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Ar patriotismu sirdīs skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos!

Baltinavas novadu XI Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētkos
godam pārstāvēja Baltinavas vidusskolas
jauktais koris (vadītāja Aija Nagle),
Mūzikas un mākslas skolas pūtēju orķestris (vadītājs Aigars Bukšs), Mūzikas un
mākslas skolas kapela (vadītāja Ilona
Bukša). Kolektīvus atbalstīt līdzi devās
skolotājas- Inta Ludborža, Lilita
Kūkoja- un BMMS direktore Marija
Bukša, kā arī darba grupa- koordinatore
Gunta Pudnika un Madara Siliņa.
Mēģinājumu grafiks bija saspringts,
taču mēģinājumi bija sadalīti tā, lai katrs
kolektīvs laicīgi atgrieztos uz skolu (Jāņa
Poruka vidusskolu), uz ēdienreizēm.
Ceturtdien 9. jūlijā Starptautiskajā izstāžu zālē Ķīpsalā notika pūtēju orķestru
koncerts „Taures sauc”, kurā piedalījās arī
baltinavieši. Koncertā piedalījās 41 Latvijas
izglītības iestāžu pūtēju orķestris ar 1600
dalībniekiem.
Mūzikas un mākslas skolas kapela,
soliste Sonora Logina, 10. jūlijā uzstājās
Folkloras kopu programmā „Riti Raiti”.
Vidusskolas koris, savukārt kuplināja dziedātāju pulku svētdienas noslēguma koncertā
„Manā dziesmā tu...”
Svētdienas rītā kopīgi devāmies svētku
gājienā „Ābēcēdē...ūvēzēžē”. Lai gan naktī
saņēmām ziņu, ka gājiens tiek atcelts, un
piedalīšanās tajā ir katras pašvaldības lēmums, nolēmām tajā piedalīties, jo tieši gājiens ir viens no skolēnu gaidītākajiem
pasākumiem šo svētku laikā .
Gājienā mums piebiedrojās arī novada
domes priekšsēdētāja Lidija Siliņa un vidusskolas direktors Imants Slišāns.

Pēc svētkiem dalībnieces dalījās
savos iespaidos. Agita: „Šie svētki atkal
pierādīja, cik mēs esam varena un
lepna tauta, jo starp mums ir tik daudz talantīgu dziedātāju un dejotāju. Visas mazās
nebūšanas tika kompensētas, atrodoties lieliskā kompānijā, izdziedot skaistākās
latviešu kora dziesmas un sajūtot patriotisma degsmi sirdī!”
„Dziesmu svētki mums liek uz vairākām
dienām aizmirst ikdienas darbus, rūpes. Tie
sniedz lielisku iespēju būt ne tikai kopā ar
savu kolektīvu, bet arī ar vēl vairākiem
tūkstošiem dziedātāju un izdziedāt pašas
skaistākās latviešu dziesmas. Svētku noslēgumā pārņem fantastiskas sajūtas, kad
skudriņas skrien par kauliem un gandarījuma sajūta, ka esi izturējis mēģinājumus.
Atbraucot mājās tevi pārņem gan prieks un
gribas to visu- dzīvošanu kopā, negulētās
naktis, smieklus, mēģinājumus, koncertus
piedzīvot atkal un atkal, gan arī skumjas, ka
viss labais tik ātri beidzas.” savās sajūtās
dalījās svētku dalībniece Lāsma.
„Tā ir nedēļa, kurā mēs
katrs apzināmies savu
latvisko, un lielākoties
gājienā- arī latgalisko
identitāti, ar svētku sajūtu
un īpašu lepnumu uzģērbjam tautu tērpu, nedēļa,
kuras kopējo noskaņu pa
īstam gūstam tikai braucot
mājās - autobusā vēlreiz un
vēlreiz dziedot kora dziesmas, atceroties, kā dziedājām uz skatuves, kā mēs tur
raudājām, kā viens otru

atbalstījām, arī uztraucāmies. Tā ir fantastiska kopā
būšanas nedēļa, kad apmēram 30 cilvēki guļam uz neērtiem matračiem, krācam
viens otram ausī, ēdam
kopā brokastis, pusdienas,
vakariņas, pa tumsu spēlējam bumbu un taisām dančus skolas
3.stāvā. Tā ir „Saule, Pērkons, Daugava”,
„Kalniem pāri” un „eeeeeeeeeeeee” vilnītis pāri visai skatuvei, autobusā un mūsu
sociālajos portālos vēl ilgi pēc svētkiem.”
svētku dalībniece Beāte.
Liels paldies jāteic novada domei, kas
finansiāli atbalstīja Baltinavas kolektīvu
dalību svētkos! Paldies kolektīvu vadītājiem- Aijai Naglei, Aigaram Bukšam, Ilonai
Bukšai! Paldies Mūzikas un mākslas skolas
direktorei Marijai Bukšai, skolotājām Lilitai
Kūkojai un Intai Ludboržai par atbalstu un
palīdzību svētku norisē! Paldies šoferiemArnim Višņekovam, Normundam Švīgeram
un Vijai Jermacānei! Paldies svētku koordinatorei Guntai Pudnikai!
Svētkos piedzīvotie mirkļi un emocijas
mūžam glabāsies mūsu sirdīs un atmiņās!
Tiksimies nākamajos svētkos!
Teksts, foto: Madara Siliņa

Sveiciens septembrī! Pēc ilgāka
pārtraukuma, „Baltinavas Vēstis” nu
atkal nonāk pie Jums drukātā variantā.
Ar dažādiem pasākumiem un notikumiem piepildītais jūlijs un augusts steidz
teikt ardievas un piekāpties jaunā
mācību gada sākumam. Katram no
mums šī vasara nesa savus pārsteigumus, piedzīvojumus, īpašus mirkļus un
notikumus.
Šovasar Baltinavas iedzīvotājiem,
iebraucējiem un izrādes „Ontons i
Anne” cienītājiem par prieku Baltinavā
atklāts jauns tūrisma produkts- tematiskais „Ontona i Annes” parks. Šovasar
notika arī ilgi gaidītā Tilžas ielas seguma
atjaunošana, par ko lielākais prieks
pašiem baltinaviešiem. Tilžas, Skolas un
Sporta ielās uzstādīts arī jauns ielu apgaismojums. Liels paldies jāteic „Latvijas Valsts ceļiem”, kas uzklausīja mūsu
vēlmes un veica tranzītielas P45, kas bija
kritiskā stāvoklī, seguma atjaunošanu.
Neskumsim par to, ka vasara savu
ritējumu steidz noslēgt, priecāsimies par
katru silto un saulaino dienu! Un arī
kāda lietus pile vai pat šalts tad vairs
nešķitīs tik nomācoša.
Madara

Īsumā
LLKC ir izstrādājusi kalkulatoru
kritēriju aprēķinam projektam
„Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem
uzņēmējdarbības uzsākšanai”, ievadot
savas
saimniecības
raksturojošos
lielumus var aprēķināt punktu skaitu
konkrētai saimniecībai. Jāsavāc vismaz
60 punktus. (kalkulators atrodams
Baltinavas
mājaslapā,
sadaļā
jaunumi/lauksaimniecība)
Jau 12. gadu laikraksts Diena un
telekompānija TV3 organizē projektu
Latvijas lepnums, aicinot no 11. augusta
līdz 10. oktobrim iesniegt pieteikumus
par pašaizliedzīgiem un uzņēmīgiem cilvēkiem, kuri vairojuši valstī labo, nesavtīgi palīdzot kādam nelaimē, dodot
cerību, iedvesmojot vai pat īstenojot cita
klusi lolotus sapņus. Latvijas lepnuma
kandidātus var pieteikt, aizpildot pieteikuma anketu portālos www.diena.lv un
www.skaties.lv, kā arī sūtot vēstules uz
latvijaslepnums@dienasmediji.lv,
www.draugiem.lv/latvijaslepnums vai pa
pastu, adrese: Latvijas lepnums, Andrejostas iela 2, Rīga, LV-1045.
1. augustā noslēdzās iedzīvotāju
balsošana skiču konkursā „Baltinavas
vēsturiskā centra laukuma labiekārtošana”. Visi rezultāti tiek apkopoti - gan
no mājas lapas balsojumiem, gan no balsojumiem novada bibliotēkā. Tālāk vērtēšanas komisija izvērtēs konkursa
darbus saskaņā ar Nolikumu un iedzīvotāju balsojumu. Balsojuma un vērtēšanas
rezultāti būs zināmi oktobra sākumā.
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Baltinavas novada domes informatīvais izdevums

Priekšsēdētājas sleja
Vasaras periods novadā, tāpat kā mums katram
savā sētā, ir paskrējis ļoti ātri. Neskatoties uz to, ka
tas ir atvaļinājumu laiks, ir paveikts daudz un ieceres
arī vēl lielas. Ceru, ka novada iedzīvotājus priecē
biedrības „Jaunieši Baltinavai” paveiktais vecā
parka teritorijā, kur tagad izveidots mūsu novada
plašākas atpazīstamības simbols- „Ontona un
Annes” parks, sakārtotās Tilžas un Kārsavas ielas,
nupat noslēdzies arī biedrības „Sukrums” projekts
„Mācāmies būt sava amata meistari”, kur visa gada
garumā bija piedāvātas iespējas apgūt dažādu arodu
prasmes 11 nodarbībās. Skaisti aizvadītas Muzeju un Baznīcu naktis, neaizmirstamas sajūtas
un iespaidi skolēniem Dziesmu un deju svētku laikā, prieks arī par mūsu etnogrāfiskā ansambļa
sievu sniegumu un izturību „Baltica-2015” festivālā, par dejotājiem Latgales deju svētkos un
citām aktivitātēm, ko veic mūsu darbinieki. Šajā vasarā novadu apmeklējuši tūristi no plašām
Latvijas teritorijām- lielākās grupas ir bijušas no Rīgas – invalīdu apvienība „Aizvējš”, pensionāru biedrība no Alsviķiem, kā arī tūristi no Cēsīm, Jelgavas, Carnikavas, Limbažiem, Valmieras, Rūjienas un Liepājas, par ko liecina ieraksti muzeja viesu grāmatā. Tālākie ciemiņi ir
bijuši no Čikāgas un Polijas.
Pašvaldība šogad strādā stingrā taupības režīmā, jo ir veikti lieli finanšu ieguldījumi
infrastruktūrā pēdējo gadu laikā, stingri pieaudzis elektroenerģijas patēriņš (ūdensapgādes,
kanalizācijas, attīrīšanas iekārtu, apgaismojuma nodrošināšanai) un tās cenas un vēl ir paredzēts apgūt 400 000 eiro pašvaldības ceļu remontos no programmas „Pamatpakalpojumi ekonomikā”, par ko tuvākajā laikā visus aicināsim uz sabiedrisko apspriešanu. Esam iesnieguši 3
projektu idejas kultūras ministrijas programmā „Izaugsme un nodarbinātība” par mūsu kultūras pieminekļu saglabāšanu. Projekta idejas Kultūras ministrijā prezentēja tūrisma un sabiedrisko attiecību speciāliste Madara un plānošanas un attīstības speciāliste Sarmīte 27. augustā
- par katoļu un pareizticīgo baznīcu un vēsturiskā Tiesas nama ēku uzturēšanu un saglabāšanu.
Prezentācijā piedalījās arī priesteris Staņislavs Prikulis. Cerēsim, ka kāda no šīm idejām gūs
atbalstu!
Vēl esam saņēmuši VARAM atbalstu un uzsākuši darbu valsts vienotā klientu apkalpošanas
centra izveidošanai, lai vairāk valsts pakalpojumus iedzīvotāji varētu saņemt savā pašvaldībā.
Jau septembrī divi domes darbinieki uzsāks papildus apmācības un oktobrī- novembrī plānojam,
ka varēsim Jums piedāvāt ko vairāk. Plašāku informāciju sniegsim, kad būs noslēgti visi līgumi
ar valsts iestādēm.
Tuvojas rudens- brieduma laiks, ražas novākšanas laiks zemniekiem, zinību apguves sākums
bērniem un jauniešiem. 1.septembri nevar nepamanīt. Tas ienāk mūsu dzīvē caur bērnu pošanu
uz skolu, caur iedvesmot gataviem skolotājiem, rudens smaržu asteru un gladiolu pušķos. Tas
ir viens no gada atskaites punktiem ne tikai skolēniem un skolotājiem, bet arī pašvaldībai, jo
izglītības iestāžu uzturēšana ir viena no svarīgākajām un finansiāli „visietilpīgākajām” mūsu
realizējamajām funkcijām. Arī šogad visas pašvaldības izglītības iestādes strādās ierastajā
ritmā. Skolēnu skaits vidusskolā prognozējas uz 115, mūzikas un mākslas skolā -90, Kristīgajā
internātpamatskolā -46, pirmsskolas izglītības iestādē- 22. Man šķiet, ka līdz ar mācību gada
sākumu Baltinavas centrs it kā atdzimst - ielas kļūst „dzīvākas” ar lielāku un mazāku skolēnu
čalām, skolotāju stingro soli- visi kopā esam tik dažādi- gan atvērti, gan sevī noslēgušies, gan
augstprātīgi un cienīgi. Taču sirds dziļumos visi pazīstam biklumu, skumjas un šaubas, kad
nepieciešams drauga plecs un kāds saules stariņš sirdī. Un vēsos septembra rītos sastapto cilvēku smaids un laba rīta vēlējums īgnumu aizpūš kā vējš. Tas ir maz un reizē tik daudz, tas ir
vienkārši un reizē tik nepieciešami! Smaids ir kā saules stars, kurš saista ar neredzamiem pavedieniem mūs visus. Tad pelēkā diena pildās ar labiem darbiem, kuri nāk no sirds, pat tad, ja
citi to neievēro. Lai pietiek smaidu, pacietības, iecietības un veiksmes labiem darbiem jaunajā
mācību gadā - skolēniem, skolotājiem, vecākiem un visiem līdzcilvēkiem!
Lidija Siliņa

Domes ziņas
Domes sēdes 23.07. lēmumi
Par Baltinavas novada domes saistošo noteikumu apstiprināšanu
Sēdē apstiprināta Baltinavas novada domes 2015. gada 23. jūlija saistošo noteikumu Nr. 9 „Par pabalstu piešķiršanu Baltinavas novadā” otrā redakcija.
Par grozījumiem amata vienību un amatalgu sarakstā
Izdarīti grozījumi Baltinavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku amata vienību un amatalgu sarakstā ar 2015.gada 1.septembri; nolemts sākot ar 2015.gada 1.septembri no amata vienību
un amatalgu saraksta izslēgt amata vienības „Skolotājs logopēds”, „mūzikas skolotājs”.
Par pārskata apstiprināšanu
Apstiprināts pārskats Nr.2 „Par Baltinavas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam ieviešanu”.
Par kustamās mantas atsavināšanu
Nolemts atsavināt, pārdodot izsolē Baltinavas novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu:
- Degvielas cisternu (tilpums - 50 m3 , inventāra Nr.314, atlikusī bilances vērtība 12,81 euro);
- Degvielas cisternu (tilpums - 50 m3 , inventāra Nr.315, atlikusī bilances vērtība 15,65 euro).
Par grozījumiem saistošajos noteikumos
Apstiprināti saistošie noteikumi Nr.10 „Grozījumi Baltinavas novada domes 2015.gada 28.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Baltinavas novada budžetu 2015.gadam””.
Par Baltinavas novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja ievēlēšanu
Par Baltinavas novada Bāriņtiesas priekšsēdētāju uz pieciem gadiem ievēlēta Vineta Cīrule.
Par konkursa nolikuma apstiprināšanu
Sēdē deputāti apstiprināja konkursa „Baltinavas novada Gada cilvēks 2015” nolikumu.
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu
Nolemts vairākām personām piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par
nekustamajiem īpašumiem, par zemi, par ēkām.
Par zemesgabalu iznomāšanu
Sēdē nolemts iznomāt vienai personai zemesgabalus ar kadastra apzīmējumiem Nr.3844 006 0233
5,56 ha platībā un Nr.3844 009 0041 0,14 ha platībā, kuri atrodas Baltinavas novadā, uz 5 (pieciem)
gadiem, zemes nomas maksu nosakot ārējos normatīvajos aktos noteiktajā apmērā; iznomāt vienai
personai daļu no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu Nr.3844 003 0458 0,3 ha platībā, kurš atrodas
Baltinavas novadā, uz 5 (pieciem) gadiem, zemes nomas maksu nosakot ārējos normatīvajos aktos
noteiktajā apmērā.
Ar pilnu domes sēžu lēmumu sarakstu iespējams iepazīties mājaslapā
www.baltinava.lv sadaļā Pašvaldība/domes sēdes.
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Domes sēdes 26.08. lēmumi
Par grozījumiem saistošajos noteikumos
Apstiprināti saistošie noteikumi Nr.11 „Grozījumi Baltinavas novada domes 2015.gada 28.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Baltinavas novada budžetu 2015.gadam””.
Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā
Sēdē nolemts nodot bezatlīzības lietošanā biedrībai „Sukrums” Baltinavas novada pašvaldības
nekustamo īpašumu – ēku ar kadastra apzīmējumu Nr.3844 003 0357 001 uz 10 gadiem.
Par ceļa zīmju uzstādīšanu
Nolemts uzstādīt Baltinavas ciemā aizlieguma zīmi Nr.306 „Kravas automobiļiem braukt aizliegts”,
Tilžas ielā krustojumā ar Kārsavas ielu, izbraucot no stāvlaukuma un krustojumā ar Parka ielu virzienā
uz Baltinavas centru; uzstādīt brīdinājuma zīmi Nr. 121 „Bērni” ar papildplāksnīti „Zīmes darbības
zona” 600 m garā posmā no Tilžas ielas 10 līdz Parka ielai.
Par noteikumu apstiprināšanu
Apstiprināti Baltinavas novada domes noteikumi „Par uzņēmējdarbībā nozīmīgo pašvaldības ceļu
apspriešanas organizēšanu Baltinavas novada”; apstiprināti Baltinavas novada domes noteikumi „Iekšējās kārtības noteikumi pašapkalpošanās veļas mazgātavā”.
Par pašvaldības ceļu saraksta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai
Sēdē nodots Baltinavas novada pašvaldības ceļu saraksts pasākumam „Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos” Baltinavas novada iedzīvotāju sabiedriskajai apspriešanai.
Par grozījumu sēdes lēmumā
Izdarīts Baltinavas novada domes 2014. gada 18. decembra sēdes lēmumā „Par Baltinavas Kristīgās
internātpamatskolas maksas pakalpojumiem 2015.gadā” (Protokols Nr.13, 10.&) grozījums, papildinot lēmumu 9.punktu sekojošā redakcijā:
Pakalpojuma veids
Pakalpojuma maksa euro (ar PVN)
Telpas noma
2,00 euro/h
Par pakalpojumu maksas apstiprināšanu
Apstiprināts sekojošs tarifs par Baltinavas pašapkalpošanās veļas mazgātavas pakalpojumu izmantošanu:
Nr.p.k.
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
3.
3.1.
3.2.

Pakalpojums
Veļas mazgāšana
Trūcīgām ģimenēm ar bērniem 1 cikls
Pārējie iedzīvotāji 1 cikls
Veļas žāvēšana
1 cikls
Dušas lietošana
Trūcīgām ģimenēm ar bērniem
Pārējie iedzīvotāji

Mērvienība
Cena (EUR)
1 cikls
1 x mēnesī
1,65
1x
3,30
1 cikls
1x
1,10
1 reize līdz 40 min
1 x mēnesī katram bērnam 0,90
1x
1,80

Par kustamās mantas izsoles noteikumu un izsoles dalības maksas apstiprināšanu
Apstiprināti Baltinavas novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas – divu degvielas cisternu tilpums - 50 m3 , inventāra Nr.314 un Nr.315, izsoles noteikumi; apstiprināta Baltinavas novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas – divu degvielas cisternu - tilpums - 50 m3 , inventāra Nr.314
un Nr.315, izsoles sākumcena 220,00 EUR (divi simti euro un nulle centi) par katru cisternu atsevišķi
un izsoles dalības maksa - izsoles dalības maksa 10,00 EUR (desmit euro, nulle centi).
Par materiālo vērtību norakstīšanu
Nolemts norakstīt Baltinavas novada domes bilancē esošo skeitborda minirampu (pamatlīdzekļa inventāra Nr. 0302, atlikusī bilances vērtība uz lēmuma pieņemšanas brīdi – 2819,51 euro), kura atrodas
pie Baltinavas vidusskolas, un izslēgt skeitborda minirampu no Baltinavas novada domes pamatlīdzekļu saraksta.
Par amata vienību un amatalgu saraksta apstiprināšanu
Apstiprināts Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas administrācijas un tehnisko darbinieku amata
vienību un amatalgu saraksts 2015.gadam.
Par valsts piešķirto mērķdotāciju sadali 2015.gadam
Nolemts valsts piešķirto mērķdotāciju 2015.gadam interešu izglītības programmu pedagogu darba
samaksai un VSAO iemaksām uz 4 mēnešus ilgu laika periodu no 01.09.2015. līdz 31.12.2015.
sadalīt sekojoši:
1. 1. Baltinavas vidusskolai – 1909,00 EUR;
1.2. Baltinavas Mūzikas un mākslas skolai – 212,00 EUR.
Valsts piešķirto mērķdotāciju 2015.gadam obligātās pirmsskolas (bērnu no piecu gadu vecuma)
izglītības pedagogu darba samaksai un VSAO iemaksām uz 4 mēnešus ilgu laika periodu no
01.09.2015. līdz 31.12.2015. sadalīt sekojoši:
2.1. Baltinavas vidusskolai – 2065,00 EUR;
2.2. Baltinavas pirmsskolas izglītības iestādei – 1255,00 EUR.
Par atvaļinājuma piešķiršanu
Nolemts piešķirt Baltinavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājai Lidijai Siliņai atlikušo daļu
no kārtēja ikgadējā atvaļinājuma (1 kalendāro nedēļu) un papildatvaļinājumu 10 darba dienas ar šī
gada 14. septembri līdz 2015.gada 2. oktobrim ieskaitot par laika periodu 2014./2015.
Par izmaiņām darbinieku amata vienībās
Sēdē nolemts atjaunot amata vienību- mūzikas skolotājs- Pirmsskolas izglītības iestādē.
Ar pilnu domes sēžu lēmumu sarakstu iespējams iepazīties mājaslapā
www.baltinava.lv sadaļā Pašvaldība/domes sēdes.

Aptaujas anketas rezultāti
Pavisam nesen tika veikta iedzīvotāju
aptauja uzraudzības ziņojumam Baltinavas novada attīstības programmas 2012.
– 2018. gadam. Anketēšana tika veikta izvietojot anketu novada mājas lapā:
www.baltinava.lv un papīra formātā. Saņemtas 66 anketas elektroniskā versijā un 5
anketas papīra formātā, kopā 71 anketa. Anketēšana tika veikta 2015.gada aprīlī –
maijā. Liels paldies visiem, kuri atvēlēja
laiku anketas aizpildīšanai, iesniedza savus
priekšlikumus, ierosinājumus un arī kritiku.
Izvērtējot iegūtos aptaujas rezultātus var secināt, ka sievietes daudz aktīvāk iesaistās
novada esošajās aktivitātēs (sievietes sastādīja 70,4%, bet vīrieši 29,6%), pēc vecuma
aktīvāka ir grupa no 31-45 gadiem, pēc nodarbošanās aktīvāki ir izglītības iestā-

žu darbinieki. Diemžēl 21,1% novada iedzīvotāji uzrādījuši, ka plāno aizbraukt no Baltinavas novada. Visvairāk pozitīvi novada
iedzīvotāji ir novērtējuši pasta pakalpojumus 57,7%, tālāk kā otrā labākā ir novērtēta
Baltinavas vidusskola 56,4%, trešais pozitīvais vērtējums ir projektu īstenošanai
novadā un ES finansējuma piesaistei
53,6%.
Visvairāk iedzīvotājus neapmierina ceļu
un ielu infrastruktūra- to negatīvi novērtējuši 73,3%, otrais negatīvais vērtējums ir
veselības pakalpojumiem 53,9%, kā trešā
negatīvi novērtēta ir dzīves un uzņēmējdarbības vide 45,1% un ceturtais negatīvais
vērtējums ir sabiedriskai kārtībai 39,5%.
Turpinājums 3.lpp.
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2015. gada jūlijs-augusts
Turpinājums no 2.lpp.
Visvairāk informācijas par novada domē
pieņemtajiem lēmumiem iedzīvotāji iegūst
no novada mājas lapas 43,7%, tad seko novada informatīvais izdevums „Baltinavas
Vēstis” 26,7%.
Aptaujāto 38,0% novada iedzīvotāju ir
pozitīvi novērtējuši to, kā pašvaldība risina
izglītības jautājumus. Visvairāk novada
iedzīvotājus neapmierina tas, kā novada
darbinieki informē novada iedzīvotājus par
jaunākajiem notikumiem un pieņemtajiem
lēmumiem 26,8%.
Visvairāk pēc iedzīvotāju uzskatiem no
kultūras pasākumiem būtu jāpalielina vieskoncertu un viesizrāžu skaits, kā arī novada
iedzīvotāji vēlas mākslas izstādes un piemiņas un atceres dienas.
No sporta veidiem nepieciešams aktivizēt volejbolu, futbolu un hokeju.
Gandrīz pusei novada iedzīvotāju dzīves
apstākļi pēdējā gada laikā ir palikuši nemainīgi, uzlabojušies 23,9% iedzīvotāju, un
22,6 % pasliktinājušies. Iedzīvotāju ierosinājumi ir ļoti dažādi. Daudz ierosinājumu ir
saistīti ar uzņēmējdarbības vides uzlabošanu novadā, sakārtojot pašvaldības ceļus,
atbalstīt ekoloģisku saimniekošanu. Tāpat
iedzīvotāji vēlas vairāk informācijas par
domē pieņemtajiem lēmumiem. Kā arī deputātu atskaiti par padarītajiem darbiem. Ir
priekšlikumi organizēt iedzīvotāju diskusijas un forumus svarīgu jautājumu pieņem-

Baltinavas novada domes informatīvais izdevums
šanā, lai svarīgi lēmumi netiek pieņemti
šaurā lokā, ņemot vērā vienas konkrētas
grupas intereses. Ir izteikta kritika novada
administrācijas darba uzlabošanai.
Par pirmo un galveno prioritāti novadā
tuvāko gadu laikā novada iedzīvotāji ir atzinuši novada iedzīvotāju labklājību, tad
seko ceļu sakārtošana, kā trešā norādīta uzņēmējdarbība. Izglītības joma ir atzīmēta
tikai kā ceturtā. Sporta jomu nav atzīmējis
neviens, kā maznozīmīgu arī iedzīvotāji ir
novērtējuši kultūru, teritorijas labiekārtošanu, sociālos pakalpojumus un klientu
apkalpošanas uzlabošanu.
Aptaujas anketas rezultāti un iedzīvotāju ieteikumi tiks ņemti vērā novada administrācijas, iestāžu darbības un klientu
apkalpošanas
uzlabošanai,
deputātu
lēmumu pieņemšanai un nākamā gada
pašvaldības budžeta sastādīšanai.
Ar pilnu aptaujas rezultātu apkopojumu
var iepazīties novada mājas lapā
www.baltinava.lv sadaļā /jaunumi/ „AP
2012.-2018.gadam uzraudzības rezultāti”
Pārskats Nr.2 Par Baltinavas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam ieviešanu, kur kā pielikums ar „Aptaujas
rezultāti”, vai Baltinavas novada domē.
Informāciju sagatavoja
Baltinavas novada plānošanas un
attīstības speciāliste S.Tabore

Par konkursu „Baltinavas novada Gada cilvēks 2015”
2015. gada 23. jūlija domes sēdē (protokols Nr.7.7.&) tika apstiprināts nolikums
konkursam „Baltinavas novada Gada cilvēks 2015”. Nolikums sagatavots ņemot vērā
novada iedzīvotāju ieteikumus – ir samazināts nomināciju skaits no 10 uz 8 un izmainīta
pretendentu pieteikšanas kārtība.
Šī gada nominācijas:
1. „Gada cilvēks” – par nozīmīgiem sasniegumiem novada labā un tā atpazīstamības veicināšanā (1 nominācija);
2.„Gada cilvēks izglītībā” — par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar izglītojamajiem,
par inovācijām izglītības procesā, par mūsdienīgu izglītības darba organizāciju un vadību
(1 nominācija);
3. „Gada cilvēks kultūrā” — par radošu, aktīvu darbību kultūras jomā, veicinot Baltinavas
novada popularizēšanu (1 nominācija);
4. „Gada cilvēks sportā” — par sasniegumiem sportā un sporta jomas attīstīšanu novadā
(1 nominācija);
5 „Gada cilvēks pašvaldības iestāžu vai pašvaldības administrācijas darbā” — par
profesionālu un godprātīgu darbu Baltinavas pašvaldības iestādēs vai pašvaldības administrācijā, veicinot pozitīva pašvaldības tēla veidošanu (1 nominācija);
6. „Gada cilvēks uzņēmējdarbībā” — par ieguldījumu novada uzņēmējdarbības attīstībā,
vides sakopšanā un videi draudzīgā saimniekošanā. (jebkura uzņēmējdarbības joma – lauksaimniecība, tirdzniecība, pakalpojumi) (1 nominācija);
7. „Gada jaunietis” – (vecumā no 15 līdz 25 gadiem) par sasniegumiem mācībās, sportā
un ārpusklases darbā, aktīvu dalību Baltinavas novada pasākumos, brīvprātīgo darbu, kā
arī dalību citās ārpus novada aktivitātēs, pārstāvot Baltinavas novadu (1 nominācija);
8. „Mūža ieguldījums” – par ilggadīgu, godprātīgu darbu un ieguldījumu sava novada un
tā iedzīvotāju labā (1 nominācija).
Pretendentus nominācijām var pieteikt jebkurš novada iedzīvotājs, iesniedzot pieteikumu novada domē, kurā pretendents tiek nominēts ar pamatojums par panākumiem un
ieguldījumu novada labā kalendārajā gadā, izņemot nomināciju „Mūža ieguldījums”, kas
tiek vērtēta ilgākā laika periodā. Pieteikumu var iesniegt papīra formātā un elektroniski (ar
parakstītu elektronisko parakstu), anonīmi pieteikumi netiks pieņemti. Pieteikuma veidlapa
ir pieejama novada mājas lapā un novada domē.
Nominācijām iesniegto pretendentu saraksts tiks ievietots novada mājas lapā: www.baltinava.lv. Pretendentus nominācijām izvērtēs Baltinavas novada deputāti oktobra domes
sēdē, uzvarētājs tiks noteikts balsojot. Domes deputātiem ir tiesības kādā no nominācijām
nepiešķirt balvu, ja pieteiktie pretendenti neatbilst konkursa nolikuma kritērijiem, vai ir
kādi citi vērā ņemami apstākļi.
Nomināciju ieguvēji tiks publiskoti novada mājas lapā www.baltinava.lv un novada
informatīvajā izdevumā „Baltinavas Vēstis”.
Nomināciju ieguvēju kopbilde tiks nodota galerijas veidošanai Baltinavas novada
muzejā. Nomināciju ieguvēji tiks apbalvoti Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas
svinīgajā pasākumā.
Personas, kurām apbalvojums jau piešķirts, uz goda nosaukumu atkārtoti var pretendēt
ne agrāk kā pēc 3 gadiem. Sīkāku informācija ir pieejama Nolikumā. Neskaidrību gadījumā
lūgums griezties pie Sarmītes Tabores.
Pieteikumi jāiesniedz līdz 2015.gada 1.oktobrim. Pieteikuma veidlapa ir pieejama
Baltinavas novada domē un novada mājas lapā: www.baltinava.lv.
Informāciju sagatavoja Sarmīte Tabore

Informē sociālais dienests
Jūnija mēnesī spēkā trūcīgas personas statuss 105 personām, sociālajiem pabalstiem izlietotie
līdzekļi € 838,59.
No tiem:
- pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai izmaksāts 16 mājsaimniecībām
€ 757,97;
- dzīvokļa pabalsts 1 mājsaimniecībai € 25;
- pabalsts veselības aprūpei € 30,62;
- pieaugušo ēdināšanas pabalsts 1 persona € 25,00.
Jūlija mēnesī spēkā trūcīgas personas statuss 104 personām, sociālajiem pabalstiem izlietotie
līdzekļi € 810,99.
No tiem:
- pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai izmaksāts 12 mājsaimniecībām
€ 667,94;
- dzīvokļa pabalsts 1 mājsaimniecībai € 50;
- pabalsts veselības aprūpei € 93,05;
medikamentu iegāde bērniem 3 personas,
ārstēšanās stacionārā 1 persona.

Pašapkalpošanās veļas mazgātava atvērta iedzīvotājiem!
Baltinavas novada Sociālais
dienests informē par pasākuma
„Lauku ekonomikas dažādošana
un dzīves kvalitātes veicināšana
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 1. rīcības
„Sociālo pakalpojumu izveidošana un attīstība” projekta
„Pašapkalpošanās veļas mazgātavas izveide Baltinavas novada
Baltinavā” (Projekta Nr. 14-07LL04-L413101-000021) realizāciju un aprīkoto veļas mazgātavas
telpu.
Projekta realizācijas laikā tika veikta pagrabtelpas vienkāršotā rekonstrukcija, darbus
veica SIA „Kalna nami”. Tika iegādāta veļas
mazgājamā mašīna ar žāvētāju HOTPOINT
ARISTON AQD1070D-49 EU/B par cenu €
535,00 (ar 21% PVN), veļas mazgājamā mašīna AGE L-73470FL par cenu € 357,00 (ar
21% PVN) no SIA „MK Trade”. Tāpat tika iegādāts galds par € 48,00 (ar 21% PVN) no
SIA „Juta mēbeles” un četri krēsli par summu
€ 91,08 (ar 21% PVN) no SIA „Amisa”. No
Baltinavas novada pašvaldības līdzekļiem tika
uzstādīta dušas kabīne, izlietne un tualetes
pods.
Kopējās projekta izmaksas € 6 555,85, attiecināmās izmaksas € 5 418,05, ELFLA atbalsta intensitāte 90% jeb € 4 876,24. Projekta
realizācijas termiņš: 2014.gada 23.oktobris 2015.gada 1.jūnijs.Veļas mājas izveides ideja
radās izvērtējot un apzinoties pašvaldības iedzīvotāju vajadzības un iespējas. Pašvaldība
projektu par veļas mazgātavas izveidi ir atbalstījusi ar 10 % līdzfinansējumu.
Veļas mazgātavas telpās ar 2015. gada
1.septembri būs pieejamas divas veļas mazgājamās mašīnas ar 10 un 7 kg ietilpību un veļas
žāvētājs, kā arī duša. Pakalpojumus var

saņemt ikviens Baltinavas novada iedzīvotājs.
Lai atvieglotu ikdienas dzīvi un palīdzētu trūcīgām ģimenēm ar bērniem nodrošināt minimālās higiēnas prasības, vienu reizi mēnesī
trūcīgās ģimenes, kurās ir bērni, veļu vienu
reizi mēnesī varēs mazgāt ar 50% atlaidi un
katrs bērns vienu reizi mēnesī varēs mazgāties
par puscenu.
Veļas mazgātavas pakalpojumu cenas:
•Veļas mazgāšana € 3,30
•Veļas žāvēšana € 1,10
•Dušas izmantošana (1 cilvēkam) € 1,80
Lai saņemtu pakalpojumu, vispirms iedzīvotājiem jāvēršas Sociālajā dienestā pie atbildīgā darbinieka, jāsamaksā novada domes
kasē maksa par pakalpojumu un reizē ar izsniegto čeku jānodod mazgājamā veļa darbiniekam. Par dušas izmantošanas laiku iepriekš
jāvienojas ar atbildīgo darbinieku. Veļas pulveris drēbju mazgāšanai tiks nodrošināts uz
vietas veļas mazgātavas telpā, diemžēl savu
veļas pulveri iedzīvotāji nedrīkstēs izmantot.
Veļas mazgātavas darba laiks:
Otrdienās no 9:00 līdz 13:00, iedzīvotāju
pieņemšana no 9:00 līdz 12:00;
Ceturtdienās no 14:00 līdz 18:00, iedzīvotāju pieņemšana no 14:00 līdz 17:00.

Saistošie noteikumi
Saistošie noteikumi Nr.8
Apstiprināti ar Baltinavas novada
domes 26.06.2015.
sēdes lēmumu (protokols Nr.,&6)
Dzīvokļa pabalsts bērniem bāreņiem un bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības
Izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā" 25.2 pantu
1. Vispārīgie jautājumi
1.1.Saistošie noteikumi nosaka dzīvokļa pabalsta aprēķināšanas un saņemšanas kārtību pilngadību
sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem (turpmāk – bāreņi) pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās, kā arī pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzības kartību.
1.2.Tiesības saņemt šajos saistošajos noteikumos paredzēto pašvaldības palīdzību ir bāreņiem, par
kuru ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmusi Baltinavas novada Bāriņtiesa.
1.3.Pašvaldības noteiktās palīdzības izmaksu organizē Baltinavas novada Sociālais dienests, kurš
savā darbībā ievēro pastāvošo normatīvo aktu prasības.
1.4.Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu ikmēneša izdevumiem dzīvojamās telpas īrei un komunālajiem
maksājumiem bārenim ir pēc pilngadības sasniegšanas, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecumam.
2.Dzīvokļa pabalsta pieprasīšanas, piešķiršanas un aprēķināšanas kārtība
2.1.Lai saņemtu šajos saistošajos noteikumos paredzēto dzīvokļa pabalstu, bārenis Sociālajā dienestā
iesniedz:
2.1.1.iesniegumu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu,
2.1.2.lēmuma kopiju par bērna ārpusģimenes aprūpi (uzrādot oriģinālu);
2.1.3.dzīvojamās telpas īres līguma kopiju (uzrādot oriģinālu);
2.2.Sociālais dienests, ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā izskata šo noteikumu 2.1. punktā minētos
dokumentus un pieņem lēmumu par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu, vai atteikumu piešķirt dzīvokļa
pabalstu, ja nav ievērotas šo noteikumu vai citu normatīvo aktu prasības.
Turpinājums 4.lpp.
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Baltinavas novada domes informatīvais izdevums
Turpinājums no 3.lpp.
2.3.Dzīvokļa pabalsts mēnesī sastāda dzīvojamās telpas īres līgumā noteikto īres maksu un komunālo
maksājumu izdevumus, bet ne vairāk kā € 50,00.
2.4.Dzīvokļa pabalstu nepiešķir, ja bārenis dzīvojamā telpā, par kuru pieprasīts dzīvokļa pabalsts,
nedzīvo.
2.5.Ja vienā dzīvojamā telpā, kuru īrē bārenis, dzīvo arī citas personas, tad bārenis ir tiesīgs saņemt
dzīvokļa pabalstu tādā apmērā, kas aprēķināms sadalot noteikumos noteikto dzīvokļa pabalsta apmēru
uz īrējamā dzīvojamajā telpā esošo personu skaitu.
3.Dzīvokļa pabalsta izmaksas kārtība
3.1.Dzīvokļa pabalsta izmaksu veic katru mēnesi, pamatojoties uz attiecīgo pakalpojumu sniedzēju
izsniegtajiem rēķiniem. Bārenim ir pienākums līdz katra mēneša 20. datumam Sociālajā dienestā iesniegt izdevumus par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, nepieciešamie izdevumi par obligāti
veicamajām pārvaldīšanas darbībām) un izdevumus par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģija, patērētais
ūdens, dabasgāze, kanalizācijas un asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana),
ja tie nav ietverti īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas
darbībām, apliecinošus dokumentus.
3.2.Ja bārenim objektīvu iemeslu dēļ noteikumu 3.1. apakšpunktā minētos dokumentus Sociālajā dienestā nav iespējams iesniegt, viņam par to līdz mēneša 15. datumam ir jāpaziņo Sociālajam dienestam.
Šajā gadījumā Sociālais dienests dzīvokļa pabalstu izmaksā uz iepriekš iesniegto dokumentu pamata.
3.3.Ja bārenis noteikumu 3.1. apakšpunktā minētos dokumentus Sociālajā dienestā nav iesniedzis,
neinformējot par objektīviem iemesliem, dzīvokļa pabalstu par attiecīgo mēnesi neizmaksā.
3.4.Dzīvokļa pabalsta izmaksu uzsāk ar tā mēneša 1.datumu, kurā ir pieņemts lēmums par dzīvokļa
pabalsta piešķiršanu.
3.5.Dzīvokļa pabalstu izmaksā pēc dokumentu (pakalpojuma sniedzēja rēķinu) saņemšanas Sociālajā
dienestā ar pārskaitījumu uz pakalpojuma sniedzēja vai pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu
bankā, vai izmaksā Baltinavas novada domes kasē.
3.6.Bārenim ir pienākums nekavējoties informēt Sociālo dienestu, ja tiek mainīta dzīvesvieta vai grozīts īres maksas apmērs.
3.7.Ja Sociālajam dienestam kļuvis zināms, ka bārenis nav ievērojis šo noteikumu 3.6. punktā minētās
prasības, Sociālais dienests pārtrauc dzīvokļa pabalsta izmaksu līdz informācijas saņemšanai par bāreņa jauno dzīves vietu un īres maksas apmēru.
3.8.Sociālais dienests pieņem lēmumu atcelt jau piešķirto dzīvokļa pabalstu, ja Sociālais dienests
konstatē, ka bārenis neatbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām dzīvokļa pabalsta saņemšanai.
3.9.Ja bārenis patstāvīgi apmaksā ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītus izdevumus, Sociālajam dienestam ir tiesības pieprasīt no bāreņa maksājumus apliecinošus dokumentus.
4.Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
4.1.Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Baltinavas novada domē Administratīvā procesa
likuma noteiktajā kārtībā.
4.2.Novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.
5.Noslēguma jautājumi
5.1.Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Baltinavas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Baltinavas vēstis”.
Baltinavas novada domes priekšsēdētāja
L.Siliņa
Saistošie noteikumi Nr. 9
Apstiprināti ar Baltinavas novada domes 23.07.2015.
sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 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 un sagatavo 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.Pabalsts Ziemassvētku saldumu iegādei;
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 23.10.2014. saistošo noteikumu Nr. 10 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Baltinavas novadā” izpilde.
II Pabalsts jaundzimušā aprūpei
6.Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu jaundzimušā aprūpei par katru jaundzimušo bērnu ir vienam
no vecākiem, ja šāds pabalsts nav saņemts citā pašvaldībā un, ja:
6.1.abu vecāku deklarētā dzīvesvieta pabalsta pieprasīšanas dienā ir Baltinavas novada administratīvajā teritorijā, pabalsta apmērs ir € 145,00 par katru jaundzimušo bērnu;
6.2.viena no bērna vecākiem deklarētā dzīvesvieta pabalsta pieprasīšanas dienā ir Baltinavas novada
administratīvajā teritorijā, pabalsta apmērs ir € 72,50 par katru jaundzimušo bērnu.
7.Pabalsts jaundzimušā aprūpei 6.punktā minētajā apjomā tiek piešķirts tikai tad, ja jaundzimušā
bērna pirmā deklarētā dzīvesvieta ir Baltinavas novada administratīvajā teritorijā un šajā teritorijā
reģistrēts bērna dzimšanas fakts.
8.Lai saņemtu pabalstu jaundzimušā aprūpei, Sociālajā dienestā jāiesniedz bērna vecāka vai pilnvarotas personas iesniegums, uzrādot bērna dzimšanas apliecības oriģinālu.
9.Pabalsts jāpieprasa triju mēnešu laikā no bērna dzimšanas dienas un pabalstu piešķir viena mēneša
laikā no pabalsta pieprasīšanas dienas.
III Apbedīšanas pabalsts
10.Apbedīšanas pabalsts ir € 60,00.
11.Tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu ir personai, kura uzņēmusies mirušas personas, kuras pēdējā
deklarētā pamata dzīvesvieta bija Baltinavas novads, apbedīšanai.
12.Apbedīšanas pabalstu neizmaksā, ja tiek izmaksāts Baltinavas novada domes 23.10.2014. saistošo
noteikumu Nr. 10 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Baltinavas novadā” 28.punktā minētais pabalsts.
13.Lai saņemtu apbedīšanas pabalstu, Sociālajā dienestā viena mēneša laikā no personas miršanas
dienas jāiesniedz šādi dokumenti:
13.2.iesniegums;
13.3.miršanas apliecības kopija, uzrādot miršanas apliecības oriģinālu.
IV Pabalsts Černobiļas avārijas seku likvidatoriem
14.Pabalsts Černobiļas avārijas seku likvidatoriem ir € 25,00 vienu reizi gadā un izmaksa tiek veikta
25. martā vai nākamajā valstī oficiāli noteiktajā darba dienā.

4

2015. gada jūlijs-augusts
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 € 25,00 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 € 3,00 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 € 10,00 skolas piederumu iegādei un tiek piešķirts:
22.2.visiem Baltinavas vidusskolas audzēkņiem;
22.3.visiem piecgadīgajiem bērniem, kuri apmeklē Baltinavas novada pirmsskolas izglītības iestādi;
22.4.Baltinavas novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušiem bērniem, kuri mācās
speciālajās izglītības iestādēs.
23.Tiesības saņemt pabalstu ir vienu reizi gadā no 15.augusta līdz 15.oktobrim pēc sarakstiem, kurus
iesniedz izglītības iestādes.
24.Pabalsts bērna izglītības kvalitātes veicināšanai ir līdz € 40,00 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 € 6,00 personai un pabalsts dāvanas veidā tiek izsniegts:
25.2.Baltinavas novada izglītības iestāžu audzēkņiem;
25.3.Baltinavas novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušiem bērniem līdz 6 gadu vecumam;
25.4.ilgstošā sociālās aprūpes institūcijās dzīvojošiem Baltinavas novada administratīvajā teritorijā
dzīvesvietu deklarējušiem iedzīvotājiem.
26.Pabalstu Ziemassvētku saldumu iegādei piešķir, pamatojoties uz Baltinavas novada izglītības iestāžu 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 € 30,00 un
izmaksājams novembra mēnesī.
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 administratīvajā teritorijā.
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, sagatavo lēmumu
par pabalsta piešķiršanu.
31. Pabalsts tiek izmaksāts, pamatojoties uz Baltinavas novada Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sniegto atzinumu un Sociālā dienesta sagatavoto 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 € 90,00, 95 gadus – pabalsta apmērs ir € 95,00, 100 gadus – pabalsta apmērs ir €
100,00.
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 vienu 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 € 5,00 vērtībā.
36. Pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā € 50,00 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, sagatavo lēmumu
par pabalsta piešķiršanu.
38. Pabalsts tiek izmaksāts, pamatojoties uz Baltinavas novada Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sniegto atzinumu un Sociālā dienesta sagatavoto lēmumu.
XI Lēmuma pieņemšana, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
39. Lēmumu par I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X daļas 32. punktā minēto pabalstu piešķiršanu vai par
atteikumu piešķirt pabalstu Sociālais dienests pieņem desmit darba dienu laikā no iesnieguma un
visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.
40. Lēmumu par IX daļā un X daļas 36. punktā minēto pabalstu piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt
pabalstu Sociālais dienests sagatavo desmit darba dienu laikā no Sociālo un saimniecisko lietu komitejas atzinuma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.
41. Pabalsti, izņemot, 25. un 32. punktā minētos pabalstus, netiek piešķirti personām, kuras saņem
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus.
42. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu Sociālā dienesta darbinieks klientam rakstiskā veidā izsniedz
tikai pēc klienta pieprasījuma.
43. 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.
44. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Baltinavas novada pašvaldības domē (Kārsavas
iela 16, Baltinava, LV-4594).
45. Baltinavas novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88.
XII Noslēguma jautājumi
46.Atzīt par spēku zaudējušiem Baltinavas novada domes 2014.gada 25. maija saistošos noteikumus
Nr.4 „Par pabalstu piešķiršanu Baltinavas novadā”.
47.Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Baltinavas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Baltinavas vēstis”.
Baltinavas novada domes priekšsēdētājas p.i.

S.Tabore
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Baltinavas novada domes informatīvais izdevums

Aktualitātes lauksaimniekiem
No 2015.gada 14. augusta līdz 15.
septembrim tiek izsludināta projektu
iesniegšana apakšpasākumā „Atbalsts jauniem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības
uzsākšanai”. Atbalstāmā nozare – lopkopība
(govkopība, aitkopība, cūkkopība, mājas
putni, zirgkopība, biškopība, truškopība), netiek atbalstīta savvaļas dzīvnieku audzēšana
un kažokzvēru audzēšana.
No 2015. gada 3. septembra līdz 2015.
gada 5. oktobrim būs iespēja iesniegt projektus apakšpasākumā „Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku
saimniecības”
Baltinavas novada dome ir uzsākusi darbu
pie ELFLA pasākuma „Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvidos” projekta
nosacījumu izpildes par prioritāro pašvaldības
ceļu noteikšanu ceļu seguma atjaunošanas
darbiem.
Pašlaik notiek noteikumu „Par uzņēmējdarbībā nozīmīgo pašvaldības ceļu apspriešanas organizēšanu Baltinavas novadā” un

Aktuāli iedzīvotājiem
Vilis Bukšs,
laika vērotājs.
Laika zīmes.
Septembris (Silu,
Miķeļu un Appļāvību mēnesis)
Septembris ir
viršu,
brūkleņu,
dzērveņu un pīlādžu laiks. Šis ir laiks, kad kokiem dzeltē lapas, lido gājputni un čūskas lien
zemē. Laikā no 21. septembra līdz Miķeļiem
(29. septembris) svin Rudenājus.
1. septembris - Egidijs. Egidijs ir kristiešu
Svētais, kazu un briežu aizbildnis. Eņģeļa Miķeļa grāmatā teikts, ka šajā dienā esot Velns
no debesīm nosviests. Šī ir diena, kad sakņu
dārzā sāk novākt ražu, bet dienvidvējš 1. septembrī paredz labu auzu ražu. Ticējumi. Kāds
1. septembris, tāds viss rudens, bet jo īpaši tā
pirmais mēnesis. Ja 1. septembris iesākas ar
sliktu dienu, tad viss rudens būs slikts. Ja iesākas ar labu, tad būs labs. Ja Egidija diena
sausa un saulaina - arī marts būs sauss un silts.
3. septembris ir nozīmīga diena, lai vērotu laiku. Ja diena skaidra, saulaina, līdz oktobrim lielākoties būs jauks un saulains.
5. septembris – Brūkleņu diena un sākas
rudens sēņu laiks. Ja brūklenes gatavas, tad arī
auzas nogatavojušās. Ticējumi. Ja dzērves lido
zemu - būs silta ziema. Ja augstu - auksta.
8. septembris ir Mazā jeb viena no rudens
Mārām. Senčiem tā bija aitu cērpamā diena.
Līdz Mazajai Mārai centās no mārkiem izņemt un uz lauka izklāt linus. Tā ir viena no
pirmajām rudens vēju dienām. Šajā dienā čūskas lien zemē un izlīdīs 7. aprīlī – Vecajā Pavasara Mārā. Ticējumi. Lietaina Mazā Māra
sola lietainu rudeni. Saulains 8. septembris paredz garu un sausu rudeni. Ja vasaras beigās
daudz čūsku – būs garš rudens.
14. septembris. Sākas vidējā jeb īstā atvasara un turpinās līdz Miķeļiem (29. septembris). Jaunākā no atvasarām piesakās 28.
augustā. Vecākā sākas 29. septembrī un ilgst
līdz vecajam Miķelim (12. oktobris).
Ticējumi. Ja atvasaras pirmā diena lietaina un
apmākusies – rudens būs garš. Ja atvasara
sausa – būs slapjš rudens. Ja atvasara lietaina
– rudens būs sauss. Ja lido zosis – būs agra
ziema.
17. septembris. Rudens Vēju diena. Tā ir
viena no Vēja Mātes dienām. Jāvēro, no kuras
debess puses iepūš vējš, jo tas pārsvarā būs
noteicošais rudens vējš. Šajā dienā aizlido pēdējās bezdelīgas. Ticējumi. Ja vējš pūš no
dienvidiem, būs silts un garš rudens. Ja no ziemeļiem vai austrumiem, tad rudens būs nemīlīgs, bet ja no rietumiem - rudens būs slapjš.
22. septembrī sākās un līdz 29. septembrim (Miķeļiem) turpinās Dzelzu nedēļa. Tā
bija sējas aizlieguma nedēļa. Rudens sējai līdz
Dzelzu nedēļai vajadzēja būt pabeigtai.
Dzelzu nedēļā jaunā mēnesī sākas Veļu laiks.

Sabiedriskās aktivitātes

vērtēšanas kritēriju izstrādāšana.
Noteikumu projektu augusta mēnesī izskatīs Sociālo un saimniecisko lietu komitejā,
ja komiteja dos atzinumu, tad noteikumu projekts tiks virzīts apstiprināšanai novada domē.
Tāpat pēc kritērijiem tiks izvērtēti pašvaldības
piedāvātie ceļi, kurus plānots atjaunot. Šo atjaunojamo ceļu saraksti tiks ieteikti sabiedriskai apspriešanai, kurā piedalīsies novada
lauksaimnieki. Pēc kritēriju izvērtējuma un sabiedriskās apspriešanas rezultātiem, tiks noteikti prioritārie ceļi, kas tiks iekļauti
Attīstības programmas Investīciju plānā. Ceļu
seguma atjaunošanas projekta realizācijas uzsākšana tiek plānota ar 2016. gada pirmo pusi.
Informācija par sabiedriskās apspriešanas
laiku tiks paziņota atsevišķi, lūgums visiem
interesantiem sekot informācijai novada mājas
lapā: www.baltinava.lv vai pie paziņojuma
dēļiem. Provizoriski- sabiedriskā apspriešana
varētu notikt septembra mēneša otrajā pusē.
Informāciju sagatavoja S.Tabore

Laika prognozes septembrim
Ticējumi. Ja Dzelzu nedēļā vējš pūš no dienvidiem – būs silta un sekla ziema; ja no vakariem vai rītiem – būs mērena ziema. Ja Dzelzs
nedēļā vāc kāpostus – tie ir sūri un cieti. Arī
rudzi nav jāsēj, tad lāgā neaugs.
29. septembrī ir Miķeļi. Ziemas laika sākuma svētki. Miķeļi ir apjumības jeb appļāvības - pēdējā pļaujas diena, kad ar maģisku
rituālu palīdzību cenšas nodrošināt veiksmi
nākamajā gadā un iegūt Jumja labvēlību. Miķeļus senči svinēja lepni. Kāva aitu vai cūku,
skābēja kāpostus, cepa plāceņus, brūvēja alu,
bet pirmos kumosus un pirmo alus krūzi ziedoja Mājas kungam. Ticējumi. Ja ap Miķeļiem
līst – būs mīksta, silta ziema. Ja Miķeļu rītā
vējš pūš no ziemeļiem – būs auksta un dziļa
ziema. Ja Miķeļos ir saule – būs sātīga lopbarība. Ja Miķeļa diena un nakts ir miglaina –
būs laba nākamā vasara. Ja Miķeļos lido zosis,
tad Mārtiņos (10. novembris) būs sniegs.
Kāds laiks šogad varētu būt septembrī?
Ticējums saka, kāds laiks septembrī, tāds
būs arī martā. Ja septembrī ir pērkona negaiss,
tad ap Ziemassvētkiem būs daudz sniega. Ja
septembris ir silts, tad būs vēla ziema un maz
sniega. Savukārt jauks septembra sākums paredz jauku rudeni. Ja septembrī daudz miglainu dienu, martā būs daudz sniega.
Šogad, vismaz austrumu pierobežā, pīlādži ar ogām nabadzīgi. Ticējums saka, ja pīlādzim daudz ogu, būs garš un lietains rudens.
Ja maz, tad rudens ātrs, īss un sauss. To, ka
nokrišņu nebūs pārāk daudz un kopumā pirmais rudens mēnesis rādās būt salīdzinoši
jauks, norāda arī pagājušais saulainais Labrencis (10. augusts) un koku dzeltēšana.
Atbilstoši nozīmīgajām dienām janvārī un
martā, kas raksturo septembri, kopumā Silu
mēnesis būs mērens gan nokrišņu, gan temperatūru ziņā.
Miķeļu mēneša pirmajā pusē, pārsvarā
līdz Mazajai Mārai (8. septembris) lielākoties
saulains, sauss, mēreni un pat vasarīgi silts.
Mēneša vidū palielināsies nokrišņu iespējamība, kļūs vēsāks un naktīs jau daudzviet salnas. Ap Rudens Vēju dienu (17. septembris)
kļūs vējaināks. Septembra otrajā pusē laika
apstākļi mainīgi. Sausākas un saulainākas dienas mīsies ar īslaicīgu nokrišņu dienām un
dzestrām naktīm. Dzelzu nedēļā (no 22. septembra) laika apstākļi var strauji mainīties uz
īstu rudeni. Dienās ap plus 10,12. Naktis vēsas
un jau plašā teritorijā salnas. Nokrišņi īslaicīgi, bet reizēm stipri. Lietus, krusa, bet mēneša beigās iespējams arī slapjš sniegs. Arī
septembra beigās laika apstākļi būtiski nemainīsies un ar īsti rudenīgu laiku ietieksies tālāk
oktobrī.
Teksts:
http://meiravietis.typepad.com/mans/2015/0
8/laiks-septembr%C4%AB-2015-gads.html
Foto: Viļa Bukša personīgais arhīvs

Baltinavas novads „Ziemeļlatgales uzņēmēju dienā"

3. jūlijā Balvos notika Ziemeļlatgales
uzņēmēju diena, kurā piedalījās uzņēmēji,
zemnieki, mājražotāji, amatnieki un biedrības no Balvu, Baltinavas, Rugāju un
Viļakas novadiem.
Pasākuma apmeklētāji steidza iegādāties
dažādus pašmāju labumus, ko saveduši mājražotāji un amatnieki no 4 novadiem. Liels
prieks un lepnums par baltinaviešiem- Z.s.
„Amatnieki”, kas tirgoja bioloģiski audzētos
griķus. Saimniece Anita Kaša tirgojās ar
saviem gardajiem sieriem, savukārt rokdarbniece Valentīna Daukste, ar skaistajiem roku
darinājumiem- lupatu deķiem, cimdiem,
zeķēm, brošām. Z.s. „Amatnieki” piedalījās
arī lauksaimniecības tehnikas izstādē.
Pasākuma oficiālajā atklāšanā uzrunas
vārdus teica Balvu, Rugāju, Viļakas un Baltinavas novadu priekšsēdētāji. Tālāk sekoja

novadu kultūras programmas, kurās novadu
kolektīvi izdziedāja un izdejoja priekšnesumus, tādējādi dižojoties ar saviem talantiem.
Baltinavas kultūras programmā skaistas
dziesmas izdziedāja Rita un Māris Keiši,
raitas dejas izdejoja deju kopa „Gaspaža”.
Tautas mūziku izdziedāja un spēlēja
Loginu- Laganovsku ģimenes pārstāvji.
Pasākuma turpinājumā notika arī seminārs
par aktualitātēm uzņēmējdarbības jomā un
finanšu piesaistes iespējām caur projektiem
Ekonomikas ministrijas un Lauku atbalsta
dienesta
administrētajās
programmās
jaunajā plānošanas periodā.
Uzņēmēji izmantoja iespēju apmeklēt 14
Balvu pilsētas uzņēmumus, kuros svētku
ietvaros tika organizēta „Atvērto durvju
diena”. Aktīvākie uzņēmumu apmeklētāji tika
pie balvām loterijā, kas dienas noslēgumā norisinājās pilsētas estrādē. Dienas izskaņā pasākuma apmeklētāji baudīja Normunda
Rutuļa koncertu un nakts balli ar grupu Musiqq, Otto, DJ Barik un DJ Čivix.
Liels paldies aktīvajiem baltinaviešiem,
kas vasaras darbu vidū atrada laiku, lai piedalītos pasākumā un dižotos ar saviem ražojumiem! Paldies pašdarbniekiem, kas pārstāvēja
Baltinavas novadu kultūru programmu
koncertā!
Teksts, foto: Madara Siliņa

Atzīmē 90. dzīves jubileju
Augusta mēneša otrajā pusē, 25.
datumā, apaļu 90 gadu dzīves jubileju
svinēja baltinaviete Sofija Gabranova.
Sofiju pārsteigt svētkos devās pārstāvji no
novada domes. Jubilāre ciemiņus sagaidīja
kopā ar kaimiņieni Lidiju.
Sofija ciemiņiem stāstīja par to, ka nākusi
no Krišjāņiem. Uz dzīvi Baltinavā apmetusies,
jo šeit dzīvoja un strādāja viņas meita. Pirms
tam visu darba mūžu pavadījusi strādājot kolhozā- darbnīcās par sardzi. Arī vīrs Vladislavs
strādājis turpat- fermā.
Sofijai ir 2 bērni- dēls Juris un meita
Valentīna. Dzīvo kopā ar dēla ģimeni.
Izauklēti 3 mazbērni un nu sagaidīts jau otrais
mazmazbērniņš. Sofijas jubilejas dienā vārda
svētkus svinēja mazmazmeitiņa Patrīcija.
Tā kā brāļi bija muzikanti, arī Sofija jaunībā labprāt iesaistījās muzikālās nodarbēs.
Kopā ar brāļiem spēlēja balles, sitot bungas.
Šobrīd Sofija labprāt apmeklē koncertus,
izrādes, pensionāru balles kultūras namā. Vēl
joprojām aktīvi darbojas piemājas dārziņākatru dienu laista tomātus, lasa gurķus.

Jubilāre ir ļoti rosīga- uz vietas nosēdēt
ilgi nevarot, ātri vien steidz meklēt kādu darbiņu, ko padarīt. Sofija priecājas, ka liels
palīgs saimniecībā ir vedekla.
Lai gan iekāpusi jau devītajā gadu
desmitā, Sofija lepojas, ka vēl joprojām lasa
bez brillēm, redze esot ļoti laba. Ar dzirdi gan
esot nedaudz sliktāk.
Lai vēl daudzas skaistas, saulainas un
priecīgu mirkļu pilnas dienas Sofijai! Vēlam
laimi un stipru veselību!
Foto: Madara Siliņa

Kultūras pasākumi
Folkloras festivālā „Baltica 2015”

19. jūlijā ar dalībnieku gājienu un
krāšņu noslēguma koncertu Festivāla
parkā Rēzeknē izskanēja Starptautiskais
folkloras festivāls „Baltica 2015”. Šogad
Baltinavas novads tika pārstāvēts divos festivāla koncertos. 16. jūlijā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā Rīgā izskanēja
koncerts
„Mantinieki.
Ziemeļlatgale”.
Koncertā piedalījās Baltinavas etnogrāfiskais
ansamblis, Baltinavas mūzikas un mākslas
skolas kapela, kā arī Briežuciema etnogrāfiskais ansamblis, folkloras kopa „Egle” (Medņeva), Medņevas etnogrāfiskais ansamblis,
folkloras kopa Rekavas dzintars (Šķilbēni),
folkloras kopa Soldanī (Briežuciems), folkloras kopa Saime (Vectilža), Upītes bērnu kapela, Upītes etnogrāfiskais ansamblis, Upītes
folkloras kopa. Pasākumu piepildīja neizsakā-

ms siltums un cilvēcīgs patriotiskais gaišums.
Koncerta vitalitāti un vienreizīgumu papildināja Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas
novadu audēju darbi Ivetas Gabrānes apkopojumā.
Savukārt 18. jūlijā Latgales vēstniecībā
„GORS” izskanēja koncerts „Četri vārdi”. Uz
galvenās Latgales skatuves, starp Latvijā
pazīstamajām folkloras apvienībām, tādām kā
Dimzēns, Leimaņi (Jelgava), Lādezers (Limbaži), Rūžupis veiri (Līvāni), Vīteri (Rēzekne), Dandari, Garataka, Grodi, Kokle,
Saucējas, Vilkači (Rīga), Baltinavu un Ziemeļlatgali ar godu pārstāvēja Baltinavas etnogrāfiskais ansamblis. Koncerts nosacīti tika
iedalīts četrās daļās – Zeme, Uguns, Ūdens,
Gaiss, kas ir četras pasaules pirmvielas.
Lielu paldies teikšu Baltinavas etnogrāfiskā ansambļa vadītājai Antoņinai Krakopei,
etnogrāfiskā ansambļa dāmām, Baltinavas
Mūzikas un mākslas skolas kapelai un cilvēkiem, kas nesavtīgi palīdzēja, lai šie svētki
būtu neaizmirstami! Paldies par ieguldīto
darbu gatavojoties festivālam un burvīgajām
dziesmām „Baltica 2015” koncertos!
Teksts, foto: Gunta Pudnika
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Projektu aktivitātes
Noslēdzies projekts „Mācāmies būt par sava amata meistariem”

Pirms gada, 2015.gada 1.augustā, tika
uzsākta projekta „Mācāmies būt par
sava amata meistariem” (projekta Nr.
2013.EEZ/PP/1/MIC/015/037) realizācija. Projekts tika finansiāli atbalstīts Islandei, Norvēģijai un Lihtenšteinai, kopējās
projekta izmaksas sastādīja 20637.79 EUR,
no kuriem 89,98% bija Sabiedrības integrācijas fonda finansējums.
Par projektu. Nu jau realizētais projekts
„Mācāmies būt par sava amata meistariem”
tikai izstrādāts Baltinavas novada biedrībai
„Sukrums”. Projekta izvirzītais mērķis bija
veicināt sociālās atstumtības un nabadzības
riskam pakļauto iedzīvotāju pašapziņas cel-

šanu, radošo izaugsmi, izglītošanu un dalību www.orudi.lv darbībā, tā stimulējot
sociālo iekļaušanos un mazinot nevienlīdzību sabiedrībā.
Gada ietvaros biedrība „Sukrums”, sadarbojoties ar biedrībām
„Saulessvece” un „Kūzuls”, veica dažāda rakstura aktivitātes, lai sasniegtu
izvirzīto projekta mērķi. Katru mēnesi
interesentiem tika sniegta neatkārtojama iespēja apmeklēt kādu no 11 radošajām darbnīcām, kuras organizēja
un plānoja kāda no projektā iesaistītajām biedrībām. Biedrība „Sukrums”
nodrošināja iespēju apmeklēt tādas
radošās darbnīcas kā- floristikas kursus un rotaslietu izgatavošanu
Ingrīdas Oļipovas vadībā un kokapstrādes
kursus kopā ar Raimondu Leicānu. Jaunas

iemaņas apgūt varēja arī biedrības „Saulessvece” organizētajās nodarbībās, apmeklējot šūšanas, aušanas un origami
meistardarbnīcas Sandras Pakalnītes vadībā, apgūt zināšanas pirtsslotu siešanā
kopā ar Jugitu Boldāni, kā arī mācīties kopā
ar Līnu Punduri gatavot sniegavīrus un ziemeļbriežus no dzijas. Savukārt biedrības
„Kūzuls” organizētajās nodarbībās varēja
izzināt Latgales virtuves noslēpumus kopā
ar Ilonu Čoiču un Modrīti Leli, iemācīties
gatavot gardum gardus sierus Elvīras
Bleives vadībā, kā arī iepazīties ar Latvijas
dabu un ievākt tējas ziemai, konsultējoties
ar mājražotāju Annu Danču. Lai ikviens
varētu kavēties patīkamās atmiņās par kopā
piedzīvoto laiku un sasniegtajiem rezultātiem, Amatnieku centrā izveidota fotogrāfiju izstāde ar spilgtākajiem mirkļiem no
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radošajām darbnīcām.
Projekta ideja veidojās līdz ar vēlmi
iedvesmot novada ļaudis būt sociāli aktīvākiem un apgūt arvien jaunas iemaņas un
prasmes. Lai motivētu iedzīvotājus, biedrība „Sukrums” veidoja dokumentālos sižetus par amatniekiem, kuri ar savu darbu
izkrāso gan savu, gan arī sev tuvo un mīļo
cilvēku ikdienu. Dokumentālie sižeti tika
veidoti gan par pērļotājām, gan par pirtnieku, gan lējēju, gan matu rotu gatavotāju
un vēl daudziem citiem unikāliem un neatkārtojamiem talantiem. Filmējot un apstrādājot dokumentālos sižetus, biedrība
„Sukrums” iepazina sava novada radošos
ļaudis un apzinājās, cik patiesībā apkārt ir
daudz talantīgu amatnieku, par kuru prasmēm citi nemaz nenojauš.
Tāpat projekta ietvaros tika rīkoti VID
izglītojoši informatīvie semināri, kuros ikviens varēja atrisināt neskaidrības radošos
jautājumus, lai savu saimniecisko darbību
veiktu likumīgi. Seminārus vadīja Irina
Markova, kura ir speciāliste šāda rakstura
jautājumu risināšanā.
Emocijām un iespaidiem projekta
ietvaros visbagātākais bija pieredzes apmaiņas brauciens, kur ikviens smēlās jaunas idejas un iedvesmu, lai veicinātu savu
radošo izaugsmi. Piedzīvojumiem un iespaidiem bagātajā dienā tika braukts uz
Kroma kalnu, vērot, kā, sekojot līdzi saviem sapņiem, ļaudis ir imitējuši 9-13.gs
kultūrvidi un iesaistījuši savas aktivitātēs
daudzus dažādu amata prasmju piekopējus,
lai kopīgi veidotu mantojumu nākamajā paaudzēm. Ciemojoties pie podnieka Ilmāra

Veceļa, ikviens varēja uzņemt pozitīvu
enerģijas lādiņu, vērojot meistara roku veiklību, un apbrīna pilnām acīm uzlūkot
Ilmārā apņēmību un mīlestību pret
savu darbu. Pieredzes brauciena noslēgumā tika gūtas pozitīvas emocijas
kopā ar biedrību „Ūdenszīmes”
Kaldubruņu skolā. Pateicoties biedrībai „Ūdenszīmes”, tika stiprināta
apziņa, ka neviens labais darbs nav
mazsvarīgs un, lai sasniegtu arvien
jaunus pieredzes apvāršņus, nepieciešama neatlaidība un ticības saviem
spēkiem.
Gads paskrējis nemanot, izdarīts
un piedzīvots ir daudz. Biedrība „Sukrums”
uzskata, ka, kopīgi darbojoties, katrs mazais
novadiņš var kļūt dižs- ar panākumiem,
radošiem ļaudīm, neizsīkstošu enerģiju un
lieliem darbiem.
Sadarbība turpināsies. Biedrība „Saulessvece” ar biedrību „Sukrums” sadarbību jau
izveidojusi sen, tāpēc katra iespēja stiprināt
savstarpējās attiecības tiek izmantota. Kā
viens no kopējiem sadarbības rezultātiem ir
virtuālā e-kataloga www.orudi.lv izstrāde.
Biedrība „Saulessvece” lepojas ar sava pagastiņa kuplo amatnieku skaitu un dalība
projektā „Mācāmies būt par sava amata
meistariem” sniedza lielisku iespēju savās
zināšanās un bagātajā pieredzes klāstā dalīties ar citiem. „Mums nebija šaubu, ka projektā noteikti ir jāpiedalās,” bilst Silvija
Ločmele, biedrības „Saulessvece” priekšsē-

2015. gada jūlijs-augusts
dētāja.
Silvija Ločmele ar projekta sasniegtajiem rezultātiem ir apmierināta un teic, ka
projekts „Mācāmies būt par sava amata
meistariem” sadarbības saites ar biedrību
„Sukrums” ir stiprinājis un, protams, ka var
100 % apgalvot, ka šis nebūs pēdējais
kopīgais projekts. Kopīgi apvienojoties
dažādu ideju realizēšanai biedrību spēks,
zināšanas un līdz ar to pieredze tikai vairojas. „Vērtējot kopējos guvumus no projekta
realizācijas, jāuzsver, ka pieredze, kas gūta,
ir ievērojama. Ir iepazīti tuvākās apkaimes
amatnieki un stiprināts lepnums par mūsu
pašu talantīgajiem ļaudīm,” uzsver Silvija
Ločmele.„Smelta neatsverama pieredze!”
Katram pagastiņam piemīt sava unikalitātes dzirkst. Savu darbību biedrība
„Kūzuls” uzsāka 2006. gadā par savu galveno mērķi uzstādot sabiedrības intereses
veicināšanu par tradicionālā kultūras mantojuma saglabāšanu, palīdzot atgūt pašapziņu, apzinoties sevi par garīgi bagātu tautu,

kā arī iesaistīt sociālās atstumtības riskam
pakļautos iedzīvotājus pagasta dzīves aktivitātēs.
Biedrība „Kūzuls” projekta „Mācāmies
būt par sava amata meistariem” ietvaros noorganizēja radošās darbnīcas, kas deva
iespēju popularizēt vietējo amatnieku amata
prasmes, bet radošo darbnīcu apmeklētājiem iegūt jaunas iemaņās un zināšanas.
„Kopīgi organizējot radošās darbnīcas
guvām pieredzi un radām jaunas idejas. Un
ir liels prieks, ka savus talantus mēs varam
parādīt arī pasaulei” teic biedrības „Kūzuls” pārstāve Valentīna Kirsanova.
Biedrībai „Kūzuls” šis bija pirmais lielais projekts, kurā tik lielā mērā tika veicināta sadarbība ar kādu citu biedrību.
Atskatoties uz paveikto biedrības pārstāvji
secina, ka sadarbības ir izveidojusies pozitīva un, ja vien būs tāda iespēja, sadarbību
ar biedrību „Sukrums” noteikti stiprinās.
Teksts, foto: Ilga Pleša

Atklāts „Ontona i Annes” parks!

Par spīti draudīgajiem
negaisa mākoņiem un lietus
brāzmām, Baltinavā 11. jūlijs
tika pavadīts pozitīvā un
satraukuma pilnā gaisotnēOntona i Annes Tematiskais
parks piedzīvoja savu atklāšanu. Aizvadītais gads, kopš
projekta „Tev, man un visiem
mums- lai top Baltinavā” uzsākšanas brīža, aizskrējis
vēja spārniem. Un nu
bija pienācis brīdis,
lai kopīgi novērtētu
padarīto.
Projekta galvenais
mērķis bija izveidot
tautā pazīstamās lugas
„Ontons i Anne” Tematisko parku. Ideja
par parka izveidi
radās biedrībai „Jaunieši Baltinavai„ , kas
vēlējās sakopt sava dzimtā novada kultūrvēsturiskās vietas, kurām senču atmiņās ir
liela vērtība. Viena no šādām vietām bija
Baltinavas Vecais parks, kas gadu gaitā bija
zaudējis savu agrāko spožumu, slēpjot to
aiz aizaugušiem upes krastiem. Un, pateicoties Borisa un Ināras Teterevu fonda
sniegtajam atbalstam, biedrībai „Jaunieši
Baltinavai” bija iespēja īstenot savas ieceres.
Parka atklāšanas pasākums neiztika bez
svinīgās lentes pārgriešanas, kas bija vēstnesis par smagā darba augļiem. Lentes pārgriešana tika uzticēta Imantam Slišānam,
Ontona lomas atveidotājam, Anitai
Ločmelei, Annes lomas atveidotājai, un
Lidijai Siliņai, Baltinavas novada domes
priekšsēdētājai.
Pēc svinīgās lentes pārgriešanas bija
pienācis laiks teikt pateicības vārdus visiem, kas palīdzēja parkam tapt tik unikālam. Biedrības „Jaunieši Baltinavai”
pārstāvji bija sagatavojuši īpašus pateicības
vārdus, sakot „Paļdis nu sirds” galvenajiem
atbalstītājiem un čaklākajiem palīgiem par
sniegto finansiālo atbalstu un nesavtīgi
ieguldīto darbu. Lielu gandarījumu biedrības jauniešiem sniedza labie vārdi un atzinība par darbu, kas gada gaitā ieguldīts
parka tapšanā. Un jāteic, ka padarīts tiešām
ir daudz.
Pār upi slienas jauns tilts, uz kura ierīkoti soliņi dabas baudītājiem. Izveidots
bruģa celiņš un „Ontona i Annes” silueti,
pie kuriem var nofotografēties, iejūtoties
lugas varoņu tēlos. Uzbūvēta lapene, kas

ir lieliska atpūtas
vieta parka apmeklētājiem, uzstādītas
šūpoles un foto
rāmis dabā, kas ļauj
iemūžināt
sevi,
ģimeni un draugus
lieliskās fotogrāfijās, kā arī izgatavoti
soli un ugunskura
vieta
patīkamas
atmosfēras radīšanai.
Sajūsmu klātesošajos radīja Imanta
Slišāna pasniegtā dāvana- Latgales karogs,
kas tika nodots biedrības „Jaunieši
Baltinavai” priekšsēdētājam Ilgvaram
Keišam. Drīz arī atjaunotā parka teritorija
izstaros novada patriotisma dzirksti, ļaujot
karogam brīvi plīvot mastā.
Protams, „Ontona i Annes” Tematiskā
parka atklāšana nebūtu tik zīmīga, ja netiktu
aizvadīta kopā ar Ontonu i Anni. Tādēļ
ikviens varēja baudīt teātra izrādi „Ontons
i Vampiri”, ieskatoties kā tapis Ontona i
Annes mīlas stāsts.
Noslēdzoties pasākumam, visi klātesošie varēja baudīt čaklo pavārīšu, Janīnas un
Ingrīdas, gardi pagatavotu zupu, baudot
kopā būšanas laiku.
Atskatoties uz paveikto, jāteic, ka darbs
ir ieguldīts liels un biedrības „Jaunieši Baltinavai” mērķis ir sasniegts. Ir izveidots gan
„Ontona i Annes” parks, gan ir sakopta
parka teritorija, kas tagad priecē ikvienu garāmbraucēju. Darbojoties kā brīvprātīgie,
biedrības „Jaunieši Baltinavai” pārstāvji ir
lepni par paveikto, jo uzskata, ka mūsdienās
cilvēki pārāk daudz vēlas saņemt neko
nedodot pretī un materiālās vērtības novērtē
augstāk nekā palīdzīgas rokas sniegšanu.
Projekta realizācijas laikā biedrības
jaunieši sakopa ne tikai sava novada kultūrvēsturiskās vietas, bet arī stiprināja savu
draudzību, darbojoties vienotiem mērķiem,
kā arī guva atbalstu no citiem novada iedzīvotājiem.
Teksts, foto: Ilga Pleša
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Baltinavas novada domes informatīvais izdevums

Skolu ziņas
Aktivitātes BKI

Jaunumi BMMS

Skolēni vasaras sporta un atpūtas nometnē Rīgā

Izvērtējot aizejošo vasaru...

Ar daudziem brīnišķīgiem notikumiem pilna, emocijām bagāta ir paskrējusi
vasara. Nometnes, svētceļojums, meistarklases, koncerti, dažādi pasākumi.
Visspilgtākie iespaidi, manuprāt, palikuši no Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku
visdažādākajām norisēm, kurās gandrīz visi mūsu skolas audzēkņi ņēma dalību. Audzēkņi
kā dalībnieki, pedagogi kā kolektīvu vadītāji, vecāki kā koncertu apmeklētāji- skatītāji pie
televīzijas ekrāniem. Paldies visiem, īpaši novada domei, kas ieguldīja darbu, līdzekļus,
padomu, lai mūsu bērni baudītu šos svētkus kā dalībnieki. Jāpiemin arī brīnišķīgais
Ziemeļlatgales koncerts „Mantinieki” Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā starptautiskā folkloras festivāla „Baltica 2015” ietvaros, kurā muzicēja skolas kapela.
Visrosīgāk pagāja pēdējās augusta dienas, lai sagatavotos jaunam darba cēlienam.
Mūzikas un mākslas skola joprojām aicina ikvienu bērnu, kam ir interese par mūziku
un mākslu, vēlēšanās iepazīt krāsu un skaņu pasauli, radīt savu vēl nebijušu brīnumu,
uzdrošināties atnākt un pieteikties, lai nostātos uz radošas mācību starta līnijas 2015./2016.
mācību gadā. Gaidām! Nāciet papildiniet savas zināšanas, attīstiet savus talantus. Skaņu
pasaule, kuru rada muzicēšana ir visīsākais ceļš uz prieku savā sirdī un apkārtējos.
Vēlu visiem jaunajā 2015./2016. mācību gadā labas sekmes, neatlaidību nosprausto
mērķu sasniegšanā, interesi par neapgūto un savstarpēju sapratni!
Latvijas Bērnu Bāreņu fonds katru
vasaru rīko skolēnu vasaras sporta un atpūtas nometnes. Šajā vasarā iespēja piedalīties nometnē bija arī 10 mūsu skolas
skolēniem. Jau pirms mācību gada beigām
skolā tika saņemta vēstule – ielūgums no
fonda priekšsēdētāja Kaspara Markševica
uz vasaras nometni. Nometne sākās 28.jūlijā un turpinājās līdz 3.augustam.
28. jūlijā skolēniem bija iespēja apmeklēt Olaines novada Pēternieku ciema zirgaudzētavu „Maijrozes”. Katrs skolēns varēja
sadraudzēties ar kādu zirdziņu un arī pavizināties zirga mugurā. Kamēr zirdziņi vizināja savus jaunos draugus, pārējie nometnes
dalībnieki varēja iesildīties futbolam. Saimniecībā bija arī vairāki suņuki un viens no
tiem izrādīja lielu interesi par ciemiņiem,
aicinādams bērnus spēlēt ar viņu bumbu.
Saimniece nometnes dalībniekus iepazīstināja ar zirgu stalli un arī uzdeva dažus visai
āķīgus jautājumus, piemēram, cik gadus ir
nodzīvojis pasaulē visvecākais zirgs? Noslēgumā katra skola dāvanā saņēma zeltītu
Laimes pakavu. 28. jūlija vakarā nometnes
dalībnieki devās uz Riga Plaza boulinga
centru, lai izmēģinātu savus spēkus šajā ne
tik vienkāršajā spēlē. Centrā skolēnus gaidīja pārsteigums – tikšanās ar ZZ reklāmas
varoņiem Zī un Zē.
29. jūlijā nometnes dalībnieki devās
diezgan tālā ceļā – uz Pūres šokolādes muzeju Tukuma novadā. Bija iespēja uzzināt
šokolādes gatavošanas ceļu 2000 gadu
garumā un arī pašiem pielikt savu roku konfekšu – trifeļu un cukura zaķīšu gatavošanā.Neatņemama nometnes sastāvdaļa ir
atpūta Līvu Akvaparkā. Arī šajā nometnē
bija daudzi skolēni, kuri Akvaparkā bija
pirmo reizi un tas viņiem bija kolosāls piedzīvojums.
30. jūlijā nometnes dalībnieki devās uz
Siguldu, uz atrakciju parku „Tarzāns”.
31.jūlija pats svarīgākais notikums noteikti
bija brauciens ar kartingiem. Sākumā mazliet bailīgi un piesardzīgi, beigās – drošie
autobraucēji. Pēc braukšanas ar kartingiem
un sātīgām pusdienām, nometnes dalībniekiem bija mācību stunda pie keramiķa
Leontīna Cīruļa. Meistars parādīja kā top
dekoratīvie šķīvji un arī palīdzēja katram
nometnes dalībniekam – gan skolēniem,
gan skolotājiem, izveidot savu šķīvi. Pēc
māla darbiem mūs visus gaidīja „Cinema”,
kur varējām noskatīties kases grāvēju
„Minjoni'” latviešu valodā, mieloties ar
popkornu un colu.
1.augustā devāmies uz Saulkrastiem, uz
peintbola spēļu bāzi, lai apgūtu kaujas spēļu
prasmi. Par nometnes tradīciju ir kļuvis
kopības gars, kad visās spēlēs un aktivitā-

tēs piedalās gan skolēni, gan skolotāji, gan
šoferīši. Tā bija arī šoreiz un brīžiem tas
visiem izraisīja lielus smieklus.
Pēcpusdienā nometnes dalībnieki tika
gaidīti uz kuģīša „Jelgava”', lai dotos
izbraukumā pa Daugavu un vērotu Rīgas
panorāmu. Ejot uz kuģīti, nometnes dalībnieki varēja klātienē vērot arī latviešu strēlnieku simtgadei veltīto pasākumu un kaujas
tehnikas parādi krastmalā. Protams, ka šādu
tehniku diez vai vēl kādreiz redzēsim, tāpēc
raudzījāmies uz to ar lielu sajūsmu. Pāri
mūsu galvām lidoja arī divi iznīcinātāji un
skats bija iespaidīgs. Savukārt no kuģīša
pavērās brīnišķīgs skats uz pilsētu un to krāsaināku darīja arī mūsu gaisā palaistie
ziepju burbuļi.
Pēc Rīgas panorāmas vērošanas un garšīgām vakariņām devāmies uz Carnikavas
stadionu, lai piedalītos futbola draudzības
spēlē, kuru tiesāja Latvijas Futbola federācijas tiesnesis. Katram nometnes dalībniekam – futbolistam nometnes organizētāji
bija sarūpējuši dāvanu – sporta krekliņš ar
vārda pirmo burtu un uzvārdu. Gluži tāpat
kā lielajā, īstajā futbolā. Mūsu spēlē
vārtsargi, protams, bija šoferīši, bet uzvarēja
– draudzība.
2. augustā nometnes dalībnieki apmeklēja Rīgas zooloģisko dārzu un atpūtas centru „Lido”. Arī šie pasākumi vairākiem
skolēniem bija pirmo reizi mūžā. Un visbeidzot – noslēguma pasākums. Bērni gatavoja
priekšnesumu šim pasākumam – deju,
dziesmu, rotaļu… Fonda priekšsēdētājs
kopā ar saviem palīgiem – Ināru, Lāsmu,
Jāni, Mareku bija sarūpējuši bērniem ļoti
jaukus svētkus. Zāle bija rotāta ar daudziem, daudziem krāsainiem baloniem un
viss bija kā pasakā. Uz pasākumu ieradās
divi brīnišķīgi mākslinieki – Nikolajs
Puzikovs un burvju mākslinieks Robijs.
Nikolajs dziedāja savas dziesmas un ļoti
daudzi nometnes dalībnieki dziedāja viņam
līdzi. Savukārt burvju mākslinieks Robijs
mācīja kā pazūd cocacola no bundžiņas, kā
var norīt piepūstu balonu un daudzus citus
brīnumus. Nu un, protams, dziedāja arī pats
Kaspars Markševics. Un visbeidzot, visi nometnes dalībnieki sūtīja debesīs savu salūtu
– baltu balonu ar savu viskarstāko vēlēšanos.
Mēs gribam teikt vislielāko un vissirsnīgāko „Paldies!”' no savām mazajām sirsniņām par šo brīnišķīgo iespēju– būt kopā un
redzēt, dzirdēt, just un darīt. Paldies nometnes organizatoriem, sponsoriem! Jūsu
Mīlestība pret mums nav vārdos izstāstāma,
to var tikai sajust.

Teksts: Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas direktore M. Bukša

Aktivitātes BVSK

Uz 1. septembra sliekšņa

Šogad Baltinavas vidusskolā 1. septembris atnācis savādāks nekā citus gadus.
Nupat mūžībā pavadīta mūsu skolotāja Leontīna Mežale, kas savu pedagoga darba mūžu
atdevusi dzimtajai skolai, dzimtajai Baltinavai. Sērās par zaudēto skolotāju, pateicībā par
Leontīnas daudzo gadu pedagoga darbu, par viņas doto sirds gudrību, filozofiskās pārdomās
par dzīves pamatvērtībām, bet gatava jaunam darba cēlienam, skola stāv uz jaunā mācību
gada sliekšņa. Cieņā jānoliec galva arī par šovasar mūžībā aizgājušo ilggadējo Baltinavas
vidusskolas skolotāju Antoņinu Dekteri.
Darbdienas un svētki, sēras un prieki- viss kopā veido šo dzīvi. Skolas kolektīvs var ar
gandarījumu atskatīties uz aizvadītajā vasarā paveikto. Vasara bijusi bagāta ar darbiem un
labiem rezultātiem. Gan 9. klases beidzēji, gan vidusskolas absolventi veiksmīgi kārtojuši
valsts pārbaudījumus un visi saņēmuši izglītības dokumentus- pamatizglītības apliecības
un vidējās izglītības atestātus. Varam lepoties ar centralizēto eksāmenu rezultātiem. Pēc
vidējā CE vērtējuma Baltinavas vidusskola šogad otrajā desmitā valstī un labāko pieciniekā
Latgalē. Jūnijā skolā bija organizēta bērnu radošā nometne „Vosoras raibumi Baļtinovā”.
Baltinavas vidusskolas jauktais koris jūlijā pārstāvēja skolu un novadu Rīgā XI Latvijas
skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Vasarā turpinājās starptautisko projektu aktivitātes. Comenius projekta ietvaros skolotāju un skolēnu grupa devās vizītē uz Vāciju. Skola
bija arī pārstāvēta starptautiskā forumā Valmierā projekta „Globālā dimensija sociālo
zinātņu mācību priekšmetos” ietvaros. Šovasar ļoti aktīvi darbojušies Baltinavas vidusskolas jaunsargi, piedaloties vairākos pasākumos, nometnēs. Katrs skolotājs savā darba lauciņā
daudz paveicis kopējā skolas un skolēnu labā. Čakli strādājuši tehniskie darbinieki, sagatavojot skolu jaunajam mācību gadam. Arī skolēni darbojušies skolas vides uzlabošanā.
Pašvaldība devusi savu atbalstu skolai. Paldies visiem! Prieks par katru lielu un arī katru
mazu lietu, kas dod labumu skolai, novadam, valstij, CILVĒKAM! Jo kurš gan izvērtēs,
kas ir liels un kas ir mazs. Viss atkarīgs no mērauklas un atskaites sistēmas. Novērtēsim
tās labās lietas, kas notiek mums apkārt, ko dara mūsu līdzcilvēki. To ir tik daudz, vajag
tikai vēlēties saskatīt! Piemēram, no sirds prieks, ka iznākusi baltinavieša, mūsu absolventa
Alda Bukša grāmata „Parādu piedzinēji”. Romāns jau paspējis gūt lasītāju atzinīgu vērtējumu. Prieks par 1970. gada absolventiem, kuri augustā tikās klases salidojumā dzimtajā
skolā. Tie ir tikai daži piemēri. Saskaitīsim katrs pats, ko esmu paveicis es, tu, viņš, viņa,
mēs...
Klāt 1. septembris. Un mēs joprojām esam ceļā uz sevis izzināšanu, līdzcilvēka saskatīšanu, vērtību sakārtošanu. Labas sekmes jaunajā 2015./2016. mācību gadā! Spēku,
veselību, enerģiju, radošu domu, drošus sapņus un veiksmi to īstenošanā!
Lai mums kopā izdodas!
Teksts: Imants Slišāns, Baltinavas vidusskolas direktors

Tālumā aiz košiem siliem,
Noskan sapņains skolas zvans.
Ir nu atkal klāt tas brīdis,
Kad uz skolu doties laiks.

Lai radošs un veiksmīgs jaunais
mācību gads visiem skolēniem
un pedagogiem!
Baltinavas novada domes vārdā, priekšsēdētāja Lidija Siliņa

Teksts, foto: Skolotāja Marita Kušnire
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Dažādi

Baltinavietis Aldis Bukšs sarakstījis romānu

Izdevniecība „Dienas Grāmata” laidusi klajā jaunā
rakstnieka, baltinavieša Alda Bukša debijas romānu
„Parādu piedzinēji”. Aldis Bukšs (1985), ar augstāko izglītību politikas un tiesību zinātnēs, gandrīz desmit gadu
nostrādājis dažādās finanšu iestādēs Latvijā.
Notikumi, kuros mūs ieved autors, sākas pavisam vienkārši. Mazā māsa Krista, noraizējusies par vecāku saspīlētajām
attiecībām, piezvana Ritvaram uz Birmingemu, kur viņš jau
vairākus gadus dzīvo un strādā, un lūdz atbraukt. Kad Ritvars
ierodas dzimtajos Pļavniekos, atklājas skaudra īstenība: tēvs
jau ilgāku laiku nav spējis atmaksāt kredītu un Leidumu ģimene teju, teju pazaudēs bankā ieķīlāto dzīvokli. Ritvars saprot, ka viņam kaut kas jādara lietas labā...
Grāmata izdota „Dienas Grāmatas” literārā projekta „Prāta piedzīvojums” ietvaros, kas
tiek īstenots ar AS „Latvijas Gāze” atbalstu.
Madara Siliņa, izmantojot informāciju no http://www.dgramata.lv/dg-izdotas-gramatas/dailliteratura/originalliteratura-latviesu/detektivi/paradu-piedzineji

2015. gada jūlijs-augusts

Baltinavas Romas katoļu baznīcā
noslēgtas laulības:
Gints Circens un Sandra Pakalnīte
Mārtiņš Siliņš un Madara Balode
Armands Ruskulis un Aīda Zalcmane
Lai Jums dzīvojot kopā Jūsu mīlestība
turpina tikai augt un lai Jūsu nākotne ir vēl
brīnišķīgāka, nekā esat to izsapņojuši.
Baltinavas novada dome
Augusta mēnesī ievērojamas jubilejas
svinēja baltinavietes:
Anna Ločmele (85 gadi)
Valentīna Ločmele (101 gads)

Sveicam jubilāres skaistajos dzīves
svētkos!
Augusta mēnesī Baltinavas dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti mazuļi:

Annija Saidāne
Lote Frolova
Sveicam vecākus ar jaundzimušajiem!
Jūlija mēnesī reģistrēts mirušais:
Salvators Slišāns (1959.- 2015.)
Augusta mēnesī reģistrēti mirušie:
Jevgenija Vilkaste (1926.-2015.)
Valentīna Dukaļska (1927.-2015.)
Jānis Keišs (1975.-2015.)
Novada dome izsaka līdzjūtību tuviniekiem.

Tuvākie plānotie kultūras pasākumi
- 19. septembrī, plkst. 15:00 Baltinavas Kultūras namā pirmo reizi
notiks Sieviešu deju kopu sadancis „Atnāc un ieklausies krāsaino
rudens lapu stāstā”.
Piedalās: Ķeguma, Lēdmanes, Līvānu, Rugāju, Bērzpils, Degumnieku,
Baltinavas dāmu deju kolektīvi. Ieeja bez maksas. Visi mīļi gaidīti!
- Baltinavas radošās, košās, dziedošās ģimenes un apvienības tiek
aicinātas pieteikt savu dalību koncertam par godu Latvijas Republikas
proklamēšanas dienai, kas notiks 14. novembrī Baltinavas Kultūras
namā. Pieteikties un sīkāku informāciju uzzināt varēs rakstot uz
g.pudnika@inbox.lv vai zvanot pa tālruni 26144097 no
14. septembra līdz 6. novembrim!
I zde vu m u sa ga ta voj a: Ma da ra Si li ņa , (t ā l r. 20232378, e -pas t s: sa b.a tt ie ciba s@ balt in a va . l v)
Ies pi es ts SI A „ L atg a les dru ka”, Ba znī ca s i el a 2 8, LV- 4 6 01 .
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