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Ir katram gadam laimes brīdis savs,
Un katram gadam ir savs rūpju laiks.
Bet katram gadam ir savs Svētvakars,
Savs slieksnis balts, aiz kura atstāt bēdu
Un katram rītam sava gaiša mala.

Lai svētku brīnums caur labām domām ienāk
ikkatrā no mums!
Veiksmīgu, radošu un piepildītu Jauno 2016. gadu!
Baltinavas novada domes vārdā, priekšsēdētāja Lidija Siliņa

Pirms iededz sveci egles zarā,
Dedz svētku liesmu sirdī savā Ar piedošanu, sapratni,
Ar mīlestības dzirsteli Un tici – tas ir tavā varā Nest gaismu, kā to sveces dara.

Nāc, Ziemassvētku naktī ieklausies,
Kad debesīs sniega dzirnavas maļ.
Mums cerība laimes pakavus
No zvaigžņu mirdzuma kaļ.
Svētku priekšvakarā, kad steidzamākos darbus jau paveikuši, varam nodoties patīkamākām nodarbēm- svētku
eglītes rotāšanai, dāvanu saiņošanai,
svētku mielasta sarūpēšanai. Pēc šiem
svētkiem straujiem soļiem atnāks arī
jaunais- 2016. gads, kas horoskopos
tiek minēts kā Ugunīgā Pērtiķa gads.
Jaunas iespējas, jaunas prioritātes,
jauni mērķi un uzdevumi- tik daudz
un dažādas iespējas, ko nu katram
no mums Jaunais gads sniegs. Jāprot
tikai apjaust sev svarīgāko un turēties
pie tā. Man personīgi lielāko prieku
gada izskaņā sagādā apziņa, ka gada
laikā piepildīti sen kāroti sapņi, darbi,
kā arī iedomātas jaunas vēlēšanas,
kas turpmāko Jauno gadu ik pa laikam
liks par sevi manīt (neatliekot tās uz
citu gadu).
Novēlu katram no Jums ievēlēties
tās pašas kārotākās un svarīgākās
vēlēšanas, kas piepildoties sniegs
vislielāko gandarījumu un prieku.
Lai katram no mums izdodas īstenot
savu svētku brīnumu un Jaunais gads
atnes patiesa prieka pilnu piepildījumu!
Madara

Klusus, sveču apmirdzētus un gaišus
Ziemassvētkus!
Lai Ziemassvētki nes ticību tam, ko
visvairāk vēlamies!
/Baltinavas novada bibliotēkas vadītāja
Ināra Bubnova/

Ar tirdziņu un eglītes iedegšanu sākas pirmssvētku pasākumi KN!

Ar aktīvu rosību Ziemassvētku tirdziņā, 11. decembrī sākās
pirmssvētku pasākumi Baltinavas kultūras namā. Baltinavas
tirgotāji un mājražotāji vietējos iedzīvotājus iepriecināja ar plašu
preču sortimentu: gan dažādiem gardumiem- kūkām, sieriem,
kēksiem, medu, ingvera sīrupu, kaltētiem āboliem, gan skaistiem
rokdarbiem- adītiem, tamborētiem, pērļotiem, no koka gatavotiem. Tirdziņā ikviens varēja atrast gan idejas oriģinālām dāvanām,
gan to iesaiņojumiem. Paldies tirgotājiem par uzņēmību, čaklumu un
radošo darbību!
Iepirkušies vietējo labumu tirdziņā,
baltinavieši pulcējās pie novada
domes, lai svinīgā brīdī iedegtu gaismiņas svētku eglītē. Kultūras nama
vadītāja Gunta Pudnika klātesošajiem atgādināja par adventes
laika svētumu, nozīmi un svētku

Skanīgas dziesmas izdziedāja etnogrāfiskā
ansambļa sievas, kuru pavadījumā Baltinavas
vidusskolas mazie skolēni, kopā ar skolotāju
Rudīti Laganovsku, izdejoja rotaļas ap svētku
eglīti. Kārtīgi izkustējušies, bērni un klātesošie
nu gaidīja svarīgāko brīdi- un gaismiņas tapa
iedegtas! „Novēlu ikvienam rast sirds siltumu
ne tikai šim gaišajam laika posmam, bet arī visam nākamajam gadam. Aicinu domāt par to,
ko varam izdarīt labāk, ķerties pie labo darbu
īstenošanas, jo tikai mēs paši esam savas laimes
kalēji.” vēlēja pasākuma vadītāja Gunta Pudnika.
Lai arī eglītes gaismiņu iedegšanas brīdī sniedziņa nebija, bērni
atzina, ka svētku sajūtu tas nemazinot. Pēc pasākuma dalībnieki
iestiprinājās ar siltu tēju un gardiem cepumiem.
Teksts, foto: Madara Siliņa

Īsumā
Valsts reģionālās attīstības aģentūra
(VRAA) sekmīgi pabeigusi Latvijas
eID kartes pieslēgšanu Eiropas elektronisko identitāšu sadarbspējas platformai STORK, tādējādi sperot pirmo
soli, kas Latvijas iedzīvotājiem ļaus personas apliecības jeb eID kartes izmantot, lai piekļūtu e-pakalpojumiem visā
Eiropas Savienībā (ES).
Vairāk par valsts un pašvaldību
iestāžu e-pakalpojumiem un to lietošanu var uzzināt portāla www.latvija.lv
sadaļā „ē!”.
Baltinavas novada dome aicina piedalīties skiču konkursā „Labiekārtošanas darbi un tiltiņa izbūve pāri
Supenkai”. Konkursa mērķis- sakārtot
ainavu kā kultūrvēsturisku mantojumu
nākošajām paaudzēm, ar praktisku pielietojumu- gājēju tiltiņš pāri Supenkai.
Skices varēs iesniegt līdz 2016. gada 1.
aprīlim (ieskaitot) plkst. 17:00, Baltinavas novada domē.
(Ar skiču konkursa nolikumu var
iepazīties mājaslapā www.baltinava.lv.)
Baltinavas novada dome pirmssvētku dienās- 23. decembrī un 30.
decembrī strādās saīsinātā darba
laikā- līdz plkst 15:00.
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Aptaujas rezultāti -par vietējo labumu tirdziņu rīkošanu Baltinavā

Priekšsēdētājas sleja
Decembris pēc savas būtības
ir priecīgs mēnesis. Nāk svētki,
turklāt cits pēc cita – ar brīvdienām un sarīkojumiem, ko
mums sagatavo citi un kurus
sarīkojam paši.
Dzīvojam Adventa laikā, bet
drīz pie durvīm klauvēs gada
gaišākie, sirds siltākie un brīnumainākie svētki- Ziemassvētki!
Gads strauji tuvojas nobeigumam, un nedaudz par nu jau
aizejošajā paveikto – gads iesākās ar „cīņu” par skaidras naudas izņemšanas pakalpojumu
nodrošināšanu novada iedzīvotājiem. Šajā sakarā 16.02. biju VARAM ministrijā uz pārrunām ar banku vadītājiem, bet nekādi solījumi netika saņemti. Kopā ar citām pašvaldībām,
kurās nebija pieejams šis pakalpojums, griezāmies pašvaldību savienībā un tikai vasaras sākumā saņēmām Swedbankas apsolījumu, ko viņi arī godam turēja un 13.oktobrī Baltinavā
tika atvērts bankomāts.
Vēl pavasarī patīkams pārsteigums bija, kad saņēmām uzaicinājumu no Latvijas Būvnieku
asociācijas par Atzinības iegūšanu konkursā „Gada labākā būve Latvijā” nominācijā „rekonstrukcija” par mūsu vidusskolas ēkas siltināšanas projekta realizāciju. Domāju, ka baltinavieši
arī priecājas par jauniešu darbu un jaunu sakoptu vietu – „Ontona un Annes parka” izveidi,
par Tilžas un Viļakas ielas asfaltseguma maiņu, par ierīkotu un papildinātu apgaismojumu Tilžas, Dārza, Skolas un Sporta ielās. Jaunu veidolu ieguvuši arī Brāļu kapi, ko veicām
sadarbībā ar Krievijas konsulātu. Vieni no pirmajiem valstī realizējām Valsts vienotā klientu
apkalpošanas centra izveides projektu, par ko tikāt informēti jau iepriekšējos BV izdevumos,
izveidojām iedzīvotājiem arī veļas mazgāšanas un dušas pakalpojuma pieejamību.
Par godu Latvijas simtgadei tika izstrādāts un nu jau izvērtēts skiču konkurss „Baltinavas
vēsturiskā centra labiekārtošana”, kur uzvarēja mūsu novada jauniete Dina Jegorova. Patreiz
ir izsludināts jauns skiču konkurss, kas būs šī paša vēsturiskā centra papildinājums – tiltiņš
pāri Supenkai nokļuvei uz katoļu baznīcu, ko plānojam realizēt nu jau nākamajos gados.
Kaut arī dzīvojam taupības režīmā (pamatā pakalpojumu sadārdzināšanās, PVN un aizņēmumu atmaksas dēļ), vasarā nodrošinājām skolēnu kolektīvu piedalīšanos Latvijas skolēnu
Dziesmu un deju svētkos, pašvaldības deju kolektīvu un kora piedalīšanos Latgales dziesmu,
deju, svētkos, kā arī citos pasākumos.
Pirmo reizi piedalījāmies arī Ziemeļlatgales uzņēmēju dienā – gan aktīvākie mājražotājiValentīna Daukste, Anita Kaša, z.s. „Amatnieki”, gan pašdarbnieki- deju kopa „Gaspaža”
Skaisti, interesanti pasākumi novadā – „Satiec savu meistaru!”, „Mācāmies būt sava amata
meistari!”, Zemes stunda, Muzeju nakts, Baznīcu nakts, Ozolu stāsti, deju kopu sadancis
septembrī un vairāki citi.
Šodien saku paldies visiem, kuri rīkojuši, piedalījušies, novērtējuši paveikto sabiedrības
labā, visiem, kuri smagi strādājuši savās saimniecībās, kopuši laukus un lopus, uzdrošinājušies un sākuši vai pilnveidojuši savu biznesu! Paldies algoto pagaidu darbu strādniekiem
par centra apkārtnes kopšanu un citiem ļoti vajadzīgiem saimnieciskajiem darbiem gan
karstajā vasaras svelmē, gan arī nelabvēlīgākajos laika apstākļos!
Novēlu visiem sirsnīgus, mīļus Ziemassvētkus un labu veselību, stipru apņēmību savu
mērķu sasniegšanai Jaunajā 2016.gadā!
Lidija Siliņa

turpat tirgus laukumā; 5 uzskatīja, ka
piemērotākā vieta ir Amatniecības centrs (bijusī mežniecības ēka); vidusskolas
dienesta viesnīca viena atbilde un Z.s.
„Avots” bijušais veikals viena atbilde.
Pie priekšlikumiem un ieteikumiem
novada iedzīvotāji norādīja, ka vairāk un
mērķtiecīgāk jāizmanto Amatnieku centra
telpas, jo pašreiz tur nekas faktiski nenotiek.
Būtu labi, ja šādā tirdziņā pieaicinātu tirgoties arī blakus pagastu ražotājus. Būtu
lielāka izvēle un konkurence. Nepieciešama
plaša reklāma.
Lai tirdziņi būtu plašāk apmeklēti
iedzīvotāji iesaka tirdziņa laikā veikt loterijas, izlozes ar nelielām balvām, nodrošināt
mūziku, kā arī savlaicīgi informēt par tāda
tirdziņa rīkošanu.
Bija no iedzīvotāju puses izteikta pamatota kritika par tirgus laukuma esošo sabiedrisko kārtību, atzīmējot, ka tirgus nojumē
bieži notiek alkohola lietošana, nekulturāla
uzvedība, netiek ievērotas jebkādas ētikas
un higiēnas normas, zūd vēlme jebko tirgus
laukumā iegādāties.
Bija arī izteikti pateicības vārdi visiem cilvēkiem, kuri nāca ar ideju vietējo labumu
tirdziņu rīkošanai Baltinavā, tādejādi atbalstot vietējos novada mājražotājus, lauksaimniekus un amatniekus, radot iespēju
tirgoties.
No savas puses vēlos pateikt – paldies
visiem, kuri izteica viedokli tirdziņu rīkošanai un pamatotu kritiku sakarā ar sabiedrisko kārtību tirgus laukumā. Uzskatu, ka tikai
uzklausot iedzīvotāju viedokļus un kritiku
spēsim atrisināt problēmas un sasāpējušos
jautājumus. Šo jautājumu skatījām decembra mēneša Sociālo un saimniecisko lietu
komitejas sēdē, kur tika pieņemts lēmums
par tirgus laukuma un arī citu pulcēšanās
vietu pastiprinātu sabiedriskās kārtības uzturēšanas kontroli, nosūtot vēstuli Valsts
policijai ar lūgumu veikt reidus. Cerēsim,
ka Valsts policija saklausīs mūsu lūgumu
un tirgus nojume kalpos tikai un vienīgi
tirgošanās mērķim.
Teksts: Sarmīte Tabore

Saistošie noteikumi
Saistošie noteikumi Nr.16
APSTIPRINĀTI:
Baltinavas novada domes sēdes protokols Nr.12,&2 26.11.2015.

Domes ziņas
Iedzīvotāji tiekas ar deputātiem
8. decembrī Baltinavas novada iedzīvotājiem tika piedāvāta iespēja- tikties ar domes
deputātiem un administrāciju,
lai klātienē uzdotu sev interesējošos jautājumus. Sapulcē piedalījās arī Saeimas deputāts Jānis
Trupovnieks. Tikšanos atklāja
domes priekšsēdētāja Lidija Siliņa,
atgādinot iedzīvotājiem par gada
laikā paveikto- budžeta izpildi,
sakoptajiem objektiem, realizētajiem projektiem un lielākajiem
pasākumiem.
Par baltinaviešiem aktuālākajiem jautājumiem, kas šobrīd tiek apspriesti Saeimā
iepazīstināja J. Trupovnieks – gan par izglītības reformu, teritoriālo reformu, gan nodokļiem un pensiju pārrēķināšanu. Saeimas deputāts pateicās Baltinavas novada domes
deputātiem par ieguldīto darbu novada labklājības veidošanā, kā arī atgādināja iedzīvotājiem, ka arī viņu spēkos ir izteikt savus priekšlikumus un idejas, piedaloties novadam
svarīgu jautājumu risināšanā.
Iedzīvotājus interesēja dažādi jautājumi- par ūdens cenu kāpumu, ielu apgaismojuma
ilgumu u.c. personiski jautājumi. Tika uzdoti jautājumi arī Trupovnieka kungam, kā,
piemēram, par iespējamo novadu apvienošanu.
Paldies, novada iedzīvotājiem, kas ieradās uz tikšanos! Jāatzīmē, ka tikšanās dalībnieki
varēja būt kuplākā skaitā, taču tas, iespējams, saistīts ar tikšanās laiku, kas nebija pieejams
lielākai iedzīvotāju daļai.
Teksts, foto: Madara Siliņa
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Liels prieks, par to, ka sāk aktivizēties
mūsu novada mājražotāji, lauksaimnieki
un amatnieki, piedāvājot savus ražojumus tepat novadā- nupat Ziemassvētku
tirdziņā, kā arī piedaloties tirdziņos Balvos, Kārsavā un citur. Visiem Ziemassvētku tirdziņa dalībniekiem gribas izteikt
pateicības vārdus, novēlēt, lai tikpat aktīvi
ir arī turpmāk.
Sabiedrībā arvien lielāku popularitāti
gūst mājražotāju produkcija, cilvēki sāk
saprast cik svarīgi ir ēst ekoloģiski tīru un
bioloģiskām metodēm audzētu produktu, saražotu no dabīgajām izejvielām. Arī
Baltinavā šī interese pieaug- lai vietējo
ražotāju produkcija būtu pieejama novada
iedzīvotājiem, novada dome uzsāks vietējo labumu tirdziņu organizēšanu sākot ar
2016. gada pavasari.
Lai varētu izprast tirgotāju un pircēju
vēlmes, tika organizēta aptauja par vietējo
labumu tirdziņa organizēšanu. Nedaudz
iepazīstināšu ar aptaujas rezultātiem.
Jāatzīmē salīdzinoši lielā aktivitāte –
iesniegtas 110 anketas. Uz jautājumu - Vai
Baltinavā ir jārīko vietējo labumu tirdziņš?
109 atbildes bija – jārīko un tikai viena –
„Nē”. Par tirdziņa rīkošanas biežumu, atbildēja sekojoši: vienu reizi mēnesī 71;
divas reizes mēnesī 23; vienu reizi nedēļā
9; neatbildēja uz šo jautājumu 7. Vēlamais
laiks tirdziņa rīkošanai bija sestdienas no
plkst. 8.00 – 12.00, ko atzīmēja 81 anketas
iesniedzējs; piektdienas no 8.00 – 12.00 atbildēja 13; svētdienas no 10.00 – 13.00 atbildēja 12; neatbildēja uz šo jautājumu 4.
Uz jautājumu - Kādu produktu un izstrādājumus vēlaties iegādāties? Visās anketās
bija atzīmēti dažādi pārtikas produkti un
vēl 37 anketās bija atzīmēti amatniecības izstrādājumi. Jautājumā par konvencionālās
vai bioloģiskās produkcijas piedāvājumu,
96 atbildēja, ka vēlās iegādāties bioloģiski
audzētu un ražotu produkciju, 3 atbildēja, ka iegādāsies konvenciāli audzētu un
ražotu, 11 neatbildēja uz šo jautājumu. Par
ziemas periodā piemērotāku tirdzniecības
vietu 49 atbildētāju viedoklis bija Baltinavas kultūras nama foajē; 48 atbildēja –

Grozījumi Baltinavas novada domes 2014.gada 23.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 10 „Par
sociālās palīdzības pabalstiem Baltinavas novadā”
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 35. panta ceturto un piekto daļu,
Ministru Kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036
„Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu,
Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299
“Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.3.apakšpunktu
Izdarīt Baltinavas novada domes 2014.gada 23.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 10 ”Par sociālās
palīdzības pabalstiem Baltinavas novadā” šādus grozījumus:
1. Izteikt noteikumu 19. punktu šādā redakcijā:
„19. Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu ir ģimenei (personai), kurai piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) statuss vai maznodrošinātās ģimenes (personas) statuss”
2. Izteikt noteikumu 20. punktu šādā redakcijā
„20. Dzīvokļa pabalsta apmērs:
20.1. trūcīgām ģimenēm (personām), kuras kurināmo nevar iegūt no sava īpašuma līdz 54,00 euro
gadā, trūcīgas ģimenes (personas) statusa periodā;
20.2. trūcīgām ģimenēm (personām), kuras kurināmo var iegūt no sava īpašuma līdz 27,00 euro
gadā, trūcīgas ģimenes (personas) statusa periodā;
20.3. atsevišķi dzīvojošai vientuļai personai ar I grupas invaliditāti, kurai piešķirts trūcīgās personas
statuss līdz 100,00 euro gadā, trūcīgas ģimenes (personas) statusa periodā;
20.4. atsevišķi dzīvojošai vientuļai personai ar II grupas invaliditāti, kurai piešķirts trūcīgās personas
statuss līdz 90,00 euro gadā, trūcīgas ģimenes (personas) statusa periodā;”
1. Papildināt noteikumu 20. punktu ar 20.5. apakšpunktu un izteikt to šādā redakcijā:
„20.5. maznodrošinātām ģimenēm (personām), kuras kurināmo nevar iegūt no sava īpašuma līdz
27,00 euro gadā, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa periodā;”
2. Papildināt 20. punktu ar 20.6. apakšpunktu un izteikt to šādā redakcijā:
„20.6. maznodrošinātām ģimenēm (personām), kuras kurināmo var iegūt no sava īpašuma līdz 15,00
euro gadā, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa periodā.”
5. Izslēgt noteikumu 33. punktu.
Baltinavas novada domes priekšsēdētāja				
L. Siliņa
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Saistošie noteikumi Nr.17
APSTIPRINĀTI:
Baltinavas novada domes sēdes protokols Nr.12,&3 26.11.2015.
Grozījums Baltinavas novada domes 2014.gada 23.oktobra saistošajos noteikumos Nr.11 ”Par
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Baltinavas novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta sesto daļu
Izdarīt Baltinavas novada domes 2014.gada 23.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 11 ”Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Baltinavas novadā” sekojošu grozījumu:
1. Izteikt saistošo noteikumu 2.1. punktu sekojošā redakcijā:
„2.1. tās ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo 3 (triju) mēnešu periodā nepārsniedz 50% no
Latvijas Republikā noteiktās minimālās mēneša darba algas”.
Baltinavas novada domes priekšsēdētāja				

2016. gada 16. janvārī plkst. 15.00 Rīgas Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala Latvijas Republikas Kultūras ministrija, sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmiju un 1991. gada barikāžu
dalībnieku biedrību, atzīmējot 1991. gada barikāžu 25. gadadienu, rīko atceres pasākumu. Pasākumā tiek gaidīti visu novadu barikāžu dalībnieki!
1991. gada barikāžu atceres pasākumā piedalīsies sabiedrībā zināmas personas, tostarp Latvijas
Valsts prezidents. Programmā paredzēti barikāžu piemiņai veltīti video stāsti, uzrunas, dzejas lasījumi un muzikāli priekšnesumi. Muzikālo programmu nodrošinās grupa Dzelzs vilki, jaundibinātā
mūsdienu tautas mūzikas apvienība Jauno Jāņu orķestris, muzikālā apvienība Raxtu raxti, etnogrupa
ElektroFolk, Latvijas Kultūras akadēmijas jauktais koris Sōla, Rīgas Tehniskās universitātes studentu
pūtēju orķestris SPO, kā arī dziedātāja Aleksandra Špicberga.

Atbalsts pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos”
pabalstiem

izlietotie līdzekļi € 1348,16. No tiem:
- pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai izmaksāts 19 mājsaimniecībām
€ 1090,28;
- dzīvokļa pabalsts izmaksāts 2 mājsaimniecībām €100;
- pabalsts veselības aprūpei € 107,88.
medikamentu iegāde bērniem 1 persona € 7,88
diagnostiskie izmeklējumi 1 persona € 100
- pieaugušo ēdināšanas pabalsts 1 persona € 50,00.
Izdevumi par 5 personu uzturēšanos ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā – Viļakas novada Šķilbēnu pagasta sociālās aprūpes mājā € 1137,26
Izdevumi par 2 personu uzturēšanos ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā pansionātā „Balvi”
€ 169,2.

Sabiedriskās aktivitātes
Domes deputāti par aizejošo gadu
Tuvojoties Jaunajam gadam, katrā iestādē, darbavietā tiek izvērtēts aizejošais gads.
Šoreiz jautāju Baltinavas novada domes deputātiem:
1. Ar ko 2015. gads bijis ievērojams Jūsu dzīvē (kādi īpaši notikumi, sasniegti mērķi,
paveikti lielāki darbi)?
2. Jūsuprāt, labākais notikums, pasākums, aktivitāte Baltinavas novadā 2015. gadā?
3. Jūsu Baltinavas novada redzējums 2016. gadā - mērķi, vīzijas novada labklājības
uzlabošanai, vai kādi konkrēti darbi, kas būtu jāpaveic?
4. Vēlējums Baltinavas novada iedzīvotājiem sagaidot Jauno gadu.

Sarmīte Tabore

1. Manā dzīvē šis gads ar īpašiem notikumiem neizcēlās. Daudz pozitīvu
iespaidu un ideju tālākai darbībai no Vasaras skolas, ko rīko LLKC, kas
šogad notika Koknesē.
2. Novadā aktivitāšu ir bijis ļoti daudz, ieskatam dažas no tām. 2015.
gada 27. maijā tika pabeigta projekta realizācija „Pašapkalpošanās veļas
mazgātavas izveide Baltinavas novada Baltinavā”, novada iedzīvotāji ieguva iespēju izmantot veļas mazgātavas un dušas pakalpojumus.
Tilžas ielas asfalseguma atjaunošana. Novada uzņēmēju, lauksaimnieku
viedokļu uzklausīšana prioritāšu noteikšanai pašvaldības ceļu pārbūvei.
Uzskatu, ka ceļu un ielu sakārtošana ir ļoti svarīga novada uzņēmējdarbības veicināšanai. Laba ceļa kvalitāte ir nozīmīga, lai novada iedzīvotāji nokļūtu pa labu ceļu līdz
novada centram, vedot bērnus uz skolu, apmeklējot veikalus, pastu, ģimenes ārstu. Tika pārstāvētas
Baltinavas novada intereses, izstrādājot jauno stratēģiju Balvu rajona partnerībā. Pārtikas produktu piegādē izglītības iestādēm, tika organizēti iepirkumi tā, lai mūsu novada lauksaimniekiem būtu
iespēja piedāvāt savu produkciju.
3. 2016. gadā paredzēta vairāku projektu realizācija – ceļu pārbūves, Baltinavas vēsturiskā centra laukuma labiekārtošanas darbi. Labklājība ir cieši saistīta ar katra iedzīvotāja ienākumiem,
strādājot algotu darbu, uzņēmumā, vai savā saimniecībā. Runājot par labklājības uzlabošanu protams tas ir algu pieaugums un jaunas darba vietas, algu pieaugums novada administrācijā un
iestādēs strādājošiem 2016. gadam nav plānots, tāpat nav plānotas jaunas darba vietas. To, ka
radīsies jauni uzņēmumi mūsu novadā un būs darba vietas, tas arī ir tikai sapnis, būsim reālisti!
Vienīgā cerība, ka 2016. gadā pieaugs piena, graudu un gaļas iepirkuma cenas, kas ļaus veiksmīgāk
saimniekot lauksaimniekiem un uzlabot savu un savas ģimenes labklājību. Novads, uzklausot
iedzīvotāju viedokļus, mēģinās organizēt vietējo labumu tirdziņus, tādējādi- radot iespēju tirgot
savu saražoto produkciju novada mājražotājiem, lauksaimniekiem, amatniekiem, kā arī nopelnīt.
4. Lai Jaunajā gadā īstenojas vispārdrošākie sapņi un solis solī lai blakus iet veiksme!

Ilgvars Keišs

Aicina atsaukties barikāžu dalībniekus

L.Siliņa

Informē sociālais dienests
Novembra mēnesī spēkā trūcīgas personas statuss 100 personām, sociālajiem

Aktuāli iedzīvotājiem

1. Mans lielākais mērķis, kas bija izvirzīts un ieplānots- Borisa un Ināras Teterevu fonda projekts,
kura ietvaros tika ierīkots Ontana i Annes parks. Manuprāt, lieliski tika iekārtota aizaugusī vecā
parka teritorija.
2. No visiem novada pasākumiem un aktivitātēm ļoti spilgtas emocijas izraisa Baznīcu nakts.
Šajā pasākumā katrs cilvēks, kurš piedalījās, varēja kļūt emocionāli pacilātāks un bagātāks. Ļoti
patīk jaunieviestā tradīcija- Zemes stunda, kas ļauj cilvēkiem apvienoties un
kopīgi piedalīties aktivitātēs.
3. Mēs esam mazs novads un, lai mēs kļūtu daudz labāki, ir jāuzlabo
komunikācija savā starpā. Ja tās nebūs, tad viens par otru stāstīsim to ko
nezinām, un kā varbūt patiesībā nav. Vēlētos redzēt Baltinavu mierīgu,
smaidīgiem un atsaucīgiem cilvēkiem pilnu.
4. Novēlu visiem labu veselību, pirmkārt! Esiet stipri, pacietīgi un pretimnākoši viens otram. Lai katram viss ieplānotais izdodas. Gaišām domām
bagātus Ziemassvētkus! Jaunajā gadā piepildīt iecerēto, nepazaudēt iegūto
un atrast meklēto!

Lauku atbalsta dienests izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākumos: „Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”; „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”; „Atbalsts ieguldījumiem
lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”. Projektu iesniegumu pieņemšana
pasākumos notiks no 2016.gada 4.janvāra līdz 2016.gada 4.februārim.
Projekti tiks īstenoti Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
un Lauku attīstības programmas (LAP) ietvaros 2014.-2020. gada plānošanas periodā. Projektu
iesniegumi jāiesniedz izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko
dokumentu likumu, vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā
aparātā Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāva
foajē.
Plašāku informāciju par pasākumu un pieteikšanās nosacījumiem var iegūt, zvanot LAD Klientu
apkalpošanas daļai pa tālruni 67095000.
Teksts: Kristīne Ilgaža, LAD sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

Rolands Keišs

1. 2015. gods man ir izadevīs dīzgon ražens. Vosorā absolvieju
Riezeknes Augstškolu. Nu jou ešu diplomiets. Vosorā tika pabeigts
un nūdūts lītuošonā „Ontona i Annes’’ parks, par kū arī juosoka lils
paļdis vusīm breivpruoteigajīm struodnīkīm i sponsorīm. Žāļ, ka ir
daži nūvoda īdzeivuotuoji, kas nanūviertej īguldietū dorbu Baļtinovas lobā, bet nikuo napadariet. Viel vīns nū liluokīm nūtikumīm
munā 2015. godā ir tys, ka ešu suocs struoduot vīnā nū modernuokajuom zemnīku saimnīceibuom Latvejā. Doru dorbu kas pateik!
2. Nasciešu, ka itys gods beja cīši boguots ar kultūras pasuokumīm, bet ja izavieliet nū tīm pasuokumīm kas bej, tod kuo jou
īprīkš minieju- „Ontona i Annes” parka atkluošona bej vīns nū
pateikamuokajīm i atmiņā palikušajīm. Varbyut tys ir deļtuo, ka
pats aktīvi pīzadalieju juo tapšonā, bet var byut ka na tikai deļtuoja dūmojam par Baļtinovas nuokūtni, tod tys ir vīns nū tūrisma objektīm, ar kuru varam pīsaistiet
i prīciet atbraukušūs tūristus.
Prīks par ikvīnu interešu izgleiteibas pulciņu daleibnīkīm i vadeituojīm, kuo arī par jebkuru
īdzeivuotuoju, kas ar sovu dorbu ir veicinuojs Baļtinovas nūvoda popularitāti i atpazeistamību.
Jyus ešat tī, kas dora interesantuoku Baļtinovas dzeivi! Izturību i naatlaideibu Jyusu īplānuotajūs
dorbūs i pasuokumūs!
3. Munupruot nuokamīs gods byus ļūti sarežģeits, runojūt par nūtikumīm pasaulie. Bet, ja runojam par Baļtinovu, tod šūbreid teik plānuots 2016. goda budžets, kurš daudz kū pascies par tū, kuods
byus tys gods. Ir daudz lītu, kas juosakuortoj. Suokūt ar nūvoda ceļīm, beidzūt ar pašu Baļtinovas
cīmu i dūmi. 2016. godā aktuāli jautuojumi byus par Baļtinovas vidusškolu, juos pastāviešonu.
Itumā jautuojumā dariesem vysu īspiejamū, lai saglobuotu myusu vidusškolu. Viel vīns aktuāls, bet
moz kam zināms jautuojums byus par jaunajuom reformuom. Kuo jou īdzeivuotuoju i deputātu
tikšanuos laikā tika miniets- ja byus kaut kas zināms voi apsprīžams, tod nūteikti tiks saukti
īdzeivuotuoji, dūdūt īspieju izsaciet sovu vīdūkli par nūvoda nuokūtni. Nuokamgod varātu suoktīs
„Baļtinovas vēsturiskuo centra izveide”, kas dūs viel vīnu sakūptu vītu Baļtinovā.
4. Duorgī Baļtinovīši! Veseleibu, mīru, dzeives prīku i nabāduot par kotru nīku! Panuokumīm i
pīdzeivuojumīm boguotu 2016. godu!

Antra Keiša

1. Šajā gadā noslēdzās starpvalstu projekts „Muzeju vārti”, kura
laikā tika veiktas projektā iesaistīto muzeju darbinieku apmācības,
kas notika gan Latvijā, gan Lietuvā un Baltkrievijā. Muzejam ir
iegādāts mūsdienīgs aprīkojums- jauni ekspozīcijas stendi, vitrīnas
un datortehnika. Tāpat tika izstrādāts projektā iesaistīto muzeju vienotā tūrisma produkta mārketinga plāns. Iegūta jauna pieredze un
jauni kolēģi.
Personīgajā dzīvē gandarījumu sniedz bērnu sasniegumi mācībās
un darbā. Īpaši iepriecina jaunākā dēla un vedeklas atgriešanās
Baltinavā un viņu lielā uzņēmība savas saimniecības veidošanā.
2. Labu pasākumu novadā ir bijis ļoti daudz, manuprāt, dažādām
gaumēm un vecumiem. To rīkošanā ieguldīts ne tikai darbs, bet
arī sirds siltums. Šogad Baltinavas novads iesaistījās praktiski visās starptautiskajās aktivitātēs –
„Satiec savu meistaru”, „Zemes stunda”, „Muzeju nakts ”. „Baznīcu nakts”, „UNESCO nedēļa”.
Skaists un emocionāli bagāts bija arī Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas Adventa ieskaņas
koncerts, Gada cilvēka nominēšanas pasākums kultūras namā, sieviešu deju kopu sadancis
„Atnāc un ieklausies krāsaino rudens lapu stāstā”, ko organizēja deju kopa „Gaspaža” un daudzi
citi pasākumi.
3. Kā viena no prioritātēm ir novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, sava novada
popularizēšana dažāda mēroga pasākumos, attīstīt un pilnveidot tūrisma pakalpojuma klāstu, iesaistot tajā novada lauksaimniecības un amatniecības pārstāvjus.
Muzejā iecerēts darbs pie jaunas vēstures ekspozīcijas izveides.
4. Paldies par labiem darbiem, labām domām, kas bija vecajā gadā! Vēlu priecīgus, ticības, cerības
un mīlestības piepildītus Ziemassvētkus katrā mājā un ģimenē. Lai Jaunais gads ir bagāts ar labām
domām, darbiem un priecīgiem atelpas brīžiem! Novēlu aktīvāk atbalstīt un iesaistīties novada
kultūras dzīvē, novērtēt to, kas mums ir dots, būt sava novada, Latgales un Latvijas patriotiem!
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2015. gada decembris

Baltinavas novada domes informatīvais izdevums

Inta Vilkaste

1. 2015. gads manā dzīvē ir ienesis ļoti daudz prieka, jauku un
patīkamu notikumu. Esmu gandarīta par paveiktajiem darbiem un
par jaunām idejām, kuras gribas īstenot nākošgad.
2. Vienu konkrētu notikumu vai pasākumu uzsvērt, ka tas ir
bijis labāks nekā cits, nevaru. Manuprāt 2015. gadā novadā bija
ļoti daudz labu notikumu un pasākumu. Īstenoti daudzi projekti,
priecē jauniešu aktivitāte, izstrādāts un apstiprināts novada izglītības sistēmas attīstības plāns 2015.-2018.gadam, organizētas jaunas
aktivitātes Baltinavas draudzē, skolēni piedalījās dziesmu un deju
svētkos, aktīvi darbojās pašdarbības kolektīvi, pulciņi, popularizējot
mūsu novadu utt. Viss, kas notiek novadā, notiek iedzīvotāju labā,
svarīga katra cilvēka attieksme.
3. Par 2016. gada mērķiem un lielākajiem veicamajiem darbiem
tika runāts iedzīvotāju sapulcē, kas notika 8. decembrī. Protams, ir svarīgi, lai viss, kas tiek un tiks
īstenots sniegtu labumu pēc iespējas plašākam novada iedzīvotāju lokam, ne tikai Baltinavas centrā dzīvojošajiem. Svarīgi sakārtot ceļus, nodrošināt iedzīvotājiem nepieciešamos pakalpojumus,
atbalstu grūtos dzīves brīžos. Novadā ir vairākas projektu ieceres, kas jācenšas jaunajā gadā īstenot. Manuprāt, būtu vairāk savstarpēji jāsadarbojas un jāizmanto jau esošie visu iestāžu piedāvājumi un resursi, tādējādi taupot pašvaldības budžeta līdzekļus.
4. Lai Ziemassvētki un Jaunais gads sniedz brīnumainu spēku un izturību darbā, siltumu un
prieku katrā mājā, mīlestību katrā ģimenē un lai Dieva svētība ikvienam labam darbam!

Lidija Siliņa

1. 2015. gads man ir dāvājis daudz jauku brīžu un notikumu un lielākie
no tiem, protams, ir otrā mazdēliņa nākšana pasaulē un jaunākā dēla
Mārtiņa kāzas. Priecē kopējā ģimenes apņemšanās un veiktā vecās pirts
pārbūve, kā arī uzsāktā ceļa izbūve pie fermas.
2. Svarīgākais novadā – veiksmīgi darbi un laba raža mūsu zemkopjiem, tas, ka Augstākie spēki mūs ir saudzējuši un nav bijušas nekādas lielas dabas stihijas, ka esam sargāti no globālām un traģiskām
nelaimēm, kas notiek pasaulē, ka varam dzīvot un strādāt mierīgi. Ar
prāvesta Staņislava Prikuļa atbalstu un ieguldījumu ir augusi iedzīvotāju ieinteresētība garīgo vērtību izkopšanā un saglabāšanā, ko apliecina
ne tikai piedalīšanās Dievkalpojumos, bet arī tādi pasākumi kā Baznīcu
nakts, baznīcas vēstures izzināšana, svētceļojums u.c. Ir veiktie remontdarbi Tilžas un Viļakas ielās,
arī vecā parka sakārtošana, veļas mazgātuves un valsts vienotā klientu apkalpošanas centra izveide.
Baznīcas logu atjaunošana.
3. 2016.- nodrošināt novada iedzīvotājiem pašvaldībā pastāvošos pakalpojumus, uzlabojot komunikāciju un apkalpošanas kultūru. Rosināt baltinaviešus nākt un paust savu viedokli, kritiku, risināt
problēmas un konfliktus sarunu ceļā („aci pret aci”), piedāvāt savus (citus) problēmu novēršanas
variantus, lai mazinātos maldīgi priekšstati nezināšanas pēc. Radikāli uzlabot dzīves apstākļus bērnudārza audzēkņiem, nodrošinot veiksmīgu pirmsskolas izglītības integrēšanu Baltinavas vidusskolā. Realizēt iecerētos projektus ceļa sakārtošanā un vēsturiskā centra laukuma pārbūvei.
4. Veselību, saticību ģimenēs, vēlmi darboties pašiem, palīdzēt kaimiņiem un priecāties par citu
sasniegumiem!

Imants Slišāns

1. Mani darbi neizbēgami saistīti ar vidusskolu (par to lasiet rakstā- pārskatā par 2015. gadu).
Meitu Ievu vasarā sveicu bakalaura izlaidumā, krustmeitu Dzintru- maģistra izlaidumā. Prieks,
ka tuvie un mīļie cilvēki turas pie labas veselības.
2. Tādu ir daudz- jaunais asfalts Kārsavas un Tilžas ielā, mūsu zemnieku apbrīnojamais darbssakoptie lauki un druvas ir labākā Baltinavas vizītkarte, vidusskolas
starptautiskie projekti un Comenius braucieni, bērnu nometne „Vosoras
raibumi Baļtinovā” , baltinaviešu dalība skolēnu Dziesmu svētkos Rīgā,
vidusskolas „Draudzīgā aicinājuma” balva, svētceļojums uz Aglonu,
„Ontana i Annes” parka atklāšana, Alda Bukša un Danskovītes grāmatu
izdošana, daudzie ciemiņi, kuru pozitīvās emocijas ir labāka novada
reklāma, nekā bukleti un reklāmas lapas.
3. Konkrētu paveicamu darbu ir daudz. Viens piemērs- izglītības
iestāžu tīkla optimizācija. Patīkami, ka 2016. gadā valsts finansējums 8
tūkstoši EUR piešķirts pirmsskolas izglītībai vidusskolā. Tātad plānotās
reformas prasīs mazākus pašvaldības budžeta izdevumus.
Bet, domājot par attīstību ilgtermiņā, aktīvi jāseko procesiem, kas valstī
notiek sakarā ar jaunas administratīvi teritoriālās reformas plāniem.
4. Mans vēlējums baltinaviešiem: „Dūd, Dīveņ, kolnā kuopt, na nu kolna lejeņā; dūd, Dīveņ,
ūtram dūt, na nu ūtra meili lyugt!”

Pateicības vārdi baltinaviešiem
„Ziemassvētki sabraukuši, rakstītām
kamanām. Skrejat bērni skatīties, basajām
kājiņām.”
Tā mēs visi bērnībā deklamējām pie svētku eglītes, tā deklamē arī šodienas bērni,
jo šis laiks ir gaiša prieka un labu vēlējumu
laiks. Arī „Vaduguns” nepārtraukti atgādina
teikt „Paldies!” labiem cilvēkiem par labiem
darbiem. Ar zināmu vilšanos katru gadu secinu, ka no Baltinavas šo pateicību ir maz. Bet
ir taču ko teikt.
Ir labi padarīti darbi pagastā- daudz pasākumu bijis, visās 3 skolās, pagastā kultūras dzīve
situsi augstu vilni. Vidusskolai „Pūce” par 3.
vietu lauku vidusskolu grupā valstī, internātpamatskolā slavējams pasākums-Adventes
laika svētki, Mūzikas un mākslas skolā dažādi
koncerti- to visu dara pašu ļaudis. Bet pašu
ļaudis arī grābj un ved lapas, palīdz skolām
pagalma darbos, savāc atkritumus pa ielām.
Tie ir melnā darba darītāji, kuru vārdus arī
būtu jāsauc novada „Gada cilvēks” apbalvošanas svētkos.
Visu parka un puķu dobju darbu vadītāja
Ināra Daukste- darbīga, čakla, prasmīga savu
padoto vadītāja. Veiklie darbinieki- mēs diendienā griežamies pie viņiem dažādās praktiskās lietās. Paldies Jums no sabiedrības
puses! Ambulances mediķi un cienījamā
Taisijas kundze aptiekā- arī bez Jūsu palīdzības saslimšanas lietās un citos grūtos
apstākļos nevaram iztikt, sevišķi mēsvientuļie seniori. Lai Dieva svētība Jums
Ziemassvētkos!
Visās iestādēs ir tādas svarīgas personas, kā
apkopēji. Pateicoties viņu čaklām rociņām,
tālu skan slava tīrām, sakoptām telpām Baltinavā. Turpat blakus arī siltuma uzturētāji- kurinātāji visās iestādēs. Jūsu darbam
mana izsalusī sirds tā vien sist takti steidz:
„Paldies, paldies!”. „Pagalītes krāsnī kraujiet,
mūsu miesām sasilt ļaujiet!”
Un pašās beigās- pensionāru komanda.
Daudz mūsu vairs nav, tā „baltā dāma” retina
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Skolu ziņas
Jaunumi BMMS

Piedalāmies akcijā „Dalies mīlestībā”

Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā no 26.
novembra līdz18. decembrim notika Labdarības akcija „Dalies mīlestībā”.
Akcijas laikā skolēniem, skolotājiem, tehniskajiem darbiniekiem bija iespēja ziedot garšīga
ievārījuma vai smaržīga medus burciņu. Burciņas, skaisti iesaiņotas, Ziemassvētkos dāvināsim Baltinavas novada veciem, vientuļiem pensionāriem.
Radošajā darbnīcā – „Dāvanu iesaiņošana” čakli strādāja Mūzikas un mākslas skolas audzēkne Liene Kaša. Viņas darinātie mazie, saldie
Ziemassvētku rūķīši noteikti sagādās prieku saviem jaunajiem saimniekiem. Lai labi garšo!
Teksts: Lilita Kūkoja, foto: Aira Sekace

Advents – gaidīšanas laiks

rindas, un tomēr: „Apsēdies, atpūties tu vecā
māmuliņa. Gana biji piekususi, visu mūžu
strādādama.”
Sveiciens svētkos visiem baltinaviešiem!
Kaut vienu dienu pamirdziet! Sveiciet cits
citu, ieprieciniet slimos!
(Pēdējais dzejiskais sveiciens premjerei
Straujumai- dzejolis, kas tapa par godu premjeres vizītei Viļakā)

„Jūs uz augšu strauji kāpāt,
Vai pēc lielām tālēm slāpāt.
Gribējāt tak tautai labu,
Nenovērtējāt pat savu rāmo dabu.
Nemanījāt, ka tagad ir ļoti grūti laiki,
Pasaulei pāri brāž notikumi baigi.
Latvijā sen nav klusais „pīļu dīķis”
Tajā „slīcis” dažs labs politlīķis
Dažs labs cenšoties ir sprandu lauzis
Cits miljonāra kaulu grauzis.
Cits ES komandā uz priekšu līdis
Drošs kā rēgs pa Briseli ir klīdis.
Bet mēs gudrie latgaļi dzīvi zinām
Tautas padomus lielā kamolā tinām.
Attapāties jūs par vēlu
Spodrināt savu gaišo tēlu.
Es no savas skolotājas sirds
Vēlu, lai Jums svētki gaiši mirdz.
Ticiet šajās grūtās dienās,
Atstāta Jūs neesat viena.
Arī mēs pēc gadiem teiksim
Kad cits citu Ziemassvētkos sveiksim.
Mums sava premjere reiz bija
Gudra, laipna, čakla kā skudra.
Viņas veiktais tautas zelta podā likts,
Lai mirdz nākotnei, ko sliktām rokām
neaiztiks. ”

Veneranda Andžāne

Vai ir iespējams vēl kaut ko jaunu pateikt
par Adventi un Ziemassvētkiem? Varbūt arī
tas ir lielākais brīnums, ka tie ir nemainīgi. Vienalga kas notiek pasaulē, reizi gadā tie
atnāk baltām pēdām sniegā un lielām, lejupkrītošām pārslām, kas izkūst uz deguna –
un mēs atceramies– tik silti kā bērnībā, tik
pazīstami...
Arī Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā
katru pirmdienu tika iedegta svecīte, skanēja Adventa laika mūzika, tika teikti labi vārdi. Gribas ticēt, ka šajā mirklī ikviena bērna
sirsniņā pagaisa apkārtējās rūpes – ir tikai miers un domās savi mīļie cilvēki blakus. Skolā
pēdējā šī gada nedēļā valdīja aktīva rosība – tuvojās semestra noslēgums, tāpēc tika gatavoti rotājumi telpu dekorēšanai, pieslīpēti skaņdarbi Ziemassvētku ieskaņas koncertam.
Ne velti saka, ka Advente ir tas brīdis gadā, kad kaut uz mazu mirkli mēs atļaujamies noticēt kaut kam gaišam, neparastam. Reizi gadā ziemas vidū, sapņos vai īstenībā, katrās mājās
uzziedēs egle. Vai ir iespējams vēl lielāks brīnums?
Lai izdodas šajā laikā iegūt Dvēseles mieru!
Teksts: Aija Nagle, foto: Marija Bukša

LATVIAN SOUND QUARTET koncerts „Vakara noskaņas”
7. decembrī Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā izskanēja brīnišķīgs „LATVIJAS
KONCERTI” organizēts kamermūzikas koncerts „Vakara noskaņas”.
Četras jaunas, mērķtiecīgas, talantīgas un enerģiskas mūziķes kopā muzicē jau 2 gadus. Ansamblis debitējis dažādos konkursos, festivālos, gan Latvijā, gan arī ārzemēs. Janas Kļevickas
(oboja), Līvas Plociņas (vijole), Māras Botmanes (čells), Roksanas Kenžejevas (klavieres) spēle
noskaņoja mūs pārdomām, brīnuma gaidīšanai. Koncerta programmā mākslinieces iekļāva
Fransa Pulenka Trio, BoHuslova Martinū kvartetu, Enrikes Granadosa skaņdarbus. Kvarteta
ideja bija koncertā sakombinēt četrus fantastiskus instrumentus, kas māksliniecēm izdevās
spoži. Bez šaubām, tas bija īsts muzikāls piedzīvojums. Koncerta muzikālajā ceļojumā izjutām katrs
savu atšķirīgo emociju gammu, ko radīja instrumentu skanējuma nebeidzamais krāsu spektrs.
Koncerta noslēgumā tika uzdoti klausītāju jautājumi un lūgti autogrāfi. Mākslinieces apliecināja
seno patiesību, ka visa pamatā ir darbs. Klausītāju
vēlējums -muziķēm sasniegt jaunas muzikālās virsotnes.
Teksts, foto: Marija Bukša

Baltinavas novada domes informatīvais izdevums

2015. gada decembris
Aizvadot 2015. gadu

Soli pa solim tuvojas Ziemassvētki.
Šis svētku gaidīšanas laiks skolās vienmēr ir darbu un notikumu pilns, kad izvērtējam padarīto, pārdzīvoto, izjusto,
to, ko saņemam, un to, ko spējam dot
citiem. Ikgadējā Adventa svecīšu iedegšana pirmdienās jau kļuvusi par būtisku skolas tradīciju, kas skolā ienes īpašo svētku
gaidīšanas gaisotni.
Mūsu Baltinavas Mūzikas un mākslas
skolas saimei (95 audzēkņi, 11 pedagogi,
3 tehniskie darbinieki un 3 sezonas strādnieki) šis gads ir bijis patīkamiem izaicinājumiem un notikumiem bagāts. Spilgtākais
gada notikums – skolu jaunatnes Dziesmu
un deju svētki. Gatavojoties šiem svētkiem,
visa gada garumā pastiprināta uzmanība
tika pievērsta kolektīvajai muzicēšanai.
Skolas pūtēju orķestris (vadītājs A. Bukšs),
piedaloties Latgales skolu pūtēju orķestru
skatē Jēkabpilī, ieguva II. pakāpes diplomu un iespēju būt daļai no svētku dalībniekiem. Skolas kapela (vadītāja I. Bukša)
tradicionālajā muzicēšanas konkursā
„Klaberjakte 2015” Rīgā saņēma I. pakāpes
diplomu, kā arī tradicionālās dziedāšanas
konkursā „Dziesmu dziedu kāda bija” I.
pakāpes diplomu saņēma Sonora Logina.
Prieks bija vērot mūsu audzēkņu muzicēšanu televīzijas tiešraidē – laureātu koncertā
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā.
Arī šogad audzēkņiem bija iespējas savas
prasmes parādīt dažādos konkursos, skatēs
un festivālos - Dinija Zelča un Kristers
Slišāns sevi apliecināja klavierspēles astoto
klašu audzēkņu festivālā Rēzeknē, vasarā
skolas kapela piedalījās festivālā „Baltica 2015”. Audzēkņi piedalījās arī valsts
konkursos, kuri šogad risinājās programmā
Pūšaminstrumentu spēle. Latgales reģionā
Pateicību saņēma Lāsma Mežale (ped. A.
Bukšs), Kate Slišāne (ped. A. Prancāns). IP
„Vizuāli plastiskā māksla” valsts konkursā
„Kustība” Pateicību saņēma Līna Pundure,
Ilze Jermacāne, Domeniks Slišāns, Nils
Miethke (ped. I.Gabrāne), bet Atzinību
valstī saņēma Aleta Ločmele (ped. I. Keiša).
Panākumi gūti arī 43. Starptautiskajā
vizuāli plastiskās mākslas konkursā „Lidice 2015” - Alise Kokoreviča, Domeniks
Slišāns un Edvards Ločmelis (ped. I. Keiša)
saņēma Pateicības rakstus, bet Nils Miethke
un Aleta Ločmele (ped I. Keiša) - Atzinības rakstus. Starptautiskajā vizuāli plastiskās mākslas konkursā „Ūdens melodijas”
Atzinību saņēma Intars Bleidels (ped. I.
Keiša), Madara Kļaviņa, Daira Circene un
Rebeka Šaškova (ped. S.Bukša).
Lepojamies ar mūsu talantīgajiem un
uzcītīgajiem jauniešiem! Lepojamies ne
tikai ar mūsu talantīgajiem audzēkņiem,
bet arī profesionālajiem pedagogiem, kuri
turpina attīstīt savas prasmes un zināšanas,
ik gadu apmeklējot dažādus kursus un
seminārus. Lepojamies ar mūsu skolotāju
Ivetu Gabrāni, kura šogad saņēma Nikodema Rancāna balvu nominācijā „Par
mūsdīneigu un radūšu pīeju školānu
dorba tykuma audzynošonai un omatu
apvuiceibai ”.
Paralēli dalībai konkursos un skatēs, jaunieši visa gada garumā iesaistījās arī dažā-

dos pasākumos. Spilgtākie notikumi bija LNO izrādes apmeklējums Latgales koncertzālē
„Gors”, Jaungada karnevāls
„Nāc kazas gadā ciemoties”,
audzēkņu koncerts „Kad atnāca Liela diena”, garīgās mūzikas koncerts Baltinavas Romas
katoļu baz-nīcā, izlaidums
(beigšanas apliecības saņēma septiņi IP
„Mūzika” audzēkņi un pieci IP „Māksla” audzēkņi), Skolotāju diena, UNESCO
nedēļai veltītie pasākumi, Ziemassvētku
ieskaņas koncerts, pūtēju orķestra dalība koncertā „Saspēlēšanās Upītē”, Mākslas dienu radošās darbnīcas un pasākums
„Satiec savu meistaru”. Visa gada garumā
Baltinavas MMS- Upītes pamatskolā, Baltinavas bibliotēkā, Briežuciema pagasta
bibliotēkā un citur- iedzīvotājus priecēja
mūsu audzēkņu radošo darbu izstādēm, bet
gada nogalē jauniešu radošās izpausmes
tika iemūžinātas īpašajā, skolas veidotajā
kalendārā 2016. gadam.
Kā jau katru gadu, arī šogad rūpējāmies
par skolas attīstību. Gada laikā esam ievērojami papildinājuši skolas bibliotēkas krājumus, kā arī iegādājušies jaunu akordeonu
un alta saksofonu. 2015. gadā tika atbalstīti
vairāki Kultūrkapitāla fonda projekti - projekts „Cītara iegāde Baltinavas Mūzikas un
mākslas skolas kapelai”, „Molbertu iegāde
Baltinavas Mūzikas un mākslas skolai”, kā
arī „Saksofonistu trio PILNĪGS KVARTETS koncerts PILNĪGA DEJA Baltinavas KN” un „Kvarteta LATVIAN SOUND
QUARTET koncerts”.
Vienmēr priecājamies saņemt ziņas no
mūsu absolventiem, kas veiksmīgi turpina attīstīt sevi mūzikā un mākslā, kā arī
par tiem, kas veiksmīgi iestājušies citās
augstskolās, taču neaizmirst savu Baltinavas Mūzikas un mākslas skolu un allaž nodod sveicienus.
Paldies par šo gadu un nesavtīgo darbu katram skolotājam, darbiniekam, audzēknim,
vecākiem un labvēļiem – jūs esat tie, kas
veido mūsu lielo Baltinavas MMS ģimeni!
Īpašs paldies mūsu pedagogiem –
paldies par katru no sirds darbam veltīto
stundu! Novēlu arī nākamajā 2016. gadā
tikpat radošu un entuziasma pilnu stundu! Lai mūsu mērķis - palīdzēt katram
audzēknim veidoties par vispusīgu, inteliģentu, radošu un domājošu cilvēku –
piepildās! Dārgie audzēkņi – lai jūsu zinātkāre un radošā degsme radīt muzikālus
un mākslinieciskus brīnumus neizsīkst arī
2016. gadā!
Paldies tehniskajiem darbiniekiem un
vecākiem par sadarbību, uzticību un atbalstu. Paldies arī mūsu sadarbības partneriem
un labvēļiem, bez kuriem tik veiksmīgs un
notikumiem bagāts gads skolā nebūtu bijis
iespējams. Vislielākais paldies mūsu novada domes vadībai un priekšsēdētājai Lidijai
Siliņai par ieinteresētību skolas izaugsmē! Lai labas idejas un bērnu izaugsme
tiek veicināta arī Jaunajā gadā! Sirsnīgs
paldies arī Baltinavas Romas katoļu
draudzes prāvestam Staņislavam Prikulim,
Guntaram Bartkevičam, Jurim Daukstam, Jānim Bukšam, Pēterim Igaunim un
Mārtiņam Siliņam. Paldies par jūsu ieguldījumu mūsu jauniešu attīstībā!
Lai Ziemassvētku gaidās izdzīvota Ticība,
Cerība un Mīlestība ir katrā ģimenē un dod
spēku, izturību un sirds siltumu visa gada
garumā. Laimīgu, radošiem un labiem darbiem bagātu Jauno gadu!
Teksts: Baltinavas MMS direktore
Marija Bukša

Jaunumi PII

Veidojam adventes vainagu izstādi

Decembris Baltinavas pirmsskolas
izglītības iestādes audzēkņiem ir pagājis
darbīgā noskaņā. Katrs pirmdienas rīts ir
sācies ar adventes svecītes iedegšanu un pārdomām par iepriekšējā nedēļā paveiktajiem
labajiem darbiņiem. Kopā ar audzinātājām
bērni cītīgi gatavojās Ziemassvētku eglītei,
mācījās dziesmas un dzejoļus.
Viens no svarīgiem adventes laika darbiem bija ģimenes adventes vainaga veidošana, kuri pēc tam tika izvietoti izstādē.
Katrs bērns saņēma vainaga šablonu,
no kura kopā ar vecākiem bija jāizveido savs adventes vainags. Daži izvēlējās dabas
materiālus, citi papīru un audumu.
Teksts, foto: PII vadītāja Ilze Ločmele

Aktivitātes BVSK
Novada mācībā iepazīst Baltinavu un Latgali
Jau otro gadu Baltinavas vidusskolas 7. klases skolēni Latgales un savas tuvākās
apkārtnes - Baltinavas novada- vēsturi iepazīst novada mācības stundās. Septembrī un
oktobrī sīkāk tika skatīti jautājumi – novada jēdziens, novada simboli, novada teritorija,
latgaliešu rakstu valoda. Bet jau novembrī skolēni sāka ceļojumu vēstures lappusēs.
Lai labāk izprastu seno latgaļu dzīvesveidu, grūtības, problēmas 10.- 12. gadsimtā, tika
apmeklēts Puncuļovas
pilskalns. Kalna stāvās nogāzes,
dziļās gravas, akacis ir apvīti
ar daudziem nostāstiem par
Tiesas silu, Zvanu kalniem,
dzelzs vārtiem ar sargsuni un
bagātībām. Turpmākajās nodarbībās tika iepazīta gan Latgales,
gan Baltinavas novada apkārtne,
kultūrvide, vēsture.
17. decembrī novada mācības ekskursijā labāk iepazinām
Rēzekni, ko dēvē par „pilsētu
Latgales sirdī”.
Teksts, foto: Inta Ludborža,

„C” grupas volejbolisti sacenšas Balvos
Decembra sākumā Balvos notika Balvu novada atklātās skolēnu sporta spēļu
sacensības volejbolā „C” grupai, kurās piedalījās Baltinavas vidusskolas zēnu komanda. Visas dienas garumā risinājās aizraujošas, brīžiem emocionālas spēles, jo puiši savā
vecuma grupā piedzīvoja gan pirmās pārliecinošās uzvaras, gan neveiksmi, spēlējot „lielo
volejbolu”. Četru komandu konkurencē zēni ierindojās godalgotajā 2. vietā. Sacensībās piedalījās Bērzpils vidusskolas, Balvu Valsts
ģimnāzijas, Balvu pamatskolas, Baltinavas vidusskolas komandas.
Mūsu skolas zēnu komandā spēlēja –
Ervīns Kleins, Ilmārs Bleidels, Lars
Miethke, Matīss Keišs, Intars Bleidels,
Valters Supe, Nils Miethke, Endijs Ločmelis. Sveicam zēnus ar pirmajiem panākumiem!
Teksts, foto: Vjačeslavs Gamazins,
Baltinavas vidusskolas sporta skolotājs

B grupas volejbolistes- ceturtās Latgalē
30. novembrī Viļakas novada Borisovas sporta namā notika Latgales reģiona
sacensības volejbolā „B” grupai, kur startēja arī Baltinavas vidusskolas meiteņu
komanda. Turnīrā piedalījās 6 komandas no dažādām Latgales vietām: Daugavpils, Žīguriem, Ezerniekiem, Līvāniem, Baltinavas, Kaunatas. Komandas tika sadalītas divās apakšgrupās. Sīvas cīņas risinājās visas dienas garumā. Savā apakšgrupā mūsu meiteņu komanda
ierindojās otrajā vietā, aiz sevis atstājot Kaunatas komandu. Spēlējot pusfinālā, tikāmies un,
diemžēl, piedzīvojām zaudējumu pret spēcīgajām Daugavpils meitenēm. Cīnoties mazajā
finālā ar Žīguru komandu, spēki bija vienlīdzīgi, tomēr pieredze un veiksme palika
pretinieka pusē. Kopumā turnīrā palikām
ceturtajā vietā Latgales mērogā.
Komandā spēlēja: Dace Logina, Māra
Laganovska, Krista Circene, Agrita Luīze
Kušnire, Iluta Keiša, Laura Skangale, Paula
Kleine, Marija Samanta Diča.
Teksts, foto: Vjačeslavs Gamazins,
Baltinavas vidusskolas sporta skolotājs
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Baltinavas novada domes informatīvais izdevums
Skolas stiprums ir cilvēki !

Aktivitātes BKI
Ciemos labdari no Latvijas Bērnu Bāreņu fonda

Aizrit pēdējās 2015. gada dienas.
Šis gads Baltinavas vidusskolā ir bijis
bagāts ar darbiem, sasniegumiem un
gandarījumu par paveikto.
Visa gada gaitā ar mūsu skolas aktualitātēm ikviens ir varējis iepazīties, lasot
„Baltinavas Vēstis”, „Vaduguni”, „Vietējo
Latgales Avīzi” vai pašu skolēnu izdoto
„Skolas Somu”, atverot Baltinavas novada mājas lapu vai „pārmaiņu skolu” lapu
internetā. Ja tagad, gada noslēgumā, visu
vēlreiz uzskaitītu, saraksts būtu garš, garš,
garš...
Sasniegumi olimpiādēs, konkursos un
sporta sacensībās, Comenius, globālās
izglītības, e-twinning, Vītolu fonda projekti, pašu baltinaviešu daudzie braucieni
Latvijā un ārpus tās un ciemiņu uzņemšana skolā, tradicionālie pasākumi- projektu nedēļa, Žetonu vakars, Aizgavēņi,
modes skates, „Dziedošie starpbrīži”,
putnu dienas, Popiela, Mātes dienas koncerts, Pēdējā zvana svētki, velobrauciens,
dzejas dienas, Lāčplēša dienas un valsts
dzimšanas dienas pasākumi, izlaidumi,
bērnu nometne „Vosoras raibumi Baļtinovā”, skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētki Rīgā, jaunsargu nometnes, svētceļojums, augstie centralizēto eksāmenu
rezultāti un Draudzīgā aicinājuma balva
skolai, mazpulcēnu skates, „Ozolu stāsti”,
absolventu veiksmīgie starti augstskolās
un daudzi, daudzi citi notikumi. Katra
padarīta darba, katra pasākuma, katra
panākuma pamatā ir mūsu cilvēki, viņu
aizrautība, idejas, spējas, pārliecība un
motivācija.

Es atkal un atkal pārliecinos, ka Baltinavas vidusskolas stiprums ir mūsu cilvēki- skolas kolektīvs, bērni un jaunieši,
skolotāji un skolas darbinieki. PALDIES Jums visiem! Paldies par sadarbību
vecākiem! Paldies par atbalstu novada
pašvaldībai! Paldies par finansiālu, materiālu un emocionālu atbalstu mūsu
labvēļiem, sponsoriem, draugiem un
līdzjutējiem!
Augsti cienu un novērtēju mūsu skolas
pedagogu vienoto nostāju, aizvadītajā
gadā piedaloties visas Latvijas skolotāju
streikā, kaut arī katrs to rezultātā izjuta kā
„robu” savā maciņā. Tā bija principa lieta.
Jo runa nav tikai par naudu, bet pirmkārt
par attieksmi! Attieksmi parādīja arī parlaments, skolotāju streika dienā paceļot
ministriem algu par vairākiem simtiem
eiro. Ciniski un tieši! Vai par to jārunā
pirmssvētku laikā? Jārunā. Jo tumsu var
kliedēt vienīgi, iededzot gaismu.
Čārlzs Dikenss ir teicis: „Pasaulē ir
daudz tumšu ēnu, bet tieši sastopoties ar
tumsu, gaisma kļūst spēcīgāka!” Adventa
laiks ir ceļš no tumsas uz Gaismu.
Iesim šo Gaismas ceļu, lai kliedētu
tumsu sev apkārt- mūsu Latvijā, mūsu
Baltinavā. Ar atklātu vārdu, ar atklātu
skatienu, ar atvērtu sirdi!
Laimīgu Jauno gadu!
Teksts, foto: Imants Slišāns,
Baltinavas vidusskolas direktors

Lai gan ārā ir rudenīgi, lietains, dubļains
laiks, tomēr tuvojās Ziemassvētki. Tiek
noformētas telpas, gatavoti priekšnesumi,
maskas, iesaiņotas dāvanas. Visu (mazs vai
liels) sirsniņas gaida Brīnumu.
Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas
skolēni skaistu brīnumu piedzīvoja 2015.gada
9.decembrī, kad ciemos bija ieradies Latvijas Bērnu bāreņu fonds. Pasākuma sākumā
uz skatuves kāpa Cukursaldumiņš (skolniece Ieva Mičurova), Piparkūka (skolotāja
V. Kubuliņa), Kaķis, Gailis, Mēness, Pele,
Ziemassvētku Rūķītis (mainot maskas, atveidoja šoferis J. Kubuliņš), teicējs (skolotāja V.
Kaša) un atveidoja Piparkūkas piedzīvojumus
pēc M. Stārastes pasakas „Piparkūku sirds”
motīviem. Piparkūka sapņoja, lai viņu kāds
nopērk, iekar egles zarā un ļauj noskatīties
Ziemassvētku svinēšanu. Lai īstenotu sapni,
piparkūkai nākas pārciest dažādas grūtības viņu mēģina apēst gailis, vistas, peles. Tomēr
viņas sapnis īstenojās, Piparkūku atrada Ziemassvētku Rūķis, kas sakārtoja viņas marcipāna rakstus un iekāra eglītē.

Vēl lielāks prieks Piparkūkai un bērniem
bija, kad Ziemassvētku Rūķis pastāstīja, ka
ar dāvanām ir ieradušies Rūķi no Rīgas. Piparkūkas sirds, Ziemassvētku Rūķis un Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas kolektīvs ar skaļiem aplausiem sagaidīja Latvijas
Bērnu Bāreņu fonda mīļos Labdarus - Rūķus
Kasparu, Ināru, Daci, Lāsmu, Mareku.
Savas uzstāšanās sākumā, Latvijas Bērnu
bāreņu fonda prezidents Kaspars Markševics
teica nelielu uzrunu, tad aicināja noklausīties
Kristenas Ziemassvētku programmu. Dziedātāja Kristena ar skanīgo balsi pieskandināja visu zāli. Lielus aplausus izpelnījās viņas
vijoļspēle,duetā ar Kasparu dziedātās dziesmas. Pēc skolēnu lūguma, Kasparam nācās
dziedāt visiem tik mīļo dziesmu „Meitene
ar zaļām acīm”. Jau ar pirmajiem dziesmas
akordiem klausītāji cēlās kājās, dejoja un
dziedāja līdzi.
Pēc
skaistā
koncerta,
izkustēšanās,
Kaspars, Ināra, Lāsma un Dace dalīja dāvanas
skolēniem, kuri rādīja sagatavotos priekšnesumus.
Nu Piparkūku sirds bija
tik laimīga, jo viņas sapnis
piepildījās. Iekārta egles zarā
viņa noskatījās, kā skolēni
dzied, deklamē, dejo, saņem
dāvanas. Dzirdēja un redzēja, kā kolektīva vārdā direktore Inta pasakās LBBF par
sarūpētajām dāvanām, koncertiem, labdarību un par
palīdzību un atbalstu skolai.
Visiem bija liels prieks par
šo Ziemassvētku brīnumu,
cik skaisti Ziemassvētki!
Teksts: V.Kubuliņa,
foto: I. Vilkaste

Interešu izglītības kursi
2015.gada 4. decembrī 25 Balvu un
Baltinavas novada izglītības iestāžu
darbinieki pulcējās Baltinavā uz kursiem
„Interešu izglītības nodarbību plānošanas,
organizēšanas pamatprincipi, metodes,
informācijas tehnoloģiju izmantošanas
iespējas”, kurus vadīja Baltinavas Kristīgās
internātpamatskolas direktora vietniece
audzināšanas darbā Violenta Kubuliņa. Interese no skolotāju puses bija ļoti liela, tādēļ
grupa tika nokomplektēta vienas dienas laikā.
Dienu iesākām ar novēlējuma rakstīšanu,
tad atceroties bērnību mēģinājām izlocīt lidmašīnu, un visbeidzot sūtījām savu vēlējumu
kolēģim.
Ar interešu izglītības darba plānošanas,
organizēšanas pamatprincipiem klātesošos
iepazīstināja Balvu Izglītības sporta un
kultūras pārvaldes interešu izglītības darba
speciāliste Ilona Naļivaiko.
Par Informācijas tehnoloģiju izmantošanas
iespējām stāstīja Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas direktora vietniece izglītības jomā, informātikas un datorikas skolotāja
Vineta Kaša. Praktiski apskatījām iespējas
glabāt materiālus mākoņdiskos, meklēšanas

iespējas, ideju meklēšana skolotāju blogos,
dažādos skolotāju sociālajos portālos, vizuālo
grāmatzīmju lapu iespējas. Caur dokumentu
kameru tika rādītas darba iespējas skolēnu
prasmju attīstīšanai un intereses radīšanai
darbā izmantojot planšetdatoru.
Noslēguma daļā - spēles, rotaļas, dziesmas –
mūzikas skolotājs Valdis Domarks lika visiem
plaukšķināt, ritmizēt, dziedāt, veikt dažādus
muzikālus vingrinājumus. Skolotāja Violenta
stāstīja par spēļu, rotaļu izmantošanu darbā
ar skolēniem, caur savu pieredzi- organizējot
skolēnu vasaras nometni.
Kursu noslēgumā dalībnieki aizpildīja anketas un saņēma apliecības.
Teksts, foto: Vineta Kaša

„Ziemassvētku laiks – mīlestības, gaišuma un piedošanas laiks”
Ziemassvētku laiks un Advents ir laiks, kas dots cilvēkam, lai izvērtētu sevi, ieskatītos dziļāk sev dvēselē. Miera un klusuma laiks, lai ieklausītos savā dvēselē, domās un
novērtētu savus darbus. Tās 4 nedēļas, lai paspētu izdarīt nepadarīto vai pateiktu kādam
nepasacīto, pirms brīža, kad pasaulē nāks jauna dzīvība, kas nesīs cilvēkiem ticību, cerību
un mīlestību.
Arī skolas bibliotēkā decembrī ir uzlikta izstāde „Ziemassvētku laiks – mīlestības, gaišuma un piedošanas laiks”. Izstādē ir izvietots bagātīgs klāsts Ziemassvētku grāmatu, kur katrs lasītgribētājs var lasīt dzeju, iepazīties ar Adventa kalendāru, kas sastāv no 24 mazām
grāmatiņām, dzīvot līdzi notikumiem stāstos un pasakās. Izstāde apskatāma arī informācija par Ziemassvētkiem un tradīcijām, dažādiem ticējumiem.
Gatavojoties Jēzus dzimšanas svētkiem, novēlu atrast laiku, ko varam dāvāt citiem, prieku
– neko negaidot pretī, mīlēt ikvienu tādu, kāds viņš ir – neuzspiežot savu viedokli, rūpēties
vienam par otru – nevēloties izmainīt, un visiem kopā sagaidīt Ziemassvētku gaismu.
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Čakli strādājam, gatavojoties svētkiem
Ar jauko Adventa ieskaņas koncertu BKI sākās darbīgais Ziemassvētku gaidīšanas
laiks. Jā, tieši tā - darbīgais. Katrai dienai bija ieplānots savs darbiņš. Darbos arī
gaidīšanas laiks paiet ātrāk un tāpēc kopā tika iedegta kārtējā svecīte vainagā, gatavoti
priekšnesumi un gludināti tērpi Bērnu bāreņu fonda eglītei. Tika zīmēti, līmēti ielūgumi un apsveikumi, meklēti visjaukākie svētku dzejoļi vecākiem, skolotājiem, draugiem un
labdariem.
Neparastu pārsteigumu saviem
mīļajiem Ziemassvētkos pasniegs
katrs, kurš piedalījās Līnas Pundures
(Briežuciema skola, 8.kl.) dāvanu
gatavošanas meistardarbnīcā. Toties
dvēselīti sasildīt un sagatavot svētkiem palīdzēja sv. Mises, ierastās rīta
un vakara lūgšanas, kā arī filmas,
multfilmas par Ziemassvētku tematiku.
Tā darbojoties un lūdzoties, esam
iesākuši jauno Baznīcas gadu, kas veltīts Dieva žēlsirdībai. Tāpēc novēlam sev un Jums
mīlestībā sagaidīt, pieņemt un pateikties par visu, ko Dievs mums dod.
Teksts: M. Skaba, foto: V. Kubuliņa

Aizvadīts notikumiem bagāts gads!
Gads nomaina
gadu. Līdz 2015.
gada beigām atlicis pavisam maz dienu.
Savās domās un sajūtās jau kavējamies pie
jaukiem Jēzus dzimšanas svētkiem, žēlastības un mīlestības svētkiem. Šis svētku laiks ir
brīdis, kad atskatāmies un izvērtējam paveikto, ko gribējām gada sākumā sasniegt, kas
izdevās labi, kas varbūt ne tik labi kā gribējām, kāds tas bijis- kādam varbūt nesis prieku,
veiksmi, kādam sagādājis skumjus brīžus.
Mūsu skolai šis gads atkal ir bijis ļoti darbīgs, notikumiem bagāts. Prieks par to, ka
aizgājušajā gadā vairāk tomēr ir bijis priecīgu
notikumu nekā skumju. Svarīgākais, ka
veiksmīgi tiek īstenotas izglītības programmas, iedzīvinātas ikdienā kristīgās vērtības.
Esam lepni par mūsu skolēnu individuālajiem
sasniegumiem, viņu centību un reizē uzdrīkstēšanos parādīt savus talantus sabiedrībai,
par viņu aktīvu līdzdarbošanos skolas dzīves
veidošanā, piedalīšanos labdarībā. Šajā gadā
aktīvi esam darbojušies, lai popularizētu skolas darba pieredzi- izstrādātas profesionālās
kompetences pilnveidošanas A kursu programmas un novadīti kursi plašai auditorijai,
noorganizēti izglītojoši pasākumi, izstrādāti
un publiskoti metodiskie materiāli izglītības
procesam utt. Daudz izdarīts, lai pilnveidotu
skolas vidi. Par to visu gada garumā ikviens
varēja lasīt novada mājas lapā un presē. Visi
kopā mēs esam izdarījuši ļoti, ļoti daudz.
Šogad mūsu skolas ikdienā bija arī skumji brīži. Vēlreiz izsaku līdzjūtību Marutai un
Gunāram meitiņu Ilutu zemes klēpī guldot,
skolas darbiniekiem- pavadot mūžībā savu
ģimeņu piederīgos, skumstam kopā ar piederīgajiem par mūžībā aizgājušajiem skolas
darbiniekiem- skolotājām Valentīnu Koroļkovu, Genovefu Gabrāni, Eleonoru Vilni.
Gadam aizejot, gribu teikt sirsnīgu paldies
mūsu draudzes prāvestam Staņislavam Priku-

lim par mīlestību un labestību, ko mēssaņemam, par laipnajiem vārdiem satiekoties,
par izrādīto interesi, par kopā būšanas un ģimeniskuma sajūtu, par atbalstu un sapratni.
Paldies mūsu ilggadējiem sadarbības partneriem - Latvijas Bērnu bāreņu fondam, kurš
šogad mūs atbalstījis ļoti dāsni, dāvinot visa
gada garumā ikdienai nepieciešamās lietas, mikroautobusu, sarūpējot skolēniem un
darbiniekiem svētku koncertus un dāvanas,
dāvājot iespēju skolēniem piedalīties fantastiskā vasaras atpūtas un sporta nometnē, dāvinot invalīdu ratus, ziedojot naudu,
izrādot patiesu ieinteresētību un rūpes par
skolēniem, skolu.
Paldies Baltinavas novada domei, vecākiem
par sniegto atbalstu un pozitīvu sadarbību!
Paldies ikvienam Baltinavas novada cilvēkam, kurš palīdzēja mums ikdienas darbossagatavojot malku, pļaujot zāli, grābjot lapas
un veicot citus darbus!
Es lepojos ar mūsu skolas kolektīvu! Lai cik
kādreiz ir klājies grūti, mēs vienmēr esam atraduši risinājumu lūdzoties un kopā darot, atbalstot viens otru. Paldies par dāvāto sirds siltumu bērniem, gaišajiem smaidiem, labajiem
vārdiem, paveiktajiem darbiem, optimismu
un dzīvesprieku, kas aizrauj apkārtējos!
No sirds saku paldies Dievam par žēlastībām,
kuras šogad saņēmām! Paldies visiem sadarbības partneriem un atbalstītājiem!
Visiem gribu novēlēt:
„Meklēsim mieru sevī, jo pasaulē meklēt ir
velti.
Meklēsim ticību sevī, jo citos to neatrast.
Meklēsim gaišumu sevī, jo dot var tik to, kas
ir pašos”.
Lai priecīgi, ticības, mīlestības, gaismas un
labestības piepildīti Ziemassvētki un laimīgs,
veselīgs, radošs Jaunais 2016. gads!
Teksts, foto: Baltinavas Kristīgās
internātpamatskolas direktore Inta Vilkaste

Dažādi
MALNAVAS KOLEDŽA
2016./2017.mācību gadā uzņems izglītojamos
projekta Jauniešu Garantijas programmās.
Projekts līdzfinansēts Jaunatnes Nodarbinātības iniciatīvas ietvaros.
• IP „Banku zinības un finanses” kvalifikācija - finanšu darbinieks (uzņems decembrī un janvāra
sākumā)- ar vispārējo vidējo vai profesionālo vidējo izglītību no 17 līdz 29 gadu vecumam, mācību
ilgums - 1,5 gadi, stipendija 115 EUR mēnesī).
Mācības uzsāks 2016.gada 11.janvārī.
• IP „Dārzkopība” kvalifikācija - dārzkopis (uzņems janvārī-februārī) ar pamatizglītību, vispārējo
vidējo vai profesionālo vidējo izglītību no 17 līdz 29 gadu vecumam, mācību ilgums - 1 gads, stipendija 115 EUR mēnesī). Mācības uzsāks 2016.gada 22.februārī.
Izglītības programmas īstenošanas vietā Višķi
• IP „Lauksaimniecība” kvalifikācija - lauku īpašuma apsaimniekotājs (uzņems decembrī un janvāra
sākumā) ar vispārējo vidējo vai profesionālo vidējo izglītību no 17 līdz 29 gadu vecumam, mācību
ilgums - 1,5 gadi, stipendija 115 EUR mēnesī).
Mācības uzsāks 2016.gada 11.janvārī.
Iestājoties jāiesniedz: izglītības dokuments, iesniegums, 3fotokartiņas, apliecinājums, medicīnas izziņa.
Visas izglītības programmas ir licencētas un akreditētas
Mūsu adrese:
Kārsavas novads, Malnava, LV 5750
e- pasts: malnavaskol@inbox.lv; pasts@malnava.lv
kontakttelefons:.65733274, fakss 65733100
Višķi:25476051; 26585845
mājas lapa: www.malnava.lv

Decembra mēnesī Baltinavas novada
dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti mazuļi:

Lāsma Gabrāne
Marta Logina

Sveicam vecākus ar jaundzimušajiem!
Decembra mēnesī apaļu jubileju svinēja baltinaviete:

Feofanija Jefimova- 80 gadu jubileja.
Daudz laimes skaistajos dzīves svētkos!
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Deg balta svece, smaržo skuju vīraks,
Krīt mīkstām pārslām palsi vizošs sniegs.
Caur gaišām domām katrs kļuvis tīrāks
Un sirdī liels aug Ziemassvētku prieks.

Afišas

Lai Ziemassvētkos katrā ģimenē ienāk svētība,
miers un sirds siltums!
Jaunajā gadā piepildīt iecerēto,
nepazaudēt iegūto, un atrast meklēto!

Baltinavas MMS kolektīvs

Priecīgus, baltus un sirdī patiesi gaidītus
Ziemassvētkus un Laimīgu Jauno gadu!
Vēlu veiksmīgu, veselīgu, radošu, bagātu Jauno 2016. gadu!
Novēlējumā visiem gribētu dāvināt izcilā Indijas domātāja,
brīvības ideju paudēja Mahatmas Gandija vārdus:
„Kļūsti pats par tām pārmaiņām, kuras Tu vēlies redzēt pasaulē!”
Lai izdodas!
Baltinavas vidusskolas kolektīva vārdā- direktors Imants Slišāns
Kaut arī baltas pūkas nekrīt vēl no gaisa,
Gaišas domas sirds tik un tā raisa.
Lai laimīgs katrs šodien un rīt,
Lai Ziemassvētku brīnums visiem sirdī mīt!

Tuvojoties Ziemassvētkiem novēlam katram
paskatīties uz pasauli bērna acīm un sagaidīt mazu vai lielu, bet
jauku brīnumiņu un pacensties būt laimīgiem!
Baltinavas pirmsskolas izglītības iestādes kolektīvs

Izdevumu sagatavoja: Madara Siliņa, (tālr. 20232378, e-pasts: sab.attiecibas@baltinava.lv)
Iespiests SIA „Latgales druka”, Baznīcas iela 28, LV-4601.
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