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Baltinavas novada domes
informatīvais izdevums

Aizvadīti Ziemassvētku pasākumi Baltinavas novadā

Īsumā

Desmito gadu meklē „Gaismas nesējus“
Latvijas pagastos.
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta
biedrība (Biedrība) aicina lasītājus pieteikt
bibliotekārus balvai „Pagasta bibliotekārs
– gaismas nesējs". Līdz 10. martam Biedrība gaidīs vēstules un stāstus par pagastu
bibliotekāriem, kas ir pašaizliedzīgi, radoši,
aktīvi, entuziasma pilni savā darbā un neaizstājami savā pagastā.Konkurss norisināsies desmito reizi. Katru gadu tiek
apbalvoti četri bibliotekāri – viens no katra
Latvijas reģiona: Kurzemes, Latgales, Vidzemes, Zemgales.Konkurss «Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs» ir īpaši Latvijas
mazo gaismas piļu darbiniekiem veltīts pasākums, lai novērtētu viņu darbu un veikumu savā pagastā un pievērstu visas
Latvijas uzmanību pozitīviem, iedvesmojošiem notikumiem reģionus. Tā ir lasītāju
balva un atzinība saviem bibliotekāriem.
Vairāk informācijas: www.gaisma.lv
Elektrotīkla attīstībā visos Latvijas reģionos “Sadales tīkls” ieguldīs 106 miljonus eiro.
Lai nodrošinātu ilgtspējīgu un līdzsvarotu
elektrotīklu attīstību, AS «Sadales tīkls»
visos Latvijas reģionos turpina realizēt nozīmīgus elektroapgādes investīciju projektus, paaugstinot elektroapgādes drošumu
un kvalitāti valsts iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Šogad plānotajos elektrotīkla rekonstrukcijas un uzlabošanas projektos AS
«Sadales tīkls» ieguldīs 106 miljonus eiro.
Lai stiprinātu sadarbību ar Latvijas pašvaldībām un iepazīstinātu ar investīciju projektiem attiecīgajos reģionos, arī šogad tiks
organizētas klātienes tikšanās ar pašvaldību
pārstāvjiem.
Papildu informācija:Tatjana Smirnova
AS „Sadales tīkls" Preses sekretāre
Tālr. 67728823
tatjana.smirnova@sadalestikls.lv
Sākas pieteikšanās Vītolu fonda administrētajām stipendijām.
Ja esi centīgs un mērķtiecīgs, ja esi guvis
labus un teicamus vērtējumus mācību
darbā, ja esi iesaistījies sabiedriskajās aktivitātēs gan skolā, gan ārpus tās, arī tu vari
kļūt par Vītolu fonda stipendiātu!
12. klašu skolēni līdz 2017. gada 1. martam
tiek aicināti pieteikties Vītolu fonda administrētajām stipendijām 2017./2018. mācību gadam. Lai pretendētu uz kādu no
stipendijām, kandidāta vidējai atzīmei jābūt
7,5 balles vai augstākai, kā arī jāatbilst
kādam no šiem noteikumiem: jaunietis ir
nomaznodrošinātas ģimenes, ir bārenis vai
viņu audzina viens no vecākiem, ir no
daudzbērnu ģimenes, sasniegti izcili panākumi mācību olimpiādēs. Vītolu fonda administrēto stipendiju apmērs ir, sākot no
1500 eiro mācību gadā. Katrs fonda ziedotājs nosaka, kurai nozarei stipendija tiks
piešķirta un cik liela summa stipendijā tiks
izmaksāta. 2016./2017. mācību gadā ar Vītolu fonda administrēto stipendiju atbalstu
studē 661 jaunietis. Dokumentu iesniegšanas termiņš: 15.01.2017. – 01.03.2017. Stipendiju budžets ir 1 077 937 eiro. Patlaban
Vītolu fonds administrē 183 Latvijas uzņēmumu, organizāciju, fondu, kā arī privātpersonu no Latvijas, ASV, Lielbritānijas,
Kanādas, Austrālijas, Venecuēlas, Vācijas,
Dānijas un Zviedrijas dibinātās stipendijas.
Teksts,Foto:Ilze Ločmele,Inta Ločmele,Evita Broka, Anita Ločmele Vairāk informācijas www.vitolufonds.lv

Krāšņi un jautri aizvadīti
Ziemassvētku pasākumi
novadā. Kā pirmie no Rūķiem Ziemassvētku dāvanas saņēma Baltinavas
vidusskolas pirmsskolā.
Vecā gada nogalē, 19. decembrī Baltinavas vidusskolas Paaudžu centrā
pulcējās pirmsskolas grupu
rūķīši kopā ar vecākiem,
lai visi kopā pie kuplās,
krāšņi izrotātās egles svinētu Ziemassvētkus. Lai
Ziemassvētkos viss izdotos
godam, rūķiem ir ļoti
daudz darba pirms šiem
svētkiem – jāgatavo mīkla
piparkūkām, jācep piparkūku sirsniņas un jārotā
eglīte. Ziemassvētki ir
īpaši svētki, tāpēc mazie
rūķīši kopā ar audzinātājām un mūzikas skolotāju
Aiju bija cītīgi gatavojušies: mācījušies dziesmas un dzejoļus, apguvuši kustību rotaļas. Ar lielu dāvanu maisu ieradās īpašais viesis — Ziemassvētku vecītis, kurš
izdalījis dāvanas, kopā ar čaklajiem rūķīšiem un viņu vecākiem piedalījās jautrās rotaļās.
21. decembrī Baltinavas vidusskolā ar plašu vērienu tika svinēta Ziemas svētku eglīte, jo 10. klases rūķu komanda uzņēma jaunu filmu
«Briesmas Ziemassvētku vecīša mājās». Ļaunā ragana apturēja laiku, un modinātājs necēla augšā Ziemassvētku vecīti. Radās reāli draudi,
ka visi var palikt bez svētkiem un dāvanām. Situāciju glāba brīnums un rūķu komandas saliedētais darbs. Ziemassvētku
vecītis smagi pārdzīvoja raganas ļauno
darbu, pat noģība, gribēja demisionēt, bet
filmas beigas tomēr sanāca laimīgas, jo
viss tika paspēts laikā.
Uz tikšanos ar Salavecīti Baltinavas novada mazākie bērni sanāca otrajos Ziemassvētkos. Baltinavas kultūras nama
zālē ap eglīti draiskojās rūķi, kuri pikoties mudināja arī sanākušos bērnus. Rūķi
kopā ar bērniem izspēlēja pasaku par vecīša cimdiņu, izdejojās un kopīgi sauca
Salavecīti. Salavecītim bija prieks redzēt
tik daudz sanākušo bērnu un klausīties
kādus dzejolīšus un dziesmiņas prot
bērni un viņu vecāki.
26. decembra vakarā Baltinavas kultūras
namā notika Ziemassvētku koncerts,
kurā iedalījās Baltinavas pašdarbnieki un viesi. Sniegpārsliņas bija nokļuvušas uz zemes un vēroja, kā ziemas saulgriežus svin šeit. Koncertā
piedalījās Baltinavas etnogrāfiskais ansamblis
ar
tradicionālajām
Ziemssvētku dziesmām,
Baltinavas jauktais koris,
Jauniešu deju kolektīvs
«Kusti kust» ar atraktīvām dejām, Baltinavas
sieviešu vokālais ansamblis, kas parādīja savu
daudzpusību, kā arī Upītes eksotisko deju pulciņš SAMIA un Viļakas
bērnu un jauniešu sporta
skolas sporta deju nodaļas dejotāji. Paldies
sniegpārsliņām – Dacei
un Elijai, visiem pašdarbības kolektīvu vadītājiem un dalībniekiem par
sagatavotajiem priekšnesumiem, kā arī Edgaram
Jermacānam par koncerta apskaņošanu.
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Domes ziņas
Priekšsēdētājas sleja

Ar joni paskrējis jau 2017.gada pirmais mēnesis. Darbu gūzmā pat īsti neizjusts ziemīgais aukstuma periods, jo darba ritms domē
gada sākumā ir visai karsts- atskaites, pārskati par pagājušo gadu un plāni,iepirkumu
procedūras un budžets jaunajam gadam
gan deputātiem, gan iestāžu vadītājiem un
pašvaldības darbiniekiem ir ļoti atbildīgs
un paaugstinātas noslodzes laiks. Deputāti
strādā komitejās šomēnes jau vairākas reizes nākot kopā, lai izveidotu sabalancētu
visām iestādēm un struktūrvienībām budžeta projektu. Esam vienojušies par galvenajām
prioritātēm un veicamajiem darbiem . Pēc rūpīga darba 26.janvārī domes sēdē vienbalsīgi
budžets 2017.gadam tika apstiprināts .
Pamatbudžeta ieņēmumu sadaļu veido kārtējā gada ieņēmumi 1 294 221 EUR apmērā un
naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 141833 EUR. Lielāko daļu ieņēmumu – 62.3%
jeb 806916 EUR sastāda valsts budžeta transferti (dotācija no pašvaldību izlīdzināšanas
fonda, valsts budžeta transferti noteiktam mērķim, tai skaitā, pedagogu atlīdzībai astoņiem
mēnešiem u.c.), kā arī nodokļu ieņēmumi, kas veido 34.8% jeb 451365 EUR no kopējiem
ieņēmumiem, tai skaitā IIN sastāda 388660 EUR(30%) un NĪN -62705 (4.8%)EUR. Pārējie pašvaldības ieņēmumi ir zem 5%. Salīdzinot ar pagājušo gadu, ieņēmumi ir pieauguši
par 3.04% jeb par 38131 EUR
Pamatbudžeta izdevumi apstiprināti 1 426 693EUR apmērā.
Līdzīgi kā iepriekšējos gados, lielākie budžeta izdevumi atvēlēti izglītībai – visām mācību
iestādēm kopā atvēlēti 671 375 EUR jeb 47%, tai skaitā vidusskolai 334 977 EUR, Kristīgajai internātpamatskolai – 210 089 EUR, mūzikas un mākslas skolai -103921 EUR.
Transferi par pakalpojumiem izglītībai citām skolām, kur mācās mūsu bērni sastāda 21
041 EUR, skolēnu autobusa izmaksas -15 026 EUR, vadībai izglītības funkciju nodrošināšanai( Balvu novada izglītības pārvaldei) 1347 EUR.
Novada pašvaldības administrācijas izdevumi sastāda 255394 EUR jeb 17.9% (atlīdzība,
preces un pakalpojumi, pamatkapitāla veidošana, vēlēšanu norisei u.c.), sociālajai aizsardzībai -9.7% jeb 137 806 EUR, kultūrai, pasākumiem,sportam, muzejam, bibliotēkai, tūrismam 9.1% jeb 129684 EUR, teritorijas uzturēšanai, komunālajiem pakalpojumiem –
3.5% jeb 49768 EUR.
Aizdevumu atmaksa Valsts kasei gadā sastāda 61 946 eiro jeb 4.5 % no izdevumiem. Saistības Valsts kasē sastāda 11.24% no pamatbudžeta ieņēmumiem bez plānotajiem transfera
ieņēmumiem. Atbalstīto projektu ( 6) realizācijai šogad paredzēts apgūt 84 960 EUR.(ceļu
projekti te nav iekļauti).
Speciālā budžeta ieņēmumi plānoti 52461 EUR, no tiem valsts finansējums autoceļu uzturēšanai -45961 EUR, dabas resursu nodoklis 6000, pašvaldības transferi no augstākas iestādes 500 EUR. Atlikums uz gada sākumu bija 44712 EUR, saņemts vidēja termiņa
aizņēmums Tutinava ceļa projekta dokumentācijas izstrādei 7865 EUR. Apgūstamie līdzekļi kopā 105038 EUR.
Izdevumi no speciālā budžeta 2017.gadam ir saplānoti 105 038 EUR apmērā. Lielākie izdevumi, protams būs autoceļu uzturēšanai un remontiem –greiderēšanai, sniega tīrīšanai,
pakalpojumiem ceļu remontos.No šiem līdzekļiem plānots arī ierīkot ielu apgaismojumu
Parka ielā un Kārsavas ielā to pagarināt līdz „līvānu” kvartāla beigām, kā arī segt elektroenerģijas izmaksas ielu apgaismošanai.
Pagājušā gada rudenī iesākām Svātūnes ezera piekrastes- peldvietas paplašināšanas- tīrīšanas darbus, Supenkas upes krastu sakopšanu, ko plānojam turpināt arī šogad. Šajos izdevumos iekļautas arī starpnovadu projekta „Loba doba Ziemeļlatgalē jeb atklāj dabas
pētnieku sevī” izmaksas 5000 EUR apmērā.
Man šī gada budžetu gribētos saukt par rīcības un līdzsvara budžetu, kas vērsts uz iepriekš
uzsākto projektu realizācijas pabeigšanu un iesāktā turpināšanu. Budžets ir tendēts uz pašvaldības izaugsmi un attīstību, tai skaitā, infrastruktūras uzlabošanu, kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju saglabāšanu, daudzveidīgāku kultūras dzīves un sporta pasākumu
piedāvāšanu un izglītības jomas inovatīvu izaugsmi.
Detalizēti ar budžeta ieņēmumiem un izdevumiem varat iepazīties mājas lapā - www. baltinava.lv
Izsaku pateicību pašvaldības administrācijai, iestāžu vadītājiem par ieguldīto darbu, izstrādājot jauno budžetu. Aicinu ar vislielāko atbildību un saimnieciski veikt ikkatru plānoto
aktivitāti, lai jūtami uzlabotu dzīves kvalitāti mūsu novadā un radītu pamatu turpmākajai
attīstībai.
Lidija Siliņa

Domes sēde
Domes sēdes 22.12 lēmumi

Par grozījumiem Baltinavas novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Baltinavas novada budžetu 2016.gadam”
Nolēma Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.16 “Grozījumi Baltinavas novada domes
2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Baltinavas novada budžetu
2016.gadam””.
Par Baltinavas novada domes saistošo noteikumu Nr. 17 „Par nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu piemērošanu Baltinavas novadā” apstiprināšanu
Nolēma Apstiprināt Baltinavas novada domes 2016.gada 22.decembra saistošos noteikumus Nr. 17 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Baltinavas novadā”
Par grozījumiem Baltinavas novada domes nolikumā “Baltinavas novada novada
muzeja nolikums”
Nolēma izdarīt grozījumus Baltinavas novada domes nolikumā “Baltinavas novada muzeja nolikums”
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2017. gada Janvāris
Par grozījumiem Baltinavas novada domes nolikumā “Baltinavas novada pašvaldības
autoceļu fonda nolikums”
Nolēma izdarīt sekojošus grozījumus Baltinavas novada domes nolikumā “Baltinavas novada pašvaldības autoceļu fonda nolikums”
Par valsts piešķirto mērķdotāciju sadali interešu izglītības programmu pedagogu
darba samaksai un VSAO iemaksām 2016.gadam
Nolēma valsts piešķirto mērķdotāciju 2016.gadam pedagogu darba samaksai un VSAO
iemaksām uz 4 mēnešus ilgu laika periodu no 2016.gada septembra līdz 2016.gada decembrim sadalīt sekojoši: Baltinavas vidusskolai - 292,00 EUR; Baltinavas Kristīgajai internātpamatskolai – 292,00 EUR.
Par pusdienu maksas Baltinavas vidusskolā apstiprināšanu
Nolēma apstiprināt komplekso pusdienu maksu Baltinavas vidusskolā – EUR 1,14 (vienai
porcijai) ar 2017.gada 1.janvāri saskaņā ar aprēķinu.
Par noteikumu „Par skolēnu autobusa biļešu atmaksu” apstiprināšanu
Nolēma apstiprināt noteikumus „Par skolēnu autobusa biļešu atmaksu”
Par dalības maksas apstiprināšanu Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas modes
skatē
Nolēma Apstiprināt dalības maksas Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas modes skatē
– 7,00 euro (bez PVN) vienai personai.
Par nosaukuma „Vecbērzi” piešķiršanu zemesgabalam
Nolēma piešķirt nosaukumu „Vecbērzi” zemesgabalam
Par zemes vienības platības precizēšanu
Nolēma precizēt zemes vienībai platību no 2,66 ha uz 3,92 ha.
Par zemes vienības piekritību pašvaldībai un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa
noteikšanu zemes vienībai
Nolēma pārvest zemes vienību no rezerves zemju fonda zemēm uz Baltinavas novada pašvaldībai piekritīgajām zemēm.
Par zemesgabala iznomāšanu M. K.
Nolēma iznomāt M. K. zemesgabalu (platība – 0,05 ha) uz 5 gadiem, zemes nomas maksu
nosakot ārējos normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

Domes sēdes 26.01. lēmumi

Apstiprina budžetu
Nolēma apstiprināt saistošos noteikumus Nr.1 “Par Baltinavas novada budžetu 2017.
gadam”.
Par precizējumiem Baltinavas novada domes 2016. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 17 ”Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Baltinavas novadā”
Nolēma veikt sekojošus precizējumus Baltinavas novada domes 2016. gada 22. decembra
saistošajos noteikumos Nr. 17 ”Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu
Baltinavas novadā” Svītrot no saistošo noteikumu izdošanas pamatojuma atsauci uz likuma
„Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu. Saistošo noteikumu 2.2., 2.3. un
4.2.apakšpunktā vārdu „invalīds” aizstāt ar vārdiem „persona ar invaliditāti” attiecīgajā locījumā. Apstiprināt Baltinavas novada domes 2016.gada 22.decembra saistošo noteikumu
Nr. 17 ”Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Baltinavas novadā”
precizēto redakciju
Par Baltinavas novada domes saistošo noteikumu Nr. 3 „Kārtība, kādā tiek piešķirts
transporta pakalpojums personām, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās” apstiprināšanu
Nolēma apstiprināt Baltinavas novada domes 2017. gada 26. janvāra saistošos noteikumus
Nr. 2 „Kārtība, kādā tiek piešķirts transporta pakalpojums personām, kurām ir apgrūtināta
pārvietošanās”
Par grozījumiem Baltinavas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā 2017.gadam
Nolēma izdarīt sekojošus grozījumus Baltinavas novada domes darba samaksas un sociālo
garantiju nolikumā 2017.gadam.
Par Kultūras pasākumu plāna 2017. gadam apstiprināšanu
Nolēma apstiprināt Baltinavas novada pašvaldības Kultūras pasākumu plānu 2017. gadam
ar piebildi, ka pieredzes apmaiņas braucienu zemniekiem pārcelt uz septembra mēnesi.
Par Baltinavas novada Vēlēšanu komisiju
Nolēma Atbrīvot L. B no Baltinavas novada Vēlēšanu komisijas locekles amata pienākumu
pildīšanas. Paziņojumu par Baltinavas novada Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas kārtību izlikt redzamā vietā Baltinavas novada domes ēkā Kārsavas ielā 16, Baltinavā, Baltinavas novadā un publicēt Baltinavas novada pašvaldības mājas lapā internetā
www.baltinava.lv.
Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Baltinavas novada pašvaldības vārda
Nolēma atteikties no iespējas uz Baltinavas pašvaldības vārda reģistrēt zemesgrāmatā divus
nekustamos īpašumus, kas sastāv no 3/70 domājamajām daļām
Par nosaukuma piešķiršanu nekustāmajam īpašumam
Nolēma piešķirt nosaukumu īpašumam “Irbītes”
Par valsts piešķirto mērķdotāciju sadali Baltinavas novada pašdarbības kolektīvu vadītāju atalgojumam
Nolēma valsts piešķirto mērķdotāciju Baltinavas novada pašdarbības kolektīvu vadītāju
atalgojumam sadalīt sekojoši: G1 kolektīviem kopsummā 1452 EUR, t.sk.: Baltinavas novada jauktā kora vadītājam – 726 euro; Jauniešu deju kolektīva vadītājam – 726 euro. G2
kolektīviem kopsummā 726 EUR, t.sk.: Baltinavas novada etnogrāfiskais ansambļa vadītājam – 363 euro; Baltinavas novada aušanas pulciņa vadītājam – 363 euro.
Par valsts budžeta mērķdotāciju interešu izglītības pedagogu darba samaksai pašvaldību izglītības iestādēs sadalīšanu
Nolēma valsts piešķirto interešu izglītības mērķdotāciju Baltinavas novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai euro 6552 apmērā laika posmam no 2017.gada
1.janvāra līdz 2017.gada 31.augustam sadalīt sekojoši: Baltinavas vidusskolai 4424 €, Baltinavas Kristīgajai internātpamatskolai 1078 €, Baltinavas Mūzikas un Mākslas skolai 1050
€
Ar pilnu domes sēžu lēmumu sarakstu var iepazīties www.baltinava.lv/sadaļā pašvaldība/
domes sēdes
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Baltinavas novada domes informatīvais izdevums

Baltinavas novada pašvaldības pārstāvju vizīte Baltkrievijā

2016.gada nogalē 28.decembrī Baltinavas novada pašvaldības darbinieki:
domes priekšsēdētāja Lidijas Siliņa, izpilddirektors Jānis Bubnovs, kultūras
nama vadītāja Inta Ločmele, novada plānošanas un attīstības speciāliste Sarmīte
Tabore viesojās Baltkrievijas republikā Grodnas apgabala Ivjes rajona izpildkomitejā, lai noslēgtu sadarbības līgumu.
Ivjes rajona izpildkomitejā Baltinavas novada pašvaldības delegāciju sagaidīja
izpildkomitejas priekšsēdētājs Bulak Aleksandrs, izpildkomitejas priekšsēdētāja
vietniece Kiškeļ Svetlana, izpildkomitejas priekšsēdētāja vietniece ekonomikas
jautājumos Inna Tarasova.
Ivjes rajona izpildkomitejas priekšsēdētājs Bulak Aleksandrs un Baltinavas novada domes priekšsēdētāja Lidija Siliņa parakstīja sadarbības līgumu par Abu
pušu delegāciju apmaiņu administrāciju līmenī pieredzes apmaiņā, ekonomikā,
kultūrā, izglītībā, sportā, sociālajā sfērā.
Pēc līguma parakstīšanas Ivjes rajona izpildkomitejas priekšsēdētājs iepazīstināja Baltinavas novada pašvaldības delegāciju ar Ivjes rajonu. Ivjes rajons ir
izveidots 1940.gada 15.janvārī. Pašreiz rajona teritorija sastāda 1841 km2 (aptuveni10 reizes lielāka par Baltinavas novada teritoriju), dzīvo 27,6 tūkstoši iedzīvotāju. Galvenā ražošanas nozares Ivjes rajonā, tāpat kā Baltinavas novadā,
ir lauksaimniecība. Pārsvarā tie ir lieli agro-kompleksi, kuri pieder valstij, jāpiezīmē, ka zemi īpašumā iegādāties nevar un tā pieder tikai valstij. Pamatnozares ir graudkopība, cukurbiešu un kartupeļu audzēšana, piena lopkopība, gaļas
liellopu audzēšana un cūkkopība. Lielu uzmanība tiek pievērsta dzīvojamo ēku
celtniecībai, pārsteidza tas, ka ļoti maz ir daudzdzīvokļu māju, bet pamatā tās
ir individuālās mājas. Ivje darbojas samērā daudz ražošanas uzņēmumu – gaļas
kombināts, maizes kombināts, apģērbu šūšanas fabrika, kokapstrāde, mēbeļu ražošana, taras ražošana, stikla plastikāta un citu polimateriālu ražošana, papīrfabrika, sadzīves ķīmijas
un kosmētikas ražošana, celtniecības uzņēmums, kombinētās spēkbarības ražošana. Līdzās valsts uzņēmumiem darbojas privātie mazie un vidējie uzņēmumi, pārsvarā tie ir tirdzniecības
veikali, ziedu, tomātu un gurķu audzēšanas kooperatīvi.
Rajonā ir 32 mācību iestādes – ģimnāzija, 17 vispārizglītojošās iestādes (t.sk. 11 vispārizglītojošas iestādes ir apvienotas kompleksā bērnudārzs-skola), 10 pirmsskolas izglītības
iestādes, internātskola, sporta skola, rehabilitācijas-korekcijas skola un bērnu sociālās palīdzības iestāde.
Rajonā darbojas 20 kultūras iestādes un 3 bērnu mūzikas un mākslas skolas. Darbojas 141 pašdarbības kolektīvs. Liela uzmanība tiek pievērsta sportam, darbojas 19 sporta zāles,
baseins, 2 sporta skolas, kurās ir iespēja trenēties futbolā, basketbolā, volejbolā, vieglatlētikā, distanču slēpošanā, airēšanā, karatē un citos cīņu sporta veidos.
Ivjes rajonā darbojas viena rajona slimnīca, 9 ambulances un 18 feldšerpunkti. Iedzīvotājiem ir plaši pieejami sociālie pakalpojumi un dažādi pabalsti — cilvēkiem ar invaliditāti, cilvēkiem, kuri sasnieguši 80 gadus un vecāki, bērniem, māmiņām.
Jāuzsver tas, ka baltkrievi ļoti ciena un patiesi lepojas ar savu prezidentu Aleksandru Lukašenko, uzsverot, to, ka viņš ir daudz darījis Baltkrievijas labā un ir īsts saimnieks!
Baltinavas novada domes priekšsēdētāja Lidija Siliņa savukārt iepazīstināja Baltkrievijas pusi ar Baltinavas novadu, uzņēmējdarbību, kultūru, izglītību.
Baltkrievijas sadarbības partneri uzaicināja apskatīties Ivjes muzeju, kurš darbojas jau 7 gadus. Muzeja vadītāja iepazīstināja ar muzeja ekspozīciju, izstāstot par Ivjes vēsturi, kas
cieši saistīta ar 4 konfesijām – katoļiem, pareizticīgajiem, musulmaņiem un ebrejiem. Pārsteidza baltkrievu attieksme pret vēsturi, tas, ka viņi pieņem to, kāda tā bija, nemeklējot
vainīgos un atmetot visa veida ideoloģiju. Izrādīta liela cieņa gan visu 4 konfesiju vēsturei gan kritušajiem otrajā pasaules karā, godinot, tos 9.maijā.
Piebildīšu to, ka Ivjes rajona izpildkomiteja mums ir arī sadarbības partneris arī pārrobežu projektā Latvija-Lietuva-Baltkrievija.
Savstarpējā līguma noslēgšana pavērs iespējas plašai sadarbībai starp Baltinavas novadu un Ivjes rajona izpildkomiteju dažādās jomās, tie varētu būt gan pieredzes apmaiņas braucieni,
gan kultūras apmaiņas programmas.

Baltinavas Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā var veikt mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju

Baltinavas novada iedzīvotāji mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju tagad var veikt arī Baltinavas Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Kārsavas ielā 16, Baltinavā.
No 2017.gada 1. janvāra visiem mājas (istabas) dzīvniekam ir obligāti jābūt ar implantētu
mikroshēmu. Mikročipēšanu veic veterinārārsts.
Suņiem obligāti jābūt reģistrētiem valstī vienotā informācijas sistēmā Lauksaimniecības
datu centra datubāzē, reģistrācijas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.491
"Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība". Kaķu un mājas (istabas) sesku reģistrācija
nav obligāta.
Dzīvnieka reģistrāciju var veikt pie veterinārārsta. Ja veterinārārstam nav iespējas reģistrēt
dzīvnieku datu bāzē, tad viņš izsniedz īpašniekam aizpildītu un parakstītu reģistrācijas veidlapu, ko dzīvnieka īpašnieks iesniedz pats Lauksaimniecības datu centra portālā
www.ldc.gov.lv vai Baltinavas novada domes ēkā Valsts un pašvaldības vienotajā klientu
apkalpošanas centrā, Kārsavas ielā 16, Baltinavā, tel. 26304449. Suņu īpašniekam būs
jāuzrāda personas apliecinošs dokuments un mājdzīvnieka pase.
Mājdzīvnieka reģistrācija vienotajā valsts reģistrā ir maksas pakalpojums – vienreizēja
maksa 3,50 eiro (ar 07.10.2016.).
Norēķināties par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju var:
•veicot apmaksu internetbankā;
•izmantojot banku vai pasta nodaļu pakalpojumus.
Rekvizīti:
Saņēmējs: Lauksaimniecības datu centrs
PVN maks. Nr. 90001840100
Valsts kases Rīgas norēķinu centrs
Norēķinu konts: LV88TREL2160380004000
Ieņēmumu kods: 21499
BIC kods: TRELLV22
Maksājuma mērķī obligāti jānorāda dzīvnieka īpašnieka vārds, uzvārds un personas kods,
kā arī, par ko tiek maksāts, piemēram, suņa reģistrācija un mikročipa numurs.
Papildus informācija par obligāto suņu apzīmēšanu un reģistrāciju pieejama LDC mājas
lapas www.ldc.gov.lv sadaļā "Mājas (istabas) dzīvnieki" – "Informācija par reģistrēšanu".
Sagatavoja: VPVKAC speciāliste Dace Ločmele, pamatojoties uz Lauksaimniecības datu
centrs informāciju

Latgalē, kas ļautu šim kultūrvēsturiskajam novadam attīstīties līdzvērtīgi citiem Latvijas
reģioniem. Ikvienas teritorijas attīstības pamats ir cieši saistīts ar uzņēmējdarbības vides
attīstību, tāpēc, lai veicinātu Latgales reģiona attīstību, piesaistot ieguldījumus ražošanas
un infrastruktūras attīstībai un jaunu darbavietu radīšanai, sadarbībā ar Latgales plānošanas
reģionu, tika izstrādāts Latgales speciālās ekonomiskās zonas likumprojekts, ko Saeima
galīgajā lasījumā atbalstīja 2016.gada 19.maijā.
Latgales planošanas reģions, laika periodā no Latgales SEZ likuma apstiprināšanas līdz
faktiskai tās darba uzsākšanai 2017.gada 2.janvārī, ir veicis apjomīgu darbu dokumentācijas
izstrādē un saskaņošanai Latgales SEZ darbības nodrošināšanai.
"Latgales SEZ priekšrocības ir domātas gan vietējiem uzņēmējiem, kas plāno paplašināt
un dažādot savas ražošanas jaudas un produktus, gan arī ārzemju investoriem, kuri iecerējuši uzsākt uzņemējdarbību Latgales terotorijā," atzīst Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājaAlīna Gendele.

Jauna vakance Baltinavas novada bāriņtiesā

Baltinavas novada bāriņtiesa aicina pieteikties darbā uz Bāriņtiesas sekretāres —
apkopējas vietu: uz 0,4 slodzi par Bāriņtiesas sekretāri un 0,1 slodzi par apkopēju
Bāriņtiesā
Nepieciešamā izglītība sekretārei: vidējā vai augstākā izglītība un iemaņas iestādes lietvedības kārtošanā; valodu prasmes: latviešu valoda – augstākajā līmenī, krievu valoda –
sarunvalodas līmenī; labas iemaņas darbā ar datoru (World, Excel, Internets ); labas komunikācijas prasmes
Amata pienākumi sekretārei:
1.atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kārtot bāriņtiesaslietvedību;
2. nodrošināt bāriņtiesā izskatāmo lietu dalībnieku un citu personusavlaicīgu uzaicināšanu uz bāriņtiesas sēdēm un pārrunām bāriņtiesā, noformējot un izsūtot uzaicinājumus;
3.protokolēt bāriņtiesas sēdes, noformēt sēdes protokolus, atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktajām prasībām un termiņiem;
4.protokolēt sarunas ar personām apsekošanas laikā vai bāriņtiesā;
5. normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un kārtībā nosūtīt bāriņtiesas lēmumu norakstus;
6. pēc bāriņtiesas priešsēdētāja norādījumiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veikt
ierakstus apliecinājumu un citu darbību reģistrā, kā arī nodrošināt bāriņtiesā apliecināto
dokumentu uzglabāšanai nepieciešamo lietu iekārtošanu;
7. gatavot bāriņtiesas lietvedības dokumentu lietu aprakstus nodošanai valsts arhīvam;
8. kārtot un sistematizēt bāriņtiesas lietas to nodošanai glabāšanā valsts arhīvā.
Pieteikumus ar dzīves aprakstu (CV) ,motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, lūdzam sūtīt uz
Latgales uzņēmējiem pieejami nodokļu atvieglojumi.
Baltinavas novada bāriņtiesu uz adresi – Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads,
Sākot ar 2017. gada 2.janvāri uzņēmumi, kas plāno attīstīt savu saimniecisko darbību Lat- LV – 4594 līdz 2017. gada 17.februārim.
gales reģionā var pieteikties uz nodokļu atlaidēm Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā
Tālrunis uzziņām: V.Cīrule 26674837
(Latgales SEZ). Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) iniciatīvas, 2016.gada laikā notika intensīvs darbs par papildu atbalsta instrumenta izveidi
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2017. gada Janvāris

Skolu ziņas
Aktivitātes BMMS

Aktivitātes BKI

Baltinavas Mūzikas un mākslas skola apciemo novada vientuļos
pensionārus

Burvestības skola Mandarīnu zemē

Jau otro gadu pēc kārtas, gada nogalē, Mūzikas un mākslas skolas Ziemassvētku rūķi
dodas ciemos pie novada vientuļajiem pensionāriem. Ar mandarīnu aromātu un pašu skolēnu izgatavotiem Ziemassvētku apsveikumiem un svečturīšiem, 22. decembrī, rūķi steidza iepriecināt pensionārus. Skandinot dziesmiņu «Zvaniņš skan» un deklamējot
pantiņus, no sirds vēlēja klusus, mīļus, mierpilnus Ziemassvētkus, laimīgu un veselīgu
Jauno 2017. gadu!
Lilita Kūkoja, Marija Bukša

Pie Saldumu fejas

Pateicoties mūsu mīļajiem draugiem, sponsoriem Latvijas Bērnu Bāreņu fondam, jau
trešo gadu pēc kārtas, 17.decembrī Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas 11skolēni
un skolotāja S.Supe devās tālajā ceļā uz Rīgu. Rīgā notika jautrs un neparasts, interaktīvs
Ziemassvētku brīnumu pasākums ''Burvestības skola Mandarīnu zemē.''Pasākuma norādītajā vietā ieradāmies 15.00 pēcpusdienā, kur mūs sagaidīja smaidīgās, noslēpumainās
burves. Bērnu acīs mirdzēja prieks, ziņkāre, neizpratne – kas nu tagad būs?Visus bērnus
ar krāsainu lentīšu palīdzību sadalīja četrās komandās un visiem apgleznoja sejas, lai būtu
piederīgi ''Burvestību skolai''.Tad ieradās lielais, resnais bērnu draugs Mandarīns un sākās
īsta jautrība. Visiem gribējās Mandarīnu samīļot, passpēlēties. Mandarīns pastāstīja, ka
skolā būs jāmācās: maģiskie portāli,
Kviddiča spēles ar lidojošām slotām, monstra pārvaldīšana, maģisko amuletu izgatavošana, spēles un dejas ar Salaveci, Mandarīnu, Burvestības skolas Maģistriem un citiem
Mandarīnu zemes personāžiem, un protams kā vienmēr – mandarīni visiem.
Bērni komandās animātoru-Maģistru pavadībā veica dažādus jautrus uzdevumus Burvestības skolā, kļuva par labiem burvjiem, palīdzēja Salavecim paveikt galveno Ziemassvētku brīnumu, un iemācījās dāvināt dāvanas viens otram!Pēc skolas beigšanas katrs
dalībnieks ieguva rokas aproci ar laimes pakaviņu, enģelīti, sirsniņu un t.t. Pasākuma noslēgumā visi draudzīgi ēdām lielo, garšīgo siera piccu un dzērām kolu. Uz atvadām mums
uzdāvināja lielu kasti ar mandarīniem. Bērni bija ļoti priecīgi. Mājupceļā pa autobusa
logu apbrīnojām skaisto, izgreznoto Rīgu, mielojāmies ar mandarīniem un pārrunājām
gūtos iespaidus. Par šo iespēju piedalīties pasākumā, mēs sakām ''lielu paldies'' mūsu mīļajiem draugiem- Latvijas Bērnu bāreņu fondam.
Skolotāja:S.Supe

Barikāžu laiku atceroties.

Janvāra sākumā Saldumu Feja ielūdza Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas skolēnus,
skolotājus un vecākus uz karnevālu, lai kopā baudītu pozitīvās emocijas, ko sniedz mums
saldumu karaļvalsts burvība. Karnevāla Saldumu parādē savu krāšņumum demonstrēja elegantās Laimas konfektes, smaržīgās piparkūkas, jautrie pavāri un
saldās itāļu picas, kristalizēta cukura sīrupa izgatavotie Cukurgailīši, praktiskās ledenītes –
Čupa Čups un romantiskās Ziedu medus meitenes. Prieku,
sajūsmu un apbrīnu radīja Saldumu muzikālie un atraktīvie priekšnesumi. Neatkarīgie eksperti (žūrija) atzinīgi novērtēja katra kolektīva sniegumu un pasniedza saldas balvas.
Par ciemiņu izklaidi – mūziku, atrakcijām, mīklām, dejām un cienastu parūpējās Saldumu
Feja un viņas galma ļaudis.

Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā 17. janvāra rīta līnijā vēstures skolotāja S. Supe
skolēniem un skolotājiem atsauca atmiņā 1991.gada janvāra notikumus
Latvijā, kurus sauc par ‘’Barikāžu laiku’’. 1991. gadā no 13. līdz 27. janvārim(14dienas)
Rīgā notika atjaunotās neatkarīgās Latvijas aizsardzības pasākumi, kuri tiek apzīmēti kā
Barikāžu laiks. Skolēni aizrautīgi klausījās par katras barikāžu dienas notikumiem un uzdeva jautājumus. Katrai klašu grupai tika iedots informatīvs materiāls par ‘’Barikāžu
laiku’’, lai kopā ar klases audzinātāju varētu pārrunāt un vairāk uzzināt par šiem notikumiem. 20.janvārī skolā vecāko klašu skolēni skatījās dokumentālu īsfilmu par barikādēm
‘’Būt vai nebūt Latvijai?’’ Barikāžu laiks bija dienas Latvijas vēsturē, kad cilvēki ticēja,
ka kopā izdosies nosargāt brīvību un izmainīt Latvijas vēsturi.
Skolotāja S.Supe

Teātris Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā

BMMS audzēkņiem godalgotas vietas

Skolotāju iedrošināti, Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas 3.,4.,7. un 8. klases audzēkņi
piedalījās zīmējumu konkursā «Ilustrācija manam mīļākajam O. Slišāna dzejolim», kas notika
Viļakas novada Upītē.
Godalgotās 1.vietas diplomus šajā konkursā ieguva 3. klases skolnieces Laine Mežale, Madara Kļaviņa un Māra Circene.
Diplomus par iegūto 2.vietu saņēma Alise Kokoreviča un Liene Kaša. 3.vietu un simpātiju
balvu piešķīra Aletai Boldānei, bet Evanai Ločmelei — 3.vietu un specbalvu. Atzinības rakstus izpelnījās Madaras Circenes un Dairas Circenes zīmējumi. Pateicības rakstu saņēma
Nika Oļipova.
Skolotājām Ivetai Gabrānei un Sandrai Bukšai par bērnu sagatavošanu radošo darbu konkursam veltītam Ontonam Slišānam pasniedza pateicības rakstus.

4

Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas 7. klases skolniece Aleta Boldāne

18. janvārī Baltinavas novada sporta hallē notika draudzības spēles volejbolā starp Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas audzēkņiem, un Sveķu internātpamatskolas audzēkņiem. No Sveķu internātpamatskolas bija ieradušās veselas divas komandas. Sīvā cīņā
pirmajā spēlē starp Sveķu skolas 2. komandu un Baltinavas komandu uzvarēja Baltinavas
volejbolisti. Finālā draudzības spēlēs satikās Sveķu 1.komanda un Baltinavas volejbolisti,
tomēr spēcīgāki izrādījās Sveķu internātpamatskolas volejbolisti, un mēs ierindojāmies
godpilnajā otrajā vietā. Prieks par draudzības spēlēm, skolēnu iesaistīšanos volejbola aktivitātēs un veselīga brīvā laika pavadīšanu.
19.janvārī Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas pieci audzēkņi devās uz Salaspili,
LSO Nacionālajām sacensībām Badmintonā 2017. Sacensībās piedalījās 16 skolas no
visas Latvijas, konkurence bija ļoti sīva. Mūsu skolas godu sacensībās aizstāvēja Kristīne
Nikolajeva, Linda Jermacāne, Aleksandrs Jerjomins, Jānis Reimandovs un Aleksejs Jerjomins. Starp 16 sportistiem Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas audzēknis Aleksejs
Jerjomins ieguva trešo vietu. Paldies skolēniem par izturību un labajiem rezultātiem.
Skolotāja Līga Careva
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(10.kl.), Arīna Bistrova(11.kl.), Marika Graudumniece(11.kl.). Trīspadsmit skolasbērnu 1.
semestra liecībās ir tikai 7,8,9,10 balles: Ligita Matule(1.kl.), Alise Dārta Logina(1.kl.),
Egija Ļvova(1.kl.), Kristers Logins(2.kl.), Anna Miethke(3.kl.), Rihards Logins(3.kl.),
Markuss Maksimovs(4.kl.), Samanta Slišāne(4.kl.), Liene Kaša(5.kl.), Renāte
Ločmele(7.kl.), Ilmārs Bleidels(8.kl.), Laura Skangale(8.kl.), Māra Laganovska(10.kl.).
Ziemassvētku eglītes pasākumā direktors Imants Slišāns šiem divdesmit pieciem skolēniem pasniedza arī skolas Atzinības rakstus.
Jau vairākus mācību gadus mūsu skolā notiek individuāls konkurss " Labākā liecība" par
augstāko vidējo atzīmi 5.-9. un 10.-12.kl. grupās. 1. semestrī uzvarētājas ir Sonora Logina(6.kl.)- 9,21 un Arīna Bistrova(11.kl.) – 9,15. Abas audzēknes saņēma īpašas pārsteiguma balvas no skolas direktora.
Aizvadītajā mācību semestrī notika arī jau pirmās mācību priekšmetu olimpiādes un konkursi. 25.novembrī Balvos notika starpnovadu bioloģijas 39. olimpiādes 2. posms tiešsaistē; tajā ļoti sīvajā 42 skolēnu konkurencē mūsu 10. klases skolniece Egija Ločmele
ieguva 1. vietu. Paldies Egijai un skolotājai Annai Priedītei! 16. decembrī Viļakas Valsts
ģimnāzijā notika konkurss angļu valodā «Zini vai mini!» par Lielbritāniju, tajā 3. vietu
komandu vērtējumā ieguva Baltinavas vidusskolas audzēkņi Krista Circene(9.kl.), Agrita
Luīze Kušnire(9.kl.), Iluta Keiša(9.kl.), Zane Tabore(8.kl.), Ilmārs Bleidels(8.kl.). Paldies
par veiksmīgu dalību konkursā skolēniem un skolotājai Tatjanai Bolgarovai!
Paldies skolēniem, skolēnu vecākiem un skolotājiem par sadarbību aizritējušā mācību semestra laikā!

2.mācību semestri sākām ar pateicību Dievam sv. Misē par jauki pavadītajiem svētkiem,
par brīvdienām, par saņemtajām dāvanām. Lūdzām spēkus labi turpināt iesākto mācību
darbu, būt centīgiem, čakliem, jo darāmo darbu saraksts šajā semestrī ir garš. Gribam būt
arī draudzīgi, atvērti citu skolu audzēkņiem ne tikai mūsu lielajos pasākumos, bet arī ikdienā
radot mazus svētkus sev un viņiem. Tāpēc mums bija liels prieks redzēt Baltinavas vidusskolas skolotāju Rudīti Laganovsku un viņas klases jaukos aktierus. Mēs visi kopā atcerējāmies un no jauna izdzīvojām Ziemassvētku notikumu. Mums visiem ļoti, ļoti patika šī
kopā būšana. Mazie mākslinieki tika aicināti ciemoties biežāk, jo būs gaidīti.
Paldies skolotājai Rudītei un viņas audzēkņiem!

Aktivitātes BVSK
Gada noslēguma Svētā Mise Baltinavas vidusskolā
Tatjana Začeste,Baltinavas vidusskolas d.v.izglītības jomā.

BVSK pirmsskolas bērnu darbi zīmējumu konkursā

19. decembrī Baltinavas vidusskolā notika gada noslēguma Svētā Mise. Šoreiz Sv. Mise notika aktu zālē. Tāda ir skaista skolas tradīcija, ka decembra Sv. Misē piedalās viss skolas kolektīvs. Sv. Misi celebrēja Baltinavas Romas katoļu draudzes prāvests
Staņislavs Prikulis. Priesteri ar nepacietību, pirms Sv. Mises gaidīja grēksūdzētāju pulciņš.
Pa to laiku sapulcējušies zālē slavēja Dievu, godinot Dievmāti ar lūgšanu «Esi sveicināta...»,pat visas 10 reizes. Sv. Mise notika patīkamā, mierīgā atmosfērā. Mēs pateicāmies
Dievam par šo aizvadīto gadu un visām dāvātajām žēlastībām, ko varējām šogad saņemt.
Pēc prāvesta teiktā, šajā Sv. Misē mūsu skola sasniedza rekordlielu skaitli Sakramenta pieņēmēju ziņā, jo tādi bija 35. Priesteris novēlēja to nākošā gadā vēl uzlabot.
Pateicība Dievam, ka mēs savā skolā varam svinēt Svēto Misi katru mēnesi.
Sv. Mises noslēgumā skolas direktors pateicās draudzes prāvestam Staņislavam Prikulim
par Sv. Misi un sadarbību šajā gadā. Draudzes gans uzdāvināja skolai Māras zemes kalendāru
nākamajam gadam.
Katehēte Rudīte Laganovska

1. semestra mācību sasniegumi Baltinavas vidusskolā

Ir atkal noslēdzies viena gada loks un arī 2016./17. m.g. 1. semestra darba cēliens Baltinavas
vidusskolā.
Ziemassvētku vecītis un viņa rūķi jau šogad dāsni iepriecinājuši visus skolas bērnus un pirmskolas ķiparus pie svētku eglītes. Skolotājiem īpašs prieks par tiem skolēniem, kuri ar savu
apzinīgu un centīgu mācību darbu savās liecībās nopelnījuši tikai labas un teicamas atzīmes,
kopskaitā tie ir 28% no visa izglītojamo skaita. Liels gandarījums par 12 skolēniem, kuru
mācību sasniegumi atbilst 8,9,10 ballēm: Inese Antonova(1.kl.), Ieva Kozlovska(1.kl.), Kristaps Kašs(2.kl.), Viktorija Oļipova(2.kl.), Andris Astratovs(3.kl.), Rihards Cīrulis(3.kl.), Sonora Logina(6.kl.), Mārtiņš Laganovskis(6.kl), Agrita Luīze Kušnire(9.kl.), Egija Ločmele

Dzejnieks, rakstnieks, folklorists, novadpētnieks un mākslinieks Ontons Slišāns ir ziemas
saulgriežu bērns, dzimis 28.decembrī, bet vārdadienu svinēja 18.janvārī. Šis laiks Ontonam
bija radošais laiks, kad viņš savu aktīvo darbību veltīja Ziemeļlatgalei. Upītes pamatskola
sadarbībā ar Nemateriālās kultūras mantojuma centru «Upīte» aicināja piedalīties radošo
darbu konkursā, kas veltīts Ontona Slišāna daiļradei.Konkursā piedalīties bija aicināti Viļakas, Baļtinavas, Rugāju un Balvu novada skolēni. Viens no konkursa uzdevumiem bija
izveidot ilustrāciju brīvi izvēlētam
Ontona
Slišāna dzejolim.
Arī Baltinavas vidusskolas sagatavošanas grupas
audzēkņi Vanesa
Šveida, Kristaps
Ločmelis un Rihards Kokorevičš
mēģināja sajust
Ontona Slišāna
garu, piedaloties
zīmējumu konkursā. Bērni kopā
ar
skolotāju
Skaidrīti Keišu lasīja dzejoļus, tos
analizēja un rezultātā tapa burvīgas ilustrācijas. Riharda Kokoreviča mīļākais dzejolis ir
«Nu nav labi pogolmā». Zēns veiksmīgi attēloja notikumus pagalmā, kad satiekas kaķītis
un sunītis. Vanesai Šveidai noklausoties dzejolīti «Agnese», tā iepatikās šīs meitenes puķainā kleitiņa, sarkanās kurpītes un cepure, ka tika nolemts ilustruēt šo dzejolīti. Kristapam
Ločmelim vēl atmiņā aizvadītie Ziemassvētki un jaunais gads, tāpēc nebija divu domu, un
zēns ilustrēja dzejolīti «Pie Ziemassvētku eglītes». 18.janvārī visi konkursa dalībnieki tika
ielūgti uz «Ontona dīnas ļustēm „Upītē “ Ontona Slišāna duorzā». Pasākuma pirmajā daļā,
tika apskatīta radošo darbu izstāde, kā arī Ontona Slišāna grāmatu izstāde. Priekšnesumus
sniedza dzejnieka mazbērni, skolēni, kuri izdziedāja un atveidoja viņa dzejoļus. Otrā daļa
notika «Ontona Slišāna duorzā» ar jautrām aktivitātēm: zīmējot krāisainas gleznas sniegā,
pārvarot dažādus šķēršļus, lecot maisā, slēpjot un izbaudot ziemas priekus uz kalniņa. Pasākuma noslēgumā pie ugunskura sildoties un dzerot tēju, tika apbalvoti radošo darbu konkursa uzvarētāji savās vecuma grupās. Atzinību par piedalīšanos saņēma Vanesa un
Kristaps, bet vecuma grupā 6-8 gadi – RihardsKokorevičš ieguva 2. vietu.
Izbaudījuši ziemīgo pēcpusdienu un gandarījumu par paveikto devāmies mājupceļā!
Skolotāja Skaidrīte Keiša
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Baltinavas novada domes informatīvais izdevums
Aktivitātes BKI

Jaunā gada pirmajā nedēļā mazpulku vadītāji
no visas Latvijas tika aicināti uz semināru
Kārļa Ulmaņa dzimtajās mājās – muzejā ''Pikšas''. Ņemot vērā lielo aukstumu un tālo ceļu,
uz semināru bija ieradušies 30 mazpulku vadītāji no visas Latvijas.
Semināra pirmajā dienā – 6.janvārī – mazpulku vadītāji iepazinās ar pētījuma rezultātiem par mazpulku lomu vērtību audzināšanā.
Šo pētījumu ir izstrādājis LU doktorants M.
Pavlovs un tas ir vērsts tieši uz interešu izglītību. Pētījumā tika apkopotās 126 anketas un
31 anketu bija aizpildījuši tieši mazpulku vadītāji. Pētījumā tika apkopotas ziņas par to,
kādi ir mazpulku vadītāji gan vecuma ziņā,
gan pedagoģiskā darba stāža ziņā, cik liela vērība mazpulkos tiek pievērsta tādām vērtībām
kā darbs, ģimene, brīvais laiks, politika, reliģija, sports, kultūra un daba. Tika pētīts jautājums arī par to, cik lepni ir mazpulcēni par
savu piederību Latvijas valstij, cik droši jūtas
savā skolā un vai audzēkņi ciena skolotājus,
vai mazpulku vadītāji jūtas novērtēti un ar
prieku dara savu darbu.
Biedrības ''Zinis'' vadītāja Vita Brakovska aicināja mazpulku vadītājus palūkoties uz ''Saulesdārzu'' no CITAS puses un saredzēt jaunas idejas šīs vietas izmantošanai (Saulesdārzs
ir vieta, kurā atrodas mazpulku centrs, bet kura nepieder mazpulkiem). Ir grūti izgudrot ko
jaunu, tādēļ ir jāizgudro zināmas lietas no jauna. Skolotājas darbojās dažādās darba grupās
un veidoja radošas idejas ar dažādu metožu palīdzību. Nodarbības noslēgumā mazpulku padomes locekles secināja, ka ideju ir ļoti daudz un tās ir ļoti dažādas, tādēļ tās visas tiks izmantotas.
Personības meistarības treneris Reinis Širokovs dalījās savā pieredzē un zināšanās par mentoringa pieeju mazpulka vadīšanā. Tika skaidrotas atšķirības par to, kas ir konsultants, skolotājs, kaučs un mentors un kā šie speciālisti var palīdzēt jauniešiem risināt dažādas dzīves
situācijas. Mentors (no grieķu kultūras) ir bijis Alkumusa dēls un Odiseja draugs. Kad Odisejs devās Trojas karā, viņš atstāja par galveno Mentoru savam dēlam Telemakusam. Mentors bija uzticams draugs un dalījās dzīves pieredzē. Ko tad nozīmē vārds «mentors'' no
angļu valodas?
M – pārvalda attiecības
E – iedrošina
N – audzina
T – māca
O – piedāvā savstarpēju cieņu
R – atbild uz Mentija vajadzībām.
Lektors skaidroja arī to, kas ir mentoringa process un kādas prasmes tas attīsta.
»Ir gleznotāji, kuri sauli transformē par dzeltenu laukumu, bet ir arī tādi, kuri dzelteno laukumu pārvērš par sauli. (Pablo Pikaso)".
Vakara noslēgumā mazpulku vadītāji klausījās grupas «Dāri'' koncertu, kas piedāvā folkmūziku neparastā skanējumā.
Otrā semināra diena bija veltīta mazpulcēnu projektu apspriešanai – ko ar to vēlamies panākt
un kā. Vadītājās darba grupās izvērtēja iepriekšējo gadu pieredzi – kas ir pozitīvs, kas nav
pietiekoši labi organizēts un kādi būtu ierosinājumi. Projekti tiek vērtēti ļoti pozitīvi, bet ir
dažas lietas, kas būtu jāmaina.Ekskursija pa K. Ulmaņa dzimtajām mājām „Pikšas''. Daudziem mazpulku vadītājiem tā bija tikšanās ar labi zināmo, bet dažiem – iespēja pirmo reizi
apmeklēt šo vēsturisko vietu. Atjaunotajās Latvijas valsts dibinātāja, prezidenta Kārļa Ulmaņa dzimtajās mājās “Pikšas» muzejs sāka darbu 1993. gadā. Ekspozīcija veltīta Kārļa Ulmaņa dzīves gājumam, paustajām idejām, valstiskajam devumam un politiskai darbībai.
Muzeju ir atjaunojis un uztur K. Ulmaņa brāļa dēls Gunārs. Muzejā ir savākti tā laika sadzīves priekšmeti, jo pašas Pikšu mājas tika iznīcinātas. Ir ekspozīcijas par K. Ulmaņa skolas
un dzīves gaitām, arī par mūža lielo mīlestību, par ko mēs nemaz nezinājām. ''Pikšas'' ir
vieta, kur tiks veidots arī mazpulku muzejs.Semināra noslēgumā mazpulka vadītājām bija
radošā darbnīca, kuru vadīja Staļģenes mazpulka vadītāja Anda Skrupska. Skolotājas mācījās
veidot nelielu piespraudīti – suvenīru Māmiņu dienai un zvaigznīti no pārtikas maisiņiem.
Šīs idejas noteikti tiks nodotas arī mazpulcēniem.
Bija liels prieks būt šajā skaistajā Zemgales vietā, vērot brīnišķīgu saulrietu, dalīties pieredzē
un sajust pagātni sev tuvu, tuvu....
Baltinavas vidusskolas mazpulka vadītāja Marita Kušnire

Basketbols „B” grupā

Turpinot sporta dzīvi jau jaunajā 2017. gadā, 18.
janvārī Baltinavas vidusskolas meiteņu un zēnu
komandas piedalījās Balvu novada skolēnu sporta
spēļu plānotajās sacensībās basketbolā „B” grupai. Neskatoties uz nelielu laika posmu, lai veiksmīgi sagatavotos startiem, spējām parādīt savu
neatlaidību un gribasspēku. Cīņas laukumā risinājās visas dienas garumā. Spēles bija aizraujošas,
reizēm asas, kā jau tas piemīt basketbolam, jo
pretī stājās gan Balvu, gan Rugāju sporta klubu lielmeistari. Kopvērtējumā mūsu skolas
meitenes ieguva 2. vietu, bet zēni ierindojās 4. vietā Meiteņu komandā spēlēja: Agrita Luīze
Kušnire, Alise Ločmele, Krista Circene, Iluta Keiša, Salvija Supe, Laura Skangale, Paula
Kleine. Zēnu komandā spēlēja: Raivis Logins, Arnis Mežals, Jānis Doroškevics, Ivo Benedikts Skabs, Ilmārs Bleidels, Ervīns Kleins, Matīss Keišs.
V. Gamazins,Baltinavas v-sk sporta skolotājs
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2017. gada Janvāris
3. klases skolēni piedalās Ontana dīnas ļustēs Upītē

18.janvārī Baltinavas vidusskolas 3.klases skolēni Intars Kļanskis, Annija Antonova, Dagnija Antonova, Anna Miethke, Evana Ločmele un audzinātāja Rudīte piedalījās Ontana
dīnas ļustēs Upītē. Čaklākie zīmējumu ilustrētāji saņēma pateicības par padarīto darbu.
Rihardam Cīrulim bija tas gods par pils zīmējumu saņemt autora meitas Lienītes Slišānes
simpātiju balvu-mākslinieciski adītas vilnas zeķes. Tās viņam nodeva audzinātāja. Evana
Ločmele ieguva godpilno 3.vietu un sponsoru balvu- naudu. Par to jaunā māksliniece iegadājās nepieciešamus piederumus- zīmēšanas klades, krāsas un zīmuļus. Evana domā
arī nākošgad piedalīties O. Slišāna dzejoļu ilustrēšanas konkursā, jo organizētāji apsolīja
iesākto tradīciju turpināt.
Piedalījāmies, lai piedalītos un atbalstītu kaimiņus. Bijām patīkami pārsteigti, par skaistajiem diplomiem un bagātīgo balvu klāstu.
Paldies organizatoriem! Paldies izpildītājiem- Katei un Dominikam par sirsnīgo dzejnieka
O. Slišāna dzejas tēlojumu un izdziedāšanu. Paldies par jautrajām aktivitātēm sniegā! Paldies par karsto tēju!
Mums patika Ontana dīnas ļustes Upītē!
Nākošo gadu domājam atkal piedalīties un laicīgi gatavoties.
Rudīte Laganovska.

Telpu futbols

Mūsu skolas jaunieši ir universāli sportisti un vienmēr gatavi aizstavēt skolas godu praktiski visos sporta veidos. Tā 20. janvārī Balvos Baltinavas vidusskolas audzēkņi piedalījās
starpnovadu skolēnu kausa izcīņas sacensībās telpu futbolā “A” grupai. Spēles bija aizraujošas, brīžiem emocionālas. Spēki bija vienlīdzīgi,tomēr veiksme palika pretinieka
pusē, jo mūsu komandai pietrūka tehnikas un pieredzes šajā sporta veidā. Tomēr puiši
godam turējās ierindojoties godalgotā trešā vietā. Komandā spēlēja:
Edgars Jermacāns, Jānis Keišs, Arvils Keišs, Jēkabs Kašs, Jānis Doroškevics, Raivis Logins, Ervīns Kleins.
V. Gamazins, Baltinavas v-skolas sporta skolotājs

Informācija Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas
dalībniekiem
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2017. gada Janvāris
Izbaudi ziemu Ziemeļlatgalē!

Šoziem Balvu, Viļakas, Kārsavas un Baltinavas novadu tūrisma speciālisti ir sagatavojuši 2
dienu pasākumu programmu „Izbaudi ziemu Ziemeļlatgalē", kas norisināsies 18. un 19. februārī. Lai katram Ziemeļlatgales apceļotājam ir vieglāk piemeklēt sev sirdij tīkamāko, aktivitātes ir iedalītas 3 virzienos- Dari, baudi, atpūties.
Tiem Latvijas apceļotājiem, kam pašiem patīk iesaistīties visos procesos šajā februāra nedēļas nogalē tiek piedāvātas vairākas aktivitātes sadaļā DARI. Sestdienas rīta cēlienu varēs
pavadīt izzinot tirgus tradīcijas Baltinavā un iepērkot vietējos lauku labumus, pēc pusdienām
Briežuciema aušanas darbnīcā varēs piedalīties vaska sveču liešanas darbnīcā vai Balvu
bērnu un jauniešu centra pagalmā kopā ar daudzām citām ģimenēm aktīvi un atraktīvi pavadīt sestdienu. Savukārt svētdien Baltinavas muzejā ciemiņi ir aicināti uz siltu tēju un sveču
liešanas noslēpumu meistardarbnīcu.
Īpaši izmeklētas ziemas brīvdienas tiek piedāvātas baudītājiem- sadaļā BAUDI. Sestdienas
rītā briežu dārzs „Mežsētas" vērs savas durvis apmeklētājiem, lai varētu vērot cēlos dzīvniekus un izzināt to ikdienas ritumu. Sestdien dienas vidū Baltinavā notiks Pētera Keiša grāmatas „Dzīve ir vienreizēja" prezentācija kultūras nots baudīšanai un tālāk ceļš vedīs uz
Ruskulovu, kur trušu saimniecības „Stirnas" saimnieki izstāstīs Ruskulovas muižas noslēpumus, ļaus ielūkoties trušu dzīvē ziemā un cienās ar gardu trušu zupu svaigā gaisā. Ziemas
pirts rituālus varēs baudīt gan sestdien, gan svētdien kopā ar pirtnieci Arnitu Melbergu Balvos un paliekot pa nakti viesu mājā „Paradīzes", saimnieki jūs īpaši palutinās ar pirti un
pirts kubulu vai vizināšanos ar kvadraciklu. Savukārt Malnavas „Dzīļu" saimniece Aina
Barsukova aicina svētdienā nesteidzīgi izbaudīt ziemas vēlās brokastis, kas izskanēs skaistas
mūzikas pavadījumā.
Aktīvās atpūtas mīļotāji tiek aicināti iebrist Ziemeļlatgales dabā sadaļā ATPŪTIES. Kārtīgai
rīta pastaigai, iepazīstot mežu ziemā un Latvijas dabas vērtības, var pievienoties dabas parkā
„Numernes valnis" kopā ar Dabas aizsardzības pārvaldes speciālistiem vai arī Žīguros kopā
ar Annu Āzi meistarklasē „Mežs ziemas miegā", kas tiek rīkota projekta „Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas pētnieku sevī" ietvaros. Zirgu sētā „Kapulejas" brīvdienās notiks vizināšanās ar kamanām un ziemas izjādes zirga mugurā, savukārt dabas parkā „Balkanu
kalni" slēpotgribētāji sestdien un svētdien ir aicināti baudīt ziemas priekus gleznainajās distanču slēpošanas trasēs.
Ar pilnu pasākuma programmu var iepazīties www.baltinava.lv
Informāciju sagatavoja: Inga Bernāne
Kārsavas novada tūrisma organizatore

Pašdarbnieku atpūtas vakars Baltinavas KN.

Radot prieku citiem,
nepieciešams rast
brīdi atpūtai arī sev.
Un to 20. janvārī darīja Baltinavas kultūras nama pašdarbības
kolektīvi.
Viņus
sveica Baltinavas novada domes priekšsēdētāja,
karam
kolektīvam
rodot
kādu raksturojošu
vārdu un pasniedot
pateicības rakstus
kolektīvu vadītājiem
par ieguldīto darbu.
No katra kolektīva paldies vārdus un simbolisku balvu saņēma katra kolektīva dvēselīte,
kuru, pildot anketas izvēlējās kolektīvu dalībnieki paši. Baltinavas jauktā kora dvēselīte izrādījās Velta Ločmele – kora māmiņa. Etnogrāfiskajam ansamblim tā bija – Anna Mežale –
kura pārējās lutina ar pašceptām biezpiena bumbiņām. JDK “Kusti kust”- dvēslīte – Guna
Kaņepe, kas kolektīva interešu vārdā spējīga atteikties no personīgās dzīves. Vokālā ansambļa dvēselīte Aira Sekace ir ļoti mierīga un ar labu balsi. Amatierteātrī “Palādas” šo balvu
saņēma Violenta Kubuliņa, kas nepazīst vārdu – nevaru un no katra nieka spēj radīt brīnumu.
Sieviešu deju kopā “Gaspaža” dāmas par savu dvēselīti izvēlējās Lilitu Kūkoju, kura nemēdz
sarežģīt situācijas un ballēs dejo līdz slapjai mugurai. Audēju pulciņa dvēselīte ir Ingrīda
Bleidele, kas sargā senču mantojumu, bet netur sveci zem pūra.
Ballē pašdarbniekus ar jestrām dejām priecēja Eversu ģimene, sniedzot baudījumu gan tiem,
kas klausījās, gan tiem kas dejoja.

“Bez mīlestības nedzīvojiet...

“Bez mīlestības nedzīvojiet... Tā reiz teica Imants Ziedonis. Nu ir sācies mīlestības mēnesis
februāris, kad daudz runāsim par mīlestību, svinēsim Mīlētāju dienu 14.02.2017, apsveiksim
cits citu, bučosimies - mīliet cits citu! Mīliet savus tuviniekus! Mīliet savu dzimteni! – tā mēs
vēlam viens otram svētkos. Bet dzīvē ir daudz problēmu, neveiksmju, grūtību ikdienā... Tādos
gadījumos aizmirstam mīļos vārdus, apskāvienus, draudzīgus smaidus, jo mēs domājam , ka
citi vainīgi mūsu neveiksmēs. Bet tā nav. Te mums būtu jāmācās no citu zemju ļaužu labiem
piemēriem. Tieši grūtos brīžos viņi uzsmaida viens otram, apskauj tos un saka maģiskos vārdus – “Man ļoti žēl! “ Un cilvēkam paliek vieglāk, viņš sāk smaidīt, un domāt - dalīta bēda
ir pusbēda! Katrā ziņā man tā ir bijis. Sevišķi šogad garās slimošanas laikā bija tik daudz
labu cilvēku, kuri juta līdzi, palīdzēja, atnāca ciemos, svētkos dāvāja savu sirds siltumu. Žēl,
ka viņu vidu nebija to, kam savulaik esmu daudz palīdzējusi. Tā kā esmu sabiedrisks cilvēks,
gribu pirms Latgales kongresa maijā uzaicināt vecāko klašu skolēnus uzrakstīt tādu īso stāstu
- eseju vai dzejoli- “Es mīlu tevi Latgalīte” Tu esi man kā otra māmulīte, jo...” (Var klāt piezīmēt kādu jauku zīmējumu) darbiņus sūtīt uz Baltinavas bibliotēku. Labākos darbus izdosim
apkopojumā un izstādīsim Rēzeknes kongresā maijā, tos apbalvos arī “Eiropas cilvēku” apvienība. Rakstiet! Gaidīsim!
“Eiropas cilvēki Latvijā” iniciatīvas grupa
Kontakttelefoni : Bibliotēka – 64507267 Veneranda Andžāne - 22479067

Baltinavas novada domes informatīvais izdevums
Dzimtsarakstu statistika 2016. gadā
2016.gadā Baltinavas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti:
Dzimuši kopā: 6, t.sk.:
4-meitenes: Renāte, Adrija, Rūta, Melānija
2-zēni: Reinis, Jānis Ģints
Noteiktas bērniem -3 paternitātes
3 ģimenēs ir dzimuši pirmie bērniņi
1 ģimenē – 5 bērniņš
2 ģimenēs – 3 bērniņš
Miruši kopā: 9, t.sk.
vīrieši - 6
sievietes - 3
Reģistrētas laulības kopā:3, t.sk.:
2 - baznīcas laulības
1 - dzimtsarakstu nodaļas laulība
Pirmo reizi stājās laulībā – 2 pāri
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Maija Stepiņa

Kāds laiks gaidāms februārī

Vilis Bukšs. Laika vērotājs
Februāris ir melnā kraukļa, lielās zīles un dzeltenās
stērstes laiks. Krauklis Sveču mēnesī būvē ligzdu un
mēneša nogalē mātīte dēj olas. Puteņu mēnesī sāk
„zāģēt” lielā zīle un pirmo riesta dziesmu ieskandina
dzeltenā stērste. Zīdastes, kuras pārziemoja, uzsāk
pavasara ceļošanu. Sarkankrūtīši sāk virzīties ziemeļu virzienā, kur vairāk un dziļāki egļu meži. Šajā
laikā lācenes migā nāk pasaulē lācēni. Sniegs februārī jau smaržo pēc pavasara.
Ticējumi par februāri saka, ja Sveču mēnesī garas lāstekas, ziema būs gara. Auksts un
sauss februāris paredz karstu augustu. Ja februāris silts, tad pavasaris auksts, bet ja lietains
– pavasaris un vasara slapji. Ja puteņu mēneša sākums saulains un jauks, būs agrs un silts
pavasaris. Jo aukstāka februāra pēdējā nedēļa, jo siltāks laiks gaidāms martā. Kāds laiks
1. februārī, tāds lielākoties visu mēnesi.
Sveču diena, Ziemas Māra, Svecaine jeb Grabenīca ir 2. februārī. Tā ir viena no Govju
dienām un Vēja dienām. Izpriecu svētki, kad vajag gardi mieloties un daudz smieties.
Ticējumi. Ja ar Sveču dienā tecinātiem taukiem apsmērē lemešus – šo zemi nerok kurmji
un zirgus nekož dunduri. Ja pusdienlaikā saule, būs agrs pavasaris, bet vasara lietaina. Ja
Sveču dienā ilgi saule – būs slikts siena laiks.
5. februāris – Agates, Acu diena. Ar šajā dienā svētītu maizi sargā māju no uguns un lopus
no slimībām.
Ticējumi. Ja Agates dienā stiprs sals, tad ilgāk par trīs dienām tas nebūs. Ja salā svīst logi
– būs siltāk. Ja stiprā salā leduspuķu raksti tiecas augšup – sals turpināsies. Ja lejup – būs
atkusnis.
6. februāris – Dārta, Doroteja. Pēc senas tradīcijas šajā dienā arī Metenis. Šī diena ir puslaiks no vecās līdz jaunajai maizei.
Ticējumi. Kāds laiks šajā dienā, tāds pārsvarā visu pavasari. Ja diena skaidra un saulaina,
pavasaris būs silts. Ja sniegputenis – būs vēls pavasaris.
15. februāris – Vecā Ziemas Māra. Ja šajā dienā stiprs sals, pavasaris būs auksts un vēls.
Ja snieg no rīta, laba būs agrā sēja. Ja dienas vidū, laba būs vidējā sēja. Ja vakarā, laba
būs vēlā sēja.
24. februāris, citviet 25. februāris, ir Matīsa diena. Tā ir pirmā kustoņu diena. Dzīvā radība
sāk mosties no ziemas miega. Sēklu pirms pavasara sējas šajā dienā izliek salā, jo saldēta
sēkla dod labāku ražu.
Ticējumi. Ja istabā lido kodes, martā būs aukstums. Nedrīkst no meža nest žagarus, tad
čūskas nāk tuvu pie mājas. Jo aukstāka Matīsa diena, jo siltāka būs Ģertrūde (17. marts).
Metenis, Vastlāvis jeb Vastlāvji šogad ir 28. februārī, bet nākamā diena, kas ir 1. marts, ir
Pelnu diena. Metenis ir sensenā Jaungada nosaukums un Jaunā Saules gada sākums. Metenī iebrauc jaunos kumeļus un sievietēm sākās aužamais laiks. Meteņdienas ēdienkarte
tik pat bagāta kā Ziemassvētkos, bet lai augtu gari mati un lini, jāvāra cūkas aste un pupas.
Šī diena bija pēdējā, kad vēl gāja budēļos un „dzina Meteni”. Metenī priecājas, līdz galva
iet riņķī un kājas astoņniekā…
Ticējumi. Ja Metenī snieg un dziļš sniegs – vasarā būs daudz sēņu un ogu.
Kāds varētu būt februāris?
Ja seko nozīmīgām dienām augustā un decembrī, tad kalendārās ziemas pēdējam mēnesim
februārim, tāpat kā decembrim un janvārim, vajadzētu būt ar mainīgiem laika apstākļiem
un dažādiem nokrišņiem. 20.augusts, kas bija saulains un salīdzinoši karsts, paredz pārsvarā sausu februāri un lielāku salu mēneša vidū. Savukārt 27. decembris paredz maigu
un nokrišņiem bagātu Sveču mēnesi. Arī 12. janvārī pēc kautas cūkas liesas varēja vērot,
kāda būs atlikusī ziema. Liesa vienmērīga un gara, bez izteiktiem sabiezinājumiem, tikai
tās galā spējš pārrāvums. Tā ir zīme, ka februārī bargs un ilgstošs sals nedraud, bet marta
beigās strauji var iestāties pavasaris.
Kopumā februāris būs ar mainīgiem, „zāģa zobiem” līdzīgiem laika apstākļiem mēneša
pirmajā pusē un beigās. Ja mēneša sākumā neliels sals un īslaicīgi nokrišņi, kas pārsvarā
sniegs, tad pēc Dārtas (6.februāris), atkal atkusnis, brīžiem neliels lietus, atkala, sniegs.
Ceļi slideni. Mēneša vidū, kad pilnmēness sāks dilt, iespējams ilgstošāka un stiprāka sala
laiks. Šajā laikā skaidrās naktīs dažviet var būt mīnus 20 un zemāk. Februāra otrajā pusē
mainīgi laika apstākļi. Vairāk nokrišņu un neliela līdz mērena sala dienas nomainīs dienas
ar atkušņiem. Mēneša izskaņā, kad dienvidvējš pastums mākoņus un uzsmaidīs saulīte,
varēs sajust arī pavasara vēsmojumu…
Šogad februāris Latvijas austrumos būs tuvu ikgadējiem vidējiem mēneša rādījumiem gan
nokrišņu, gan temperatūru ziņā. Tuvāk jūrai siltāks kā parasti. Sniega sega Latvijas austrumpusē brīžiem saruks, brīžiem papildināsies, bet nekur nepazudīs.
Teksts: http://meiravietis.typepad.com/mans/laiks/
Foto: Viļa Bukša personīgais arhīvs
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„Kokles balss skaņu raksti”

27. janvāra vakarā Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas kamerzālē skanēja kokļu trauslā un skaistā mūzika.
Pirmo reizi novadā koncertēja koncertorganizācijas
„Ave Sol” koklētāju ansamblis „CANTATA”. Tajā apvienojušās P.Jurjāna mūzikas skolas absolventes, kas mācību laikā kļuvušas par dažādu Latvijas un starptautisko
konkursu un festivālu laureātēm, gan kā solistes, gan kā
ansambļa dalībnieces. Ansamblis pastāv 14 gadus un to vada Anda Eglīte, kura mūsdienu
mūzikas kameransambļa „Altera Veritas” sastāvā ieguvusi Lielās mūzikas balvu 2003. gadā,
kā arī „Diena” gada balvu kultūrā 2004. gadā. CANTATA ir vadošais koklētāju ansamblis
Latvijā, kurš vairākus gadus pēc kārtas iegūst 1. vietu valstī dziesmu un deju svētku konkursā koklētāju ansambļiem. Koklētāju ansambļa nosaukums CANTATA (tulkojumā –apburts) lieliski raksturo visas ansambļa dalībnieces- tajā muzicē ar kokli, mūziku un jaunības
degsmi apburtas jaunietes, kuras vieno vēlme radīt mūzikas brīnumu un izdzīvot to kopā ar
klausītāju.
Ansamblī muzicē Dārta Zelma Skrastiņa, Līga Griķe, Madara Ivanovska, Katrīna Anna
Skrastiņa un Sabīne Adamsone.
Koncertā dzirdējām ne tikai tautas dziesmas un to apdares, kā ierasts, bet arī klasiskās un
estrādes mūzikas pērles. Klausītājus aizkustināja Emīla Dārziņa Malanholiskais valsis, R.
Paula skaņdarbs kinofilmai „Ilgais ceļš kāpās”, kā arī speciāli ansamblim CANTATA komponēts Līgas Ančevskas skaņdarbs „Vēl viens sapņu dārzs”, kurā varēja saklausīt katras kokles kā solo instrumenta skanējumu.
N.Paganīni skaņdarbs „Karnevāls” atsauca atmiņā
jaungada notikumus. Koncertā dzirdējām arī Vitas Rudešas skaņdarba „Šis vējiņš pūta” pirmatskaņojumu, kurš komponēts 2018. gada dziesmu svētkiem.
Jaunās mākslinieces aizrautīgi muzicēja, meistarīgi, saskanīgi un krāsaini atklājot dažādo,
katra instrumenta īpašo skanējumu, aizskarot ikviena klausītāja dvēseles stīgas. Ne velti
saka, ka kokļu skaņas nes sevī lielu emocionālu pārdzīvojumu un spilgtāk kā cita kultūras
vēstures liecība vairo nacionālo pašapziņu, mīlestību un cieņu pret savu tautu un tās garīgajām vērtībām.
Ieguvēji bijām visi, īpaši jaunie mūziķi, kas sadzirdēja jaunas krāsas un noskaņas mūzikā,
alkas pēc dvēseles harmonijas.
Paldies Valsts Kultūrkapitāla fondam par atbalstīto projektu.

2017. gada Janvāris

Afišas

Pārdod dzīvojamo māju
ar saimniecības ēkām un zemi
Baltinavas centrā.
Cena pēc vienošanās.
Tālr. 64563596
8

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 .

