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Baltinavas
Vēstis
Baltinavas novada domes
informatīvais izdevums

No vasaras mācies mūžu dzīvot Mācies krāsas un siltumu krāt.
Katram dzīvotam mirklim,
Pieliekot mīļumu klāt.
/Ā.Elksne/
Straujiem soļiem aizskrējusi vasara. Katram tā bijusi citāda.
Kādam piepildījies ticējums, ja pirmais pavasara ieraudzītais tauriņš ir raibs, tad raiba
būs visa vasara. Kādam, savukārt, šķiet, ka darbos pārpildītā ikdiena laupījusi laiku izbaudīt gada siltāko un saulaināko gadalaiku. Lai kā arī būtu, bet garāko dienu mēnesis
ir noslēdzies.
Lai gan pirmā mēneša puse bija sausa un saulaina, uz mēneša beigām esam izbaudījuši
īsti rudenīgus laikapstākļus ar spēcīgu vēju un ilgstošām lietavām. Augustā, lai arī tas
vēl ir vasaras mēnesis, daudzas pazīmes jau laikus liecina par rudens tuvošanos - vēsākas naktis, migla, nokrišņu palielināšanās, dienas kļūst
īsākas. Dārzs gatavojas rudenim - brieduma un ražas laikam. Pilnā sparā rit graudu novākšanas sezona.
Ar septembra mēnesi lielākas izmaiņas ikdienā sāksies
skolēniem un skolotājiem, kas pēc vasaras brīvlaika atkal
tiksies skolas telpās. Vēlēsim veiksmīgu jauno darba gadu
pedagogiem, uzcītību, apņēmību un izturību skolēniem.
Lai ražīgs jaunais mācību gads!
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Es dodos pa saulainu ceļu
Līdz rudens vēlajām salnām,
Līdz pirmajam septembrim skolā,
Līdz pirmajai dienai klasē.
Šis saulainais septembra rīts
Ir zelta saulītes apspīdēts,
Un katrā saulītes starā
Ir vasaras noslēpums tīts.

Sveicam skolēnus,
viņu ģimenes un pedagogus
uzsākot jauno 2014./2015.
mācību gadu!
Baltinavas novada dome

Madara

asaras. Irēna braucienu uz akciju
Atzīmējot Baltijas ceļa 25. gadadienu sariešas
atceras kā piedzīvojumu braucienu. „Visi
1989.gada 23.augustā trīs nācijas pie
Baltijas jūras pārsteidza visu pasauli,
sadodoties rokās un kopīgi pieprasot
Molotova-Ribentropa pakta slepeno
papildprotokolu publisko atzīšanu un
Baltijas valstu neatkarības atjaunošanu. Vairāk nekā miljons cilvēku sadevās rokās, izveidojot 600 km garu
ķēdi, radot vienotību trīs valstu centienos pēc brīvības.
Pieminot vēsturiskās akcijas 25. gadadienu, Baltinavas novada muzejā interesenti tikās pasākumā „Baltijas ceļš –
brīvības ceļš”. Vēstures zinātāja, skolotāja Inta Ludborža klātesošajiem atgādināja par vēsturiskajiem notikumiem,
pasākumiem un aktīvajiem baltinaviešiem, kas, idejas vadīti, piedalījās dažādajās rīkotajās aktivitātēs. Pasākuma
ietvaros apskatīti arī video no vēsturiskā
brīža. Diemžēl, kā atzina Inta, palikuši
daudzi neskaidri jautājumi par akcijas
„Baltijas ceļš” dalībniekiem no Baltinavas. Kā noskaidrojās pasākuma laikā,
daudzi baltinavieši īsti vairs neatceras, vai
piedalījās akcijā 1989. gadā „Baltijas
ceļš” vai 1990. gadā „Baltijas ceļa ugunskuri”.

Antoņina Krakope pastāstīja par savu
dalību pasākumā. Antoņina akcijas ķēdē
atradās pie pašas robežas. „Cilvēku bija
daudz, taču dažviet veidojās arī „tukšie
posmi”, tāpēc lieliski noderējušas līdzpaņemtās jostas, ar kurām cilvēki savienojās vienotā ķēdē. Tā bija fantastiska
vienotības sajūta, kas todien valdīja. ”
Veneranda Andžāne atzina: „Tas bija
vienreizējs pacēlums piedaloties šādā pasākumā”. Venerandai pasākuma laikā
kāda sieviete – akcijas dalībniece - uzdāvināja akcijas lakatu. Diemžēl, bet lakats
tika atdots Balvu muzejam, taču, uz pasākuma dienu tika atļauts lakatu atvest uz
Baltinavas novada muzeju. „Mēs stāvējām pie paša meža, aiz mums, brikšņos,
dzirdējām, ka zari lūst un kaut kas brakšķ.
Nospriedām, ka laikam bijuši tā sauktie
omonieši. Sajūtas, protams, bija satraucošas, taču bail nebija. Sadevušies rokās,
visi kopā jutāmies vienoti un spēcīgi, bez
bailēm.” V. Andžāne nolasīja savu dzejoli, kas tapis īpaši Baltijas ceļa 25. gadskārtai.
Irēna Kaša piedalījās 1990. gada pasākumā „Baltijas ceļa ugunskuri” un atzina,
ka klausoties Baltijas ceļa dziesmu, acīs

bijām jauni un enerģiski. Autobusā spēlējām spēles, dziedājām dziesmas, dažādi
īsinājām laiku. Visi bijām tik vienoti.”
2009. gadā, kad apritēja Baltijas ceļa 20.
gadskārta, V. Andžāne organizēja piemiņas pasākumu Puncuļovā. Domes priekšsēdētājai Lidijai Siliņai toreiz tika uzticēts
svarīgs uzdevums – upē jāiemet svētku
vainags, lai kaimiņiem sūtītu labas domas
un vēlējumu visiem būt vienotiem. Baltinavieši aktīvi bijuši arī akcijā „Sirdspuksti Baltijai”, kurā Marija, Zane un Aldis
Bukši piedalījās svētku skrējienā.
Baltinavas vidusskolas skolnieces Agita
Keiša, Lāsma Mežale un Beāte Graudumniece nolasīja savas raks-tītās esejas,
kuras tika iesniegtas konkursā „Ko
man nozīmē Baltijas ceļš”. Jāatzīmē,
ka Beātes rakstītā eseja iekļuva konkursa fināla kārtā.
Pasākuma noslēgumā dalībnieki sastājās apkārt izveidotajam simboliskajam ugunskuram un uzrunas
vārdus teica novada domes priekšsēdētāja. Gluži kā pirms 25 gadiem, arī
šajā pasākumā visi sadevās rokās un,
pieminot vēsturiskās akcijas norisi,
kopīgi dziedāja dziesmu - „Pī Dīveņa
gari goldi”.

Baltijas ceļš ieviesa nozīmīgas izmaiņas
pasaules vēsturē. Tas bija iespējams vienīgi caur cilvēku vienotību un kopīgu paļāvību, kuru pauda ikviens cilvēks kopējā
mērķa sasniegšanai.
Lai veicinātu sabiedrības izpratni par
Baltijas ceļa notikumiem caur dzīvo vēsturi – Baltijas valstu iedzīvotāju stāstiem,
līdz oktobrim vēl ir iespējams piedalīties
projektā „Baltijas ceļa stāsti”, kurā akcijas dalībnieki tiek aicināti speciāli izstrādātās formās ieniegt savus dokumentētos
stāstus.
(Vairāk informācijas: http://www.thebalticway.eu/)
Teksts: Madara Balode
Foto: Rita Keiša
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Priekšsēdētājas sleja
Sveiciens vasarai aizejot un rudens gadalaikam atnākot!
Šī vasara domē bijusi ļoti rosīga un ražīga, jo paveikts ne mazums darbu.
Liels prieks par to, ka augusta mēnesī
sākās apjomīgs projekts - „Kompleksi
risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai
Baltinavas
kultūras
namā”. Remonta darbi ir īpaši nepieciešami, jo sākoties gada aukstākajam gadalaikam, gan kultūras nama, gan domes
darbiniekiem, gan arī klientiem un pasākumu apmeklētājiem vēlamies nodrošināt
siltāku, ērtāku un mājīgāku atmosfēru
telpās. Protams, arī radīt vēlvienu estētiski
pievilcīgu ēku Baltinavas novadā.
Mūsu novadā dzīvo aktīvi un uzņēmīgi
jaunieši! Pilnā sparā rit remontdarbi vecajā muižas parkā. Apkārtējie iedzīvotāji
jau paspējuši novērtēt jauno tiltiņu, kas
ieved parka teritorijā. Turklāt, papildus līdzekļi projekta realizācijai tiek gūti no pašdarināto suvenīru tirgošanas. Tā ir apsveicama jauniešu iniciatīva - dabas un kultūrvides sakārtošana, kā arī jauna un
oriģināla tūrisma objekta radīšana.
Arī biedrībai „Sukrums” sākot ar šo mēnesi sākas dažādas radošas aktivitātes
projekta ietvaros, kurās ikviens novada iedzīvotājs tiek aicināts apgūt jaunas prasmes un iemaņas. Esiet aktīvi un izmantojiet iespēju!
Šis septembris iesākas ar gandarījuma sajūtu, jo vidusskolas skolēni un pedagogi
jauno mācību gadu uzsāk siltinātās telpās. Skolas absolventiem sākas jauns posms
dzīvē- studiju laiks, pasaules izzināšanas un sevis pilnveidošanas posms. Cerēsim,
ka pēc pāris gadiem šos jauniešus sagaidīsim atpakaļ savā novadā, ar svaigām
vēsmām un radošām idejām.
Steigsim ievākt savus lauku labumus, bagātīgās ražas augļus gan piemāju dārzos,
gan labību laukos! Lai raibs rudentiņis!
Lidija Siliņa

Domes ziņas
Domes sēdes 21.08. lēmumi
Par nolikumu apstiprināšanu
Domes sēdē apstiprināts skiču konkursa „Baltinavas vēsturiskā centra labiekārtošana” nolikums; apstiprināts Baltinavas novada Medību koordinācijas komisijas nolikums.
Par konkursa atcelšanu
Nolemts atcelt konkursu „Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2014”, sakarā ar to, ka Baltinavas
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ir stājušies spēkā saistībā ar Āfrikas cūku
mēra izplatības novēršanu saistītie karantīnas pasākumi, kas apgrūtina konkursa norisi.
Par grozījumiem amatpersonu un darbinieku amata vienību un amatalgu sarakstā
Deputāti nolēma izslēgt no amatu saraksta amata vienību „kultūras darba organizators”,
profesijas kods: 3435 20; papildināt amatu sarakstu ar amata vienību „kultūras nama vadītājs”, profesijas kods: 1213 23, nosakot amata slodzi „1,0”.
Par grozījumiem sēdes lēmuma
Sēdē atcelts Baltinavas novada domes 2014.gada 19.jūnija lēmuma „Par satiksmes autobusu
pieturvietas izveidošanu uz Kārsavas ielas Baltinavā un gājēju pārejas vietas maiņu”
2.punkts.
Par ceļazīmes uzstādīšanu
Nolemts lūgt VAS „Latvijas Autoceļu uzturētājs” rast iespēju uzstādīt ceļazīmi Nr. 282.23
„Maksimālā ātruma ierobežojums” 30 km/h, uz Kārsavas ielas Baltinavas ciemā, posmā no
Kārsavas ielas krustojuma ar Tilžas ielu līdz Kārsavas ielas krustojumam ar Skolas ielu.
Par konkursa rezultātu apstiprināšanu
Deputāti nolēma atlikt jautājumu par konkursa „Par Baltinavas novada Atzinības raksta dizaina izstrādi” iesniegto darbu izvērtēšanu līdz Baltinavas novada domes septembra sēdei,
uz izvērtēšanas procedūru pieaicinot iesniegto darbu autorus.
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu
Tika nolemts piedzīt bezstrīdus kārtībā no 3 personām nekustamā īpašuma nodokļa parādu
par nekustamo īpašumu, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo
kustamo un nekustamo mantu.
Par atvaļinājuma piešķiršanu
Nolemts piešķirt Baltinavas domes priekšsēdētājai Lidijai Siliņai ikgadēja apmaksātā atvaļinājuma daļu - divas kalendāra nedēļas, kā arī pienākošos papildatvaļinājumu sākot ar
2014.gada 10.septembri.
Par adreses piešķiršanu
4 zemes vienībām piešķirtas adreses.
Par zemesgabala atsavināšanu
Tika lemts atsavināt vienai personai zemesgabalu, pārdodot par brīvu cenu, pēc šī zemesgabala reģistrācijas zemesgrāmatā, zemesgabala novērtēšanas un zemesgabala pārdošanas
cenas apstiprināšanas.
Ar pilnu domes sēžu lēmumu sarakstu iespējams iepazīties mājaslapā
www.baltinava.lv sadaļā Pašvaldība/domes sēdes.
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Saistošie noteikumi
Saistošie noteikumi Nr.4
Apstiprināti ar Baltinavas novada domes 25.05.2014.
sēdes lēmumu (protokols Nr.6,1.&)
Par pabalstu piešķiršanu Baltinavas novadā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu
I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi „Par pabalstu piešķiršanu Baltinavas novadā” nosaka Baltinavas novada pašvaldības pabalstu veidus (turpmāk tekstā – pabalsts), to apmēru un saņemšanas kārtību.
2. Pabalsts tiek piešķirts, neizvērtējot personas/ģimenes materiālo stāvokli.
3. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Baltinavas novada Sociālais dienests (turpmāk tekstā –
Sociālais dienests).
4. Sociālais dienests piešķir šādus pabalstus:
4.1. Pabalsts jaundzimušā aprūpei.
4.2. Apbedīšanas pabalsts
4.3. Pabalsts Černobiļas avārijas seku likvidatoriem.
4.4. Pabalsts politiski represētām personām.
4.5. Pabalsts donoriem
4.6. Pabalsts bērna izglītības nodrošināšanai un veicināšanai.
4.7. Ziemassvētku pabalsts (dāvana).
4.8. Svētku pabalsts par godu kārtējai Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai.
4.9. Pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā.
5. Pabalstus var piešķirt atbilstoši Sociālā dienesta budžeta iespējām, ja ir nodrošināta Baltinavas novada pašvaldības 25.11.2010. saistošo noteikumu Nr. 28 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Baltinavas novadā” izpilde.
II Pabalsts jaundzimušā aprūpei
6. Vienreizējs pabalsts jaundzimušā aprūpei ir € 145.
7. Tiesības saņemt pabalstu jaundzimušā aprūpei, par katru jaundzimušo bērnu ir vienam no vecākiem, kura deklarētā dzīves vieta vismaz pēdējos 12 mēnešus ir Baltinavas novads un šajā teritorijā
reģistrēts bērna dzimšanas fakts.
8. Lai saņemtu pabalstu jaundzimušā aprūpei, Sociālajā dienestā ir nepieciešams iesniegt bērna vecāka
vai pilnvarotas personas iesniegumu.
9. Pabalsts jāpieprasa viena mēneša laikā no bērna dzimšanas dienas un pabalstu piešķir viena mēneša
laikā no pabalsta pieprasīšanas dienas.
III Apbedīšanas pabalsts
10. Apbedīšanas pabalsts ir € 60
11. Tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu ir personai, kura uzņēmusies mirušas personas, kuras pēdējā
deklarētā pamata dzīvesvieta bija Baltinavas novads, apbedīšanai.
12. Apbedīšanas pabalstu neizmaksā:
12.1. ja mirusī persona ir atradusies valsts vai pašvaldības pilnā vai daļēji apmaksātā ilgstošas sociālās
aprūpes iestādē;
12.2. ja tiek izmaksāts Baltinavas novada domes saistošo noteikumu Nr.28 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Baltinavas novadā” 43. punktā minētais pabalsts.
13. Lai saņemtu apbedīšanas pabalstu, Sociālajā dienestā viena mēneša laikā no personas miršanas
dienas jāiesniedz šādi dokumenti:
13.1. iesniegums;
13.2. miršanas apliecības kopija, uzrādot miršanas apliecības oriģinālu.
IV Pabalsts Černobiļas avārijas seku likvidatoriem
14. Pabalsts Černobiļas avārijas seku likvidatoriem ir € 25 vienu reizi gadā un izmaksa tiek veikta
25. martā vai nākamajā valstī oficiāli noteiktajā darba dienā.
15. Pabalstu piešķir personai, kuras deklarētā dzīves vieta vismaz pēdējos 12 mēnešus ir Baltinavas
novada administratīvā teritorija.
16. Pabalstu piešķir bez personas iesnieguma, pamatojoties uz Baltinavas novada domes sniegtajām
ziņām un sastādīto sarakstu par Černobiļas avārijas seku likvidatoriem.
V Pabalsts politiski represētām personām
17. Pabalsts politiski represētām personām ir € 25 vienu reizi gadā un izmaksa tiek veikta uz Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienu 25. martā vai nākamajā valstī oficiāli noteiktajā darba dienā.
18. Pabalstu piešķir personai, kuras deklarētā dzīves vieta vismaz pēdējos 12 mēnešus ir Baltinavas
novada administratīvā teritorija.
19. Pabalstu piešķir bez personas iesnieguma, pamatojoties uz Baltinavas novada domes sniegtajām
ziņām un sastādīto sarakstu par politiski represētajām personām.
VI Pabalsts donoriem
20. Pabalsts donoriem, kuru deklarētā dzīves vieta vismaz pēdējos 12 mēnešus ir Baltinavas novada
administratīvā teritorijā, tiek piešķirts € 3 apmērā par katru reizi, ja donors asinis nodevis Baltinavas
novadā oficiāli rīkotajā Donoru dienā.
21. Pabalstu piešķir tajā dienā, kad nodotas asinis, pamatojoties uz Donoru centra izsniegto izziņu.
VII Pabalsts bērna izglītības nodrošināšanai un veicināšanai
22. Pabalsts bērna izglītības nodrošināšanai ir € 15 skolas piederumu iegādei un tiek piešķirts:
22.1. visiem Baltinavas vidusskolas audzēkņiem;
22.2. Baltinavas novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušiem piecgadīgajiem bērniem,
kuri apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi;
22.3. Baltinavas novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušiem bērniem, kuri mācās
speciālajās izglītības iestādēs.
23. Tiesības saņemt pabalstu ir vienreiz gadā no 15.augusta līdz 15.oktobrim pēc sarakstiem, kurus
iesniedz izglītības iestādes.
24. Pabalsts bērna izglītības kvalitātes veicināšanai ir līdz € 40 un tiek piešķirts, Baltinavas novada
izglītības iestāžu audzēkņiem, pamatojoties uz izglītības iestāžu sastādītu sarakstu.
VIII Pabalsts Ziemassvētku saldumu iegādei
25.Pabalsts Ziemassvētku saldumu iegādei ir līdz € 6 personai un pabalsts dāvanas veidā tiek izsniegts:
25.1.Baltinavas novada izglītības iestāžu audzēkņiem;
25.2.Baltinavas novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušiem pirmsskolas vecuma
bērniem;
25.3.ilgstošā sociālās aprūpes institūcijās dzīvojošiem Baltinavas novada administratīvajā teritorijā
dzīvesvietu deklarējušiem iedzīvotājiem.
26. Pabalstu Ziemassvētku saldumu iegādei piešķir, pamatojoties uz Baltinavas novada izglītības iestāžu un pirmsskolas izglītības iestādes iesniegumu ar dāvanas saņēmēju sarakstu un Sociālā dienesta
sastādītu sarakstu
IX Svētku pabalsts par godu kārtējai
Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai
27. Svētku pabalsts par godu kārtējai Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai ir € 30 un izmaksājams novembra mēnesī.
Turpinājums 3.lpp.
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Turpinājums no 2. lpp.
28. Svētku pabalsts par godu kārtējai Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai tiek izmaksāts
par ieguldījumu novada tēla popularizēšanā, par īpašiem sasniegumiem darbā un aktīvu piedalīšanos
sabiedriskajā dzīvē un pašdarbībā.
29. Pabalsts tiek piešķirts personām, kuras deklarētā dzīves vieta vismaz pēdējos 12 mēnešus ir Baltinavas novada administratīvā teritorija.
30. Ierosinājumu par pabalsta piešķiršanu izskata Baltinavas novada domes Sociālo un saimniecisko
lietu komiteja, kas sniedz atzinumu Sociālajam dienestam. Sociālais dienests, pamatojoties uz Baltinavas novada domes Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sniegto atzinumu, pieņem lēmumu
par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu.
31. Pabalsts tiek izmaksāts, pamatojoties uz Baltinavas novada pastāvīgās komitejas sniegto atzinumu
un Sociālā dienesta pieņemto lēmumu.
X Pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā
32. Pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā tiek izmaksāts personai, kuras deklarētā dzīves vieta vismaz
pēdējos 12 mēnešus ir Baltinavas novada administratīvā teritorija un kura sasniegusi 90 gadus – pabalsta apmērs ir € 90, 95 gadus – pabalsta apmērs ir € 95, 100 gadus un vairāk – pabalsta apmērs ir
€ 100.
33. Pabalstu piešķir bez personas iesnieguma, pamatojoties uz Baltinavas novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajām ziņām par personas nozīmīgo jubileju.
34. Dzimtsarakstu nodaļa Sociālajam dienestam ziņas sniedz rakstiski mēnesi pirms pabalsta saņēmēja dzimšanas dienas.
35. Pabalstu saņēmējam personīgi nogādā pašvaldības administrācijas pārstāvis jubilejas dienā, bet,
ja jubilejas datums ir pašvaldības administrācijas brīvdiena vai svētku diena, ne vēlāk, kā nākamajā
darba dienā, pasniedzot arī ziedus līdz € 5 vērtībā.
36. Pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā € 50 apmērā tiek izmaksāts personai, kuras deklarētā dzīves
vieta vismaz pēdējos 12 mēnešus ir Baltinavas novada administratīvā teritorija un kura piedalās sabiedriskajā dzīvē, pašdarbībā un ir sasniegusi 70 gadu, 75 gadu, 80 gadu un 85 gadu jubileju.
37. Ierosinājumu par pabalsta piešķiršanu izskata Baltinavas novada domes Sociālo un saimniecisko
lietu komiteja, kas sniedz atzinumu Sociālajam dienestam. Sociālais dienests, pamatojoties uz Baltinavas novada domes Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sniegto atzinumu, pieņem lēmumu
par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu.
38. Pabalsts tiek izmaksāts, pamatojoties uz Baltinavas novada pastāvīgās komitejas sniegto atzinumu
un Sociālā dienesta pieņemto lēmumu.
XI Lēmuma pieņemšana, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
39. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt pabalstu Sociālais dienests pieņem
desmit darba dienu laikā no iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.
40. Pabalsti, izņemot 35. punktā minēto pabalstu, netiek piešķirti personām, kuras saņem ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus vai atrodas ieslodzījumā.
41.Lēmumu par pabalsta piešķiršanu Sociālā dienesta darbinieks klientam rakstiskā veidā izsniedz
tikai pēc klienta pieprasījuma.
42.Lēmumu par pabalsta atteikumu Sociālā dienesta darbinieks klientam paziņo rakstiski, norādot
atteikuma pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību. Lēmumu klientam izsniedz pret parakstu
vai izsūta pa pastu ierakstītā vēstulē.
43.Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Baltinavas novada pašvaldības domē (Kārsavas
iela 16, Baltinava, LV-4594).
44.Baltinavas novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88.
XII Noslēguma jautājumi
45.
Atzīt par spēku zaudējušiem Baltinavas novada domes 2010.gada 25.novembra saistošos
noteikumus Nr.29 „Par papildus materiālo palīdzību Baltinavas novadā”.
46.
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Baltinavas novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā „Baltinavas vērtis”.
47.
Saistošo noteikumu X daļa stājas spēkā ar 2015. gada1. janvāri.
Baltinavas novada domes priekšsēdētāja

L.Siliņa

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Baltinavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.4
„Par pabalstu piešķiršanu Baltinavas novadā”
Paskaidrojuma raksta
Norādāmā informācija
sadaļas
1. Projekta nepieciešamības Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas lipamatojums
kuma “Par pašvaldībām”43.panta trešo
Saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt pašvaldības autonomās funkcijas un noteikt pašvaldības sociālās labklājības sistēmu, kas atbalstītu pašvaldības iedzīvotājus noteiktās dzīves
situācijās.
Šādu noteikumu nepieciešamību nosaka sociāli ekonomiskā
situācija valstī, īpaši Latgales reģionā, ņemot vērā augsto
bezdarba līmeni un zemo pelnītspēju.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Baltinavas novada
pašvaldība sniedz papildus palīdzību iedzīvotājiem noteiktās
dzīves situācijās.
3. Informācija par plānoto Saistošajiem noteikumiem nebūs būtiskas ietekmes uz paprojekta ietekmi uz pašvaldī- švaldības budžeta izdevumu daļu.
bas budžetu
4. Informācija par plānoto Saistošie noteikumi nerada tiešu ietekmi uz uzņēmējdarbības
projekta ietekmi uz uzņēmēj- vidi pašvaldības teritorijā.
darbības vidi pašvaldības teritorijā
5. Informācija par adminis- Saistošo noteikumu projekts neskar un neietekmē administratīvajām procedūrām
tratīvās procedūras. Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās
Baltinavas novada Sociālais dienests.
6. Informācija par konsultā- Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.
cijām ar privātpersonām
Baltinavas novada domes priekšsēdētāja

L.Siliņa

Par remontiem Baltinavas ielās
Daudzi baltinavieši interesējas par to, kādi rakšanas darbi notiek dažās Baltinavas
ielās. Dārza, Jaunajā un Skolas ielā „Latvenergo” sadales tīkli modernizē elektrības
padeves iespējas gaisa vadu vietā ierokot kabeļus, kas ir daudz drošāks elektrības piegādes veids. Elektrības stabi šajos ielu posmos tiks noņemti, līdz ar to, pašvaldība ir spiesta
modernizēt ielu apgaismojuma sistēmu, jo ielu apgaismojuma laternas, kas pieder pašvaldībai, ir uzstādītas pie „Latvenergo” piederošajiem stabiem. Ja mēs to nedarītu, tad Dārza
iela paliktu bez apgaismojuma. Taču, izmantojot iespēju, ka tiek raktas tranšejas, esam noslēguši vienošanos ar līniju būvētājiem „Alūksnes Energoceltnieks” par to, ka izraktajās
tranšejās tiks ieguldīti arī apgaismes līniju kabeļi un uzstādīti apgaismes stabi un laternas.
Līdz ar to būs modernizēta Dārza ielas apgaismes līnija un papildus tam pie ielas apgaismojuma tiks arī daļa no Jaunās ielas un Skolas ielas iedzīvotājiem. Kopējie izdevumi par
apgaismes līniju ierīkošanu būs apmēram 24000 eiro.
Transporta līdzekļu vadītāji pamatoti ir neapmierināti par Kārsavas un Tilžas ielu segumu
kvalitāti. Ja runājam par Tilžas ielu, tad pašvaldība aprīlī izsludināja iepirkumu par seguma
atjaunošanu. Konkursā pieteicās 5 firmas, no kurām vislētāk par aptuveni 71000 eiro darbus
apņēmās veikt SIA „Rubate”. Diemžēl šādas naudas pašvaldībai nebija, centāmies līdzekļus
piesaistīt no Latgales attīstības aģentūras ceļu projektiem, bet pēc ilgākas vilcināšanās esam
saņēmuši atteikumu. Līdz ar to, arī Tilžas ielas seguma atjaunošanas plāni jāatliek uz nākošo
gadu cerot, ka izdosies sakrāt līdzekļus šo darbu veikšanai. Veicam aprēķinus cik varētu
izmaksāt minētās ielas bedrīšu lāpīšana, ja būs pa kabatai, tad mēģināsim to izdarīt.
Par Kārsavas ielu. Kārsavas iela ir Latvijas Valsts ceļu īpašums un remontdarbi ir jāveic
viņiem. Ilgākā laika posmā notiek sarakste ar ceļu apsaimniekotājiem un ir saņemts solījums ielas rekonstrukciju iekļaut Valsts ceļu sakārtošanas programmā līdz 2020. gadam.
Ir saņemta informācija par to, ka ceļa posmam Cērpene - Kārsava ir paaugstināta uzturēšanas klase un tas nozīmē, ka šis ceļa posms ziemas apstākļos tiks tīrīts un kaisīts tāpat kā
ceļš no Cērpenes uz Balviem un Viļaku (pie iepriekšējās bēdīgās informācijas kaut kas arī
priecīgāks).
Baltinavas novada dome

Aktuāla informācija lauksaimniekiem
Ar 2015.gadu būs būtiskas izmaiņas
platību maksājumu saņemšanā. Kaut
gan līdz 2015.gada platību maksājumu
pieteikumu iesniegšanai ir liels laika periods, tomēr iesaku zemniekiem jau
tagad interesēties par jaunajiem nosacījumiem. Katrā „Baltinavas Vēstis” izdevumā pamazām arī skaidrošu par
jaunajiem nosacījumiem.
Viena no būtiskākajām un sarežģītākajām
izmaiņām, lai 2015. gadā saņemtu platību
maksājumus pilnā apjomā - būs jāievēro
zaļināšanas prasības. Pamatā platību maksājumi 2015.gadā sastāvēs no divām galvenajām daļām – Vienotā platību maksājuma
(VPM) un maksājuma par klimatam un
videi labvēlīgas lauksaimniecības praksi jeb
zaļināšanu. Daļai saimniecību zaļināšanas
prasības būs jāievēro obligāti. Būs arī saimniecības, kuras tiks atbrīvota no zaļināšanas
prasību ievērošanas, lauksaimnieka tiesības
saņemt zaļināšanas maksājumu. No zaļināšanas prasībām būs atbrīvotas tās saimniecības, kurās aramzeme ir mazāk par 10 ha ,
būs atbrīvotas bioloģiskās saimniecības.
Tāpat ir paredzēti atvieglojumi saimniecībām, kurās ir liels zālāju īpatsvars. Atbrīvoti
no zaļināšanas prasībām būs pagasti, kuros
mežu īpatsvars sastāda vairāk par 50%, tā
saucamais „mežu atbrīvojums”. Baltinavas
novadam nav šāda atbrīvojuma. Lauksaimnieku interesei - šāds atbrīvojums ir piešķirts Rugāju novada Rugāju pagastam,
Balvu novada Bērzkalnes pagastam, Viļakas novada Susāju un Žīguru pagastiem.
2015. gadā saimniecībām obligāti būs jāievēro zaļināšana, kas sastāv no:
-kultūraugu dažādošanas;
-ekoloģiski nozīmīgu platību (ENP) izveidošanas un/vai uzturēšanas;
-esošo ilggadīgo zālāju (iepriekš pastāvīgās
pļavas un ganības) saglabāšanas. Ar jaunajām prasībām ienāk arī jauni termini.
Nedaudz paskaidrošu, kas ir ekoloģiski
nozīmīgās platības (ENP). Pie ENP pieder
– papuves, slāpekli piesaistoši kultūraugi
sēti tīrsējā, starpkultūras (vasarāji ar zālāja
pasēju), dažādi ainavu elementi, kas atrodas
uz aramzemes (laukmalas vismaz 2 m plata
josla un nepārsniedzot 20 m, netiek izmantota ražošanai, vismaz 1 reizi jāappļauj) ,
dīķi (ne lielāki par 0,1 ha), koku un krūmu
grupas ne lielāki par 0,3 ha, dižkoki, dižakmeņi, alejas (aizsargājami ar vides tiesību
aktiem).

Dažādiem ENP veidiem ir noteikts dažāds
devums uz vides ietekmi, tādēļ ir izstrādāti
koeficienti, lai noskaidrotu, cik lielu devumu ENP dos konkrētai saimniecībai.
Kultūraugu dažādošana ietver sevī izslēgt
vienas kultūras audzēšanu saimniecībām,
tādejādi pasliktinot augsnes kvalitāti. Jāievēro saimniecībām no 10 ha aramzemes.
Saimniecībām, kurās aramzeme sastāda 10
-35 ha jāaudzē vismaz 2 kultūraugi un galvenais kultūraugs nedrīkst pārsniegt 75%
no visas aramzemes. Saimniecībās virs 30
ha aramzemes jānodrošina vismaz 3 kultūraugi, galvenais - nedrīkst pārsniegt 75% no
visas aramzemes, bet divi pārējie nedrīkst
pārsniegt 95% no visas aramzemes.
Esošo ilggadīgo zālāju saglabāšana paredz
Latvijā nesamazināt ilggadīgo zālāju (agrāk
patstāvīgās pļavas un ganības) platības vairāk par 5% no references gada. Ja ilggadīgo
zālāju platības samazinās vairāk par 3% attiecībā pret references, tad ilggadīgos zālājus pārveidot par citu zemi drīkstēs tikai ar
LAD saskaņojumu.
Ja ilggadīgo zālāju platības samazinās vairāk par 5% valstī, tad pārveidot zālājus par
citu zemi nedrīkstēs, bet, savukārt, LAD informēs zemniekus, kuriem jānodrošina
zemes pārveidošanu atpakaļ uz ilggadīgajiem zālājiem.
No pirmā skata tiešām viss ir ļoti sarežģīts
un grūti izprotams, katrai saimniecībai būs
jārēķina, kādas kultūras un cik jāsēj, cik
lielā platībā un kādas iekļaut ENP, lai ievērotu zaļināšanas prasības un saņemtu maksājumus pilnā apjomā, nesaņemtu soda
sankcijās.
Ar 2015.gadu LAD ir noteicis - tām saimniecībām, kurās aramzeme ir vairāk par 10
ha, pieteikšanās platību maksājumiem būs
obligāta elektroniski. LAD iesaka jau tagad
pieteikties elektroniskās platību iesniegumu
iesniegšanai.
Iesaku interesēties par visu savlaicīgi, lai
pavasarī ir skaidrība, kā saimniekot, kādas
kultūras sēt, mēģināsim kopīgi rast risinājumu.
Zināšanai piena ražotājiem - piena kvota
valstī uz 01.08.2014.g., tātad 4 mēnešos,
izpildīta par 37,01%.
Informāciju sagatavoja: Baltinavas lauku
attīstības konsultante S.Tabore
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Par konkursu
Aptaujas anketa konkursam "Gada cilvēks 2014"
Lūgums pretī nominācijai ierakstīt tā cilvēka vārdu un uzvārdu, kuru Jūs izvirzat un
pamatojumu, īsa apraksta veidā (pamatojums obligāts!). Ja uzskatat, ka kādā no nominācijām nav izvirzāms neviens, ierakstiet vārdu "nav" (katrā nominācijā drīkst virzīt tikai
vienu cilvēku). Anketu lūgums izgriezt un iesniegt Baltinavas novada domē kancelejā
(2.st. 8.kab.), vai nosūtīt uz aderesi: Baltinavas novada domei, Kārsavas iela 16,
Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594, ar norādi konkursam "Gada cilvēks".
Anketa aizpildāma līdz 1.oktobrim 2014.gada. Paldies par atsaucību!

Nominācija

Izvirzītā cilvēka vārds, uzvārds un
īss pamatojums

1. "Gada cilvēks novadā" (par nozīmīgu
ieguldījumu novada labā un tā atpazīstamības veicināšanā)
2. "Gada cilvēks kultūrā" (par nozīmīgu
ieguldījumu kultūras darbā un novada vārda
popularizēšanā)
3. "Gada cilvēks izglītībā" (par nozīmīgu
ieguldījumu izglītībā un jaunatnes audzināšanā)
4. "Gada cilvēks sportā" (par nozīmīgu
ieguldījumu sportā un novada vārda popularizēšanā)
5. "Gada cilvēks uzņēmējdarbībā" (par
nozīmīgu ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā novadā)
6. 1. "Gada cilvēks lauksaimniecībā"
mazās saimniecības līdz 200 ha apsaimniekotās zemes (par nozīmīgu ieguldījumu
lauksaimniecības darbībā un lauku vides sakopšanā)
6.2. "Gada cilvēks lauksaimniecībā" vidējās un lielās saimniecības virs 200 ha apsaimniekotās zemes
(par nozīmīgu
ieguldījumu lauksaimniecības darbībā un
lauku vides sakopšanā)
7. "Gada cilvēks pašvaldības iestāžu
darbā" (par godprātīgu attieksmi pret veicamo darbu, novadu un sabiedrību)
8. "Gada cilvēks pašvaldības administrācijas darbā" (par godprātīgu attieksmi
pret veicamo darbu, novadu un sabiedrību)
9. "Gada jaunietis" vecumā no 15 - 25 gadiem (par nozīmīgiem sasniegumiem mācībās, sportā, ārpusklases darbā, kas
veicinājuši novada atpazīstamību valsts mērogā
10. "Mūža ieguldījums" (par ilggadēju
godprātīgu darbu un ieguldījumu sava novada un tā iedzīvotāju labā)

Anketas pieteicēja vārds un uzvārds ..................................................

Par projektiem

Tiek stādīti dekoratīvi košumkrūmi

Arī 2014.gadā Baltinavas novada dome organizē konkursu „Baltinavas novada Gada
cilvēks 2014”, konkursa nolikums tika apstiprināts domes sēdē 2014.gada 27.martā
(protokols Nr. 4. 9.&). Izstrādājot konkursa nolikumu pamatā tika ņemti novada iedzīvotāju ieteikumi no aptaujas anketām par konkursa norises uzlabošanu. Nominācijas palika tās pašas, kādas bija 2013.gada konkursā.
2014.gada konkursa nominācijas:
- Gada cilvēks novadā – par nozīmīgu ieguldījumu novada labā un tā atpazīstamības veicināšanā – 1 nominācija;
- Gada cilvēks kultūrā – par nozīmīgu ieguldījumu kultūras darbā un novada vārda popularizēšanu – 1 nominācija;
- Gada cilvēks izglītībā – par nozīmīgu ieguldījumu izglītībā un jaunatnes audzināšanā –
1 nominācija;
- Gada cilvēks sportā – par nozīmīgu ieguldījumu sportā un novada vārda popularizēšanā
– 1 nominācija;
- Gada cilvēks uzņēmējdarbībā – par nozīmīgu ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā novadā – 1 nominācija;
- Gada cilvēks lauksaimniecībā – par nozīmīgu ieguldījumu lauksaimniecības darbībā,
lauku vides sakopšanā, uzturēšanā un lauku dzīves vieda popularizēšanu, videi draudzīgu
saimniekošanu – 2 nominācijas (viena lielo un vidējo saimniecību starpā vairāk par 200
ha apsaimniekotās zemes, otra mazo saimniecību starpā no 5-200 ha apsaimniekotās
zemes);
- Gada cilvēks pašvaldības iestāžu darbā – par nozīmīgu ieguldījumu novada darbā, par
godprātīgu attieksmi pret veicamo darbu, novadu un sabiedrību – 1 nominācija;
- Gada cilvēks pašvaldības administrācijas darbā – par nozīmīgu ieguldījumu novada
darbā, par godprātīgu attieksmi pret veicamo darbu, novadu un sabiedrību, – 1 nominācija;
- Gada jaunietis – (vecumā no 15 līdz 28 gadiem) par nozīmīgiem sasniegumiem mācībās,
sportā, ārpusklases darbā, kas veicinājuši novada atpazīstamību valsts mērogā – 1 nominācija;
- „Mūža ieguldījums” – par ilggadēju godprātīgu darbu un ieguldījumu sava novada un tā
iedzīvotāju labā – 1 nominācija.
Pēc novada iedzīvotāju ieteikuma tika mainīta pretendentu pieteikšanas kārtība - obligāti
ir jānorāda pieteicēja vārds, uzvārds un neliels pamatojums.
Pretendentus konkursam izvirza Baltinavas novada iedzīvotāji, norādot savu vārdu, uzvārdu, anketās: mājas lapā www.baltinava.lv un Baltinavas novada informatīvajā izdevumā
„Baltinavas Vēstis”, katrai nominācijai ierakstot vārdu un uzvārdu, kuru izvirza, mazu pamatojumu īsa apraksta veidā, kāpēc tiek izvirzīts.
Nolikumā tika iestrādāta prasība, ka iepriekšējo gadu konkursu 1.vietu ieguvēji divus
gadus konkursā nepiedalās.
Pretendentus nominācijām varēs pieteikt līdz 2014.gada 01.oktobrim.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties Baltinavas novada domē un Baltinavas novada mājas
lapā: www.baltinava.lv, sadaļa /aktualitātes/.
Informāciju sagatavoja: S. Tabore

Informē sociālais dienests
Jūlija mēnesī spēkā trūcīgas personas statuss 129 personām,
sociālajiem pabalstiem izlietotie līdzekļi € 1 701,64.
No tiem:
- pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai izmaksāts 17 ģimenēm
€ 1082,38;
- dzīvokļa pabalsts vienai mājsaimniecībai € 14,23;
- pabalsts veselības aprūpei € 263,51;
medikamentu iegāde bērniem izdevumu apmaksai € 21,64
stacionārās ārstēšanas izdevumu apmaksai 2 personām - € 106,71
ambulatori veiktiem diagnostiskiem izmeklējumiem 2 personām - € 113,83
transporta pakalpojuma apmaksai 1 personai - € 21,33
- aprūpes pabalsts - 8 personām € 341,52
Biedrība „Jaunieši Baltinavai” ir īstenojusi projektu Nr. 2014-KNHM-2-12 „Baltinavas
novada muzeja un pirmsskolas izglītības iestādes teritorijas apzaļumošana”. Finansējums projektam tika iegūts biedrības „Balvu rajona partnerība” organizētā un Nīderlandes „Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij” (KNHM) fonda finansētajā
projektu konkursā „Sabiedrība ar dvēseli 2014”. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 290,00,
50 % finansējumu piešķīra KNHM fonds un 50 % līdzfinansēja Baltinavas novada pašvaldība.
Projektā bija plānots apzaļumot Baltinavas muzeja un pirmsskolas izglītības iestādes teritoriju. Sadarbojoties biedrības „Jaunieši Baltinavai” biedriem, Baltinavas muzeja vadītājai,
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai un bērnu vecākiem, tika paredzēts ierīkot daudzgadīgo
dekoratīvo krūmu apstādījumus.
Konsultējoties ar Baltinavas novada daiļdārznieci, iegādāti dekoratīvo krūmu: filadelfu, fizokarpu, spireju u.c. stādi, kas iestādīti muzeja un pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā
starp Tilžas ielu, muzeja un bērnudārza ēku. Apstādījumi izveidoti no ilgstoši ziedošiem dekoratīvo krūmu stādiem ar dažādu nokrāsu ziediem, dažādu ziedēšanas laiku un dažādu krāsu
lapojumu. Kopumā iegādāti 42 spireju, 22 fizorpu, 10 Ungārija ceriņu, 10 filadelfu, 8 sausseržu
un citi stādi, izveidojot dzīvžogus abās ēkas pusēs. Ēkas priekšpusē iestādīti kājeniskie kadiķi
un tūjas, kā arī izveidota dekoratīvo augu dobe no hortenzijām, veigelām, bārbelēm un citiem
daudzgadīgajiem krūmiem.
Projekta rezultātā ir radīta vizuāli pievilcīga vide bērnudārza audzēkņiem un viņu vecākiem,
muzeja apmeklētajiem, kā arī jebkuram Baltinavas novada iedzīvotajam un viesim.
Izveidotie apstādījumi ilgstoši būs dekoratīvi un turpmāk arī neprasīs lielus ieguldījumus to
kopšanā. Pareizi tos kopjot, tie saglabās savu dekorativitāti ilgu laika posmu.
Paldies visiem, kas šo projektu atbalstīja un palīdzēja īstenot!
Teksts, foto: projekta koordinatore Ilze Ločmele
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Tiek siltināts kultūras nams

2014.gada 30.jūnijā Baltinavas kultūras nams parakstīja līgumu par projekta „Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Baltinavas kultūras namā”
Nr. KPFI – 15.3/49 īstenošanu.
Projekta vispārīgais mērķis ir paaugstināt Baltinavas kultūras nama ēkas energoefektivitāti, panākot oglekļa dioksīda
emisijas un siltumenerģijas patēriņa samazinājumu un dzīves telpas kvalitātes
uzlabošanos Baltinavas novadā.
Projekta aktivitātes:
•
ēkas ārsienas siltināšana;
•
bēniņu papildus siltināšana;
•
cokola siltināšana;
•
koka logu nomaiņa ar PVC
profila dubultā stiklojuma pakešu logiem, koka durvju nomaiņa ar PVC profila durvīm;
•
apkures sistēmas rekonstrukcija
radiatorus aprīkojot ar individuālās siltuma plūsmas radiatoriem.
Tiks panākts
- Oglekļa dioksīda ietaupījums 58
744,55 kg/gadā,
- Siltumenerģijas patēriņš apkurei 75,73
kWh/m2 gadā,
- Oglekļa dioksīda samazinājuma efektivitātes rādītājs 0,44 kg CO2/euro.
Lai izvēlētos būvuzņēmumu, saskaņā
ar Publisko iepirkumu likuma 8.2panta
2014.gada 25.jūnijā tika izsludināts iepirkums būvdarbiem „Kompleksi risinājumi gāzu emisiju samazināšanai
Baltinavas kultūras namā” ID Nr. BKN
2014/01, kurš noslēdzās 2014.gada 7.jūlijā. Tika saņemti tikai pieci piedāvājumi, uzvarētāja noteikšanas kritērijs,
saskaņā ar nolikumu bija zemākās līgumcenas piedāvājums. Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, iepirkumu
komisija pieņēma lēmumu piešķirt līguma tiesības SIA „Akvilons Z”, reģ. Nr.
44103043061, piedāvātā līgumcena 109
530,65 euro (bez PVN), 21% PVN 23
001,44 euro, kopējā cena 132 532,09
euro.

Autoruzraudzības pakalpojumam, pamatojoties uz to, ka saskaņā ar PIL 8.un
8.2pantu iepirkumu procedūra nav jāveic, un MK noteikumiem Nr.112 no
1997.gada 1.aprīļa, iepirkumu komisija
piešķīra līguma slēgšanas tiesības Individuālajam komersantam „BBB”, reģ.
Nr.43402000120, ar līgumcenu 1 500,00
euro, 21% PVN 315,00 euro, kopējā
cena 1815,00 euro.
Būvuzraudzības pakalpojumam, pamatojoties uz PIL 8.un 8.2 pantu, kas nosaka, ka paredzamai līgumcenai
iepirkuma procedūra nav jāveic, tika
veikta tirgus cenu aptauja, izvēlēts pretendents, kas piedāvā zemāko līgumcenu. Izvērtējot trīs piedāvājumus,
zemākā līgumcena bija SIA „Kalna
nami”. Iepirkumu komisija piešķīra līguma slēgšanas tiesības SIA „Kalna
nami”, reģ.Nr. 43403001316, ar piedāvāto līgumcenu 2111,00 euro (bez PVN),
21% PVN 443,31 euro, kopējā cena
2554,31 (ar 21% PVN) euro.
Energoauditu veica SIA „Freya”, reģ.
Nr. 43603027962, līgums noslēgts par
1900,00 euro (bez PVN), kopējā cena
2299,00 euro.
Arhitekta konsultācijas, tehniskā projekta izstrāde līgums tika slēgts ar SIA
„Freya”, reģ. Nr. 43603027962, līgums
noslēgts par 1200,00 euro (bez PVN),
kopējā cena 1452,00 (ar 21% PVN)
euro.
Projekta attiecināmās izmaksas pēc iepirkumu veikšanas 119 876,58 euro,
kopējās izmaksas 145 050,67 euro, neattiecināmās izmaksas 25 174,09 euro.
KPFI finansējums sastāda 84% no attiecināmajām izmaksām, jeb 100 696,33
euro.
Pašreiz notiek būvniecības darbi –
fasādes siltināšana, cokola siltināšana,
radiatoru nomaiņa.
Projekta realizācijas termiņš - no
2014.gada 30.jūnija līdz 2015.gada
31.janvārim.
Informāciju sagatavoja S.Tabore

Uzsākts projekts „Mācāmies būt par sava amata meistariem”

Iesākoties jaunajam gadam, biedrība
„Sukrums” izstrādāja projektu Sabiedrības Integrācijas fondam ar nosaukumu
„Mācāmies būt par sava amata meistariem”. Projekts tika apstiprināts un sākot ar
2014.gada 1.augustu tika
uzsāktas aktivitātes tā realizēšanai un izvirzīto mērķu
sasniegšanai. Projektu finansiāli atbalsta Islande,
Lihtenšteina un Norvēģija.
Kopējās projekta izmaksas
sastāda 20 637.79 EUR, no
kurām 89,98% ietver Sabiedrības Integrācijas fonda
finansējums.
2014.gada 14.augustā
plkts. 11:00 Baltinavas novada vidusskolas Paaudžu
centrā norisinājās projekta atklāšanas pasākumus. Tā ietvaros tika diskutēts par sasniedzamajiem mērķiem,
vēlamajiem rezultātiem un projekta
norises gaitu. Pasākuma laikā uzrunas
klātesošajiem teica:
Aigars Keišs, projekta
vadītājs,
Imants Slišāns, Baltinavas vidusskolas
pārstāvis, Lidija Siliņa, Baltinavas novada domes priekšsēdētāja, Ilga Pleša,
projekta koordinatore, Silvija Ločmele, sadarbības partnera „Saulessvece” pārstāve, Ilona Čoiča,
sadarbības partnera „Kūzuls” pārstāve, un Jugita Boldāne, projekta
grāmatvede. Katram uzrunas teicējam
un klātesošajiem viesiem biedrības
„Sukrums” priekšsēdētājs Aigars
Keišs pasniedza suvenīrus kā piemiņu
no kopābūšanas pasākuma. Suvenīri
bija izveidoti no koka pakava formā
un virsū iegravēts ieraksts „Sukrums”. Šo suvenīru autores ir Vanda
Sutugova, kas darbojas NVO programmā „Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam” un Ilga Pleša. Omulīgas
atmosfēras radīšanas nolūkos pasākums tika

Projekta
„Man, Tev un visiem mums- lai top Baltinavā” aktualitātes
Projektu „Man, Tev un visiem mums- lai top Baltinavā” finansiāli atbalsta
Ināras un Borisa Teterevu fonds. Kopējās projekta izmaksas sastāda 7065,15
EUR, kur 89% sedz „Borisa un Ināras Teterevu fonds”, bet atlikusī vērtība
tiek atbalstīta Baltinavas novada pašvaldībai.
Projekta mērķis ir izveidot tautai pazīstamās lugas „Ontons i Anne” varoņu tematisko parku. Un nu jau ir aizritējuši divi mēneši, kā projekts ir uzsākts. Jūlijs
aizritēja, galvenokārt, vecā tilta nojaukšanas, vietas labiekārtošanas un jaunā tilta
metināšanas darbos. Milzīgu paldies par ieguldīto laiku, negurstošo darbu biedrība „Jaunieši Baltinavai” saka Aigaram Keišam, kurš uzņēmās lielos metināšanas
darbus tilta tapšanas procesā.
Arī augusta mēnesis ir bijis ļoti darbīgs - veiktas noslēguma aktivitātes tilta uzstādīšanas darbos, uzsākta celiņu veidošana un tiek turpināta koka suvenīru izstrāde papildus ienākumu gūšanai. Augusts ir bijis bagātīgs ne tikai ar darbiem,
bet arī ar jauniem brīvprātīgajiem, kuri palīdzēja gan noslēgt darbus pie tilta uzstādīšanas un krāsošanas, gan uzsākt aktivitātes pie bruģa celiņu veidošanas.
Paldies par brīvprātīgo darbu biedrības „Jaunieši Baltinavai” pārstāvji saka
Madarai Nikāzei, Evikai Muižniecei, Sandrim Ločmelim, Artūram Buklovskim,
Edgaram Loginam, Laurim Keišam, Reinim Keišam un Jānim Boldānam.
Prieku rada arī tas, ka projektam ir atbalstītāji un sponsori no malas. Ziedotāju
pulciņam pievienojusies Madara Nikāze no Skrundas, kura projektam ziedoja
150,00 EUR, un uzņēmums „Merkurita”, kurš projektam ziedoja 250,00 EUR.
Biedrība „Jaunieši Baltinavai” aicina ikvienu kļūt par brīvprātīgo un ieguldīt
kaut nelielu daļiņu sava darba parka tapšanas procesā.
Ja vēlies palīdzēt, zvani Ilgvaram +371 26486676 vai Ilgai +371 26123877.
Teksts, foto: Ilga Pleša

iesākts un noslēgts ar brāļu, Ilgvara un Rolanda Keišu, muzikālo priekšnesumu.
Projekta „Mācāmies būt par sava amata
meistariem” ietvaros darbības un aktivitātes
vērstas uz sociālās atstumtības un nabadzības
riskam pakļautajiem iedzīvotājiem.
Galvenā projekta ideja ir
veidot
dokumentālos sižetus
par
novada
amatniekiem un
viņu panākumiem. Biedrības
„Sukrums”
priekšsēdētājs
Aigars
Keišs
uzsver, ka šāda veida dokumentālie sižeti varētu kalpot par motivāciju citiem novada iedzīvotājiem. Ikviens,
kas vēlēsies redzēt dokumentālos sižetus, to
varēs darīt interneta
vietnē www.orudi.lv,
kas ir biedrību „Sukrums” un „Saulessvece” kopprojekts.
Projekta ietvaros plānots veidot arī radošās
darbnīcas gan Baltinavā, gan pie projekta
sadarbības partneriem biedrībām „Saulessvece” Briežuciemā un „Kūzuls” Salnavā.

Aizvadītajā mēnesī radošās darbnīcas varēja
apmeklēt Baltinavas novada Paaudžu centrā.
Kopumā tika organizētas četras floristikas
nodarbībās, kuras vadīja Ingrīda Oļipova.
Četru nodarbību laikā varēja apgūt prasmes
un jaunas iemaņas, veidojot kaprona ziedus,
galda kompozīcijas ar nosaukumu „Lidojošā
krūze”, pašrocīgi izgatavot un izdaiļot dekoratīvos kociņus un apstrādāt fotorāmīšus. Kā
atzina pašas nodarbību apmeklētājas, tad
jaunapgūtās iemaņas ir ļoti vērtīgas. Ir gūtas
jaunas idejas dāvanām un radušās ieceres
jaunu izstrādājumu izveidei.
Visi darbiņi, kurus nodarbību apmeklētājas
izveidoja, tiks nogādāti Amatnīku centrā, kur
to realizācijas gadījumā, nopelnītā naudiņa
tiks atgriezta darba autorēm.
Ar nepacietību tiek gaidītas turpmākās radošās darbnīcas, uz kurām aktīvākās floristikas
nodarbību apmeklētājas gatavas doties gan uz
Salnavu, gan Briežuciemu. Tiek aicināts ikviens interesents sekot līdzi aktuālākajai informācijai par radošajām darbnīcām gan
Baltinavas novada mājas lapā, gan interneta
vietnē www.orudi.lv, gan pie informatīvajiem
stendiem Baltinavā.
Neskaidrību un jautājumu gadījumā sazināties ar Aigaru Keišu + 371 26423947,
aigarskeiss@inbox.lv vai ar Ilgu Plešu +371
26123877, ilga_plesa@inbox.lv.
Teksts, foto: Ilga Pleša

5

Baltinavas_Vestis_augusts_Baltinavas Vēstis 2014.08.28. 13:53 Page 6

2014. gada augusts

Baltinavas novada domes informatīvais izdevums

Sabiedriskās aktivitātes

Baļtinova-Aglyuna

Un, piesaucis klāt ļaudis un savus mācekļus, viņš tiem sacīja: „Kas man grib sekot, tas
lai aizliedz sevi, lai ņem savu kustu un seko man!"
Marka ev. 8:34
„Arī šodien Dievs mūs aicina sekot Viņam. Nešaubies ne mirkli, atmet visu lieko un
dodies ceļā. Atceries, svētceļojums nav pārgājiens, tā ir Dieva dāvana.” : tā teic Rudīte
Laganovska par svētceļojumu uz Aglonu. Rudīte arī šogad organizēja svētceļojuma
grupas gājienu no Baltinavas, tāpēc jautāju par gājiena organizatorisko pusi- Kāda
ir gājiena norise, iespaidi, ikdiena?
- Jau cik gadus rīkojiet svētceļojumus no Baltinavas?
No Baltinavas svētceļojumu rīkojām
otro gadu.
- Kā ar cilvēku atsaucību?
Es domāju, ka atsaucība ir diezgan
liela. Salīdzinot ar pagājušo gadu cilvēku skaits palielinājās līdz 34(pag.
g.-27) Pagājušajā gadā lielākoties
bija Baltinavas iedzīvotāji. Šogad
mums pievienojās pārstāvji no Balviem, Bērzpils, Rēzeknes u.c. Daži no
dalībniekiem mūsu grupu bija
noskatījuši Aglonā un tāpēc vēlējās
šogad pievienoties. Mūsu grupa arī
šogad Aglonā un visa ceļa garumā
skandēja jautras un skanīgas dziesmas. Par to rūpējās Anna Laganovska. un diakons Juris Skutels, kas mums
šogad bija īsta Dieva dāvana.
Šogad daudz lielāka atsaucība bija no Baltinavas draudzes locekļiem. Vecās māmiņas mūs atbalstīja gan vācot finansiālo
ziedojumu, gan sasienot sieru, gan atnesot
medus burciņu. Vislielāko atbalstu viņas
mums sniedza lūdzoties par mums, kas bija
jūtams visa ceļa garumā. No vietējiem uzņēmējiem mūs atbalstīja veikals „Pietālava”, z/s „Mītkes”,
Bleideļu gim.,
I.Gabrāne ar ģim., Skabu ģim., Kubuliņu
ģim., Ločmeļu ģim., Kūkoju ģim, F. Avišāne.
Nepārprotami atbalsts bija no prāvesta
Staņislava Prikuļa, Baltinavas vsk.(īpaši no
direktora I. Slišāna), Baltinavas kristīgas
internatpamatsk.(no direktores I. Vilkastes,
sk. I.Carevas u.c skolotājiem un darbiniekiem).
- Vairāk piesakās jaunieši vai tomēr vecāki cilvēki?
Runājot par vecumu - šogad jaunākajam
dalībniekam bija 5 g. un vecākajam -87g.
Iet bērni, iet ģimenes ar bērniem, jaunieši,
pieauguši cilvēki, vecāka gada gājuma cilvēki. Es pieņemu viņus visus kā ģimenes locekļus. Katram vajadzīga sava pieeja.
Sākumā dažiem ir grūti pieņemt biedru
rīcību, bet beigās visiem ir grūti šķirties.
Grupas skaistums ir tieši cilvēku dažādībā,
jo katrs nāk ar savu rozīnīti. Es visu grupiņu ceļotāju varētu salīdzināt ar skaistu
puķu pušķi, kur katrs zieds ir nācis no visdažādākajām, burvīgajām pļavām un dārziem. Divu vienādu tajā nav. Sākumā ziediņi
ir pumpuros un pusatvērti. Bet jāraugās, lai
neviens no ziediņiem netiktu aizlauzts vai
ievainots, kamēr nav sasniedzis galamērķi.
- Vai ir cilvēki, kam došanās svētceļojumā jau izveidojusies kā tradīcija (kopā
dodieties katru gadu) ? Cik ilgs aptuveni
sanāk gājiens (cik dienu)?
Arī šogad ceļā bijām 6 dienas.
No tiem, kas šogad devās svētceļojumā, 10
-gāja pirmo reizi, 11- dalībnieki bija arī pagājušo gadu ar mums. Visi pārējie ir jau gājuši kā nu kurais- vairākas reizes un no
dažādām vietām. Vectētinš Alberts kā īsts
veterāns šogad devās jau divdesmit pirmajā
svētcelojumā. Man pašai šis bija 2. svētceļojums gan ejot, gan organizējot. Kā cilvēki
izmainās! Viņi mājās aizbrauc pavisam citi
- garīgi un morāli paaugušies.
- Kas bija sarēžģītākais (laikietilpīgākais)
pasākuma norisē, organizēšanā?
Ļoti lielu darbu, laiku, izdomu svētceļojuma plānošanā un norisē ieguldīja mana
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meita Anna un diakons Juris.
Anna izveidoja dziesmu grāmatu. Mūsu
grupu varēja atpazīt pēc karoga, ko arī bija
veidojusi pati Anna. Diakons Juris ar lielu
atbildību un centību strādāja pie stundu
liturģijas grāmatas. Tad vēl sīki bija izstrādāta katras dienas norise, kas īstenībā sakrita gandrīz līdz minūtēm.
- Vai naktsmājas vienmēr ir sarunātas,
vai vajag kādu nakti nakšņot arī teltīs?
Naktsmītnes es centos sarunāt jau laicīgi.
Nakšņojam klubos, skolās, pagastmājās. Ir
vajadzīgs jumts uz galvas un grīda arī.
Ideāli, ja ir silts ūdens vakarā, duša. Bija
arī peldes ezerā. Visur ir viesmīlīgi saimnieki un saimnieces.
Grūti ir pārspēt mūsu tuvākās kaimiņienes, kluba vadītājas Valentīnas viesmīlību
Saļņavā, tāpat arī direktores Anitas silto
uzņemšanu Rogovkā.
Šogad pirmo gadu nakšņojām Rēzeknes
poļu ģimņāzijā, kur mūs apčubināja laipnā
skolas direktore Valentīna. Lūznavā mūs
sagaidīja ļoti jauks un viesmīlīgs,praktisks
pagastvecis Vladimirs, pamudinot arī vietējos iedzīvotājus uz ciemiņu sagaidīšanu.
Svētceļniekus lielākoties uzņem kā svētību.
Tad tā es visus aicinu arī uzvesties,lai nebūtu kauns atgriezties.
- Vai nav fiziski pārāk grūti izturēt,
(tomēr liela slodze uz kājām, kā arī laikapstākļu ietekme)?
Šogad garākajā maršruta dienā bija jānoiet 24 km Rogovka- Rēzekne. Pārējās
dienās arī bija ap 20 km. Kopā noiets apmēram 126 km. Liekas, 20 km ,tas ejot ir
daudz. Bet to mēs neveicam vienā stiepienā. Raitu soli mums palīdzēja uzturēt
dziesmas; svētceļnieku radio; lūgšanas- rožukronis, krustaceļš; ceļš klusumā pa vienam; pārrunas ar biedru un vienkārši
jautri joki. Apmēram ik pēc 3-5 km bija atpūta, reizēm arī biežāk. Tas atkarībā no gājēju mundrumu un dažādām ķibelēm.
- Kā ar ēšanu- pārtiku parasti jau iepriekš sagatavojiet nepieciešamā daudzumā, vai pērkat tuvākajos veikalos?
Vai sanāk arī atpūtas brīži, piemēram,
ar ugunskura kurināšanu un desiņu cepšanu?
Plus,mīnus pusceļā bija pusdienas ar garāku atpūtas laiku. Pusdienu vietu nolūkoja
saimniece ar dežūrkomandu. Šogad saimniecei Ivetai un šoferim Normundam tas
lieliski izdevās. Ja karsta diena, bija lieliski, ja varēja nopeldēties. Ja bija lietus,
labi, ka bija jumts virs galvas. Ne visi saimnieki gribēja savās mājās ielaist tādu ba-

riņu viesu .Visi viesmīlīgie saimnieki saņēma pateicības balvu un mūsu dziesmu.
Saimniece Iveta mums šogad ēdienu centās gatavot uz uguns, tāpēc svarīga bija
ugunskura vieta.
Telpās, maltītes gatavošanai,izmantojām
gāzes plīti. Dalībniekiem līdzi bija sarūpēti
dažādi dārzeņi, ievārījums, medus. „Balvu
maiznieks” mums arī šogad sagādāja maizīti. Balvu „Senda DZ” un Baltinavas „PieTālava” mūs atbalstīja ar dažādiem
produktiem.
No dalībnieku dalības naudiņas tika
pirkti gaļas produkti
un tādi produkti,
kurus nevar ilgstoši
uzglabāt.
Tā kā mēs gājām 6
dienas un ticības
patiesības arī ir 6,
tad mēs katru dienu
centāmies iepazīt
katru no tām, Dienas bija garīgi ļoti
piepildītas. No rīta
dienu sākām ar Laudēm un beidzām ar
Vesperēm.
Katru dienu ejot
lūdzāmies Rožukroni un Krustaceļu.Vakaros
uzzinājām , kas ir Gaismas liturģija , Adorācija Vissvētākajam Sakramentam, baudījām filmu vakaru, veidojam skečus,

prezentējām grupiņas, dalījāmies iespaidos, pārdzīvojumos un katru vakaru viens
otru svētījām un novēlējam saldu miegu.
Pirms gulētiešanas jaukā Diānīte dakterēja
tulznas un iegūtos mazos ievainojumus, jo
lielo, paldies Dievam, mums nebija.
- Kādas sajūtas nokļūstot galapunktā?
Vai nogurums netraucēja izjust svētkus
visā to krāšņumā?
Sasniedzot Aglonu, viss nogurums pazūda
kā nebijis. Atvērās otrā elpa. Dievmātes
svētgleznas priekšā bija milzu pateicība
Dievam un Dievmāmiņai par doto iespēju
tur nokļūt, un prieka un gandarījuma asaras. Un, lūk arī visjaukāko ziedu pusķi varējām nolikt pie Dievmātes altāra. Nu ziedi
bija pašā plaukumā...Tās bija mūsu pašu
sirsniņas, kas tika atvērtas Dieva mīlestībai
šī celojuma laikā. Cerēsim, ka vēl ilgu laiku
šis vasaras piedzīvojums mūs priecēs. Bet
patiesībā to darbu, ko Dievs ir uzsācis pie
katra no mums diez vai mēs varam nojaust...
Liels paldies visiem, kas mūs jebkādā
veidā atbalstīja. Paldies vecākiem, kas uztic
savus bērnus šajā ceļā. Paldies arī manai
ģimenei par pacietību un izturību gan ceļojuma sagatavošanas, gan norises laikā.
Lai Dievs jūs bagātīgi svētī un dāvā visas
nepieciešamās žēlastības!!!
Madara Balode
Foto: Rudīte Laganovska

Senioru ekskursija
11.jūlija rītā seniori, kas vēlējās paceļot, apskatīt Latvijas skaistākās vietas, pulcējās
pie KN, lai dotos ekskursijā .Diena bija saulaina, jauka, noskaņojums visiem labs.
Stāmerienē mēs apskatījām Sv. Ņevas Aleksandra pareizticīgo baznīcu. Baznīca atrodas
pašā ezera krastā, skaistā vietā. Gids sīki izstāstīja par baznīcas atjaunošanu, lepojoties
stāstīja par kristāliem, kas iestrādāti torņu krustos. Sv. Mises tur vada mūsu novada puisis
Tēvs Aleksandrs. Aizdedzām svecītes par saviem mīļajiem. Netālu atrodas arī Stāmerienas
pils, tāpēc nolēmām to apskatīt no ārpuses, izstaigājām seno parku .Ievērojām, ka pilij ļoti
nepieciešams remonts.
Tālāk ceļš veda uz Zeltiņiem. Gide mūs jau gaidīja pie muzeja. Iepazināmies ar interesantajiem muzeja materiāliem, devāmies uz bijušo kodolraķešu bāzi. Tur uzzinājām, ka
Latvijā bija starpkontinentālās kodolraķetes, kā arī visu par virszemes un pazemes kodolraķešu bāzēm, raķešu darbību, palaišanu, apsargāšanu. Brīvdabā apskatījām Ļeņina pieminekli.
Alūksnē Bībeles muzejā apskatījām daudzos bībeļu izdevumus, sākot no pirmās 1694.
gadā latviešu valodā izdotās līdz pat
mūsdienu datorbībelei. Muzejā ir vairāk kā 220 Bībeles. Pirmo bīleli latviešu valodā no oriģinālvalodām
iztulkoja vācu mācītājs Ernests Gliks.
Te varēja iegādāties mūsdienās izdotās
Bībeles, kā arī citas kristīga satura grāmatas, atklātnes un dažādus suvenīrus
Paldies novada domei, kultūras darba
organizatorei Guntai, šoferim Arnim
par šo jauko ekskursiju!
Teksts, foto: A. Krakope.

Sveicam Rikavas etnogrāfisko ansambli
Rikavas etnogrāfiskajam ansamblim 60 gadu garumā tautas dziesma ir bijusi ne
tikai vaļasprieks, bet arī dzīves stils, viena no lielākajām vērtībām un veids, kā apliecināt savu latvietību, latgaliskumu, kā arī izrādīt cieņu un mīlestību pret savu dzimto
pusi.
Mēs, Baltinavas sievas, devāmies ceļā, lai sveiktu Rikaviešus šajos skaistajos svētkos.
Rikavā ar prieku un saviļņojumu piedalījāmies kopīgā dziesmotā gājienā uz Rikavas skolas
parku, nesot sava kolektīva karogu. Kopā bija 10 kolektīvi.
Dziedot vasarīgas dziesmas piedalījamies „Sīna tolkā”. No karstās saules slēpāmies koku
ēnā, sēžot uz līdzpaņemtajām segām, vai soliem. Kā jau pēc talkas nākas, baudījām „Dīneškys sīna pļovā.” Apmeklējām arī atjaunoto folkloras materiālu krātuvi –muzeju.
Priecājāmies par Rikavas jauno, skaisto
kultūras namu.
Ar labām domām un laba vēlējumiem
bijām kopā svinīgajā pasākumā „Lielais
lakats”, kurā Rikavieši atcerējās kā dzīvojuši un strādājuši pagājušos 60 gadus.
Rikavieši ir ne tikai labi dziedātāji, bet arī
labi aktieri
Nobaudījuši svētku torti un citus svētku mielasta gardumus, dziedādamas devāmies mājās.
Teksts, foto: A.Krakope
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Kultūras pasākumi

Novada iedzīvotājai Valentīnai - 100!
Atļauj šodien saviem gadiem ziedēt
kā ziedlapiņām, kuras saulē plaukst,
Atļauj šodien saviem gadiem skanēt
kā melodijai, kura sirdī šalc.
Ļauj kādam sapnim šodien zvaigznēs mirdzēt,
Lai dienu skrejā tie pie tevis trauc!
/A.Āre/
Saulainajā 15. augusta dienā, kad Aglonas bazilikā
notika Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki, lieli svētki svinēti arī Baltinavas novada
iedzīvotājai Valentīnai Ločmelei, kas atzīmēja apaļo
100 gadu dzīves jubileju. Valentīna Baltinavas novadā šobrīd ir vecākā iedzīvotāja.
Svinībās ar jubilāri kopā bija ģimene- dēls, vedekla,
māsa un māsasmeita, kas dienu padarīja vēl īpašāku. Kā
pastāstīja jubilāre, visas dienas garumā sagaidīti daudzi
ciemiņi – gan radinieki, gan kaimiņi. Tāpat saņemti
telefona zvani ar laba vēlējumiem. Ciemos ieradās arī
Baltinavas novada domes priekšsēdētājas vietniece
Sarmīte Tabore un sabiedrisko attiecību speciāliste
Madara Balode, lai domes vārdā suminātu gaviļnieci.
Valentīna nāk no Šķilbēniem, dzīvojusi 11 cilvēku kuplā ģimenē.
Uz Baltinavu pārcēlās pēc Kā atzina Valentīna, Baltinavā viņai ļoti
patīkot, dažkārt gan nedaudz pietrūkstot dzimtās vietas.
Valentīna pastāstīja par saviem hobijiem, vaļaspriekiem: „Kad
biju jaunāka daudz adīju un izšuvu. Veidoju visdažādākos rokdar-

bus. Ļoti patika aust, tāpēc noaustas segas teju visiem radiem.” Ciemiņiem dažus savus
darbus arī parādīja– austas segas
un izšūtas galda sedziņas.
Valentīnas māsa, kurai, nākamajā gadā arī apaļa jubileja -90
gadi, pastāstīja, ka jubilārei esot
vislabākā atmiņa no tuvākajiem
radiem: „Valentīna vēl joprojām
atceras krievu dziesmas un dzejoļus, kas jaunības gados īpaši
patikuši.”
„Jaunībā ļoti daudz strādāju.
Neslimoju – ne klepu saķēru, ne
gripas slimoju. Arī pie ārstiem
uz pārbaudēm nekad neesmu
braukājusi, ja nu vienīgi, kolhoza laikos, kad bija jāiet pārbaudīt plaušas. Tagad nu jau
klāt grūtības pārvietoties, arī
dzirde vairs nav tik laba kā
agrāk” stāstīja Valentīna. Vēl pirms diviem gadiem jubilāre pati
slaukusi gotiņu, bet tā apslima, nācās nodot, bet vietā jaunu vairs
neiegādājās.
Lai Dieva svētība un līdzcilvēku labestība dāvā Valentīnai vēl
daudz saulainas dzīves dienas!
Teksts, foto: Madara Balode

Ciemiņi pašvaldībā- Baložu kultūras centra darbinieki smeļas iedvesmu Baltinavā
20. augustā pieredzes apmaiņas brauciena
ietvaros Baltinavas novadā viesojās Ķekavas
novada Baložu pilsētas kultūras centra darbinieki. Ciemiņi interesējās par realizētajiem
projektiem, par kuriem pastāstīja priekšsēdētājas vietniece Sarmīte Tabore. Tā kā šobrīd aktīvi noris siltināšanas darbi projekta ietvaros,
ciemiņus interesēja arī paredzētie darbi saistībā
ar kultūras nama renovāciju. No viesiem uzzinājām, ka mūsu kultūras nama ēkai ir „brālis”,
pēc tāda paša projekta būvēts arī Salaspils
kultūras nams.
Patīkami, ka viesi zināja, ka „Ontans i Anne”
izcelsmes vieta ir Baltinava. Ciemiņiem arī ļoti
interesēja „Jaunieši Baltinavai” aktīvo jauniešu
sarūpētie suvenīri, kurus iegādājoties nauda
tiek ziedota tematiskā parka izveidei.
Kultūras nama vadītāja Gunta Pudnika iepazīstināja ar kultūras pasākumiem, tradīcijām, radošajām aktivitātēm un pulciņiem.
Uz atvadām viesi aicināja ciemos uz Baložiem, jo šādi pieredzes apmaiņas braucieni sniedz iespēju ielūkoties citu novadu kultūras
dzīvē, kā arī smelties jaunas idejas savai darbībai.
Teksts, foto: Madara Balode

Aktuāli iedzīvotājiem
Sākas laikraksta Diena un telekompānijas TV3
rīkotais projekts Latvijas lepnums 2014
Jau 11. gadu laikraksts Diena un telekompānija TV3, piedaloties
draugiem.lv, organizē projektu Latvijas lepnums, kurā tiek godināti
pašaizliedzīgie un apņēmīgie cilvēki, kas kādam ir nesavtīgi palīdzējuši
nelaimē, devuši cerību, iedvesmojuši vai piepildījuši klusu sapni. No
13. augusta līdz 15. oktobrim projekta organizatori gaida pieteikumus
Latvijas lepnumam 2014.
Laikrakstā Diena akcijas laikā līdz gada beigām tiks publicēti stāsti par Latvijas lepnumam
pieteiktajiem cilvēkiem. Otrajos Ziemassvētkos, 26. decembrī, Latvijas lepnums 2014 noslēgsies ar godināšanas ceremoniju kanālā TV3, kurā simboliskā Latvijas lepnuma balva Zelta ābele - tiks pasniegta desmit nominācijās.
Par Latvijas lepnuma balvas laureātiem argumentētā diskusijā lemj Latvijas lepnuma žūrija. MTG TV un radio vadītāja Latvijā Baiba Zūzena: „Pateicoties projektam Latvijas
lepnums, mēs ik gadu pārliecināmies, cik daudz Latvijā ir gaišu, krietnu un nesavtīgu cilvēku. Viņi dzīvo tepat mums līdzās un ik gadu iedvesmo ikvienu no mums labiem darbiem.”
AS Diena valdes priekšsēdētājs Edgars Kots uzsver, ka Diena vienmēr ar gandarījumu un
lielu atbildības sajūtu piedalās projekta rīkošanā, jo Latvijas lepnums ceļ gaismā to, kas
mūsu dzīvēs ir patiesi vērtīgs. „Latvijas lepnums jau iegājis otrajā gadu desmitā, un nu
jau droši var teikt, ka tas ir kļuvis par vērtīgu tradīciju un katru gadu no jauna atgādina,
ka laba sirds, cilvēcīga rīcība un drosme ir zelta vērtē.”
Šogad projekts Latvijas lepnums notiek ar valsts akciju sabiedrības Latvijas dzelzceļš un
Rīgas brīvostas pārvaldes gādību.
Latvijas lepnuma kandidātus var pieteikt, sūtot vēstules uz latvijaslepnums@dienasmediji.lv vai pa pastu, adrese: Latvijas lepnums, Mūkusalas iela 15, Rīga, LV-1004, kā arī
aizpildot pieteikuma anketu portālos www.diena.lv, www.tv3.lv un www.draugiem.lv/latvijaslepnums.

Osvalds 2014
2014. gada 9. augustā, Baltinavas parka
teritorijā 19. reizi tika rīkots mūzikas festivāls „Osvalds”, kas ir visvecākais mūzikas festivāls Latgalē. Gadu gaitā ir bijuši
gan kāpumi, gan kritumi, tomēr „Osvalds”
jau gatavojas svinēt 20 gadu pastāvēšanas
jubileju, kas būs 2015.gadā. Šā gada festivāls noritēja tradicionālā „Osvalda” garā.
Tika saglabāts 3 vienlaicīgi darbojošos skatuvju formāts ar dominējošiem pop, šlāger,
rock un elektroniskās mūzikas virzieniem.
Uz Tradicionālās skatuves tika piedāvāta
iespēja redzēt Latvijā pazīstamus pop un
šlāgermūzikas izpildītājus, kā arī vairākas
tuvākās apkārtnes rok grupas. Uz Tradicionālās skatuves uzstājās „Musiqq”, Liene
Šomase un Jānis Moisejs, „Mākoņstūmēji”,
„Bez PVN”, „Tranzīts”, „Naprouts”, „Elektrolīts”.
Otrā - Zaļumballes skatuve atvēlēta šlāgermūzikai, kas noteikti ir populārākais mūzikas stils šajā apvidū. Šī mūzika lieliski
iederas kopējā atmosfērā, ar savu pozitīvismu radot brīnišķīgu zaļumballes atmosfēru. Kur gan citur to izbaudīt, ja ne īstos
laukos kopā ar sirsnīgiem un jautriem
muzikantiem no grupām „Galaktika”,
„Vilx”, „Kreisais pagrieziens”, „Rolise”,
Otto, kā arī Aināru Lipski un Jāni Keišu.
Trešā - Elektroniskās mūzikas skatuve
viennozīmīgi ir ieņēmusi stabilu vietu festivālā, kur azartiska dīdžeju uzstāšanās
savienojas ar iespaidīgu skaņas, video un
gaismas šovu. Tas pretēji jaukajai zaļumballes atmosfērai ir pilnīgi kontrastējoši, bet
kopsummā veidoja daudzpusīgu un krāsainu festivāla programmu. Šīs skatuves
programmu šogad nodrošināja - DJ Mārtiņš
Kreilis (European Hit Radio), Badly Furnished Room Dj TRIO, Dj Čivix, Dj Barik, Dj
Andre White, Dj BumbleBeat, Dj NuFreak.
Īpaša atrakcija pasākuma viesiem bija lēciens ar katapultu 18 metru augstumā, ko
izmēģināja daudzi drosminieki. Tika rīkota
arī loterija, kuras galvenā balva bija televizors. Turklāt ļoti priecēja tas, ka lietus
nelija, un kopumā pasākums bija izdevies!
Teksts: Gunta Pudnika
Rakstā izmantota informācija no
http://www.diogens.lv/osvalds/osvalds201
4.htm

Aicināti piedalīties arodapmācībās

2014. gada 10. un 11. septembrī
Balvu novada pašvaldības aģentūras
Ziemeļlatgales Biznesa centrā,
Vidzemes ielā 2B, Balvos
Aicinām lauksaimniecības produkcijas ražotājus, mājražotājus piedalīties arodapmācībā 16 akadēmisko stundu apjomā!
Mācību tēma : „Prasības un iespējas lauksaimniecības uzņēmumu saražotās produkcijas
tiešajai tirdzniecībai”. Pasākumu organizē LLU Mūžizglītības centrs - Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma „ Arodapmācības un informācijas pasākumi”
aktivitātes „ Arodapmācības” apakšaktivitātes „ Nozares speciālistu līmeņa mācību organizēšana” ietvaros. Lektore ar inženierzinātņu doktora grādu, docente, Pārtikas tehnoloģijas
katedra, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Erasmus u.c. starptautisko izglītības
programmu mācībspēks Dace Kļava.
Arodapmācību laikā tiks apskatītas tēmas:
-noteikumi, kuri jāievēro uzņēmumu saražotās produkcijas tiešajā tirdzniecībā, kā arī pārdošanas veicināšanas pasākumi;
-dažādu produktu tirdzniecības iespējas, veidi un nepilnības, to noteicošie faktori- iekšējā
vide, ārējā vide;
-tirgus segmentēšana, pircēju mērķa tirgus noteikšana atbilstoši piedāvātajiem produktiem;
-produktu pārdošanas veicināšanas pasākumi, to popularizēšana, kontaktinformācijas
sniegšana, reklāma, atbalsta pasākumi, akcijas;
-mājražotāju ražoto produktu zīmola izstrāde, stratēģijas noteikšana.
Līdzdalības maksājums 21.34 EUR.
Vietu skaits ierobežots. Apmācību noslēgumā sertifikāts. Pieteikšanās un papildus informācija, rakstot uz e-pastu gunta.bozoka@balvi.lv vai zvanot 26461435 līdz 8. septembrim.
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Sporta notikumi
Svātūnes ezera kauss
Šī gada vasaras divas nedēļas priecēja iedeguma un peldēties mīļotājus ar patīkamiem laika apstākļiem. Ne mazums cilvēku apmeklēja Svātūnes ezera pludmali. Starp
šiem apmeklētājiem ne mazums vēlējās uzspēlēt volejbolu, tāpēc radās doma uzrīkot
arī sacensības.
Diemžēl dažas dienas pirms sacensībām laika apstākļi krasi mainījās, kas atbaidīja daudzus
potenciālos kausa pretendentus. Bet sacensības tomēr notika un volejbola entuziastus sacensību gaitā palutināja volejbola spēlei ļoti labi laika apstākļi.
Lai varētu krietni izspēlēties, tika nolemts spēlēt netradicionālās komandās – salozējot
spēlētājus dažādos virknējumos tā, lai katra spēle būtu ar citu partneri. Sacensību gaitā
katram spēlētājam bija jānospēlē 12 seti līdz 15 punktiem, tā, ka sacensību slodze sanāca
pamatīga. Noslēgumā saskaitot visus punktus izrādījās, ka pa 8 uzvarām bija diviem spēlētājiem - Jānim
Kašam un Arvim
Keišam, kuri tad
arī saņēma SIA
„Kalna nami”
dāvātos kausus.
Teksts, foto:
Henrihs Logins

Nemanāmi ir paskrējusi vasara, un ar krāsainām asteru
adatām un gladiolu zobeniem ir atnācis septembris.
Katru gadu tas ir satraukuma pilns laiks gan bērniem, gan
vecākiem, gan arī skolotājiem un citiem izglītības iestāžu
darbiniekiem.
Daļai bērnu tā ir pirmā reize, kad māmiņa vai tētis pie
rokas atved savu lolojumu uz bērnudārzu un nodod
audzinātājas rokās. Citiem tas ir prieks par tikšanos ar sen
nesatiktiem draugiem. Piecgadīgie bērni jūtas pieauguši un
svarīgi, jo nu jau viņi ir lieli un dodas uz savu piecgadīgo
klasi. Arī skolotājām tas ir satraukums un reizē arī
izaicinājums realizēt jaunas idejas.
Radošu, interesantu un notikumiem bagātu
jauno mācību gadu!
Baltinavas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja
Ilze Ločmele

Jaunieši tiek pie medaļām volejbola mačos!
Vasara viennozīmīgi ir laiks, kad visaktīvāk var spēlēt pludmales volejbolu un
pilnveidot savas prasmes šajā sporta veidā. Arī šovasar mūsu kaimiņu novados norisinājās dažādi pludmales volejbola turnīri un atklātie čempionāti, kuros dalību ņēma
arī Baltinavas jaunieši. Visplašāk mūsu novads tika pārstāvēts Viļakas novada atklātajā
pludmales volejbola čempionātā, kurš sastāvēja no 4 posmiem, 3 no tiem notika Viļakā,
bet 1 Borisovā.
Katrā no posmiem jauniešiem vajadzēja parādīt savu labāko spēli, lai iegūtu pēc iespējas
lielāku punktu skaitu kopvērtējumā, sasummējot 3 labāko posmu rezultātus.
Šogad Baltinavas sportisti mājās pārveda vairākas godalgotās vietas. Sīvā un spēcīgā 7
komandu konkurencē Arvils Keišs un Zigmārs Keišs izcīnīja 3. vietu savā ( 1998.gads un
jaunāki) vecuma grupā. Kristīne Keiša un Sandra Petrova 6 komandu konkurencē arī izcīnīja 3. vietu, 1998.g. un jaunākas vecuma grupā.
Visvairāk spēlētāju bija 1997-1975.gadā dzimušo vīriešu grupā, tajā dalību ņēma 11 komandas. Valters Doru un Lauris Keišs
spraigā cīņā izcīnīja arī 3.vietu. Kā jau parasti, vismazāk komandu bija sieviešu
(1997-1975.g) vecuma grupā. Tikai 3 un
divas no tām pārstāvēja Baltinavas novadu.
2. vietu izcīnīja Egita Keiša un Līga Careva,
bet 1. vietu Agita Keiša un Aiga Boldāne!
Sveicam!
Teksts: Agita Keiša

20.septembrie jov
treispadsmitū reizi iz Upītes
Tautas nomu sabrauks
dažuodas grupas i daudzi
dzejnīki nu vusas Latgales!
Kuo kotru godi byus gon popularas, gon pavusam jaunas grupas, gon
dzejnīki ar lylu pīredzi, gon ar mozuoku pīredzi.
Šūgod dziersdiesem: “Bez PVN”, “DabasuDurovys”, “Krampis”, “Green Novice”,
“Napruots”, “Unknown artist” i viel daudzas cytas grupas. Sovu dzeju lasies
Mārīte Slīšāne, Ilze Sperga, Karonhisake, Raibīs Suns, Juons Ryučāns i daudzi
cyti dzejnīki.
Jov nu 2002.goda mes svinam festivalu “Upītes Uobeļduorzs”, a šūgod festivāla dalībnīki īstuodies uobeļduorzu pi Upītes Tautas noma, lai piec dažīm
godīm festivālu varātu gon klausietīs, gon iest uobulus nu “Upītes Uobeļduorza”.
Viel šūgod tuom grupuom, kam nav izdūts albums, byus īspieja duovonā
sanimt vīnas dzīsmes īrokstu profesionālejā studejā. I, kas golvanīs, ka
stilam nav nūzeimes, golvanī, lai dzīsmes nuok nu sirds.

20.septembrie teikamies “Upītes Uobeļduorzā”.

I zd evu mu s a ga tav o ja: Ma d ara Balod e, ( tālr. 202 32378 , e- p as ts : s a b .a t t iecib a s @ b alt in a va .lv )
I es p ies t s S I A “Lat gales d ru k a”, Bazn īcas iela 28 , LV-4 6 01 .
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