dīnu
taututārpūs vairumā gadejumu teik izmonuots vīnkuoršuots krakla variants.
Pīaudzs ari konsultaceju skaits, kū snīdzu par vysdažuoduokajim ausšonys, izšyušonys, materialu sadereibys i cytim vaicuojumim. Vīns nu leluokajim pasuokumim, kur pīsadaleju
kūpā ar školānim, beja Zīmeļlatgolys tautystārpa darynuošonys darbneica festivālā “Eima, eima!”, kur stuostejom par senejū Abrenis tārpu, darynovom celu jūstys.
Kai Tev redzīs, voi taida bolva ir vajadzeiga i cik nūzeimeiga jei ir Tovā dzeivē?
Patīseibā, es nikod nabeju gaidejuse, ka munu dorbu kaids tai nūviertēs, bolva pateišom sylda munu sirdi. Nu vīnys pusis, tei līk tai kai atsaskaitiet sev, voi muni dorbi ir bejuši
veiksmeigi, kvalitativi, līk aktīvuok struoduot, dūmuot, pylnveiduot sevi i sovys prasmis. Nu ūtrys – kasdīnys steigā mes aizmierstom pasceit atzineigu vuordu, varbyut pat napamonom,
nazinim, ka daudz kas īveireibys cīneigs, lapnumu raisūšs nūteik tepat myus blokus. Tod N. Rancāna pasuokums i bolva ir taida reize, lai mes vīns ūtru pamaneitu i gūdynuotu. Tys ir
ari stilmuls ceņstīs, varbyut radzomys, taustomys jāgys daškīrējs kasdīnys dorbam. Tai grybātūs saceit.
Dasaceit školuotuojus Nikodema Rancāna konkursam var da 5. septembra, nūslāguma pasuokums nūtiks 25. septembrī Ludzys Kulturys nomā. Konkursu organizej Latgalīšu Kulturys
bīdreiba sadarbeibā ar Rēzeknis Tehnologeju akademeju, Kulturys ministreju, Rēzeknis, Ludzys, Preiļu i Aglyunys nūvoda pošvaļdeibom. Vaira informacejis i konkursa nūlykums ite:
http://latgalisubidreiba.mozello.com/nutiksonys-1/bolva/
Ilga Šuplinska,
konkursa koordinatore

Sveiciens novada vecākajai iedzīvotājai
Uzrunāt debešos zvaigzni
bezgalību minēt
paieties pretim vējam
ik dienas ikdienu svinēt
tad viegli pacelties spārnos
nekur tālu – virs sevis
un redzēt cik pasaule skaista
Dieviņš pats Dieviņš ko
devis...
un atkal stāvēt uz zemes
reāli stabili droši
bet nezaudēt sidraba staru
to staru kas sirdī noviz...
ik rītu tā sākt: celties spārnos
brīvi kā putns kā vējš
un lidot tik ilgi cik dzīvība
kā spāre virs ūdeņiem sēž
/M. Laukmane/

Augustā savu 102. dzimšanas dienu svinēja Baltinavas novada iedzīvotāja Valentīna Ločmele , kas šobrīd ir vecākā iedzīvotāja Baltinavas novadā. Jāpiebilst, ka Valentīnas Ločmeles īstā dzimšanas diena ir 15. augusts, kas ir arī Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs
uzņemšanas svētku diena, bet visos dokumentos Valentīnas dzimšanas diena ir 27. augusts.
26. augusta pēcpusdienā Baltinavas novada Sociālā dienesta vadītāja Dace Ločmele un
Baltinavas novada sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Broka Baltinavas novada domes
vārdā ieradās ciemos pie gaviļnieces, lai suminātu lielajos svētkos.
Svētkos kopā ar Valentīnu bija arī viņas vistuvākie cilvēki. Savos raženajos gados Valentīna pati spēj pārvietoties un veikt dažādus mājsaimniecības darbiņus, piemēram mizot
kartupeļus. Jubilāre ar prieku klausījās Sociālā dienesta vadītājas lasītajā novēlējumā un
priecājās par saņemtajām dāvanām.
Valentīna nāk no Šķilbēniem, dzīvojusi 11 cilvēku kuplā ģimenē. Valentīnai vienmēr ir
ļoti patikuši rokdarbi : adīšana, izšūšana, ļoti patika aust, Valentīnas mājās ir arī daudz
viņas pašas rokām austu segu un izšūtu galda sedziņu. Valentīna jaunībā bijusi ļoti stipraneslimojusi- ne klepu, ne gripas saķērusi, arī pie ārstiem uz pārbaudēm braukusi maztikai tad, kad vajadzējis darba dēļ kolhoza laikos. Varbūt arī tas ir Valentīnas ilgā mūža
noslēpums- cilvēki, kuri pārdzīvojuši kara grūtības un citus dzīves “smagumus” ir daudzkārt izturīgāki un stiprāki.
Lai Dieva svētība un līdzcilvēku labestība dāvā Valentīnai vēl daudz saulainas dzīves dienas!
Evita Broka

95. jubilejas ielūgumu izvieto uz ziņojumu dēļa

Gabrāns Mateušs, kurš šajā nedēļas nogalē svinēja savu
skaisto dzīves jubileju - 95.
dzimšanas dienu, pārsteidzis
daudzus, jo viņš ielūgumu par
savu gaidāmo dzimšanas dienu
bija pielicis pie vietējā ziņojumu dēļa.
"Savu 95. dzimšanas dienu atzīmēšu 20. augustā plkst. 14. Speciāli neviens netiek lūgts, bet
gaidīšu visus, sevišķi darba
biedrus! Mantas man nevajag,
visa gana! Būs mūzika!!! Ja paņemsiet groziņus, ciemošanās
līdz apnikšanai!" teikts jubilāra
ielūguma aicinājumā.
Pret šādu ielūgumu vienaldzīgi
nevarēja palikt arī LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuves
(LFK) darbinieki, kas pašlaik ir
ekspedīcijā Ziemeļlatgalē .Viņi
LFK 53. ekspedīcijas Ziemeļlatgalē ietvaros Baltinavā apmeklēja brašā kunga dzimšanas
dienas svinības.
"Ieraudzījām sludinājumu Baltinavā pie ziņojumu dēļa un nolēmām sveikt ar dziesmu un īsu apciemojumu brašo, dzīves
pieredzes bagāto kungu 95. gadskārtā," portālam "Delfi" stāsta LFK pārstāvji, kuri labprāt
dalījās ar fotogrāfijām no dzimšanas dienas svinībām Baltinavā.

Foto:Rita Treija, Avots:Delfi.lv.
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Afišas

Dārgie Baltinavas novada
seniori!
NĀKOT UZ SENIORU ATPŪTAS VAKARU,
GROZIŅĀ
LĪDZI ŅEMIET JAUKU NOSKAŅOJUMU
UN LABAS ATMIŅAS
TIEKAMIES 17. SEPTEMBRĪ plkst.
15:00 BALTINAVAS KN
Baltinavas KN vadītāja INTA LOČMELE
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