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Pasākums “Reiz bija...”

18. martā Baltinavas KN ir aizvadīts kādreizējo padomju saimniecības “Baltinava” darbinieku saiets ar nosaukumu “Reiz bija”. Reiz bija… Ar šiem vārdiem sākas pasakas, stāsti un
atmiņas. Savās atmiņās un pieredzē dalījās gan p/s “Baltinava” darbinieki, gan pašreizējie lauksaimnieki, zemnieki un mājražotāji.
1960. gada 17. martā uz četru Baltinavā izveidoto kolhozu bāzes nodibinājās p/s “Baltinava”. Tās pirmais direktors Jāzeps Zelčs cienījamā vecuma dēļ pasākumā nebija ieradies, bet
viņš tika pieminēts kā gudrs, mierīgs un zinošs vadītājs. Ar savu pieredzi dalījās arī vēlākais p/s “Baltinava”direktors Dzintars Meščanovs. Par to kā bija toreiz un kā ir tagad stāstīja
Baltinavas novada domes priekšsēdētāja Lidija Siliņa, kas reiz bija komjaunatnes sekretāre, galvenais agronoms Jevgenijs Zelčs, galvenais inženieris Dzintars Putniņš. Atmiņās par
meliorāciju dalījās Valdis Siliņš, par. Par kultūras, sporta un sabiedrisko dzīvi atraktīvi pieredzē dalījās Henriks Logins – Slišāns. Kādreizējis jāšanas sacensību dalībnieks Ruslans Fjodorovs teica sirsnīgu paldies Sarmītei Taborei, kas viņu mācīja darboties ar zirgiem. Sarmīte bija tā, kas pastāstīja par lopkopību.
Koncertā ar tam laikam raksturīgiem tērpiem un priekšnesumiem piedalījās Baltinavas kultūras nama pašdarbnieki – JDK “Kusti kust”, sieviešu vokālais ansamblis, etnogrāfiskais ansamblis, amatierteātra “Palādas” dalībnieki un sieviešu deju kopa “Gaspaža”. Bet koncertu noslēdza kādreiz populārās lauku kapelas “Neskumsti meitenīt” vīri, kas ar savu sniegumu
pierādīja, ka vēl joprojām spēj klausītājos izraisīt sajūsmu un kājām likt dancot.Lai arī gadu gaitā kapelas sastāvs ir mainījies, vīru dziedātprieks palicis nemainīgs.
Mazajā zālē bija izvietota fotoizstāde ar bildēm par dažādām p/s “Baltinava” nozarēm un notikumiem. Paldies Inārai Bubnovai un Antrai Keišai un Sarmītei Taborei par ieguldīto lielo
darbu izstādes sagatavošanā. Paldies Baltinavas novada domes darbiniekiem par palīdzību un atbalstu pasākuma organizēšanā. Paldies pasākuma vadītājiem Regīnai un Ojāram Lāčiem.
Paldies Venerandai Višņakovai un Dzintaram Meščanovam par palīdzību bijušo p/s “Baltinava” darbinieku apzināšanu un interesantajiem stāstiem par to, kā tad reiz bija.

Teksts: Inta Ločmele, Foto: Evita Broka
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Baltinavas novada domes informatīvais izdevums
Domes ziņas
Priekšsēdētājas sleja

Nu jau laikam ierasti netradicionālo ziemu esam
aizvadījuši, pavasaris sevi pieteicis labi agri. Līdz
ar gājputnu atgriešanos arī noskaņojums pavasarīgs. Puķu dobē jau otro nedēļu zied sniegpulkstenīši, mostas krokusiņi, zilsniedzītes, saulei
asnus rāda arī tulpes un narcises – tas priecē, bet
vienlaikus skatos, ka arī nezāles steidz neatpalikt
– tātad darbam jau jānobriest. Tāpēc veldzējamies
ar bērzu sulām, lai uzkrātu enerģiju. Esam nomocījušies pa grūti izbraucamajiem lauku ceļiem, bet
ceru, ka to stāvokli par vasaru spēsim kaut nedaudz uzlabot. Šim nolūkam iegādājām jaunāku autogreideri, ko sagaidīsim jau šonedēļ.
Novadā šopavasar darbi rit saspringtāk,
jo noslēdzas apstiprināto projektu iepirkuma procedūras, tiek slēgti līgumi ar darbu veicējiem un tuvākajā laikā sāksies gan ceļu Čudarīne- Obeļova, Baltinava- Abriņas atjaunošanas
darbi, ko veiks SIA „Autoceļu uzturētājs”, gan vēsturiskā laukuma ar gājēju laipu pāri Supenkai izbūve, acīm mazāk redzami darbi –jau iegādātas pastalas jauniešu deju kolektīvam,
tiek šudināti arī tērpi, priekšā muzeja izstāžu zāles remontdarbi, bērnu rotaļu laukuma izveide pie vidusskolas, arī laukuma pie novada ēkas pārveide. Esam gandarīti, ka administratīvo kārtu ir izturējis mūsu ”lielais” pārrobežu projekts programmā
Latvija-Lietuva-Baltkrievija. Iestājoties siltākam laikam īstenosim arī projektu „Loba doba
Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas pētnieku sevī”, kas tāpat kā vēsturiskais centrs ir veltīts Latvijas simtgadei un to atbalsta Vides aizsardzības fonds un VARAM. Gatavojamies pasākumiem Latgales kongresa simtgadei – esam pievienojušies vislatvijas akcijai „Apskauj
Latviju!”, kad 4. maijā svinēsim „Baltā galdauta svētkus” un stādīsim simtgades ozolu pie
Masļenku traģēdijas piemiņas plāksnes – pie mums ir izteikuši vēlēšanos šajā dienā ciemoties ministru prezidents M.Kučinskis , Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis un Valsts Robežapsardzības ģenerālis N.Garbars. Aicinu visus baltinaviešus apvienoties šajā pasākumā!
Leposimies, ka mūsu novadu ievēro un atceras! Pagājušajā nedēļā pie mums notika arī
biedrības „Pleskava- Livonija” biedru kopsapulce, mūs ar labām atmiņām un pateicības
vārdiem atceras arī ASV vēstniecības darbinieki, kuri pagājušajā vasarā ciemojās Baltinavā,
un šogad 12.maijā viņi mums piedāvā ASV dziedātājas Mary Mc Bride koncertu. Sekojiet
informācijai, atlieciet visus darbus un noteikti apmeklējiet šo koncertu!
Līdz svētkiem ir nedaudz laika, Lieldienas jau „klauvē pie durvīm”, tāpēc lūdzu visus iedzīvotājus sakopt apkārtni pēc ziemas, palīdzēt to izdarīt arī kaimiņam un 22.aprīlī piedalīties „Lielajā talkā”, kad plānojam kopt Supenkas malu gar Viļakas ielu.
Ar 14.aprīli sākas priekšvēlēšanu laiks. Aicinu Jūs aktīvi iesaistīties un ieteikt savus deputātu kandidātus vēlēšanu sarakstos darbam novada domes jaunajā sasaukumā!
Lai veiksmīgs, darbīgs pavasaris visās jomās!
Lidija Siliņa

Domes sēde
Domes sēdes 23.03. lēmumi

Par grozījumiem Baltinavas novada domes 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Baltinavas novada budžetu 2017.gadam”
Nolēma apstiprināt saistošos noteikumus Nr.5 “Grozījumi Baltinavas novada domes
2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Baltinavas novada budžetu
2017.gadam””.
Par adresācijas objektam piešķirtās adreses likvidāciju
Nolēma likvidēt adresi nekustamajam īpašumam
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu D. E. un zemes vienības ieskaitīšanu rezerves zemes fondā
Nolēma izbeigt D. E. zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību. Zemes vienību ar Baltinavas novadā ieskaitīt rezerves fonda zemēs.
Par zemesgabalu iznomāšanu I. T.
Nolēma iznomāt I. T. daļu 2,0 ha platībā no zemesgabala uz 5 gadiem bez apbūves tiesībām, zemes nomas maksu nosakot ārējos normatīvajos aktos noteiktajā apmērā, un
daļu 1,3 ha platībā no zemesgabala uz 5 gadiem bez apbūves tiesībām, zemes nomas
maksu nosakot ārējos normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.
Par zemesgabala iznomāšanu A. L.
Nolēma iznomāt A. L. daļu 1,6 ha platībā no zemesgabalauz 5 gadiem bez apbūves tiesībām, zemes nomas maksu nosakot ārējos normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.
Par zemesgabala iznomāšanu Z/S “Zirdziņi”
Nolēma iznomāt Z/S “Zirdziņi” 2,28 ha platībā uz 5 gadiem bez apbūves tiesībām, zemes
nomas maksu nosakot ārējos normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.
Par zemesgabala nomas līguma termiņa pagarināšanu S.B.
Nolēma pagarināt starp S. B. un Baltinavas novada domi 2009.gada 20.augustā noslēgtā
Zemes nomas līguma darbības termiņu līdz 2019.gada 20.augustam.
Par atļauju P. J. slēgt apakšnomas līgumu par zemes vienības Baltinavas novadā
iznomāšanu
Nolēma atļaut P. J noslēgt zemes apakšnomas līgumu ar V. Ļ. par P. J. ar 2013.gada
Zemes nomas līgumu nomas lietošanā nodoto zemi 3,7 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām uz Zemes nomas līguma spēkā esamības laiku.
Par atļauju biedrībai “Sukrums” veikt iekšējo telpu remontdarbus ēkā Tilžas ielā
5, Baltinavā
Nolēma atļaut biedrībai “Sukrums” veikt remontdarbus biedrībai bezatlīdzības lietošanā
nodotajā Baltinavas novada pašvaldības īpašumā esošajā ēkā Tilžas ielā 5, Baltinavā,
otrā stāva astoņās iekštelpās, ievērojot Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu,
restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” prasības.
Par nekustamā īpašuma „Zaļmuiža” atsavināšanu
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2017. gada Marts
Nolēma Atsavināt Z/S „Grantiņi” Baltinavas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Zaļmuiža”, īpašumu pārdodot par brīvu cenu.
Par Baltinavas Kultūras nama rīkoto pasākumu ieejas biļešu maksas aprēķināšanas
metodikas apstiprināšanu
Nolēma apstiprināt Baltinavas Kultūras nama rīkoto pasākumu ieejas biļešu maksas aprēķināšanas metodiku
Par zemes gabala``Amatnieki``sadalīšanu ,nosaukuma piešķiršanu un atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu
Nolēma atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Amatnieki”,
ar mērķi no zemesgabala atdalīt zemes gabalu 0,24 ha platībā, atdalītajam zemes gabalam
piešķirot nosaukumu „Trīsstūris” Zemes gabalu 1,22 ha platībā, atdalītajam zemes gabalam
piešķirot nosaukumu „Kaltes”; Atlikušajai zemes vienībai ar kadastra Nr.3844 006 0034
atstāt nosaukumu ``Amatnieki``.
Ar pilniem domes sēžu lēmumiem var iepazīsties mājsaslapā www. baltinava.lv/sadaļā
domes sēdes

Baltinavas novada dome izsludina biznesa ideju konkursu
““Mana biznesa ideja Baltinavā”

Baltinavas novada dome, lai atbalstītu mazās lauksaimniecības saimniecības un mājražotājus, šogad pirmo reizi ir pieņēmusi lēmumu par finansiālu atbalstu biznesa idejām, paredzot konkursam finansējumu no pašvaldības pamatbudžeta 1500 euro apmērā, nosakot, ka
viena biznesa ideja varēs saņemt līdz 500 euro lielu finansējumu.
Konkursa mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Baltinavas novada teritorijā, atbalstot mazo uzņēmēju biznesa ideju īstenošanu un attīstību.
Konkursā var piedalīties fiziskas vai juridiskas personas, kuras īsteno vai plāno īstenot uzņēmējdarbību Baltinavas novada teritorijā, kuru statuss uz finansēšanas līguma parakstīšanas brīdi – fiziska persona vai pašnodarbinātais, vai mājražotājs, kuru apgrozījums no
saimnieciskās darbības 2016.gadā nepārsniedz 5000,00 euro, izņemot fizisko personu,
kura uzsāk saimniecisko darbību 2017.gadā.
Finansējums paredzēts pamatlīdzekļu un mazvērtīgā inventāra iegādei, telpu atjaunošanas
darbu būvmateriālu iegādei, ilggadīgo stādu iegādei, kā arī PVN atmaksai.
Biznesa idejas autoram jāparedz 10% līdzfinansējums, piem: ja pašvaldība nodrošina 500
euro finansējum, tad 50 euro ir jāparedz paša finansējums, kopā biznesa ideja jārealizē par
550 euro lielu naudas summu.
Projektu pieteikumi biznesa idejas īstenošanai jāiesniedz no 2017.gada 20.marta līdz
2017.gada 20.aprīļa plkst. 16.00 iesniedzami personīgi Baltinavas novada domē, Kārsavas
iela 16, Baltinava, (2.st. 8.kab.) aizlīmētā aploksnē ar norādi Biznesa ideju projekta “Mana
biznesa ideja Baltinavā” konkursam.
Aktivitāšu īstenošanas laiks no 2017. gada 30.maija līdz 2017. gada 1.novembrim.
Projekti tiks vērtēti no 2017.gada 21.aprīļa līdz 2017.gada 15.maijam, to vērtēs Baltinavas
novada domes apstiprināta vērtēšanas komisija 5 cilvēku sastāvā: Ilze Krišāne, Jānis Bubnovs, Lilita Kūkoja, Velta Mītke, Sarmīte Tabore.
Biznesa idejas - projektu iesniedzēji, kuru projekti tiek atbalstīti, 10 darba dienu laikā, no
rezultātu paziņošanas, parakstīs līgumu ar Baltinavas novada domi par finansējuma piešķiršanas kārtību un biznesa idejas - projekta realizācijas noteikumiem. Baltinavas novada dome ieskaitīs finanšu saņēmēja kontā 100% naudas atbalstu biznesa idejas –
projekta realizācijai.
Finanšu saņēmējam būs jāiesniedz Baltinavas novada domē atskaites, finanšu pārskatu un
attaisnojuma dokumentu kopijas, kas apliecinās piešķirto līdzekļu izlietojumu plānotajiem
mērķiem līdz 2017.gada 17.novembrim.
Finansējuma saņēmējam ir jāuzņemas saistības atmaksāt saņemto Finansējumu Pašvaldībai 10 (desmit) darba dienu laikā no Pašvaldības pieprasījuma saņemšanas, ja Finansējuma saņēmējs:
*Nebūs iesniedzis visa Finansējuma izlietošanas apliecinošos dokumentus atbilstoši Līgumam;
*Saņemto Finansējumu bez iepriekšējās rakstiskās saskaņošanas ar Pašvaldību, būs izlietojis citu, Pieteikumā neminētu mērķu sasniegšanai;
*Termiņā nebūs iesniedzis Pārskatu par Finansējuma ielietojumu.
Biznesa idejas nolikums, pieteikuma veidlapa, atskaišu forma un finanšu saņemšanas līguma projekts ir pieejami Baltinavas novada mājas lapā: www.baltinava.lv, vai Baltinavas
novada domē pie S.Tabores.
Teksts: S.Tabore

Informē Sociālais dienests

Marta mēnesī spēkā trūcīgas personas statuss 73 personām

sociālajiem pabalstiem izlietotie līdzekļi € 1750,78
No tiem:
*pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai izmaksāts 22 personām par
830,02 €
*pabalsts veselības aprūpei 158,76 €
*dzīvokļa pabalsts 342,00 €
*pabalsts audžuģimenei € 420,00

Izdevumi par 2 personu uzturēšanos ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā – Viļakas novada
Šķilbēnu pagasta sociālās aprūpes mājā € 330,62

Izdevumi par 3 personu uzturēšanos ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā pansionātā „Balvi”
€ 317,73
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2017. gada Marts

Saistošie noteikumi

Saistošie noteikumi Nr. 3
Apstiprināti ar Baltinavas novada domes 23.02.2017.
sēdes lēmumu (protokols Nr.4 , 1.&)

Baltinavas jauniešu deju kolektīvs "Kusti Kust" iegūst
augstāko pakāpi

Grozījumi Baltinavas novada domes 2015.gada 23.jūlija saistošajos noteikumos
Nr.9 „Par pabalstu piešķiršanu Baltinavas novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

Izdarīt sekojošus grozījumus Baltinavas novada domes 2015.gada 23.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 9 „Par pabalstu piešķiršanu Baltinavas novadā”:
1. Papildināt noteikumus ar 241. punktu un izteikt to šādā redakcijā:

„241. Brīvpusdienas tiek nodrošinātas visiem Baltinavas vidusskolas pirmsskolas grupu
bērniem un 5.-12. klašu izglītojamiem.”

Baltinavas novada domes priekšsēdētāja

L.Siliņa

Saistošie noteikumi Nr. 2
Apstiprināti ar Baltinavas novada domes 26.01.2017.
sēdes lēmumu (protokols Nr.2, 4.&)

Kārtība, kādā tiek piešķirts transporta pakalpojums personām,
kurām ir apgrūtināta pārvietošanās

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu

I Vispārīgie jautājumi
1.
Šie saistošie noteikumi nosaka trans¬porta pakalpojuma pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību Baltinavas novada pašvaldībā deklarētām personām, kurām ir apgrūtināta
pārvietošanās, un, kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu (turpmāk tekstā – Persona).
2.
Pakalpojumu nodrošina Baltinavas novada dome.
II Pakalpojuma pieprasīšana un piešķiršana
3.
Lai saņemtu Pakalpojumu, persona vai tās pilnvarotais pārstāvis iesniedz Baltinavas novada Sociālajā dienestā (turpmāk tekstā – Sociālais dienests) iesniegumu, kurā
norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu. Iesniegumu iesniedz vismaz 10 darba dienas
pirms pakalpojuma saņemšanas dienas, to saskaņojot ar Sociālo dienestu.
4.
Iesniegumam pievieno ģimenes ārsta izdotu dokumentu pakalpojuma nepieciešamībai, izziņu par personas funkcionālo stāvokli un atzinumu, ka persona nevar pārvietoties vai tai ir apgrūtināta pārvietošanās ar sabiedrisko transportu.
5.
Sociālais dienests, pēc dokumentu saņemšanas un reģistrēšanas, desmit darba
dienu laikā, pieņem lēmumu par transporta pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.
III Transporta pakalpojuma sniegšanas kārtība
6.
Transporta pakalpojums tiek sniegts personai ar mērķi – nodrošināt nokļūšanu
turp un atpakaļ uz:
6.1.
ārstniecības iestādēm;
6.2.
sociālo pakalpojumu vai sociālās palīdzības sniedzēja iestādēm;
6.3.
pasākumiem, kurus rīko pašvaldība īpašām sociālajām grupām (personām ar invaliditāti, pensijas vecuma personām u.c.).
6.4.
citiem brauciena mērķiem atbilstoši Sociālā dienesta funkcijām.
7.
Pakalpojumu par Sociālā dienesta līdzekļiem var saņemt personas, kurām piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) statuss un atbilst šādiem nosacījumiem:
7.1.
vientuļas pensijas vecuma personas;
7.2.
vientuļas personas ar I un II grupas invaliditāti;
7.3.
vientuļas un vienatnē dzīvojošas personas.
8.
Transporta pakalpojumu personas ir tiesīgas izmantot ne vairāk kā līdz 600 km
gadā.
9.
Īpašas nepieciešamības gadījumā, Sociālais dienests, individuāli izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesīgs pieņemt lēmumu par papildus transporta pakalpojuma piešķiršanu.
V Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
10.
Sociālā dienesta pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Baltinavas novada domē.
11.
Baltinavas novada domes pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
VI Noslēguma jautājums
12.
Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā „Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētāja

12.martā Kubulu kultūras namā notika deju kolektīvu reģionālā skate, kurā Baltinavas novada jauniešu deju kolektīvs”Kusti Kust”, kuru vada Irēna Kaša ieguva augstāko pakāpi –
kopā 47.7 punktus. Paldies par ieguldīto darbu un novēlam veiksmi arī turpmāk- gatavojoties 2018. gada dziesmu un deju svētkiem!
Teksts: Inta Ločmele
Foto: Irēna Kaša

Ir 2017. gads !

Ir 2017. gads !
Kad vareno Krieviju samaļ 2 revolūciju rats.
Ir 2017. gads! Kad 1. pasaules kara saplosītajā Eiropā valda izmisums, bezcerība, bads.
Ir 2017. gads, kad lepnajiem latgaļiem apņēmības pilns ir skats.
Ir pavasars, dabā viss plaukst un zīd, Latgaļi uz sovu lelū sapuļci īt.
Jī nūteikšonu dzimtajā zemē pošu rūkos grib ņemt. Par nokūtni kūpeigū ar citim nūvodim
ļemt.
Sovu vītu na liugt, na praseit, bet ņemt.
Par vīnuotu Latveju kongresā ļemt.
Ir 2017. gada pavasars, kad plaukst kūki, zaļš kliust ārs.
Zīd visa dzimto zeme, breineigi zīd. Bet Latgaļi uz sovu lelū sapuļci īt.
Par sovu dzeivi jī poši grib lemt
Par nokūtnes plānim šai kongresā kūpeigi lemt.
Bet sovu vītu Latvejā ni praseit, ni liugt, bet taisneigi ņemt.
Lai Latgale mūstos, lai strōdoj, lai sātas ceļ.
Lai ceļ! Lai ceļ! Lai dzīd! Lai lepni īt! Lai dzeive un kultura zeļ!
Lai streidu akminus nu ceļa nūst veļ!
Lai sorkonboltsorkonū karūgu augstā mostā uz miužim ceļ!

Veneranda Andžāne 30.03.2017

Vokālo ansambļu reģionālā skate

L.Siliņa

Aicina piedalīties fotokonkursā!

Latgales fotogrāfu biedrības vadītājs Igors Pličs atzinīgi novērtēja mūsu ieguldīto darbu
Ziemeļlatgales foto akcijā un aicina visus piedalīties fotokonkursā, kas tiek organizēts sadarbībā ar Daugavpils tautas fotostudiju «Ezerzeme-F». Konkursa mērķis -savākt foto materiālu un izdot grāmatu, kura atspoguļotu visu Latgales novadu ainavu dabas skaistumu
dažādos gadalaikos, lai kuplinātu Latvijas republikas simtgades svētkus, kā arī izveidot ceļojošu izstādi. Konkursam darbus var iesūtīt līdz 2017.gada 30.jūnijam.
Vairāk informācijas šeit:
www.ezerzeme.lv/lv/zinas/kultura/18202/fotokonkurss [1]
18. martā Rugāju Kultūras namā notika vokālo ansambļu reģionālā skate, kurā piedalījās
arī Baltinavas sieviešu vokālais ansamblis. Vokālā ansambļa dziedātājas skatē ieguva II
pakāpi, savācot 39,5 punktus. Paldies visām ansambļa dziedātājām un vadītājai Marija
Bukšai par skatē gūtajiem panākumiem. Veiksmi arī turpmāk!
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2017. gada Marts

Skolu ziņas
Aktivitātes BMMS
Baltinavas MMS mūzikas programmu audzēkņu dalība
konkursos

Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā II semestris ir sācies un turpinās ar dažādiem konkursiem, skatēm, pasākumiem.
8. februārī Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā notika Mūzikas teorētisko priekšmetu konkurss, kurā audzēkņiem bija 3 uzdevumi- mūzikas fragmentu viktorīna, mūzikas fragmentu analīze pēc notīm, lasīšana no lapas. Mūsu skolu pārstāvēja 6. klases
audzēkņi Sonora Logina un Domeniks Slišāns. Par dalību konkursā audzēkņi saņēma Pateicības. Laikā, kad norisinājās konkurss, pedagogi pilnveidoja savas zināšanas metodiskajās apspriedēs. Aija Nagle un Marija Bukša saņēma apliecības par profesionālo
pilnveidi. Tā bija laba pieredze, pārbaudīt savas zināšanas, īpaši piedaloties šādā konkursā 1. reizi.17. februārī Jāņā Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā notika Latvijas
profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēleKlavierspēle audzēkņu valsts konkursa II kārtā. Valsts konkursos dalība visām skolām ir
obligāta. Izvērtējot audzēkņu sniegumu I. kārtas konkursā, kurš notika skolā, tika nolemts izvirzīt uz valsts konkursa II. kārtu 1. klases audzēkni Andžeju Krakopu un 5. klases audzēkni Lieni Kašu.
Andžejs Krakops startēja I grupā un atskaņoja skaņdarbus: L.Mocarts „Burve”, F.Ribicks
„Laivā”, L.Kļava „Bērīts manis kumeliņš”, pedagogs Jeļena Andrejeva.
Liene Kaša startēja II grupā un atskaņoja N.Mjaskovska Fūgu senajā stilā e- moll,
J.Haidna Sonāti G-dur, I daļu, J.Graubiņa „Cekulaina zīle dzied”, „Trīcēj kalni, skanēj
meži”, pedagogs Romualda Dāvida. Konkursu vērtēja stingra žūrija, kuras priekšsēdētājs
LMA profesors Kalnciems. Konkursa dalībniekus vērtēja atbilstoši šādiem kritērijiem:
skaņdarba satura izpratne, mākslinieciskais sniegums, tehniskais līmenis, nošu teksta
precizitāte, artistiskums un priekšnesums, skaņdarba grūtības pakāpe. Mūsu audzēkņi turējās braši. Īpašs prieks par Andžeju, kurš konkursā bija pats jaunākais, parādot ļoti labi
apgūtos pirmos soļus klavierspēlē. Audzēkņiem tika pasniegtas Pateicības par piedalīšanos un pedagogiem par audzēkņu sekmīgu sagatavošanu valsts konkursa II kārtai Klavierspēlē. 12. martā Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas pūtēju orķestris piedalījās
Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru Latgales reģiona skatē Jēkabpilī.
Šogad orķestri sevi apliecināja gatavību piedalīties VIII Latvijas izglītības iestāžu pūtēju
orķestru salidojumā 5. maijā Rīgā, Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā.
Skatē Jēkabpilī orķestris atskaņoja obligāto skaņdarbu R.Rēriks „Rikšiem bērīt” un izlozes skaņdarbu A. Kloppe „Dzīvības mūžīgais vārds”. Orķestru sniegumu vērtēja žūrija
pēc šādiem kritērijiem: intonācija, skaņas kvalitāte, ritms, ansamblis, interpretācija, kopiespaids. Mūsu orķestris saņēma II pakāpes Diplomu, ar tiesībām muzicēt visas Latvijas
koporķestrī salidojumā Rīgā 5. maijā.Skatē piedalījās Agrita Luīze Kušnire (flauta),
Gunta Logina (flauta), Kate Slišāne (klarnete), Aleta Ločmele ( saksofons), Lāsma Mežale ( saksofons), Krista Circene (saksofons), Aiva Ozoliņa (saksofons), Marks Ločmelis
(trompete), Arnis Mežals ( trompete), Mārtiņš Gailāns (trompete), Endijs Ločmelis (eifonijs), Valfrīds Cvetkovs (eifonijs), Rolands Circenis ( eifonijs), Mārtiņš Laganovskis (
tuba), Elvis Circenis (bungas), Liene Logina ( bungas). Orķestra vadītājs un diriģents Aigars Bukšs.15. martā 6. klases audzēkne vijoļspēlē Sonora Logina piedalījās III mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkursā Vangažos. Sonora startēja C vecuma grupā,
atskaņojot divus dažāda rakstura skaņdarbus: V.A. Mocarts „Rondo”, A. Jurjāns „Šūpuļa
dziesma”. Sonoras specialitātes skolotāja ir Liene Logina un koncertmeistare Romualda
Dāvida. Neskatoties uz to, ka ceļā tika pavadītas vairākas stundas, ar savu sniegumu Sonora apliecināja labu sagatavotību, artistiskumu, skaņdarba satura izpratni. Par piedalīšanos konkursā un labu sniegumu Sonora saņēma Pateicības rakstu.
Profesionālās ievirzes izglītības audzēkņu mūzikas konkursu prasības ir ļoti augstas, ir
jāpieliek ļoti liels darbs, lai audzēkņi izpildītu tās izcili un teicami.
Liels paldies tiem audzēkņiem, kuri piedalās konkursos, sevi pilnveido attīstot, gan tehniskās spējas, gan garīgās, īpaši gribu, atmiņu, iztēli, kā arī aizstāv Baltinavas Mūzikas
un mākslas skolas godu.
Paldies pedagogiem, kuri sekmīgi sagatavo audzēkņus konkursiem, un vislielākais paldies vecākiem. Tikai kopā mēs varam veikt labas lietas.
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Baltinavas MMS direktore M.Bukša

Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi apmeklē
LNOB operu

Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem, vecākiem un skolotājiem ilgi gaidītais notikums piepildījās 19. martā, kad svētdienas rīta pusē varējām baudīt vienu no visu
laiku populārākajiem Latvijas Nacionālās operas un baleta iestudējumiem “Putnu opera”
ar Jāņa Lūsēna melodijām un Māras Zālītes vārdiem. Bērnu opera ir rets žanrs ne tikai
Latvijā, bet arī citur pasaulē. M. Zālītes librets „Putnu operai” sarakstīts 1997. gadā un
veidots, izmantojot H. Loftinga pazīstamo grāmatu motīvus un varoņus. Tomēr librets ir
orģināldarbs gan sižetiskā nozīmē, gan tēlu traktējuma ziņā, gan radot jaunus tēlus. Tā ir
„opera operā”, jo viena no stāstu līnijām ir par to, kā putni uzved operu. Tas ir detektīvstāsts, jo tiek meklēts pazudušais tenors. Tas ir arī stāsts par uzticīgu mīlestību starp diviem kanārijputniņiem. Tas ir stāsts par mīlestību pret visu dzīvo, brīnumaino, košo Dieva
radību, kas mums līdzās. Vienlaikus „Putnu opera” ir darbs, kas atklājot aizkulises, liek
iemīlēt šo žanru jau bērnībā.
Dienas otrajā pusē devāmies iepazīt Latvijas Nacionālo mākslas muzeju, jo kopš 2016.
gada 4. maija pēc restaurācijas un rekonstrukcijas muzeja senā ēka, saglabājot vēsturisko
kodolu, ir kļuvusi mūsdienīga. Pārsteidzoši skaistas bija izstāžu zāles, pagrabstāvā izveidota jaunā apakšzemes izstāžu zāle un mākslas darbu krātuves, patika baltā bēniņu telpa
un kupolā izveidotas izstāžu zāles ar stiklotām grīdām. Iepazīstot ekspozīcijas un izstādes,
pārliecinājāmies par Latvijas mākslas augstu līmeni un kvalitāti.
Šis brauciens sniedza kolosālu gandarījuma sajūtu.

Baltinavas MMS izstāde

“Visi bērni ir mākslinieki.
Problēma ir, kā palikt
māksliniekam, kad jūs izaugat,” teicis Pablo Pikaso.
Viļakas
un
Baltinavas novada bērnu
— mākslinieku veikumu
bija iespēja novērtēt
jauno mākslinieku darbu
izstādē Viļakas Kultūras
un radošo industriju centrā februārī un martā.
Baltinavas Mūzikas un
mākslas skolas programmas “Vizuāli plastiskā
māksla” 2015./2016. mācību gada absolventu skolas nobeiguma darbu izstādē bija skatāmas gleznas “Ūdensrozes”
(Salvis Čeirāns), “Fēnikss” (Gunta Logina), “Māsu selfijs” (Alise Kokoreviča), “Iedvesmas zirgs” (Marija Maksimova), “Arājiņi, ecētāji, tie to maizi audzināja” (Nils Miethke),
“Noskaņa” (Kristiāns Slišāns), “Veiksmes zilonis” (Marta Sutugova), “Klusā daba” (Līna
Pundure), “Siāmas kaķi” (Zane Tabore), “Ābeļdārzs” (Laimonis Jānis Vilkaste).16. marta
pēcpusdienā Viļakas Kultūras un radošo industriju centrā pulcējās Baltinavas Mūzikas un
mākslas skolas pārstāvji un mākslas draugi. Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs
Maksimovs un Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Inese Circene pateicās
Baltinavas novada pašvaldībai, Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas kolektīvam, kā arī
māksliniekiem par ilggadēju sadarbību Viļakas novada jauniešu izglītošanā un īpaši par
šo izstādi. Rekavas vidusskolu pārstāvēja skolotāja Aina Cibule, kura uzruna sāka ar iepriekš minētajiem Pablo Pikaso vārdiem. Tika pasniegts pateicības raksts par veiksmīgu
sadarbību. Viļakas Mūzikas un mākslas skolas direktors Aldis Prancāns atzina, ka Baltinavā ir vairāk mākslinieku nekā Viļakā, taču nākotnē jāturpina sadarbība, organizējot izstādes un koncertus.Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas skolotājas Lilita Kūkoja un
Indra Keiša atzina, ka Kultūras un radošo industriju centra telpas ir piemērotas izstāžu
izvietošanai un ka ir prieks redzēt savus darbus skaisti izkārtotā izstādē. Ieradusies bija
arī daļa jauno mākslinieku, viņi interesentiem pastāstīja par darbu idejām un tapšanu.
Teksts, foto: Viļakas novada domes Lietvedības, komunikācijas un informācijas nodaļas
vadītāja Rūta Cibule
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2017. gada Marts
Aktivitātes BVSK

Baltinavas novada domes informatīvais izdevums
Skolēni apmeklē z/s Ievulejas Viļakas novadā

Stūru stūriem tēvu zeme

Lai sekmētu skolēnu nacionālās
vērtības, valstisko identitāti, patriotismu un piederības sajūtu
savai valstij un dzimtajam novadam, Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un
sporta pārvalde sadarbībā ar
Balvu, Baltinavas un Rugāju izglītības iestādēm organizēja radošo darbu konkursu “Stūru
stūriem tēvu zeme”. Skolēni varēja zīmēt sava novada ievērojamākās vietas, lietas un
cilvēkus, kā arī veidot video sižetus, sacerēt literāros darbus.
Arī Baltinavas Mūzikas un
mākslas skolas, Baltinavas
Kristīgā internātpamatskolas un Baltinavas vidusskolas skolēni piedalījās konkursā un veidoja radošos darbus par Baltinavas novadu. 10. martā Balvos notika noslēguma pasākums
”Radošuma dienas”. Bērniem bija iespēja piedalīties radošajās darbnīcās Balvu bērnu un
jauniešu centrā “Dinamīts”- gatavot gredzenus, veidot zaķus no siena un, izstaigājot Balvu
novadpetniecības muzeju, aizpildīt darba lapas .
Pasākuma noslēgumā Balvu muižā labāko darbu autori tika apbalvoti. Baltinavas Mūzikas
un mākslas skolas audzēkne Anna Miethke savā vecuma grupā ieguva 1. vietu, Baltinavas
Kristīgās internātpamatskolas kopdarbs-prezentācija 3. vietu, Baltinavas vidusskoas audzēknes Annija Antonova un Gunta Logina saņēma atzinības rakstus. Paldies arī pārējiem
dalībniekiem, kas centās attēlot savu novadu radošajos darbos- visi zīmējumi apskatāmi
Balvu muižā

Biznesa spēļu konkursa “Ceļš uz Bagātību” pusfināls

Lai piedalītos Balvu novada rīkotajā konkursā “Stūru stūriem tēvu zeme”, Baltinavas Kristīgā internātpamatskolā notika radošo darbu konkurss, kurā katra klašu grupa rādīja savu
darbu- prezentāciju ”Mana novada vērtības-vietas, lietas, cilvēki”.
4.c.,5.c., 6.c.,7.c.,8.c. klašu grupa, ar audzinātājiem M.Skabu, S.Bukšu, bija apciemojuši
Baltinavas novada rokdarbnieci Valentīnu Dauksti un prezentācijā parādīja viņas roku darinājumus-cimdus, zeķes, šalles, paklājus…
Skolotājas I.Briede, S.Supe ar saviem audzēkņiem bija Baltinavas novada muzejā un prezentācijā parādīja, kādas lietas tur glabājās, ko ar tām senatnē darīja. Fotogrāfijās redzams,
kā paši izmēģināja roku dažādu darbu veikšanā.
Baltinavas novada vērtība ir arī Merkuzīnes kapi. Par kapiem, krustiem, piemiņas vietām,
kapu vecākajām V.Boldāni, A.Krakopi un viņu lielo darbu kapu sakopšanā, uzturēšanā vēstīja
4.-7. klases skolēni. Viņus atbalstīja, palīdzēja skolotājas A.Lipska, L.Ločmele. A.Circene.
9.klase, galdnieka, pavāra palīgi stāstīja, ka pie viņiem skolā ciemos bija Tautas muzikante
Lūcija Keiša. Skolēni iepazinās ar muzikantes dzīvi, ar viņas instrumentu-kokli, klausījās
viņas spēlē, kopīgi dziedāja. Audzinātājas E.Keiša un L Dunce bija patīkami pārsteigtas par
skolēnu lielo interesi par L.Keišas dzīvi un muzicēšanu, jo bija daudz interesantu jautājumu.
Lai gan konkurss “Stūru stūriem tēvu zeme” prasīja daudz pūļu un darba sagatavojot prezentācijas, bet esam gandarīti par paveikto, paplašinājām savu redzesloku un secinājām, cik
mūsu Baltinavas novads ir bagāts ar darbīgiem cilvēkiem.
Mēs esam lepni par Baltinavas cilvēkiem, lietām un vietām.
V.Kubuliņa

Baltinavas vidusskola jau vairākus gadus piedalās programmā „Skolas auglis”un skolēni
var saņemt garšīgus ābolus 3 reizes nedēļā bez maksas no 1.novembra līdz 17.februārim.
2.martā Baltinavas vidusskolas 1.-5.klašu skolēni un audzinātājas devās ciemos uz Vilaku
pie z/s Ievulejas saimnieka Valērija Romanova, kas piegādā ābolus mūsu skolai. Saimnieks
mūs ļoti laipni uzņēma. Saimniece bija sagatavojusi interesantu stāstījumu par saimniecību.
Viņa pastāstīja par veicamajiem darbiem ābeļu dārzā no agra pavasara līdz pat vēlam rudenim.Bērni uzzināja, ka Romanovu ģimene jau 17 gadus aprūpē augļu kokus. Ābolu noliktavas smaržoja pēc āboliem, bet tur bija diezgan auksti, tikai +3grādi. Notika arī ābolu
un ābolu sulas degustācija. No daudzajām šķirnēm bērni nobaudīja vairāk par 10 šķirnēm
ābolu. Skolēni uzzināja ābolu šķirņu nosaukumus. Īpaši uzmanību piesaistīja šķirne ar interesantu nosaukumu – „Melis”. Visiem ļoti garšoja sulīgie un skaistie āboli. Dāsnais saimnieks katras klases audzēkņiem līdzi iedeva ābolus un ābolu sulas burkas. Daudzi no
bērniem iegādājās ābolus, lai varētu tos aizvest mājās. Bērni pateicās saimniekam un saimniecei.Žēl, ka „Skolas auglis” programma šogad ir beigusies. Z/s Ievulejas labprāt ar
mums padalītos,jo viņiem ir vēl tik daudz ābolu.
Daudzi pētījumi pierāda, ka āboli ir vieni no veselīgākajiem augļiem mūsu platuma grādos
un palīdz cīnīties pret izplatītākajām un bīstamākajām slimībām. Protams, tie arī lieliski
garšo!Angliski runājošās valstīs jau 200 gadu pazīstams teiciens «An apple a day keeps
the doctor away» («Viens ābols dienā, un ārsts nebūs vajadzīgs») Ir vērts padomāt!
Baltinavas vidusskolas 3.klases audzinātāja R.Laganovska

Mazpulcēnu “Pruota skreine’’ Rogovkā

Pavasarīgās noskaņās
24. februārī Rēzeknes
novada Rogovkā tikās
atjautīgākie mazpulcēni no apkārtējiem
mazpulkiem, lai piedalītos
konkursā
“Pruota skreine’’. Piedalījās mazpulcēni no
Salnavas, Kārsavas,
Pudinavas, MežviPieklājības nedēļa
diem, Rēzeknes, Rekovas un Baltinavas.
7. martā Elija Logina, Māra LagaKonkursu organizēja
novska un Egija Ločmele piedalījās
Nautrēnu vidusskolas
biznesa spēļu konkursā “Ceļš uz bamazpulka vadītāja
gātību” pusfinālā. Konkurss notika
Anita Šķestere un
Rēzeknē Austrumlatvijas radošo pamazpulcēni. Dalībkalpojumu centrā “Zeimuļs”. To ornieki piedalījās divās vecuma grupās: 4. – 6. klase un 7. – 9. klase. Baltinavas vidusskolu
ganizēja projekta “Esi līderis “
pārstāvēja 9. klases mazpulcēni Krista Circene, Jānis Doroškevics, Agrita Luīze Kušnire
komanda sadarbībā ar maiznīcu
un tā kā Salvija Supe bija slima, viņas vietā bija mazpulka priekšsēdētāja Viktorija Kuš“Liepkalni”.
nire.
Biznesa spēlē piedalījās 30 komanMazpulcēniem bija jāsagatavo mājasdarbs – stāsti, dzejoļi vai anekdotes par savu mazpulku.
das katra 3 cilvēku sastāvā. KomanDalībnieki rādīja “Mēmo šovu’’, stāstīja anekdotes, dziedāja dziesmas un lasīja tautasdziesdām bija jāsagatavo mājas darbs:
mas par savu darbu. 100 tautasdziesmas būs jāiemācās katram mazpulcēnam par godu Latnosaukums — “ELMO”, devīze –
vijas 100.-tajai dzimšanas dienai. Baltinavieši sveica mazpulcēnus ar vēlējumiem dzejas
“Nevaru” nav priekš mums un virindās un dziedāja Baltinavas himnu.
zuālais noformējums.
Konkursa uzdevumi bija atbilstoši nosaukumam – “Pruota skreine’’. Bija jāatpazīst dažādas
Šajā spēlē bijām neatkarīgi eksperti,
latviešu zīmes, bija jāatjauno tautasdziesmu teksti, jārisina dažādi atjautības uzdevumi par
kuri izvērtēja maiznīcas loģistikas
visdažādākajām tēmām. 6. – 9. klašu grupā startēja 9 komandas un sīvā cīņā Baltinavas
pakalpojumu nepieciešamību un pamazpulcēni ierindojās 3. vietā.
sūtījumu apgrozījuma iespējamo
Kamēr skolēni piedalījās konkursā, vadītājiem bija iespēja apmeklēt Rogovkas jauniešu
palielināšanu. Visas iejutāmies
centru, iepazīties ar Nautrēnu vidusskolas direktores Anitas Ludboržas un pagasta padomes
maiznīcas vadītāja lomā, plānojām
priekšsēdētājas Līvijas Plavinskas vaļaspriekiem – dažādiem našķiem un tējām, kā arī pabudžetu, piedalījāmies izsolē, izstrāgaršot Nautrēnu mazpulka dalībnieku mammu gatavoto burkānu torti, cepumus ‘’Rozītes’’,
dājām biznesa plānu 3 mēnešiem,
pankūkas un citus gardumus.
izveidojām reklāmu, aprēķinājām
Konkursa noslēgumā visiem ciemiņiem bija iespēja apmeklēt leļļu izstādi Nautrēnu sporta
peļņu.Piedalījāmies aktivitātēs, kas
halles 2. stāvā, kurā ir izstādītas 140 lelles.
veicināja komunikāciju ar citu LatPaldies Rogovkas mazpulcēniem un vadītājai par jauko pasākumu.
gales reģiona skolu skolēniem.
Baltinavas vidusskolas mazpulka vadītāja
Baltinavas vidusskolas 10. klases skolniece Elija Logina
M. Kušnire

5

Baltinavas_Vestis_aprilis_Baltinavas Vēstis 04.04.2017 10:35 Page 6

Baltinavas novada domes informatīvais izdevums

2017. gada Marts
Pasākums „Teātris mūzikā” Sveķu internātpamatskolā

Sacensības florbolā „B” grupai

Turpinot spota dzīvi, 10. martā Baltinavas vidusskolas zēni Balvos piedalījās starpnovadu
florbola sacensībās vidējā grupā. Motivēti un noskaņoti uzvarai, neskatoties uz agresijām
un provokācijām no pretinieka puses, zēni godam izturēja savu konkurentu spiedienu. Dinamiskās spēlēs, gūstot pieredzi jaunā sporta veidā, mūsu skolas jaunieši ar savu gribasspēku
un konkurētspēju, vienmēr ir gatavi sūram darbam. Rezultātā Baltinavas vidusskolas zēni
četru komandu konkurencē ieguva 2. vietu. Zēnu komandā spēlēja: Raivis Logins, Ivo Benedikts Skabs, Arnis Mežals, Artūrs Smirnovs, Artis Adilevičs, Jānis Doroškevics, Ilmārs
Bleidels, Ervīns Kleins, Matīss Keišs, Markuss Kleins.
V. Gamazins, Baltinavas vidusskolas sporta skolotājs

Stafetes „Drošie, veiklie”

7. martā Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas interešu izglītības pulciņa „Teātris” 5
meitenes — Ieva, Linda, Kristīne, Andžela, Elēna un skolotāja Lilita Dunce ar Jātnieku
un Sabīnes Berezinas muzikālo uzvedumu „Balle Baložos” devās uz Sveķu internātpamatskolu Gulbenes novadā, lai piedalītos pasākumā „Teātris mūzikā.”
Uz šo pasākumu bija ieradušās Ezersalas, Palsmanes, Katvaru, Cēsu, Valmieras, Baltinavas, kā arī pašu organizētāju skolas jaunie mākslinieki.
Mākslinieku sniegumus vērtēja kompetenta, barga, bet taisnīga žūrijaGrigorijs Gorodko- komponists, ģitāras spēles skolotājs un grupas „Baltie lāči” dalībnieks,
Edīte Siļķēna-Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vecākā konsultante,
Dzintars Abakoks-skolotājs, dīdžejs,
Inta Ceriņa- Sveķu skolas direktora vietniece.
Par veiksmīgo uzstāšanos saņēmām Atzinības rakstu, piemiņas balvu, garšīgu pīrāgu, pavasarīgus ziedus, kā arī pateicības vārdus no žūrijas. Jutāmies gandarītas, patīkami aizkustinātas un pagodinātas.
Tad griezāmies jautrā dejas solī diskotēkā, iepazinām jaunus draugus, guvām daudz pozitīvu emociju, atziņu, ideju un iedvesmas citiem pasākumiem.
Skolotāja Lilita Dunce

Sacensības boče Gaujienā

Kā katru pavasari, arī šogad, 22. martā devāmies uz Balviem, lai piedalītos stafetēs D grupā
„Drošie un veiklie”. Šis pasākums, ir kā svētki visjaunākajiem sportistiem. Tas sagādā viņiem
satraukumu, aizrautību, neviltotas emocijas, jaunas iepazīšanās un kopā būšanu. Starpnovadu
sacensībās, sīvā sešu komandu konkurencē, Baltinavas vidusskolas komanda ieguva 3. vietu.
Komandā startēja: Sandis Sutugovs, Liene Kaša, Aleta Ločmele, Arvils Kokorevičs, Jēkabs
Ločmelis, Samanta Slišāne, Samanta Juhmane, Rihards Cīrulis, Andris Astratovs, Anna
Miethke, Annija Antonova, Kristers Logins.
V. Gamazins, Baltinavas vidusskolas sporta skolotājs

Aktivitātes BKI
Boulings

21. marta agrā rītā Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā valda priekpilna gaisotne. Kā
nu ne? Desmit skolēnu grupiņa dodas uz Rīgu, lai piedalītos boulinga spēles kārtējā
posmā. Latvijas Bērnu bāreņu fonds ir parūpējies ne tikai par iespēju uzspēlēt boulingu,
bet arī nodrošinājis brokastis «Hesburgerā» un pusdienas «Zupu restorānā» — garšo lieliski! Atpūtas centra «Rīga Plaza» boulinga centrā skolēni izmēģina sportisko veiksmi.
Daļai spēlētāju šis ir pirmais boulinga zāles apmeklējums, tāpēc mācamies piemeklēt apavus, izvēlēties bumbu un noripināt šo bumbu pa celiņu, trāpot ķegļiem. Rezultāti, kā jau
sportā — vienam veicās labāk, citam vēl jātrenējas. Jāatzīmē, ka labākajiem spēlētājiem
būs vēl jābrauc uz noslēguma spēli, lai cīnītos par galveno balvu. Kādu? To sacensību organizatori (LBBF) vēl tur noslēpumā....
Skolotāja J.Keiša
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2. martā piedalījāmies Latgales zonas
boče sacensībās Gaujienā. Mūsu skolas komandā spēlēja – Jerjomins
Aleksandrs, Jerjomins Aleksejs, Tumarevičs Ivans, Tumarevičs Artūrs.
Boče spēlē galvenais uzdevums ir
aizripināt bumbiņu vistuvāk mērķa
bumbai. Šī spēle ieviesta pirms aptuveni pieciem gadiem Latvijā.
Boče sacensībās piedalījās skolēni no
Gaujienas, Palsmanes, Antūžu,
Sveķu, Spāres internātskolām. Daudzi dalībnieki šādās sacensībās bija
piedalījušies vairākkārt, mūsējie sportisti piedalījās pirmoreiz. Sacensību
dalībnieki neslēpa savu prieku par
katru nopelnīto punktu.
Kopvērtējumā zēni ieguva godpilno
pirmo vietu sešu komandu konkurencē. Mūsu sportisti guva labu pieredzi, kā arī izrādījās precīzākie!
Skolēni atzina, ka ir savi knifiņi, kā
tuvāk mērķa bumbai jeb polino bumbai dabūt tieši savējo.
A.Circene- koriģējošās vingrošanas
un ritmikas skolotāja.

Robotu balle

Martā skolēnu grupa no Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas devās uz Rīgu aplūkot
Elkor Plaza telpās izstādi “Robotu balle”.Izstādes kolekciju veidoja robotikas sasniegumi
no visas pasaules – Lielbritānijas, Kanādas, ASV, Francijas, Šveices, Vācijas, Japānas,
Slovēnijas, Korejas, Singapūras un Krievijas.
Izstāde ietvēra vairākas galerijas, kurās varēja aplūkot inovatīvākos robotikas sasniegumus
un komunicēt ar robotiem, piedaloties meistarklasēs — robotu veidošanā un piedzīvojumu
spēlēs. Bija iespēja izzināt inženiera profesijas aspektus, kā arī apgūt projektēšanas, konstruēšanas pamatus izmantojot 3D drukas un citas tehnoloģijas.
Skolēni bija apmierināti ar redzēto un piedzīvoto, kā arī aktīvi dalībnieki radošajās darbnīcās..
Liels paldies par iespēju apmeklēt “Robotu balli “Latvijas Bērnu Bāreņu fondam!
L.Ločmele,I.Briede
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tāpēc 10. martā devās uz apbalvošanas ceremoniju Balvos. Pirms pasākuma apmeklēja
Balvu novada muzeju. Tur tika piedāvāta iespēja piedalīties radošajās darbnīcās. Paldies
muzeja darbiniekiem un konkursa rīkotājiem par interesanto pasākumu.
Šī gada 15.martā mums bija dota vienreizēja iespēja Balvos, Balvu Sakrālās kultūras centrā
Internāta skolotāja E. Keiša.
apmeklēt semināru “Personības tipoloģija”.
Personība droši vien ir viens no svarīgākajiem jēdzieniem gan psiholoģijā, gan mūsu priekš- Novusa sacensības
statos par pasauli un sabiedrību vispār. Cik dabiski cilvēkam ir atrasties starp citiem cilvēkiem, tikpat dabiski arī mēs sev piefiksējam, kas unikāls un neatkārtojams katram no viņiem 8.martā Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas skolēni Kristīne Nikolajeva, Ieva Mičupiemīt. Tas mums ļauj cilvēku pazīt starp simtiem un tūkstošiem citu. Lieki skaidrot, cik rova, Artūrs Tumarevičs, Jānis Pipcāns un Aleksands Jerjomins devās uz Rīgas Sanatorijas
svarīgi ir spēt atšķirt vienu cilvēku no otra.
internātpamatskolu, lai cīnītos Latvijas speciālās olimpiādes novusa sacensībās.
Seminārs sniedza zināšanas par narcistisko un depresīvo tipu. Sapratām, kas raksturo cil- Sacensību mērķis bija veicināt skolēnu iesaistīšanos sporta aktivitātēs un lietderīga brīvā
vēku ar šizoīdu, histērisku un psihopātisku personības tipu, kā tos atpazīt citos un kā izvē- laika pavadīšana, kā arī radīt interesi par novusa spēli. Kopā piedalījās 24 skolas no visas
lēties vispareizāko uzvedību.
Latvijas, mēs kopvērtējumā ierindojāmies godpilnajā 11 vietā. Spēles norisinājās ļoti
Seminārā stāstīja par 7 personību tipiem, to, kā tie veidojas, kā tos atpazīt. Rādīja ilustrācijas spraigi, un katrs iesistais novusa kauliņš deva lielu ieguvumu kopējā spēlē.
ar kino fragmentiem, vēsturiskiem un literatūras varoņiem, kā arī pasakām. Bija iespēja
Sporta skolotāja- Līga Careva
uzdot savus jautājumus, analizēt sevi, citus un vērtīgi pavadīt laiku.
Iegūtās zināšanas seminārā par tipoloģiju palīdzēs saprast, kāpēc kāds uzvedas tieši tā, kā Tiesības uz cieņpilnu dzīvi
uzvedas un atrast veidus kopīgai valodai. Pedagogiem tas palīdzēs ieraudzīt tās stratēģijas,
kas var veidot vienu vai citu personības tipu. Vadītāji varēs sākt labāk orientēties savu dar- 21.martā Rīgā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā jeb Gaismas pilī bija ļoti jauka iespēja apbinieku reakcijās un uzvedībā. Dažādiem pakalpojuma sniedzējiem seminārs palīdzēs ie- skatīt Zviedrijas vēstniecības un Velku biedrības rīkotu fotoizstādi ‘’Tiesības uz cieņpilnu
dzīvi’’, noklausīties Zviedrijā dzīvojoša klīniskā psihologa, konsultanta, pieredzējuša lekraudzīt savas klientu grupas dažādību un iespējamās sakarības tajā.
Semināra vadītājas: tora Bū Hejlskova- Elvēna video prezentāciju ‘’Kā tikt galā ar problēmizraisošu uzveNikola Dzina, klīniskā psiholoģe, Latvijas Psihoterapeitu Biedrības (LPB) sertificēta psi- dību’’un iegādāties viņa grāmatu ‘’Bez kliedzieniem, kodieniem, sitieniem.’’Izstādē varēja
hoterapeite.Aiga Abožina, LPB un Eiropas Psihoterapeitu Biedrības (EPA) sertificēta psi- apskatīt četrpadsmit talantīgu bērnu, jauniešu un pieaugušo cilvēku foto, kuri diemžēl ir
hoterapeite, supervīzore. invalīdi. Katram foto klāt īss apraksts par viņu sasniegumiem, turpmākajiem mērķiem un
Semināra dalībnieces Skaidrīte Krakope un Marija Skaba sapņiem. Tālāk mūs uzrunāja Zviedrijas vēstnieks Latvijā Henriks Landerholms un citi paBaltinavas Kristīgā internātpamatskola. sākuma rīkotāji. Video prezentāciju rādīja trīs daļās ar diviem pārtraukumiem. Kaut gan
video prezentāciju rādīja uz lielā ekrāna, kur lektors Bū Hejlskovs- Elvēns stāstīja par uzvedības problēmu risināšanas metodēm, mieru saglabājošu pieeju, audzināšanu, kofliktiem,
Matemātikas skolotāju seminārs
domāšanu, atbildības principu, tā vien šķita, ka lektors stāv uz skatuves un ir kopā ar mums.
2017. gada 14. Martā Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas skolotājas E. Keiša, A. Nemitīgi mūs uzjautrināja un iesaistīja dažādos uzdevumos. Video prezentācija bija ļoti
Lipska, V. Ļvova apmeklēja Republikas speciālās izglītības matemātikas skolotāju semināru interesanta, aizraujoša varēja uzzināt daudz jaunu zināšanu, kuras var mēģināt izmantot arī
Gaujienas internātpamatskolā. Šie matemātikas skolotāju semināri notiek sadarbībā ar VISC. savā mācību procesā un audzināšanas darbā. Ja kādam ir interese par šo materiālu, var saSemināra tēma – mācību procesa organizēšana un alternatīvās darba metodes izglītojamiem meklēt prezentāciju Velku biedrības mājas lapā (www. velki.lv).Par šo jauko iespēju apar garīgās attīstības traucējumiem. Noskatījāmies un noklausījāmies skolas direktores Vitas meklēt pasākumu Rīgā, gribu pateikties Baltinavas Kristīgās skolas kolektīvam.
Andersones video prezentāciju par skolas vēsturi un tās darbību. Gaujienas internātpamatSkolotāja S.Supe
skolā ir iespēja apgūt 8 izglītības programmas pirmskolas, pamatskolas posmā. Direktore
un viņas vietnieki klātesošajiem laipni izrādīja skolas telpas. Valsts izglītības un satura centra 25.marts-Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena
Speciālās izglītības nodaļas vadītāja vietniece dr. paed. Ilga Prudņikova skolotājus iepazīs24.martā
Baltinavas
tināja ar aktualitātēm speciālajā izglītībā, uzsvaru liekot uz kompetenču pieeju izglītībā.
Kristīgajā internātpamatTad sekoja pieredzes apmaiņa matemātikas stundu plānošanā un mācību procesa organizēskolā skolēni, skolotāji
šanā. Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas – attīstības centra skolotāja Eva Pastore dalījās
un tehniskie darbinieki
savā pieredzē par daudzveidīgu metožu izmantošanu matemātisko prasmju attīstībai izglīpulcējās uz svinīgu pasātojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem.
kumu, kas bija veltīts
Gaujienas internātpamatskolas skolotāja Lilija Plišķina stāstīja par skolēnu praktisko darbību
Komunistiskā genocīda
matemātikas stundās izglītojamiem ar smagiem vai vairākiem smagiem garīgās attīstības
upuru piemiņas dienai.
traucējumiem. Gaujienas internātpamatskolas skolotāja Dace Lubūze-Vizbule stāstīja un rāSākumā skolotāja S.Supe
dīja pašgatavotas spēles kā vienu no darba metodēm matemātikas stundās.
nolasīja
‘’Aizvesto
Semināra noslēgumā apmeklējām lielogu dzērveņu pārstrādes cehu “Very Bery”. Izmantojām
dziesmu’’ un tad , rādot
arī iespēju iegādāties garšīgo un veselīgo šī uzņemuma produkciju.
prezentāciju , atsauca atSkolotāja V.Ļvova
miņā tālo 1949.gada
25.martu, kad tika izsūKonference Gulbenē
tīti vairāk nekā 90 000
2017.gada 13.martā Gulbenē, zinātniski – lietišķajā konferencē „Kompetencēs balstīts mācību
Baltijas valstu iedzīvosaturs un tā praktiskais pielietojums mācību procesā”, piedalījās piecas Baltinavas Kristīgās
tāju, no Latvijas uz Sibīinternātpamatskolas skolotājas. Gulbenes kultūras centra Lielajā zālē mēs varējām klausīties
riju deportēja aptuveni 44 000 cilvēku. Skolēni uzzināja, kas ir šī diena? Cik daudz un
RPIVA profesores Dr. pead. Zentas Anspokas prezentāciju par aktuālu jautājumu izglītībā,
kāpēc izsūtīja iedzīvotājus? Kas notika ar izsūtītajiem un kā mēs atzīmējam šo dienu? Skot.i., „ Kompetencēs balstīts saturs: no teorijas uz praksi”. Profesore, iepazīstinājusi mūs ar
lotāja S.Supe savu prezentāciju noslēdza ar G. Ernesakass vārdiem: ‘’ Lai pieminam šo
pamatterminiem, pieskārās jautājumam, kāpēc kompetenču pieeja varētu būt viens no risimūsu melno dienu un nekad neaizmirstam to!’’Tālāk visi aizrautīgi skatījāmies video filmu
nājumiem un uzsvēra, ka vienādi svarīgi visi mācību procesa komponenti, bet vērts arī papar cilvēkiem,kas bija atgriezušies no Sibīrijas, klausījāmies viņu atmiņu stāstus, kuri bija
domāt, vai kompetenču pieeja ir visu lietu atrisinājums. Svarīgi tradicionālo un inovatīvo
ļoti skumīgi. Cilvēki dzīvoja badā, aukstumā, netīrībā. Bija ļoti sūri, grūti jāstrādā līdz pat
turēt līdzsvarā, kritiski izvērtēt citu valstu pieredzi, metodiku, nozīmīga ir skolotāju sadarbī16 stundām dienā, maizītes bija katram sava norma -600g diennaktī. Beigās visi kopīgi
bas kvalitāte, profesionalitāte un katram jāpadomā par to, kas ir sevī nepieciešams – pārmaipārrunājām par dzirdēto un redzēto, skolotāja S.Supe uzdeva jautājumus. Skolēni bija uzņas vai izmaiņas.
manīgi, aizrautīgi klausījušies, tāpēc atbildēt uz jautājumiem nesagādāja grūtības. SecināRPIVA profesore Dr. pead. Anita Petere mūs uzrunāja ar prezentāciju „Mācīšanās mācīties
jām, ka esam ļoti laimīgi, jo Latvijā ir miers, varam mācīties siltā, tīrā, mājīgā skolā un
skolēnu pašvirzītā mācību modelī”. Profesore uzsvēra, ka cilvēks mācās un attīstās jēgpilnā
galvenais neciešam badu.Par to mēs pateicamies DIEVIŅAM.
darbībā un motīva apzināšana jau ir darbības iekšējais dzinējspēks.
Skolotāja S.Supe
RPIVA doc. Dr. pead. Daiga Kalēja – Gasparoviča visus ieinteresēja ar tēmu par „Radošuma
un inovāciju kompetenci mācību procesā”. Mēs guvām ne tikai skaidrojumus par radošumu,
Konkurss”Stūru stūriem tēvu zeme”.
radoša procesa un personības kritērijiem, ieteikumus, kā rosināt skolēna radošuma attīstību,
metodiskos paņēmienus, radošo procesu apgrūtinājumus, bet saņēmām arī grāmatiņu rado- Šogad 1.martā sākās Gavēņa laiks.Svētie Raksti šo laiku sauc par žēlastības laiku, kad
šuma veicinošu uzdevumu krājumu ikdienai skolotājiem un vecākiem „Radošums mums vi- varam tuvoties Dievam, iet atsapkārt”. Nobaudījuši Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas dāsni griešanās ceļu un mīlestībā piesagādāto kafiju un smalkmaizītes, mēs darbu turpinājām, šo lektoru vadītajās, radošajās darba redzēt Dieva klātbūtni no
grupās.
jauna.Caur atteikšanos no paSmēlušies informāciju un jaunus iespaidus, mēs, mājās atgriezušies, vēl savos e –pastos sa- saulīgā, caur lūgšanu un kluņēmām jau dzirdētās prezentācijas, kā arī darba grupu domu apkopojumu.
sumu, caur žēlsirdību darbos.
Liels paldies par sniegto iespēju!
A.Balode “Mieram tuvu”marta
Sagatavoja Daina Petrova mēneša ievadvārdos skaisti pa-

Personības tipoloģija

Konkurss”Stūru stūriem tēvu zeme”.

Janvāra mēnesī Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā profesionālo programmu un 9.klases audzēkņi tikās ar tautas muzikanti Luciju Keišu. Viņa bija ieradusies skolā ar savu mūzikas instrumentu – cītaru. Skolēni klausījās viņas stāstījumā par dzīvi, mūzikas instrumentu,
muzicēšanu, uzdeva jautājumus. Pēc tam skolēniem un audzinātājām bija iespēja iemēģināt
cītaras spēli, kā arī kopā dziedāt tautasdziesmas. 9. klases audzēkņi nolēma veidot prezentāciju par L. Keišu un piedalīties konkursā “Stūru stūriem tēvu zeme”. Marta sākumā 9. klases audzēkņi uzzināja, ka viņu veidotā prezentācija savā vecuma grupā ieguva 3. vietu,

saka , ka šajās gavēņa četrdesmit
dienās var nenotikt nekas un var
notikt visbūtiskākais-varam nokļūt tuvāk Dievam. Ar šo domu
marta mēnesī darbojās mūsu lielie un mazie audzēkņi ,viss kolektīvs. Pirmajā gavēņa nedēļā
klases gāja pārgājienā un meklēja krustus skolas tuvākajā un tālākajā apkārtnē. Mazie
“c”apmācības līmeņa audzēkņi savas lūgšaniņas skaitīja pie baltā Gubas kapu krusta,lielie
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un mazie audzēkņi ,viss kolektīvs. Pirmajā
gavēņa nedēļā
klases gāja pārgājienā un meklēja
krustus
skolas tuvākajā
un tālākajā apkārtnē. Mazie
“c”apmācības līmeņa audzēkņi
savas lūgšaniņas
skaitīja pie baltā
Gubas
kapu
krusta,lielie
“C”- pie Merkuzīnes veco kapu
krusta. Pavāri un
galdnieki bija
pie baznīcas dārza krusta.Tikšanās cikla”Mans ceļš pie Dieva” ietvaros, baznīcā notika visu
skolēnu tikšanās ar tās uzraudzi, kopēju L.Kašu, lai ieklausītos viņas stāstījumā par ceļu
pie Dieva. Brīvdienu nedēļa pagāja mājās un tur arī notika katra personīga saruna ar Dievu,
jo šāds moto bija otrajai gavēņa nedēļai. Atgriezušies skolā ,pēdējo mācību cēlienu iesākām
ar sv.Misi , lūdzot svētību sev, tuviniekiem un skolai.Turpinot iesākto tikšanās ciklu , sarunai
par ceļu pie Dieva, tika aicinātas vidusskolas meitenes Viktorija K. , Māra L., Megija B.Eiropas gaidas. Tāds klusums skolas zālē nebija valdījis sen. Ar lielu interesi tika uzklausīts katrs vārds un tverts katrs prezentācijas attēls no Viktorijas sniegtās informācijas par
gaidām. Visus klātesošos sajūsmināja Māras un Megijas prezentācija un stāstījums par Jauniešu dienām Krakovā. Neizpalika arī jautājumi. Pirms šīs tikšanās BKI skolēni varēja iesniegt savus darbus par tēmu”Kas ir gaidas?” . Pārsteiguma balviņas saņēma Anžela, Ieva
M.,Ieva K. Pēc kopīgām pusdienām , gaidu pārstāves tika pavadītas ar pateicības vārdiem
un vēlējumu - tiksimies vēl.
Skolā turpinās Gavēņa laika pasākumi. Šonedēļ katra audzināšanas grupa veido kolāžu
“Krustaceļš”, un par savu ceļu pie Dieva mums stāstīs skolas psiholoģe
S.Krakope.

Iespēja apmeklēt biznesa apmācības ar līdzfinansējumu!

Zināšanas ir panākumu pamats, uz kura celt un attīstīt savas idejas. Biznesa attīstība nav iedomājama bez profesionālām zināšanām, kas šī brīža darba konkurences apstākļos ir kļuvusi
par nepieciešamību veiksmīgai attīstībai. Jaunas zināšanas sniedz ne tikai iespēju tiekties
uz izcilību un panākumiem, bet arīdzan nodrošina veiksmīgu un peļņu nesošu biznesa vadību. Apmācības ir iespēja papildināt un padziļināt savas profesionālās kompetences un paplašināt savu pieredzi. Biznesa apmācību centri ir ieinteresēti, lai katrs novads saņemtu visas
iespējas, kas jebkādā veidā var palīdzēt jaundibinātiem uzņēmumiem, virzīt tos uz attīstību,
izaugsmi un atbalstīt jaunos uzņēmējus, nodrošinot pieeju daudzpusīgai un izglītojošai informācijai. Novadu pašvaldības tiek aicinātas iesaistīties, informējot iedzīvotājus un uzņēmumus par unikālu iespēju apmeklēt biznesa apmācības ar līdzfinansējumu.
Saistībā ar to, ka apmācības notiek Rīgā, apmācību dalībniekiem, kuriem kādu iemeslu dēļ
nav iespējams ierasties uz visām nodarbībām, būs iespēja saņemt lekcijas materiālus arī
elektroniski.
Šobrīd katram uzņēmumam, iestādei un privātpersonai ir unikāla iespēja pieteikties četriem
aktuāliem apmācību cikliem, kuriem šobrīd ir pieejams programmas “Biznesa uzrāviens”
līdzfinansējums.
Plašāka informācija un pieteikuma anketa: registreties.lv/pardosanas-cikls
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