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Baltinavas novada domes
informatīvais izdevums

Akcija “Apskauj Latviju” Baltinavā

Īsumā

2017. gada 4. maijā Baltinavā notika Valsts svētkiem veltīts pasākums. Akcijas “Apskauj Latviju” ietvaros Baltinavā Masļenku traģēdijas
upuru piemiņas vietā tika stādīts simtgades ozols, kas ir spēka, nelokāmības un izturības simbols. Pasākuma īpašie viesi - Ministru prezidents
Māris Kučinskis, Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis, Valsts Robežsardzes priekšnieks, ģenerālis Normunds Garbars, Saeimas deputāts
Jānis Trupovnieks, kā arī bobslejisti Intars Dambis un Arvis Vilkaste.
Pēc svinīgajām uzrunām ozolu 1940. gada Masļenku traģēdijas upuru piemiņas vietā iestādīja Ministru prezidents Māris Kučinskis un Baltinavas novada domes priekšsēdētāja Lidija Siliņa. LV100 Radošās padomes pārstāve Madara Ūlande pasniedza apliecinājumus Baltinavas
mazpulkiem un jaunsargiem. Viņi būs tie, kas rūpēsies par iestādīto ozolu.
Pasākumu spilgtināja Baltinavas novada jauktā kora un Baltinavas pūtēju orķestra priekšnesumi, kā arī pasākuma beigās pasākuma apmeklētāji varēja baudīt Valsts robežsardzes kora koncertu.
Paldies Valsts Policijai. Paldies Valsts robežsardzes Punduru robežapsardzības nodaļai par pasākuma vietas sakopšanu. Liels Paldies Baltinavas novada domes darbiniekiem par palīdzību pasākuma tapšanā!

16. maijā Tiesībsarga biroja juristu
konsultācijas Balvos
Otrdien, 16. maijā laikā no plkst. 13.00 līdz
18.00 Balvu Centrālajā bibliotēkā (Balvos,
Tirgus ielā 7) ikvienam interesentam
būs iespēja saņemt individuālas Tiesībsarga
biroja juristu konsultācijas par cilvēktiesību, labas pārvaldības un diskriminācijas
jautājumiem. Iedzīvotājiem konsultācijas ir
bez maksas un uz tām ir jāpiesakās iepriekš,
zvanot uz Tiesībsarga biroja tālruni
67686768. Iedzīvotājus konsultēs pieredzējuši Tiesībsarga biroja juristi. No Tiesībsarga birojā saņemtajiem iesniegumiem un
līdzšinējām klientu konsultācijām secināms,
ka sabiedrībā ļoti aktuāli ir jautājumi par
bērnu un ģimenes tiesībām, kā arī par sociālajiem un ekonomiskajiem jautājumiem.
Arvien vairāk pieaug iedzīvotāju jautājumi
par labas pārvaldības ievērošanu valsts un
pašvaldību iestādēs.
Turpmāk logu stiklu varēs nodot bez
maksas
SIA “ZAAO” (ZAAO), būdams inovatīvs
un moderns atkritumu apsaimniekošanas
uzņēmums, seko līdzi materiālu pārstrādes
tendencēm Baltijā un Eiropā, tāpēc ar
2017.gada 1.aprīli visos ZAAO EKO laukumos parasto logu stiklu iedzīvotāji var
nodot bez maksas. Atgādinām, ka logu stiklam jābūt bez rāmja, dekoratīvām uzlīmēm
un elementiem. Spoguļstikls, dekoratīvais
stikls un automašīnu stikls netiks pieņemts!
ZAAO EKO laukumi ir Apē, Alojā, Līgatnē, Balvos, Cēsīs, Jaunpiebalgā, Krimuldā, Limbažos, Mazsalacā, Raunā,
Rūjienā, Salacgrīvā, Saulkrastos, Smiltenē,
Strenčos, Valkā un Valmierā, kā arī poligonā “Daibe”.
4 jauni velomaršruti Ziemeļlatgalē
Latvijas apceļotāji, kuri labprātāk izvēlas
velosipēdu savas piedzīvojumu garšas radīšanai, šogad tiek īpaši aicināti uz Ziemeļlatgali, kur maija mēnesī tiks atklāti 4 jauni
velomaršruti. Tie ir tapuši nesteidzīgam vienas dienas braucienam un veicamie attālumi
ir no 19 līdz 30 kilometriem. Visi velomaršruti ir marķēti dabā un to kartes (arī GPX
formātā) ir atrodamas novadu mājaslapāsvisit.karsava.lv; turisms.balvi.lv; vilaka.lv.
Lauku atbalsta dienests atgādina!!!
Līdz 22.maijam, var pieteikties platību
maksājumiem bez samazinājuma sankcijas!
Neatliec uz pēdējo brīdi! Platību maksājumiem var pieteikties Lauku atbalsta dienesta (LAD) elektroniskajā pieteikšanās
sistēmā, līdzīgi kā tas tika darīts pagājušā
gadā.
Vairāk informācijas: www.lad.gov.lv
Kādos gadījumos var atgūt no valsts pārmaksātos nodokļus?
Katru gadu, sākot no marta, Latvijas iedzīvotājiem ir iespēja iesniegt ienākumu deklarāciju, lai saņemtu no valsts iepriekšējā
gada laikā pārmaksāto iedzīvotāju ienākumu nodokli. Lai gan gada ienākumu deklarācija ir obligāta tikai nedaudzām
iedzīvotāju grupām, ir vērts deklarēt savus
ienākumus brīvprātīgi, īpaši ja ir apgādājamās personas, bijuši izdevumi par mācībām
vai ārsta pakalpojumiem. Naudas summas,
ko var atgūt no valsts, ir dažādas (atkarībā
no taksācijas gada), savukārt deklarāciju var
iesniegt par iepriekšējiem trīs gadiem.
Vairāk informācijas: www.baltinava.lv/sadaļā/ aktualitātes

Teksts,Foto:Evita Broka
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Baltinavas novada domes informatīvais izdevums
Domes ziņas
Domes sēde
Domes sēdes 20.04. lēmumi
Par grozījumiem Baltinavas novada pašvaldības budžetā 2017.gadam
Nolēma apstiprināt saistošos noteikumus Nr.6 “Grozījumi Baltinavas novada domes
2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Baltinavas novada budžetu
2017.gadam””.
Par Baltinavas novada bāriņtiesas pārskatu
Pieņēma zināšanai Baltinavas novada bāriņtiesas pārskatu
Par Baltinavas novada Sociālā dienesta 2016 gada pārskatu
Pieņēma zināšanai Baltinavas novada Sociālā dienesta 2016 gada pārskatu
Par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Svētaunes ezerā 2017.gadā
Nolēma piešķirt nomā rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesības Svētaunes ezerā 2017.gadā
un iedalīt zvejas limitu 2017.gadam – zivju murdu ar sētu līdz 30 m, nosakot rūpnieciskās
pašpatēriņa zvejas tiesību nomas maksu 2017.gadā 9,96 euro apmērā
Par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Obeļovas ezerā 2017.gadā
Nolēma piešķirt nomā rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesības Obeļovas ezerā 2017.gadā
un iedalīt zvejas limitu 2017.gadam – zivju murdu ar sētu līdz 30 m, nosakot rūpnieciskās
pašpatēriņa zvejas tiesību nomas maksu 2017.gadā 9,96 euro apmērā
Par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Motrīnes ezerā 2017.gadā
Nolēma piešķirt nomā rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesības Motrīnes ezerā 2017.gadā
un iedalīt zvejas limitu 2017.gadam – ar sētu līdz 30 m, nosakot rūpnieciskās pašpatēriņa
zvejas tiesību nomas maksu 2017.gadā 9,96 euro apmērā
Par nekustamo īpašumu Baltinavas novadā atzīšanu par bezīpašnieka mantu
Uzsākt Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto procedūru par nekustamā īpašuma
“Bērzukalns” atzīšanu par bezīpašnieka mantu un piekritīgu valstij. Uzsākt Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto procedūru par nekustamā īpašuma – dzīvojamās mājas
Kārsavas ielā 14 Baltinavā, Baltinavas novadā atzīšanu par bezīpašnieka mantu un piekritīgu valstij. Uzsākt Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto procedūru par nekustamā īpašuma – dzīvojamās mājas Dārza ielā 1, Baltinavā, Baltinavas novadā atzīšanu par
bezīpašnieka mantu un piekritīgu valstij
Par zemes nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu
Nolēma pagarināt starp I. K. un Baltinavas novada domi noslēgto Zemes nomas līgumu
par zemes gabalu 2,5 ha platībā līdz 2026.gada 31.decembrim.
Par smilts – grants pārdošanas cenu apstiprināšanu pašvaldībai piederošajos karjeros
Apstiprināja maksu bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei Baltinavas novada pašvaldībai
piederošajos karjeros
Par amatu apvienošanas atļauju
Atļāva G.P. apvienot Baltinavas novada domes tūrisma informācijas speciālista, nekustamo
īpašumu speciālista – nodokļu administratora vadītāja amatu ar Baltinavas novada domes
Novērtēšanas un izsoļu komisijas locekļa amatu.
Par izmaiņām Baltinavas novada domes Novērtēšanas un izsoļu komisijas sastāvā
Nolēma Novērtēšanas un izsoļu komisijas locekli I.K. uz prombūtnes laiku (no
28.03.2017.,) atbrīvot no komisijas locekles pienākumu veikšanas. Uz I.K. prombūtnes
laiku par Novērtēšanas un izsoļu komisijas locekli apstiprināt NĪ speciālistu – nodokļu administratoru G.P.
Par personas ievietošanu sociālās aprūpes institūcijā un sociālāpakalpojuma apmaksu
Nolēma ievietot A.N. ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā – Šķilbēnu sociālās aprūpes
mājā.
Par zemesgabalu iznomāšanu D.L.
Nolēma iznomāt D.L. zemesgabalu 1,2584 ha platībā uz 5 gadiem bez apbūves tiesībām,
zemes nomas maksu nosakot ārējos normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.
Par zemesgabala nomas līguma termiņa pagarināšanu P.J.
Nolēma pagarināt starp starp P.J. un Baltinavas novada domi noslēgto Zemes nomas līguma
par zemesgabala 3,7 ha platībā nomu darbības termiņu līdz 2021.gada 31.decembrim.
Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta „Baltinavas Vēsturiskā centra laukuma
labiekārtošana”un projekta „Baltinavas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve”
realizācijai
Nolēma ņemt aizņēmumu Valsts kasē 48 872,05 euro apmērā projekta Baltinavas Vēsturiskā centra laukuma labiekārtošana”
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Mišāni” Baltinavas novadā
Nolēma apstiprināt iesniegto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Mišāni” Baltinavas novadā sadalīšanai divās zemes vienībās.
Par Baltinavas vidusskolas dalību projektā „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
Nolēma atbalstīt Baltinavas vidusskolas dalību projektā „Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai”.
Par atvaļinājuma daļas piešķiršanu Baltinavas novada domes priekšsēdētājai
Nolēma piešķirt Baltinavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājai daļu kārtējā ikgadējā
atvaļinājuma ar šī gada 8.maiju.
Ar pilniem domes sēžu lēmumiem var iepzīties mājaslapā www.baltinava.lv

Baltinavas novada bāriņtiesas atskaite
Baltinavas novada bāriņtiesa ir Baltinavas novada domes izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kuras darbības teritorija ir Baltinavas novada administratīvā teritorija.
Bāriņtiesa sagatavojot pārskatu par savu darbu, sniedz ziņas, ievērojot „Fizisko personu datu
aizsardzības likuma” nosacījumus, „Bāriņtiesu likuma” 17.panta sesto punktu un 78. pantā
minēto aizliegumu par ziņu izpaušanu trešajām personām, pildot amata pienākumus.
Bāriņtiesa darbojas vadoties pēc saistošajiem normatīvajiem aktiem, publiskajiem tiesību
principiem, un saskaņā ar Baltinavas novada bāriņtiesas nolikumu. Saskaņā ar Bāriņtiesu
likuma 10.panta trešo punktu, ja persona par bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku vai bāriņtiesas locekli tiek ievēlēta pirmo reizi, tā sešu mēnešu laikā
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pēc ievēlēšanas apgūst mācību programmu.
Viena bāriņtiesas locekle laika posmā no 02.06.2016. līdz 11.08.2016 ir apguvusi “Latvijas Pašvaldību mācību centrā” profesionālās pilnveides izglītības programmu “Bāriņtiesas vadība un organizācija”.
Baltinavas novada bāriņtiesā pieņemti 10 lēmumi, no kuriem neviens nav pārsūdzēts:
1. Par aizgādības tiesību pārtraukšanu - 4 ;
2. Par aizgādības tiesību atjaunošanu vai prasības sniegšanu tiesā -3;
3. Par atbisltību aizbildņa pienākumu pildīšanā – 1;
4. Par ģimenes valsts pabalsta izmaksas pārtraukšanu -1;
5. Par aizgādņa iecelšanu -1;
Rēzeknes tiesā iesniegtas 3 lietas par aizgādības tiesību atņemšanu, no kurām uz šo
dienu viens prasības pieteikums par aizgādības tiesību atņemšanu tiesā ir apmnierināts.
Bāriņtiesas uzraudzībā ir 3 aizbildnībā esoši bērni, kuri ievietoti aizbildņu ģimenēs ar
Baltinavas novada bāriņtiesas lēmumu 1, bet 2 bērni no citas pašvaldības ievietots aizbildņu ģimenē, kura dzīvo Baltinavas novada administratīvajā teritorijā, pamatojoties uz
citas pašvaldības bāriņtiesas lēmumu.
Baltinavas novadā ir 2 pilngadīgās aizgādnībā esošās personas, kurām ar tiesas spriedumu ir ierobežota rīcībnespēja konkrētajās jomās, līdz ar ko Bāriņtiesa katru gadu, visas
dzīves garumā, apseko šo ģimenes, uzklausa, sastāda dzīves apstākļu pārbaudes aktus un
izvērtē aizgādņa iesniegto norēķinu par aizgādnībā esošās personas mantas pārvaldību.
Saistībā ar šīm lietām. Bāriņtiesas priekšsēdētāja piedalījusies divās tiesas sēdēs, kurās
tika skatīta lieta par personas rīcībspējas ierobežojuma garīga rakstura vai citu veselības
traucējumu dēļ pārskatīšanu un lieta par personas rīcībspējas ierobežojumu garīga rakstura dēļ.
Bāriņtiesas uzraudzībā ir 1 lieta par nepilngadīgā bērna mantas pārvaldību, kurā ir apsekota ģimene, sastādīts mantas apskates akts un veikta saruna ar bērnu un 1 lieta par nepilngadīgo ievietošanu audžuģimenē, kurā divi bērni ir ievietoti audžuģimenē, sadarbībā
ar audžuģimenes bāriņtiesu šī ģimene ir apsekota. Bārintiesas priekšsēdētāja ir piedalījusies audžuģimenē ievietoto bērnu tikšanās reizē ar radiniekiem.
Kopā Bāriņtiesā aktīvas ir 15 lietas, no kurām 3 lietas par aizgādības tiesību pārtraukšanu, 3 lietas par aizgādības tiesību atņemšanu, 3 aizbildnības lietas, 1 audžuģimenes
lieta, 2 aizgādnības lietas un 1 lieta par nepilngadīgā bērna mantas pārvaldību, 1 lieta
par ģimenes valsts pabalsta izmaksas pārtraukšanu un 1 lieta par atbilstību aizbildņa pienākumu pildīšanā.
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2016.gada 1.decembrī veica lietu pārbaudi,
kā rezultātā tika sastādīts pārbaudes akts, kurā bija arī noteikti uzdevumi, novērst pārbaudes rezultātā konstatētās nepilnības.
Bāriņtiesa 2017.gada 30.janvārī nosūtīja Valts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai informāciju par novērstiem trūkumiem pēc pārbaudes, pēc kuras nosūtīšanas pretenzijas
pret Bāriņtiesu netika izteiktas.
Bāriņtiesa 2017.gada 30.janvārī nosūtīja Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai,
kura uzrauga bāriņtiesu darbību, ikgadējo valsts statistikas pārskatu par 2016.gadu.
Bāriņtiesas priekšsēdētāja regulāri ir piedalījusies strpinstitucionālajās sapulcēs Sociālajā
dienestā.
Bāriņtiesa ir sadarbojusies ar Ludzas novada bāriņtiesu, Rēzeknes novada Ozolaines bāriņtiesu, Kuldīgas novada bāriņtiesu, Gulbenes novada Jaungulbenes bāriņtiesu, Dobeles
novada bāriņtiesu, lai nodrošinātu bērnu tiesību un interešu aizstāvību.
Bāriņtiesa sadarbībā ar Sociālo darbinieku ir veikusi dzīves apstākļu pārbaudes ģimenē
ar mērķi pārbaudīt bērnu dzīves apstākļus, kā arī lai noskaidrotu nepieciešamo informāciju ierosināto administartīvo lietu ietvaros.
Bāriņtiesas priekšsēdētāja ir nepilngadīgo likumiskais pārstāvis kriminālprocesā, lietas
ietvaros bāriņtiesas priekšsēdētāja iesniegusi kompensācijas pieprasījumus Juridiskās palīdzības adminisrācijai un sadarbojusies ar Valsts Policiju.
No 2016. gada 23.maija līdz 2017.gada 11.aprīlim tika veikti 73 ieraksti apliecinājumu
un citu darbību reģistrā par ko iekasēta valsts nodeva 591.60 EUR.
Saraksti ar juridiskām un fiziskām personām bāriņtiesas kompetences jautājumos veido
175 dokumenti, savukārt bāriņtiesā saņemto dokumentu skaits ir 199, izskatītas un sniegtas atbildes uz 23 iesniegumiem.
Bāriņtiesā reģistrēti ir 154 apmeklētājs, tajā skaitā bāriņtiesas priekšsēdētāja sniegusi atbildes uz jautājumiem un veikusi darbības konkrēto lietu ietvaros.
Bāriņtiesas priekšsēdētāja:
1. 2016.gada augustā sadarbībā ar Baltinavas novada sociālā dienesta darbinieci apmeklējusi radošās darbnīcas bāriņtiesu un sociālo dienestu sociālo darbinieku sadarbībai.
2. 2016.gada 27.septembrī apmeklējusi Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas rīkoto semināru audžuģimenēm un bāriņtiesu darbiniekiem.
3. 2016.gada 22.novembrī piedalījusies Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas rīkotajā – ikgadējā bāriņtiesu priekšsēdētāju zināšanu pilnveides seminārā.
4. 2016.gada 21.septembrī, 28.oktobrī un 2.novembrī apguvusi 24 stundu profesionālās
pilnveides izglītības programmu “Bāriņtiesu priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja
vietnieka un bāriņtiesas locekļa zināšanas pilnveides mācību programmu”.

Par nekustamo īpašumu sakopšanu
Baltinavas novada dome novada iedzīvotājiem atgādina, ka kūlas dedzināšana ir prettiesiska
darbība, par kuru Latvijas Republikas normatīvajos aktos ir paredzēts administratīvais sods.
Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179.panta ceturto daļu par kūlas dedzināšanu fiziskajām personām var tikt uzlikts naudas sods no divsimt astoņdesmit (280)
līdz septiņsimt (700) euro.
Tādu administratīvā soda veidu kā brīdinājumu par kūlas dedzināšanu Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss neparedz, tādēļ minētā pārkāpuma izdarīšanas gadījumā Baltinavas
novada domes Administratīvā komisija pret pārkāpumu izdarījušajām personām būs spiesta
piemērot likumā noteiktos visai bargos naudas sodus.
Tiem, kuri vēlas tikai „nedaudz” padedzināt kūlu, jāzina, ka šis Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktais naudas sods par kūlas dedzināšanu tiek piemērots neatkarīgi no
tā, vai cilvēks vēlējies dedzināt kūlu plašā laukā, vai tikai pāris kvadrātmetrus kūlas nenopļautā grāvmalā.Tāpat iedzīvotājiem arī jāņem vērā apstāklis, ka kūlas degšana var izraisīties,
neuzmanīgi rīkojoties ar uguni, piemēram, dedzinot pērnā gada rudenī savāktos žagarus, izkaltušos pērnā gada augu stublājus, salmus u.tml. Arī šādā gadījumā, ja dedzināšanas rezultātā notiks kūlas aizdegšanās, pret pārkāpējiem tiks piemēroti Latvijas administratīvo
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pārkāpumu kodeksā noteiktie naudas sodi. Tāpat iedzīvotājiem arī jāņem vērā apstāklis, ka
kūlas degšana var izraisīties, neuzmanīgi rīkojoties ar uguni, piemēram, dedzinot pērnā gada
rudenī savāktos žagarus, izkaltušos pērnā gada augu stublājus, salmus u.tml. Arī šādā gadījumā, ja dedzināšanas rezultātā notiks kūlas aizdegšanās, pret pārkāpējiem tiks piemēroti
Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktie naudas sodi.
Kūlas dedzināšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav pieļaujama nekādā gadījumā, un,
pat ja kūlas dedzināšanas vietā būs klāt cilvēks ar slotu, grābekli, ūdens sūkni, vai citiem
pašas šīs personas vainas dēļ izraisītā kūlas ugunsgrēka dzēšanai paredzētiem rīkiem vai iekārtām, un šī persona teiks, ka tā visu kūlas degšanas procesu kontrolē, tas šo personu nekādā
gadījumā neatbrīvos no administratīvās atbildības par kūlas dedzināšanu.
Tādēļ, pavasarī sakopjot savu īpašumu teritoriju, ar uguni rīkojieties uzmanīgi, lai neizraisītu
kūlas ugunsgrēkus, jo normatīvajos aktos paredzētie sodi par kūlas dedzināšanu ir ļoti bargi,
un tie tiks piemēroti neatkarīgi no tā, vai kūlas dedzināšana būs notikusi ar nodomu, vai aiz
neuzmanības, kas bieži vien arī pavasarī notiek, vienkāršai gružu kaudzītes dedzināšanai
pārvēršoties par kūlas ugunsgrēku ar neparedzamām sekām, kad kūlas ugunsgrēka rezultātā
var nodegt pat dzīvojamās mājas un citas ēkas.
Esiet uzmanīgi, un apzinieties iespējamās sekas!
Dedzinot žagarus, zarus, izkaltušos pērnā gada augu stublājus, salmus u.tml., uguskurā nelieciet gumijas un plastmasas izstrādājumus.
Baltinavas novada pašvaldība jau vairākus gadus VUGD ziņojumos ir atzīmēta kā viena no
nedaudzajām Latvijas Republikas pašvaldībām, kurās nav tikuši reģistrēti kūlas ugunsgrēki.
Baltinavas novada dome aicina iedzīvotājus arī turpmāk izturēties apzinīgi un piesardzīgi,
sakopjot savus nekustamos īpašumus.
Vienlaikus Baltinavas novada dome iedzīvotājiem atgādina, ka tāpat kā kūlas dedzināšana,
arī kūlas veidošanās veicināšana ir administratīvi sodāma darbība (bezdarbība). Par zemes
apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, zemes īpašnieks saucams pie atbildības saskaņā Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa 51.panta otro daļu. Par šādu pārkāpumu uzliek naudas sodu fiziskajām personām
no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām - no septiņsimt līdz divtūkstoš deviņsimt euro. Arī šādos gadījumos vienīgais Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksā paredzētais sods ir naudas sods.
Arī Baltinavas novada domes 2009. gada 17. decembra saistošajos noteikumos Nr.9 „Par
sabiedrisko kārtību Baltinavas novada administratīvajā teritorijā” par īpašuma nesakopšanu,
ja tas nelabvēlīgi ietekmē apkārtējo vidi vai bojā vizuālo izskatu paredz naudas sodu, fiziskām personām no 42,69 euro līdz 142,29 euro, juridiskām personām no 71,14 euro līdz
350,00 euro. Arī šī Baltinavas novada domes saistošo noteikumu norma var tikt piemērota
personām, kuras nevelta pienācīgu uzmanību savu īpašumu sakopšanai.
Baltinavas novada dome pateicas visiem novada iedzīvotājiem, kas jau sakopuši savus īpašumus un ievēro normatīvo aktu noteikumus!

Apskrien Latviju
Arhitekts un garo distanču skrējējs Dins Vecāns, lai lauztu stereotipus par neiespējamām
lietām, kā arī pievērstu uzmanību un iedvesmotu sabiedrību ticēt saviem mērķiem, 18.maijā
uzsāks 18 dienu izturības skrējienu apkārt Latvijai un aicina tajā iesaistīties arī citus.
Projekts “Apskrien Latviju” tiek realizēts kopā ar Ghetto Games un fondu “1836”, kurš
2015.gadā uzsāka īstenot projektu “Aplido, apceļo, apmīļo Latviju”, ar mērķi izveidot vienojošu 1836 km garu tūrisma ceļu apkārt Latvijai. Šis ceļš, kas mijas starp upju ielejām,
gliemežvāku pludmalēm, priežu mežiem un zelta vārpu laukiem, ne tikai aicina un iedvesmo, bet tagad arī izaicina. Izaicina noticēt sev! Dins Vecāns – skriešanas entuziasts,
kurš 2016.gadā 28 valstīs, 28 dienās, noskrēja 28 maratonus (42,2 km katru dienu), par
savu izaicinājumu ir izvēlējies 18 dienās apskriet apkārt Latvijai, aicinot Latvijas iedzīvotājus pieņemt pašiem savu izaicinājumu un pievienoties skrējienā uz 500m, 5km, 50km
vai jebkuru citu distances garumu.Skrējiena pirmā diena tiks uzsākta 18.maijā, Rīgā pie
Brīvības pieminekļa, kas vedīs tālāk līdz pat Salacgrīvai.
2.dienā, 19.maijā ceļš turpināsies no Salacgrīvas līdz Mazsalacai,
3.dienā, 20.maijā – no Mazsalacas līdz Valkai,
4.dienā, 21.maijā – no Valkas līdz Jaunlaicenei,
5.dienā, 22.maijā – no Jaunlaicenes līdz Viļakai,
6.dienā, 23.maijā – no Viļakas līdz Kārsavai,
7.dienā, 24.maijā – no Kārsavas līdz Šķaunei,
8.dienā, 25.maijā – no Šķaunes līdz Krāslavai,
9.dienā, 26.maijā – no Krāslavas līdz Eglainei,
10.dienā, 27.maijā – no Eglaines līdz Neretai,
11.dienā, 28.maijā – no Neretas līdz Bauskai,
12.dienā, 29.maijā – no Bauskas līdz Augstkalnei,
13.dienā, 30.maijā – no Augstkalnes līdz Ezerei,
14.dienā, 31.maijā – no Ezeres līdz Rucavai,
15.dienā, 1.jūnijā — no Rucavas līdz Pāvilostai,
16.dienā, 2.jūnijā – no Pāvilostas līdz Miķeļtornim,
17.dienā, 3.jūnijā – no Miķeļtorņa līdz Mērsragam,
18.dienā, 4.jūnijā – no Mērsraga līdz Rīgai, Brīvības piemineklim, kur ir paredzēts projekta
noslēguma pasākums. Ceļš kopumā caurvīs 43 Latvijas novadus. Katrā novadā tiks izveidoti kontrolpunkti, kā arī iepriekš izziņoti konkrēti laiki un vieta, cikos un kur iedzīvotāji
ir aicināti pievienoties skrējienam. Skrējiena posmu veidošanā īpaša uzmanība tiek pievērsta tam, lai dalībniekiem ceļš būtu interesants. Latvijas tālākie punkti un augstākā bāka,
zvejnieku ciemati, dažādi neparasti objekti, kā piemēram, Sapņu trepes vai Velna ala, kā
arī daudzi citi objekti un vietas ļaus katram pašam pārliecināties un novērtēt to, cik skaista
un daudzveidīga ir Latvijas daba.Kā norāda pats projekta “Apskrien Latviju” idejas autors
un realizētājs Dins Vecāns: “Latvieši ir sportiska tauta un to pierāda dažādie skriešanas pasākumi, kas norisinās visos Latvijas novados. Šis skrējiens nav tikai par to, cik fiziski daudz
vari noskriet, bet arī par to, ka tieši ar ticību sev, motivāciju, apkārtējiem cilvēkiem, lietām
un vietām, kas ikdienā mūs iedvesmo, mēs varam sasniegt šķietami neiespējamo. Aicinu
visus, neskatoties uz vecumu, pievienoties izaicinājumam, izvēlēties savu mērķi un kopā
ar mani pierādīt pašiem sev, ka mēs varam. Mēs varam daudz un vēl vairāk!”
Informācijai par projekta aktualitātēm un jaunumiem var sekot līdzi:
Facebook: www.facebook.com/runAroundLatvia,
Instagram: www.instagram.com/dinsvecans/

Baltinavas novada domes informatīvais izdevums
Koru skates rezultāti

29. aprīlī Alūksnes kultūras centrā notika reģionālā koru skate Balvu, Gulbenes un Alūksnes
apriņķa koriem. Baltinavas novada jauktais koris ar diriģenti Aiju Nagli skatē ieguva 38,33
punktus un saņēma II pakāpi. Jāteic, ka žūrija bija visai barga, taču no visiem koriem, kas
skatē piedalījās Baltinavas novada koris spēja sevi parādīt godam un ierindoties 4. vietā.
Paldies visiem kora dalībniekiem, vadītājai Aijai Naglei un koncertmeistarei Romualdai
Dāvidai par lielisko sniegumu pārstāvot savu novadu.
Veiksmi un dziedātprieku arī turpmāk!
Baltinavas KN vadītāja Inta Ločmele

Aizvadīts pasākums "Satiec savu meistaru! 2017"
Piektdien, 31.martā Baltinavas kultūras namā notika pasākums Satiec savu meistaru!
2017», kur visi tika laipni aicināti rotaļās ar dziedāšanu,
mīklu minēšanu ticējumu
skaidrošanu, ko vadīja Baltinavas etnogrāfiskais ansamblis kopā ar bērniem.
Ticējumus skaidroja un mīklas uzdeva Baltinavas etnogrāfiskā ansambļa vadītāja
Antoņina Krakope. Labākie
mīlu minētāji saņēma medaļas un lieliski pavadīja laiku.
Savukārt, sestdien, 1. aprīlī
Baltinavā, Baltinavas novada
muzeja telpās notika pasākums „Satiec savu meistaru! 2017”. Šogad pasākumā Baltinavas novada iedzīvotāji varēja
mācīties gatavot senos cepumus, ko mācīja Baltinavas novada amatu meistari kopā ar Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas docētāju Nelliju Kivkucāni un studentiem. Pasākumā piedalījās necerēti liels apmeklētāju skaits — pārsvarā mammas un vecmammas kopā ar bērniem.
Pasākums sākās ar teorētisko daļu, kur pasākuma apmeklētāji varēja vērot Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas pasniedzējas un studentu prezentācijas par galda kultūru un kulināro mantojumu vairākās paaudzēs. Informāciju par cepumu gatavošanas tradīcijām literatūras avotos
prezentēja Baltinavas bibliotēkas vadītāja Ināra Bubnova. Baltinavas vidusskolas skolotāju
un skolēnu aptauju – „Par sovu babu dūmojūt” bija veikusi Arīna Bistrova. Tāpat pasākuma
apmeklētāji varēja aplūkot
senos traukus, galdautus, ikonas
un citus vēstures mantojumus.
Tālāk sekoja praktiskā daļa, kur
savas amata prasmes novada iedzīvotājiem tālāk nodeva Maruta Ločmele, Ingrīda Briede,
Aelita Mežale, Valentīna Daukste, Lucija Logina, Nellija Kivkucāne. Muzejā bija apskatāmi
arī Lucijas Loginas un Valentīnas Daukstes izšūtie galdauti un
galdsedziņas.Apmeklētāji varēja
skatīties un aktīvi iesaistīties
mīklas sagatavošanā, veltnēšanā, cepšanā. Tapa smilšu cepumi, biezpiena bumbiņas, žagariņi, rozītes, cukura kliņģerīši. Meistari ne tikai prasmīgi darbojās, bet arī atbildēja uz neskaitāmiem jautājumiem, deva padomus un atklāja savus garšīgo cepumu noslēpumus un
meistarknifus. Pirmo pannu cepumi līdz traukiem nemaz nenonāca – tika kāri apēsti.Interesanti bija vecmāmiņu stāsti – ar ko garšīgu viņas palutina savus mazbērnus. Baltinavieši uzzināja ko mazbērniem gatavo novada domes priekšsēdētāja Lidija Siliņa, kādus garšīgus
cepumus saviem mazbērniem cep vecmāmiņa Anita (Danskovīte), kā arī, ko katru sestdienu
Emma gatavo kopā ar savu vecmāmiņu Silviju.Sirsnīgs un emocionāls stāsts par savu vecmāmiņu bija Lilitai Kūkojai.
Paldies pasākuma organizatorēm Antrai Keišai, Ivetai Gabrānei un Inārai Bubnovai! Paldies
Meistariem par savu zināšanu un prasmju tālāknodošanu! Paldies apmeklētājiem par dalīšanos atmiņu stāstos!
Evita Broka Baltinavas novada sabiedrisko attiecību speciāliste
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Skolu ziņas
Aktivitātes BMMS
Audzēkņu koncerts un vecāku kopsapulce

No vizbulītēm, pūpoliem un zālēm,
No bērzu pumpuriem šis laiks ir austs,
Ko Lieldienas ir atnesušas plaukstās,
Mūs aicinot gan priecāties,gan mīlēt,
Un pašiem mīlestību paust.
Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā par tradīciju kļuvis audzēkņu koncerts un vecāku
kopsapulce, ko katru gadu Lieldienās rīko skola.
Tā arī šogad 19.aprīlī Baltinavas Mūzikas un mākslas skola aicināja savu audzēkņu vecākus uz koncertu un kopsapulci. Ar rūpīgi sagatavotiem priekšnesumiem – skaņdarbiem
un dejām, vecākus iepriecināja jaunie mūziķi un dejotāji.
Direktore Marija Bukša informēja par skolas dzīves aktualitātēm, uzvedības kultūru un
etiķeti ģimenē. Viņa uzsvēra, ka liela loma pieklājības prasmju un uzvedības paradumu
veidošanā bērniem nāk no ģimenes, jo mēs visi sākamies savā ģimenē. Šī likumsakarība
attiecināma arī uz indivīda prasmi uzvesties sabiedrībā. Tas kā mēs uzvedamies publiski,
ir tieši saistīts ar pieklājības prasmēm un uzvedības paradumiem ģimenē. Lilita Kūkoja
iepazīstināja klātesošos ar programmas “Vizuāli plastiskā māksla” 2. semestra jaunumiem. Kopsapulces noslēgumā vecāki tikās ar audzēkņu mācību priekšmetu skolotājiem
un individuāli pārrunāja audzēkņu sekmes, uzvedību, ieceres tālākajam darbam.

Rēzeknes reģiona mūzikas skolu izlaiduma klašu festivāls
21. aprīlī Jāņa Ivanova Rēzeknes
mūzikas vidusskolā pulcējās Ziemeļlatgales bērnu mūzikas skolu
audzēkņi- mūzikas skolu beidzēji
uz festivālu. Festivāls sākās ar Jāņa
Ivanova mūzikas vidusskolas audzēkņu koncertu. Audzēkņi iepazīstināja ar visām vidusskolas
programmām, kā arī sniedza muzikālus priekšnesumus, gan solo, gan
ansambļos. Koncerta izskaņā dzirdējām meiteņu kora izpildījumā
vairākas tautas dziesmu apdares.
Kori diriģēja diriģēšanas nodaļas
vecāko kursu audzēknes.
Tālāk sekoja dažādu žanru skaņdarbu plašs bērnu mūzikas skolu
audzēkņu koncerts. Baltinavas Mūzikas un māksla skolas 8. klases audzēkne vijoļspēlē Dace Logina,
pedagogs Liene Logina, atskaņoja
K.Bonisa „Sarabandu”, 6. klases
audzēkne flautas spēlē Dagnija
Razminoviča, pedagogs Aigars
Bukšs, atskaņoja V.Slonksa „Tarantellu”, koncertmeistare Romualda
Dāvida, 6. klases audzēkne akordeona spēlē Renāte Ločmele, pedagogs Marija Bukša atskaņoja J.Žiro „Zem Parīzes debesīm”. Lai arī dažiem audzēkņiem
uzstāšanās uz mūzikas vidusskolas skatuves profesionālu klausītāju priekšā bija pirmo reizi,
sniegums bija stabils, pārliecinošs. Tas parāda, ka profesionālās ievirzes izglītības programma
ir apgūta un audzēkņi var sekmīgi kārtot nobeiguma eksāmenus savā specialitātē.
Pēc koncerta notika radošās darbnīcas Ērika Zepa vadībā.
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Skolas nobeiguma darbu izstāde un koncerts
Balvu Sakrālās kultūras centrā

No aprīļa līdz 12. maijam Balvu Sakrālās kultūras centrā ir skatāma Baltinavas Mūzikas
un mākslas skolas absolventu skolas nobeiguma darbu izstāde. Izstādei savas gleznas piedāvāja Nils Miethke, Laimonis Jānis Vilkaste, Kristiāns Slišāns, Salvis Čeirāns, Zane Tabore, Alise Kokoreviča, Gunta Logina, Marta Sutugova, Marija Maksimova, Megija
Bukša, Egija Ločmele, Līna Pundure un Romualds Bolgarovs – apgleznotus putnu būrīšus. 26. aprīlī savus muzikālos priekšnesumus Balvu Sakrālajā kultūras centrā sniedza
mūzikas programmu audzēkņi. Koncerta ievadā skanēja 2. klases izpildītā dziesma „Marij
vissvētā”, turpinājumā klausītāji dzirdēja dažādu laikmetu autoru garīgo mūziku. Koncertā muzicēja Sonora Logina, Domeniks Slišāns, Dace Logina, Renāte Ločmele, Rolands
Circens, Liene Kaša, Andžejs Krakops, Dagnija Razminoviča. Muzikālo sniegumu pavadīja koncertmeistare Romualda Dāvida. Koncertu vadīja Dace Logina, sagatavoja Liene
Logina, Marija Bukša, Aija Nagle, Romualda Dāvida, Aigars Bukšs.
Audzēkņu darbu izstādi un koncertu apmeklēja daudzi skatītāji un klausītāji, starp tiem
bija daudzi bijušie baltinavieši.
Koncerta noslēguma pateicības vārdus teica Balvu Sakrālā kultūras centra vadītāja Aija
Putniņa, Balvu Romas katoļu baznīcas prāvests Mārtiņš Klušs, novēlot turpināt attīstīt
savas spējas instrumentu spēlē, neapstāties pie sasniegtā.

Klaberjakte-2017
22. aprīlī Rīgā Tehniskās universitātes telpās pulcējās tradicionālās kultūras mantojuma
saglabātāji- dejotāji, dziedātāji,
muzikanti, notika Latvijas
bērnu un jauniešu folkloras
kopu nemateriālā kultūras
mantojuma apgūšanas un pārmantošanas
programmas
„Pulkā ejmu, pulkā teku” konkursa fināls.
Visas dienas garumā skanēja
balsis, rībēja deju soļi, skanēja
jautras melodijas, gan solistu,
duetu, ansambļu izpildījumā.
Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas kapela muzicēja tradicionālās muzicēšanas konkursā „Klaberjakte-2017”. Kapela izpildīja Triļļika polku no tautas vijolnieka Andreja
Rancāna repertuāra un „Mīdzeņš noce” no Igauņu ģimenes repertuāra. Lienes Loginas,
Daces Loginas, Sonoras Loginas, Domenika Slišāna, Elvija Circeņa, Lienes Kašas vijoles
skanējumu, Renātes Ločmeles akordeona skanējumu, Elijas Loginas cītara skanējumu,
Rolanda Circena tamburīna skanējumu, Oļega Putniņa bungu skanējumu kopējā ansamblī,
kā arī balsu sabalsojumu žūrija novērtēja ar I pakāpes Diplomu. Malači!

Aktivitātes BVSK
Pavasaris atnācis ar skanīgām putnu dziesmām, bet ne
tikai ...
Aprīļa sākumā Baltinavas vidusskolas 6.klases skolniece Sonora Logina un 10.klases
skolniece Elija Logina devās uz VI Mūzikas Olimpiādes Finālu, kurš notika Jāzepa Vītola
Latvijas Mūzikas akadēmijā Rīgā. Sonora ieguva ceļazīmi uz Finālu, iegūstot 2.vietu Latgales reģiona Mūzikas olimpiādē Preiļos. Rīgā savus spēkus bija jāmēro ar pārējo Latvijas
novadu vispārizglītojošo skolu dalībniekiem un jāpierāda sevi daudzās jomās:
•teorētisko zināšanu konkursā,
•Solfedžēšanā, ritmizēšanā,
•Savas kompozīcijas izpildē,
•Tautas dziesmu dziedāšanas konkursā.
Neskatoties uz to, ka savā grupā Sonora bija pati jaunākā dalībniece, viņa turējās godam.
Tautas dziesmu konkursā skaļus aplausus izpelnījās dziesma, kuru Sonora izpildīja latgaliešu valodā „Kristamote”. Savu kompozīciju Sonorai palīdzēja izpildīt māsa Elija, kura
spēlēja pavadījumu dziesmai „ Marta peļķēs” ar Ulda Ausekļa vārdiem. Paldies, jāsaka,
arī 10.klases skolniecei Mārai Laganovskai, kura parūpējās par dziesmu aranžējumu
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pārveidi no nošuraksta datorrakstā. Prieks par Sonoras panākumiem, bet arī atziņa pēc visa
redzētā un dzirdētā, ka jāmācās
vēl daudz. Olimpiādē bija iespēja redzēt tik daudz netradicionālu un radošu ideju.
Pārsteidza arī pārējo dalībnieku
oriģinalitāte, radoša izdoma, izpildījuma kvalitāte: zvanu ansamblis, spēle uz māla podiem,
kā arī klavieres tika izmantotas
kā stīgu instruments un daudz
kas cits. Lai veicas arī turpmāk!
Liels paldies skolas direktoram
Imantam Slišānam par iespēju
doties uz Rīgu.

Lieldienu ieskaņa Baltinavas vidusskolas pirmsskolā

Putniem, lai lidotu, ir vajadzīgi divi spārni, bet lai piedalītos vokālās mūzikas konkursos
dziedātājiem ir vajadzīgs talants un liels darbs, lai iegūtu vokālo meistarību kā arī prieks
par to, ko mēs daram, lai dziesma skan no Sirds uz sirdi...
Baltinavas vidusskolas vokālais ansamblis „Vērmelīte” ar savām dziesmām tika kuplinājis
konkursa „Balsis” dalībnieku skaitu gan Starpnovadu konkursā Balvos, gan Latgales reģionā
– Jēkabpilī. Meitenes par savu sniegumu tika saņēmušas augstu novērtējumu – I pakāpes
diplomus. Ar katru gadu konkursu repertuārs kļūst arvien sarežģītāks. Šajā mācību gadā,
lai piedalītos konkursos bija jāapgūst 1 obligātā dziesma, kura bija jāizpilda visiem ansambļiem. Tā bija A.Sējāna tautas dziesmu apdare ‘’Ai, tu mana brāļa sēta”. Dziesma, kura pārpilna ar netradicionālām saskaņām, kuru apdarinot komponists, izmantojis mūsdienīgus
mūzikas izteiksmes līdzekļus. Lai to apgūtu, bija jāiegulda milzīgs darbs. Jāsaka paldies
ansambļa dziedātājām par uzņēmību un pacietību, jo mēģinājumiem tika atrasts laiks pat
starpbrīžos. Kā jau visās jomās arī ansambļu dziedāšanā prasības tikai pieaug – līdzās skaistai vokālai dziedāšanai jāizdomā arī kustību, scenogrāfijas elementi, kas jau kļūst par neatņemamu sastāvdaļu priekšnesuma izveidē. Liels bija meiteņu prieks, ka par padarīto darbu
tika saņemts augsts novērtējums. Lai arī turpmāk neapsīkst dziesmotā enerģija, jo mūsdienu
aizņemtajā ikdienas skrējienā, atrast laiku kļūst arvien grūtāk.

Sagaidot Lieldienas, 12. aprīlī Lieldienu zaķi (pirmsskolas skolotājas) aicināja Baltinavas
vidusskolas pirmsskolas grupu bērnus kopā ar vecākiem piedalīties radošajās darbnīcās
„Raibās Lielās dienas sagaidīšana”.
Lieldienu zaķi (skolotājas Aļona Jokste un Skaidrīte Keiša) pirms pašām Lieldienām bija
sapratuši, ka vieni paši nepaspēs izdarīt visus savus pirmssvētku sagatavošanās darbus,
lai pienācīgi sagaidītu Lieldienas, jo tie ir pavasara svētki, kad ir jābūt priecīgiem un lustīgiem. Tāpēc palīgā tika aicināti pirmsskolas bērni un vecāki, lai ar dzejoļiem, dziesmām,
rotaļām un ticējumiem pienācīgi sagaidītu šos pavasara svētkus.
Vecāki kopā ar bērniem tika aicināti piedalīties trīs dažādu Lieldienu dekoru izgatavošanas
darbnīcās: Lieldienu zaķu izgatavošanā no papīra, ko vadīja skolotāja Aļona, zaķu pagatavošanā no bērnu zeķītēm un citiem materiāliem skolotājas Skaidrītes vadībā. Savukārt
skolotājas Ļenas Rauzas vadītajā darbnīcā bērni un vecāki apguva sveču rotāšanu dekupāžas tehnikā.
Kopīgi darbojoties, laiks paskrēja nemanot. Pasākuma noslēgumā kā balvu par čaklo darbošanos bērni un vecāki saņēma medaļas.

Krāsainās pasakas Baltinavas vidusskolā

Mūzikas skolotāja Aija Nagle

Baltinavietes “Lāses kausa” sacensībās Rīgā
“Lāses kauss” ir vienas no
populārākajām volejbola
sacensībām skolu jauniešiem, kuras šogad tiek organizētas jau sešpadsmito
reizi. Sacensībām ir divi
posmi — atlases sacensības, kas notiek visā Latvijā un finālsacensības,
kur piedalās labākās komandas no Latvijas pilsētām
un
novadiem.
Finālsacensības tradicionāli tiek organizētas Rīgā,
Olimpiskajā Skonto hallē
un ir kļuvušas par volejbola svētkiem, jo paralēli volejbola sacensībām, kas vienlaicīgi notiek
uz 16 laukumiem, bērniem un jauniešiem ir iespēja pierādīt sevi arī dažādās atrakcijās, viktorīnās un citās aktivitātēs. Ik gadu finālsacensībās tiek aicināti piedalīties arī dažādi mākslinieki.Baltinavas vidusskolas meitenes, kas šogad pirmajā posmā ieguva tiesības piedalīties
finālā, 8. aprīļa agrā rītā devās ceļā uz Rīgu, lai parādītu sevi un aizstāvētu skolas godu republikas mēroga sacensībās. Finālā piedalījās 123 komandas, 91 skola no 48 pilsētām un
novadiem. Volejbola pasākumu ar svinīgām uzrunām atklāja Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis, Latvijas Valsts aizsardzības ministrs R.Bergmanis, LVF prezidents A.Sausnītis, kā arī daži Latvijā pazīstami sportisti. Visas dienas garumā risinājās sīvas un aizraujošās
cīņas starp komandām. Ar mainīgiem panākumiem mūsu skolas volejbolistes svinējā gan
pārliecinošas uzvaras, gan pārdzīvoja rūgtus zaudējumus, tomēr neskatoties ne uz ko, bija
gandarītas par savu darbu un panākumiem, jo nokļūšana uz finālsacensībām un piedalīšanās
volejbola svētkos jau ir uzvara. Kopvērtējumā mūsu meiteņu komanda ieguva 14. vietu 31
komandas konkurencē savā grupā.Meiteņu komandā spēlēja: Iluta Keša, Laura Skangale,
Krista Circene, Agrita Luīze Kušnire, Paula Kleine, Marija Samanta Diča, Nika Oļipova,
Gunta Logina.

6.aprīlī Baltinavas vidusskolā 1.-5.klasēm
notika pasākums “Krāsainās pasakas”. Pavasara kancelejā bija
ienākušas sūdzības, ka
krāsas dabā neveic
savus pienākumus. Un
tā Sarkanās un Oranžās krāsas pārstāvji
(3.klase),
Dzeltenā
krāsa (2.klase), Zaļā
krāsa (4.klase), Raibie
(5.klase), kā arī Zilā
krāsa (1.klase) tika aicināti uz Tiesas sēdi,
kur katrai klasei bija
jāpastāsta, kādus pienākumus viņi ikdienā veic un jāpierāda, ka bez krāsām pasaule iztikt nevar.
Trīs 1.klases skolēni Kristaps, Alise un Ligita iejutās tiesnešu lomā. Kad visu klašu skolēni, attiecīgi ģērbušies savu krāsu apģērbos, bija sanākuši skolas Paaudžu centrā, svinīgās balsīs, ar
brillēm uz deguna tika nolasītas sūdzības. 1.sūdzība bija no Laupītāja mammas, kura, dēlu gaidīdama, jau ir noadījusi 6 metrus garu zeķi un skumst par to, ka pa logu neiespīd dzeltena saule.
Dzeltenā krāsa stāstīja par sauli, par cālēniem, par pienenēm pļavā, garšīgiem banāniem, apelsīniem un citroniem. Meitenes bija ļoti skaistās dzeltenās kleitiņās ar dzeltenu ziedu vainagiem
kā matu rotām. 2.sūdzība bija no Jocīgās mūmijas, kura nolēmusi apceļot pasauli, nevis gulēt
sarkofāgā, taču nekur, izņemot luksoforus, nevarēja atrast Sarkano. Sarkanā un Oranžā krāsa
stāstīja par bizmārītēm pļavā, par sarkanām bumbām bērnu rokās, par sārtiem vaigiem bērnu
sejās un, protams, viņu pašu vaigi arī bija dzīvespriecīgi sārti un acis mirdzošas. Viņi arī atgādināja, ka ar māsiņu Uguntiņu ir jābūt uzmanīgiem. Pasākuma noslēgumā Sarkanie un Oranžie
visus klātesošos pacienāja ar sarkaniem āboliem un sarkanām garšīgām želejkonfektēm.
3.sūdzība bija no Zilbārža Lietus, kurš naktī bija apciemojis Baltinavu, lai ar savu bārdu apklātu
visus kokus, krūmus un zāli, taču zaļo tā arī nebija sagaidījis. Zaļie, protams, bija dzīvespriecīgi
zaļi un stāstīja par savu lielisko stratēģiju – kā vienas dienas laikā mežs var ienākt pilsētā un
visu visu padarīt zaļu un smaržojošu.4.sūdzība bija no Krupja kunga, kurš meklēja zilus ūdeņus
un debesis. Tās viņam palīdzēja atrast Zilā krāsa, kura stāstīja ne tikai par Supenku, Daugavu,
Baltijas jūru un Kluso okeānu, bet arī par Imanta Ziedoņa Zilo cerību zirgu, kurš cilvēkiem palīdz sapņot un ticēt brīnumam. Zilais Cerību zirgs, izrādās, bija noēdis no skolotājas Rudītes
saulessarga visas zilās puķītes, par ko bērni varēja pārliecināties pasākuma laikā.5.sūdzība bija
no mistera Džo Hamburgera, kurš, iebraucis no Amerikas, trakā skrējienā bija kritis un apgalvoja, ka pie mums esot pārāk daudz pelēkā. Raibie stāstīja, kur ir satopami viņi. Izrādās, vecmātes mūžs esot bijis raibs kā dzeņa vēders un reizēm cilvēkiem iet tik raibi, ka raibs gar acīm
metas. Un Raibais ir taureņos, jūrmalas oļos un visur citur, kur prasās pēc dzīvesprieka un krāsu
jampadrača.Krāsas noslēgumā tika attaisnotas un tām ļauts iziet dabā. Iepriekš skolēni bija iepazinušies ar I.Ziedoņa “Krāsainajām pasakām”, ielikuši krāsu bagātību zīmējumos, kā arī mācījušies skanīgas dziesmas par krāsu daudzveidību. Sūdzību pamatā tika izmantota latviešu
bērnu dzejnieku dzeja.
Pasākums izdevās ar krāsām, dzeju, mūziku tik bagāts, ka “raibs gar acīm metās”, I.Ziedoņa
vārdiem runājot, kā arī tas bija patiess baudījums ne tikai ausīm, bet arī acīm un sirdīm.
Pasākuma vadītāji, 1.klase un audzinātāja Silvija Ločmele
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Baltinavas novada domes informatīvais izdevums
Baltinavieši piedalās ZZ čempītī

2017. gada Aprīlis
pārstāvjiem pie Svātūnes ezera stāda ozolus par godu Latgales kongresa simtgadei un Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas svētkiem.
5.maijā- Baltinavas vidusskolas jaunsargi Rēzeknē piedalās Latgales kongresa simtgades
svētku gājienā un piemiņas zīmes atklāšanā;
8.maijā- Paaudžu centrā Baltā galdauta svētkos vēstures skolotāja Inta Ludborža 9.-12.
klases skolēniem organizē nodarbības- konkursu par Latgali.
Imants Slišāns, Baltinavas v-skola

Latgales kongresam- 100

20. aprīlī Baltinavas vidusskolas 8. klase un divi zēni no 9. klases devās uz Daugavpili, lai
piedalītos ZZ čempionāta pusfinālā. ZZ čempionātu jau 11. gadu pēc kārtas rīkoja „Zelta
Zivtiņa”. Lai iekļūtu čempionāta pusfinālā, klašu apvienotajai komandai - Eduardam Buravecam, Samantai Marijai Dičai, Kitijai Keišai, Paulai Kleinei, Laurai Skangalei, Zanei Taborei, Martai Sutugovai, Sandijai Urtānei, Artim Adilevičam un Arnim Mežalam bija
jāsagatavo mājasdarbs. Tajā bija jāatspoguļo lielas un vienotas komandas spēks, sportisks
gars, drosme un draudzība, izmantojot informācijas tehnoloģijas.
Dodoties uz pusfinālu, jaunieši bija padomājuši par komandas neparasto karogu, vienotu
vizuālo izskatu – T-krekliem un saukli – „Daram ko varam, ja ne šodien, tad rīt!”
Tās bija aizraujošas skolēnu sporta un prāta spēles, draudzīgas sacensības radošos uzdevumos un netradicionālos sporta veidos, kas izvērtās par lieliskiem svētkiem gan skolēniem,
gan skolotājiem un visiem aktīva dzīvesveida piekritējiem.
Lilita Kūkoja, Baltinavas v-skolas 8. klases audzinātāja

Baltinavieši uzvar latgaliešu valodas un kultūrvēstures
olimpiādē
Rēzeknē 22. aprīlī notika septiņpadsmitā latgaliešu valodas un kultūrvēstures olimpiāde vidusskolēniem
un latgaliešu skatuves runas konkurss „Vuolyudzāni”. Šogad olimpiāde bija veltīta Latgales kongresa
simtgadei. Katru gadu olimpiādē
piedalās arī Baltinavas vidusskolēnu
komanda. Šogad 1.vietu olimpiādē
ieguva Baltinavas vidusskolas komanda, kurā startēja Edgars Jermacāns, Viktorija Kušnire, Artis
Ločmelis (12.klase), Ilze Jermacāne,
Megija Bukša (10.klase).
Olimpiādē ik gadu ir latgaliešu valodas lietojuma prasmes pārbaudījumi, arī kultūrtests par
aktuālāko mūsdienu latgaliešu kultūras dzīvē (notikumi, jubilejas, jaunākie latgaliešu izdevumi, latgaliešu kultūras balvas „Boņuks” ieguvēji u.c.). Šogad olimpiādes uzdevumu tematika bija veltīta arī latgaliešu grāmatu izdevēja Vladislava Loča 105. jubilejai un vēsturiskā
Latgales 1917. gada aprīļa kongresa simtgadei.
Paldies arī par dalību latgaliešu skatuves runas konkursā „Vuolyudzāni” 8.klases skolēnam
Eduardam Buravecam (skolotāja Anita Ločmele). Liels paldies jāsaka visiem jauniešiem un
skolotājiem, kas katru gadu gatavojas un piedalās olimpiādē un konkursā „Vuolyudzāni”.
Galvenais nav iegūtās godalgotās vietas, jo šī olimpiāde un konkurss „Vuolyudzāni” ir piederības apliecinājums Latgalei, savu sakņu apzināšanās un latgaliskās identitātes stiprināšana.
Latgaliešu valodas un kultūrvēstures olimpiāde un konkurss „Vuolyudzāni” notiek kopš
2001.gada. Toreiz ideja organizēt olimpiādi un konkursu radās tāpēc, ka 2000. gadā bija stājies spēkā jaunais Valsts valodas likums, kurā noteikts atbalsts un attīstības garantijas latgaliešu valodai: „Valsts nodrošina latgaliešu rakstu valodas kā vēsturiska latviešu valodas
paveida saglabāšanu, aizsardzību un attīstību”.
Imants Slišāns, Baltinavas v-skola

Latgales kongresa 100-gades pasākumi Baltinavas vidusskolā
Šopavasar Latvijas valsts simtgades pasākumus ievada Latgales kongresa simtgades
atzīmēšana, jo 1917. gada vēsturiskajā Latgales kongresā Rēzeknē pieņēma lēmumu par
Latgales latviešu apvienošanos ar Vidzemes un Kurzemes latviešiem. Tika likti pamati
vienotai Latvijas valstij. Arī Baltinavas vidusskola, atzīmējot Latgales kongresa simtgadi,
organizē vai iesaistās vairākos pasākumos:
22.aprīlī- skolēni piedalās Latgales kongresa 100-gadei veltītajā latgaliešu valodas un kultūrvēstures olimpiādē un skatuves runas konkursā „Vuolyudzāni” Rēzeknē;
27.aprīlī- 8. un 10. klases skolēni Rēzeknē koncertzālē „Gors” apmeklē Francim Trasunam veltīto izrādi „Francis”;
2.maijā- Latgales kongresa simtgadei veltītas novada mācības nodarbības skolā 1.-5.klasei,
6.-9.klasei un 10.-12.klasei vada Sandra Ūdre no Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas;
2.maijā- skolotāju grupa piedalās jaunās grāmatas „Gostūs pi Boņuka” atvēršanas svētkos
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā;
3.maijā- skolēni kopā ar novada pašvaldības un Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas
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Rēzeknē 2017. gada 26.-27. aprīlī (pēc jaunā stila 9.-10. maijā) notika vēsturiskais Latgales
kongress, kurā tika nolemts par Latgales latviešu apvienošanos ar Vidzemes un Kurzemes
latviešiem. Baltinavas pagastu kongresā pārstāvēja Jānis (Juoņs) Krakops no Buku ciema
(apglabāts Gubas kapos). Kongresu vadīja Francis Trasuns (latgaliešu garīgās inteliģences
līderis). Galvenie kongresa lēmumi (tā laika rakstībā):
„ Mes, Latgolas, latwiši pylnwarniki, sasapulcejuši 26—27. aprili Rēzeknē
sasauktā kongresā, atzeidami latwišus, kuri dzeiwoj Witebskas gubernē, tai ari kurzemnikus un widzemnikus par winu latwišu tautu, nuspridem apsawinot ar Kurzemes
un Wydzemes latwišim winā
politiskā autonomā tautas organismā…”
„Mes, Latgolas latwiši, apsawinodami ar Kurzemes un Wydzemes latwišim, paturēsim
sowu pašwaldibu, pylnu tisibu pašnuteikšonas woludas, ticibas, baznicas, školu un
saimestibas, kai ari zemes jautojumā…”
Kongresā tika ievēlēta Latgales Pagaidu zemes padome. 1918. gada 18. novembrī Latvijas
Republikas proklamēšanas aktā Latgali pārstāvēja Staņislavs Kambala no Latgales Pagaidu
zemes padomes.
Galvenie 1917. gada kongresa 100-gades pasākumi šogad notiek Rēzeknē 5.-6. maijā.
Arī Baltinavas novada delegācija 5. maijā piedalās svētku dievkalpojumā Jēzus Sirds katedrālē, svētku gājienā un piemiņas zīmes atklāšanā. Latgales kongresa simtgades piemiņas
zīmē ir iekalti Franča Trasuna vārdi latgaliešu valodā: „Vara pīder laiceibai, taisneiba- myužeibai”.

Latvijas Mazpulku XXII sporta spēles „Zaļais Starts’’
2017.gada 3.maijā notika Latvijas
Mazpulku XXII sporta spēles „Zaļais Starts’’ Sējas pamatskolā Sējas
novadā. Šeit pulcējas mazpulcēni no
visiem Latvijas novadiem. Sacensības tika organizētas 3 vecuma grupās.
Baltinavas
vidusskolas
mazpulku pārstāvēja 9.klases skolnieces – Krista Circene, Iluta Keiša,
Agrita Luīze Kušnire un Salvija
Supe. Meitenes startēja vecākajā
grupā – 15 – 19 gadi. Katrā vecuma
grupā piedalījās daudzas komandas,
tādēļ tās visas tika sadalītas vairākās
apakšgrupās. Vecākajā grupā startēja 3 apakšgrupas un katrā no tām
bija 5 komandas. Dalībniekiem bija
jāpiedalās vairākos komandu starta
veidos – meža trase, tīkla bumba,
frisbijs, tautas bumba, šaušana
mērķī un tika piedāvāti arī vairāki
individuālie sacensību veidi – lodes
grūšana, pildbumbas mešana, tāllēkšana no vietas, lecamaukla atmuguriski, ķeģļi, futbola sitieni mērķi,
bumbiņ, izlec ārā. Vairākās disciplīnās noteikumi diezgan stipri atšķīrās no oriģinālajiem
spēles noteikumiem, tādēļ sacensības bieži pavadīja jautri dalībnieku smiekli. Dalībnieki
jutās ļoti jauki un daudzi mazpulcēni atrada sev jaunus draugus. Mazpulku vadītājiem
bija iespēja piedalīties ekskursijā pa Sējas skolu un piedalīties radošajā darbnīcā, lai izgatavotu pavasara puķi no dažādiem materiāliem. Sējas novads atrodas blakus Murjāņu
novadam, ir 40 minūšu brauciena attālumā no Rīgas, tādēļ skolēnu šeit ir daudz un viņiem
tiek piedāvātas mācības ļoti jaukā, gadsimta sākumā pašu iedzīvotāju uzceltā un labi aprīkotā skolā. Skolai nesen ir uzcelts ļoti moderns sporta komplekss un šeit atrodas arī moderns ēdināšanas centrs. Pēc sacensībām mazpulcēni „Baltā galdauta’’ svētku ieskaņā
sēdās pie kopīga galda, klausījās komponista Lapšāna dziedātajās dziesmās (mums visiem
ir ļoti labi pazīstama viņa dziesma „Dzērvenīte’’), varēja uzdot jautājumus olimpisko medaļu ieguvējiem, kamaniņbraucējiem Andrim un Jurim Šiciem un paraolimpietim Aigaram
Apīnim.Nākošajā dienā – 4. maijā bija peredzēta ozolu stādīšana daudzos Latvijas novados par godu Latvijas simtgadei, tādēļ mazpulki, kuriem bija paredzēta piedalīšanās šajos
pasākumos, saņēma speciālus Latvijas Mazpulku apmetņus. Tie arī tika izmantoti, kad
Baltinavā uz ozola stādīšanu bija ieradies MK priekšsēdētājs M. Kučinskis.
Paldies Sējas mazpulkam un vadītājām par labi organizētajām sacensībām, garšīgajām
ēdienreizēm un saulaino laiku!
Baltinavas vidusskolas Mazpulka vadītāja Marita Kušnire

Lieldienu ieskandināšana Baltinavas vidusskolā
13. aprīlī Baltinavas vidusskolā notika Lieldienu ieskandināšanas pēcpusdiena. Katru gadu
šo pasākumu organizē 7. klase. Pirms pasākuma katrai klasei bija jāsagatavo ziedu virtenes
(veidotas no krāsaina papīra). Pasākumu ievadīja 7. klases priekšnesums. Skanēja dziesmas
un tika runātas tautasdziesmas par Lieldienām. Tika uzdotas mīklas, un atminējušie saņēma
balvas. Tad katras klases pārstāvis teica kādu no latviešu ticējumiem par Lieldienām un
uzkarināja klases veidotu ziedu virteni, kas darīja skolas gaiteni pavasarīgu, gaišu un svētku
noskaņām pildītu. Skolotāja Lilita Kūkoja ar 9. klases meitenēm bija izveidojusi svētku
tortes, (no auduma un citiem materiāliem), kuras arī tika novietotas 1. stāva gaitenī.
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Paldies par pasākuma organizēšanu skolotājai Tatjanai Bolgarovai un 7. klasei, skolotājai folklora ir tautas mantojums- vēsture. Tautai, kas neatceras savu pagātni, nav nākotnes!
Indrai Keišai par konsultāciju ziedu virteņu sagatavošanā un skolotājai Lilitai Kūkojai par Paldies par iespēju būt kopā!
Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas folkloras kopas ''Ganiņi'' skolotāji- R. Lāce,
skaistajām un „garšīgajām” tortēm!
V. Domarks.

Kausa izcīņu vieglatlētikas krosā

Aktivitātes BKI
Tematiskā diskotēka ‘’Ar pavasari sirdī’’
Saulainā pavasara pēcpusdienā 27. aprīlī , mazie un lielie ‘’C ‘’ klašu skolēni pulcējās uz tematisko diskotēku ‘’Ar pavasari sirdī”’, kurai gatavojās nedēļu iepriekš. Audzinātājas kopā
ar skolēniem izgatavoja afišu, meklēja un gatavoja dažādus materiālus par pavasari. Tapa
diskotēkas emblēma ‘’vizbulīte’’. Diskotēka sākās ar pastaigu un dabas vērošanu. Internāta
skolotāja Sarmīte Bukša rādīja sagatavotu interesantu prezentāciju par pavasari dabā un cilvēku dzīvē, pavasara vēstnešiem. Pēc prezentācijas noskatīšanās, skolēni aktīvi atbildēja uz
jautājumiem un ieguva diskotēkas emblēmu - vizbulīti. Diskotēkas laikā mēs baudījām
skaistu mūziku, likām gadalaika puzlītes, minējām mīklas, lasījām sakāmvārdus un parunas,
noskaidrojām ticējumus par pavasari un saņēmām gardumus. Spēlējām dažādas spēles un
gājām rotaļās, protams, cītīgi dejojām. Par to, ka bijām aktīvi dejotāji, liecināja sārtie vaigi,
skaļie smiekli un patīkams nogurums. Diskotēkas nobeigumā skolotāja Skaidrīte Supe katram dalībniekam uzdāvināja balonu un novēlēja redzēt pirmo krāsaino taureni, lai būtu piedzīvojumiem bagāta vasara. Tematiskā diskotēka visiem dalībniekiem atstāja sirdī pavasarīgu
noskaņu.
Skolotājas S. Supe, S. Bukša

26. aprīlī Baltinavas
Kristīgā internātpamatskola organizēja
tradicionālo Latgales
zonas internātpamatskolu
2017.gada
kausa izcīņu vieglatlētikas krosā. Sacensības
notika
Šķilbēnu
pagasta
Balkānu
dabas
parkā, kurās piedalījās Aleksandrovas,
Antūžu, Rudzātu,
Medumu, Maltas,
Ezersalas un, protams,
Baltinavas
skolu labākie skrējēji. Atkarībā no vecuma, dalībnieki bija
sadalīti 3 grupās un startēja 6 distancēs. Šogad laika apstākļi mūs nelutināja ar siltumu un
saulīti, bet sportistu noskaņojums bija optimistisks un rezultāti atbilstoši katra spējām un
fiziskajai sagatavotībai. Pirmo vietu komandu kopvērtējumā izcīnīja Aleksandrovas skola.
Mūsu skolas sportisti ierindojās 4. vietā, no godalgotās 3. vietas atpaliekot vien par vienu
punktu. Nestuvju nešanas sacensībās mūsu zēniem 1. vieta!
Paldies Latvijas Bērnu bāreņu fondam par kausu, skaistajām medaļām un saldumu balvām
sacensību dalībniekiem!
Sporta skolotāja J. Keiša

Boulinga līgas pusināls
25.aprīlī 10 Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas skolēni, 5 zēni un 5 meitenes, devās
uz Rīgu, lai cīnītos par iekļūšanu speciālo skolu Boulinga līgas finālā un galvenās balvasplanšetdatoru saņemšanu. Sīvā cīņā finālā iekļuva Ieva Mičurova, Kristīne Nikolajeva,
Linda Jermacāne, Aleksandrs Jerjomins, Jānis Reimandovs, Agnis Doroškevics.

Putnu dienas

Pavasara karuselis Maltā
27. aprīlī Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas 6 skolēni un skolotājas Skaidrīte S. un
Sarmīte B. devās uz Maltu, lai piedalītos Latgales speciālo skolu c apmācības līmeņa skolēnu
pasākumā
‘’Pavasara
karuselis’’.Pasākumam gatavojāmies ar lielu atbildības sajūtu, jo nepieciešams bija priekšnesums, tērpi un skolas prezentācijas
plakāts.Maltā mūs sagaidīja un pasākumu vadīja iemīļoti pasaku varoņi: Vinnijs Pūks, Sivēntiņš un Gudrā Pūce. Mēs bijām ieradušies
uz Vinnija Pūka dzimšanas dienu un uzdāvinājām viņam savu sirsnīgo priekšnesumu ‘’Ar pavasari sirdī’’.Vēl mums bija iespēja baudīt sešu
skolu brīnišķīgos apsveikumus Vinnijam
Pūkam. Kā pateicību par jaukajiem apsveikumiem, Vinnijs Pūks un viņa draugi – Sivēntiņš
un Pūce aicināja visus ciemiņus piedalīties jautrās rotaļās un diskotēkā. Noslēgumā Vinnija
Pūka komanda uzdāvināja katram pasākuma
dalībniekam dāvanu un saldumu balvu kliņģeri.
Vinnijs Pūks mūs ļoti iepriecināja, ka gadalaiku
karuselis ir iegriezts, un nākošgad mūs gaidīs
ciemos uz ‘’Vasaras karuseli’’.

Audzinātājas: S.Supe, S.Bukša

Pulkā eimu, pulkā teku...
Mūsu mazajai latviešu tautai ir bagāts folkloras mantojums. Latviešu tikumi, mīlestība uz
dabu, darbu, savu dzimteni tiek izklāstīta pasakās un teikās, izdziedāta tautasdziesmās un
izdejota raibos rakstos.11. aprīlī pirmo gadu folkloras lāde tika atvērta Sveķu internātpamatskolā, kur norisinājās festivāls '' Pulkā eimu, pulkā teku''.Tas pulcināja kuplu dalībnieku
skaitu no Vidzemes, Latgales, Rīgas skolām, Smiltenes tehnikuma, Alūksnes novada bērnu
un jauniešu ar īpašām vajadzībām biedrība ''Saulstariņi'' , kuri vēlējās parādīt latvieša dvēseles skaistumu, izdziedāt skanīgās tautasdziesmas, izdejot jautras rotaļdejas.Festivāla dalībnieku dažādie priekšnesumi apliecināja to, cik bagāti mēs esam, ka varam lepoties ar
skaistām tautasdziesmām, ritmiskām dejām, interesantām pasakām un teikām. Tika vērts
vaļā arī dainu skapis, apdziedāts gan Latvijas skaistums, gan darba tikums. Priekšnesumus
krāšņākus darīja latviešu tautas tērpi. Festivāla dalībniekiem bija iespēja redzēt un dzirdēt
latviešu tradicionālos mūzikas instrumentus- kokli, trejdeksni, taurīti un citus. Festivālā dzirdējām gan latviešu, gan skanīgās latgaliešu tautasdziesmas.Festivālā viesojās Gulbenes novada senākā folkloras kopa ''Līgo'' un jaunākā folkloras kopa ''Saulgani''.Folkloras kopas
''Līgo'' stāstniece iepazīstināja ar sava novada teikām, uzdeva mīklas, bet ''Saulgani'' iemācīja
jaunas kustību rotaļas.Sveķu internātpamatskolas direktors A. Lasis norādīja, ka folklora ir

Laikā, kad no ziemošanas vietām atgriežas gājputni, mēs, Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā organizējam Putnu dienas. Šogad tas notika vējaini saulainajā 19.aprīļa pēcpusdienā pie skolas, rotaļu laukumā. Putnu dienu tradīcijas aizsācēji skolotāji Ojārs Lācis
un Raimods Leicāns kopā ar skolēniem bija izrotājuši rotaļu laukumu ar dažādu putnu attēliem un būrīšiem. Fonā skanēja putnu balsis. Putnu dienas sākās ar folkloras kopas “Ganiņi” dziesmu, tad visi kopā – skolēni, pedagogi, pārstāvji no AS “Latvijas valsts meži”,
Latvijas Bērnu bāreņu fonda darbinieki, pārstāvji no SIA “Sārmi 4”, mūziķis Guntars Račs,
ieraudzījām Zaķu mammu (skolotāja A.Lipska) un Zaķu tēti (skolotāja V.Kubuliņa) nesam
lielu grozu ar dīvainām zaļas krāsas olām, kas vēlāk izrādījās ļoti saldas un garšīgas.
Visus klātesošos uzrunāja pārstāves no AS “Latvijas valsts meži”, kuras izdalīja skolēniem
arī nelielas informatīvas dāvaniņas. Skolotājs Ojārs Lācis bija sagatavojis dažādas mīklas
par putniem un dabu. Pēc mīklu minēšanas, skolas pagalmā ielidoja Strazds (grāmatvede
J.Boldāne), kurš meklēja savu koku, kurā dzīvot. Teatralizētajā uzvedumā mēs uzzinājām
interesantu informāciju par putniem, to dziesmām, dzīvesvietām. Skolotājs Raimonds Leicāns organizēja putnu būrīšu gatavošanas konkursu. Zaķi, Strazds aktīvi palīdzēja, neļaujot
nevienam stāvēt malā. Skolēni, ciemiņi tika sadalīti komandās un katrai komandai vajadzēja
pagatavot būrīti no dotajām sagatavēm. Darbs bija interesants, jo katram dalībniekam bija
savas domas, pieredze, prasmes. Rezultātā sanāca skaisti mājokļi putniem.
Strads vienu no putnu būrīšiem izvēlējās sev un palūdza iekārt kokā pie skolas, bet pārējos
apsolīja izkārt mežā. Pēc tam visi kopā devāmies pie ugunskura, baudījām garšīgo zupu,
cepām desiņas, spēlējām dažādas rotaļas un spēles.
Prieks, ka esam putnu draugi, ka varam kopīgi strādāt un atpūsties.
Paldies visiem pasākuma organizētājiem un atbalstītājiem!
V.Kubuliņa
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Terapeitiskās spēļu istabas atklāšana

19.aprīlis Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas dzīvē bija īpaša diena, jo piepildījās ilgi
lolotais sapnis par terapeitiskās spēļu istabas izveidošanu skolā. Sapnis kļuva par īstenību,
pateicoties Latvijas Bērnu bāreņu fonda īstenotajam projektam “Spēlēties vēlēties”, un mūsu
skola ir ceturtā, kurā bērniem būs iespēja aktīvi darboties, attīstot sīko motoriku, dažādas
sajūtas, izziņu procesus, radošās spējas, relaksēties pēc mācību stundām un vienkārši saturīgi
pavadot brīvo laiku. Svinīgajā terapeitiskās spēļu istabas atklāšanā piedalījās Latvijas Bērnu
bāreņu fonds- prezidents Kaspars Markševics, Ināra Blaua, Lāsma Vasiļjeva, Zane Roziņa,
mūziķis Guntars Račs, projekta atbalstītāji- SIA ‘Sārmi 4” pārstāvji, Baltinavas Romas katoļu
draudzes priesteris Staņislavs Prikulis, Latgales Reģionālā televīzija, Ziemeļlatgales laikraksta “Vaduguns “redaktors Edgars Gabranovs.
Pēc nelielas skolas direktores Intas Vilkastes uzrunas, svinīgo atklāšanas lentu pārgrieza
LBBF prezidents Kaspars Markševics un SIA “Sārmi 4” vadītājs Ivars Sārmiņš. Visus klātesošos ar savu priekšnesumu priecēja skolas folkloras kopa “Ganiņi”.
Savā uzrunā direktore atzīmēja, ka katra bērna ienākšana pasaulē līdzinās Dieva brīnumam.
Katrs no viņiem ir unikāls, vienreizējs un neatkārtojams. Arī bērns, kurš uz pasaules ir “citādāks” ir unikāls, vienreizējs un neatkārtojams. Katram no viņiem ir kādas spējas un talanti,
tāpēc skolotāju, vecāku uzdevums ir saskatīt šīs bērna spējas un talantus un darīt visu, lai
tos maksimāli attīstīstu. Pateicībā par atbalstu, I.Vilkaste pasniedza ciemiņiem skolas Pateicības rakstus un skolēni - pašu darinātas dāvanas. Latvijas Bērnu bāreņu fonda prezidents
Kaspars Markševics izteica prieku, ka ir izdevies atstāt skolā kaut ko paliekošu un noderīgu.
SIA “Sārmi 4”vadītājs Ivars Sārmiņš atzina, ka ir prieks palīdzēt kādai skolai īstenot projektu
par spēļu istabas ierīkošanu. Mūziķis Guntars Račs pastāstīja, ka viņa saknes ir Baltinavā,
jo viņa tēvs ir cēlies no Baltinavas, un viņš plāno biežāk uz šejieni braukt ciemos. Viņš
atzina, ka ir gandarīts, ka var kādiem bēniem ar speciālām vajadzībām palīdzēt, tā vērts ir
dzīvot. Mūziķis uzdāvināja skolai magnetafonu un vairākus mūzikas diskus, t.sk. speciāli
tapušo dziesmu albūmu bērniem “Kur dzīvo laime”, ko iedziedāja Latvijas radio popgrupa
“Dzeguzīte” un populāri dziedātāji. Baltinavas Romas katoļu draudzes priesteris Staņislavs
Prikulis iesvētīja spēļu istabu. Pēc atklāšanas, skolēniem bija iespēja izmēģināt jaunās spēles,
smilšu galda piedāvātās iespējas, pufus utt. Valdīja priecīga, radoša atmosfēra. LBBF darbinieki iepazīstināja bērnus ar spēļu noteikumiem, un visi kopā aktīvi darbojās. Bērnos bija
patiesa ieinteresētība. Daži bērni bija priecīgi spēlēt mīkstās bumbas kopā ar priesteri Staņislavu. Skola no SIA “Sārmi 4” dāvanā vēl saņēma daudz dažādu ikdienā nepieciešamu
lietu mācību virtuvei, skolas uzkopšanai.
Paldies Latvijas Bērnu bāreņu fondam par brīnišķīgo projektu, SIA “Sārmi 4” par atbalstu
projekta īstenošanai, Guntaram Račam par dāvāto magnetafonu un mūzikas diskiem!

Lieldienu gaidīšana kopā ar Čučumuižas rūķiem
Pirms Lieldienām 11.
aprīlis Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā pagāja ciemiņu
gaidās, jo vakarā visiem bija iespēja atkal
satikties ar Čučumuižas
iedzīvotājiem – Rūķu
krustmāmiņu (Kristīni
Dinu Bitēnu), rūķi
Taustiņu
(Atvaru
Sirmo), palaidnīgo rūķi
Kikī (Daci Skadiņu) un
Zaķi (Gunitu Voguli).
Zem Lielā Rūķa mices
Ir visu rūķu nams.
Un ja Tu rūķiem tici,
Tad Tev tas atrodams!
Arī mēs atradām rūķu
namu un kopā ar māksliniekiem atcerējāmies Lieldienu gaidīšanas darbus, klausījāmies un
dziedājām dziesmas, smējāmies par rūķīša Kikī nedarbiem, jautri lēkājām kopā ar Zaķi.
Pēc koncerta labprāt mielojāmies ar Latvijas Bērnu bāreņu fonda sarūpētajiem saldumiem.
Skolotāja V. Kaša

I zd e v um u sa gat avoja: Ev i ta Brok a, (tāl r. 22 470 282, e-pa sts : sab. atti e ci bas @ ba l ti na va. l v )
Ie s pi e st s S I A “La tgal e s dr u k a”, R ēzek ne, Bazn ī ca s i e l a 28 , LV- 460 1.
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