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Netradicionālo tērpu modes skate

Baltinavas Kristīgā internātpamatskola šī gada 1.februārī Baltinavas Kultūras namā rīkoja Netradicionālo tērpu modes skati. Šogad pasākums tika organizēts jau piekto gadu, tāpēc arī ciemiņu no dažādām skolām bija vairāk nekā iepriekšējos gados. Tika aicinātas desmit internātpamatskolas no daudziem Latvijas novadiem, kaimiņu skola- Baltinavas vidusskola un mazie draudziņi- pirmskolas bērni. Priecājāmies
par ciemiņiem no Raudas, Ezersalas, Antūžu, Dzelzavas, Gaujienas, Aleksandrovas, Sveķu, Maltas internātpamatskolām un Rēzeknes attīstības centru, kuri ieradās pie mums ar ļoti interesantām, oriģinālām tērpu kolekcijām. Ciemos ieradušās bija arī SIA ZAAO darbiniecesArita Smalkā- Boriseviča un Ieva Freimane. Netradicionālo tērpu modes skati vadīja un pasaku tēlos iejutās skolotājas Regīna Lāce, Marija
Skaba un skolotājs- Ojārs Lācis. Vēja Māte, Ziemeļvējš un Gaisa Burbule stāstīja par sevi, runāja dzeju, iepazinās ar jaukajām tērpu kolekcijām, kopīgi fotografējās un pasākuma
sākumā iepazīstināja klātesošos ar žūriju,
kurai bija dots grūts uzdevums, piešķirt nominācijas un arī izvēlēties sev tīkamāko
tērpu vai tā demonstrētāju. Tērpu kolekcijas
vērtēja ZAAO darbinieces, pasākuma iniciatore -skolotāja Liene Čugurova, Baltinavas
Kultūras nama vadītāja- Inta Ločmele un
Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja- Daina
Petrova.
Piedalījās sešpadsmit tērpu kolekcijas, tajā
skaitā arī mūsu skolas trīs tēpru kolekcijasar nosaukumiem ,,Mākonīts ar mākonīti”,
,,Spāres”, ,,Sniegavīrs un sniega pikas”. Baltinavas vidusskola visus priecēja arī ar trīs
tērpu kolekcijām -,,Dienvidvējā”, ,,Balonmeitenes”, ,,Mīlestības amors”. Lielas gaviles un neviltotu prieku sagādāja pirmsskolas
bērnu tērpu kolekcija ,,Lietus”. Visu skolu
tērpu kolekcijas bija ļoti interesantas, to tapšanā ieguldīts daudz darba, radošums un
milzīga fantāzija. Liels paldies jāsaka skolotājiem un pašiem skolēniem!Pasākuma laikā valdīja jauks noskaņojums un skolēniem, domāju,
arī skolotājiem bija interesanti vērot citu skolu audzēkņu tērpus, dažādos materiālus, to daudzveidīgo pielietojumu kolekcijās. Kamēr žūrija
izvērtēja tērpus, visi klātesošie varēja pakavēties atmiņās par iepriekšējo gadu Modes skatēm fotogrāfijās.
Pasākuma noslēgumā visus klātesošos uzrunāja skolas direktore-Inta Vilkaste, kas pateicās par kopā pavadītajiem brīžiem vairāku gadu
garumā, skolas kolektīvam un žūrijai, Latvijas Bērnu bāreņu fondam,
kas palīdzēja sarūpēt dāvanas un balvas.
Žūrija nominēja tērpu kolekcijas, tika piešķirtas arī individuālās balviņas un neizpalika fotografēšanas ar ,,skudriņu”, kas bija ieradusies
no ZAAO organizācijas.
Vēlāk ciemiņi devās uz skolu, kur skolēni tika aicināti uz sporta aktivitātēm Sporta hallē, skolotāji uz skolas aktu zāli, kur dalījās darba
pieredzē, diskutēja, un SIA ZAAO darbinieces demonstrēja prezentāciju par savu uzņēmumu, tā darbības pamatvirzieniem un aktuālo
tēmu par vides piesārņošanu.
Mēs- skolas kolektīvs, priecājamies par atsaucību un kopā pavadītajiem neaizmirstamajiem brīžiem, kas palīdz turpmākajā darbā un
dzīvē!
Paldies Latvijas bērnu bāreņu fondam par bērniem sagādātajiem
prieka mirkļiem un pārsteigumu!
Skolotāja I.Cibule Foto: E. Kirsanovs

Īsumā

Var iesniegt lauku bloku precizējumus
Lauku atbalsta dienests informē klientus,
ka no šā gada 3.februāra tiek uzsākta lauku
bloku/ ainavu elementu precizēšana
2017.gadam. Precizēšanas pieprasījumus
varēs iesniegt līdz šā gada 1.aprīlim. Precizēšanas pieprasījumi jāiesniedz tikai tad, ka
klients vēlas iekļaut lauku blokā jau sakoptu platību, pievienot jaunus ainavas elementus vai no lauku bloka izņemt
neapsaimniekotu platību. Platībai ir jābūt
sakoptai uz lauku bloka precizēšanas pieprasījuma iesniegšanas brīdi, jo tā tiks apsekota arī dabā. Ja tā nebūs sakopta, tā
netiks iekļauta lauku blokā un sezonas laikā
netiks veikta atkārtota platības apsekošana.
Ņemot vērā kļūdas, ko klienti pieļāva iepriekšējā gadā, LAD atgādina, ka minētais
lauku bloku precizēšanas pieprasījums nav
iesniegums platību maksājumu saņemšanai. Vienoto iesniegumu varēs iesniegt šā
gada pavasarī, un tā iesniegšanas laikā
ārpus lauku bloka varēs pieteikt tikai tādu
sakoptu platību, kas ir vismaz 0.30ha
Vairāk informācijas:
http://www.baltinava.lv/

Aptauja par Kopējo lauksaimniecības
politiku pēc 2020.gada.
Eiropas Komisija (EK) 2. februārī uzsākusi
interneta aptauju visās ES dalībvalstīs, tai
skaitā Latvijā, par ES Kopējo lauksaimniecības politiku (KLP), aicinot sabiedrību novērtēt tās līdzšinējo darbību un iesniegt
priekšlikumus KLP pēc 2020. gada. Aptaujas beigu datums – 2. maijs.
Līdz 2. maijam ikvienam ES, tajā skaitā
Latvijas iedzīvotājam ir iespēja novērtēt ES
Kopējo lauksaimniecības politiku un pateikt savas vēlmes nākotnei, piedaloties EK
rīkotajā aptaujā. Latvijas Pastāvīgās pārstāvniecības ES padomnieks un Latvijas
pārstāvis Īpašajā lauksaimniecības komitejā Aivars Lapiņš atzīst, ka aptaujā jāpiedalās ikvienam, kam nav vienaldzīga lauku
nākotne.
Baltinavas novada lauksaimnieki un visi
novada iedzīvotāji tiek aicināti piedalīties
aptaujā un izteikt savu viedokli.
Aptaujas anketa pieejama LLKC mājas
lapas
saitē:
http://new.llkc.lv/lv/nozares/citi/eiropaslauku-politika-tavs-viedoklis-ir-svarigs
Baltinavas novada mājas lapā: www.baltinava.lv , sadaļā /aktualitātes/
Par Eiropas Komisijas organizēto sabiedrisko apspriešanu
Labklājības ministrija kā Eiropas Atbalsta
fonda vistrūcīgākajām personām vadošā iestāde informē, ka atbilstoši Fonda regulas
Nr. 223/2014 17. pantam Eiropas Komisija
veic un iesniedz Eiropas Parlamentam un
Padomei Fonda vidusposma novērtējumu.
EK, lai uzzinātu 28 dalībvalstu viedokli par
Fondu, organizē atklātu sabiedrisko apspriešanu, piedāvājot aizpildīt aptaujas anketu tiešsaistē.Fonda vadošā iestāde aicina
Jūs piedalīties sabiedriskajā apspriešanā
Latvijā. Lūdzam izplatīt aicinājumu iesaistīties aptaujā visus iedzīvotājus un organizācijas, īpaši Fonda atbalsta saņēmējus un
Fonda īstenošanā iesaistītās partnerorganizācijas, darbības programmas pārvaldībā
iesaistītās iestādes.
Vairāk informācijas: www.baltinava.lv
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Baltinavas novada domes informatīvais izdevums
Domes ziņas
Domes sēde
Domes sēdes 23.02 lēmumi

Par grozījumu Baltinavas novada domes 2015. gada 23. jūlija saistošajos noteikumos
Nr.9 „Par pabalstu piešķiršanu Baltinavas novadā”
Nolēma izdarīt grozījumu Baltinavas novada domes 2015. gada 23. jūlija saistošajos noteikumos Nr.9 ”Par pabalstu piešķiršanu Baltinavas novadā”, noteikumus papildinot ar
241. Punktu sekojošā redakcijā: Brīvpusdienas tiek nodrošinātas visiem Baltinavas vidusskolas pirmsskolas grupu bērniem un 5.-12. klašu izglītojamiem.”
Par grozījumiem Baltinavas novada domes 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Baltinavas novada budžetu 2017.gadam”
Nolēma apstiprināt saistošos noteikumus Nr.4 “Grozījumi Baltinavas novada domes
2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Baltinavas novada budžetu
2017.gadam””.
Par Baltinavas vidusskolā izglītojamo bērnu apmācības izmaksām izglītības iestādē
Nolēma apstiprināt Baltinavas vidusskolā izglītojamo bērnu apmācības izmaksas: Baltinavas vidusskolas izglītības iestādē – 106,68 euro; Baltinavas vidusskolas pirmsskolas grupiņās – 140,91 euro.
Par dzīvokļa jautājumu
Nolēma virzīt jautājumu uz Balvu novada pašvaldības Dzīvokļu komisiju par īres līguma
noslēgšanu ar „Pansionāts ”Balvi”” par dzīvojamās istabas sociāli mazaizsargātām personām izīrēšanu M.S.
Par Baltinavas novada domes biznesa ideju projekta“Mana biznesa ideja Baltinavā”
konkursa nolikuma apstiprināšanu
Nolēma apstiprināt Baltinavas novada domes biznesa ideju projekta “Mana biznesa ideja
Baltinavā” konkursa nolikumu
Par Baltinavas novada ceļu un ielu fondu – vidējā termiņa programmas 2017. – 2019.
gadam izmaksu apstiprināšanu
Nolēma apstiprināt Baltinavas novada ceļu un ielu fonda – vidējā termiņa programmas
2017. – 2019. gadam izmaksas
Par ceļa zīmes „Stāvēt aizliegts” uzstādīšanu Dārza ielā, Baltinavā
Nolēma uzstādīt ceļa zīmi ceļa zīmi Nr.327 “Stāvēt aizliegts” Dārza ielā, Baltinavā.
Par Atzinības rakstu pasniegšanu Baltinavas novada lauksaimniekiem un Pateicības
rakstu pasniegšanu mājražotājiem pasākumā “Reiz bija….”
Nolēma pasniegt Baltinavas novada domes Atzinības rakstus un Pateicības rakstus Baltinavas novada lauksaimniekiem un mājražotājiem pasākumā “Reiz bija....”.
Par Baltinavas novada vēlēšanu komisijas locekļa ievēlēšanu
Nolēma apstiprināt Baltinavas novada vēlēšanu komisijas sastāvā S. L.
Par nekustamā īpašuma „Zemenītes” sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes
lietošanas mērķa noteikšanu atdalītajai zemes vienībai
Atļaut V. K. no viņai piederošā nekustamā īpašuma „Zemenītes” atdalīt zemes vienību ,
jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam piešķirot nosaukumu „Vijlauki”.
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus
kārtībā no L.V.
Piedzīt bezstrīdus kārtībā no L.V nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu „Auliņi” par kopējo summu EUR 17,12.
Par zvejas nomas tiesību izsoļu un zemes nomas tiesību izsoļu dalības maksas apstiprināšanu
Apstiprināja zvejas nomas tiesību izsoļu dalības maksu Svētaunes, Motrīnes un Obeļovas
ezeros – 5,00 euro. Apstiprināja zemes nomas tiesību izsoļu dalības maksu Baltinavas novada domes rīkotajās zemes nomas tiesību izsolēs – 7,00 euro.
Par rūpniecisko pašpatēriņa zveju Svētaunes, Motrīnes un Obeļevas ezeros 2017.gadā
Nolēma apstiprināt Izsoles noteikumus:
“Rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Svētaunes ezerā izsoles noteikumi”
“Rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Motrīnes ezerā izsoles noteikumi”
“Rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Obeļevas ezerā izsoles noteikumi”.
Par transportlīdzekļu satiksmes ierobežošanu Baltinavas novadā
Noteikt transportlīdzekļu satiksmes ierobežošanu uz Baltinavas novada pašvaldības autoceļiem pavasara periodā no 2017. gada 2. marta līdz 2017. gada 1. jūnijam transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 3,5 tonnas.
Ar pilnu domes sēžu lēmumu sarakstu var iepazīties www.baltinava.lv/sadaļā pašvaldība/
domes sēdes

Projekts "Mans novads tautas deju rakstos"

ELFLA pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai”, Rīcība 2.7.Nemateriālo kultūras
vērtību saglabāšana un popularizēšana
Baltinavas novada dome ir uzsākusi projekta "Mans novads tautas deju rakstos"
Nr. 16-07-AL19-A019.2207-000001
Projekta mērķis:
1. Popularizēt tautas deju tradīcijas.
2.Veicināt novadā kultūras mantojuma saglabāšanu, tradīciju uzturēšanu un nodošanu nākamajām paaudzēmProjekta realizācija ir ilgtermiņa ieguldījums turpmāk, nodrošinot iespēju jauniešiem saturīgi pavadīt savu brīvo laiku, parādot, ka viņu iniciatīvas, aktivitātes
un
vēlmes
apkārtējā
sabiedrībā
tiek
ņemtas
vērā
un
atbalstītas.
Realizējot projektu tiek piesaistīts ELFLA pasākuma "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai"
finansējums 90% apmērā, 10% līdzfinansējumu nodrošinās Baltinavas novada dome. Projekta ietvaros tiks veikta 10 komplektu tautu tērpu un 10 komplektu deju apavu izgatavošana Baltinavas novada jauniešu deju kolektīvam “Kust i Kust”, saskaņā ar iepirkuma
rezultātiem un noslēgto līgumu.Lai izvēlētos pretendentus Baltinavas novada dome
2016.gada 11.aprīli izsludināja iepirkumu „Tautas tērpu un apavu izgatavošana un piegāde
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2017. gada Februāris
Baltinavas novada jauniešu deju kolektīvam” ID Nr. BND 2016/8, saskaņā ar PIL 8.2pantu,
izvērtējot iesniegtos piedāvājumus 2016.gada 27.aprīlī tika pieņemts lēmums par līguma
tiesību piešķiršanu tautas tērpu un deju apavu piegādei: 1.daļai - tautas tērpi Baltinavas
jauniešu deju kolektīvam SIA “MUDURI”, reģ. Nr. 40003487368, adrese: Tallinas iela
40-4, Rīga, LV-1001,ar piedāvāto līgumcenu 6522,60 euro; 2.daļai - tautas deju apavi Baltinavas jauniešu deju kolektīvam SIA “ANVI AM”, reģ. Nr. 40003513270, adrese: E.Birznieka Upīša iela 23, Rīga, LV-1011, piedāvāto līgumcenu 520,00 euro.
Kopējās projekta izmaksas sastāda 8521,06 euro. ELFLA finansējums sastāda 7668,95
euro, pašvaldības finansējums 852,11 euro.
Projekta realizācijas laikā tiks 2 semināri novada iedzīvotājiem un deju kolektīva “Kust
i Kust” dalībniekiem par Ziemeļlatgales tautu tērpu vēsturi, identitāti, izpēti, tērpu aušanas
tradīcijām un viena lekcija deju kolektīva dalībniekiem par tautu tērpu pareizu kopšanu,
tīrīšanu, glabāšanu, nēsāšanas kultūru.
Projekta vadību nodrošina projekta vadības komanda - projekta vadītāja Sarmīte Tabore
Baltinavas novada plānošanas un attīstības speciāliste, projekta koordinatore-konsultante
Irēna Kaša Baltinavas novada jauniešu deju kolektīva vadītāja, konsultante tautas tērpu audentitātes nodrošināšanai un semināru vadīšanā Iveta Gabrāne Ziemeļlatgeles tautas tērpu
darinātāja, projekta grāmatvede Inga Ločmele -Baltinavas novada grāmatvede.
Projekta realizācijas termiņš 2016.gada 1.oktobris - 2017.gada 1.maijs
Teksts: S.Tabore

Projekts “Bērnu rotaļu laukuma izveide Baltinavā”

ELFLA pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai”, 2.6.rīcība - Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem.Baltinavas novada dome ir uzsākusi projekta
“Bērnu rotaļu laukuma izveide Baltinavā” Nr. 16-07-AL19-A019.2206-000005 realizāciju
Projekta mērķis: Veicināt Baltinavas novada bērnu veselīga dzīvesveida attīstību un radīt iespēju pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku, izveidojot to vajadzībām atbilstošu rotaļu laukumu.Lai
bērni varētu savu brīvo laiku pavadīt drošā, radošā un interesantā vidē, ir paredzēts izveidot
rotaļu laukumu Baltinavas vidusskolas teritorijā, uzstādot tajā karuseli, smilšu kasti, 2 līdzsvara šūpoles, slidkalniņu, rotaļu mājiņu un rotaļu kompleksu vilcieniņa formā, kā arī 2 atpūtas solus un 2 atkritumu urnas. Ikvienai no šī rotaļu laukuma konstrukcijām ir svarīga
loma bērnu vispārējā attīstībā – sportiskā, prāta spēju, motorikas, līdzsvara utt. attīstīšanā.
Rūpējoties par bērnu drošību, pēc vecāku ierosinājuma ap rotaļu laukumu tiks ierīkots žogs.
Uz šo laukumu varēs nākt jebkurš bērns kopā ar vecākiem, lai svaigā gaisā lietderīgi pavadītu
brīvo laiku.
Plānots projekta sasniegtos aktivitāšu rezultātus papildināt iesaistot bērnus
un vecākus veidot "Sajūtu taku" no vietējiem dabas materiāliem (čiekuri, akmeņi, smilts
utt), tādejādi rosinot bērnos atbildības sajūtu par apkārtnes sakopšanu un pilnveidošanu, ieinteresējot bērnus iepazīties ar apkārtējo dabu un Latvijas dabas bagātībām. "Sajūtu takas"
ierīkošanai Baltinavas vidusskola organizēs bērnu vecāku brīvprātīgo darbu. Realizējot projektu tiks piesaistīts ELFLA pasākuma "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai" finansējums
90% apmērā, 10% līdzfinansējumu nodrošinās Baltinavas novada dome.
Lai izvēlētos
līguma izpildītāju Baltinavas novada dome 2016.gada 11.aprīlī izsludināja iepirkumu saskaņā
ar PIL 8.2pantu "Bērnu rotaļu laukuma elementu piegāde un uzstādīšana Baltinavā" ID Nr.
BND 2016/7. Izvērtējot iesniegtos piedāvājums 2016.gada 27.aprīlī tika pieņemts lēmums
par līguma tiesību piešķiršanu SIA "MK Dizains", re'ģ. Nr. 45403024800 par līgumcenu
9368,00 euro (bez PVN), vai 11 334,68 euro (ar 21% PVN), kas saskaņā ar Nolikuma kritērijiem, bija zemākā līgumcena.
Projekta kopējās izmaksas sastāda 11 334,68 euro. ELFLA finansējums sastāda 10 201,20
euro, Baltinavas novada pašvaldības finansējums 1 133,48 euro.
Projekta vadību nodrošinās projekta vadības komanda - projekta vadītāja Sarmīte Tabore
Baltinavas novada plānošanas un attīstības speciāliste, projekta koordinatore-konsultante
Ilze Ločmele Baltinavas vidusskolas metodiķe, projekta grāmatvede Inga Ločmele Baltinavas novada grāmatvede.
Projekta realizācijas laiks 2016.gada 1.oktobris - 2017.gada 1augusts.
Teksts: S.Tabore

Informē sociālais dienests

Sociālā dienesta informācija par 2017. gada janvāri.
Janvāra mēnesī spēkā trūcīgas personas statuss 64 personām
sociālajiem pabalstiem izlietotie līdzekļi € 3881,27
No tiem:pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai izmaksāts 24 personām par 962,79 €
pabalsts veselības aprūpei 87,48 €
dzīvokļa pabalsts 2386,00 €
pieaugušo ēdināšanas pabalsts 1 persona € 25,00
pabalsts audžuģimenei € 420,00
Izdevumi par 2 personu uzturēšanos ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā – Viļakas novada
Šķilbēnu pagasta sociālās aprūpes mājā € 330,62
Izdevumi par 3 personu uzturēšanos ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā pansionātā
„Balvi”
€ 317,73
Sociālā dienesta informācija par 2017. gada februāri
Februāra mēnesī spēkā trūcīgas personas statuss 69 personām
sociālajiem pabalstiem izlietotie līdzekļi € 1891,78
No tiem:pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai izmaksāts 27 personām par 1040,24 €
pabalsts veselības aprūpei 38,54 €
dzīvokļa pabalsts 393,00 €
pabalsts audžuģimenei € 420,00
Izdevumi par 2 personu uzturēšanos ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā – Viļakas novada
Šķilbēnu pagasta sociālās aprūpes mājā € 330,62
Izdevumi par 3 personu uzturēšanos ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā pansionātā
„Balvi”€ 317,73
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Latgales gada balvas Atzinības rakstu saņem priesteris
Staņislavs Prikulis

Sestdien, 28.janvārī Maltas kultūras namā notika Latgales gada balvas pasniegšanas ceremonija. Šobalvu jau trešo gadu organizē biedrība “Asmu Latgalīts”. Biedrīgas valdes locekle
Gunita Vanaga atzīst, ka balvas mērķis ir godināt tos iedzīvotājus, kuri dzīvo mums tepat
blakus, kaimiņus un svarīgi ir novērtēt viņu devumu sev, savai, ģimenei, sabiedrībai un Latgalei.
Šogad septiņāsnominācijās (Latgales gada labākais lauksaimnieks “Savas zemes saimnieks”;
aktīvākais jaunietis, ģimene; varonis; uzņēmējs “Par ieguldījumu Latgales
tautsaimniecības izaugsmē”; aktīvākais seniors un sirds cilvēks) bija pieteikti 42 pretendenti.
Vislielākā konkurence bija nominācijā Latgales gada sirds cilvēks, kurai tika nominēti projektu vadītāji, kultūras dzīves vadītāji, bibliotekāri un citu profesiju pārstāvji, kā arī mūsu
Baltinavas un Šķilbēnu draudžu prāvests Staņislavs Prikulis un Dagdas novada Landskoronas un Beresnes draudžu prāvests Aivars Kursītis.
Uzvarētāji nominācijās:
“Latgales gada aktīvākais jaunietis” — Vārkavas novada jaunatnes lietu speciālists Andris
Lazdāns.
Latgales gada labākais lauksaimnieks “Savas zemes saimnieks” – Z/S Jaunkalni īpašnieks
Andris Mizāns no Dagdas novada.
Latgales gada uzņēmējs “Par ieguldījumu Latgales tautsaimniecības izaugsmē” –ķiploku
audzētājiem un pārstrādātājiem Armandam un Aleksandram Kačanovskiem.
“Latgales gada ģimene” — Svetlana Mahmudova, SIA „ZAS” īpašniece no Dagdas novada.
“Latgales gada aktīvākais seniors” -Lidija Igaune no Dagdas novada.
“Latgales gada varonis” — RēzeknesTehnoloģiju akadēmijas Reģionālistikas zinātniskā institūta direktore Velta Ļubkina.
“Latgales gada sirds cilvēks” — Dagdas novada Landskoronas un Beresnes draudžu prāvests
Aivars Kursītis.
Baltinavas un Šķilbēnu draudžu prāvests Staņislavs Prikulis saņēma Atzinības rakstu nominācijā “Latgales gada sirdscilvēks”. Viņa ieguldījumu draudžu dzīvē, kristīgo skautu un
gaidu kustības koordinēšanu Latvijā, bērnu un jauniešu iesaistīšanu Latgales draudžu rīkoos
pasākumos, Pasaules jauniešu dienās un Tezē dienās Rīgā, kā arī sirds siltumu,
ko viņš dāvā ikvienam senioram un cilvēkam, kurš viņam lūdz palīdzību, padomu
un garīgu atbalstu bija novērtējuši Baltinavas un Šķilbēnu draudžu ticīgie un
Baltinavas novada dome, kuri nolēma prāvestu pieteikt šai balvai. Esam lepni,
ka mūsu draudzēs kalpo sirds cilvēks – žēlsirdības misionārs priesteris
Staņislavs
Prikulis.
Teksts un foto: Vineta Zeltkalne
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Pasākums “Izbaudi ziemu Ziemeļlatgalē”
18. un 19. februārī jau otro gadu
pēc kārtas tika aizvadīts pasākums “Izbaudi ziemu Ziemeļlatgalē”. Tajā piedalījās arī
Baltinavas novads. 18. februāra
rīta pusē notika “Lauku labumu
tirdziņš”, kur ikviens varēja iegādāties dažādus gardumus. Paldies, pirkt un pārdot gribētājiem
un ceram, ka uz nākamo tirdziņu
redzēsim vēl vairāk apmeklētājus
un savas saražotās produkcijas
pārdot gribētājus. 18. februārī,
Baltinavas novada muzejā notika
“Sveču liešanas meistardarbnīca”. Pasākums pulcēja prāvu
apmeklētāju skaitu. Pasākums
sākās ar Baltinavas novada Muzeja vadītājas Antras Keišas ievadvārdiem un stāstījumu par
to, ka februāris ir sveču mēnesis, un ka sveču liešana ir tā lieta, ar ko nodarbojušies mūsu
senči jau tālā pagātnē. Tajos laikos viņi sveces lēja arī no cūku taukiem. Šoreiz cūku tauku
sveces gan izpalika, taču tās tika veidotas trīs dažādos veidos. No bišu vaska, bišu vaska
loksnēs un parafīna. Turpinājumā vārds tika dots Sveču liešanas meistarei Ingrīdai Bleidelei.
Viņa pastāstīja par pašu sveču liešanas procesu, par to, kā pareizi ielikt un nostiprināt sveču
diegu un kā nostiprināt sveču liešanai vajadzīgo formu. No sākuma Ingrīda parādīja, kā notiek viss process no sākuma līdz beigām. Turpinājumā ikviens pasākuma apmeklētājs pats
varēja izmēģināt savus spēkus šajā procesā. Priekšroka tika dota svecēm no bišu vaska un
bišu vaska plāksnēs. Lielāko prieku, protams, šis process sagādāja pasākuma mazākajiem
dalībniekiem. Vissatraucošākais un patīkamākais brīdis, protams, bija tad, kad sveces formiņās sacietēja un tās tika ņemtas laukā. Tad varēja redzēt sava darba rezultātus. Sveces tika
lietas dažādākajās formās – Garās sveces, eglītes formā, rozes formā, čiekura formā, un
citās. Pasākuma noslēgumā ikviens pasākuma apmeklētājs saņēma dāvanā savu izlieto sveci.
Liels paldies jāsaka Ingrīdai Bleidelei, muzeja vadītājai Antrai Keišai, fotogrāfei Evitai Brokai un visiem pārējiem, kas palīdzēja šī brīnišķīgā pasākuma tapšanā. Pasākums bija tiešām
izdevies un aizraujošs.
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Skolu ziņas
Aktivitātes BKI

Atzīmējot 112 dienu
11.februārī visā Eiropas Savienībā atzīmē vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu tālruņa
112 dienu, tāpēc Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā 14. februārī ciemojās Valsts
Ugunsdzēsības dienesta Latgales reģiona Balvu daļas Tilžas posteņa komandieris Guntis
Magone.
Skolēniem bija iespēja vēlreiz atkārtot vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu tālruņa numuru 112, un atcerēties kādos gadījumos var zvanīt pa šo numuru.
Tagad mēs zinām, ka zvanot uz 112, ir iespēja izsaukt operatīvos dienestus, kuri tieši piedalās cilvēku dzīvības un veselības glābšanā, kā arī atbild par cilvēku drošību.
Ugunsdzēsēju prezentācijā uzzinājām kā notiek zvanu saņemšana, kāpēc ir būtiski lieki
netraucēt zvanot tāpat vien, vai blēņojoties. Glābšanas dienesta sociālo tīklu kontos var
arī uzdot jautājumus, piedalīties dažādos konkursos, kā arī uzzināt jaunākās ziņas par dažādiem notikumiem. Youtube kontā var noskatīties dažādus video, kas saistīti ar drošību
un rīcību nelaimes gadījumos. Noslēgumā skolēniem bija iespēja uzdot sev interesējošus
jautājumus un saņemt atbildes.
Skolotāja V. Kaša

Futbola sacensības

Tematiskā diskotēka

31.janvārī Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas audzēkņi devās uz Rīgu, uz Olimpisko sporta centru uz LSO (Latvijas Speciālās Olimpiādes) rīkotajām Unified futbola
sacensībām telpās. Sacensībās piedalījās mūsu skolas audzēkņi- Normunds Timenieks,
Artūrs Tumarevičs, Ivans Tumarevičs, Aleksands Jerjomins, Andrians Jansons, Jānis Reimandovs, kā arī mums izpalīdzēja futbolisti no Balviem- Raivis Dokāns, Gvido Dokāns,
Raivis Pipars un Maksis Garais. Sacensību mērķis bija pilnveidot fiziskās īpašības speciālo skolu un vispārizglītojošo skolu skolēniem, kā arī veicināt sadarbību. Manuprāt,
mums šis mērķis tika īstenots, un viss izdevās. Starp deviņpadsmit skolām mēs ierindojāmies pirmajā desmitniekā. Liels paldies jāsaka visai mūsu apvienotajai komandai par
emocijām uz laukuma, par atdevi, ar kādu tika spēlēts telpu futbols un par komandas saliedētību un draudzību, spēlējot kopā speciālo skolu un vispārizglītojošo skolu audzēkņiem.
Skolotāja L.Careva

"Skriešana ar sniega kurpēm"

09.02.2017. Madonas novada,
Lazdonas pagasta sporta un atpūtas kompleksā «Smeceres sils»
jau otro reizi notika LSO organizētās sacensības “Skriešana ar
sniega kurpēm”. Sacensībās piedalījās 9 komandas no Speciālajām izglītības iestādēm: Pamūša,
Lielplatone, Dzelzava, Palsmane,
Rīga-4, Spāre, Antūži, Baltinava
un Sveķi, kopā pulcējot 70 sportistus.Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas komanda ar Ievu
Mičurovu, Agni Dorošķeviču,
Andrianu Jansonu un Alekseju
Jerjominu sastāvā, šajā sporta
veida sacensībās piedalījās pirmo
reizi. Sportisti, atbilstoši savam
vecumam, skrēja dažāda garuma
distancēs. Vislabāk veicās Aleksejam, kurš no godalgotās 3. vietas atpalika par vienu sekundi.
Kopvērtējumā mūsu skola ierindojās 6.vietā, kas priekš iesācējiem nebūt nav slikts rezultāts.

Sacensības Raudā

22.februārī “C”apmācības klašu audzēkņi pulcējās uz kārtējo tematisko diskotēku. Šoreiz
visi uzdevumi bija saistīti ar ziemu. Pat komandu nosaukumi par to stāstīja: “Lāstekas”,
“Pārsliņas”, “Sniegapikas”.Vajadzēja salikt puzles un pateikt , kuras attēls neatbilst vajadzīgajam gadalaikam. Atcerējāmies tautas dziesmas par to kā ziema nāk cimdu, zeķu prasīdama un mēģinājām ar vienu garu pavedienu apadīt cimdiņu. Tas nebija nemaz tik
vienkārši. Bijām draugos ar zaķi un meklējām pareizo ceļu pie sniegavīra garšīgā burkāndeguna. Tad aizsietām acīm pazudušo degunu likām vietā. Tas nekas, ka reizēm deguns
ielikās pie slotas, jo uzdevums visos raisīja jautrus smieklus. Arī šoreiz neizpalika dancošana un maskošanās, kā tas ziemai piederas. Pēc pasākuma negribīgi šķīrāmies, bet prātā
jau doma par darbošanos nākošajā tematiskajā diskotēkā.
M.Skaba

Boulinga sacensības

Teksts un foto Janīna Keiša

Raudas internātpamatskolā š.g. 2.februārī notika kārtējās Latgales zonas speciālo skolu sacensības C apmācības līmeņa klašu skolēniem ,,Dari kā mēs, dari ar mums, dari labāk par
mums.’’ Uz sacensībām devās Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas skolēni Anna Pipcāne, Jānis Kalve, Armands Sproģis, Tomass Diarmuids De Kleirs, Aleksejs Jerjomins, Agita
Laduševa, Vineta Laduševa, Vitālijs Začs kopā ar skolotājām Annu Circeni un Skaidrīti Supi.
Sacensībās piedalījās skolēni no astoņām speciālajām skolām. Katrā komandā startēja skolēni
no dažādām skolām, kuri tika sadalīti pēc katra izvēlētas krāsu kartītes. Sacentās melnā,
oranžā, sarkanā, violetā, baltā, zaļā, melnbaltā un zilā komandas, un, atbilstoši komandas nosaukumam, skolēni saņēma attiecīgās krāsas krekliņus. Skolēni piedalījās trīs dažādas stafetēs
— ,,Šurpu – turp’’, ,,Būvējam māju’’, ,,Lecam’’ un četros uzdevumos- ,,Uzmanīgais šāvējs’’,
,,Futbola boulings’’ ,,Trāpi mērķī’’, ,,Kartupeļu talka.’’
Lai gan tika veikts rezultātu apkopojums un noskaidrotas komandu iegūtās vietas, zaudētāju
nebija. Katra skola saņēma pateicību, savukārt, katrs skolēns- šokolādes medaļu, kā arī dažādas balviņas. Skolēniem bija prieks un gandarījums par jautri un veselīgi pavadīto dienu!
Skolotājas A.Circene., S.Supe
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Pēc gadu ilga pārtraukuma, šogad
atkal mūsu skola saņēma Latvijas
Bērnu bāreņu fonda uzaicinājumu piedalīties ikgadējā viņu rīkotajā pasākumā speciālo internātpamatskolu
skolēniem “Boulinga Līga” kopā ar
Gaismas, Aleksandrovas un Antūžu
skolām. Šogad “Boulinga Līgas “ pasākumā boulinga centrā “Fantasy
Park” būs iespēja piedalīties 20 katras
skolas skolēniem- 10 meitenēm un 10
zēniem, kuri par uzvaru sacentīsies
savā starpā. Katras skolas uzvarētājus
gaidīs vērtīgas balvas.Pirmā boulinga
kārta norisinājās 21.februārī, kurā piedalījās Linda Jermacāne, Kristīne Nikolajeva, Ieva Krūmiņa, Ieva
Mičurova, Andžela Kleina, Aleksandrs Jerjomins, Andrians Jansons,
Agnis Doroškevics, Arvils Silaunieks,
Jānis Reimandovs. Veiksmīgāk spēle
noritēja Ievai M., Kristīnei N., Aleksandram un Jānim, lai gan arī pārējie
skolēni ieguva pietiekami daudz punktu, lai varētu iekļūt finālā un cīnīties
par galvenajām balvām.
Šogad Latvijās Bērnu bāreņu fonds bija arī sagādājis visiem dalībniekiem garšīgas brokastis MC Donalds restorānā un pusdienas lielveikala Rīga Plazza restorānā ” Pipars”.
Paldies Latvijas Bērnu bāreņu fondam!
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Sveču liešanas meistardarbnīca

Meteņu dienas svinēšana

18. februārī Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas audzēkņi: Jānis P., Sanita- Diāna K.,
Andžela K., Artūrs G., Anna P. kopā ar internāta skolotāju Jeļenu R. apmeklēja „Sveču liešanas meistardarbnīcas” Baltinavas muzejā.
Skolēni mācījās paši pagatavot sveces no bišu vaska plaksnītēm, kā arī lēja sveces no parafīna. Visi bija lielā sajūsmā par interesanti pavadītu rīta pusi, kā arī ieguva daudz jaunu zināšanu sveču darināšanā.
J.Rauza

Konkurss “Stūru stūriem tēvu zeme”

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

Pieklājības nedēļa

Laiki iet un mainās, tomēr pieklājība ir un paliek viena no cilvēciskajām vērtībām, kas palīdz
mums sadzīvot ar apkārtējo pasauli...
Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā, laikā no 06.02.-10.02., notika „Pieklājības nedēļa”.
Nedēļas garumā skolotāji, skolas darbinieki vērtēja skolēnu pieklājību, laipnību, darbu mācību stundās, bet pārkāpumus fiksējot „Vērošanas lapās”, kas bija izsniegtas katram skolas
pedagogam. Toties skolēni katru dienu saņēma trīs žetonus, kurus par pārkāpumiem varēja
noņemt. Pie brokastu galda skolas medmāsa uzskaitīja katra skolēna iepriekšējās dienas saglabātos žetonus un izsniedza jaunus.
Rezultātus apkopoja Atbalsta centra dalībnieki. Viņi saskaitīja saglabātos žetonus, apkopoja
skolotāju, skolas darbinieku sniegto informācija, vērošanas lapas, sazināšanas burtnīcas.
Jāatzīst, ka šajā nedēļā skolēni bija draudzīgāki, laipnāki, pieklājīgāki, strādīgāki…
Apsveicam uzvarētājus:
Kristīni Rundzāni, Andželu Kleinu, Armandu Sproģi, Annu Pipcāni, Vitāliju Začu, Artūru
Krustu, Kristīni Nikolajevu, Normundu Timenieku, Arvilu Silaunieku, Aleksandru Jerjominu, Jāni Reimandovu, Lindu Jermacāni, Ievu Mičurovu, Mārci Vorobjevu.
Kā balvu Pieklājības nedēļas uzvarēti saņem iespēju piedallīties Latvijas bērnu bāreņu fonda
rīkotajā “Boulinga Līgā”, kur galvenā balva planšetdators.

Laikā, kad īsās ziemas dienas sāk stiepties garākas, kad laiks sāk griezties uz pavasara
pusi, latvieši svin Meteņus, 7 nedēļas pirms Lieldienām. Pēc senās latviešu laika skaitīšanas sistēmas Meteņos beidzas ziema un nākamajā dienā sākas pavasaris.
28.februāra pēcpusdienā, silti saģērbušies, nodrošinājušies ar slidelementiem (ragaviņām,
ābolīšiem), ar pašceptām pankūkām, ar zupas vārīšanai nepieciešamo, ar rotaļu un atrakciju
elementiem, Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas skolēni, skolotāji kāpa lielajā Baltinavas novada autobusā, skolas busiņā un brauca uz Šķilbēnu pagasta Balkānu kalniem
svinēt Meteņus.
Kamēr vārījās zupa, jautri priecājāmies, kā jau pienākas Meteņdienā. Ar skaļiem saucieniem, smiekliem šļūcām no visiem iespējamajiem kalniņiem. Vairākiem skolēniem slidelementi neklausīja un nācās šķērsot ūdens peļķes. Slapjie apavi, cimdi, bikses netraucēja
baudīt priekus, spēlēt dažādas spēles, iet rotaļās, sacensties, maskoties, minēt mīklas, deklamēt dzejoļus, stāstīt ticējumus par Meteņiem.
Svaigā gaisā pie ugunskura visiem zupa garšoja lieliski. Ēdot pankūkas, skolēni un skolotāji varēja degustēt ievārījumus, ko bija atnesuši skolotāji. Kēksiņi, konfektes, āboli arī
atrada vietu vēderiņos.
Ar sārtiem vaigiem, prieku sejās, sirdī braucām mājās. Nosalušos kāju pirkstus sasildījām,
jautri lecot diskotēkā.
Izpriecājāmies, izdejojāmies. Nu varēsim gaidīt Lieldienas.

Ēnu diena

15.februārī valstī
notika Ēnu diena,
kur skolēni varēja
iepazīties ar dažādu
profesiju darba specifiku. Šīs dienas ietvaros arī mūsu
skolā viesojās divi
Baltinavas vidusskolas 4.klases skolēni,
kuri
bija
izteikuši vēlēšanos
ēnot skolas direktori.
Šajā dienā Arvilam
un Samantai bija iespēja tuvāk iepazīties ar skolu un tās
tradīcijām, skolēnu
sasniegumiem un viņu ikdienu, sarunā ar direktori noskaidrot dažādus viņus interesējošus
jautājumus, kas saistīti ar skolas direktores ikdienu un pienākumiem.

V.Kubuliņa

BKI viesojās pārstāvji no Zviedrijas

12.februārī Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā viesojās pārstāvji no Zviedrijas “Gnosjo
Hjalpers”, kuri atveda skolai nepieciešamas un vajadzīgas lietas- saimniecības inventāru,
higiēnas preces, rotaļlietas, lietotus apavus un apģērbu, paklājus, gultas veļu, audumus, dzijas
u.c.
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Aktivitātes PII

Aktivitātes BVSK

Modes skate

Sacensības tautas bumbā

Jau piekto gadu pēc kārtas kā tradīcija Baltinavā ir kļuvusi Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas rīkotā netradicionālo tērpu modes skate, kurā piedalās gan Baltinavas izglītības
iestāžu audzēkņi, gan arī ciemiņi no citām skolām. Arī Baltinavas vidusskolas pirmsskolas
grupiņu bērni šo pasākumu gaidīja ar lielu nepacietību. Kopā ar vecākiem tika radīta tērpu
kolekcija no dažādiem materiāliem. Tā kā šogad tērpu modes skates tērpu tēma bija saistīta
ar visu, kas virmo ap mums gaisā, tad pirmsskolas grupiņu bērni kopā ar skolotāju Aļonu
demonstrēja tērpu kolekciju ar nosaukumu „Lietus”. Skanot draiskai mūzikai par pavasara
lietutiņu, bērni devās uz skatuves, lai demonstrētu lietus interpretāciju tērpos no dažādiem
netradicionāliem materiāliem( plēves, agroplēves u. c. ). Liels paldies vecākiem, kuri atrada
laiku, lai iesaistītos šinī izglītojošajā un interesantajā pasākumā, kā arī aktīvi piedalījās
tērpu radīšanā un pasākuma norisē.
Ilze Ločmele
Foto Agita Zelča

Mīlestības dienā, 14. februārī, Baltinavas vidusskolas visjaunākā skolēnu grupiņa piedalījās starpnovadu atklātajās sacensībās tautas bumbā. Šajos mačos piedalījās septiņu skolu
komandas no Balviem, Stacijas, Krišjāņiem, Eglaines, Rugājiem, Tilžas un Baltinavas.
Sakarā ar slimību laiku mūsu skolu diemžēl pārstāvēja tikai zēnu komanda. Lielākajai
daļai no komandas tās bija pirmās sacensības dzīvē. Neskatoties uz pieredzes trūkumu,
gadu slieksni, bailēm svešā vidē, jaunie sportisti godam cīnījās un kopvērtējumā ieguva
godalgotu 3.vietu. Sacensībās piedalījās: T. Buravecs, L. Ločmelis, S. Sutugovs, E. Ločmelis, A. Kokorevičs, I. Kļanskis, R. Gibala, A. Astratovs, E. Kleins, K. Logins.
V. Gamazins,
Baltinavas vidusskolas sporta skolotājs

Basketbolā jaunākajā grupā- 2. vieta

Aktiviātes BMMS
„Lidice 2017.”

1. februārī turpinājām startēt Balvu novada skolēnu sporta spēļu plānotajās sacensībās
basketbolā „C” grupai. Neatlaidīgs cīņas spars laukumā, tieksme uz uzvaru, kā arī veiksme
bija mūsu sabiedrotais šajos mačos. Neskatoties uz spriedzi un asumiem, ar brīnišķīgiem
deju skolas meiteņu priekšnesumiem starpspēļu laikos, kas piemīt basketbolam, zēni spēja
izturēt pretinieku spiedienu un parādīt savu konkurētspēju un gribasspēku. Kopvērtējumā
mūsu skolas jaunie basketbolisti ieguva 2. vietu piecu komandu konkurencē. Zēnu komandā spēlēja: Intars Bleidels, Matīss Keišs, Lars Miethke, Nils Miethke, Markuss Kleins,
Valters Supe, Endijs Ločmelis, Mārtiņš Laganovskis, Kristofers Boldāns.
V. Gamazins,
Baltinavas v-skolas sporta skolotājs
Jau vairāku gadu garumā ar labiem panākumiem Baltinavas skolēni piedalās starptautiskajā
vizuālās mākslas konkursā “Lidice”.Arī šis gads nebija izņēmums. Bērni zīmēja radošos
darbus par tēmu “Ceļojums”, attēlojot gan ceļojuma plānošanu, pārgājienus, skaistākās vietas
gan Latvijā gan citur pasaulē, gan transporta līdzekļus un daudz ko citu. Konkursam tika iesūtīti 1165 darbi no 49 Latvijas novadiem un pilsētām
Arī šogad trīs Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas jaunie mākslinieki iekļuva laureātu
godā un devās uz Rīgu saņemt apbalvojumus. Ieva Kozlovska, Kristaps Kašs un Intars Kļanskis bija labāko Latvijas jauno talantu vidū, viņu radošie darbi tālāk mēros ceļu uz Čehijas
pilsētu Lidici, lai turpinātu konkursu nu jau starptautiskā mērogā. Visi labāko autoru darbi
tika izstādīti Rīgas domes telpās un bija apskatāmi jebkuram interesentam.
Baltinavas Mūzikas un mākslas skola un Baltinavas novada pašvaldība deva iespēju bērniem
doties uz Rīgu, kur viņi svinīgi saņema apbalvojumus, apskatīja Vecrīgu, iepazinās ar Brīvības pieminekli un sardzes maiņu un noslēgumā ļāvās pozitīvām emocijām 5D kino apmeklējumā.
Indra Keiša
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Sacensības florbolā

Baltinavas vidusskolas jaunieši ir universāli
sportisti, kuri vienmēr gatavi aizstāvēt skolas
godu praktiski visos sporta veidos. 21. februārī mūsu skolas komanda piedalījās Balvu
novada atklātajās skolēnu sporta spēļu sacensībās florbolā „C” grupai. Neskatoties uz
spriedzi, asumiem, zēni neatlaidīgi cīnījās
laukumā. Spēles bija aizraujošas, emocionālas. Spēki bija vienlīdzīgi, tomēr pietrūka
pieredzes šajā sporta veidā, jo florbola sacensībās mēs piedalījamies pirmo reizi. Kopvērtējumā mūsu skolas zēni ieguva 2. vietu.
Zēnu komandā spēlēja: Intars Bleidels, Matīss Keišs, Lars Miethke, Markuss Kleins, Valters
Supe, Endijs Ločmelis, Kristofers Boldāns, Sandis Sutugovs.
V.Gamazins,
Baltinavas v-skolas sporta skolotājs
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2017. gada Februāris
Baltinavas vidusskolas jaunieši izstādē “Skola 2017”

No 24. līdz 26. februārim Ķīpsalā notika izstāde «Skola 2017» . Vairāk nekā 140 dalībnieki
no 15 valstīm piedāvāja informāciju par jaunākajām un populārākajām mācību programmām, valsts un privātajām augstskolām, vidusskolām, koledžām, tehnikumiem, mācību centriem, valodu kursiem, tālmācību, e-studijām. Dalībnieki informē par uzņemšanas
noteikumiem, budžeta vietām, studiju apmaiņas un prakses iespējām
Arī Baltinavas vidusskolas 11. un 12. klases audzēkņi apmeklēja šo pasākumu. «Skola 2017»
dalībniekiem izstādes dienās bija sarūpējuši dažādās aktivitātes un konkursus. Apmeklētāji
varēja «pielaikot» profesijas un piedalīties aizraujošās aktivitātēs. Piemēram, skolēniem
bija iespēja, aizpildot testu, noskaidrot veiksmīgāko profesijas izvēli. Dažas no izglītības
iestādēm bija atvedušas simulācijas stendus, jauniešiem tika piedāvātas dažādas skaistumkopšanas procedūras, foto pakalpojumi, militāro ierīču demonstrācijas.
Ļoti plašs bija informatīvo bukletu klāsts. Jaunieši atzina, ka guvuši bagātīgu priekšstatu
par sev iepriekš nezināmām izglītības iestādēm un profesijām.
Blakus telpā bija izvietota grāmatu izstāde, kur varēja iepazīties ar dažādu izdevniecību un
grāmatu apgādu jaunākajiem izdevumiem.
11. un 12. klases audzinātājas Indra Keiša un Inta Ludborža

Aizvadīta Ēnu diena - 2017

15.februārī Rēzeknes
Tehnoloģiju
Akadēmijā notika
Ēnu diena. Arī mūsu
skolas jaunieši no
11. un 12.klases
devās ēnot RTA studentus. Katrs bija izraudzījies
sev
vēlamo
fakultāti,
kuras
studentus
ēnoja visu dienu. Tā
kā Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmijā
bija jaunuzceltas inženieru fakultātes
telpas, tad mums bija
iespēja tās apskatīt.
Marika un Arīna ēnoja studentus no studiju programmas “Būvniecība”. Topošo inženieru
ēnošana sniedza lielisku ieskatu studentu dzīvē, viņu ikdienā. Pēc šīs dienas Marika saprata,
ka inženierija ir tieši tas, ko viņa vēlas studēt pēc 12.klases.
Dinija, Kristīne un Madara ēnoja Tiesību zinātņu studentu Kasparu Ločmeli. Viņš ir ļoti aktīvs jaunietis, kurš gan dejo tautu dejas, gan iesaistās RTA Studentu pašpārvaldē. Kaspars
regulāri piedalās arī jauno juristu debašu klubā. Kaspars kopā ar savu māsīcu Elīnu, kura ir
Studentu pašpārvaldes prezidente, mums izrādīja auditorijas, kurās notiek lekcijas, iepazīstināja ar pašpārvaldes darba telpu, kā arī sniedza vērtīgu informāciju par studijām Rēzeknes
Tehnoloģiju Akadēmijā.
Aija un Ilze ēnoja Sintiju Kaļvu, kura studē – “Pamatizglītības skolotājs sākumskolā’’ studiju
programmā. Meitenes uzzināja, kas ir nepieciešams, lai varētu iestāties Izglītības, valodu un
dizaina fakultātē.
Edgars iepazinās ar vides inženieru studiju programmas studentu ikdienu. Modernās laboratorijas un studentu eksperimenti Edgaru uzdrošināja aktīvi darboties.
Kristīne un Līga kļuva par ēnām Tūrisma un viesmīlības studiju programmas studenteiSarmītei. Meitenes kopā piedalījās lekcijās. Abas secināja, ka lekcijas bija aizraujošas, jo
pasniedzēji prata tās interesanti pasniegt.
Mēs esam priecīgi, ka mums bija dota iespēja ēnot studentus. Tā bija vienreizēja iespēja,
kura viennozīmīgi katram no mums palīdzēja saprast to, ko vēlamies vai nevēlamies studēt.
Ļoti lielu iniciatīvu un interesi, piedalīties Ēnu dienā, izrādīja 6. un 10. klases skolēni.
Paši patstāvīgi atrada uzņēmumus un cilvēkus, kuru darba ikdienu varētu pavērot.
Sonora Logina devās uz Rīgu ēnot Finanšu produktu attīstības projektu vadītāju Daci
Zelču Citadeles bankā, bet Mārtiņš Laganovskis – programmētāju Scandiweb Ltd firmā.
Kristiāna Buraveca ēnoja novada Muzeja vadītāju Antru Keišu, bet Toms Buravecs - priesteri
Staņislavu Prikuli.
Egija Ločmele iepazīt ceļojumu konsultanta profesiju ēnot brauca uz Rīgas tūrisma un
Radošās industrijas tehnikumu. Elija Logina tāpat kā Mārtiņš ēnoja programmētāju firmā
Scandiweb Ltd, kurā kā ēnas darbojās 40 jaunieši. Savukārt Megija Bukša ēnoja ārsta palīgu
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā Gulbenē. Jaunieši atzina, ka uzzināja vairāk
par izvēlēto profesiju. Priecīgi par to, ka diena bija aizraujoša.
Baltinavas vidusskolas 8.klases skolēniem bija iespēja pirmo reizi ēnot Baltinavas novada
domes darbiniekus. Skolēni ēnot sāka plkst. 09:00 .
Zane un Marta ēnoja Baltinavas novada domes priekšsēdētāju Lidiju Siliņu. Skolēni
raksturo viņu kā atsaucīgu, aizņemtu personu, kura labprāt iepazīstināja ar savu darbu. Meitenes secināja, ka Lidija ir sabiedriski aktīva, viņai rūp Baltinavas novada dzīve, kultūra, jo
par to liecina realizētie projekti.
Baltinavas novada domes izpilddirektoru Jāni Bubnovu ēnoja Eduards. Viņš Jāni raksturoja kā ļoti aizņemtu cilvēku un aktīvu pasākumu organizētāju. Eduards saka: “Pēc viņa
apmeklēšanas es sapratu, ko nozīmē strādāt tādā darbavietā, kurā nav noteikts darba laiks.”
Kitija un Sandija iepazinās ar dzimtsarakstu nodaļas vadītāju Maiju Stepiņu. Meitenes
saka, ka darbs ar papīriem viņas neieinteresēja, bet viņas varēja gūt labu pieredzi un uzzināt
daudz jauna, piemēram, par darba apjomu, datora izmantošanu.
Ar Baltinavas novada domes saimnieka darbu iepazinās Ainis, viņš saka, ka šis darbs
viņu ieinteresēja un tā varētu būt viņa nākotnes profesija.
Skolēni piedalījās saimniecisko lietu komitejas sēdē, kurā izskatīja finanšu, parādu saistību jautājumus, veica projekta izskatīšanu.
Paldies domes darbiniekiem par atsaucību un laipnu uzņemšanu!
Baltinavas vidusskolas 8, 11., 12. klases jaunieši

Baltinavas novada domes informatīvais izdevums
Ēno novada izglītības iestāžu direktorus
Mēs, 4. klases skolēni, 15. februārī pirmo
reizi piedalījāmies Ēnu dienā. Ēnojām Baltinavas izglītības iestāžu direktorus.
Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas direktori Mariju Bukšu ēnoja Samanta Slišāne un Endijs Kleins, Kristīgās
internātpamatskolas direktori Intu Vilkasti
ēnoja Arvils Kokorevičs un Samanta Juhmane, bet vidusskolas direktoru Imantu
Slišānu – Edvarts Ločmelis.
Mūs visus direktori laipni sagaidīja, iepazīstināja ar skolu, atbildēja uz intervijas
jautājumiem,
izsniedza
apliecinājumus.Pārrunājot redzēto, secinājām, ka direktoriem jābūt ar lielu atbildības sajūtu, pārliecinātiem par sevi, ļoti vērīgiem un saprotošiem. Jāuzklausa gan bērni, gan vecāki, gan darbinieki. Jāzina likumi, jāprot plānot skolas budžets, jāsadarbojas ar citām
novada iestādēm. Paldies, par iespēju ielūkoties jūsu darbā!
Baltinavas vidusskolas 4. klase – Samanta Slišāne,Endijs Kleins,
Samanta Juhmane, Arvils Kokorevičs, Edvarts Ločmelis

Saistošie noteikumi Nr.17
Apstiprināti ar Baltinavas novada domes 22.12.2016.
sēdes lēmumu (protokols Nr.13,.&2)
Precizēti ar Baltinavas novada domes 26.01.2017.
sēdes lēmumu (protokols Nr.2,3&)
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piemērošanu Baltinavas novadā
Izdoti saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķirami atvieglojumi nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājiem Baltinavas novadā.
2. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piešķir sekojošām nodokļa maksātāju kategorijām šādos apmēros:
2.1. Černobiļas AES avārijas seku likvidatoriem – 50% apmērā;
2.2. personām ar I grupas invaliditāti 50% apmērā;
2.3. personām ar II grupas invaliditāti 25% apmērā.
3. Ja personai, pamatojoties uz likumu par nekustamā īpašuma nodokli un šiem saistošajiem noteikumiem, ir tiesības saņemt vairākus nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus,
piemēro procentuāli lielāko un personai vislabvēlīgāko atvieglojumu.
4. Personai, kura ir tiesīga saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, Baltinavas
novada pašvaldībā jāiesniedz:
4.1. rakstveida iesniegums;
4.2. Černobiļas AES avārijas seku likvidatora, personām ar I grupas invaliditāti vai personām ar II grupas invaliditāti apliecinoša apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu.
5. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus ir tiesīgas saņemt fiziskās personas, kuru
īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai lietošanā ir nekustamais īpašums - zeme, kas atrodas
Baltinavas novadā, un kurām par iepriekšējiem taksācijas gadiem nav nekustamā īpašuma
nodokļa vai zemes nomas maksas parādu.
6. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piešķir par nekustamajiem īpašumiem, kuri
netiek izmantoti uzņēmējdarbībai, kā arī netiek iznomāti citām personām.
7 Atvieglojumus piešķir par to taksācijas gadu, kurā saņemts personas iesniegums par atvieglojumu saņemšanu, par to laika periodu, par kuru personai ir piešķirts attiecīgais statuss un līdz brīdim, kamēr personai pastāv atbilstība atvieglojumu piešķiršanas
nosacījumiem.
8. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā spēku zaudē 2010. gada 17. jūnija saistošie noteikumi
Nr. 13 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Baltinavas novadā”
Paskaidrojuma raksta sadaļa
Norādāmā informācija
1. SN nepieciešamības pamatojums
2. Īss projekta satura izklāsts

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
46.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta 3., 4. daļa.
Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu pašvaldības var izdot
saistošos noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa
maksātāju kategorijām, bet tā paša likuma
5.panta ceturtā daļa nosaka, ka atvieglojumus atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām pašvaldības var noteikt 90, 70,
50 vai 25 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas.Saistošie noteikumi paredz ieviest precīzākus nosacījumus nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanai.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi Saistošie noteikumi samazina pašvaldības budžeta ieņēmumus no nekustamā īpašuma nouz pašvaldības budžetu

dokļa. Izmaiņas attiecībā uz pašvaldības budžetu
nav iespējams konkrēti paredzēt, jo tas atkarīgs
no nodokļu maksātāju aktivitātes iesniedzot prasījumus un to atbilstību atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz Saistošo noteikumu pieņemšana neietekmēs uzuzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
ņēmējdarbības vidi un sakārtotību Baltinavas
novadā
5. Informācija par administratīvajām procedū- Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Baltinavas
rām
novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālists – nodokļu administrators.
6. Informācija par konsultācijām ar privātperso- Saistošo noteikumu izstrādes procesā konsultānām
cijas ar privātpersonām nav veiktas.
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Žetonu vakara fotomirkļi

Sludinājums!!!
Pārdod dzīvokli Baltinavā Kārsavas ielā 23-9
Cena pēc vienošanās.
Tālr. 26523228
26477142
Traktortehnikas īpašnieku ievērībai!

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina! Lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei. Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai
un jābūt derīgai OCTA polisei. No 2017.gada 30.jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.Uzziņām tālrunis: 29284557 un 25639706,
vai www.vtua.gov.lv.
Traktortehnikas apskates laiks Baltinavā:
Pilsēta, ciems Datums

Laiks

Baltinava

11:00 15.06.2017 11:00 Pie novada Domes (Kārsavas 16)
13:00 15.06.2017 12:00 Pie krustojuma

Pazlauga

Demerova

8

10.04.2017
10.04.2017
10.04.2017

Datums

Laiks Vieta

10:00 15.06.2017 10:00 Pie veikala

I zdev um u sag at a voj a: Evit a Bro k a, ( tā l r. 22470282, e - pa st s : sa b. att iec iba s@ balt in a va. l v )
I es p ie sts SI A “ La tgale s dr uk a” , R ē ze k ne , Ba zn īca s ie la 2 8 , LV-4 6 0 1 .

