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Baltinavas katoļu baznīcā kļūst siltāk

2015. gadā Baltinavas Romas katoļu draudzes dievnamā tika veikti baznīcas labiekārtošanas darbi. Tika
pabeigta 2014. gadā uzsāktā baznīcas lielo logu stiklojuma restaurācija. Logu augstums ir 4 metri un platums
1metrs un 70 centimetri. Līdzekļus logu atjaunošanai
saziedoja draudzes locekļi un arī paši bija darbu veicēji,
liels atbalsts tika saņemts arī no biedrības “Sukrums”
un īpaši Aigara Keiša. Visus nepieciešamos materiālus
varēja iegādāties par draudzes locekļu ziedojumiem. Saziedoto līdzekļu pietika ne tikai logu restaurācijai, bet
arī baznīcas jumta labošanai, kur nācās lūgt profesionāļu un skārda meistaru palīdzību.
Runājot par baznīcas logiem, ja baznīcas lielo logu ārējā
stiklojuma nomaiņa ir noslēgta, tad vēl ir nepieciešams
sakārtot vēl mazākos logus. Proti, divus apaļos logus
virs baznīcas ģērbkambariem, šiem logiem jāmaina gan
iekšējais gan arī ārējais stiklojums, un arī citus logus,
kuri atrodas dievnama tornī un bēniņu telpā. Tāpat ir paredzēta arī baznīcas torņa labiekārtošana, kas ļautu tā apmeklētājiem izmantot to
kā skatu torni un aplūkot Baltinavas apkārtni. Pie paredzamajiem darbiem varētu pieskaitīt arī baznīcas durvju sakārtošanu.
Taču, vislielākais prieks, pašlaik, ir par to, ka ir izdevies sakārtot arī dievnama iekšpusi, proti, altārtelpu un baznīcas solu rindas. Tas bija
iespējams pateicoties zemnieku saimniecības “Amatnieki un Riekstiņi” noziedotajiem un sagatavotajiem kokmateriāliem un Normunda
Švīgera veiktajam kvalitatīvajam darbam. Tajās solu rindās kuru vēl pietrūka koka kāju palikņu tie tika ierīkoti un tie domāti tam, lai
ziemas laikā draudzes ticīgajiem nav jāstāv uz aukstās flīžu grīdas.

Ar pirmajiem šī gada siltajiem saules
stariem un gaisā virmojošo pavasara
smaržu atnācis marts. Ar pirmo pavasara siltumu ir pavadītas arī Lieldienas
, kas mums katram ir kā garīgās atspirdzināšanās laiks. Lieldienās esam pārgājuši uz vasaras laiku, un drīz jau
varēsim ar pilnu krūti sākt vasaras darbu
cēlienu. Aprīļa sākumā Baltinavā un arī
visā Latvijā notiks meistaru dienas „Satiec savu meistaru”, kā ietvaros Baltinavā
notiks
rotaļdeju,
paražu,
sakāmvārdu meistardarbnīca , kā arī
Ziemeļlatgales cimdu adīšanas darbnīca,
atskats uz pasākumu būs skatāms nākamajā „Baltinavas vēstis” numurā. Savukārt, 23. Aprīlī visā Latvijā un arī
Baltinavā norisināsies „Lielā Talka”visi baltinavieši laipni aicināti piedalīties apkārtnes sakopšanā. Talkas vietas
drīzumā tiks izziņotas un publicētas novada mājaslapā.
Tā kā pavasaris ir sevis garīgās attīrīšanas laiks - visiem novēlu- ieklausīties
sevī, pārvērtēt savu dzīvi, padomāt, kas
mums katram sevī nepatīk, un kā to mainīt. Kā arī mūsdienu pasaules straujajā
ritmā, kad apkārt ir daudz negatīvā- būt
iecietīgākiem un laipnākiem pret saviem
līdzcilvēkiem ! Lai Veicas !
Evita

Īsumā

Beidzot draudzes dievnamā izdevās atrasta risinājumu arī siltuma sistēmas realizācijai. Nav noslēpums, ka mūsu dievnams ziemas laikā
ir diezgan vēss. Reizēm temperatūra var pazemināties pat līdz -10, vai pat -15 grādu iezīmei. Piemēram šoziem, zemākā temperatūra baznīcā tika fiksēta -8 grādi. Tādēļ vienmēr aktuāls bija jautājums par kādu siltuma risinājumu. Klasiskā apkures ierīkošana, apkalpošana un
uzturēšana ir ļoti dārgs prieks. Tam par iemeslu ir baznīcas lielā iekšējā platība, augstie griesti, lielie siltuma zudumi durvju un logu dēļ.
Pietam, Baltinavas katoļu baznīca ir arī valsts nozīmes kultūras piemineklis un tādēļ ir aizsargāta pret iejaukšanos tās iekšējā un ārējā izskatā.
Tādēļ nācās meklēt citus risinājumus un tika izvēlēti solu elektriski apsildītāji. Katrā solu rindā uz sēdekļiem ir paklājiņš ar iestrādātu sildelementu, to ieslēgt ir iespējams solu galā un tas tiek lietots dievkalpojumu laikā. Tādā veidā sildīta tiek nevis baznīcas telpa, bet gan
katrs cilvēks individuāli. Sākumā paklājiņi tika uzstādīti pirmajām solu rindām, taču nu apsildāmi ir jau visi soli. Pateicība arī Agrim Mežalam sakarā ar palīdzību elektrosistēmas izstrādē un piedalīšanos elektroinstalācijas ierīkošanā. Draudzes locekļi ir ļoti pateicīgi prāvestam
un visiem darbu veicējiem, par ieguldīto darbu un pūlēm! Liels prieks, ka mūsu mīļā baznīciņa kļūst ērtāka, siltāka, mājīgāka, kā arī
vizuāli vēl pievilcīgāka!
Teksts,foto: Baltinavas Romas katoļu draudzes locekļi

VUGD informācija par kūlas
ugunsgrēkiem.
Saistībā ar kūlas ugunsgrēkiem Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienests kontrolē, vai tiek ievērotas Ministru kabineta
2004.gada 17.februāra noteikumu Nr.82
„Ugunsdrošības noteikumu" prasības. Ja
konstatēts pārkāpums, tiek uzsākta administratīvā lietvedība saskaņā ar Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksu.
Ugunsdrošības noteikumu 3.punktā
noteikts, ka ikvienas personas pienākums
ir nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos vai
darbības, kas var novest pie ugunsgrēka.
Savukārt 20.punkts nosaka, ka objekta teritoriju sistemātiski attīra no degtspējīgiem atkritumiem, bet ap ēkām 10
metrus platu joslu attīra no sausās zāles
un nenovākto kultūraugu atliekām. atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa (turpmāk – LAPK) 179.panta ceturtajai daļai par kūlas dedzināšanu uzliek
naudas sodu fiziskajām personām divsimt
astoņdesmit līdz septiņsimt euro;
Atbilstoši LAPK 51.panta otrajai
daļai par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu,
lai novērstu kūlas veidošanos, uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt
četrdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām - no septiņsimt līdz
divtūkstoš deviņsimt euro; Vairāk informācijas www.baltinava.lv sadaļā Jaunumi/pašvaldība
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Priekšsēdētājas sleja

....Nu jau garām arī marts ar skaistākajiem pavasara svētkiem- 8.martu un Lieldienām. Lai gan daļa neatzīst 8.marta
svētkus, jo tie nākot no padomju laikiem, bet man tie patīk!
Es īpaši pat neuzsvērtu, ka tā ir Sieviešu diena, bet pirmie
pavasara svētki gan - un kur nu vēl, ja darba kolēģi katru
gadu mūs pārsteidz ar ziediem un brīnišķīgiem apsveikumiem
gan klātienē, gan virtuālajā vidē. Varbūt esmu vecmodīga,
bet man patīk, ja vīrietis pasniedz ziedus, īpaši vizbulītes vai
tulpes...
Daba mūs šogad palutināja ar skaistu Lieldienu laiku. To varēja izbaudīt no saullēkta līdz rietam
un visu gadu sev un mīļajiem „ieprogrammēt” možu un veselīgu. Arī piecelties rītā vairs nav tik
grūti, jo aiz loga daudz gaismas un putni vidžina kā traki. Lai gan sinoptiķi sola vēl vēsāku laiku,
bet daba ir pamodusies-pilnīgi jūtu kā mainās iekšējā enerģija no mierīgākas uz tādu aktīvāku,
kad nevar vairs palikt istabā, bet gribas darboties ārā. Vēl jau šis ir brīdis pirms...Pēc pāris nedēļām jau vairs nevarēs tā mierīgi baudīt pavasari, jo gaidīs lielie darbi, kad sāksim gatavot zemi,
sēt un stādīt. Kaut gan mana čaklā pārtīruma kaimiņiene, jau ir izauklējusi milzum daudz jauno
stādiņu un turpina tos apčubināt ar tādu gādību un rūpēm, ko ne katrs spēj! Man gan tikai daži
sīpolloki uz palodzes!
Pavasaris nāk arī ar lieliem darbiem apkārtnes sakopšanā, jo pēc mēnešiem ilgušās pelēcības,
tagad, kad debesis ir dzidri zilas un arī saulīte šķiet lielīga, acīs īpaši krīt nekārtības un nesakoptās
vietas. Prieks par saimniekiem, kuri jau pirmajās sausajās dienās rosās ap mājām. Bēdīgi, ka
mums arī Baltinavas centrā ir neapdzīvotas mājas, kas stāv nekoptas. Esam jau uzsākuši sarunas
un ceru, ka vienosimies ar mantiniekiem par dažu ēku nojaukšanu. Tā kā pašvaldībai nav nekādas
tehnikas, šie darbi prasa samērā lielus izdevumus. Aprīlis ir Lielās talkas- spodrības mēnesis, tuvākajā laikā tiks izziņotas talkošanas vietas – aicinu visus piedalīties, ja ne kopīgajā talkošanā,
tad vismaz sev tuvākās apkārtnes sakopšanā, jo pati daba mostoties ar savu neizsīkstošo enerģiju
māca mūs tiekties uz pilnību un radī sev apkārt skaistumu vienkāršībā.
2.martā kopā ar Balvu, Gulbenes, Rugāju novadu pārstāvjiem piedalījos SIA «Balvu un Gulbenes
slimnīcas apvienības» sapulcē. Tikšanas laikā tika apspriesti jautājumi par slimnīcu apvienības
gada pārskata apstiprināšanu. No Balvu un Gulbenes slimnīcas apvienības vadības izskanēja solījums par ārstu-speciālistu pakalpojumu paplašināšanu apvienībā un piedāvājums tikties arī ar
mūsu novada deputātiem, kas arī notika marta domes sēdē, uz kuru bija ieradies valdes priekšsēdētājs Marģers Zeitmanis un vietniece Alīda Vāne, kuri sniedza izsmeļošu informāciju par slimnīcu
apvienības darbu un atbildēja uz uzdotajiem jautājumiem.
Vēl mēneša sākumā tikos ar Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra direktori Intu Kaļvu, kur
tikšanās reizē tika pārrunāts par Uzņēmējdarbinieku dienu norisi šī gada 8. un 9. jūlijā. Kopā ar
nekustāmo īpašumu speciālistiem piedalījos VZD organizētajās reģionu dienās Gulbenē par jaunāko likumdošanā, kadastra datu kārtošanu un zemes reformas pabeigšanas darbiem. Tā kā pie
mums – internātpamatskolā notiek šuvēju apmācības, ko organizē NVA, pabiju viņu nodarbībā
un izteicu priekšlikumu aizbraukt uz Viļakas novada Mežvidu šūšanas cehu kā potenciālu prakses
un darba vietu, ko arī noorganizējām un 15.martā tur notika tikšanās. Aprīlis arī iezīmējas ar
daudz un dažādiem pasākumiem, sēdēm un sanāksmēm, kā arī ciemiņu no Holandes un Rundāles
novada uzņemšana. Bet saulīte taču dāvā mums enerģiju - viss notiks! Siltu, skaistu pavasari!
Lidija Siliņa

Domes ziņas
Domes sēdes 17.03. lēmumi

Izdara grozījumus budžetā
Veica grozījumus un samazināja pamatbudžeta izdevumus par 2500 €. Palielināja pamatbudžeta kases līdzekļu atlikumu uz 31.12.2016 par 2500 €.
Nosaka projekta “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” pieteikumu iesniegšanas kārtību un finansējuma piešķiršanu
Noteica sekojošu ceļu sadalījumu projekta “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana
lauku apvidos” pieteikuma iesniegšanai LAD – 1.prioritātes ceļam Čudarīne-Obeļova (0
– 5,93 km), ar proporcionāli sadalīto attiecināmo izmaksu summu 224 195 € un 2.prioritātes ceļam Baltinava-Abriņas (0 – 1,85 km) ar proporcionāli sadalīto attiecināmo izmaksu
summu 69 943 €, vadoties no kopējās Baltinavas novadam paredzētās attiecināmo izmaksu
summas 400 000 €.
Atliek novērtēšanas un izsoļu komisijas lēmumu
Atlika Baltinavas novada domes Novērtēšanas un izsoļu komisijas 2016.gada 26.janvāra
lēmuma, ar kuru komisija ir atteikusi izsniegt izziņu par Baltinavas novada pašvaldības
atteikumu par pašvaldības atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām vai pirmpirkuma tiesību
izmantošanu par atsavināšanas darījuma rezultātā iegūto nekustamo īpašumu “Gabaliņi”
izskatīšanu līdz brīdim, kad Baltinavas novada domes rīcībā būs tiesas nolēmums vai citi
valsts iestāžu izsniegti dokumenti, kuri apliecinās, ka nekustamais īpašums “Gabaliņi” ir
ticis atsavināts atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumiem, un darījums
par nekustamā īpašuma “Gabaliņi” atsavināšanu būs ticis atzīts par tiesisku un spēkā esošu.
Atbalsta aicinājumu izvietot afišas un norādes
Atbalstīja biedrības “Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā” aicinājumu izvietot afišas
un norādes par parakstīšanās vietām un iespējām izteikt savu viedokli par likumprojektu
“Grozījumi likumā "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”, kā arī Atbalstīja biedrības “Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā” aicinājumu
radīt iespēju invalīdiem un slimām personām parakstīties, šīs personas apmeklējot mājās,
par likumprojektu “Grozījumi likumā "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”.
Piešķir atzinības rakstus un naudas balvas
Piešķīra Baltinavas novada domes Atzinības rakstu motokluba „Grifs” un motokrosa komandas"CAMK Latgale" sportistam Ivo Benediktam Skabam par uzrādītajiem augstajiem
rezultātiem 2016.gada Latvijas čempionātā un Latgales čempionātā ziemas motokrosā, kā
arī piešķīra Ivo Benediktam Skabam naudas balvu

Ar pilnu domes sēžu lēmumu sarakstu iespējams iepazīties mājaslapā www.baltinava.lv
sadaļā pašvaldība/domes sēdes
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2016. gada Marts
Par Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas
centra sniegtajiem pakalpojumiem

Sākot ar 2015.gada 2.oktobri novada domes ēkā ir atvērts Valsts un pašvaldības vienotā
klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC), kurā ikviens iedzīvotājs var saņemt noteiktus 8
valsts iestāžu pakalpojumus:
•Valsts ieņēmumu dienests;
•Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra;
•Lauku atbalsta dienests;
•Nodarbinātības aģentūra;
•Valsts darba inspekcija;
•Valsts zemes dienests;
•Uzņēmumu reģistrs;
•Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.
Šogad Valsts ieņēmumu dienestā (VID) Gada ienākumu deklarāciju gan elektroniski, gan
papīra formātā iespējams iesniegt ne tikai VID klientu apkalpošanas centros (neatkarīgi
no deklarētās dzīvesvietas), bet arī VPVKAC Baltinavas novada domes ēkā.
Uz konsultāciju par Gada ienākumu deklarācijas iesniegšanu elektroniski līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments (pase vai eID karte), internetbankas kodu karte un maksājumus
apliecinošie dokumenti (par izglītību, medicīnas un zobārstniecības pakalpojumiem). Ja
persona nav internetbankas lietotājs, vienotajos klientu apkalpošanas centros ir iespēja
iegūt lietotāja vārdu un paroli, ar kuru varēs pieslēgties EDS sistēmai un izmantot visus
tajā pieejamos VID e-pakalpojumus.
VPVKAC no VID ir deleģēti šādi pakalpojumi
•Elektronisko algas nodokļu grāmatiņa,
•Gada ienākumu deklarācijas pieņemšana,
•Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumi,
•Pieteikšanās Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) lietošanai.
Lai saņemtu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) sniegtos pakalpojumus un
izmaksātos pabalstus, vairs nav jābrauc uz Balviem, bet iesniegumus pabalstu un pakalpojumu saņemšanai var aizpildīt un iesniegt uz vietas VPVKAC. Iesniegumus VPVK
pieņem:
1.Pabalstu saņemšanai:
2.Pakalpojumu saņemšanai:

•Slimības pabalsts;
•Brīvprātīgā pievienošanās valsts sociālajai
•Maternitātes pabalsts;
apdrošināšanai;
•Bērna piedzimšanas pabalsts;
•Pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas
•Bērna kopšanas pabalsts;
iemaksas;
•Ģimenes valsts pabalsts;
•Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.lī•Vecāku pabalsts;
meņa) dalībnieka reģistrācija un ieguldījumu
•Paternitātes pabalsts;
plāna izvēle;
•Bezdarbnieka pabalsts;
•Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.lī•Bērna invalīda kopšanas pabalsts;
meņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu
•Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama plāna maiņa.
kopšana;
•Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās;
•Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts;
•Apbedīšanas pabalsts;
•Vienreizējs pabalsts mirušā pensionāra laulātajam (pensionāram);
•Invaliditātes pensija.

Lauku atbalsta dienestā pieteikties platību maksājumiem no 2016.gada var tikai elektroniski. Lai kļūtu par elektroniskās pieteikšanās sistēmas (EPS) lietotāju, Jums ir jānoslēdz
līgums “Par Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmas pakalpojumu izmantošanu”. Līgumu papīra formā, tie, kuri nav saņēmuši LAD sūtīto vēstuli ar līguma 2
eksemplāriem, var saņemt VPVKAC. Sākot ar 11. aprīli Lauku attīstības konsultante Sarmīte Tabore, kā arī VPVKAC speciālisti sniegs konsultācijas, kā pieteikties un kā aizpildīt
iesniegumus caur EPS platību maksājumu saņemšanai.
Konsultāciju sniegšana par Nodarbinātības valsts aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem:
1.CV un vakanču reģistrēšana;
2.Informatīvās dienas e-versijas
3.Profilēšana;
4.Karjeras pakalpojumi;
5.Apmācību monitorings;
6.Darba tirgus prognozes.
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegtie pakalpojumi, kurus var saņemt
VPVKAC:
1.Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana;
2.Manā īpašumā deklarētās personas;
3.Mani dati Iedzīvotāju reģistrā;
4.Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē;
5.Pārbaude, vai persona ir iekļauta Iedzīvotāju reģistrā un vai nav ziņu par personas
nāvi;
6.Personvārdu meklēšana personvārdu datu bāzē u.c.
Uzņēmumu reģistra e-pakalpojumi:
1.Konsultāciju sniegšana par e-pakalpojumu „Reģistrācija UR vestajos reģistros”.
2.Konsultāciju sniegšana par e-pakalpojumu „Izziņu pieprasīšana no UR vestajiem reģistriem”.
Konsultāciju sniegšana par Valsts zemes dienesta pakalpojumiem un e-pakalpojumiem.
Konsultāciju sniegšana par Valsts darba inspekcijas e-pakalpojumiem iedzīvotājiem, darba
devējiem un citām iestādēm.
Plašāka informācija par VPVKAC sniegtajiem pakalpojumiem, informācija pieejama mājas
lapās www.latvija.lv un www.baltinava.lv
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2016. gada Marts

audzējot augus nektāra ieguvei”, atbalstu var saņemt, ja audzē nektāraugus, deklarē vismaz 3 dažādas
kultūras, nodrošina 1 bišu saimi uz 0,5 ha, bišu saimēm auga ziedēšanas laikā jāatrodas ne vairāk kā
Baltinavas novada domes ēkā ikvienam novada iedzīvotājam ir pieejami veļas maz- 200 m attālumā no deklarētās platības robežas, kārto lauku vēsturi, saistību periods ir 5 gadi.
gāšanas un žāvēšanas, kā arī dušas pakalpojumi.
Neskaidrību gadījumā var griezties pie lauku attīstības konsultantes S.Tabores.
Sākot ar 1. aprīli ir noteiktas šādas pakalpojumu cenas:
Teksts: S.Tabore
Nr.pk. Pakalpojums
Mērvienība
Cena (EUR)

Par pašapkalpošanās veļas mazgātavas pakalpojumu cenām

1.
1.1.

Veļas mazgāšana

1 cikls

Trūcīgām ģimenēm ar bērniem 1 cikls 1 x mēnesī

2.1.
3.

Pārējie iedzīvotāji 1 cikls
Veļas žāvēšana
1 cikls
Dušas lietošana

1x
1 cikls

0,53
1,24

1.2.
2.
3.1.
3.2.

Trūcīgām ģimenēm ar bērniem
Pārējie iedzīvotāji

1x

1 reize līdz 40 min

1,05

1 x mēnesī katram 0,64
bērnam
1x
1,27

Trūcīgām ģimenēm (personām), lai saņemtu pakalpojumu par samazināto pakalpojuma maksu, jāuzrāda trūcīgās ģimenes (personas) statusa izziņas oriģināls.
Lai saņemtu pakalpojumu, lūdzu vērsties Sociālajā dienestā!
Pašapkalpošanās veļas mazgātavas darba laiks:
Otrdienās no 9:00 līdz 13:00
Ceturtdienās no 14:00 līdz 18:00

Informē sociālais dienests

Februāra mēnesī spēkā trūcīgas personas statuss 95 personām
Sociālajiem pabalstiem izlietotie līdzekļi € 2102,35
No tiem:
pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai izmaksāts 14 mājsaimniecībām
€ 890,71
dzīvokļa pabalsts izmaksāts 11 mājsaimniecībām € 546,00
pabalsts veselības aprūpei medikamentu iegāde bērniem 1 personas € 52,00
pieaugušo ēdināšanas pabalsts 1 persona € 25,00
pabalsts audžuģimenei- € 588,64
Izdevumi par 5 personu uzturēšanos ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā – Viļakas novada Šķilbēnu
pagasta sociālās aprūpes mājā € 1016,50
Izdevumi par 2 personu uzturēšanos ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā pansionātā „Balvi”
€ 174,84

Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana elektroniski – ērti, ātri un vienkārši!

Valsts ieņēmumu dienests atgādina, ka 2016. gada 1.martā sākas Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana gan tiem nodokļu maksātājiem, kam tas jādara obligāti, gan tiem, kuri to vēlas darīt brīvprātīgi, lai saņemtu iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu par ārstniecības, izglītības un citiem
Marta mēnesī Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēdē komitejas locekļi (Vik- attaisnotajiem izdevumiem.VID aicina ikvienu nodokļu maksātāju iesniegt deklarāciju, izmantojot
tors Graudumnieks, Guntars Bartkevičs, Sarmīte Tabore) tikās ar Baltinavas novada VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), jo tas ir daudz ērtāk, ātrāk un vienkāršāk!
mājražotājām Anitu Kašu, Aldu Meščanovu un Valentīnu Dauksti. Tikšanās noritēja
lietišķā atmosfērā, kopīgā diskusijā tika izrunātas iespējas vietējo labumu tirdziņu EDS automātiski tiek atspoguļota visa VID rīcībā esošā informācija par nodokļu maksātāju, proti,
organizēšanai Baltinavā, ņemot vērā gūto pieredzi.
nodokļu maksātāja gūtie ienākumi, neapliekamie ienākumi, informācija no kredītiestādēm par veikAnita, Alda un Valentīna uzsvēra to, ka apkārtējos novados jau šādi tirdziņi notiek tajām iemaksām pensiju fondos, informācija no apdrošināšanas sabiedrībām par veiktajām iemaksām
un arī viņas aktīvi brauc un piedāvā savu produkciju. Izklāstot savu pieredzi, māj- par dzīvības apdrošināšanas pakalpojumiem, kā arī no iepriekšējiem gadiem pārnestie attaisnotie izražotājas ieteica Baltinavā tirdziņu organizēt katra mēneša otrajā piektdienā 8:00 – devumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem.
12:00 ar domu, ja Baltinavā sagatavoto produkciju neizdodas pārdod, to varētu izdarīt sestdienās citu novadu tirdziņos. Tāpat tika izrunātas iespējas rīkot svētku tir- Tādējādi iedzīvotājiem, kuri vēlas atgūt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem
dziņus. Mājražotājas atzinīgus vārdus izteica par Ziemassvētku tirdziņa izdevumiem, tas ir, par saņemtajiem ārstniecības, zobārstniecības vai izglītības iegūšanas pakalpoorganizēšanu, kas notiek jau divus gadus. Komitejas locekļi atbalstīja ideju arī par jumiem,veselības apdrošināšanas prēmiju maksājumiem, veiktajām iemaksām pensiju fondos vai
citu svētku tirdziņu rīkošanu, piem: Lieldienu tirdziņš, Līgo dienas tirdziņš, Mār- par dzīvības apdrošināšanas pakalpojumiem — deklarācijas pielikumā D4 pašām papildus jānorāda
tiņdienas tirdziņš, kā arī vietējo labumu tirdziņš Baltinavas novada svētkos. Komi- un jāpievieno attaisnojuma dokumenti (čeki un kvītis, tos iepriekš nofotografējot vai ieskenējot) tikai
tejas locekļi izteica viedokli, ka novada dome arī var daudz palīdzēt tieši ar par tām summām, par kurām VID rīcībā informācijas nav un kuras VID nav iekļāvis deklarācijā.
informācijas izplatīšanu par tirdziņu organizēšanu – ievietojot paziņojumus novada
mājas lapā un izliekot afišas arī blakus novados, tāpat palīdzēt uzaicināt arī citu no- Lai kļūtu par EDS lietotāju, vairs nav jāslēdz arī līgums ar VID, bet ikviens var lietot EDS, izmantojot
vadu mājražotājus piedāvāt savu produkciju, lai pircējiem būtu daudzpusīgs sorti- www.latvija.lvsniegto tehnisko risinājumuun pieslēgties ar savas internetbankas lietotājvārdu, attiements. Tika izdiskutēts par tirdziņa rīkošanas vietu. Vasarās periodā tirdziņi notiks cīgo kodu no kodu kartes vai kodu kalkulatora un paroli, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes iztirgus laukumā, bet ziemas periodā Baltinavas kultūras nama foajē telpā.
sniegto eID viedkarti vai VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centra" izsniegto elektronisko
Gribu pavēstīt patīkamu ziņu baltinaviešiem – pirmais vietējo labumu tirdziņš notiks paraksta viedkarti (e-parakstu).
13.maijā Baltinavas tirgus laukumā plkst. 8:00 – 12:00.
Liels paldies Anitai Kašai, Aldai Meščanovai un Valentīnai Daukstei par ieteiku- Ir pieejamas vairākas iespējas, kā saņemt profesionālu un kvalitatīvu atbalstu, iesniedzot Gada ienāmiem, priekšlikumiem un lietišķo diskusiju!
kumu deklarāciju elektroniski: konsultācija tuvākajā VID klientu apkalpošanas centrā vai arī kādā
Ja Baltinavas novada mājražotājiem, amatniekiem un iedzīvotājiem ir labas idejas no Valsts un pašvaldības vienotajiem klientu apkalpošanas centriem, kur pašvaldības darbinieks ir
un priekšlikumi vietējo labumu tirdziņu rīkošanai arī kritika un aizrādījumi, lūgums apmācīts sniegt atbalstu darbam ar VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).
izteikt personīgi S.Taborei vai telefoniski 28399183, vai nosūtot e-pastā: planosana@baltinava.lv .
Atbalstu darbam ar VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu pašvaldību darbinieki sniedz 66
Teksts: S.Tabore VPVKAC, tajā skaitā, arī Baltinavas novada pašvaldībā. Uz konsultāciju līdzi noteikti jāņem pase
vai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegtā personas apliecība, internetbankas lietotājvārds,
Aktuāli lauksaimniekiem!
internetbankas kodu karte vai kodu kalkulators, parole un attaisnojuma dokumenti (čeki, kvītis utt.).

Baltinavā būs vietējo labumu tirdziņš!

Platību maksājumu pieteikumi 2016.gadam iesniedzami no 11.aprīļa līdz
22.maijam EPS. LAD konsultants Baltinavas novada dome būs pieejams 11.aprīli
no plkst. 9:00-16:00. Pārējā laikā varēs griezties pie lauku attīstības konsultantes
gan aizpildīt bloka kartes EPS, gan pēc konsultācijām bloka karšu aizpildē. Konsultācijas sniegs arī Klientu apkalpošanas centrā.
Līdz 1.maijam pagarināta bloka karšu precizēšana.
Papīra formātā šogad varēs iesniegt tikai, ja līdz 10.maijam pretendents būs griezies LAD ar iesniegumu par bloka karšu izdruku papīra formātā!
Liela uzmanība jāpievērš saimniecībām, kuras pieteicās uz “Mazo lauksaimnieku
atbalsta shēmu”, jo platība, kas pieteikta 2015.gadā nevar tikt samazināta, piem:
ja saimniecība 2015.gadā pieteica 1,5 ha, tad arī 2016.gadā jābūt vismaz 1,5 ha,
palielināt var! Saimniecība nedrīkst būt mākslīgi sadalīta, lai iegūtu MLS atbalstu.
Neaizmirsīsim Zaļināšanas prasību ievērošanu – saimniecībām 10 -30 ha aramzemes jābūt vismaz 2 kultūraugiem un galvenais kultūraugs neaizņem vairāk par
75%, virs 30 ha aramzemes jābūt vismaz 3 kultūraugiem galvenais kultūraugs neaizņem vairāk par 75% un 2 galvenās kultūras neaizņem vairāk par 95%; ja saimniecībā ir vairāk par 15 ha aramzemes jānodrošina vismaz 5% ENP (ekoloģiski
nozīmīgās platības).
Līdz 15.augustam zālājiem jābūt nopļautiem un novāktiem vai noganītiem.
Līdz 15.septembrim jābūt nopļautiem un novāktiem vai noganītiem zālājiem, ko
izmanto ārstniecības augu vākšanai, nektāra iegūšanai vai BVZ.
Ja saimniecība saņem virs 5000 euro tiešmaksājumus, saimniecībai jāievēro Aktīvā
lauksaimnieka statuss.
Tāpat saimniecībām ir iespēja saņem BSA (brīvprātīgi saistītais atbalsts) par slaucamām govīm, par kazām, par aitu mātēm, par liellopiem, par proteīnaugiem, cietes
kartupeļiem, par sertificētas sēklas kartupeļiem, par sertificētu labības sēklu, par
miežiem, par vasaras rapsi, par dārzeņiem, par augļiem un ogām.
Ar 2016.gadu ir jauns maksājums biškopības nozarei “Saudzējošās vides izveide,

Tiem, kas vēlas saņemt atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli, Gada ienākumu deklarāciju brīvprātīgi var iesniegt:
par 2015.gadu -līdz 2019.gada 17.jūnijam
par 2014.gadu - līdz2018.gada 16.jūnijam

par 2013.gadu - līdz 2017.gada 17.jūnijam
par 2012.gadu -līdz 2016.gada 16.jūnijam.

Plašāka informācija pieejama VID mājaslapā sadaļā «Gada ienākumu deklarācija». Jautājumu un
neskaidrību gadījumā iedzīvotāji var arī zvanīt uz VID Nodokļu un muitas informatīvo tālruni
67120000 vai arī iesūtīt savu jautājumu rakstiski VID mājaslapā „Uzdot jautājumu VID".

Uzņēmējiem - informatīvs seminārs par pieejamo
ES fondu finansējumu!

13. aprīlī plkst.10.00 Balvos, Vidzemes iela 2B, konferenču zālē Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs sadarbībā ar „ Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centru" rīko informatīvo semināru par pieejamo ES fondu finansējumu uzņēmējiem.
Pieteikšanās Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā – zvanot 26461435 vai rakstot gunta.bozoka@balvi.lv līdz 8. aprīlim.

Iepazīties ar semināru tēmām un laikiem iespējams www.baltinava.lv/sadaļā jaunumi/aktualitātes
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Baltinavas novada domē jauna darbiniece
Inta Ločmele, Baltinavas novada Kultūras darba organizatore.

1.Pastāstiet mazliet par sevi ( no kurienes Jūs
esat ? Kāda izglītība iegūta ? kāpēc izvēlējāties
strādāt tieši par kultūras nama organizatoru?
Esmu no Šķilbēnu pagasta Viļakas novadā. Pēc izglītības esmu uzņēmējdarbības speciāliste. Par kultūras nama vadītāju izvēlējos strādāt jo tā ir nozare
kur var izpausties dažādās jomās – gan komunikācijā ar cilvēkiem, gan dokumentu kārtošanā, gan radošajā jomā. Tāda vispusīga profesija.
2.Kas ietilpst Jūsu amata pienākumos? Vai šī ir
pirmā pieredze kultūras nama organizatores
amatā ?
Manos pienākumos ietilpst novada kultūras dzīves
organizēšana, pasākumu plānošana, informēšana par
tiem, dekorāciju veidošana. Jāraksta arī scenāriji un
jāvada pasākumi, kā arī daudz dažādu citu organizatorisku darbību. Esmu jau ar to saskārusies, jo pirms tam strādāju Kultūras centrā „Rekova” Šķilbēnu pagastā un tagad gūto
pieredzi izmantoju šeit.
3.Kas ir patīkamākais strādājot kultūras organizatora darbu ?
Vispatīkamākais ir gandarījums par izdevušos pasākumu. Īpaši ja tas ir paticis gan pašai,
gan apmeklētājiem. Tā ir sajūta ko jācenšas gūt pēc katra pasākuma. Lai gan vienmēr jau
gribas, lai nākamais būtu vēl labāks.
4.Vai jau esat iestrādājusies jaunajā darba vietā un iejutusies jaunajā darba kolektīvā ?
Es domāju, ka jā, jo ir iepazīti cilvēki ar ko jāsadarbojas, lai gan tik īsā laikā to visu nevar
apgūt. Tomēr cenšoties darbu paveikt labi, iestrādāšanās notiek diezgan ātri, lai gan reizēm
diena liekas pārāk īsa.
5.Ko Jums patīk darīt brīvajā laikā ?
Brīvajā laikā cenšos vairāk laika veltīt bērniem, jo tagad viņi mammu redz retāk. Lai gan
brīvā laika ir maz, tomēr cenšos nekavēt deju mēģinājumus, jo dejoju eksotiskās dejas.
Tāpat bieži svētdienās braucu līdzi dēlam uz sporta deju sacensībām.
Evita Broka, Foto:no Intas Ločmeles personīgā arhīva

Sveic nozīmīgā dzīves jubilejā
Un kas par to, ka gadu vesels klēpis,
Kā pļavu ziedi laika vāzēs mirdz,
Gan sūrumu, gan prieku katrs slēpis,
Bet viss ir bijis vajadzīgs priekš sirds.
Lai sajustu - cik dzīve tomēr skaista,
Kur tā kā darba bite vari būt,
To sudrabu no mirkļa kārēm vācot,
Kas neapsūb un vējos nepazūd!
/ K.Apšukrūma /

Lieldienu pasākums Baltinavā.

27. aprīlī plkst 13:00 Baltinavas Kultūras namā pulcējās bērni kopā ar vecākiem, lai šo
svētku dienu pavadītu kopīgās aktivitātēs. Mazajā zālē visi ripināja līdzi paņemtās Lieldienu olas, pārbaudīja savas prasmes olas nešana ap šķēršļiem, šūpojās šūpolēs. Tāpat
bērniem patika krāsot papīra olas, lai rotātu Lieldienu koku, jo tas dod cerību rudenī sagaidīt bagātu augļu ražu. Un, redzot, kā bērni centās āboliem šogad būtu jābūt daudz.
Pēc atrakcijām kultūras nama apmeklētāji baudīja Baltinavas etnogrāfiskā ansambļa un
Baltinavas mūzikas un mākslas skolas kapelas sagatavoto koncertu. Pēc koncerta noskatījāmies Danskovītes lugas „Izbruočietī anonimi” pirmizrādi amatierteātra „Palādas” izpildījumā.

Teksts, Foto: Inta Ločmele

Sieviešu dienai veltīts koncerts Grand Duo
8. martā, Sieviešu dienas pēcpusdienā, Baltinavas kultūras namā notika krāšņs klasiskās mūzikas koncerts “Grand Duo”, kas bija
kā klarnetes un klavieru saspēle divu mūsdienu pazīstamāko kamermūzikas izpildītāju
klarnetista Mārtiņa Circeņa un pianistes Agneses Egliņas izpildījumā. Koncerta laikā
mākslinieki iepazīstināja klausītājus ar koncerta programmu, kā arī pastāstīja par savu
profesionālo darbību mūzikā. Koncerta laikā
bija dzirdami Bēla Kovāča, Jāņa Mediņa,
Andrē Mesažē, Astora Pjacollas, Aleksandra
Rozenblata, Kārļa Marijas Vēbera izcilie
skaņdarbi. Pianistes klavierspēle bija ļoti
temperamentīga, izjusta, kas kopā ar klarnetes spēli zālē radīja spēcīgu emociju piepildījumu. Koncerts bija labi apmeklēts, to apmeklēja gan pieaugušie, gan bērni no Baltinavas
vidusskolas, Baltinavas mūzikas un mākslas skolas, kā arī no Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas.
Teksts,Foto:Evita Broka

E-prasmju nedēļa Baltinavā

Martā apaļu 90 gadu jubileju svinēja Baltinavas novada iedzīvotāja Regīna Slišāne. Lai apsveiktu seniori , Baltinavas novada domes
priekšsēdētāja Lidija Siliņa un sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Broka ciemojās gaviļnieces mājās.
Regīna dzimuši Šķilbēnu pagasta „Stabļovā”,
turpat mācījusies skolā. Līdz pensijas vecumam apzinīgi strādājusi kolhozā „Cīņa”, dzīves
laikā pārnākusi dzīvot uz Baltinavas novadu. Pensionāre ir izaudzinājusi 6 bērnus, ir bagāta vecmāmiņa 14 mazbērniem un jau arī vecvecmāmiņa 4 mazmazbērniem . Regīnai
prieku sagādā mazbērnu un mazmazbērnu ciemošanās viņas mājās, kā arī prieks, ka pati
var apciemot kuplo radu pulku. Regīna ir ļoti laba rokdarbniece , jau no laikiem , kad bērni
bija mazi , it īpaši padotas aušana, vērpšana. Arī gaviļnieces mājās ir daudz viņas rokām
darinātu rokdarbu.
Vēlēsim Regīnai Slišānei stipru veselību, spēku, enerģiju vēl daudzus gadus !
Teksts,Foto Evita Broka

No 7.-11. martam Baltinavā notika E– prasmju nedēļa, ko organizēja informātikas skolotāja
Laura Meščanova un Baltinavas novada bibliotekāre Ināra Bubnova. Baltinavas vidusskolas
un Baltinavas novada bibliotēkas sadarbības rezultātā visas nedēļas garumā notika dažādas
aktivitātes.

Viena no tām bija Letonika.lv un Latvijas Bankas spēle skolēniem «Vai esi veikls digitālās
informācijas meklētājs?», kurā savas zināšanas izmēģināja 4., 5.,6., un 8. klašu skolēni. Lai
pārbaudītu,cik ātri un labi izdodas atrast informāciju, skolēni varēja izmantot digitālos informācijas līdzekļus, vienlaikus iepazīstot Latvijas monētās iekaltās kultūrzīmes. Spēles
dalībnieki, kuri būspareizi atbildējuši uz visiem spēles jautājumiem, iegūs vienu no sešām
2015. gada Latvijas Bankas kolekcijas monētām.
Skolēni labprāt izmantoja iespēju izpildīttestus «Esi drošs internetā», lai pārliecinātos par
savām zināšanām droša interneta izmantošanā.
E- prasmju nedēļas ietvaros arī Baltinavas pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi apciemoja Baltinavas novada bibliotēku, kur bibliotekāre Ināra Bubnova bērnus iepazīstināja
ar burtiņu un ciparu apguves iespējām strādājot ar datoru, kā arī pastāstīja par drošību strādājot internetvidē.

Sveicam ar panākumiem

Ar augstiem panākumiem 2016.gada
Latvijas čempionātā un Latgales čempionātā ziemas motokrosā startējis jaunais motokluba „Grifs” un motokrosa
komandas"CAMK Latgale" motosportists Ivo Benedikts Skabs. Mūsu novadnieks ieguvis 1. Vietu Latvijas Junioru
čempionātā ziemas motokrosā MX85
klasē un 3. Vietu Latvijas čempionātā
ziemas motokrosā KAR MX2 klasē.
Par sasniegtajiem rezultātiem Baltinavas novada dome jaunajam censonim
piešķīrusi atzinības rakstu kā arī naudas balvu
Vēlreiz sveicam jauno sportistu Ivo Benediktu Skabu ar lieliskajiem panākumiem
un novēlam veiksmi un izdošanos arī turpmāk !
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Teksts:Evita Broka

Teksts,Foto: Baltinavas vidusskolas skolotāja Lilita Kūkoja, PII vadītāja Ilze Ločmele
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2016. gada Marts

Baltinavas novada domes informatīvais izdevums

Skolu ziņas

kuri par tām bija padomājuši! Sirsnīga atmosfēra valdīja arī mūsu ciemošanās laikā pirmskolas izglītības iestādē. Ciemiņu lomā iejutās “c”apmācības līmeņa skolēni. Mēs tikām
mīļi sagaidīti, uzņemti, kopā mēģinājām saskatīt lietas, caur kurām Dievs katram no mums
parāda savu mīlestību. Tādā mīlestības gaisotnē tika veidoti bērniem ierastie Lieldienu simboli –zaķīši, kuros pēc pabeigtā darbiņa “brīnumainā “kārtā parādījās pārsteigumi šokolādes
oliņu izskatā. Jaukā pirmskolas izglītības iestādes bērnu dziedātā dziesmiņa noslēgumā mūs
ne tikai patīkami pārsteidza, bet rosināja cītīgi pašiem gatavoties Lieldienu ieskaņas koncertam, kurš notika 22.martā kopā ar Latvijas Bērnu Bāreņu fondu .Cenšoties ieraudzīt
Dieva esību visās lietās, vietās notikumos un cilvēkos esam sagaidījuši skaistos Kristus
Augšāmcelšanās svētkus.

Aktivitātes BKI
Speciālo skolu matemātikas olimpiāde

1.martā Palsmanes internātpamatskolā norisinājās pirmā speciālo skolu matemātikas olimpiāde, kurā piedalījās pieci Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas 6. un 8. klases skolēni-A.Kleina, J.Pipcāns, N.Timenieks, K.Nikolajeva, M.Vorobjevs.Matemātikas
olimpiādes šī gada tēma bija «Matemātika sadzīvē». Kopumā olimpiādē piedalījās komandas no astoņām skolām. Katrai komandai bija sagatavots mājas darbs-komandas nosaukums, noformējums, komandu raksturojoša prezentācija. Olimpiādes sākumā skolēni
risināja atjautības uzdevumus, kuriem sekoja uzdevumi par laika aprēķināšanu, naudas
skaitīšanu u.c. Pārtraukumā bija iespēja par " īpašu" naudu iepirkties kafejnīcā. Olimpiādes
noslēgumā mūsu skolas skolēni saņēma Atzinības rakstu un dāvanas,kā arī kopā ar citu
skolu skolēniem piedalījās atrakcijās un iemēģināja līnijdeju soļus. Pēcpusdienā priecīgi
un apmierināti skolēni devās mājās.
Matemātikas skolotāja E. Keiša

Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas skolēni piedalās
Šautriņu mešanas sacensībās

Šautriņu mešana ir koncentrēšanās un precizitātes māksla! Šautriņas trenē attāluma izjūtu,
koordināciju, reakciju, spēka izjūtu un to saskaņu. Punktu skaitīšana attīsta atmiņu, veicina
matemātisko domāšanu un spēju prognozēt rezultātu. Adrenalīns, ko izraisa koncentrēšanās
metienam, pozitīvi ietekmē nervu sistēmu un palīdz atbrīvoties no stresa. Treniņi attīsta pacietību, pilnveido mērķtiecības izjūtu un audzina raksturu.
Šautriņu mešanas sacensības Latgales zonā jau otro gadu organizē Ezersalas internātpamatskola. Lai noskaidrotu labākos skolā, organizējām sacensības klašu grupās, tad astoņi precīzākie šautriņu metēji sacentās savā starpā. 3. martā Baltinavas Kristīgās
internātpamatskolas pieci skolēni - Jānis Reimandovs, Aleksandrs Jerjomins, Mārcis Vorobjevs, Artūrs Tumarevičs un Līga Ločmele sacentās ar citu Latgales zonas speciālo skolu izglītojamajiem, kopumā astoņas komandas. Katrs dalībnieks piecos piegājienos izpildīja pa
trīs metieniem (3x5). Mūsu skolas komanda kopvērtējumā ierindojās 6. vietā, trāpīgākais
šautriņu metējs - Jānis nopelnīja 111 punktus.
Sporta skolotāja Janīna Keiša

Latvijas Speciālo skolu sacensības novusā 2016

Galda spēle novuss - ir ārkārtīgi aizraujoša, interesanta spēle mūsdienu pasaulei. Kā vienu
no brīvā laika pavadīšanas veidiem, novusu spēlē arī Baltinavas kristīgās internātpamatskolas
skolēni, sacenšoties gan savā starpā, gan izmēģinot spēkus starpskolu sacensībās. 10. martā
uz Rudzātu internātpamatskolas organizētajām sacensībām Latvijas speciālo skolu izglītojamajiem, devās arī mūsu skolas 5 sportisti - Artūrs Tumarevičs - jaunākā grupa; Kristīne
Nikolajeva, Jānis Reimandovs - individuālās sacensības; Līga Ločmele un Aleksandrs Jerjomins - dubultspēles. Sacensībās piedalījās 13 komandas no visas Latvijas. Cīņas pie novusa
galdiem norisinājās spraigas, uzvaras mijās ar zaudējumiem. Jāatzīmē, ka sacensību dalībnieku meistarība, kā iepriekšējos gados, tā arī šogad, bija ļoti augsta. Mūsu skolas komandā
visaugstākais sasniegums - Artūram, pagājušā gada čempionam, šogad 5.vieta.
Sporta skolotāja Janīna Keiša

Gavēņa laiks...

Teksts,Foto: Marija Skaba

Tālākizglītības seminārs ,,Āzijas virtuves noslēpumi. Wok ēdieni’’
ar pavāriem Robertu Abramu un Nikolaju Borotinu

Šī gada 9. martā man bija iespēja apmeklēt profesionālas izglītības ēdienu gatavošanas skolotāju semināru restorānu servisa skolā Rīgā, kuras īpašnieks ir
Māris Astičs, restorāna ,,Le Dome’’ šefpavārs. Viņš
iepazīstināja ar skolu un deva vārdu uzņēmuma “Cesars” pārstāvim, kurš, savukārt, iepazīstināja ar ,,Cesars’’ uzņēmumu , kas darbojas kopš 2000. gada,
pašlaik ieņemot Latvijā līderpozīciju austrumu virtuves produktu importētāju vidū. “Cesars” sortimentā
ietilpst plašs produktu klāsts no tradicionālās japāņu,
ķīniešu, taizemiešu, indiešu un citu tautu virtuves.
SIA “Cesars” ir radījis savu Āzijas produktu līniju,
cenšoties vietējiem patērētājiem piedāvāt augstas
kvalitātes produktus par pievilcīgām cenām. Varēja
apskatīt produktu stendu un arī nodegustēt.
Tālāk sekoja ēdienu kopā gatavošana un mūsdienu tendences to pasniegšanā. Bija iespēja
pagatavot dažādus salātus, zupas, suši un Wok ēdienus.
Skolotāja Genovefa Logina

Latvijas Bērnu bāreņu fonda viesošanās Baltinavas
Kristīgajā internātpamatskolā

Tr a d i c i o n ā l i
pirms Lieldienām Latvijas
Bērnu bāreņu
fonds dodas labdarības akcijā ar
koncertu un saldumu dāvanām
pie
bērniem
speciālajās internātskolās. Arī
šogad, 22.aprīļa
vakarā, Latvijas
bērnu bāreņu
fonds- tā prezidents, dziedātājs
Kaspars Markševics, darbinieki Dace un Mareks ciemojās pie mums- Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā. Kā pārsteigums bērniem un darbiniekiem bija latviešu dziedātāja, mūzikas
un tekstu autora, Riga TV24 raidījuma "Rampas Ugunis" vadītāja, grupas Z-Scars līdera
Andra Kiviča viesošanās un viņa koncerts.
Pasākuma ievadā K.Markševics uzrunāja visus uzsverot, ka varbūt pats galvenais nav dāvanas, bet gan cilvēku tikšanās un kopā būšana.
A.Kivičs atzina, ka viņš ir pirmo reizi Latgales pusē un ir patīkami pārsteigts par redzēto.
Ģitāras spēle, skanīgā balss bērnu sirsniņām lika ietrīsēties, just un dziedāt līdzi. Visi varējām klausīties mūziķa dziesmas, stāstījumu kā dziesmas top, kurās pasaules valstīs viņš
ir muzicējis, ko nācies pārdzīvot viņa ģitārai, dažādus atgadījumus no koncertiem. Pats
jautrākais un interesantākais bija, ka mūziķis iesaistīja mūs jaunas dziesmas tapšanā un
tās pirmatskaņošanā.
Noslēgumā Latvijas Bērnu bāreņu fonda prezidents Kaspars Markševics skolēniem un
skolai dāvināja dažādas dāvanas un saldumus svētku noskaņai. Pateicībā par jauko tikšanos, dāvanām, skolas direktore uzdāvināja ciemiņiem katram svētītu pūpolpušķīti, bērni
pasniedza pašgatavotos darbiņus un krāsotas Lieldienu olas.

Kā kristiešos mūsos katrā ir ielikta vēlme pēc Dieva. Taču ikdienišķie darbi, rūpes , stresi
, dažādie notikumi bieži nogriež no patiesā ceļa. Tāpēc tik nepieciešami ir tādi garīgās atspirdzināšanās pasākumi kā sv.Mises, rekolekcijas. 5.martā Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas direktore I.Vilkaste un skolotāji M.Kušnire, L.Ločmele, L.Dunce, M.Skaba
Rēzeknē piedalījās bīskapa J.Buļa vadītajās rekolekcijās. 9.martā skolā notika kārtējā kopā
sanākšana, lai vienotos sv .Mises svinēšanā. Tās gaitai skolēni sekoja pašu gatavotās lūgšanu brošūriņās, kuras izveidotas izmantojot iepriekšējo gadu “Mieram tuvu” grāmatiņas.
Šajā Gavēņa laikā liela uzmanība tika pievērsta Bībeles tekstu lasīšanai, pārrunāšanai,
krustvārdu mīklu veidošanai un minēšanai.Mācījāmies iegūtās atziņas pielietot ikdienā-būt
pieklājīgākiem, labsirdīgākiem, dalīties, mīlēt visus kā Jēzus mūs mīl. Tāpēc bijām ļoti
priecīgi redzot savā skolā skolotājas R.Laganovsku un viņas 2.klasi. Visi kopā noskatījāmies
fragmentu no multfilmas “Lieldienas”, izgājām ekskursijā pa telpām 6.klases skolēnu An- Paldies par sirsnību, rūpēm un atbalstu Latvijas Bērnu bāreņu fondam!
želas un Jāņa vadībā, fotografējāmies, apskatījām skolēnu gatavoto krustu izstādi un risinājām krustvārdu mīklas. Neizpalika arī balviņas un savstarpējās dāvaniņas.Paldies visiem,
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Skolā ciemojas Kārsavas draudzes mācītājs

2016.gada 21.martā Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā ieradās Kārsavas draudzes mācītājs Dainis
Ulnicāns, draudzes locekļi, lai pirms
Lieldienām skolēnus iepriecinātu ar
dāvanām. Pasākumā sākumā klausījāmies lasījumus no Bībeles, dziesmas,
stāstījumus. Tie bija aizraujoši, interesanti, muzikāli, bet ar zināmu morāli, to ka dāvanas jau nav mantiskas
tikai, bet arī garīgas, kuras mēs saņemam no Dieva. Noslēgumā katrs skolēns saņēma arī mantisku dāvanu.
Ciemiņiem no Kārsavas dāvinājām
pašu rokām gatavotas gleznas, virpotos trauciņus, svečturus, izrādījām
skolu. Tas bija liels iepriecinājums ikvienam pirms Lieldienām.
Skolotāja Violenta kubuliņa

2016. gada Marts
Pasākums Rīgā ‘’Nāc līdzās’’

23. marta rītā Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas 8 meitenes un skolotāji Valdis Domarks, Skaidrīte Supe devās ceļā uz Rīgas Stradiņu Universitātes aulu, lai piedalītos pasākuma ‘’Nāc līdzās’’20. Lielkoncertā. Mūsu skola uzstājās ar skaistu latgaliešu
tautasdziesmu. Programmā mēs bijām astotie.Pēc sava priekšnesuma devāmies ekskursijā
uz ‘’Dzelzceļnieku muzejā’’.Tur mūs sagaidīja smaidošā gide un izrādīja visu muzeju.
Uzzinājām un ieraudzījām ļoti daudz jaunumu par vilcieniem, bija iespēja arī iekāpt un
apskatīt iekšpusi. Bija ļoti interesanti. Pēc ekskursijas atgriezāmies atpakaļ Rīgas Stradiņu
Universitātes aulā un turpinājām baudīt koncertu.Neizpalika arī pārsteigumi. Kamēr žūrija
apsprieda vērtējumus uz skatuves ciemos ieradās klauni, kuri ar saviem trikiem visus smīdināja, bet tad izdzisa gaisma un zālē ielidoja četri lieli baloni. Tad tiešām varēja redzēt
īstu jautrību, emocijas, smieklus, spiedzienus Par godu jubilejas gadam Fonds bija sarūpējis dāvanas visiem saviem dalībniekiem. Pēc apbalvošanas atkal devāmies uz ‘’Dzelzceļnieku muzejā’’uz noslēguma ‘’Ballīti’’.Tur mūs gaidīja arī pārsteigums- liels, liels
kliņģeris burtu formā NĀC LĪDZĀS un cipars 20 veidots no degošām svecītēm. Pēc baļļuka emociju, saviļņojuma pārņemti devāmies mājās.

Mūsu ceļš pretī Kristus Augšāmcelšanās svētkiem...

Teksts:Skaidrīte Supe. Foto:Valdis Domarks

Aktivitātes PII
Izzinoši un reizē jautri tika pavadīta Meteņdiena Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā,
un ar Pelnu trešdienu sākām Gavēņa ceļu pretī gaišajiem Kristus Augšamcelšanās svētkiem- Lieldienām. Šogad centāmies vairāk laika un darba pielikt savas apkārtnes un dvēseles sagatavošanai šiem cilvēka dzīvē nozīmīgajiem svētkiem. Kā ierasts katru mēnesi, arī
17.02. vienojāmies kopīgā sv. Mises lūgšanā. Pirms tam 11.02. skolas Baltajā istabā lūgšanai
bija sapulcējušies tie skolēni, kuri Dieva žēlsirdībai un Dievmāmiņas aizlūgšanai gribēja
uzticēt kādu savu slimu tuvinieku. Ar labām domām 19.02.gājām Krustaceļu kopā ar prāvestu un draudzes locekļiem baznīcā. Mums tika dota iespēja pārdomāt, iedziļināties, lūgties
katrā nostāšanās posmā, lai godinātu Jēzus ceļu uz Golgātu, pretī mūsu atpestīšanai.
Skolā katrai gavēņa nedēļai bija ieplānots savs darbiņš. Ir tapuši dažādos materiālos atveidoti krusti. Tie bija skatāmi izstādē skolas aktu zālē, lai pēc tam baznīcā tos pret ziedojumiem
varētu paņemt ikkatrs, kurš vēlēsies. Savāktos ziedojumus mēs gribējām atdot baznīcai Lieldienu ziedu, sveču iegādei. Tas būtu mūsu un jūsu kopīgs ieguldījums svētku sagatavošanā.
Īpašu vērību pievērsām Bībeles lasīšanai, jo mūsu uzdevums bija sagatavot un vēlāk risināt
interesantas krustvārdu mīklas par izlasītajiem tekstiem. Uz tikšanos skolā gaidījām arī draudzes prāvestu, lai saņemtu atbildes uz mūs interesējošiem jautājumiem. Gavēņa laikā bijām
ieplānojuši arī no pagājušo gadu grāmatiņām “Mieram tuvu” izveidot skolēniem lietojamas
lūgšanu brošūriņas, lai visi varētu sekot sv. Mises norisei. Tika zīmēti, līmēti ,veidoti apsveikumi un dāvaniņas, rotātas telpas svētkiem, gaidīti ciemiņi un protams sagatavojušies
gājām ciemos arī paši.
Kā kristiešos mūsos katrā ir ielikta vēlme pēc Dieva. Taču ikdienišķie darbi, rūpes, stresi,
dažādie notikumi bieži nogriež no patiesā ceļa. Tāpēc tik nepieciešami ir tādi garīgās atspirdzināšanās pasākumi kā sv.Mises, rekolekcijas. 5.martā BKI direktore I.Vilkaste un
skolotāji M.Kušnire, L.Ločmele, L.Dunce, M.Skaba Rēzeknē piedalījās bīskapa J.Buļa vadītajās rekolekcijās. 9.martā skolā notika kārtējā kopā sanākšana , lai vienotos sv .Mises
svinēšanā. Tās gaitai jau skolēni varēja sekot pašu gatavotās lūgšanu brošūriņās.
Mācījāmies iegūtās atziņas pielietot ikdienā-būt pieklājīgākiem, labsirdīgākiem, dalīties,
mīlēt visus kā Jēzus mūs mīl. Tāpēc bijām ļoti priecīgi redzot savā skolā sk. R.Laganovsku
un viņas 2.klasi no Baltinavas vidusskolas. Visi kopā noskatījāmies fragmentu no multfilmas
“Lieldienas”, izgājām ekskursijā pa telpām 6.kl. skolēnu Anželas un Jāņa vadībā, fotografējāmies, apskatījām skolēnu gatavoto krustu izstādi un risinājām krustvārdu mīklas. Neizpalika arī balviņas un savstarpējās dāvaniņas. Paldies visiem , kuri par tām bija padomājuši!
Sirsnīga atmosfēra valdīja arī mūsu ciemošanās laikā pirmskolas izglītības iestādē. Ciemiņu
lomā iejutās “c”apmācības līmeņa skolēni. Mēs tikām mīļi sagaidīti, uzņemti, kopā mēģinājām saskatīt lietas, caur kurām Dievs katram no mums parāda savu mīlestību. Tādā mīlestības gaisotnē tika veidoti bērniem ierastie Lieldienu simboli –zaķīši, kuros pēc pabeigtā
darbiņa “brīnumainā “kārtā parādījās pārsteigumi šokolādes oliņu izskatā. Jaukā PII bērnu
dziedātā dziesmiņa noslēgumā mūs ne tikai patīkami pārsteidza, bet rosināja cītīgi pašiem
gatavoties Lieldienu ieskaņas koncertam, kurš notika 22.martā kopā ar Latvijas Bērnu Bāreņu fondu.
Skolas direktore, skolotāji piedalījās Krustaceļa gājienā pa Baltinavas ielām, adorēja Klusajā
sestdienā pie Kristus kapa, savās lūgšanās pateicoties Dievam par visu, ko esam piedzīvojuši
ceļā uz Lieldienām.
Cenšoties ieraudzīt Dieva esību visās lietās, vietās notikumos un cilvēkos esam sagaidījuši
skaistos Kristus Augšāmcelšanās svētkiem.
Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas katehēte
Marija Skaba
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Marta aktivitātes Baltinavas PII

Marta lielākā daļa Baltinavas pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem un skolotājām
pagāja gatavojoties Lieldienām: bērni mācījās dzejoļus dziesmas par Lieldienām, skolotājas stāstīja bērniem par Lieldienu tradīcijām. Tika iesaistīti arī audzēkņu vecāki: katram
bērnam tika dots uzdevums kopā ar vecākiem no plastmasas glāzītes izveidot zaķi, kurus
pēc tam varēja aplūkot izstādē.

Zaļajā ceturtdienā Baltinavas pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi ar audzinātājām aicināja vecākus uz Lieldienu ieskaņas pasākumu „Nu atnāca Lieldienzaķis ar visiem cāļa
bērniem”. Pēkšņi viss bērnudārzs bija pilns ar dzelteniem cālēniem, kurus sargāja gādīgā
māmiņa vista (skolotāja Aļona). Pie bērniem ciemos bija arī ieradies Lieldienu Zaķis
(skolotāja Jeļena), kurš bija pazaudējis savu olu grozu. Cālēni ar Zaķi devās pēc padoma
un palīdzības pie gudrās Pūces (skolotāja palīga Inas), lai atrastu Zaķa pazaudēto olu
grozu. Pūce, protams, palīdzēja , kā arī, lai pārbaudītu, māmiņu zināšanas, uzdeva dažādas mīklas, kuras māmiņas ļoti veiksmīgi atminēja. Lai vasarā nekostu odi, bērni šūpojās. Tika ripinātas olas un notika arī olu kaujas.

Teksts,Foto: PII vadītāja Ilze Ločmele
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2016. gada Marts
Aktivitātes BVSK
Vinnija Pūka dzimšanas diena Baltinavā
Šogad Alana Aleksandra Milna lācītimVinnijam
Pūkam apritēja 90
gadi. Lācītis ir vairākās lasītāju paaudzēs
iecienīts,
iemīļots, pasaulē
slavensbērnu grāmatu tēls. Kristofers Robins, kas ir
viens no piedzīvojumu varoņiem un
nosaukts par godu
rakstnieka dēlam,
mīlēja rotaļlietas,
īpaši lācīti. Plīšalācītis gribēja vārdiņu, un Kristofers to nosauca par Vinniju Pūku. Tā sākās
neparastie Vinnija Pūka un viņa draugu piedzīvojumi.
Pasaulē Vinnija Pūka dzimšanas dienu atzīmē ik gadu. Un mēs taču arī esam pasaules daļa!
Tāpēc arī mēs, Baltinavas vidusskolas 6-gadīgo bērnu grupiņa, atzīmējām Vinnija Pūka
dzimšanas dienu ar dažādām aktivitātēm visas nedēļas garumā.
Kādi tad ir bijuši lāča piedzīvojumi? Protams, daudzi zina šos brīnišķīgos notikumus, bet
daudzi bērni tos iepazina tikai tagad. Bērni tika iepazīstināti ar grāmatas varoņiem- Lāci
Vinniju Pūku, Sivēnu, Trusīti, Ēzelīti I-ā un Tīģeri, Pūci, Ķengurēnu, kā arī ar Kristoferu
Robinu.
Visi kopā klasītē izveidojām krāšņu un interesantu izstādi, kas veltīta Vinnijam Pūkam.
Bērni no mājām nesa grāmatas, žurnālus, puzles, galda spēles, krāsojamās grāmatiņas,
priekšautiņu, dāvanu maisiņus un mīkstās rotaļlietas — Vinniju Pūku un visus viņa draugus.
Šajā nedēļā kopīgi tika lasītas grāmatas, žurnāli, spēlētas galda spēles, liktas puzles.
Lai vairāk iepazītu šos personāžus, noskatījāmies filmas, ko radījuši gan Disneja multfilmu
veidotāji, gan bijušās Padomju Savienības mākslinieki.
Vinnija Pūka nedēļu noslēdzām ar pasākumu «Ceļojums Simtjūdžu mežā», kuru iesākām
ar jautru dziesmu „Dipu, dapu lācis nāk...", tās laikā ar kustību palīdzību iejutāmies Lācēna,
Tīģera un Trusīša lomās. Pirms došanās mežā iepazināmies ar karti, kurā bija norādes par
mūsu draugu dzīvesvietām.
Ciemojoties katra Vinnija Pūka drauga mājās, bērniem bija jātiek galā ar dažādiem uzdevumiem. Piemēram, Kengai bija jāpalīdz saskaitīt zemenes uz tortes, Pūce pārbaudīja zināšanas par nedēļas dienām, diennakts sastāvdaļām un sasveicināšanos katrā no tām.
Trusītim bija sagatavoti pārbaudījumi par veselīgu dzīvesveidu un zobiņu pasargāšanu no
zobgraužiem, Tīgerim bija jāpalīdz tikt galā ar ačgārnībām attēlos, Sivēntiņa piknikā meklējam ābolus un vienādās kūkas. Kristofers Robins aicināja dārglietu medībās, kurās meklējām paslēptās dāvanas, viena no tām bija medus podiņš, bet Vinnijs Pūks gatavoja
Sivēnam zemeņu biezpienu, bērniem bija jāpalīdz Pūkam, lai nesajuktu darbu secība. Lielu
jautrību un smieklus bērnos izraisīja praktiskais uzdevums, kas bija jāpaveic ar aizsietām
acīm — Ēzelīša I-ā astes piestiprināšana pareizajā vietā. Bērni ar visiem uzdevumiem
godam tika galā.
Te pēkšņi iezvanījās skolotājas telefons, izrādījās, ka zvana pats Vinnijs Pūks. Lācēns telefonsarunā pateicās par mūsu nedēļas ieguldīto darbu, ko bijām veikuši par godu viņa dzimšanas dienai, kā pateicību, viņš atsūtīja pārsteigumu, kurš atradās aiz klasītes durvīm.
Atverot durvis, atradām kasti, kurā bija konfektes ar uzrakstu „Vinnijs", „Medus" torte un
katram bērnam medaļa par aktīvu dalību svētkos.
Tad sēdāmies pie svētku galda, nodziedātājām dziesmiņu «Vinnijs Pūks», dzērām piparmētru tēju ar medu, cienājāmies ar torti un medus maizītēm, dejojām mūzikas ritmos un
noslēgumā kopīgi izkrāsojām Vinniju Pūku un viņa draugus.
Mums visiem izdevās lieliski nosvinēt Vinnija Pūka dzimšanas dienu. Šī nedēļa bērniem
ilgi paliks atmiņā!
Lai labsirdīgais, draudzīgais lācītis piedzīvo vēl daudz jauku dzimšanas dienu, bet jums visiem gribas atgādināt Vinnija mīļāko teicienu "Šodiena ir mana mīļākā diena! «Lai tas kļūst
arī par jūsu ikdienas moto !
Skolotāja Skaidrīte Keiša

Baltinavas vidusskolēni ciemojas tiesas namā Balvos
Mācību priekšmetā politika un tiesības tiek apgūtas teorētiskās zināšanas par valsti, tās uzbūvi, cilvēku tiesībām un pienākumiem, varas institūcijām un citiem jautājumiem. Valsts
demokrātiskai pastāvēšanai svarīga ir neatkarīga tiesu vara. Lai labāk iepazītu tiesnešu
darba ikdienu, 2016. gada 9. martā Baltinavas vidusskolas 11. un 12. klases skolēni apmeklēja tiesas namu Balvos.
Tikšanās laikā tiesnesis E. Veiss stāstīja
par valstī uzsākto tiesu reformu, par tiesas
procesa gaitu. Tiesnesis informēja par
mūsu pusē biežāk sastopamajiem pārkāpumiem, kā arī atgādināja skolēniem par
tiesību pārkāpējiem piemērojamajiem
sodu veidiem, mudināja būt atbildīgiem
par savu rīcību. Tikšanās bija vērtīga un
interesanta.
Baltinavas vidusskolas politikas un tiesību
skolotāja I.Ludborža

Baltinavas novada domes informatīvais izdevums
Ēnu diena Bez tabu

10. februārī visā Latvijā notika Ēnu diena, kurā aicināti piedalīties bija visu vecumu skolēni,
kas vēlas noskaidrot ko vairāk par sev interesējošu profesiju un pavērot šīs profesijas pārstāvja darba dienu. Šajā akcijā piedalījās arī Baltinavas vidusskolas skolēni un tajā skaitā
arī es, Justīne Puriņa. Es izvēlējos kļūt par ēnu raidījuma „Bez Tabu" producentei Diānai
Loginai. Mana diena sākās ļoti agri. Jau 1:10
naktī izbraucu no Baltinavas, lai 9 no rīta
būtu MTG birojā, Rīgā. («MTG TV Latvia»
pārstāv televīzijas kanālus TV3, LNT, TV6,
„Kanālu 2", krievu valodā raidošos kanālus
TV5 un 3+, radio „Star FM", lielāko Latvijas
video portālu „TVPlay" un portālu skaties.lv.)
Diānas ēna patiešām biju no paša viņas darba
dienas sākuma, jo viņu satiku pie Tv3 ēkas
laikā, kad viņa ieradās darbā. Sākumā es
mazliet iepazinos ar producentes darba pienākumiem un darāmajiem darbiem šodien. Man bija arī dota iespēja ielūkotie „Bez Tabu"
iepriekšējās dienas reitingos un skatītāju paradumiem, raidījumu izvēlē. Pēc nelielā ieskata
šīs dienas darbos es devos uz lekciju visām ēnām, kas bija sapulcējušās MTG birojā ( to
bija aptuveni 30), ko vadīja MTG pārstāve Ginta. Lekcija bija interesanta un sniedza ieskatu
tajā, kas ir MTG un kādi ir tā darbības mērķi. Pēcāk devāmies arī nelielā ekskursijā pa biroju, lai tuvāk iepazītu to kā darbojas televīzija un tās darbinieki. Pabijām arī „Tv3 ziņu",
„Bez Tabu", „Owertime" un laika ziņu studijās, kurās bija iespēja iejusties ziņu vadītāju
lomā un uzņemt kādu bildīti. Pēc šīs ekskursijas atgriezos pie Diānas, bet jau pēc neilga
laiciņa atkal devos projām, lai vērotu kā tiek ierakstītas Bez Tabu aizkadra balsis un to kā
noris montāžas process. Dienas otrajā pusē es klausījos ienākošo zvanu ierakstus, lasīju epastus ar cilvēku sūdzībām un ieteikumiem sižetiem un vēroju sižetu nosaukumu izveidi
un to kā tiek izvēlēti gabaliņi no sižetiem reklāmai, lai ieinteresētu skatītājus. Tagad es saprotu to cik grūti ir izvērtēt to vai noteiktā cilvēka problēma ir pietiekami interesanta un
nopietna, lai par to tiktu uzņemts sižets, jo zvanu un e-pastu ir tik daudz, ka par visiem pastāstīt televīzijā nav iespējams.
Mana diena „Bez Tabu" beidzās 16:00, jo bija jāsteidzas uz autobusu. Saku lielu paldies
Diānai par doto iespēju ielūkoties viņas darbā un lieliski pavadīto dienu. Tā man bija interesanta pieredze, jo Ēnu dienās piedalījos pirmo reizi, bet ceru, ka ne pēdējo.
Justīne Puriņa, Baltinavas vidusskolas 8. klases skolniece

Baltinavas vidusskolā iepazīst kukaiņus

Pavasarim atnākot, mostas visa dzīvā radība, arī kukaiņi. Kukaiņu un citu dzīvo radību
dienu visvairāk ir tieši martā un katrā no šīm dienām tiek ievēroti ticējumi un paradumi.
Piemēram 17.martā Ģertrūdes dienā neko nevar stādīt, tad kukaiņi visu noēdot. 21.martā
Benedikta jeb kustoņu dienā neko neved no meža mājās, jo tad vasaru nāk mājā čūskas. Pavasara Māras dienā 25.martā uguni nededzina, lai vasarā nebūtu daudz mušu un odu.
Ar pavasara kukaiņu dienu iepazīšanos 11.martā sākās Baltinavas vidusskolas sākumskolas
un sagatavošanas grupiņas pasākums „Dūci, dūci, kukainīši" skolas Paaudžu centrā. Katra
klašu grupa bija pārvērtušies par kādu no kukainīšiem (1.kl.-bitītes, 2.kl.-sienāži, 3.kl.-mārītes, 4.kl.-skudras, 6-g.gr.-taurrņi). Katras klases skolēni bija sagatavojuši priekšnesumu
par savu kukaini. Priekšnesumos bērni visus priecēja ardzejoļiem, dziesmām, fabulām, iestudējumiem, muzikālajiem priekšnesumiem. Starp priekšnesumiem skolēniem bija dažādi
uzdevumi. Bērni mēģināja atpazīt dažādus kukaiņus, minēja mīklas, noskaidroja zirnekļa
un kukaiņa atšķirības, pētīja kukaiņu attīstības ciklu, skatījās video par kukaiņu pārvērtībām
un multfilmu, kuru skatoties, bija jāskaita kukaiņi un jāizdomā galvenā pamācošā multfilmas
doma. Pasākumā ar dejām mūs priecēja arī 1.-4.kl.deju kolektīvs Irēnas Kašas vadībā. Pasākuma laikā bija iespēja apskatīt grāmatu un plakātu izstādi par kukaiņiem. Liels prieks,
ka šo izzinošo, atraktīvo pasākumu apmeklēja ar bērnu vecāki.
Pasākuma vadītāja Laura Meščanova

Sludinājumi

Pārdod kartupeļus!!!
Lopbarības, sēklai, pārtikai
un nešķirotus
Tel.26131609
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Afišas

2016 gada Marts

Marta mēnesī apaļu jubileju svinēja
baltinaviete

Regīna Slišāne - 90 gadu jubileja
Veselību, spēku un mīlestību
skaistajos
dzīves svētkos!!!
Laika prognoze martam

Vilis Bukšs. Laika zīmju vērotājs
Aprīlis ir kalendārā pavasara otrais mēnesis un
laiks, kad zeme svīst un atgūst siltumu. Sulu mēnesī bērziem tek sula (šogad bērziem sula sāka
tecēt marta vidū), turpina ziedēt lazdas un alkšņi,
sāk ziedēt kārkli un pūpolvītoli. Aprīļa vēl dzeltenīgi sarkanbrūnos laukus iekrāso māllēpes, bet
mežmalas zilās, baltās un dzeltenās vizbulītes.
Mēneša beigās sāk ziedēt gundegas un mazpurenītes. Sulu mēnesis ir gājputnu atgriešanās laiks.
Ja putnu mēneša pirmajā pusē masveidā atlido cīruļi, strazdi un ķīvītes, tad mēneša beigās arī pirmās bezdelīgas, dzeguzes un lakstīgalas.
Līdz ar kārklu un vītolu ziedēšanu arī bitēm sākas darba gads un zemniekam zemes darbu
un agrās sējas laiks.
1. aprīlis ir Māņu (Joka) diena. Otra Māņu diena ir 14. aprīlī un trešā - 30. aprīlī. Ticējums
saka, ka šajā dienā dzimis Jūdass un 1. aprīlis ir viena no dienām, kad Velns no debesīm
nomests.
Ticējumi. Kāds 1. aprīlis, tāds 1. oktobris un otrādi. Ja šajā dienā ūdens burbuļodams iet,
būs labs zāles gads, ja nē - slikts. Saulains 1. aprīlis sola labu linu ražu.
3. aprīlī Baltā svētdiena jeb Lieldienu atsvēte. Baltajā svētdienā izjauc un sadedzina Lieldienu šūpoles, lai nebūtu burvjiem un raganām kur šūpoties.
Ticējumi. Jāvēro saullēkts. Ja sarkans saullēkts, būs labs gads. Ja sniegs skudru pūznī kūst
no ziemeļu puses, būs silta vasara. Ja no dienvidu - auksta.
4. aprīlī Izidors. Nedrīkst strādāt zemes darbus un šajā dienā lielā skaitā atlido strazdi.
Ticējumi. Jāvēro saullēkts. Ja sarkans saullēkts, būs labs gads. Ja sniegs skudru pūznī kūst
no ziemeļu puses, būs silta vasara. Ja no dienvidu - auksta.
7. aprīlī Vecā Pavasara Māra. Ja šajā dienā uz jumtiem vēl sniegs, tad mežmalās un grāvmalās tas būs arī Jegorā (6. maijā). Laba diena dziedinošu līdzekļu gatavošanai.
Ticējumi. Ja nakts 7. aprīlī ir silta – būs jauks pavasaris. Ja 7. aprīlī debess bez mākoņiem
un spilgta saule – būs vētraina vasara. Ja šajā dienā negaiss – būs silta vasara un laba riekstu raža. Ja slapja - būs laba sēņu vasara.
8. aprīlī jāvēro daba un laika apstākļi. Šajā dienā masveidā atgriežas ķīvītes un žagata
izdēj pirmo olu. Upes pietūkst un lauž ledu.
Ticējumi. Kāds laiks 8. aprīlī, tāds 8. oktobrī un otrādi.
Tipsis jeb Tipša diena ir 14. aprīlī, dažviet 15. aprīlī. Pirmā pavasara lauku darbu diena.
Sāk ziedēt māllēpes un sākas medņu riesta laiks. Ja pavasara ūdeņi šajā dienā tek lēni,
būs grūts gads. Ja nakts skaidra un silta, būs silta un sausa vasara.
18. aprīlis ir viena no Vēja dienām. Šajā dienā vai nu līst, vai skaidrs un saulains. Diena,
kad mostas dievgotiņas (bizmārītes) un nātru raibeņi.
Ticējumi. Ja diena rāma un klusa, labāka būs agrā sēja. Ja stiprs vējš, tad lietus un krusa
vasarā pļaus labību.
23. aprīlis – Jurģa jeb Ūsiņa diena. Zemnieka gada sākums. Viena no Zirgu dienām. Ar
Jurģi saistīts rumulēšanās paradums – trokšņaina aplaistīšanās sākot jaunus darbus.
Ticējumi. Kāds vējš uzvar Jurģu dienā – tāds pārsvarā visu gadu pūš. Ja silts, kluss vakars
- būs karsta vasara.
Markus diena 25. aprīlī. Šajā dienā zeme izgaro auglību. Markus dienā nestrādā, lai krusa
nemaitātu tīrumus. Ja naktī sals un dienā snieg, tad vēl veselu mēnesi būs aukstums.
Kāds laiks šogad varētu būt aprīlī?
Ticējums saka, ja aprīlis sākas ar ledu, tad beidzas ar medu. Tas nozīmē, ka aprīļa beigās
ziedošos augos bites jau atrod nektāru. Ja aprīlī pērkons, būs silta vasara un bagāta riekstu
raža. Ja Sulu mēnesī daudz ūdeņu, tad Miķeļos (29. septembris) daudz alus (laba miežu
raža). Lai arī aprīlī ziemeļvējš vēl var atnest labu sniegu un salu (kā tas bija 1986. gada
aprīļa vidū), aprīlis ir un paliek siltāks par martu un vēsāks par maiju. Jāatceras, ka auksts
marts paredz siltu maiju, bet silts marts aukstu un puteņainu aprīli. Šogad, līdzīgi kā iepriekšējos gados, silts februāris atnes vēsāku martu. Arī ziemeļvēji, kuri izpaliek sveču
mēnesī, var atgriezties aprīlī. Šie ticējumi tikai apstiprina sulu mēneša un pavasara mainīgo dabu.
Atbilstoši janvāra un marta nozīmīgajām dienām, aprīlis šogad būs ar temperatūrām un
nokrišņiem tuvu šā mēneša vidējiem rādītājiem. Dažviet nokrišņu vairāk kā parasti.
Mēneša pirmajā pusē laika apstākļi mainīgi. Ja mēneša sākumā vietām līdz plus 14 grādiem, tad laikā ap 10. aprīli nakts salnas un dienas salīdzinoši vēsas. Aprīļa vidū vairāk
vējainu un nokrišņiem bagātu dienu. Mēneša otrajā pusē, laikā ap 18. aprīli iespējamas
dažas dienas, kad temperatūra var pakāpties līdz plus 17. Vēlāk atkal kļūs vēsāks un naktīs
salnas. Dažviet arī slapjš sniegs. Mēneša beigās, pēc 25. aprīļa, pārsvarā sauss un gaiss
var iesilt līdz plus 18, dažviet līdz plus 20 grādiem. Šajā laikā iespējami arī pirmie pērkona
negaisi. Tālāk sekojošais maijs rādās būt silts un nokrišņiem bagāts.
Teksts:http://meiravietis.typepad.com/mans/laiks/
Foto: Viļa Bukša personīgais arhīvs
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