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Ar krāšņiem pasākumiem skolas noslēgušas pirmo mācību pusgadu

Ziemassvētku laiks mācību iestādēs
iezīmē pirmā mācību pusgada beigas.
Skolēni steidz nokārtot iekavētos darbus,
skolotāji izvērtē bērnu sniegumu zinību gūšanā, centību un apņēmību. Pašā
mācību pusgada noslēgumā- krāšņi koncerti un pasākumi skolās, kuros mazi un
lieli skolēni demonstrē savu atraktivitāti,
talantus un aktiermeistarību Ziemassvētku
noskaņās.
Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā 16.
decembrī notika Ziemassvētku ieskaņas
koncerts un programmas „Vizuāli plastiskā māksla” audzēkņu I. semestra darbu
izstāde. 21. decembrī skolas audzēkņi viesojās Balvu pansionātā un Šķilbēnu sociālajā aprūpes centrā.
MMS audzēkņi sniedza koncertu, kā
arī cienāja visus skatītājus ar sarūpētiem āboliem. Sava novada pansionāta
iemītniekiem pasniedza pašu sagatavotus
apsveikumus. Katram Baltinavas novada
iemītniekam Šķilbēnu aprūpes centrā bērni dāvināja saldumu burciņas rūķu izskatā.
Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā
uz Ziemassvētku eglīti pie mātes un meitas,
kuru lomās bija iejutušās skolotājas Daina
Petrova un Jeļena Rauza, bija ieradušies
skolēni, skolotāji un skolas darbinieki,
vecāki, vecvecāki un mūsu draudzes prāvests Staņislavs Prikulis.
Visus viesus jautri un asprātīgi kopā saskaitot,
sanāca „daudz”. Šai pirmssvētku laikā mātes un meitas saruna vēstīja par kādu
no Ziemassvētku brīnumiem – dāvanām. „Vecāki dod
saviem bērniem dāvanas,
bet tās nav dāvanas vien, ko
viņi dod. Tā ir viņu mīlestība! Prieks, ar kādu bērni
dāvanas saņem, arī nav

tikai prieks vien. Tā ir viņu pretmīlestība.” (Aspazija „Zaudētā paradīze”). Svētki neizpalika arī bez jautras rotaļdejas,
smaržīgām un kraukšķīgām piparkūkām,
kā arī bez brīnuma – Ziemassvētku vecīša
„sarkanā frakā, garu bārdu”, tieši tā, kā
skanēja dziesmā. Burvīgajam Ziemassvētku vecītim skolēni rādīja savus labos
darbus, savus priekšnesumus. Dāvanas
nopelnīja jauku dzejoļu runātāji (6.kl.),
rūķi – dejotāji (3.,4.,5c., 6.kl.), meža orķestris un rūķu nama iemītnieki („c” kl.),
pingvīni – dejotāji un savu blēņu slēpēji
(8., 9.kl.), mūsdienīgas pasakas par zelta
zivtiņu atveidotāji un valša ritmu dejotāji (arodklases). Bez dāvanām, konfektēm
un fotografēšanās neizpalika arī vecāki un
citi klātesošie. Nobeigumā skolas svētku
eglītes dalībnieki devās uz klašu telpām,
lai darbotos radošajās darbnīcās. Skolēni
kopīgi ar vecākiem gatavoja eņģelīšus,
Ziemassvētku vecīšus, ziemeļbriežus ar
konfekti, sirsniņas. Draudzīgā aplī aizdedza labo vārdu svecītes, klausījās 1.vēstuli
Korintiešiem, 13:1-13 „Mīlestība”.
18. decembrī Baltinavas vidusskolas 10.
klase organizēja svētku Eglīti. Šī gada tēma
bija visai interesanta- „TV ziņu pārraides”
un katrai klasei tika piešķirts uzdevums,
par kuru
jāsagatavo priekšnesums.

Sešgadīgo grupiņa pastāstīja par piparkūkām, 1.- 4. klase sniedza nelielu
koncertu, 5. klases tēma bija Laika ziņas,
6. klase sagatavoja priekšnesumu par dzīvi ārpus šīs planētas, 7. klase pastāstīja par
jaunumiem modes pasaulē, bet 8. klase
rādīja priekšnesumu par kriminālziņām.
9. klase sniedza ieskatu sporta ziņās, 11.
klases tēma bija „Politika”, bet 12. klase savā
priekšnesumā atspoguļoja visai Eiropai
sāpīgo jautājumu „Imigranti”. No paša
rīta visi pulcējās svinīgajā svētku līnijā, lai
aizdedzinātu pēdējo svecīti vainagā un apbalvotu skolēnus ar panākumiem sportā,
mazpulku darbībā, Skolēnu padomes organizētajos pasākumos un daudzās citās
aktivitātēs. Skolas direktors Imants Slišāns
teica labus vārdus un apbalvoja labiniekus
un teicamniekus. Dieva svētību deva
prāvests Staņislavs Prikulis.
Šogad ar nepacietību visi gaidīja īpašo
pasākuma viesi- EKO salaveci, kas ieradās
tiešajā ēterā ar zaļu tērpu. Eglītes laikā
visi kopīgi piedalījās jautrās rotaļās un
atpūtās reklāmas pauzēs. Noslēgumā tika
pasniegtas dāvanas gan skolotājiem, gan
skolēniem, kuras sagatavoja viņu tuvinieki.
Teksts, foto: Daina Petrova, Imants Slišāns,
Arīna Bistrova, Marija Bukša

Sveiciens jau 2016. gadā! Ar jaunu
sparu esam iesoļojuši Jaunā gadā. Svētki aizvadīti, esam atgriezušies ierastajā
ikdienā. Jauns gads katram no mums
jau atnesis, vai tikai vēl atnesīs kādas
pārmaiņas un korekcijas ikdienas dzīvēkaut vai pavisam nelielas.
Šajā mēnesī aktīvi turpinājās darbs
pie Ziemeļlatgales velomaršruta izstrādes, par ko vairāk varat lasīt
Tūrisma ziņās. Baltinavas novads
iesaistījies arī vērienīgā fonda „1836”
projektā „Aplido, apceļo, aplido Latviju”, kura ietvaros plānots izvedot taku
1836 km apkārt Latvijas pierobežai.
Šogad projekta ietvaros novados tiks
rīkoti brīvdabas koncerti, kuros uzstāsies muzikanti no Imanta Ziedoņa
fonda „Viegli” (paredzēts koncerts arī
Baltinavas novadā- plašāka informācija drīzumā novada mājaslapā.)
Informēšu, ka jau ar nākamo mēnesi „Baltinavas Vēstis” gatavos jauna
redaktore- došos ilgstošā atvaļinājumā,
tāpēc sabiedrisko attiecību speciālistes
pienākumus pārņems Baltinavas novada domes darbiniece Evita Broka.
Informāciju avīzei, kā ierasts, būs iespējams iesūtīt uz e-pastu: sab.attiecibas@
baltinava.lv.
Lai katra diena Jums saulaina, radoša
un jauku mirkļu piepildīta!
Madara

Īsumā

Līdz februāra vidum turpinās
uzņemšana gadu ilgajās Jauniešu
garantijas profesionālās izglītības
programmās. 18 profesionālās izglītības iestādes visā Latvijā jauniešiem
vecumā no 17 līdz 29 gadiem piedāvā
bez maksas apgūt 20 darba tirgū
pieprasītas profesijas. Šobrīd Jauniešu
garantija piedāvā apgūt tādas profesijas
kā pavārs, frizieris, lietvedis, māsas
palīgs, kā arī šuvēja un drēbnieka profesijas (Vairāk informācijas: www.viaa.
gov.lv/jauniesugarantija).
No 1.janvāra AS „Latvenergo”
turpinās nodrošināt elektroenerģiju par zemāku cenu valsts noteiktām mērķa grupām: daudzbērnu ģimenēm, maznodrošinātām un trūcīgām
ģimenēm, I grupas invalīdiem, kā arī
ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns invalīds.
Tieši tāpat kā 2015.gadā, arī 2016.
gadā maznodrošinātām un trūcīgām
personām atbalstu AS „Latvenergo”
piešķirs katru mēnesi saņemot datus
no pašvaldību sociālajiem dienestiem,
tādēļ šiem klientiem papildus nekur
nav jāvēršas.
Imanta Ziedoņa fonds „Viegli” izsludina pieteikšanos apbalvojumam
„Laiks Ziedonim”. Apbalvojums
jau trešo gadu tiks pasniegts piecās
nominācijās: zinātnē, novadpētniecībā,
bērniem un jauniešiem, tautsaimniecībā un par dzīvi literatūrā. Pieteikšanās līdz 26. februārim. (Plašāka
informācija 3.lpp.)
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Priekšsēdētājas sleja

Tikšanās ar uzņēmējiem

Ar joni paskrējis jau 2016. gada
pirmais mēnesis. Darbu gūzmā
pat īsti neizjusts ziemīgais aukstuma periods, jo darba ritms domē
gada sākumā ir visai karsts: atskaites, pārskati par pagājušo gadu
un plāni, iepirkumu procedūras un
budžets jaunajam gadam. Deputāti strādā komitejās šomēnes jau
vairākas reizes nākot kopā, lai izveidotu sabalansētu visām iestādēm un
struktūrvienībām budžeta projektu.
Esam vienojušies par galvenajām
prioritātēm un veicamajiem darbiem. Februārī plānojam izsludināt iepirkuma procedūru ceļa Čudarīne – Obeļova rekonstrukcijas(pārbūves) tehniskās dokumentācijas projekta izstrādei, lai pēc tā izstrādes laicīgi varam izsludināt nākošo iepirkuma procedūru- par šo būvdarbu veikšanu un pavasarī varētu noslēgt līgumu ar izvēlēto būvdarbu
veicēju. Šīs procedūras pašvaldībai ir obligātas katram projektam.
Otrs svarīgs lēmums, kas tuvākajā laikā ir jāizskata-par pirmsskolas izglītības iestādes
jeb bērnudārza reorganizāciju, iekļaujot to vidusskolas sastāvā, lai laicīgi saņemtu
Izglītības ministrijas saskaņojumu.
Gribu atgādināt, ka turpinās skiču konkurss par tiltiņa izbūvi pāri Supenkas upītei- uz
baznīcu. Esiet, lūdzu, aktīvi- izsakiet savas domas, vai zīmējiet skices. Arī šo darbu līdz
ar vēsturiskā centra laukumu (aiz autoostas, kas tiks nojaukta), plānojam paveikt šogad,
ja saņemsim LEADER projekta apstiprinājumu. Šie ir tādi iedzīvotājiem „redzamākie” projekti, bet ikdienas darbi, lai nodrošinātu iestāžu darbību un nepieciešamos pakalpojumus ir citu acīm neredzami, bet ļoti darbietilpīgi, nopietni un pietiekoši sarežģīti šobrīd pastāvošajā, manā skatījumā- pārliekā birokrātisma jūgā. Paldies pašvaldības un iestāžu darbiniekiem, kuri ir optimiski noskaņoti un pielāgojas arvien jauniem
tehnoloģiju izaicinājumiem- šogad uzsākam darbu jaunā interneta vides programmā
„Visvaris” caur ZZD „GVEDIS”, kas skar visas pašvaldības iestādes un institūcijas.
Cienījamie, baltinavieši! Izmantojiet ziemas laiku aktīvai atpūtai, krājot spēkus
atkal jaunam pavasarim! Lolojiet jaunas idejas un darbus. Ja vajag, droši nāciet, jautājiet, sniedziet priekšlikumus vai dariet zināmas nebūšanas, kas Jūs satrauc ikdienācentīsimies palīdzēt.
Lidija Siliņa

Domes ziņas
Novada domē jauns darbinieks
Sporta organizators- Imants Nalivaiko
1. No kurienes esi, kur esi mācījies, kādu specialitāti
apguvis?
„Esmu no Malnavas. Mācījos Malnavā,
pabeidzu autotransporta un banku un finanšu zinību specialitātes.”
2. Kāpēc par savu darbavietu izvēlējies tieši Baltinavas
novada domi?
„Sports man vienmēr ir bijis tuvs. Tagad
sanāk, ka gandrīz jau skaitos baltinavietis, jo
dzīvoju Baltinavā.”
3. Vai interesi pret sportu esi izjutis jau no mazotnes?
„Jā, sportot sāku pats jau no agras bērnībascaurām dienām dauzījāmies ar draugiem pa
stadionu.”
4. Kādi pašam iemīļotākie sporta veidi, kādi sporta
pasākumi? (Varbūt ir kādas sacensības vai sporta
veids, kam cītīgi seko līdzi sociālajos portālos, tv)
„Pašam tuvāks ir basketbols! Sekoju līdzi hokejam futbolam un basketbolam...”
5. Ko esi ieplānojis sporta jomā, Baltinavas novadā? Kādas aktivitātes tuvākajā laikā plānojas?
„Tuvākajā laikā plānojas zoles turnīrs un volejbola turnīrs ar vairākiem posmiem, kurš
jau ir sācies, bet komandas droši vēl var pieteikties.”

Sporta organizatora e- pasts: sports@baltinava.lv.
Kontakttālrunis: 26591909.
Apmeklētāju pieņemšana: Pirmdienās, trešdienās
no plkst. 09:00-11:00
(Baltinavas novada domē, 4. kabinetā)

Iedzīvotāju ievērībai!

Treniņi Baltinavas sporta hallē notiek:
pirmdienās, trešdienās un piektdienās no plkst. 18:00-21:00.
Laipni aicināti!
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Uz tikšanos par projektu idejām SAM
5.6.2. „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši
pašvaldības integrētajām attīstības programmām” Baltinavas novada dome
aicināja visus novada uzņēmējus, lai kopīgi ar pašvaldību vienotos par prioritārām
un rezerves projektu idejām tiem projektiem, kurus uzņēmēji bija ieteikuši
iepriekšējā tikšanās reizē. Diemžēl, uz
tikšanos ieradās tikai daži uzņēmēji.
Novada domes priekšsēdētāja Lidija
Siliņa atzīmēja, ka šo projektu realizācija
būs manāms atbalsts novada uzņēmējiem,
tiks sakārtota infrastruktūra uz uzņēmumiem, kā
arī radīta iespēja izmantot
pārbūvētās telpas uzņēmējdarbības attīstībai.
Sarmīte Tabore sniedza
informāciju par iepriekšējās tikšanās reizē ieteiktajām projekta idejām
– angāra izbūve īpašumā
„Zaļmuiža”, ideju ieteica
Z.s. „Grantiņi” (bioloģiski
audzēto graudu pārstrāde,
ražojot miltus, putraimus
u.c. graudkopības izstrādājumus); ceļa Čudarīne
– Tutinava pārbūve, uzklājot asfaltsegumu, ideju ieteica Z.s. „Amatnieki”; ēkas
Tilžas ielā 17 pārbūve, Baltinavas novada
domes ideja (bijusi MAS ēka pie Mūzikas
un mākslas skolas), izbūvējot telpas, piem.:
kafejnīcas ierīkošanai vai citu ar dažādiem
pakalpojumiem saistītas uzņēmējdarbības
uzsākšanai; sintētiskā ledus halles (angāra) izbūve, ideju ieteica Z.s. „Papardes”
(pie bijušās šautuves, kur pašreiz ir hokeja
laukums). Projekta realizācijas pamatnosacījums ir atbalstīt tikai tādu infrastruktūru par kuru ir uzņēmēja pieprasījums,
par ko liecinās komersanta apliecinājums.
Realizējot projektu ir jāsasniedz sekojošie
rādītāji, uzņēmējiem, kas izmantos radīto
infrastruktūru vai telpas – jārada vismaz
6 jaunas darbavietas, jāiegulda privātais
finansējums vismaz 105 775euro, jāsamazina degradētā teritorija vismaz par 0,3 ha.

ES fonda paredzētais
finansējums
Baltinavas novada pašvaldībai sastāda 368
818 euro. S.Tabore arī paskaidroja, ka Z.s.
„Grantiņi” atsauca savu projekta ideju.
Guntars Bartkevičs iepazīstināja sanāksmes dalībniekus ar zemnieku saimniecību „Amatnieki” un „Riekstiņi” darbības
rezultātiem, investīciju piesaisti projektos
un attīstības perspektīvām, atzīmējot, ka
kvalitatīvs ceļa segums saimniecībām ir
nepieciešams, tā kā katru gadu saimniecību saražotās produkcijas apjomi un sortiments pieaug.
Sanāksmē tika panākta vienošanās ar

uzņēmējiem, ka tiks atbalstītas divas projektu idejas – ceļa Čudarīne-Tutinava pārbūve, uzklājot asfaltsegumu 2 km garumā
ar pieejamo attiecināmo izmaksu summu
(provizoriska)200 000 euro un ēkas Tilžas
ielā 17 pārbūve ar pieejamo attiecināmo
izmaksu summu (provizoriska)168 000
euro. Tāpat tika izņemta projekta ideja no
Investīciju plāna par sintētiskā ledus halles
(angāra) izbūvi, jo idejas uzturētājs Z.s.
„Papardes” pārstāvis uz tikšanos nebija
ieradies.
Projekta realizāciju plāno uzsākt 2017.
gadā, jāīsteno līdz 2022. gada 31. decembrim, iznākuma rādītāji jāsasniedz līdz
2023. gada 31. decembrim.
Teksts: Sarmīte Tabore
Foto: Evita Broka

Dzimtsarakstu statistika par 2015. gadu
Dzimuši:
2015.gadā Baltinavas novadā (pašvaldībā) reģistrēti 11 bērni: 6 meitenes un 5 zēni.
No tiem laulībā dzimuši – 3
Atzīta paternitāte – 7
Reģistrēti bez ziņām par tēvu – 1
7 ģimenēm jaundzimušais ir pirmais bērniņš, 4 māmiņām jaundzimušais ir otrais bērniņš.
8 bērniem abi vecāki ir latvieši, 2 bērniem māte krieviete.
Bērnu vārdi:
Meitenēm: Lāsma, Marta, Terēze, Nikoleta, Annija, Lote.
Zēniem: Renārs, Matīss, Rolands, Raivo, Mareks.
Miruši:
2015.gadā Baltinavas novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 14 mirušie:
sievietes – 9, vīrieši – 5
No tiem:
(Mirušo vecums pa gadiem)
Vecums
Sievietes
Vīrieši

Līdz 10
gadiem

1120

2130

3140

4150

5160

6170

1
1

2

1

7180

8190

2

6

91100

1

Laulības
2015.gadā reģistrētas Baltinavas dzimtsarakstu nodaļā-2 laulības un baznīcas laulības- 7
atkārtotā laulība – 2 personas
abas – jauktas laulības
vecuma starpība 8 gadi un 5 gadi
sieva jaunāka par vīru – 1
vīrs vecāks par sievu - 1.
Teksts: Baltinavas novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Maija Stepiņa
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Informē sociālais dienests
Decembra mēnesī spēkā trūcīgas personas statuss 95 personām, sociālajiem pabalstiem
izlietotie līdzekļi € 1723,61 No tiem:
- pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai izmaksāts 18 mājsaimniecībām
€ 1050,48;
- dzīvokļa pabalsts izmaksāts 1 mājsaimniecībai € 50;
- pabalsts veselības aprūpei
medikamentu iegāde bērniem 1 personai € € 8,13
- pieaugušo ēdināšanas pabalsts 1 persona € 25,00;
- pabalsts ārkārtas situācijā (uguns nelaimes) € 570,00;
- vienreizējs pabalsts krīzes situācijā € 20,00.
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”
€ 174,84.

Par dzīvokļa pabalstu un elektroenerģijas maksas atlaidēm
Personas, kurām piešķirts trūcīgās
ģimenes (personas) statuss, kā arī, sākot
ar 1. janvāri, personas, kurām piešķirts
maznodrošinātās ģimenes (personas)
statuss var saņemt dzīvokļa pabalstu
kurināmā iegādes maksājumu daļējai
segšanai.
Saskaņā ar Baltinavas novada domes
23.10.2014. saistošajiem noteikumu Nr. 10
„Par sociālās palīdzības pabalstiem” 20.
punktu 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;
20.5. maznodrošinātām ģimenēm (personām), kuras kurināmo nevar iegūt no
sava īpašuma līdz 27,00 euro gadā, mazno-

drošinātas ģimenes (personas) statusa
periodā;
20.6. maznodrošinātām ģimenēm (personām), kuras kurināmo var iegūt no
sava īpašuma līdz 15,00 euro gadā, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa
periodā.”
Arī 2016. gadā par elektroenerģiju ar AS
„Latvenergo” trūcīgās un maznodrošinātās
ģimenes par pirmajām 100 kWh, kā arī
daudzbērnu ģimenes par pirmajām 300
kWh, varēs norēķināties par cenu, kas
atbilst līdzšinējam Starta tarifam – 11,64
centi par vienu kilovatstundu. Trūcīga vai
maznodrošināta ģimene šādu pakalpojumu
saņems, ja trūcīgas vai maznodrošinātas
ģimenes statusu pašvaldība būs piešķīrusi
iepriekšējā kalendārā mēnesī un šo
informāciju nodevusi AS „Latvenergo”.
Lai persona saņemtu maznodrošinātas
vai trūcīgas personas statusu, ir jādodas uz
Sociālo dienestu, kurš izvērtēs vai pēc noteiktiem kritērijiem ir piemērojams maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss.
Saistošie noteikumi, kuri nosaka kritērijus, pēc kuriem izvērtējot tiek piešķirts statuss, pieejami mājas lapā www.baltinava.lv,
kā arī uz vietas Sociālajā dienestā 2. un 5.
kabinetā Kārsavas ielā 16, Baltinava, Baltinavas novads. Tālrunis uzziņām: 26304449.
Teksts: Sociālā dienesta vadītāja
Dace Ločmele

Par pabalstu nozīmīgā jubilejā
Novada dome arī turpmāk sveiks sava
novada vecākā gadagājuma iedzīvotājus
dzimšanas dienā. 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.
Aicinām ikvienu novada iedzīvotāju rakstīt iesniegumu Baltinavas novada domei
(Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas
novads, LV-4594), kurā norādīt jubilāra
vārdu, uzvārdu, dzimšanas dienas datumu,
kā arī īsi aprakstīt jubilāra devumu un ieguldījumu Baltinavas novada teritorijas

Aktuāli iedzīvotājiem
„Attīstības finanšu institūcija Altum”
ALTUM ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas uzņēmējiem sniedz valsts atbalstu finanšu instrumentu veidā (aizdevumi,
garantijas, ieguldījumi riska kapitāla fondos,
utml.), konkrētu programmu ietvaros papildinot to arī ar nefinanšu atbalstu (konsultācijas,
mentorings utml.).
ALTUM atbalsta: Biznesa uzsācējus; Mazos un vidējos uzņēmumus; Lauksaimniekus;
Iedzīvotājus.
ALTUM piedāvātie valsts atbalsta instru menti
paredzēti uzņēmumiem visās attīstības stadijās
– sākot no biznesa idejas izstrādes un uzņēmuma darbības uzsākšanas līdz pat lielu biznesa

attīstībā, popularizēšanā un uzturēšanā.
Iesniegumu lūgums iesniegt vienu mēnesi
pirms nozīmīgās jubilejas.
Savukārt tie jubilāri, kuri sasnieguši 90, 95
un 100 gadu jubileju tiek sveikti, pamatojoties uz Dzimtsarakstu nodaļas sastādītu
sarakstu, un līdzcilvēku iesniegumi nav
nepieciešami. Šiem iedzīvotājiem pabalstu
nozīmīgā dzīves jubilejā personīgi nogādā
pašvaldības administrācijas pārstāvis jubilejas dienā, bet, ja jubilejas datums ir
pašvaldības administrācijas brīvdiena vai
svētku diena, ne vēlāk, kā nākamajā darba
dienā.
Tālrunis uzziņām: 26304449.
Teksts: Sociālā dienesta vadītāja
Dace Ločmele

ALTUM sniedz atbalstu
projektu attīstīšanai, veicinot uzņēmumu izaugsmi.
ALTUM šobrīd piedāvā sekojošas valsts atbalsta programmas:
-Aizdevumi investīcijām un apgrozāmajiem
līdzekļiem biznesa uzsākšanai un attīstīšanai;
-Garantiju programmas finanšu resursu pieejamībai, eksporta darījumu riska apdrošināšanai, iedzīvotāju mājokļu aizdevumiem;
-Riska kapitāls;
-Nefinanšu atbalsts – mentorings, konsultācijas, u.c.
Informācija par ALTUM:www.altum.lv

Aicina pieteikt pretendentus apbalvojumam
„Laiks Ziedonim”
6. janvārī, Zvaigznes dienā, Imanta Ziedoņa fonds „Viegli” izsludina pieteikšanos
apbalvojumam „Laiks Ziedonim”. Apbalvojums jau trešo gadu tiks pasniegts piecās
nominācijās: zinātnē, novadpētniecībā,
bērniem un jauniešiem, tautsaimniecībā
un par dzīvi literatūrā. Pieteikšanās līdz 26.
februārim apbalvojuma mājas lapā www.
laiksziedonim.lv. Laureāti tiks paziņoti īpašā
cildināšanas ceremonijā 3. maijā — Imanta
Ziedoņa dzimšanas dienā.
Imanta Ziedoņa fonds „Viegli” apbalvojumu iedibinājis 2014. gadā, lai iedvesmotu,
novērtētu un cildinātu jaunradi, kā arī dzejniekam Imantam Ziedonim svarīgās vērtības – izcilību, degsmi, sūtību, stāju, veiksmi
un savpatību, kas jau trešo gadu tiek meklētas
ikviena pretendenta personībās. Tā ir iespēja
ikvienam pamanīt un izcelt kādu savu novadnieku, darba devēju, kolēģi vai aktīvu jaunieti.
„Imants Ziedonis ir teicis, ka tauta caur
leģendām redz pati savu spēku. Ik gadu Ziedoņa apbalvojums palīdz mums satikt un
iepazīt izcilus, savpatīgus un ar degsmi bagātus cilvēkus, kuri iedvesmo un iegulda Latvijas
attīstībā. Šogad īpaši aicinām ikvienu pieteikt
savu apbalvojuma pretendentu, lai mēs — sabiedrība — mācītos cildināt viens otru par
paveikto un izcilām personības vērtībām,” par
apbalvojumu stāsta projekta vadītāja Ināra
Kehre.
Nominācijā Dzīve literatūrā „Bize” apbalvojums šogad tiks piešķirts kādam literatūras
skolotājam. „Meklēsim tādu skolotāju, kurš
caur literatūru ļauj skolēnam ieraudzīt un izvēlēties pareizās ceļazīmes un ejamo ceļu, būt
radošam un brīvam savos uzskatos, palīdz
meklēt, atrast ceļu katram pie sevis un pavērt
apvāršņus. Mēs meklēsim to skolotāju, kurš ir
vairāk nekā tikai skolotājs, tādēļ svarīgi, ka apbalvojumam potenciālos kandidātus pieteiks
viņa audzēkņi – esošie un bijušie,” par „Bizes”
nominācijas 2016. gada aktualitātēm stāsta
Rīgas Juglas vidusskolas direktore Aija Melle.
Arī šogad apbalvojums tiks pasniegts piecās
nominācijās. Laureātus atbalsta mecenāti
Boriss un Ināra Teterevi, nodrošinot katras
nominācijas laureātam naudas balvu 3 000
eiro apmērā.
Apbalvojumu īstenot palīdzēs cilvēki, kuri
ir kompetenti nomināciju jomā, pārredz un
pārzina nozares aktualitātes. Šos cilvēkus
fonds „Viegli” nosaucis par vizionāriem.

Apbalvojums zinātnē „Taureņu uzbrukums”.
Nominācijā „Taureņu uzbrukums” apbalvojums tiks pasniegts zinātniekam, kas aktīvi
nodarbojas ar pētniecību kādā no nozarēm,
kur Latvijā tiek piešķirts doktora grāds.
Vizionāri: Rolands Lappuķe, Ivars Lācis,
Sandra Kropa, Gustavs Strenga, Vjačeslavs
Kaščejevs (2014. gada laureāts), Jurģis Šķilters
(2015. gada laureāts).
Apbalvojums Novadpētniecībā „Kedas”.
Nominācijā „Kedas” apbalvos par aizrautīgu
un radošu darbu lokālu teritoriju (novada,
ciema, pagasta, pilsētas, tradīciju, utt.) un to
kultūras tradīciju izpētē un attīstībā, tādējādi veicinot latviskumu un iesakņotību.
Vizionāri: Kārlis Kazāks, Rūta Šmite, Aldis
Austers, Andris Slišāns (2014. gada laureāts),
Varis Auziņš (2015. gada laureāts).
Apbalvojums Tautsaimniecībā „Zemi es
mācos”. Nominācijā „Zemi es mācos” apbalvojums 2016. gadā cildinās mazos un vidējos
lauku uzņēmējus, kuri, veicot videi draudzīgu
saimniekošanu, spēj attīstīt savu biznesu
un nodarbināt citus, neaizmirstot par savas
saimniecības sakoptību. Vizionāri: Daina
Bruņiniece, Ēriks Hānbergs, Baiba Mikāla,
Aigars Rostovskis, Jānis Nīmanis (2014. gada
laureāts).
Apbalvojums nominācijā Bērni un jaunieši
„Rabarbers”. Nominācijā „Rabarbers” 2016.
gadā tiks cildināts kāds jaunietis vai jauniete vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kura dzīvē
un darbībā izpaužas visas apbalvojuma vērtības, kurš kopj sevi, kopj ideju un sabiedrību. Vizionāri: Ilga Reizniece, Līga Rudzīte,
Renārs Zeltiņš, Valters Dakša (2015. gada
laureāts).
Apbalvojums nominācijā Dzīve literatūrā
„Bize”. Nominācijā „Bize” 2016. gadā cildinās
literatūras skolotājus. Pretendentus pieteikt
var esošie vai bijušie audzēkņi.Vizionāri:
Māra Zālīte, Līga Blaua, Aivars Berķis, Aija
Melle un Ieva Kolmane, Andris Vilks (2014.
gada laureāts), Inese Zandere (2015. gada laureāte).
Laureāti tiks cildināti īpašā ceremonijā,
kas jau tradicionāli norisināsies 2016. gada
3. maijā, Imanta Ziedoņa dzimšanas dienā.
Apbalvojuma sadarbības partneri – Latvijas
Televīzija, Latvijas Radio, ziņu portāls Delfi,
žurnāls Ieva un draugiem.lv. Apbalvojumu
organizē Imanta Ziedoņa fonds „Viegli”.
Teksts: Ināra Kehre
Imanta Ziedoņa fonds „Viegli”

Ērta iespēja atbrīvoties no nolietotās elektrotehnikas
SIA
ZAAO
nodrošina
vairākas iespējas, kā ērti atbrīvoties no nolietotās elektrotehnikas.
Jaunā gada sākumā šis pakalpojums ir aktuāls
daudziem, jo dāvanās saņemtas jaunas elektropreces, bet no savu laiku nokalpojušajām
nepieciešams atbrīvoties.
ZAAO Šķiroto atkritumu savākšanas daļas
vadītāja Ginta Gailuma: „Daudzas elektriskās
un elektroniskās iekārtas satur gan cilvēkiem,
gan dabai kaitīgas vielas, piemēram, freonus
un smagos metālus, tāpēc ļoti svarīgi, lai elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi nenonāktu neatbilstošos konteineros, mežos un citviet dabā. Mēs nodrošinām, ka nolietotā elektrotehnika tiek sagatavota un nodota otrreizējai pārstādei.”
Atgādinām, ka ikdienā, pēc iepriekšēja elektroniska vai telefoniska pieteikuma,
ZAAO bez maksas savāc neizjauktu nolietoto
sadzīves elektrotehniku, izbraucot uz dzīvesvietām. Pieteikumus pieņem e-pastā zaao@
zaao.lv, pa mob.tālr. 26132288 vai biroja zvanu centra tālruni 64281250. ZAAO darbības
teritorijas 20 EKO laukumos iespējams bez
maksas nodot neizjauktu nolietoto dažāda
izmēra elektrotehniku – televizorus, ledusskapjus, tējkannas, trauku mazgājamās

mašīnas, matu fēnus, gludekļus, mobilos telefonus, pulksteņus, putekļusūcējus, mikserus
un citas ierīces, kas darbinātas ar elektrību
vai baterijām. EKO laukumi atrodas Alojā,
Apē, Augšlīgatnē, Balvos, Cēsīs, Jaunpiebalgā, Krimuldā, Limbažos, Mazsalacā, Raunā,
Rūjienā, Salacgrīvā, Saulkrastos, Smiltenē,
Strenčos, Valkā, Valmierā un reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā „Daibe”.
SIA ZAAO ir divdesmit astoņu pašvaldību uzņēmums, kas nodrošina atkritumu
savākšanu, šķirošanu, uzglabāšanu, apstrādi,
pārvadāšanu, apglabāšanu un sabiedrības
izglītošanas aktivitātes.
Informāciju sagatavoja: Zane Leimane,
SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste
www.zaao.lv
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2016. gada janvāris

Baltinavas novada domes informatīvais izdevums
Tuvojas „Zemes stunda”
19. martā no 20:30-21:30 jau desmito reizi pasaulē tiks atzīmēta
Zemes stunda, kas, nelietojot apgaismes objektus stundas garumā,
aicina domāt par klimata pārmaiņām un individuālu paradumu
ietekmi uz šīm izmaiņām. Kā katru gadu, valsts iestādes, iedzīvotāji
un uzņēmumi ir aicināti Zemes stundas svētkus sagaidīt simboliski
izslēdzot apgaismes objektus.
Zemes stunda ir pasaulē lielākā vides aizsardzības kustība, kas ik
gadu risinās 172 valstīs un teritorijās. Šī gada 19. martā Zemes stunda pasaulē un Latvijā notiks jau 10 reizi. Pagājušais gads Latvijā pulcēja rekordlielu Zemes stundas dalībnieku skaitu (58 pašvaldības; vairāk kā 20 individuāli rīkoti pasākumi visā Latvijā), tāpat
Zemes stunda tika bagātīgi atspoguļota nacionālajos un reģionālajos medijos (tiešraides,
viesošanās studijās, reportāžas) un ar katru gadu gūst aizvien lielāku sabiedrības interesi
un atbalstu.
Teksts: Kristīne Skrīvele, Zemes stundas koordinatore Latvijā

Izveidots būvmateriālu izmaksu katalogs
LLKC Inženiertehniskā nodaļa izstrādājusi būvmateriālu izmaksu katalogu, kas pieejams elektroniskā formātā. Tas veidots
ar mērķi, lai strukturēti vienuviet būtu pieejamas būvmateriālu
vidējās cenas attiecīgi pa grupām, un interesenti varētu aprēķināt
potenciālās iecerēto objektu būvniecības izmaksas.
Katrs cilvēks, kurš kaut nedaudz orientējas būvniecības darbos,
katalogā vienkopus ātri var noskaidrot populārāko būvmateriālu
vidējās cenas un saprast, vai iespējamie ieguldījumi būs pietiekami,
lai īstenotu konkrētā objekta būvniecības ieceri. Pastāv arī iespēja salīdzināt, kādas cenas
piedāvā konkrētas būvfirmas un kādas tās ir vidēji Latvijā.
Tā kā būvmateriālu cenas nemitīgi mainās, 2016. gada februārī paredzēts tās atkal aktualizēt un katalogu papildināt ar vairākām jaunām būvmateriālu grupām. Pastāv iecere
nākotnē katalogu pārvērst arī par interneta rīku, lai cilvēki varētu ievadīt datus un saņemt
aprēķinus automātiski.

Kultūras pasākumi
Mazākos baltinaviešus apciemo Salatētis
Tuvojoties 2015. gada izskaņai, paši mazākie Baltinavas novada iedzīvotāji kopā ar
saviem vecākiem kultūras namā pulcējās uz tikšanos ar Salatēti. Cītīgi mācījušies pantiņus, bērni gaidīja, kad Salatētis nosauks viņu vārdu un aicinās pie sevis, saņemt saldu svētku paciņu. Taču pirms tam bērni iepazinās ar kādu Ziemassvētku stāstu- par piparkūku
sirdi, kas, baidīdamās, ka tiks apēsta, devās tālā ceļā, meklējot sev jaunas mājas. Piparkūka palīdzēja Baltinavas bērniem sasaukt Salatēti, lai tas ātrāk nāktu ciemos, un palīdzēja
viņam dalīt bērniem dāvanas. Bērni kopā ar vecākiem gan skaitīja pantiņus, gan dziedāja,
gan dejoja- ko nu katrs bija iemācījies.
Atpūtas brīdī bērni kopā ar Salatēti un
Piparkūku devās rotaļā „Ādamam bij
septiņ’ dēli”.
Pēc saldumu paciņu saņemšanas bērni pateicās dāsnajam Salatētim, kā arī
izmantoja iespēju nofotografēties pie
svētku eglītes.
Teksts, foto: Madara Siliņa

Sabiedriskās aktivitātes
Jubileju svin Zvaigznes dienā
Zvaigznes dienā- 7. janvārī- ievērojamu
jubileju svinēja baltinaviete Geļa Mežale, kurai
apritēja 85 gadi. Svētkos jubilāri sveikt ieradās
tuvākās kaimiņienes un draudzenes, kā arī domes
priekšsēdētāja Lidija Siliņa.
Svētku rītā, pirms svētku galda sarūpēšanas, jubilāre apmeklēja Svēto Misi katoļu baznīcā. Kā atzina Geļa, viņa baznīcu apmeklē regulāri. Cita veida
pasākumus novadā gan sanākot apmeklēt retāk.
Geļa ir dzimusi baltinaviete, nāk no Tutinavas. 7 klases izmācījās Puncuļevas skolā, pēc tam
sācies darbs kolhoza fermās. Strādājusi gan govju,
gan cūku fermās- sākumā turpat Tutinavā, vēlāk
Čudarīnē. Jaunībā jubilārei ļoti patikušas balles, ar
draudzenēm nevarējušas vien sagaidīt sestdienas,
jo kolhoza laikā balles bijušas katru nedēļu. Geļa
Baltinavā sastapusi arī savu izredzēto, izauklējusi
meitu, kas nu dzīvo Rīgā kopā ar mazdēlu. Geļa
ļoti lepojas ar savu mazdēlu, kas Rīgā strādājot apdrukas firmā, tāpat ļoti priecājas, kad meita ar mazdēliņu atbrauc ciemos.
Lai laba veselība, dzīvesprieks un līdzcilvēku sirds siltums vēl ilgi jo ilgi priecētu Geļu!
Daudz laimes!
Foto: Madara Siliņa
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„Palādiešu” sveiciens svētkos
Ceturtajā adventē Baltinavas teātris
„Palādas” iedzīvotājiem, kā arī tūristu
grupai no Valmieras dāvāja izrādi „Ontans
i Zīmassvātki”. Pirms izrādes ikviens interesents varēja izmantot iespēju iegādāties dažādus labumus mājražotāju tirdziņā. Pēc izrādes
„Palādas” aktieri kopā ar baltinaviešiem devās
uz „Ontana i Annes” parku, lai svinīgi iedegtu
gaismiņas svētku eglītē.
Biedrību „Sukrums” un „Jaunieši Baltinavai”
aktīvisti uz svinīgo pasākumu parūpējās par
svētku noformējumu- gaismu virtenēm- kas
skaisti izgaismoja parka teritoriju, radot sirsnīgāku vakara atmosfēru.
Kolektīvs „Palādas” sveica baltinaviešus ar ceturto adventi un tuvojošajiem svētkiem. Arī šogad
Ontans un Pīters vilka bluķi apkārt svētku eglītei, ko pēc tam ievēla sakurtajā ugunskurā, sadedzinot
visu slikto, kas bijis. Atbilstoši svētkiem, klātesošie kopā ar aktieriem un muzikantu Zinti Krakopu
izdziedāja Ziemassvētku dziesmas, radot īpašāku svētku sajūtu.
Teksts, foto: Madara Siliņa

Tautas muzikantei Lucijai Kašai piešķirta mūža stipendija
2015. gada 17. decembrī Valsts Kultūrkapitāla kultūras fonds piešķīra mūža
stipendiju tautas muzikantei Lucijai Keišai.
Lucija dzimusi muzikālā ģimenē. Tēvs bija
pieprasīts „garmoškas spēlētājs” visādos godos. Arī mātes brālis gan pats spēlēja, gan
izgatavoja mūzikas instrumentus (kokles,
cītarus}. Šo muzikalitāti Lucija iemantoja un
nodeva tālāk bērniem un mazbērniem. No
7 gadu vecuma Lucija sāka spēlēt cītaru. Jau
agrā bērnībā kopā ar krusttēvu un brāli sāka
muzicēt pa kāzām, talkām, ballītēm, kuras
rīkoja pagalmos, šķūņos, birzītēs. Tā spēlējot
un dziedot, pagāja jaunība. Lucija apprecējās
ar kaimiņu Jāzepu, kurš arī bija muzikāls. Tā
muzicēšana uz laiku pieklusa, jo bija jāaudzina 5 bērni, taču pavisam netika aizmirsta.
Tika spēlēts mājas viesībās vai vienkārši tāpat savam priekam. 80. gadu beigās
izveidojās ģimenes kapela ceturtajā paaudzēLucija spēlē cītaru, Jāzeps – bungas, dēls Juris – akordeonu. Kapela uzstājās dzimtajā
Baltinavas pagastā organizētajos pasākumos: darba svētkos, folkloras svētkos,
privātos svētkos – kāzās.
1989. gada martā ģimene uzstājas pirmajā dziedošo ģimeņu spietā, ieskaņoti
radio un televīzijas ierakstos. No 1985.
gadā Lucija un Jāzeps sāk spēlēt kapelā
„Baltinavas muzikanti” kur Lucija spēlē
cītaru.
No 1987-1989. gadam vada etnogrāfisko ansambli Baltinavā.
Muzikanti piedalījušies visos Starptautiskās folkloras festivālos „Baltica-91”,
„Baltica-94”, ”Baltica-97”, ”Baltica 2000”,
„Baltica-2003”, ”Baltica-2006”, „Baltica 2009”, „Baltica-2012”, bet „Baltica 2015” cītaru spēlēja mazmeita Rita Keiša.
2001. g. jūlijā piedalās Starptautiskajā folkloras festivālā Lietuvā Alitas rajonā.
2002. g. septembrī Lietuvā, Viļņā, Ignalinā
muzicē 6. Starptautiskajā instrumentālajā
tautas mūzikas festivālā.
1991. un 1997. gada festivālā Baltica novadu dienās Baltinavā spēlē arī kapela, klausītāju uzmanību piesaista cītara mūzikas skaņas.
Kopā ar etnogrāfisko ansambli kapela piedalījusies Rīgā, K. Baronam veltītajā piemiņas
pasākumā, Vidzemes novada sadziedāšanās
svētkos Valmierā. Piedalījušies muzikantu
organizētajos pasākumos - spēlējuši Daugavpilī, Rēzeknē Dagdā, Višķos, Preiļos,
Līvānos. Barkovā. Salnavā, Pušmucovā, Balvos, Medņevā.
1998.g. ziemā Lucija rādīja, spēlēja, stāstīja 1. - 4. klašu skolēniem par latviešu tautas
instrumentu - cītaru.
2004.g. 2005.g. 2006.g., 2007. g. piedalījās
Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā organizētajās „Latgalīšu dīnos.”
2004.g skate „Sakoptākais pagasts”. Kopā ar
kapelu skan arī Lucijas cītars. Komisiju Baltinava pārsteidza ar daudzveidīgu, gaumīgu,
radošu kultūras dzīvi.
P.s. „Baltinava” darbības laikā Lucija kopā
citiem muzikantiem spēlēja gan uzsākot sēju,
gan pabeidzot labības novākšanu, gan tad,
kad apbalvoja labākos darba darītājus, gan
tad, kad sabrauca ciemiņi.

90. gados Lucija un visa Keišu ģimenes
kapela ir muzicējuši, stāstījuši, rādījuši savu
māku Latgales televīzijai raidījumam „Olūti”.
2007. g. jūnijā spēlēja Vasaras dziedāšanas
svētkos, Jāņu ielīgošanā, Brīvdabas muzejā.
2008. g. jūlijā uzstājās Vispārējo latviešu
Dziesmu un deju svētku programmā, Latvijas
etnogrāfiskajā muzejā.
Kapela vienmēr kopā ar sava pagasta ļaudīm
un skolu jaunatni piedalījusies Baltinavas
svētkos, Ziemassvētkos, Lieldienās, Līgo
dienās. Mīļi un gaidīti viesi ir Balvu, Rekovas, Malnavas, Kārsavas pansionātā.
2002.g. Baltinavas muzikanti kopā ar tautas vijolnieku A. Rancānu un Rīgas folkloras
kopu „Grodi” ieraksta kaseti un kompaktdisku „Andrejs Rancāns Latgales vijolnieks”.
Ar 2012. gadu spēlē cītaru un pavada rotaļdejas pasākumos „Satiec savu meistaru.”
Lucijai ir laba muzikālā dzirde un skanīga
balss. 37 gadus dzied etnogrāfiskajā ansamblī.

Pilnībā pārzina tautasdziesmu dziedāšanu.
Ansamblī ir dziesmu teicēja un sācēja. Viņa
pamāca arī jaunos dziedātājus etnogrāfiskajā
dziedāšanas mākslā. Kasete ar Baltinavas etnogrāfiskā ansambļa dziedājumu ir nosūtīta
arī uz Kanādu 2003. gadā. 2001.gadā kopā ar
ansambli Lucija piedalās festivālā „Pie zirņu
bļodas”. 2004.gadā aktīvi darbojas P. Keiša
grāmatas „Kur ilgu dzērve brien” prezentācijā.
2008.gadā ņem dalību P. Keiša grāmatas „Diennakšu melnbaltais likteņa sūtnis”
prezentācijā.
Labi dzied talku, kāzu balsīs. Lucijas talku
balss skanēja arī skatē „Sakoptākais pagasts”
briestošā rudzu laukā 2004. gada vasarā.
Lucija dzied arī garīgās dziesmas. Viņa zina
melodijas un vārdus vai visām latgaļu sabiedriskā darbinieka, lēģerī nomocītā priestera
P.Apšenieka grāmatās izdotajām garīgajām
dziesmām. Lucija pagastā ir neaizstājama
„salmas”(psalmu) dziedātāja. Galvenā dziedātāja mirušo piemiņas dienās (kapusvētkos). Lucija kopj un organizē dziedāšanu pie
krusta Slobodā, (kurš pastāv jau 200 gadu)
maija mēnesī, Dievmātes Marijas godam.
Lucijai ir īpaša nozīme tradicionālās mūzikas saglabāšanā Ziemeļlatgalē, jo spēlē cītaru
tautas manierē. Cītara spēle balstās uz dzirdes
priekšstatiem. Pirksti vairs nav tik veikli kā
jaunībā, bet Lucija vēl arvien spēlē savu cītaru
un priecē klausītāju, dejotāju sirdis.
Teksts: Antoņina Krakope
Foto: Madara Siliņa
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Skolu ziņas

„Jaunieši Baltinavai” un „Sukrums” plāno nākotnes ieceres
Ar aktīvu komandas darbu biedrības
„Jaunieši Baltinavai” aktīvie biedri šajā ziemā
sagādājuši
prieku
ne tikai sev, bet arī
ikvienam slidošanas
aktīvistam
Baltinavā- kopīgā darbā vairāku diennakšu garumā
labiekārtots hokeja laukums, kuru nu var droši
izmantot ikviens interesents. Paldies jāteic arī
Baltinavas vidusskolas un Kristīgās internātpamatskolas skolēniem, kas savā brīvajā laikā
piedalījušies ledus liešanas procesā! Tāpat
„Jaunieši Baltinavai” aktīvi rīko sanāksmes un
diskusijas- par nākotnes plāniem un vīzijām,
ko vēlētos īstenot Baltinavas novadā. Savukārt
biedrība „Sukrums” ar 2015. gada 11. septembri pārņēmusi apsaimniekošanā no pašvaldības
ēku Tilžas ielā 5. Šajos dažos mēnešos biedrības
biedri ieguldījuši smagu darbu, lai ēka ikdienā
būtu silta un pieejama kokpastrādes un aušanas
nodarbību apmeklētājiem.
Divas dienas nedēļā šai ēkā notiek mājturības
stundas Baltinavas vidusskolas zēniem. Skolēni
mācību stundās izmanto modernus, ērtus kokapstrādes dabgaldus, kurus pirms pāris gadiem
biedrība „Sukrums” ir sarūpējusi, veiksmīgi
startējot LAD projektu konkursā. Darbgaldus
savām vajadzībām var izmantot jebkurš novada
iedzīvotājs, iepriekš laiku un datumu saskaņojot.
Šai pašā ēkā atrodas arī aušanas darbnīca, kuru
ikdienā izmanto gan Baltinavas vidusskolas
skolēni, gan pieaugušie.
Stāsts par ēku sākās 2015. gada augustā, kad
pašvaldība bija smagas dilemmas priekšā – sakarā ar to, ka apkures katls ēkā jau no pavasara
bija avārijas stāvoklī un finansējums jauna
katla iegādei nebija plānots, pašvaldība būtu
spiesta namu „iekonservēt”. Tas gan nebūtu
bijis labākais risinājums, jo ēka ir vietējas
nozīmes arhitektūras piemineklis - pirmais LR
pastāvēšanas laikā celtais miertiesas nams. Dibināts 1934.gadā, iesvētīts 1936. gada 15. novembrī. Tātad, šogad ēkai jāsvin apaļa jubileja.
Ideja, ka ēku savā apsaimniekošanā pārņem
biedrība „Sukrums”, nāca īstajā laikā. Līdz ar
to bijušais tiesu nams tika paglābts no „iekonservēšanas” un ir pamodies jaunai dzīvei.
Ēkā šajos mēnešos, veiksmīgi piesaistot Borisa
un Ināras Teterevu fonda finansējumu, ir pilnībā atjaunota apkure. Projekta ietvaros plānots
iegādāties papildu aprīkojumu kokapstrādes
darbnīcām. Savukārt ēkas 2. stāvā mājvietu atraduši jauniešu biedrības „Jaunieši Baltinavai”
biedri. No darba, mācībām vai studijām brīvajā laikā viņi te labprāt nāk, spēlē novusu, kaļ
plānus nākotnei. Jauniešiem ir lieliska ideja pašu
spēkiem izremontēt vienu no telpām un organizēt dažādas aktivitātes latgaliskās identitātes
saglabāšanai, nostiprināšanai un popularizēšanai, t.i. tuvākajā laikā startēt projektu konkursā,
kā arī realizēt citas savas idejas, ar kopīgu darbu
padarot Baltinavu pievilcīgāku gan tūristu, gan
pašu iedzīvotāju acīs.
Jaunieši labprāt savā pulkā aicina ikvienu baltinavieti, kas sirdī ir patriotisma un entuziasma
pilns, piedalīties tikšanās un lietderīgi pavadīt
brīvo laiku, pie kafijas tases pārrunājot plānus

un iespējas to realizēšanai. Ja redzat vakaros degam gaismu ēkas 2. stāvā, laipni aicināts piebiedroties ikviens jaunietis!
Savukārt „Sukruma” biedri uzsākuši ļoti
vērtīgu tradīciju – reizi nedēļā aicināt uz biedrības plānošanas sēdēm pašvaldības darbiniekus,
kā arī citus novada progresīvos prātus, lai kopīgi
pārrunātu darāmās lietas, nākotnes perspektīvas, kā arī sadarbības iespējas. Jau notikušas
lieliskas radošas tikšanās ar novada priekšēdētāju Lidiju Siliņu, novada attīstības speciālisti
Sarmīti Tabori, novada domes deputāti Intu
Vilkasti, kā arī Baltinavas katoļu draudzes
mācītāju Staņislavu Prikuli.
Ēkai mainījies apsaimniekotājs, paplašinājies
ēkas darbības modelis, līdz ar to radot daudz
neskaidrību un jautājumu vietējos iedzīvotājos. Šādas tikšanās un sabiedrības informēšana ir ārkārtīgi svarīgas, lai mazinātu spriedzi,
baumošanas varbūtību un dažādas domstarpības, kas tikai traucē visiem kopā strādāt novada
attīstības labā. Ir izstrādāti un pašvaldībā
apstiprināti ēkas Iekšējās kārtības noteikumi.
Tajos noteikts, ka turpmāk ēka sauksies „Sabiedriskais centrs Supāni”. Lai ēku apkurinātu un
uzturētu labā darba kārtībā, ikdienā jāiegulda
daudz pūļu un līdzekļu. To saprot katrs kaut
vai neliela īpašuma apsaimniekotājs. Biedrības biedri to visu dara brīvprātīgi, t.i. negūstot
nekādu materiālu labumu. Gluži otrādi, lai apmaksātu malku apkurei, elektrību, ūdeni, atkritumu izvešanu, pat jāiegulda personīgie līdzekļi,
jo pašvaldība šos maksājumus, loģiski, nesedz.
Arī ēkas apkurināšana ir brīvprātīgais darbs.
Piemēram, decembra mēnesī vien 3 brīvprātīgo
darbinieku nostrādātās stundas ir 150, 120 un
80, kas iekļauj ēkas apkurināšanu, malkas sagādi, telpu uzkopšanu u.c.
Kāds jautās – kādēļ gan tā strādāt un vai pušu
plēsties, ja pretī nesaņem ne centu? Katrs mēs
vēlamies, lai mūsu novadi jeb mūsu dzimtās
mājvietas zeltu, plauktu un attīstītos. Starp
vēlēšanos un darīšanu ir tikai viens solis. Attīstība jau nenotiek pati no sevis. Tā līdzinās
auglīgam zemes gabalam. Lai cik auglīga zeme,
nekas nenotiks, ja mēs to neapstrādāsim, nesēsim sēklas un vaiga sviedros nepūlēsimies par
gaidāmo ražu. Un, ja mēs katrs izdarīsim kaut
nelielu darbu otra labā, mēs visi kopā būsim
laimīgāki, apmierinātāki ar dzīvi un paši ar sevi.
Ārzemēs brīvprātīgo darbs (jeb māksla paskatīties tālāk par savu degungalu un ieraudzīt
darāmās lietas) ir plaši izplatīta un pašsaprotama lieta. Pie mums cilvēkus, kuri dara lietas
kopīgam labumam un nesaņem par to mantisku
labumu, bieži vien labākajā gadījumā uzskata
par dīvainīšiem.
Lai strādātu novada attīstības labā un popularizētu brīvprātīgo darbu, biedrība „Sukrums”
aicina savā pulkā katru, kurš ir ar mieru ziedot
savas idejas, laiku vai darbu.
Dalailama ir teicis vienkāršus un stiprus vārdus – „Mēs esam ieradušies šai pasaulē, lai
palīdzētu citiem. Ja tu nepalīdzi, tad vismaz netraucē to darīt citiem.”
Teksts: biedrību „Sukrums” un
„Jaunieši Baltinavai” aktīvisti

Tūrisma ziņas
„Rypoj vasals!” Ziemeļlatgalē

Šogad, sākoties jaunajai tūrisma sezonai,
tūristiem Ziemeļlatgalē būs pieejams jauns
produkts- „Ziemeļlatgales velomaršruts”,
kas ikvienam ceļotājam ļaus novērtēt skaistos lauku skatus, izbaudīt Latgales mežus un
novadu vietējos labumus, tradīcijas. Maršruts
„Rypoj vasals!” tiks atklāts 2016. gada maijā,
taču interesenti ar to tiks iepazīstināti jau šī gada
tūrisma izstādē- gadatirgū „Balttour 2016”, kas
notiks no 5.-7. februārim Rīgā, izstāžu centrā
„Ķīpsala”.
Jau 2015. gadā sākās intensīvs darbs pie kopīga tūrisma produkta- Balvu, Baltinavas, Rugāju,
Viļakas un Kārsavas tūrisma speciālisti parakstī-

ja kopīgu sadarbības līgumu, lai uzsāktu darbu pie Latgalē pirmā marķētā velomaršruta izveides. Marķēta maršruta priekšrocības ir tādas,
ka ceļotājs var ceļot un apskatīt vietējos apskates
objektus vien vadoties pēc ceļā izvietotajām
zīmēm, pat neskatoties kartē. Maršruts ir apļveida, tāpēc iespējams izbraukt cauri 5 novadiem.
Velomaršruta izstrādē tūrisma speciālisti
sadarbojas ar SIA SPORTS S vadītāju un sporta aktīvisti Santu Paegli, kas pati 2015. gada
rudenī ar velosipēdu izbrauca katra novada
maršrutus, lai sastādītu tūristiem pievilcīgāko
maršruta piedāvājumu. Santa izstrādāja maršruta karti, kā arī apkopoja katra novada marķējamo zīmju skaitu. Maršrutā Baltinavas novadā
iekļauti apskates objekti: Muižas parks, Romas
katoļu baznīca, Baltinavas pareizticīgo baznīca,
„Ontana i Annes parks”. Velomaršruta kopējais
garums ir 169 km, un tā atklāšanas pasākums
tiek plānots 21. maijā.
Teksts: Madara Siliņa

Aktivitātes BVSK
Vidusskolas skolēni ekskursijā Rēzeknē
2015./2016.mācību gada I semestra
pēdējās mācību dienās, kad vērtējumi
par mācību darbu jau saņemti, Baltinavas vidusskolas 7. klases skolēni devās
ekskursijā uz Rēzekni, lai novada mācībā
apgūtās teorētiskās zināšanas par vācu laiku Latgalē iepazītu dabā. Vispirms Latgales
kultūrvēstures muzejā gide iepazīstināja
ar Rēzeknes pils un pilsētas vēsturi, tad
skolēni iejutās arheologu lomās, veicot izrakumus īpaši iekārtotā laukumā. Skolēni
pārliecinājās, ka arheologa darbs nav viegls,
ir jābūt vērīgam, rūpīgam, akurātam, lai
kādu atradumu nesabojātu; ir jābūt arī
zinošam, lai pēc tam to pētītu un analizētu.
Vēlāk tika apmeklētas Rēzeknes pilsdrupas.
Tur skolotāja Inta Ludborža stāstīja par
savu pieredzi arheoloģisko izrakumu laikā
Rēzeknes pilsdrupās 1981. gada vasarā.
Taču ekskursijas laikā bija iespēja iepazīt
arī mūsdienu Latgales kultūrvēsturi.
Vispirms skolēni nofotografējās pie Latgales Māras pieminekļa, tad viņu uzmanību piesaistīja Antona Kūkoja tēls Latgales
Kultūrvēstures muzeja priekšā. Skolēniem
ļoti patika izstāde muzejā,kas bija veltīta šim
izcilajam Latgales kultūras darbiniekam,

kuram 2015. gadā būtu 75 gadu jubileja.
17. decembrī muzeja telpās itāliešu izcelsmes Kopenhāgenā dzīvojošais fotogrāfs
Luka Berti (Luca Berti) iekārtoja savu foto
izstādi. Savos darbos viņš bija iemūžinājis
Latgales cilvēkus (dažās fotogrāfijās skolēni
atpazina savus skolas biedrus), apdzīvotas vietas, pilsētas, ainavas. Skolēniem bija
iespēja tikties ar autoru, uzdot jautājumus,
kā arī uztaisīt kopīgu selfiju.
Skolēni atzīst, ka ir svarīgi iepazīt sava
novada vēsturi, kultūru, svarīgi saskatīt
savā apkārtnē nozīmīgas kultūrvērtības.
Teksts, foto: Baltinavas vidusskolas
vēstures skolotāja I. Ludborža

Baltinavas vidusskola- „Samsung Skola nākotnei” programmā

Baltinavas vidusskola ir viena no 15
skolām Latvijā, kuras iekļuvušas apmācību programmas projekta „Samsung
Skola nākotnei” finālā un piedalīsies
apmācību programmā.
2016. gada 20. janvārī Baltinavas vidusskolas četru skolotāju komanda Rīgā „Samsung” centrā piedalījās apmācību programmas projekta „Samsung Skola nākotnei”
pusfinālā. Uz to bija uzaicinātas 30 skolu
komandas, kuru projekta pieteikumi bija
novērtēti kā labākie, lai atlasītu 15 vispārliecinošākās un motivētākās komandas, kuras
piedalīsies apmācību programmā.
„Samsung Skola nākotnei” programmas vadītāja Baltijā Maija Āboliņa-Tomsone, apsveicot ar iekļūšanu 15 finālistu
pulkā, rakstīja: „Augstu novērtējam Jūsu
apņemšanos strādāt pie pārmaiņu ieviešanas un ceram, ka šī programma būs
atspēriena punkts, kas ļaus mācību procesu
pārvērst par aizraujošu ceļojumu, kurā ieguvēji būs gan skolēni, gan paši skolotāji”.
Lai startētu šajā apmācību programmā,
skolai bija jāsagatavo projekta pieteikums
un jāizveido četru skolotāju komanda, kurā
noteikti jābūt informātikas skolotājam un
skolas direktoram. Baltinavas vidusskolas

„Samsung Skola nākotnei” projekta
komandu veido Laura Meščanova,
Indra Keiša, Solveta Logina un Imants
Slišāns. Pusfinālā komandai vajadzēja
tikties ar žūriju un klātienes intervijā
sniegt savas skolas un komandas vizītkarti, iepazīstināt ar izstrādātajām
nākotnes vīzijām un parādīt komandas
motivāciju un gatavību ieviest pārmaiņu
projektu savā skolā.
Starp piecpadsmit skolām, kuras iekļuvušas finālā, puse ir ģimnāzijas, tikai trīs
ir lauku skolas. No Latgales finālistu pulkā
kopā ar Baltinavas vidusskolu ir iekļuvusi
Preiļu Valsts ģimnāzija, Daugavpils Centra
vidusskola un Daugavpils Valsts ģimnāzija.
Turpmākos četrus mēnešus projekta
dalībniekiem būs iespēja mācīties no nozares labākajiem speciālistiem un iedvesmojošām personībām, un strādāt pie skolas
pārmaiņu projekta pieredzējušu mentoru uzraudzībā. Pirmais modulis notiks 5.
februārī „Stockholm School of Economics”
telpās Rīgā.
Baltinavieši nupat pērnajā gadā piedalījās
divos starptautiskos projektos- „Comenius”
skolu partnerības projektā un IAC (Izglītības Attīstības centra) globālās izglītības
projektā, bet jaunais gads atnācis ar jaunu
izaicinājumu- „Samsung Skola nākotnei”
projektu.
Teksts: Imants Slišāns,
Baltinavas vidusskolas direktors

Basketbols „B” grupā
Turpinot sporta dzīvi jau jaunajā 2016. gadā, 20. janvārī Baltinavas vidusskolas
meiteņu un zēnu komandas piedalījās Balvu novada skolēnu sporta spēļu plānotajās
sacensībās basketbolā „B” grupai. Neskatoties uz nelielu laika posmu, lai veiksmīgi sagatavotos startiem, spējām parādīt savu neatlaidību un gribasspēku. Cīņas laukumā risinājās visas dienas garumā. Spēles bija aizraujošas, reizēm asas, kā tas piemīt basketbolam.
Kopvērtējumā mūsu skolas meitenes ieguva 2. vietu, bet zēni ierindojās 4. vietā.
Meiteņu komandā spēlēja: Agrita Luīze Kušnire, Alise Ločmele, Krista Circene, Iluta
Keiša, Dace Logina, Māra Laganovska, Megija Bukša, Laura Skangale.
Zēnu komandā spēlēja: Raivis Logins, Arnis Mežals, Jānis Doroškevics, Ivo Benedikts
Skabs, Rihards Oļipovs, Jēkabs Kašs, Ervīns Kleins.
Teksts: V. Gamazins,
Baltinavas vidusskolas sporta skolotājs
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Jaunsargu ekskursija „uz spārniem’’

2016. gada 14. janvārī mēs, Viļakas,
Rekavas un Baltinavas jaunsargi instruktora Valentīna Keiša vadībā, devāmies
ekskursijā uz Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldi Ludzā un II pasaules kara
muzeju Ciblas novada Līdumniekos.
Valsts Robežsardzes Aviācijas pārvaldē
mūs iepazīstināja ar pārvaldes darbu, veicamajiem uzdevumiem un pārvaldē dienošo robežsargu ikdienu, kā arī ar prasībām
attiecībā uz topošajiem robežsargiem. Par
labu pilotu var kļūt tikai ar laiku: dienējot,
regulāri trenējoties un veicot praktiskos
lidojumus. Kā pārsteigumu uzzinājām, ka
Aviācijas pārvaldē savulaik ir dienējušas
divas sievietes – pilotes. Noskatījāmies
video, kur nofilmēta robežsargu ikdiena,
treniņi un sporta sacensības. Neviltotu interesi izraisīja pilota ar 10 gadu pieredzi,
Sergeja stāstījums par to, kādi ir Aviācijas pārvaldes uzdevumi, ka fiziskās sagatavotības pārbaudes notiek regulāri, tas,
ka apmācībās tiek izspēlētas reālas dzīves
situācijas, piemēram, likumpārkāpēja aizturēšana vai cilvēku pūlī jāatpazīst un jāaiztur noziedznieks.
Varējām apskatīt helikopterus AGUSTA, ar kuriem robežsargi dodas lidojumos
apsekot valsts robežu, aizturēt nelegālos
imigrantus, kontrabandistus. Robežsargu helikopteru aprīkojums ļauj meklēt un
glābt cilvēkus, dzēst ugunsgrēkus, transportēt slimniekus un cietušos uz ārstniecības iestādēm.
Tad devāmies uz II pasaules kara muzeju Līdumniekos, kur apskatījām vietējo
iedzīvotāju un novadpētnieku tuvākajā

apkārtnē savāktās II pasaules kara vēstures liecības, sadzīves senlietas, kā arī
ne tik senā padomju laika
priekšmetus. No gida Ērika stāstītā uzzinājām, ka II
pasaules kara laikā Līdumnieku apkārtnē norisinājās
smagas tā sauktās Mozuļu
kaujas, kurās Latviešu leģiona
karavīri uz ilgu laiku apturēja
Sarkanās armijas virzīšanos
uz priekšu. Apkārtnes meži
savulaik bija pilni ar II pasaules kara liecībām. Mums ļoti patika, ka
varējām ne vien apskatīt eksponātus, bet arī
tos paņemt rokās, uzlaikot formas tērpus,
uzņemt selfijus. Patīkami pārsteidza vietējo iedzīvotāju izdoma un prasmes, kas ļāva
pamestām kara mantām rast jaunu pielietojumu sadzīvē: tā tanka tornis pārvērtās par
pirts krāsni, ķivere par apjomīgu smeļamo
kausu un gāzmaskas futrālis par bišu dūmekli. Manuprāt, ekskursija jaunsargiem bija
ļoti noderīga, jo mēs uzzinājām daudzus jaunus, interesantus faktus par
ierastām lietām, kuras cilvēki kādreiz ir
izmantojuši, kas ir bijušas neatņemamas
Latgales cilvēku sadzīves sastāvdaļas.
Gribam teikt lielu paldies Valsts
Robežsardzes Viļakas pārvaldes priekšnieka vietas izpildītājam, pulkvežleitnantam
Varim Pētersonam, pārvaldes priekšnieka
palīdzei virsleitnantei Dainai Korņejevai,
Ludzas Aviācijas pārvaldes priekšnieka palīdzei virsleitnantei Vijai Enikovai,
pilotam Sergejam, pārvaldes kolektīvam,
novadpētniekam un Ludzas jaunsargu instruktoram Ivaram Novožilovam, kā arī
Alūksnes SIA „Sabiedriskais autobuss’’ un
šoferim Ludim Bukalderam par ieguldītajām pūlēm ekskursijas norisē.
Paldies sakām arī Viļakas Valsts Ģimnāzijas, Rekavas un Baltinavas vidusskolu
vadībai par atbalstu ekskursijas organizēšanas procesā, kā arī SIA „SendaDz’’
kolektīvam par garšīgajām pusdienām.
Teksts: Lāsma Mežale,
Rekavas vidusskolas jaunsardze,
9. klases skolniece

„Labākās liecības” konkurss un teicamnieki BVSK

Baltinavas vidusskolā jau vairākus
gadus notiek „Labākās liecības konkurss”.
Tajā divās klašu grupās tiek vērtēti gan klašu
kolektīvi (par klases vidējās atzīmes pieaugumu), gan skolēni individuāli par augstāko
vidējo atzīmi. Konkursa rezultāti tiek apkopoti un paziņoti divas reizes gadā- 1. semestra
noslēgumā un mācību gada beigās.
2015./16. mācību gada 1. semestra
noslēgumā konkursa individuālie uzvarētāji
bija: pamatskolas klašu grupā- 9. klases skolniece Egija Ločmele (semestra noslēgumā
vidējā atzīme liecībā- 9,25 balles), vidusskolas
klašu grupā- 10. klases skolniece Arīna Bistrova ( 9,13 balles). Klašu kolektīvu sacensībā
pamatskolas grupā 1.semestra uzvarētāji bija
5. klase, vidusskolas grupā- 12. klase.
Rit 2. semestris, un konkurss turpinās.
Mācību gada noslēgumā konkursa individuālie uzvarētāji balvā saņems dāvanu kartes, bet
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uzvarētājiem- klašu kolektīviem balvā būs
vienas dienas ekskursija vasarā pa Latviju
ar skolas autobusu.
Par tradīciju skolā ir kļuvusi arī atzinības rakstu pasniegšana pie Ziemassvētku
eglītes skolēniem par labām un teicamām
sekmēm. 1. semestra noslēgumā Ziemassvētku pasākumā Baltinavas vidusskolas atzinības rakstus par teicamām sekmēm (liecībā vērtējums tikai 8, 9, 10 balles)
saņēma- Viktorija Oļipova (1.kl.), Samanta
Slišāne (3.kl.), Sonora Logina (5.kl.), Agrita
Luīze Kušnire, Justīne Puriņa (8.kl.), Egija
Ločmele (9.kl.), Arīna Bistrova (10.kl.).
Atzinības rakstus par labām un teicamām
sekmēm (liecībā vērtējums ne mazāks par
7 ballēm) saņēma- Kristaps Kašs, Kristers
Logins, Arta Smirnova (1.kl.), Andris Astratovs, Rihards Cīrulis, Rihards Logins, Anna
Miethke (2.kl.), Liene Kaša (4.kl.), Mārtiņš
Laganovskis, Lars Miethke (5.kl.), Renāte
Ločmele (6.kl.), Kitija Keiša, Laura Skangale
(7.kl.), Iluta Keiša (8.kl.), Māra Laganovska
(9.kl.), Marika Graudumniece (10.kl.), Aiga
Boldāne, Dailis Langovskis, Elvija Ločmele
(12.kl.).
Par tradīciju kļuvusi arī atzinības rakstus
saņēmušo skolēnu kopīgā foto pie
Ziemassvētku eglītes. Lai labas sekmes arī
jaunajā gadā!
Teksts, foto: Imants Slišāns,
Baltinavas vidusskolas direktors

Baltinavas vidusskolā atceras barikādes
22. janvārī Baltinavas vidusskolā notika
1991. gada janvāra barikāžu 25. gadadienas atceres pasākums, kurā skolēni tikās
ar barikāžu dalībniekiem un Latvijas Tautas frontes aktīvistiem Vili Bukšu, Silviju
Kuprišu, Ivaru Kuprišu un Juri Prancānu.
Vēstures skolotāja Inta Ludborža, ievadot
atmiņu pēcpusdienu, atgādināja 1991. gada
notikumu hronoloģiju. Paaudžu centrā uz
ekrāna mijās barikāžu laika fotogrāfijas,
skanēja to dienu satrauktie radio
ziņu ieraksti.
Ciemiņi- barikāžu dalībnieki
savās atmiņās jaunajai paaudzei
stāstīja par to dienu noskaņojumu- Latvijas tautas vienotību,
drosmi, gatavību stāties savas zemes neatkarības un brīvības ideālu aizstāvēšanai. Viens no barikāžu
laika LTF (Latvijas Tautas frontes) Balvu rajona līderiem Vilis
Bukšs, uzrunājot skolēnus, pauda domu, ka katrai paaudzei savā
laikā jānotur savas barikādes. 1991. gada
janvāra dienās tās bija reālas barikādes, lai
pretotos brūkošās padomju impērijas varai, bet mūsdienās tās ir „barikādes” pārnestā nozīmē- tie ir jauni šodienas Latvijas
izaicinājumi, šodienas grūtības, kas jāpārvar jaunajai paaudzei.

Pasākumā atmiņas mijās ar dziesmām.
Skolēni un ciemiņi kopā dziedāja gan
vienu no Atmodas laika dziesmām „Celies, pirmais stāvs!”, gan tautasdziesmas.
Noslēgumā visi, sadevušies rokās, kopīgi
vienojās latgaliešu tautasdziesmā „Pi
Dīveņa gari goldi”. Tā ir dziesma, kas
liek izjust mūsu tautas gara spēku un
dzīvesziņu.
Kā liesmiņa pavardā, tā dzīva jāuztur

mūsu tautas vēsturiskā atmiņa. To, atzīmējot 1991. gada janvāra barikāžu 25. gadadienu, visu nedēļu atgādināja simbolisks
ugunskurs un svecītes skolas 1. stāvā.
Teksts, foto: Imants Slišāns,
Baltinavas vidusskolas direktors

Žetonus saņems Baltinavas vidusskolas topošie absolventi:
Aiga Boldāne, Anastasija Bolgarova, Andris Cars, Māris Doroškevics,
Valters Doru, Dailis Langovskis, Elvija Ločmele, Jānis Logins.
Klases audzinātāja Aija Nagle.

Aktivitātes BKI
Organizējam tematisku pēcpusdienu
12. janvārī plkst. 17.30. Baltinavas
Kristīgās internātpamatskolas 3.,4.,6.klase
un c līmeņa klases organizēja tematisku
pēcpusdienu „Ziema.” Nodarbības mērķis
– veicināt pozitīvas sadarbības prasmes.
Pasākuma laikā tika skatītas zvaigžņotās
debesis, minētas mīklas. Izvērtās interesanta
saruna par dzīvnieku ziemošanu, vērojumiem mežā.
Pēcpusdienas otrajā daļā J. Pipcāns
piedāvāja skaistu deju mūziku. Aktīvi, jautri dejotāji labprāt to izmantoja. Paldies 8c. klases skolēnam A. Jerjominam, kurš zīmēja
pasākuma afišu!
Teksts, foto: A. Lipska

Vienojamies kopīgās lūgšanās
Šī gada 22. janvāris bija lūgšanu nedēļas, par kristiešu vienotību, 5. diena. Todien
BKI kopīgā lūgšanā vienojās dažādu konfesiju pārstāvji. Tie bija skolēni, viņu vecāki
un skolas darbinieki. Tika svinēta sv. Mise par ģimenēm, par mūsu mīļajiem- vecākiem,
vecvecākiem, brāļiem un māsām.
Visu starpā valdīja sirsnīga gaisotne, kas saglabājās dienas garumā un vēl ilgāk, liekot ticēt
Dieva bezrobežu mīlestībai.
Teksts: Marija Skaba
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2016. gada janvāris
Dodamies mācību ekskursijā

2016. gada 12. janvārī 1. un 2. pavāra
palīga kursu audzēkņi un 9. klases
skolēni kopā ar skolotājām Vinetu Kašu
un Genovefu Logina devās ekskursijā uz
SIA,, Senda Dz’’ ar mērķi radīt interesi
skolēnos par pavāra profesiju un iepazīties
ar ēdināšanas uzņēmuma darbību, pilnveidot savas zināšanas.
Jau piebraucot pie uzņēmuma mūs
sagaidīja
smaidoša vadītāja Dzintra
Sprudzāne un laipni aicināja iekšā. Mājīgajās telpās klausījāmies interesantajā
stāstījumā par uzņēmumu, par to, kad
tas tika dibināts un par saviem čaklajiem
darbiniekiem, kā smejot teic pati vadītāja sasniegta pilngadība, jo šogad augustā būs
18 gadi.
Uzņēmums piedāvā- ēdināšanas pakalpojumus ikdienā un viesībām: ēdnīca,

kafejnīca, viesību telpas. Galdu klāšana un
apkalpošana
klientam
vajadzīgā vietā, gan nelielām mājas viesībām
pat līdz valsts prezidenta
uzņemšanai. Tirdzniecības pakalpojumi.
Jautājām, kas ir veiksmes formula? Atbildespēks, enerģija, izdoma,
kolektīvs.
Savos darbības gados
uzņēmums ir daudzveidojies un paplašinājies,
saglabājis kolektīvu un
labo reputāciju. Stāstījumu nobeidzot Dzidra
teica: „Jāstrādā un labi jāstrādā!”
Pēc stāstījuma vadītāja izrāda ražošanas
telpas, iekārtas un aprīkojumu un viesību telpas. Nobeigumā mūs visus sagaidīja
garšīgs pārsteigums.
Ekskursijā audzēkņi ieraudzīja skolā iegūto zināšanu un prasmju pielietojumu reālajā dzīvē. Pēc mācību ekskursijas audzēkņi
dalījās iespaidos ar redzēto. Mācību ekskursijā varēja redzēt konkrētu piemēru, kā
savu izglītību saistīt ar nākotnes profesiju
un var saprast, ka arī Latvijā ir iespējams
veiksmīgi darboties uzņēmējdarbībā- tas
rada vēlmi mācīties.
Paldies vadītājai un kolektīvam par
sirsnīgo uzņemšanu!
Teksts, foto: Skolotāja G. Logina

„Mandarīnu jūras pirātu piedzīvojumi” Rīgas kinostudijā
Agrajā 19. decembra rītā 11 skolēni un
skolotāja Skaidrīte Supe devās tālajā ceļā
uz Rīgas kinostudiju, lai piedalītos pasākumā „Mandarīnu jūras pirātu piedzīvojumi”, kuru sponsorēja mūsu labie
draugi Latvijas Bērnu bāreņu fonds.
Mēs visi bijām ziņkārīgā neziņā, kas tur
notiks un kādas dāvaniņas būs. Rīgā mūs
sagaidīja smaidīgā Ināra no Latvijas Bērnu
bāreņu fonda un informēja par
pasākuma dienas kārtību. Divas
stundas bērni kopā ar komandu
vadītājiem apsekoja pirātu slēptuves un atrada noslēpumainu
karti, cīnījās ar briesmoņiem,
mācījās dziedāt un dejot. Kopīgi pārvarēja daudzus šķēršļus.
Bērnu piedzīvojumus filmēja
un pārraidīja uz lielā ekrāna, ko
varēja vērot visi klātesošie.
Katrs bērns varēja cienāties ar
mandarīniem un limonādi neierobežotā daudzumā. Bija iespēja nofotografēties ar Salatēti un
Sniegbaltīti. Katram piedāvāja skaistu akvagrima zīmējumu uz sejas ar sertificētām
antialerģiskām krāsām. Vairāki skolēni šo
iespēju izmantoja un bija pārsteigti par sava
izskata pārvērtībām.
Pēc daudzajām aktivitātēm katram skolē-

nam uzdāvināja paciņu ar garšīgajām
konfektēm un pasniedza siltas pusdienas.
Vēl uz atvadām mums uzdāvināja lielu kasti
ar mandarīniem.
Skolēni bija ļoti priecīgi. Mājupceļā pa autobusa logu apbrīnojām skaisto, izgreznoto
Rīgu, mielojāmies ar mandarīniem un izrunājām gūtos iespaidus.
Visi skolēni arī nākošgad labprāt apme-

Tad roku rokā visi latvju ļaudis,
Steidza vienā virzienā,
Visiem domu gājiens viens,
Mūsu Zeme jāsargā.
Barikāžu laiks ir vēsturisks apzīmējums
1990. gada 4. maijā atjaunotās Latvijas Republikas aizsardzības pasākumiem, kas tika

maizes un karstu tēju un bija kopā ar viņiem
pie Slāvu tilta un Vecrīgā. Skolas bērni ar lielu
interesi klausījās Anastasijas kundzes stāstījumu, jo tikko filmā bija redzējuši gan Rīgas
aizstāvjus, gan omoniešus, gan „melnās beretes’’, gan ložu lidojumu.
Pasākuma noslēgumā tika teikti pateicības
vārdi Anastasijas kundzei un visi pasākuma
dalībnieki sadevās rokās, lai kopīgi lūgtos par
Latvijas brīvību un pieminētu tos nevainīgos
cilvēkus, kuri gāja bojā. Pēc lūgšanas visi kopīgi nofotografējās atmiņai no šī pasākuma.
Teksts: Skolotāja M. Kušnire

Jaunumi BMMS
Cirka mākslinieki pulcējas karnevālā
22. janvārī Baltinavas Mūzikas un
mākslas skolā valdīja maģiska gaisotne – notika ikgadējais karnevāls,
kurā šoreiz bija ieradušies cirka
mākslinieki no visas pasaules. Viņus
bija sapulcinājis klauns Filips, kurš
ieradies no 18. gadsimta, meklēja savai
cirka trupai jaunus un daudzsološus
mūsdienu talantus. Lai iekarotu Filipa simpātijas, Mūzikas un mākslas
skolā bija ieradušies dažādi akrobāti,
klauni, virves dejotāji, svarcēlāji, čūsku dancinātājs, kaķi, zaķi, lācis, pūce
un daudzi citi cirka mākslinieki un dzīvnieki. Klausītājus priecēja gan neticami akrobātikas priekšnesumi, gan muzikāli un
humoristiski atraktīvi priekšnesumi.
Draudzīgā gaisotnē cirka mākslinieki
dejoja un piedalījās dažādās aktivitātēs, kurās demonstrēja savu veiklību un atjautību. Viņus vērtēja īpaši
izvēlēta žūrija, kura palīdzēja Filipam
izlemt par to, kurš no māksliniekiem
viņa trupai būtu visnoderīgākais.
Neapšaubāmi, ka mākslinieki bija
savas jomas profesionāļi- katrs centās,
lai tieši viņa priekšnesums un tēls
būtu visspilgtākais, tādēļ tikai pēc neticami ilgām un karstām debatēm žūrijai kopā ar
Filipu izdevās vienoties. Kā šī vakara spilgtākie dalībnieki tika atzīta akrobātu grupa un
atraktīvais klauns Kristaps Kašs, taču ikkatra talants tika novērtēts ar kādu saldu balvu.
Pēc apbalvošanas ceremonijas, cirka mākslinieki uzkavējās, lai tikpat krāsainā un jautrā
gaisotnē turpinātu dejas dīdžeja Lāča vadībā.
Teksts, foto: Marija Bukša

Jaunumi PII
Veidojam Jaunajam gadam atbilstošu izstādi

klētu kādu pasākumu Rīgā. Par šo iespēju
piedalīties pasākumā, mēs sakām „lielu
paldies’’ mūsu mīļajiem draugiem- Latvijas
Bērnu bāreņu fondam.
Teksts: S. Supe

Barikāžu laikam veltīts atceres brīdis
Barikāžu dienas
Tas laiks pirms manas dzimšanas,
Ir daudzu atmiņās,
Kā rūgta sāpe, kā neziņa, bet varbūt –
Bailes par savu Dzimteni?

notikumiem gan Lietuvā, gan Latvijā. Tika
nolasīti arī barikāžu laika bojā gājušo vārdi
un uzvārdi. Turpinājumā visi noskatījās fragmentu no „Studijas 2”uzņemtās filmas „Uzvarai nolemtie’’.
Pasākumā piedalījās arī Baltinavas ciema
iedzīvotāja Anastasija Krišāne, kura 1991.
gada janvārī ar savu ģimeni dzīvoja Rīgā un
bija aculieciniece visiem šiem notikumiem. Viņa dalījās atmiņās par savām tā laika
izjūtām, par visām bailēm un uztraukumiem. Krišānu ģimene ar diviem 5gadīgiem
bērniem veda barikāžu dalībniekiem sviest-

organizēti Rīgā un citās Latvijas pilsētās no
1991. gada 13. līdz 27. janvārim. Plašākā
nozīmē šis apzīmējums var tikt attiecināts uz
laika periodu līdz 1991. gada 21. augustam,
kad notika pēdējais OMON specvienību uzbrukums Jēkaba ielas barikādēm.
20. janvārī Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā notika barikāžu 25. gadadienai veltīts atceres brīdis. Tas sākās ar Līgas
un Ievas skandētajām dzejas rindām par
barikāžu laiku. Vestibilā bija novietots arī
simbolisks atmiņu ugunskurs – svečturis ar 5
krāsainām svecēm. Skolotāja Marita pasākuma dalībniekiem pastāstīja par barikāžu laika

Ir sācies jauns gads, kas ir atnācis ar jauniem sapņiem, cerībām, jaunu apņemšanos
vairāk izdarīt, iemācīties, būt labākiem. Jaunais 2016. gads pēc ķīniešu horoskopa ir pērtiķa gads. Pērtiķis tiek raksturots kā viltīgs, gudrs un veikls dzīvnieks. Sagaidot
Ugunīgā pērtiķa
gadu,
Baltinavas
pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi
kopā ar vecākiem veidoja izstādi, veltītu
pērtiķim. Izstādē vietu sev atrada gan
pērtiķa rotaļlietas, gan attēli, gan zīmējumi, figūriņas.
Veidojot izstādi, bērni pētīja pērtiķa
paradumus un bija pārsteigti par šī
dzīvnieka uzvedības un izskata daudzveidību.
Teksts, foto: PII vadītāja Ilze Ločmele

Dažādi
Ar 2016. gada 4. janvāri
pie ģimenes ārstes Māras Pilānes
otrdienās un ceturtdienās pieņemšana pēc iepriekšēja
pieraksta. Pirmdienās, trešdienās un piektdienās rindas kārtībā.
Pieraksts pa tālr. : 64563366 ārstes pieņemšanas laikā.

Baltinavas novada cimdu adītāji!
Mīļi aicinām uz tikšanos Baltinavas KN 8. februārī plkst.
10:00. Lūdzam pieteikties pa tālruni: 26144097.
7

2016. gada janvāris

Baltinavas novada domes informatīvais izdevums

Dažādi

Afišas

Janvāra mēnesī apaļas jubilejas
svinēja baltinavietes:
Geļa Mežale- 85 gadu jubileja,
Anna Mežale- 80 gadu jubileja,
Lucija Griestiņa- 80 gadu jubileja.
Veselību, spēku un mīlestību
skaistajos dzīves svētkos!
Janvāra mēnesī dzimtsarakstu
nodaļā reģistrēta laulība:

Artis Sporģis un
Aija Jefimova.

Lai kopīgais dzīvesceļš laimes,
mīlestības un saticības pilns!
Decembra mēnesī reģistrēti mirušie:
Marija Zelča (1939.- 2015.)
Stefānija Zelča (1932.- 2015.)
Janvāra mēnesī reģistrēts mirušais:
Staņislavs Kaņepe (1936.-2016.)
Novada dome izsaka līdzjūtību tuviniekim.
„Latvijas Mednieku apmācību
centrs” organizē kvalitatīvus
kursus mednieka un medību
vadītāja apliecības iegūšanai
Baltinavā vai Balvos.
Pieteikties pa tālr. 29282027 vai www.lmac.lv

11.02.2016. plkst. 09:00- 12:00
Baltinavas kultūras namā.

Atgādinām, ka no 2015.gada 1.jūlija donoriem,
kas vēlas ziedot asinis, bez personu apliecinoša dokumenta
papildus līdzi jāņem bankas konta numurs.
Kompensācija zaudētā asins apjoma atjaunošanai
(4,27 EUR) tiks ieskaitīta donora bankas kontā.
Pašlaik ļoti nepieciešami A rēzus pozitīvās asins grupas
un AB rēzus negatīvās asins grupas donori.

Laipni aicināti!

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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