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Baltinavas novada svētki 2016

Jau no 18.jūlija visa Baltinava dzīvoja svētku gaidās, kopīgi sportojot. Visas nedēļas garumā katru vakaru estrādes parkā notika gan volejbola, gan minifutbola vakari, lai piektdien sporta nedēļu noslēgtu ar kārtīgu sporta dienu. Sporta dienā parka apmeklētājiem bija
iespēja pābaudīt savas prasmes un spēkus gan šautriņu mešanā, gan netradicionālajā hokejā, kā arī zābaka mešanā, svara turēšanā un
basketbola soda metienos. Tāpat komandas sacentās volejbolā un minifutbolā. Pēcpusdienā sportisti baudīja ielu vingrotāju paraugdemonstrējumus un labākie katrā disciplīnā saņēma arī diplomus un medaļas.
23. jūlija rīts iesākās ar nelielu lietutiņu, taču tas nespēja kavēt lauku labumu tirgotājus un pircējus apmeklēt tirdziņu Baltinavas tirgus
laukumā, kur ar skaistām un jautrām dziesmām apmeklētājus priecēja Baltinavas etnogrāfiskais ansamblis un Baltinavas sieviešu vokālais
ansamblis.
Iepirkušies tirdziņā svētku apmeklētāji devās uz Baltinavas novada muzeju, kur notika Irēnas Lakšes gleznu izstādes «Garāmgājējs» atklāšana. Arī tur muzicēja Baltinavas sieviešu vokālais ansamblis un māksliniece izsmeļoši un emocionāli stāstīja katras gleznas tapšanas
stāstu.
Arī estrādes parks svētku dienā pulcēja gan lielus gan mazus, jo tur darbojās dažādas meistardarbnīcas, piepūšamās atrakcijas, varēja
iegādāties našķus, kā arī vērot gan Valsts robežsardzes kinologu demonstrējumus un ielu vingrotājus, kas pēc iepriekšējās dienas uzstāšanās nemaz nelikās saguruši. Svētku noslēgums iesākās ar Svēto Misi Baltinavas Romas katoļu baznīcā, kuras noslēgumā tika godināti
arī tie 5 jaunieši, kas šogad sasnieguši pilngadību: Agnis Doroškevics, Ieva Mičurova, Līga Keiša, Kristīne Keiša un Viktorija Kušnire.
Svētku gājiens sākās pie baznīcas un Baltinavas pūtēju orķestra vadīts, devās uz parka estrādi, kur svētku dalībnieki baudīja Baltinavas
novada svētku 2016 noslēguma koncertu «Dzimis Baltinavā». Šogad uz koncertu bija aicināti bijušie baltinavieši – tie, kas vada kādu
pašdarbības kolektīvu aiz Baltinavas novada robežām. Svētku koncertu vadīja Arnita Gaiduka un Austris Keišs, kam arī Baltinava ir
dzimtā vieta. Pēc Latvijas Valsts Himnas visu koncerta dalībnieku izpildījumā baltinaviešus sveica Baltinavas novada domes priekšsēdētāja Lidija Siliņa. Koncertā piedalījās Aīda Rancāne ar mūzikas grupu «Lata Donga», Janīna Zolotorenko bija atvedusi divus savus
vokālos ansambļus – vīru un sievu, Liene Logina ar Upītes bērnu un jauniešu folkloras kapelu, Māris Keišs ar grupu «Unknown Artist»,
Anastasija Ločmele ar Kubulu vokālo ansambli. Skaisti dziedāja arī Rita Keiša kopā ar brāli Māri. Ar skaistām dejām priecēja vietējie
– Irēnas Kašas vadītie deju kolektīvi – JDK «Kustikust», Baltinavas jauniešu deju kolektīvs, kā arī sieviešu deju kopa «Gaspaža». Tika
godināti arī Baltinavas novada sakoptāko sētu īpašnieki, kas saņēma īpašas plāksnes, kas liecina par viņu ieguldīto darbu novada skaistumam. Baltinavas novada jauktais koris koncertu noslēdza ar sirsnīgi nodziedātu Baltinavas himnu, ko papildināja arī himnas mūzikas
autores Karmenas Kotānes klātbūtne.Koncertu apmeklēja un visus baltinaviešus svētkos sveica arī kādreizējais baltinavietis – Inčukalna
novada domes priekšsēdētājs Aivars Nalivaiko.Pēc koncerta svētku viesi tika cienāti ar garšīgu zupu, par ko Paldies! Jāsaka pavārēm
Aelitai un Alīdai, lai iestiprinātos pirms balles kopā ar grupu «Galaktika».
Paldies visiem koncerta māksliniekiem par burvīgo koncertu. Paldies koncerta vadītājiem Arnitai un Austrim. Paldies Baltinavas Mūzikas
un Mākslas skolas kolektīvam, par izstādi un telpām,bet jo īpaši Marijai Bukšai, kas neskatoties uz visu pēdējā brīdī neatteica palīdzību,
lai koncerts noritētu bez starpgadījumiem.
Paldies Baltinavas Kristīgajai internātpamatskolai par audzēkņu darbu izstādi. Paldies Baltinavas vidusskolai par atbalstu svētku organizēšanā. Vislielākais PALDIES!:Agrim Mežalam un visai viņa komandai par nesavtīgo darbu dekorāciju veidošanā, tāpat arī Inārai
Daukstei, Inārai Bubnovai par ziediem, kas rotāja skatuvi. Liels paldies Sarmai Sutugovai par to, ka viņa kā čakls rūķītis bija klāt it
visās lietās, kur manīja, ka nepieciešama palīdzība. Liels Paldies! arī visiem Baltinavas novada domes darbiniekiem, kas, lai gan bija
aizņemti ar tiešo pienākumu veikšanu, tomēr atrada laiku, lai sniegtu palīdzību svētku organizēšanā.Paldies visiem darbiniekiem, kas
sakopa estrādes parku un visu Baltinavu pirms svētkiem, kā arī čaklajiem jauniešiem, kas sakopa estrādi pēc svētkiem.
(Foto galerija no Baltinavas novada svētkiem apskatāma 4lpp.)
Inta Ločmele Baltinavas kultūras nama vadītāja, Foto: Evita Broka, Baltinavas novada sabiedrisko attiecību speciāliste
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Ar šā gada 1.jūliju ir mainījies
ALTUM klientu apkalpošanas tīkls
Ar šā gada 1.jūliju ir mainījies
ALTUM klientu apkalpošanas tīkls, un
Balvu konsultāciju birojs tiek slēgts.
Balviem tuvākā ALTUM klientu apkalpošanas vieta ir Gulbenē, kur strādā
ALTUM reģionālais centrs.
Vēlamies uzsvērt, ka arī turpmāk
esam atvērti sadarbībai ar klientiem
Balvu, Baltinavas, Viļakas un Rugāju
novados – iepriekš vienojoties par vietu
un laiku ar Gulbenes reģionālo centru,
ALTUM speciālisti klientus konsultēs arī
Balvos (esam vienojušies ar Balvu
LLKC un Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centru par viņu telpu izmantošu
konsultācijām).
Jau šobrīd ALTUM reģionālo centru
darbinieki konsultē interesentus un
klientus pilsētās, kurās nav ALTUM reģionālo centru un konsultāciju biroju.
ALTUM šobrīd visā Latvijā ir 7 reģionālie centri un 14 konsultāciju biroji.
Informācija par ALTUM mūsu mājas
lapā www.altum.lv.
Stājas spēkā jaunie elektroenerģijas tarifi.
No 1. augusta stājas spēkā apstiprinātie akciju sabiedrības "Sadales tīkls"
sadales sistēmas pakalpojumu tarifi, kas
paredz, ka visiem lietotājiem tiks piemērots divdaļīgs tarifs – viena daļa būs fiksēta,
atkarībā
no
pieslēguma
parametriem, un otra daļa būs mainīgā –
atkarībā no patērētās elektroenerģijas apjoma. Tas nozīmē, ka konkrēta summa
par elektroenerģijas pieslēguma nodrošināšanu būs jāmaksā arī tām mājsaimniecībām, kas elektrību vispār nepatērē.
Izmaiņas rēķinos, kurus saņemsim no
elektrības tirgotājiem, ieraudzīsim septembrī. Vairāk informācijas www.elektrum.lv
Uzsākta pieteikšanās mācībām par
ES nozīmes zālāju apsaimniekošanu.
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) uzsācis pieteikumu pieņemšanu uz mācībām lauksaimniekiem,
kuri iesaistījušies LAP 2014. -2020. gadam
pasākuma “Agrovide un klimats” aktivitātē
“Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” (BDUZ) un, ja ir uzņemtas saistības
par Eiropas Savienības nozīmes ilggadīgo
zālāju biotopiem (kas ir 1. līdz 4. zālāju ražības klase).
Lauksaimniekiem ne vēlāk kā saistību
perioda otrajā gadā jāiegūst pamatiemaņas
zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanā, apmeklējot mācību kursus un iegūstot atbilstošu dokumentu. Īpaši svarīgi
tas ir tiem, kuriem 2016. gads ir jau otrais
saistību gads BDUZ aktivitātē. Šiem lauksaimniekiem mācības šogad jāapmeklē obligāti, lai varētu saņemt atbalsta
maksājumus.
Pilna
informācija:

www.lad.gov.lv
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Baltinavas novada domes informatīvais izdevums
Domes ziņas
Domes sēdes 21.07. lēmumi.

Pieņem uzraudzības ziņojumu
Pieņem zināšanai Uzraudzības ziņojumu Nr.3 „Par Baltinavas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam ieviešanu” un iedzīvotāju aptaujas rezultātus.
Apstiprina dalību projektā
Apstiprināja Baltinavas novada pašvaldības kā sadarbības partnera dalību Rugāju novada
domes īstenotajā projektā „Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj pētnieku sevī”, nodrošinot
projekta īstenošanai Baltinavas novada pašvaldības pašu ieguldījumu 500,00 euro apmērā.
Par administratīvo aktu izdošanas, uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkciju veikšanas un līgumu slēgšanas ierobežojumiem Baltinavas novada pašvaldības
izpilddirektoram
Gadījumos, kuros Baltinavas novada pašvaldības izpilddirektoram, pildot savus amatpersonas pienākumus, ir pienākums sagatavot vai izdot administratīvos aktus, veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma
pieņemšanā, jāslēdz līgumi vai jāveic citas darbības, kurās šī amatpersona, tās radinieki
vai darījumu partneri ir personiski vai mantiski ieinteresēti, minētās Baltinavas novada
pašvaldības izpilddirektoram veicamās darbības pilnvarot veikt Baltinavas novada domes
Vispārējās un juridiskās nodaļas vadītāju.
Atļauj savienot amatus
Atļāva Jānim Bubnovam apvienot Baltinavas novada pašvaldības izpilddirektora, Baltinavas novada domes ugunsdrošības tehniķa, Baltinavas novada domes darba aizsardzības
speciālista, Baltinavas novada domes Darba interviju izvērtēšanas komisijas priekšsēdētāja, Baltinavas novada Medību komisijas locekļa, Baltinavas novada domes Iepirkumu
komisijas locekļa, Baltinavas novada domes Novērtēšanas un izsoļu komisijas locekļa un
Baltinavas novada domes Administratīvās komisijas locekļa amatus.
Groza budžetu
Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.7 “Grozījumi Baltinavas novada domes 2016. gada
28. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Baltinavas novada budžetu 2016. gadam””.
Par pieteikuma sniegšanu tiesā par nekustamā īpašuma „Bērzukalns” atzīšanu par
bezīpašnieka mantu
Nolēma uzsākt procedūru, lai nekustamo īpašumu „Bērzukalns” atzītu par bezīpašnieka
mantu Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā, un uzdot Baltinavas novada domes Vispārējai un juridiskajai nodaļai sagatavot pieteikumu Rēzeknes tiesai par minētā nekustamā
īpašuma atzīšanu par bezīpašnieka mantu.
Par H. S. atbrīvošanu no maksas par Baltinavas novada pašvaldības sniedzamajiem
ūdensapgādes pakalpojumiem un maksājumu pārrēķina veikšanu
Nolēma atbrīvot H. S. no maksas par Baltinavas novada pašvaldības sniedzamajiem ūdensapgādes pakalpojumiem sākot no 2016. gada līdz jauna ūdensvada ierīkošanai, un veikt
maksājumu pārrēķinu.
Iznomā zemi
Nolēma iznomāt D. K zemes gabalu 0.5ha platībā un divus 1.5 ha platībā uz 5gadiem,
zemes nomas maksu nosakot ārējos normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.
Nolēma iznomāt SIA "Mākoņi 13" zemesgabalu 6,3762 ha platībā uz 10 gadiem gadiem,
zemes nomas maksu nosakot ārējos normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.
Maina zemes izmantošanas mērķi.
Atļāva A.V. mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
Ar pilnu domes sēžu lēmumu sarakstu var iepazīties www.baltinava.lv/sadaļā pašavaldība/domes sēdes

2016. gada Jūlijs
attieksmi pret novada iedzīvotājiem. Anketās tika atzīmēts, ka biedrību apsaimniekošanā
nodotajās ēkās nekas nenotiek, izņemot privātos pasākumus. Tāpat iedzīvotāji ļoti negatīvi
atzīmēja faktu, ka aušanas pulciņš ir bijis spiests aiziet no vidusskolas dienesta telpām, ko
tagad apsaimnieko «Sukrums». Liela neapmierinātība izteikta par biedrības sniegtajiem pakalpojumiem kokapstrādes darbnīcā, pa kuriem netiek doti čeki, bet samaksa tiek ņemta.
Ieteikums bija - pirms novada finansējuma piešķiršanu biedrību projektiem, par to lietderību
novada iedzīvotājiem būtu jārīko publiskas diskusijas. Daudz negatīvu un kritiskuizteikumu
bija adresētas konkrētiem biedrību «Sukrums» un «Jaunieši Baltinavai»biedriem un vadībai.
Otrais lielākaisrespondentu skaits jeb 16,7 % atzīmēja, ka jāveic reorganizācija un efektīvāks
darbs novada administrācijā, kā arī izteiktas kritiskas piezīmes. Tika izteikts viedoklis, ka
pašvaldībai jāspēj pašai apsaimniekot savas ēkas, jādomā par dzīvojamo fondu, nevis jāizdala ēkas nelietderīgām biedrības darbībām.«Pašvaldība, mosties!» un «Beidzot vienkārši
sāciet strādāt»šādi uzsaukumi liecina, ka pašvaldībai jāizvērtē līdzšinējā darbība un jānovērš
pieļautās kļūdas un nepilnības.
Tāpat 16,7% respondentu ir atzīmējuši nepietiekamu informētību par pašvaldības darbu un
ieteikuši vairāk informēt iedzīvotājus izmantojot radio un mājas lapu. Kā arī novada avīzē
rakstīt ne tikai visu pozitīvo, bet arī trūkumus, ko nav izdarījuši deputāti, novada darbinieki
un skolu darbinieki. Iedzīvotāji iesaka arī rīkot vairāk aptauju par svarīgiem pašvaldības
jautājumiem. 4,4% respondentu norādījuši uz sadarbības paplašināšanas nepieciešamību ar
biedrībām un iedzīvotājiem, norādot, ka pašvaldībai jāuzklausa biedrības un jāsāk runāt ar
tautu! 4.6% novērtējuši novadā esošo biedrībudarbību pozitīvi – «Biedrības ar projektu palīdzību izdara vairāk nekā pašvaldība ar mūsu naudu!» 4,6% respondentu atzīmējuši, ka
apmierināti ar to, kas notiek pašvaldībā attiecībā sadarbībā ar biedrībām un pašvaldības komunikāciju ar novada iedzīvotājiem
2,3% respondentu izteikuši kritiku par sabiedrisko kārtību Baltinavā, iespēju skolā nodrošināt ar bufeti un skolēnus vasarā ar darbu.
Aptaujas rezultāti, ieteikumi, kritika tiks ņemti vērā un izmantoti komunikācijas iespēju uzlabošanai ar novada iedzīvotājiem. Tāpat tiks darīts viss, lai pašvaldības administrācija un
iestādes darbotos efektīvāk, visas kļūdas tiks analizētas un darbība uzlabota. Vērā ņemams
priekšlikums -vairāk rīkot dažādu aptauju nozīmīgu lēmumu pieņemšanā, iesaistot biedrības,
vismaz divas reizes gadā, uzaicinot biedrības un novada iedzīvotājus uz kopīgām sanāksmēm ar pašvaldību dažādu jautājumu risināšanā. Kas attiecās uz pašu biedrību darbību,
valdes locekļu rīcību un attieksmi, pašvaldība to ietekmēt nevar, te biedrībām pašām jāizvērtē iedzīvotāju ieteikumi, kritika un jāpieņem lēmumi.
Attīstības programmas 2012.-2018.gadamUzraudzības ziņojums Nr.3. tika apstiprināts Baltinavas novada domes sēdē 21.jūlijā.
Skaidrojumam par projektu realizāciju un ES finansējuma piesaisti gribu informēt, ka laikā
no 2009. gada Baltinavas novadā pašvaldība ir realizējusi 20 projektus, no Eiropas
Savienības fondiem piesaistot 1 433 250 euro, kā arī ir līdzfinansējusi visus biedrību
projektus.
Teksts: S. Tabore

Baltinavā ciemiņi no Moldovas.

Iedzīvotāju aptaujas rezultāti
Iedzīvotāju aptauja tika veikta uzraudzības ziņojumam Baltinavas novada attīstības programmas 2012. – 2018.gadam ietvaros par pašvaldības komunikāciju ar sabiedrību un
NVO darbību novadā. Anketēšana tika veikta izvietojot anketu novada mājas lapā:
www.baltinava.lv. Saņemtas 135 anketas elektroniskā versijā.
Aptaujas mērķis, apzināt iedzīvotāju viedokļus un priekšlikumus pašvaldības darbības uzlabošanai komunikācijā ar iedzīvotājiem un izvērtēt biedrību darbību Baltinavas novadā.
Īsumā aptaujas anketu rezultātu kopsavilkums.No aptaujas anketām redzams, ka aktivitāte,ņemot vērā dzimumu ir bijusi diezgan vienlīdzīga, anketas iesniedza 52% sieviešu un
48% vīriešu.Visaktīvākie iedzīvotāji ir bijuši grupā vecumā no 31-45 gadiem un 46-60gadiem, vismazāko aktivitāti izrādīja iedzīvotāji vecumā līdz 18gadiem.Visaktīvāk savu viedokli ir izteikuši algotie darbinieki – 53% no visu respondentu skaita, viszemākā aktivitāte
bijusi skolēniem (6%) un mājsaimniecēm (5%). 66% iesniegto anketu bija no iedzīvotājiem, kuru dzīves vieta ir Baltinavas novada administratīvā teritorija. Uz jautājumu – Vai
esat apmierināti ar Baltinavas novada pašvaldības darbu, 65% respondentu atbildēja, ka
nav apmierināti, 27% apmierināti ar pašvaldības darbu, bet 8% nav viedokļa.
Ar investīciju piesaisti un projektu realizāciju nav apmierināti 59% respondentu, apmierināti27%, nav viedokļa 14%. Līdzīgs sadalījums ir arī jautājuma par sadarbību ar pašvaldību, kur pašvaldības sadarbību ar iedzīvotājiem dažādu problēmu risināšanā 68% uzskata,
ka sadarbība ir nepietiekama un neapmierina, 23% respondentu ir atbildējusi, ka sadarbība
apmierina, bet 9% nav viedokļa. 84% respondentu ir norādījuši, ka zina par Baltinavas novada domes sēžu audio ierakstu pieejamību novada mājas lapā, 16% nav zinājuši par šādu
iespēju.Anketās 14% no iesniegtajām atbildēm norādījuši, ka klausās regulāri katru domes
sēdes audio ierakstu, 50% klausās reti, tikai tad, ja domes sēdē tiek skatīti jautājumi, kas
skar respondentu personīgi un 36% domes sēdes ierakstus neklausās nemaz, jo viņus tas
neinteresē. 84% respondentu norādījuši, ka zina novadā esošās biedrības, 7% nezina kādas
biedrības darbojas novadā, bet9% nav viedokļa. 56% anketējamo norāda, ka atbalsta domes
lēmumus par pašvaldībai piederošo ēku nodošanu biedrību apsaimniekošanā, 34% neatbalsta šādus domes lēmumus, bet10% nav viedokļa. Iedzīvotāji 42 anketās bija izteikuši
savus viedokļus, tie bija dažādi, neviennozīmīgi un pat pretrunīgi.Visvairāk negatīvu izteikumu un kritikasno respondentu puses (17 anketās, jeb 40,7%) bija par konkrētu biedrību
— biedrību «Sukrums»,«Jaunieši Baltinavai» un to valdes locekļu darbību, rīcību un
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Biedrības “Latvijas Lauku forums” un Moldovas NVO „Pro Cooperare Regionala” sadarbības ietveros arī Baltinavas novadā 27.jūlijā viesojās ciemiņi no Moldovas, lai izprastu
VRG darbību, iedzīvinātu LEADER pieeju Moldovā un iepazītos ar ES finansējuma piesaisti Baltinavas novada realizētajos projektos.
Tikšanās reizē Moldovu pārstāvēja Marina Cucereanu no Soldanesti, Raspopeni un Silvia
Turcanu no Singereri, un Chiscareni. Balvu rajona partnerību pārstāvēja Stratēģijas administratīvā vadītāja Ilze Daukste. Baltinavas novadu izpilddirektors Jānis Bubnovs, plānošanas un attīstības speciāliste Sarmīte Tabore, Baltinavas vidusskolas direktors Imants
Slišāns un sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Broka.
Ciemiņi iepazinās ar Baltinavas vidusskolas, Baltinavas interešu un izglītības centra (Mūzikas un mākslas skola), Baltinavas parka estrādes un Tirdzniecības nojumes projektiem.
S.Tabore ciemiņiem izstāstīja, ka kopš 2009.gada Baltinavas novads no Eiropas Savienības
ir piesaistījis naudas līdzekļus `1 433 250 euro apmērā, t.sk. 40 800 euro no LEADER pasākuma. I.Slišāns iepazīstināja ar Baltinavas vidusskolā realizētajiem skolas siltināšanas,
dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšanas un Sorosa fonda projektu
kā arī ar vidusskolas darbību.
Moldovas pārstāvji atzinīgi novērtēja Baltinavas novada pašvaldības darbinieku ieguldījumu projektu realizācijā. Uzverot to, ka novads ar tik mazu iedzīvotāju skaitu ir spējis
apgūt gandrīz 1,5 miljonus euro! Silvia Turcanu teica: “Jūs esiet fantastiski strādājuši!”
Noslēgumā Moldovas ciemiņi uzaicināja Baltinavas novada pašvaldības darbiniekus ciemos uz Moldovu.
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2016. gada Jūlijs
Deinstitucionalizācijas process

Latvijā ir uzsākts Deinstitucionalizācijas process (DI), kā ietvaros plānots palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā
mērķa grupām – personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem.
Arī Baltinavas novads ir iesaistījies DI procesā – piedaloties projektā “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”, kuru koordinē Latgales plānošanas reģions.
Lai nodrošinātu visu personu ar garīga rakstura traucējumiem un bērnu ar funkcionāliem
traucējumiem problēmu risinājumu projekta laikā tiks veikta mērķa grupu personu individuālo vajadzību izvērtēšana un individuālo atbalsta un DI plānu izstrāde, nosakot attīstāmo
pakalpojumu teritoriālo izvietojumu, palīdzot pašvaldībām pakalpojumu plānošanā un izveidē.
Ar sadarbības partneriem – pašvaldībām tiks uzsākta sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšana personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem
un viņu ģimenes locekļiem. Svarīga aktivitāte, kas tiks veikta - sabiedrības informēšanas
un izglītošanas pasākumi attieksmes maiņai un stereotipu likvidēšanai.
Aicinām pieteikties Sociālajā dienestā visas pašvaldības teritorijā deklarētās:
•
pilngadīgās personas ar garīga rakstura traucējumiem, kam ir noteikta I vai II invaliditātes grupa;
•
bērnus ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenes (bērni ar funkcionāliem
traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs, un viņu likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes), kuri vēlas saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, aprūpes
vai „atelpas brīža” pakalpojumus projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana
Latgales reģionā” ietvaros.
Vecākiem, aprūpētājiem, asistentiem u.c. atbalsta personām lūgums palīdzēt komunikācijas
veidošanā starp personām un Sociālo dienestu.
Sīkāka informācija Sociālajā dienestā vai telefoniski – 26304449

Vietējo lauku labumu tirdziņš
Piektdien, 8. Jūlijā, Baltinavā notika
jau trešais
Vietējo lauku labumu tirdziņš.
\Tirdziņa laikā novada iedzīvotāji
varēja iegādāties vietējo mājražotāju
Anitas Kašas un Aldas Meščanovas
gatavoto sieru, sviestu, biezpienu,
plātsmaizes un citus produktus,
tāpat bija iespējams iegādāties arī
vietējo amatnieku Valentīnas Daukstes austās grīdas segas un Aijas
Keišas pērļošanas darbus, savukārt
Rekavas mājražotājas pircējiem piedāvāja žāvētās gaļas izstrādājumus, kūpinājumus un pašcepto maizi.
Pirmo reizi tirdziņa apmeklētājiem bija iespēja iegādāties Viļānu novada uzņēmuma „Pērtnieku gardumi" gatavotās dažāda veida kūpinātās zivis, saldās plātsmaizes un Evitas Zālītes
gatavotos leļļu konfekšu trauciņus un citus aksesuārus.

Teksts, Foto: Evita Broka,
Baltinavas novada sabiedrisko attiecību speciāliste

Baltinavas novada domes informatīvais izdevums
Informē Sociālais dienests
Jūlija mēnesī spēkā trūcīgas personas statuss 68 personām
sociālajiem pabalstiem izlietotie līdzekļi € 638,00
No tiem:
*pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai izmaksāts 9 mājsaimniecībām € 448,20
*dzīvokļa pabalsts izmaksāts 2 mājsaimniecībām € 54,00
*pabalsts veselības aprūpei € 110,80
*transporta pakalpojumu samaksai € 10,80 (1 personai)
*ambulatori veikto diagnostisko izmeklējumu apmaksai € 100,00 (1 persona)
*pieaugušo ēdināšanas pabalsts 1 persona € 25,00
*pabalsts audžuģimenei- € 410,00

Jauna vakance Baltinavas novada domē

Baltinavas novada dome aicina pieteikties uz finanšu nodaļas vadītāja amatu (profesijas kods 121116).
Nepieciešamās zināšanas, prasmes un izglītība:
1. Augstākā izglītība finanšu, ekonomikas vai grāmatvedības specialitātē;
2. Pieredze darbā pašvaldībā, tai skaitā atskaišu sagatavošanā Valsts kasei un gada pārskata sastādīšanā pašvaldības iestādēm tiks uzskatīta par priekšrocību;
3. Labas zināšanas grāmatvedības normatīvajos aktos, grāmatvedības uzskaitē;
4. Labas iemaņas darbam ar datoru, pieredze darbā ar grāmatvedības datorprogrammu
GVEDIS tiks uzskatīta par priekšrocību;
5. Spēja strādāt komandā un individuāli.
Darba pienākumi:
1. Organizē un vada grāmatvedības uzskaites procesu novadā atbilstoši normatīvo aktu
prasībām
2. Organizē grāmatvedības organizācijas dokumentu izstrādi atbilstoši spēkā esošajiem
likumiem
3. Organizē novada budžeta sastādīšanu un apstiprināšanu
4. Izstrādā pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta projektu un iesniedz to izskatīšanai finanšu komitejā un domē
5. Domes apstiprinātā budžeta ietvaros kontrolē līdzekļu mērķtiecīgu izlietojumu atbilstoši budžeta tāmēm
6. Seko pamatbudžeta un speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu izpildes gaitai un par
to informē domes vadību un finanšu komiteju
7. Izstrādā un iesniedz novada domei priekšlikumus, lēmuma projektus par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem, grozījumiem budžetā, par pašvaldības kompetencē esošo
jomu darbības uzlabošanu vai pilnveidošanu
8. Sagatavo informatīvos materiālus un atbildes vēstules par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem
9. Finanšu nodaļas darbinieku pienākumu sadale un amata aprakstu izstrāde
10. Kopā ar attīstības un plānošanas speciālistu sagatavo finanšu dokumentus pašvaldības
aizņēmuma saņemšanai
11. Darba algas aprēķini un ar algām saistīto atskaišu sagatavošana (ziņas par darba ņēmējiem, paziņojumi par algas nodokli gan par mēnešiem, gan par gadu, VSAOI darba
devēja ziņojumi, personīgo kontu sagatavošana, VSAOI uzskaites kartīšu sagatavošana
12. Sagatavo statistikas atskaites par darba samaksas jautājumiem
13. Sekot un ieviest izmaiņas, kuras saistītas ar nodokļu aprēķināšanu un uzskaiti
14. Darbs ar elektronisko deklarēšanas sistēmu
15. Piedalās publiskā gada pārskata sagatavošanā par finanšu jautājumiem.
Pieteikties Baltinavas novada domes kancelejā Kārsavas ielā 16, Baltinava līdz 2016.
gada 15. augustam plkst. 13:00 iesniedzot:
1. Iesniegumu.2. Motivācijas vēstuli.3. CV 4. Izglītības dokumentu kopiju.
Konkursa nolikums pieejams http://baltinava.lv/news/621-jauna-vakance-baltinavasnovada-dom.html

Valsts atbalsts jūsu daudzdzīvokļu mājas renovācijai un energoefektivitātes paaugstināšanai

Skaista dzīve sākas ar laimīgiem cilvēkiem un sakārtotu vidi ap sevi. Lai palīdzētu Jūsu daudzdzīvokļu mājai tapt sakoptai un tādai, kas taupa gan energoresursus, gan saudzē iedzīvotāju
maciņus, no šā gada pavasara Latvijā ir pieejama jauna valsts atbalsta programma no Eiropas struktūrfondiem daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanai.
Kas var izmantot jauno daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes programmu? Ja daudzdzīvokļu mājā ir vismaz 5 dzīvokļi un vienam īpašniekam pieder mazāk nekā 20% no dzīvokļu
skaita un nedzīvojamās telpas neaizņem vairāk kā 25 % no kopējās mājas platības, dzīvokļu īpašnieki ar pilnvarotās personas starpniecību var pieteikties programmai. Pilnvarotā
persona ir iedzīvotāju pilnvarots pārstāvis, kas iedzīvotāju vārdā paraksta dokumentus un īsteno visus energoefektivitātes pasākumus.
Kāds valsts atbalsts pieejams daudzdzīvokļu ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai? Programma piedāvā daudzpusīgu atbalstu: bezmaksas konsultācijas, grantu (neatmaksājams finansiālais atbalsts līdz 50% no projekta izmaksām), aizdevumu garantiju, kā arī iespēju piesaistīt «Attīstības finanšu institūcijas Altum» (ALTUM) aizdevumu projekta realizācijai.
Kādus darbus var veikt ar programmas atbalstu? Energoefektivitātes projekta ietvaros var veikt sekojošus būvdarbus – sienu, pagraba, bēniņu siltināšanu, logu nomaiņu, apkures
sistēmas renovāciju, karstā ūdens sistēmas renovāciju, inženiersistēmu renovāciju un citus nepieciešamos ēkas uzlabošanas darbus. Veicot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus
mājā, ir iespējams uzlabot mājas kopējo tehnisko stāvokli, pagarināt tās mūžu un paaugstināt dzīvokļu tirgus vērtību.
Kas ir svarīgākais, lai uzsāktu ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus? Lai sekmīgi varētu veikt nepieciešamos uzlabošanas darbus daudzdzīvokļu mājas, dzīvokļu īpašniekiem jābūt aktīviem un jāiesaistās lēmumu pieņemšanā par savas mājas renovāciju un dzīves apstākļu uzlabošanu. Dzīvokļu īpašnieku atbildība par māju ir daudz lielāka nekā tikai
atbildība katram par savu dzīvokli. Lēmumos par mājas uzlabošanas darbiem ir jāiesaistās visiem dzīvokļu īpašniekiem, lai māja būtu sakārtota un tajā būtu patīkami dzīvot. Lielākais
ieguvums pēc energoefektivitātes projekta īstenošanas ir tas, ka būtiski samazināsies izmaksas par apkuri.
Programmā pieejamais finansējums ir 166 miljoni eiro, un ar šī finansējuma palīdzību būs iespējams nosiltināt ap 1700 no Latvijā esošajām 36 000 daudzdzīvokļu mājām. Finansējums
būs pieejams nelielai daļai no daudzdzīvokļu mājām, līdz ar to aicinām būt aktīviem un izlēmīgiem un laikus pieteikties finansējumam jūsu daudzdzīvokļu mājas renovācijai.
Pieteikties programmai varēs līdz 2022.gada 31.decembrim vai līdz brīdim, kamēr tiks izsmelts viss pieejamais programmas finansējums.
Programmu īsteno ALTUM. ALTUM aicina dzīvokļu īpašniekus būt aktīviem un izmantot pieejamo finansējumu. Pieteikties programmā var ar pilnvarotās personas starpniecību, līdz
ar to dzīvokļu īpašniekiem jāizlemj, kam uzticēt mājas renovācijas īstenošanu. Pilnvarotā persona var būt esošais mājas apsaimniekotājs vai mājas biedrība, vai kāda cita juridiska persona, kam dzīvokļu īpašnieki uzticas un pilnvaro energoefektivitātes projekta realizācijai.
Plašu informāciju par programmas nosacījumiem un piedāvātajām iespējām aicinām skatīties ALTUM mājas lapā www.altum.lv, kā arī aicinām nākt uz konsultācijām klātienē ALTUM
reģionālajos centros visā Latvijā.
Altum Gulbenes reģionālā centra vadītājs Valtis Krauklis
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Baltinavas novada svētki 2016 fotogrāfijās

Vietējo lauku labumu tirdziņā uzstājas Baltinavas etnogrāfiskais ansamblis

Uzstājas Baltinavas sieviešu vokālais ansamblis

Kinologu paraugdemonstrējumi

Novada svētku dienā Baltinavas parka estrādes teritorijā bija pieejamas piepūšamās
atrakcijas.

Pilngadnieki saņem svētību Svētku mises laikā

Uzstājas Briežuciema ielu vingrotāju grupa “Extreme”

4

Svētku gājiens

Ādas apstrādes meistardarbnīca
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Svētku uzrunu teic Baltinavas novada priekšsēdētāja Lidija Siliņa

Uzstājas Baltinavas novada jauktais koris

Baltinavas novada jauniešu deju kolektīvs

Baltinavas jauniešu deju kolektīvs “Kustikust”

Mūzikas grupa “Lata Donga” Vadītāja Aīda Rancāne

Svētku noslēgumā izskan Baltinavas Himna.

Uzstājas Baltinavas novada sieviešu deju kopa “Gaspaža”

Aizkraukles novada sieviešu vokālais Ansamblis “Spīdala” Vadītāja Janīna Zolotorenko

Grupa “Unknown Artist”

Upītes bērnu un jauniešu kapela Vadītāja Liene Logina

Aizkraukles vīru vokālais ansamblis Vadītāja Janīna Zolotorenko
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Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016

Izskanējuši novada svētki, līdz ar to ir arī noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas
novadā 2016". Izbraukājot novadu krustām šķērsām vērtēšanas komisija redzēja ļoti daudz
skaistu , sakoptu sētu. Izvērtēšana bija gara un grūta. Vērtēšana notika desmit ballu sistēmā
: Vērtēja sētas kopskatu , sētas plānojumu, iebraucamo ceļu koku, krūmu dekoratīvos stādījumus, Tika vērtēta tāpat arī atkritumu savākšana , atpūtas vietas, puķu stādījumi, mājas
nosaukuma noformējums, arhitektūras mazās formas, karoga masts vai karoga turētājs. Apkopojot iegūtos rezultātus vērtēšanas komisija nolēma piešķirt :
Konkursā "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016"nominācijā "Lauku sēta"
1.vieta - Aija Keiša "Siltumi"
2.vieta- Jānis, Stefānija Gabrāni- Ludborži "Ezermalas"
3.vieta Valentīna, Edmonds Kaši- "Ausmas"
Konkursā "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016"nominācijā "Individuālā dzīvojamā māja
1.vieta Velta Andris Ločmeļi
2.vieta Ingrīda, Jānis Brieži
3.vieta Valentīna Daukste

Konkursā "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" nominācijā "Sabiedriskā ēka"
1.Vieta Baltinavas Romas katoļu draudzes māja
Konkursā "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016"nominācijā "Pašvaldības iestādes"
1.Vieta Baltinavas Kristīgā internātpamatskola
2.VietaBaltinavas vidusskola
3.Vieta Baltinavas novada domes ēka
Iedzīvotājiem bija iespēja nobalsot par sakoptākās sētas simpātiju. Apkopojot rezultātus skatītāju simpātija tika piešķirta : Valentīnas Daukstes mājai. Pirmās vietas ieguvējiem tika pasniegti atzinības raksti un plāksnīte par sakoptāko sētu, atbilstoši nominācijām. Otrās un trešās
vietas ieguvēji tika apbalvoti ar atzinības rakstu un krūzīti ar mājas fotoattēlu. Apbalvojumi
tika pasniegti novada svētkos. Paldies visiem par atsaucību un ceram arī uz turpmāku sadarbību.
Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja Ināra Daukste
Foto:Evita Broka

Irēnas Lakšes gleznu izstāde „Garāmgājējs”
No 23. jūlija līdz septembra vidum Baltinavas novada muzejā būs apskatāma Irēnas Lakšes
(dzim. Začestes) darbu izstāde „Garāmgājējs”. Gleznu izstādes „Garāmgājējs” atklāšana
norisinājās Baltinavas novada svētku pasākumu ietvaros. Pasākumā ar skaistām un emocionālām dziesmām apmeklētājus priecēja Baltinavas sieviešu vokālais ansamblis.
Irēnas Lakšes bērnība un skolas gadi ir aizritējuši Baltinavā. Pēc vidusskolas beigšanas
studējusi Daugavpils pedagoģiskajā institūtā . 1970.gadā sākusi strādāt Ventspils rajona
Ugāles vidusskolā par bioloģijas skolotāju gan latviešu, gan krievu plūsmā. Šinī skolā turpina strādāt arī tagad.
Ar glezniecību sākusi nodarboties pirms 8 gadiem, jo skolā nodibinājusies Mākslas studija
mākslinieces un skolotājas Laimdotas Junkares vadībā. Vēlējusies vienkārši relaksēties no
skolas lielās slodzes, jaucot krāsas, apgūstot krāsu mācību.
Irēna Lakše savos darbos ir pievērsusies ainavas žanram, liekot savās gleznās mierīgās un
izjustās noskaņās uzaust Kaktiņu māju, Zlēku muižas pilsdrupu , Usmas jahtkluba, siena
ruļļu, jūras un oļu skatiem.
Irēnas Lakšes glezniecību raksturo krāstoņu saskanīgums, sirsnīga dabas ainavas mīlestība
un precīzs materialitātes atainojums.
Kā atzīst pati izstādes autore „Esmu: garāmgājēja dzīves mirkļiem, garāmgājēja dabas mirkļiem, garāmgājēja lielajai mākslai, bet no katra šī mirkļa paņemu skaistumu”.
Irēnai Lakšei ir bijušas 6 personālizstādes : Ventspils jaunrades namā, Ugāles vidusskolā,
Ugāles tautas namā sakarā ar 70 gadu jubileju, Puzes kultūras namā, Usmas bibliotēkā,
Usmas SPA.
Baltinavas novada muzeja vadītāja Antra Keiša
Foto: Evita Broka
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Nometne ”Pētnieks”

Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā no 04.-08.jūlija notika atpūtas un vides izglītojošā dienas nometne
«Pētnieks» moto „Dižkokus meklējot!". Tajā piedalījās 16 dalībnieki — Sabīne, Aleta, Liene, Ērika, Iluta,
Intars, Ilmārs, Ivo, Ralfs, Matīss, Kristers, Rainers,
Toms, Romualds, Nils, Lars un septiņi vadītāji-Violenta, Anna, Emīlija, Marita, Skaidrīte, Ojārs, Raimonds.
Uzsākot darbību nometnē, dalībniekiem nebija pietiekošas izpratnes parkokiem un dižkokiem, bet piecās
dienās ieguva zināšanas, prasmes, vērtīgu pieredzi un
saturīgi, interesanti pavadīja brīvo laiku.
Pirmajā nometnes dienā, pēc iepazīšanās, dalībnieki
klausījās LVM speciālistes Ludmilas stāstījumu par
dižkokiem, mācījās atpazīt, mērīt kokus, pētīja tabulas, lai noskaidrotu, kādam jābūt koka apkārtmēram,
cik augstam, lai tas būtu dižs. Ieguva prasmi — ja ap
koku apstājās četri dalībnieki, sadevās rokās, tad šāds
koks jau ir dižkoks, droši varēja mērīt.
Otrdien skolēni tika sadalīti trīs grupās un vadītāju pavadībā devās izbraucienā ar velosipēdiem uz Baltinavas novada Demerovu, Bārzulovu, Surikovu, Kašiem
un apsekoja apmēram 60 kokus. Dalībnieki prasmīgi
darbojās ar augstummērītāju, mērlentēm, veica aprakstus par dižkokiem, rakstīja protokolus, pilnveidoja
koku sugu pazīšanas prasmes. Tagad, jebkurš nometnes dalībnieks, atpazīst vīksnu no gobas.
Visaizraujošākā, emociju pārpilna bija trešdiena, kad Siguldā izbaudījām izklaides un atpūtas parka «Tarzāns» piedāvātās aktivitātes — izgājām dažādas trases, kas ir ar atšķirīgu
grūtības pakāpi, pārvarējām dažādus šķēršļus, kas atrodas, līdz pat 20 metriem virs zemes. Savu spēku pārbaudījām braucot ar velosipēdu, kamaniņām pa trosi vairāk kā 10 m augstumā,
nobraucot Tiroliešu trošu trasē, šaujot ar loku, pneimatisko / peintbola pistoli, šļūcot ar kameru, braucot ar rodeļiem. Daži dalībnieki saņēma lielu adrenalīnu deva šūpojoties Milzu
šūpolēs, izšaujoties katapultā, braucot Trakajā rotorā. Neaizmirstamu piedzīvojumu ikvienam deva Panorāmas rats, kas pacēla mūs 30 metru augstumā, atklājot elpu aizraujošu skatu
uz Gaujas senlejas ainavu.
Paēduši garšīgas pusdienas, apskatījām Krimuldas muižu, apciemojām pie tās netālu esošo Baltijā lielāko egli, kuras apkārtmērs ir tuvu pie pieciem metriem.
Ceturtajā dienā iepazināmies ar konkursa «Laukiem būt!» uzvarētāju Kasparu Ločmeli, kas vienkārši, bet interesanti pastāstīja par bērza izmantošanas iespējām, par tā sulas sīrupu,
par arbūzu audzēšanas noslēpumiem. Radošajās darbnīcās izgatavojām informatīvās plāksnītes, darbojāmies ar datoriem, laminatoru, papīra giljotīnu, iededzināšanas ierīcēm. Pēcpusdienā
apmeklējām kokzāģētavu „Amatnieki", iepazināmies ar koka izmatošanas iespējām.Puncuļovas atpūtas vietā cepām desiņas, izspēlējām dažādas spēles.
Pēdējā nometnes dienā visu informāciju apkopojām, gatavojām prezentāciju unizgatavotās plāksnītes pielikām atrastajiem 18 dižkokiem.
Bijām aktīvi, līdzdarbojāmies, mērījām, fotografējām, fiksējām, piedalījāmies dažādās aktivitātēs, spēlēs, izmantojām sporta zāli ,tās inventāru.
Nometnes noslēgumā par to visu stāstījām vecākiem, rādījām prezentāciju.
Dalībniekiem nometne patika un viņi saka — Paldies! Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas direktorei, Baltinavas novada Domei
Latvijas bērnu bāreņu fondam, LVM speciālistei Ludmilai, Kasparam Ločmelim, nometnes vadītājiem Violentai, Raimondam, Emīlijai, Annai, Maritai, Skaidrītei, Ojāram, medmāsaiVenerandai, apkopējai -Venerandai, virtuves personālam — Marutai, Jūlijai, Anitai, grāmatvedei — Jugitai, šoferiem – Jānim un Jāzepam, vecākiem un sev.
Nometnes vadītāja Violenta Kubuliņa

Nikodema Rancāna bolvys īgiviejs – Imants Slišāns
Paguojušuo goda 13. septembrī nūtyka pyrmais Nikodema Rancāna konkursa
izcyluokajim Latgolys regiona školuotuojim nūslāguma pasuokums. Tymā
tyka gūdynuoti vysi nominanti, bet eipašuos bolvys – sudobra pakovsaktys –
izapeļneja 9 Latgolys pedagogi, vīns nu jūs nominacejā „Par īguļdejumu un
sasnāgumim latgalīšu volūdys, kulturviesturis un nūvoda vuiceibys īvīsšonā
un īdzeivynuošonā školys vuiceibu vidē" Baļtinovys vydsškolys direktors
Imants Slišāns.
Kai ir izadevs ituo vuiceibu goda laikā „kolpuot" nominacejis pamatidejai?
Juosoka, ka, byudams školys direktors, es turpynoju jau godim īsuoktuos tradicejis. Par sovu pamataizdavumu pīzeistu tū, ka ir juopanuok, lai latgalīšu
volūdai ir vīta školā. Baļtinovys vydsškolā pasuokumūs – Žetonu vokorā, izlaidumūs, cytūs svineigūs pasuokumūs skaņ ari latgalīšu volūda. Ari sovys
uzrunys soku latgaliski, lai školys bārni i gosti pīrūn, ka tei ir normala prakse,
ka volūda skaņ ari oficialajūs pasuokumūs školā.
Jiutu gondarejumu, ka jau ūtrū godu septeituos klasis školānim teik vuiceita
nūvodmuoceiba, školuotuoja Inta Ludbuorža ir tei, kas guodoj par ituo prīškmata pasnīgšonu. Nūvodmuoceibu 7. klase apgiust, ari braucūt ekskursejuos
pa Latgolu i senejom latgaļu vītom. Juosoka paļdis školuotuojai I. Ludbuoržai,
kas jau ūtrū godu piec kuortys roksta projektu Vītolu fondam i daboj finansiejumu muoceibu ekskursejom.
Kai kotru godu, ari šūgod baļtinovīšu komandu vežu iz Latgalīšu volūdys, literaturys i kulturviesturis olimpiadi, palykom trešī, partū maņ lela prīca, ka
interese par latgaliskū jiutama myusu vydsškolānūs.
Kotru godu 12. klasis absolventim izlaidumā nu školys duovynojam gruomotys par Latgolu, kū myusim saryupej Pīters Keišs nu Rēzeknis (Baļtinovys vydsškolys absolvents). Šūgod izlaidumā absolventi „ceļamaizei" sajēme Mikeļa Bukša „Latgaļu atmūdu"
voi Ontona Rupaiņa „Māra mostas". Ceru, ka vysmoz ar godim, ja na tān, jī kotrs saprass, kaida tei ir vierteiba!
Kai Tev redzīs, voi taida bolva ir vajadzeiga i cik nūzeimeiga jei ir Tovā dzeivē?
Bolva nūteikti ir vajadzeiga i maņ pošam tei ir cīš svareiga atzineiba. Cīš svareigi, ka pasuokums nūtyka Rēzeknē, tūlaik vēļ Rēzeknis Augstškolā, ka vyss suocēs pi Nikodema
Rancāna pīminekļa i ka vyss nūtyka latgaliski. Ite paļdis juosoka Ilgai Šuplinskai i cytim organizatorim. Var tikai izsaceit cereibu, ka konkurss turpynosīs ari šūgod.
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:
latgalisubidreiba.mozello.com/nutiksonys-1/bolva/
Ilga Šuplinska, konkursa koordinatore
Foto:Māris Justs
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Baltinavas novada domes informatīvais izdevums

2016 gada Jūlijs

Afišas

Pasākuma biļetes iespējams iegādāties Baltinavas novada kultūras namā darba dienās no plkst. 10.00-14.00!!! Biļetes cena iepriekšpārdošanā - 6 EUR

Laika prognoze augustam
Vilis Bukšs
Laika vērotājs
Laika zīmes. Augusts ( Viršu, Rudzu mēnesis)
Augusts ir labības, sīpolu, ķiploku vākšanas un
ziemāju sējas laiks. Viršu mēnesis smaržo pēc
āboliem, sēnēm un medus. Laiks, kad nogatavojas pirmie āboli, kazenes un meža rieksti. Meža
staipekņiem veidojas sporas, kartupeļiem vīst
laksti un zalkšu mātīte dēj olas. Rudzu mēnesī
zemniekam trīs galvenie darbi: pļaut, art un sēt.
Ticējums saka, lai arī augustā saulīte silda, ūdens tik un tā atdziest. Ja līdz pusdienai vēl
vasara, tad dienas otrajā pusē jau rudens.
Augusta pirmajā dienā jāvēro laiks, lai redzētu, kāds būs rudens. Sauss laiks 1. augustā
paredz sausas turpmākās sešas nedēļas. Slapjš – sešas nedēļas ar lietiem. Sauss un saulains
1. augusts – būs sauss rudens. Lietains – būs slapjš rudens.
Rudzu diena ir 2. augustā. Labības pļaujas laiks. Jāvēro, vai jaunie stārķi jau atstājuši ligzdu. Šogad jau 30. jūlijā virs dažām ligzdām jaunie stārķi lidojumā meta saules apļa cilpas.
Ticējumi. Ja jaunie stārķi jau atstājuši ligzdu un debesīs met slaidus lokus, būs agrs, garš
rudens un vēla ziema.
7. augusts – Vecā Anna. Jāvēro laiks, lai zinātu, kāda būs ziema. Auksts rīts ar rasu paredz
aukstu ziemu. Diena lietaina – būs sniegaina ziema. Kāds laiks līdz pusdienām, tāds līdz
Ziemassvētkiem. Kāds pēc pusdienām – tāds pēc Ziemassvētkiem.
10. augustā ir Labrencis jeb Uguns diena. Labrencī Uguns mātei ļāva atpūsties, nekūra
uguni. Ap Labrenci īsts labības kulšanas laiks un sākas rudzu sēja. Tāpat linu plūkšana un
kartupeļu norakšana. Cūkas liek aizgaldā un Labrencis bija arī kazu kaujamā diena.
Ticējumi. Ja grib labus sīpolus, tad Labrencī tie jāņem nost. Ja ap Labrenci miglaini rīti,
augusta beigās būs pirmās salnas. Skaista Labrenča diena sola skaistu rudeni.
15. augustā ir Lielā Māra jeb Vasaras Māra. Lielās Māras mielastam kauj āzi. Nedrīkst
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mērkt linus, velēties. Uzkopa māju, jo kukaiņi, it sevišķi blusas, kas šai dienā izdzīti, atpakaļ vairs neatgriežas.
Ticējumi. Kāds 15. augusts – tāds septembris. Ja sīpolus vāc 15. augustā – tie neizaugs
lokos. Ja debesīs gubu mākoņi, būs jauka atvasara. Ja līst – rudens būs lietains.
Bērtulis ir 24. augustā. Jēru kaujamā diena, arī rudens sēņošanas sākums. Bērtuļos beidzas
medus vasara. Šajā dienā „kāpj bitēs” un tām izlūdz saulainās vasaras ienesumu, bet pirms
tam jānoskaita pateicības lūgšana dzīvajai radībai.
Ticējumi. Ja bezdelīgas pazūd pirms Bērtuļiem – pirms Miķeļiem būs sniegs. Kāds laiks
Bērtuļos, tāds visu rudeni. Ja lietains, atvasara būs īsa, bet silta un saulaina.
Linu diena – 25. augusts. Linu plūkšanas laika sākums. Tā ir diena, kad dzērves „aiznes”
launagu. Atpakaļ to „atnesīs” tikai nākamajos Jurģos.
Ticējumi. Ja vēss un lietains 25. augusts – būs auksta ziema.
Kādu laiku varētu sagaidīt augustā?
Ticējums saka, ja augusts silts, tad oktobris vējains. Šo ticējumu var paturēt prātā, jo Viršu
mēnesis rādās būt drusciņ siltāks kā parasti. Pārsvarā siltais un nokrišņiem bagātais jūlijs
ar līdzīgiem laika apstākļiem ietieksies arī augusta pirmajā pusē.
Atbilstoši februārim un vērojumiem dabā, tad kopumā augusts būs mēreni silts, bet ar novirzi uz siltāku. Nokrišņi tuvu normai, bet sadalījums, tāpat kā iepriekšējos vasaras mēnešos, nevienmērīgs. Laikā līdz Vasaras Mārai (15. augusts) silts, bet ap Uguns dienu (10.
augusts) arī karsts, kad dažviet temperatūra paaugstināsies līdz plus 28, 30 grādiem. Šajā
laikā nokrišņi īslaicīgi, bet reizēm stipri un ar pērkona negaisiem. Mēneša vidū laika apstākļi mainīgi, kļūs vēsāks un vairāk vējainu dienu. Biežāk neliels sēņu lietutiņš. Mēneša
otrajā pusē, laikā pirms Bērtuļa (24. augusts), vasarīgi silts un pārsvarā sauss. Augusta beigās, dilstošā mēnesī, laika apstākļi mainīgi. Dienas kļūs vēsākas un dažviet dzestrās naktīs
salnu vietās iespējamas pirmās rudens salnas. Šajā laikā biežāk arī neliels īslaicīgs lietus.
Augusts ir viršu un riekstu laiks. Jāvēro virši. Ja zied vairāk no galotnes – rudenī sals nāks
lēnāk, bet būs stiprāks. Tāpat lazdas. Ja daudz riekstu – ziemas sākumā būs daudz sniega.
Teksts:http://meiravietis.typepad.com/mans/laiks/
Foto: No Viļa Bukša personīgā arhīva
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