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Baltinavas novada domes
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Bērnības svētki

4. jūnija rīts deviņiem Baltinavas novada bērniem sākās ar priecīgu satraukumu, jo šajā skaistajā dienā Baltinavas parka estrādē tika
svinēti Bērnības svētki.
Ziedu fejas pavadīti bērni, kopā ar krusttēviem un krustmātēm svinīgi kāpa uz skatuves, kur pasākuma gaitā tika dziedātas gan dziesmas,
gan iets rotaļās. Ziedu fejai palīgā nāca dūcoša bitīte un abas kopā viņas bērniem radīja burvīgu svētku noskaņu. Bērniem un ciemiņiem
dejoja Briežuciema moderno deju grupas meitenes.
Pēc Baltinavas novada galvenās fejas – novada domes priekšsēdētājas Lidijas Siliņas skaistajiem apsveikuma vārdiem krustvecāki
bērnus izšūpoja šūpolēs un viņi saņēma dāvaniņas – lietussargus, kurus vēlāk varēs izkrāsot, kā nu kuram pašam liksies visskaistāk.
Bērnu krustvecāki teica katram bērnam novēlējumus, kas pasākuma noslēgumā tika palaisti debesīs, kopā ar krāsainiem baloniem.

Lai piepildās! Liels paldies burvīgajām pasākuma vadītājām – fejai Skaidrītei un bitītei Aļonai. Paldies Briežuciema dejotājām. Paldies
Edgaram par pasākuma apskaņošanu. Un ļoti liels paldies Agrim un Sarmai par šī pasākuma veiksmīgu izdošanos.
Teksts: Baltinavas KN vadītāja Inta Ločmele
Foto: Evita Broka,
Baltinavas novada sabiedrisko attiecību speciāliste

Jūnijs jau garām - aizvadīta gada
garākā diena un īsākā nakts, ieskandināti un pavadīti vasaras saulgrieži– nu vasara pašā krāšņumā.
Jūlijs Baltinavas novadā šogad ir
īpašs – pēc ilgāka pārtraukuma tiks
svinēti Baltinavas novada svētki. Novada svētku ietvaros norisināsies dažāda veida sportiskas aktivitātes, tiks
noskaidrota novada sakoptākā sēta,
taču svētku koncerts šogad tematiski
būs veltīts visiem tuvāk un tālāk dzīvojošiem cilvēkiem, kuri dzimuši Baltinavā. Svētku koncerta „Dzimis
Baltinavā” laikā arī pieci jaunības
plaukumā esoši baltinavieši svinēs
Pilngadības svētkus. Lai izdodas un
tiksimies Baltinavas novada svētkos
2016!
Evita

Īsumā

Aicina līdz Latvijas simtgadei kopīgi
paveikt 100 vides darbus.
Gatavojoties Latvijas simtgadei, atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums ZAAO
ir uzsācis vides iniciatīvu „100 darbi Latvijai" un aicina iedzīvotājus apvienot savas
zināšanas, idejas, prasmīgās darba rokas un
resursus, lai līdz 2018. gada 18. novembrim
kopīgiem spēkiem paveiktu vismaz 100 nozīmīgus darbus vides labiekārtošanā, izdaiļošanā un izglītībā. “100 darbi Latvijai"
mērķis ir sapost Latviju uz tās nozīmīgo jubileju, mudināt iedzīvotājus padarīt skaistāku savu apkārtējo vidi un izcelt tos
pozitīvos un paliekošos darbus, kas stiprinās Latvijas dabas vērtības nākotnē. Darbus veikt ir aicināts ikviens -iedzīvotājs vai
iedzīvotāju grupa, nevalstiska organizācija,
uzņēmums, pašvaldība, valsts vai pašvaldības iestāde, kas ceļā uz Latvijas simtgadi
vēlas paveikt ko paliekošu un nozīmīgu.
ZAAO ir apņēmies šos labos vides darbus
apkopot, un, uzrunājot pēc iespējas plašāku
sabiedrību, savest kopā tos, kuriem ir idejas, resursi un amata prasmes. Tie var būt
dažādi vides labiekārtošanas, izdaiļošanas,
atjaunošanas un sakopšanas darbi, kā arī aicinām organizēt vides izglītības aktivitātes
ar mērķi radīt sabiedrībā skaidru izpratni
par savas rīcības ietekmi uz vidi. Savu labo
vides darbu aicinām savlaicīgi piereģistrēt
www.100darbilatvijai.lv, sadaļā „Piesaki
savu darbu", jo tiek plānota interesantāko
darbu filmēšana. Līdz pat mūsu valsts
dzimšanas dienai vides iniciatīvas notikumiem varēs sekot līdzi arī sociālajos tīklos
- Facebook un YouTube. Vairāk informācijas www.baltinava.lv/sadaļā aktualitātes
vai www.100darbilatvijai.lv
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Priekšsēdētājas sleja

Vasara pilnbriedā – nosvinēti izlaidumi, baznīcu nakts,
Līgo svētki, ņemta dalība lietainajā novadu dienā Rīgā,
atklāta piemiņas vieta Masļenku traģēdijas piemiņai, pozitīvu atzinumu saņēmuši visi pieci projekti no Balvu
Partnerības, kas iesniegti bija LEADER programmā –
gaidām atzinumus no LAD un vēl 17.06. darba tiesiskās
attiecības pašvaldībā izbeidza izpilddirektors Henrihs Logins- Slišāns.
16.06. Baltinavas novada domes sēdē tika izskatīts jautājums par kandidāta apstiprināšanu pašvaldības izpilddirektora amatam. Pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām«68.pantu, kurš nosaka ka „Pēc domes priekšsēdētāja priekšlikuma dome ieceļ
izpilddirektoru, kas pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā ir atbildīgs par pašvaldības iestāžu
un pašvaldības kapitālsabiedrību darbu.» un pašvaldības nolikuma 16.p., kurš nosaka – „Izpilddirektoru pēc priekšsēdētāja priekšlikuma ieceļ dome", balsošanas rezultātā ar 7 balsīm „PAR"
un 2 „PRET" šajā amatā tika apstiprināts Jānis Bubnovs, darbu uzsākot ar 2016.gada1.jūliju.
Jānim Bubnovam ir divu ar pus gadu darba pieredze Baltinavas novada pašvaldībā.
Kopš 2014. gada strādā kā darba drošības speciālists un ugunsdrošības tehniķis.
Bērna kopšanas atvaļinājuma laikā aizvietojis nekustamo īpašumu speciālistu — nodokļu administratoru. Strādājis novērtēšanas un izsoļu komisija. 2016.gadā slimības laikā aizvietojis izpilddirektoru. Kopš 2015. gada strādā administratīvajā komisijā un Valsts vienotajā klientu
apkalpošanas centrā kā klientu apkalpošanas speciālists. Kopš 2016.gada aprīļa ir iepirkumu komisijas loceklis.
Sava darbu pienākumu pildīšanas laikā ir parādījis sevi kā darbinieku, ar augstu atbildību, viņš
rīkojas profesionāli, tikai un vienīgi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un vispārējiem tiesību principiem. Savus amata pienākumus pilda godprātīgi, raksturojas kā uzņēmīgs, mērķtiecīgs, regulāri
papildina savas profesionālās zināšanas, izrāda pašiniciatīvu un izsaka savus priekšlikumus darba
pilnveidošanai. Pildot darba pienākumus sevi parādījis kā darbinieks, kurš aizstāv un cīnās par
Baltinavas novada pašvaldības un novada iedzīvotāju interesēm.
Labi kontaktējas ar klientiem un darbiniekiem, problēmas un konfliktsituācijas risina mierīgā
ceļā, ievērojot ētikas un morāles pamatprincipus. Pārzina pašvaldības darba specifiku, darbības
raksturu, iestāžu funkcijas - ir pieredze pašvaldības darbā, kas ļoti nozīmīgi un svarīgi, racionālai
un nepārtrauktai pašvaldības darbības nodrošināšanai.
Arī no novada iedzīvotājiem ir saņemtas tikai pozitīvas atsauksmes par Jāņa Bubnova darbu, un
izteikts atbalsts Jāņa Bubnova kandidatūrai izpilddirektora amatā.
Mans iesniegums par kandidāta izvērtēšanu bija iesniegts un izskatīts Sociālo un saimniecisko
lietu un Finanšu komitejās, kur ieguva komitejas locekļu pozitīvu atzinumu un tika virzīts apstiprināšanai Domes sēdē.
Jūlijā plānots veikt vairāku pašvaldības ceļu seguma pastiprināšanu – grants ceļu seguma atjaunošanu-bedrīšu remontdarbus kritiskajās vietās, uzberot drupināto granti, uz ceļiem KotlovaKeiši, Kaši-Pleitova, Maiļupe-parks, Parka iela, Danski-Upmale-Dzērvene, Jaunā iela, ko veiks
SIA “Liepas Z”.
Jūlijs vairumam no mums, protams , atvaļinājumu un arī siena laiks. Lai izdodas!

Lidija Siliņa

Domes ziņas
Domes sēdes 16.06. lēmumi.

Apstiprina 2015.gada budžeta konsolidētā pārskatu
Apstirpināja Baltinavas novada domes 2015.gada budžeta konsolidēto pārskatu
Apstiprina 2015.gada publiskā pārskatu
Apstiprināja Baltinavas novada pašvaldības 2015.gada publisko pārskatu.
Par Baltinavas novada Sociālā dienesta 2015.gada pārskatu
Pieņēma zināšanai Baltinavas novada Sociālā dienesta darbības pārskatu par 2015.gadu.
Piešķir līdzekļus kapu žoga remontam
Piešķīra no Baltinavas novada pašvaldības pamatbudžeta finanšu līdzekļus 300,00euro
apmērā Gubas kapu žoga remontam nepieciešamā žoga sieta iegādei.
Piešķir līdzekļus biedrībai
Nolēma piešķirt no Baltinavas novada pašvaldības pamatbudžeta finanšu līdzekļus 200,00
euro biedrībai „Latgalieši” grāmatas par 1. Latgales latviešu 1.kongresa simtgadi un D.
Latkovska grāmatas „Nacionālā atmoda Latgalē” izdošanai.
Piešķir finansējumu projektam
Nolēma piešķirt no Baltinavas novada pašvaldības pamatbudžeta finanšu līdzekļus 100,00
euro apmērā SIA „Sī & Mī” dokumentālajai filmai par izsūtīto dzīvi Sibīrijā un ikdienas
soli dzimtajā Latvijā
Par aizņēmumu projekta “Tehnisko projektu izstrāde un autoruzraudzība Baltinavas pašvaldības ceļu pārbūvei" īstenošanai
Nolēma lūgt Pašvaldību aizņēmuma un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 2016.gadā Baltinavas novada pašvaldībai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu EUR
14302,80 apmērā uz 5 gadiem no Valsts kases ar noteikto gada procentu likmi projekta
“Tehnisko projektu izstrāde un autoruzraudzība Baltinavas pašvaldības ceļu pārbūvei" (ID
Nr. BND 2016/4) īstenošanai atbilstoši projekta 2.1.1.1.daļai – autoceļa Čudarīne-Obeļova
pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība un projekta 2.1.2.2.daļai - autoceļa Baltinava-Abriņas pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība.
Apstiprina izsoles noteikumus
Apstiprināja Baltinavas novada pašvaldībai piederošās automašīnas „Volvo 850”, izsoles
noteikumus.
Atbrīvo no amata
Nolēma lauzt starp Baltinavas novada domi kā darba devēju un Henriku Loginu Slišānu
kā darbinieku noslēgto darba līgumu. Atbrīvot Baltinavas novada pašvaldības izpilddirektoru Henriku Loginu Slišānu no ieņemamā amata ar 2016.gada 17.jūniju un izmaksāt
neizmantotā atvaļinājuma pabalstu.
Ieceļ izpilddirektoru
Iecēla Jāni Bubnovu Baltinavas novada pašvaldības izpilddirektora amatā ar 2016.gada
01.jūliju.
Veic izmaiņas Baltinavas novada domes Novērtēšanas un izsoļu komisijas sastāvā
Nolēma atbrīvot Henriku Loginu Slišānu no Baltinavas novada domes novērtēšanas un
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izsoļu komisijas locekļa amata pienākumu pildīšanas ar 2016.gada 17.jūniju. Atbrīvoja
Ilgu Ločmeli no Baltinavas novada domes Novērtēšanas un izsoļu komisijas locekļa
amata pienākumu pildīšanas ar 2016.gada 17.jūniju. Apstiprināja Jāni Bubnovu Baltinavas
novada domes Novērtēšanas un izsoļu komisijas locekļa amatā ar 2016.gada 17.jūniju.
Par M. S. ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma
apmaksu
Ievietoja M. S., ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā -„Pansionāts ”Balvi””.Izdevumus
par uzturēšanos ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā -„Pansionāts ”Balvi”, 90% apmērā
no valsts invaliditātes pensijas un piemaksas pie invaliditātes pensijas, sedz pats klients.
Iznomā zemi
Nolēma iznomāt zemes gabalu uz 5 (pieciem) gadiem, zemes nomas maksu nosakot 1,5
% apmērā no zemesgabalu kadastrālās vērtības.
Atzina M. K., par nomas tiesību izsoles uzvarētāju, un iznomāt zemesgabalu1,377 ha
platībā uz 5 (pieciem) gadiem, zemes nomas maksu nosakot 1,5% apmērā no zemesgabala
kadastrālās vērtības.
Nolēma Iznomāt I. K., zemesgabalu uz 10 (desmit) gadiem bez apbūves tiesībām, zemes
nomas maksu nosakot ārējos normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.
Piešķir nosaukumu
Nolēma piešķirt Piešķirt nosaukumu “Brasliņi – 1” zemesgabalam.
Sadala nekustamo īpašumu
Atļāva A. M no nekustamā īpašuma atdalīt zemes vienību ar platību 2,91, piešķirot jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam nosaukumu „Mākonīši”.
Atļauj rakt dīķi
Atļāva rakt dīķi 0,3 ha platībā P. L. būvniecības ieceri saskaņojot ar Viļakas novada būvvaldi.
Dzēš parādus
Nolēma dzēst nekustāmā īpašuma nodokļa parādu, kā arī ar to saistītā nokavējuma naudas
parādu
fiziskām personām, kuras ir mirušas, un kuru parādus no mantiniekiem piedzīt nav iespējams, un tie ir objektīvi neatgūstami un dzēšami.
Nolēma dzēst Baltinavas novada pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādu likvidētajai firmai SIA „MK”.
Par atvaļinājuma piešķiršanu Baltinavas novada domes priekšsēdētājai
Nolēma Piešķirt Baltinavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājai Lidijai Siliņai kārtējo ikgadējo atvaļinājumu divās daļās, laika periodos no 2016.gada 11.jūlija līdz
2016.gada 31.jūlijam un no 2016.gada 12.septembra līdz 2016.gada 30.septembrim ieskaitot.
Par grozījumiem Baltinavas novada 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.1``Par Baltinavas novada domes budžetu 2016.gadam.
Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.6 “Grozījumi Baltinavas novada domes 2016.gada
28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Baltinavas novada budžetu 2016.gadam”.
Piešķir adresi
Nolēma zemes vienībai un uz tās esošajai būvei piešķirt adresi
Ar pilnu domes sēžu lēmumu sarakstu var iepazīties www.baltinava.lv/sadaļā pašavaldība/domes sēdes

Informē sociālais dienests
Maija mēnesī spēkā trūcīgas personas statuss 67 personām
Sociālajiem pabalstiem izlietotie līdzekļi € 1481,38
No tiem:

pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai izmaksāts 12 mājsaimniecībām€ 632,40
dzīvokļa pabalsts izmaksāts 4 mājsaimniecībām € 162,pabalsts veselības aprūpei € 251,98
veselības aprūpes pabalstu stacionārās ārstēšanas izdevumu apmaksai € 233,90 (3 personām)
transporta pakalpojumu samaksai € 18,08 ( 1persona)
pieaugušo ēdināšanas pabalsts 1 persona € 25,00
pabalsts audžuģimenei- € 410,Izdevumi par 4 personu uzturēšanos ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā – Viļakas novada
Šķilbēnu pagasta sociālās aprūpes mājā € 744,54
Izdevumi par 2 personu uzturēšanos ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā pansionātā
„Balvi”€ 169,20
Jūnija mēnesī spēkā trūcīgas personas statuss 63 personām
sociālajiem pabalstiem izlietotie līdzekļi € 1387,24
No tiem:
pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai izmaksāts 12 mājsaimniecībām€ 697,2
dzīvokļa pabalsts izmaksāts 1 mājsaimniecībām € 27,pabalsts veselības aprūpei € 228,04
veselības aprūpes pabalstu stacionārās ārstēšanas izdevumu apmaksai € 131 ( 2 personām)
transporta pakalpojumu samaksai € 59,92 ( 2 personām)
ambulatori veikto diagnostisko izmeklējumu apmaksai € 7,12 ( 1 persona)
medikamentu iegādei bērniem € 30,- ( 1 persona)
pieaugušo ēdināšanas pabalsts 1 persona € 25,00
pabalsts audžuģimenei- € 410,-

Izdevumi par 3 personu uzturēšanos ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā – Viļakas novada
Šķilbēnu pagasta sociālās aprūpes mājā € 534,94
Izdevumi par 2 personu uzturēšanos ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā pansionātā
„Balvi”
€139,20
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Par Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra sniegtajiem pakalpojumiem

Baltinavas novada domes ēkā ir Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC), kurā ikvienam iedzīvotājiem pieejami 8 valsts iestāžu pakalpojumi.
Valsts ieņēmumu dienesta pakalpojumi:
•Elektroniskās algas nodokļu grāmatiņas iesniegšana, izmaiņas tajā,
•Gada ienākumu deklarācijas pieņemšana,
•Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumi,
•Pieteikšanās Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) lietošanai.
Lai saņemtu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) sniegtos pakalpojumus un izmaksātos pabalstus, vairs nav jābrauc uz Balviem, bet iesniegumus pabalstu un pakalpojumu
saņemšanai var aizpildīt un iesniegt uz vietas VPVKAC. Iesniegumus VPVKAC pieņem:
Pabalstu saņemšanai:
Pakalpojumu saņemšanai:
•Slimības pabalsts;
•Brīvprātīgā pievienošanās valsts sociālajai apdrošināšanai;
•Maternitātes pabalsts;
•Pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas;
•Bērna piedzimšanas pabalsts;
•Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka reģistrācija un iegul•Bērna kopšanas pabalsts;
dījumu plāna izvēle;
•Ģimenes valsts pabalsts;
•Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un iegul•Vecāku pabalsts;
dījumu plāna maiņa.
•Paternitātes pabalsts;
•Bezdarbnieka pabalsts;
•Bērna invalīda kopšanas pabalsts;
•Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana;
•Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās;
•Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts;
•Apbedīšanas pabalsts;
•Vienreizējs pabalsts mirušā pensionāra laulātajam (pensionāram);
•Invaliditātes pensija.
Lauku atbalsta dienesta pakalpojumi
Konsultāciju sniegšana par Nodarbinātības valsts aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem:
•CV un vakanču reģistrēšana;
•Informatīvās dienas e-versija;
•Profilēšana;

•Karjeras pakalpojumi;
•Apmācību monitorings;
•Darba tirgus prognozes.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegtie pakalpojumi, kurus var saņemt VPVKAC:
•Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana;
•Manā īpašumā deklarētās personas;
•Mani dati Iedzīvotāju reģistrā;
•Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē;
•Pārbaude, vai persona ir iekļauta Iedzīvotāju reģistrā un vai nav ziņu par personas nāvi;
•Personvārdu meklēšana personvārdu datu bāzē u.c.
Uzņēmumu reģistra e-pakalpojumi:
•Konsultāciju sniegšana par e-pakalpojumu „Reģistrācija UR vestajos reģistros”.
•Konsultāciju sniegšana par e-pakalpojumu „Izziņu pieprasīšana no UR vestajiem reģistriem”
Konsultāciju sniegšana par Valsts zemes dienesta pakalpojumiem un e-pakalpojumiem.
Konsultāciju sniegšana par Valsts darba inspekcijas e-pakalpojumiem iedzīvotājiem, darba devējiem un citām iestādēm.
Plašāka informācija par VPVKAC sniegtajiem pakalpojumiem, informācija pieejama mājas lapās www.latvija.lv un www.baltinava.lv
Baltinavas novada VPVKAC adrese: Kārsavas iela 16, Baltinava
darba laiks:
Pirmdiena:
Otrdiena:
Trešdiena:
Ceturtdiena:
Piektdiena:

8.30 – 13.00 13.30 – 17:00
8.30 – 13.00 13.30 – 17:00
8.30 – 13.00 13.30 – 17:00
8.30 – 13.00 13.30 – 17:00
8.30 – 13.00 13.30 – 17:00

Informācija uzziņām: VPVKAC speciāliste Dace Ločmele, mob. tel. 26304449

Vietējo lauku labumu tirdziņi Baltinavā gūst atbalstu.

10.jūnijā Baltinavā norisinājās otrais vietējo lauku labumu tirdziņš. Baltinaviešiem bija iespēja iegādāties dažādus mājražotāju izstrādājumus. Novada iedzīvotāji atzinīgi vērtē iespēju
nopirkt veselīgu un ekoloģiski tīru pārtiku. Jāpiezīmē, ka vietējo mājražotāju un lauksaimnieku produkciju iespēja iegādāties ne tikai “Vietējo lauku labumu” tirdziņos, kas notiek
katra mēneša otrajā piektdienā, bet arī katru sestdienu Baltinavas tirgus laukumā no plkst. 8:00-11:00 ir iespēja iegādāties sierus, biezpienu, sviestu, olas, biezpiena plātsmaizes, būs
arī mājas apstākļos cepta maize, ko piedāvās mājražotāja no Rekavas. Gribu lūgt Baltinavas novada iedzīvotājus izmantot iespēju un atbalstīt mūsu novada mājražotājus un amatniekus!
Teksts:S.Tabore

Par bezmantinieku īpašumiem
Baltinavas novada dome ir konstatējusi, ka ir izveidojusies situācija, ka daudzām mirušām
personām, kurām Baltinavas novada teritorijā ir piederējuši nekustamie īpašumi, ir ievērojami nekustamā īpašuma nodokļa parādi. Šie īpašumi bieži vien tiek kopti, ko acīmredzot veic personas, kurām ir tiesības pieņemt šos īpašumus kā mantiniekiem savā īpašumā,
tomēr kādu iemeslu dēļ šīs personas nav veikušas darbības, lai realizētu savas mantojuma
tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.Tādēļ Baltinavas novada dome lūdz personas, kurām ir tiesības saņemt mantojumā kādu nekustamo īpašumu, pēc iespējas ātrāk pie
zvērināta notāra veikt darbības mantojuma pārņemšanai savā īpašumā, ja persona to vēlas.
Šai ziņai ir tikai informatīvs raksturs ar lūgumu uzsākt mantojuma pārņemšanas procedūras pēc iespējas saprātīgos termiņos.Baltinavas novada negrasās un arī nav tiesīga atņemt kādām personām nekustamos īpašumus, bet, ja kādai mirušai personai ilgstošā laika
posmā būs uzkrājies ievērojams nekustamā īpašuma nodokļa parāds, un ja mantinieki uz
atstāto mantojumu nebūs pieteikušies jau vairāku gadu laikā, Baltinavas novada dome saskaņā ar Notariāta likuma normām pati kā kreditors uzsāks procedūras par mantojuma atklāšanās izsludināšanu, kam atsevišķos gadījumos varēs sekot arī minēto īpašumu atzīšana
par bezmantinieka mantu.

Pieejams atbalsts ar lauksaimniecību nesaistītu
darbību veicināšanai, arī tūrisma aktivitātēm.

Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2016. gada 11. jūlija līdz 10. augustam izsludina projektu
iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā". Pasākuma mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību un nodarbinātību lauku teritorijā, kā arī dažādot ar lauksaimniecību
nesaistītas aktivitātes, lai attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un palielinātu ienākumu līmeni lauku reģionos. Pirmās kārtas pieejamais publiskais finansējums pieejams vairākām
aktivitātēm:
*Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība» un «Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana» 5 000 000 EUR apmērā, sadalot to pēc reģionalizācijas principa;
*aktivitātei “Tūrisma aktivitāšu veicināšana” 5 000 000 EUR apmērā, arī to sadalot pēc reģionalizācijas principa.
Projekta iesnieguma veidlapas un plašāka informācija par pieejamo finansējumu katrām reģionam pēc reģionalizācijas principa, kā arī nosacījumiem atbalsta saņemšanai, ir pieejama
LAD mājaslapā - www.lad.gov.lv
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Baltinavas novada bāriņtiesas atskaite
par laika periodu no 2015. gada 17.februāra līdz 2016.gada 16.maijam

Baltinavas novada bāriņtiesa ir Baltinavas novada domes izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kuras darbības teritorija ir Baltinavas novada administratīvā teritorija.
Bāriņtiesa sagatavojot pārskatu par savu darbu, sniedz ziņas, ievērojot „Fizisko personu
datu aizsardzības likuma” nosacījumus, „Bāriņtiesu likuma” 17.panta sesto punktu un 78.
pantā minēto aizliegumu par ziņu izpaušanu trešajām personām, pildot amata pienākumus.
Bāriņtiesa darbojas vadoties pēc saistošajiem normatīvajiem aktiem, publiskajiem tiesību principiem, un saskaņā ar Baltinavas novada bāriņtiesas nolikumu.
Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 10.panta trešo punktu, ja persona par bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku vai bāriņtiesas locekli tiek ievēlēta pirmo
reizi, tā gada laikā pēc ievēlēšanas apgūst attiecīgo mācību programmu.
Bāriņtiesas locekles nav apguvušas augstāk minēto mācību programmu. Bāriņtiesas locekle B.Mežale ir izteikusi vēlmi apgūt šo apmācības programmu – Bāriņtiesas vadība un
organizācija.
Baltinavas novada bāriņtiesā pieņemti 16 lēmumi, no kuriem viens pārsūdzēts Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā un pēc izskatīšanas atstāts negrozīts:
1. Par aizgādības tiesību pārtraukšanu - 4 (no kuriem divi vienpersoniski lēmumi);
2. Par aizgādības tiesību atjaunošanu vai prasības sniegšanu tiesā -4;
3. Par atbisltību aizbildņa pienākumu pildīšanā – 1,
4. Par kļūdas labojumu-1;
5. Par saskarsmes tiesību ierobežošanu -1;
6. Par ievietošanu institūcijā-1;
7. Par ievietošanu audžuģimenē-1;
8. Par atrašanās institūcijā izbeigšanu-1;
9. Par sevišķā aizbildņa iecelšanu administratīvajā lietā -1;
10. Par saskarsmes tiesībām -1.
Bāriņtiesas uzraudzībā ir 3 aizbildnībā esoši bērni, 1 lieta par nepilngadīgā bērna mantas
pārvaldību, 1 lieta par nepilngadīgo ievietošanu audžuģimenē un 1 pilngadīga aizgādnībā
esoša persona. Bāriņtiesa uzrauga, un informē aizgādņus, par to, ka līdz 2016.gada 31.decembrim aizgādnim jāiesniedz pieteikums tiesā par personas rīcībspējas ierobežojuma garīga rakstura vai citu veselības traucējumu dēļ pārskatīšanu.
Kopā Bāriņtiesā aktīvas ir 11 lietas, no kurām 5 lietas par aizgādības tiesību pārtraukšanu, 3 aizbildnības lietas, 1 audžuģimenes lieta, 1 aizgādnības lieta un 1 lieta par nepilngadīgā bērna mantas pārvaldību.
Valts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2015.gada 23.novembrī veica lietu pārbaudi,
kā rezultātā tika sastādīts pārbaudes akts, kurā bija arī noteikti uzdevumi, novērst pārbaudes
rezultātā konstatētās nepilnības.
Bāriņtiesa 2016.gada 21.janvārī nosūtīja Valts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai informāciju par novērstiem trūkumiem pēc pārbaudes, pēc kuras nosūtīšanas pretenzijas pret
Bāriņtiesu netika izteiktas.
Bāriņtiesa 2016.gada 29.janvārī nosūtīja Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai,
kura uzrauga bāriņtiesu darbību, ikgadējo valsts statistikas pārskatu par 2015.gadu.
Bāriņtiesā notikušas 3 (trīs) sapulces darba organizācijas jautājumos.
Bāriņtiesas priekšsēdētāja regulāri ir piedalījusies strpinstitucionālajās sapulcēs Sociālajā
dienestā.

Bāriņtiesas priekšsēdētāja ir nepilngadīgo likumiskais pārstāvis kriminālprocesā.
No 2015. gada 17.februāra līdz 2016.gada 16.maijam tika veikti 111 ieraksti apliecinājumu un citu darbību reģistrā par ko iekasēta valsts nodeva 1132.01 EUR, un veiktas sekojošas notariālās darbības:
1.Sagatavoti un apliecināti pirkuma līgumi- 5;
2.Sagatavoti un apliecināti dāvinājuma līgumi -10;
3.Sagatavoti un apliecināti lūgumi Zemsegrāmatai -30;
4.Sagatavotas un apliecinātas pilnvaras - 35;
5.Apliecināta dokumentu kopija -1;
6. Apliecināts paraksta īstums uz dažādiem dokumentiem – 11;
7.Sagatavotas un apliecinātas piekrišanas -9;
8.Sagatavots un apliecināts telpu nomas līgums - 1;
9.Sagatavots un apliecināts testaments -1;
10.Sagatavots izraksts no testamenta -2;.
11.Sagatavoti un apliecināti zemes nomas līgumi -4;
12.Sagatavota vienošanās līguma laušanai -1;
13.Apliecināts paraksta paraugs -1
Saraksti ar juridiskām un fiziskām personām bāriņtiesas kompetences jautājumos veido
157 dokumenti, savukārt bāriņtiesā saņemto dokumentu skaits ir 259, izskatītas un sniegtas
atbildes uz 16 iesniegumiem.
Bāriņtiesā reģistrēti ir 251 apmeklētājs, tajā skaitā bāriņtiesas priekšsēdētāja sniegusi
atbildes uz jautājumiem un veikusi darbības konkrēto lietu ietvaros.
Bāriņtiesas priekšsēdētāja V.Cīrule:
1. 2015.gada 9.aprīlī piedalījusies konferencē “Sabiedrības, skolas un ģimenes loma bērna
fiziskajā, emocionālajā un garīgajā labklājībā, bērnu tiesību aizsardzība”.
2. 2015.gada 10.novembrī piedalījusies Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas rīkotajā – ikgadējā bāriņtiesu priekšsēdētāju zināšanu pilnveides seminārā.
3. 2015.gada 8.decembrī apguvusi mācību programmu Bāriņtiesas loma kriminālprocesā,
pārstāvot personas intereses.
4. 2016.gada 9.martā piedalījusies bāriņtiesu darbinieku sanāksmē Alūksnē.
5. 2016.gada 31.martā piedalījusies inspekcijas rīkotajā konferencē Rīgā par iespējām palīdzēt vardarbībā cietušiem bērniem.
6. 2016.gada 13.maijā apmeklējusi komunikācijas tehnikas radošās darbnīcas bāriņtiesāmRēzeknē.
Bāriņtiesas locekle E. Keiša:
1.2015.gada 18.martā apguvusi pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmu “Bērnu tiesību aizsardzība” 8 stundu apjomā.
2. 2015.gada 9.aprīlī piedalījusies konferencē “Sabiedrības, skolas un ģimenes loma bērna
fiziskajā, emocionālajā un garīgajā labklājībā, bērnu tiesību aizsardzība”.
Bāriņtiesas locekle I.Kaša 2016.gada 17.martā apguvusi pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmu “Bērnu tiesību aizsardzība” 12 akadēmisko stundu apjomā.

Masļenku traģēdijas piemiņas vietas atklāšana

1940.gada 15.jūnija rītausmā Padomju Savienības NKVD karaspēka vienības veica vairākus
uzbrukumus Latvijas Republikas robežsardzes objektiem Abrenes apriņķī. Pats traģiskākais
un visplašāk pazīstamais no tās dienas notikumiem bija sarkanarmiešu uzbrukums 1.rotas 2.sardzei Masļenkos, kā rezultātā tika nogalināti trīs robežsargi un divas civilpersonas. Šī uzbrukuma laikā sardzes ēka tika nodedzināta un vairāki cilvēki sagūstīti.
Lai godātu robežsargu piemiņu un ik gadu atcerētos, kā robežsargi toreiz, 1940.gadā sargāja
savu zemi, savu Latviju, šī gada 15.jūnijā Baltinavas pagastā notika Masļenku traģēdijas piemiņas vietas atklāšanas pasākums.
Pasākumā piedalījās Valsts robežsardzes vadība un personāls, VRS Viļakas pārvaldes personāls,
Valsts robežsardzes koris, Zemessardzes 31. Aizsardzības pret masu iznīcināšanas ieročiem
bataljona pārstāvji, Jaunsardzes un informācijas centra Jaunsardzes departamenta 2.nodaļas
pārstāvji, Baltinavas novada domes pārstāvji, Baltinavas novada iedzīvotāji un citi viesi.
Pasākuma laikā uzrunu teica VRS Galvenās pārvaldes Dienesta organizācijas pārvaldes priekšnieks pulkvedis M.Petrušins, Baltinavas novada domes priekšsēdētāja L.Siliņa, Lavošnieku
robežapsardzības nodaļas priekšnieks kapteinis G.Abrickis, Jaunsardzes departamenta 2.nodaļas vadītājs J.Lelis
Atklājot piemiņas plāksni tika dziedāta Valsts robežsardzes himna un Valsts himna.
Pasākuma laikā, piemiņās plāksnes abās pusēs atradās goda sardze un VRS Viļakas pārvaldes

amatpersonas godināja robežsargu piemiņu ar militāro ierindu.
Piemiņas zīmi «1940.gada 15.jūnija Masļenku traģēdijas» notikumiem atklāja Viļakas pārvaldes priekšnieks pulkvedis Varis Pētersons, Viļakas pārvaldes Lavošnieku robežapsardzības nodaļas priekšnieks kapteinis Gunārs Abrickis un Baltinavas novada domes priekšsēdētāja
L.Siliņa.
Piemiņas plāksni iesvētīja Baltinavas Jaunavas Marijas Pasludināšanas Romas katoļu baznīcas
priesteris Staņislavs Prikulis.
Dziļā cieņā pieminot 1940.gada 15.jūnija Masļenku traģēdiju, pie piemiņas zīmestika nolikti
ziedi.
Piemiņas zīme 1940.gada 15.jūnija notikumiem ir apliecinājums tēvzemes mīlestības nemirstībai. Lai nākamajām paaudzēm šī piemiņas vieta kļūst par vienu no svētvietām, kurp doties.
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Skolu ziņas

šiem , kas ar dziesmu „Cip, cip cālīši” uztipināja uz skatuves, lai kopā ar taureņiem mācītos
burtiņus.
Īpašs prieks bērniem bija par pasākuma viesiem – pirātu un zaķi, ar kuriem varēja iet rotaļās.
Septiņas notis, septiņas varavīksnes krāsas.
Pirms došanās mājās, bērni izbaudīja pikniku ar līdzpaņemto cienastu un apskatīja Lāča
27.maijā Baltinavas kultūras namā smaržoja meijas, ceriņi, valdīja pacilājoša, satraukta dārzu.
gaisotne. Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas 16 absolventi saņēma profesionālā ievirzes
izglītības Apliecību. „Taustiņinstrumentu spēle- Klavierspēle” programmu absolvēja Kristīne Ločmele, Elija Logina, „Pūšaminstrumentu spēle- Flautas spēle” programmu absolvēja Agrita- Luīze Kušnire, „Pūšaminstrumentu spēle- Klarnetes spēle” programmu
absolvēja Kate Slišāne, „Vizuāli plastiskā māksla” programmu absolvēja Romualds Bolgarevs, Salvis Čeirāns, Alise Kokoreviča, Marts Kozlovskis, Gunta Logina, Marija Maksimova, Nils Miethke, Domeniks Slišāns, Kristiāns Slišāns, Marta Sutugova, Zane Tabore,
Jānis-Laimonis Vilkaste.
Apliecību izsniegšana, pateicības vārdi, laba vēlējumi, ziedi, viss tika veltīts absolventiem.
Septiņas notis, septiņas krāsas vijās cauri pasākuma gaitai.
Kā pateicību pedagogiem, vecākiem, visiem, kas palīdzēja ceļā uz mērķi, absolventi veltīja
nelielu koncertu. Pārliecinoši izskanēja J.S. Baha Prelūdija C-dur Marijas Maksimovas izpildījumā. Džeziskas, mūsdienīgas skaņas ienesa Elijas Loginas atskaņotajs A.Jakušenoka
skaņdarbs „Pirmā iepazīšanās”. Klausītājus aizkustināja Kristīnes Ločmeles izpildītais
J.Vesnjaka skaņdarbs „Sapnis”. Spoži izskanēja A.Dvoržaka „Humoreska” Agritas- Luīzes
Kušnires izpildījumā. Kates Slišānes izpildītais L van Bēthovena „Menuets” apliecināja
solistes spēles meistarību un profesionalitāti.
Kultūras nama foajē bija apskatāma „Vizuāli plastiskā māksla” programmas audzēkņu nobeiguma darbu izstāde.
Absolventiem veiksmi tālāko mērķu sasniegšanā!

Aktivitātes BMMS

PII vadītāja: I.Ločmele

Aktivitātes BKI
Projektu nedēļa

Aktivitātes Baltinavas PII
Pirmais jūnijs

1.jūnijā Baltinavas pirmsskolas izglītības iestādes piecgadīgo un Baltinavas vidusskolas
sešgadīgo bērnu grupiņas audzēkņi kopā ar Balvu un Rugāju novadu pirmsskolas vecuma
bērniem piedalījās starpnovadu pasākumā veltītā Starptautiskajai bērnu tiesību aizsardzības dienai. Pasākums notika Balvu pilsētas Lāča dārzā, kur jau no paša rīta valdīja priecīgs
svētku noskaņojums. Pasākums sākās ar gājienu, kura laikā no visām pusēm, kā saules
stariņi, bērni ar krāsainiem baloniem rokās devās uz Lāča dārza centrālo daļu. Svētku dalībniekus uzrunāja Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Nora
Apīne, Balvu novada domes priekšsēdētāja vietniece Sarmīte Cunska un PII „Sienāzītis”
vadītāja Iveta Barinska, atgādinot par vecāku atbildību par savām atvasēm.

Pasākuma pirmajā daļā bērni rādīja savus priekšnesumus – tika skaitīti dzejoļi, dziedātas
dziesmas, dejotas dejas un demonstrēti tērpi. Baltinavas vidusskolas grupiņas meitenes
bija pārvērtušās krāsainos taureņos, kas dejoja deju par taurenīšu balli, dzejā attēloja taureņu dzīvi un dziedāja dziesmu „Taureņu vasara”. Savukārt Baltinavas pirmsskolas izglītības iestādes piecgadīgie bērni kopā ar skolotāju Aļonu bija kļuvuši par dzelteniem cālī-

Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā projektu nedēļas pirmdiena bija karjeras diena.
Skolotājas R. Lāce un I. Cibule kopā ar «c» līmeņa skolēniem devās ekskursijā ar moto «Viena
diena pēc skolas beigšanas», lai apmeklētu dažādu profesiju pārstāvjus ar mērķi: iepazīt dažādu
profesiju ikdienu, paplašināt skolēnu redzesloku. Vispirms apmeklējām sociālo dienestu Baltinavas novada domē, uzzinājām kādus pakalpojumus viņi sniedz un cik tie izmaksā. Tad devāmies uz pastu, M.Pilānes privātpraksi, aptieku, kur arī daudz uzzinājām, cik jābūt zinošam
strādājot aptiekā, ambulancē. Tālāk apmeklējām Baltinavas Pareizticīgo baznīcu, kur interesanti
stāstīja par ticības jautājumiem. Vispatīkamākais bija veikala apmeklējums, kur uzzinājām kādas
preces pērk vairāk vasarā, kādas ziemā. Mūsu ekskursija noslēdzās ar muzeja apmeklēšanu.
Muzeja vadītāja interesanti stāstīja par savu profesiju, pienākumiem. Apskatījām arī muzeja izstādes un pārrunājām redzēto. Daudz jaunu zināšu un emociju pilni, devāmies uz skolu pusdienās. Pēc pusdienām skolotājas N. Sondares vadībā tika izveidota interesanta sienasavīze «Mīklas
– profesijas», kur skolēni ļoti čakli krāsoja profesiju pārstāvjus, nosaukumus. Tā rezultātā tapa
izglītojoša sienasavīze. Kopā ar skolotāju N. Sondari atkārtoja, pārrunāja par profesijām, ko redzēja ekskursijā. Aktualizēja mūsu skolas profesiju pārstāvjus, pārrunāja. Kopumā sanāca jauka,
emocionāla, izzinoša, izglītojoša karjeras diena. Daži skolēni jau izteica savas domas, kādu profesiju gribētu apgūt nākotnē.Savukārt 3.-9.klašu skolēnus šajā pasākumiem piesātinātajā dienā
skolotājas V. Ļvova, D. Petrova, L. Ločmele un A. Lipska iepazīstināja ar vietējo uzņēmumu
profesijām un karjeras iespējām. No paša rīta skolēniem bija iespēja skatīties izglītojošu filmu
– raidījumu «Interesantas, neparastas profesijas», kurā guva informāciju par taksidermista, ielu
mākslinieku, skursteņslauķa, ar apbedīšanu saistītajām profesijām. Viļakas kokapstrādes cehā
«Daiļrade KOKS» skolēni vēroja rasējumus, klausījās stāstījumu, skatījās darbu un gatavo produkciju – sagataves. Mūsu iespaidi par redzēto: nepieciešama profesionalitāte, smags un atbildīgs darbs, tehnoloģijas, precizitāte, kvalitāte, putekļi, karstums, specifiskās smaržas, neredz
gatavās mēbeles, daudz detaļu utt. Amatniecības centrā «Sukrums» skolēni guva nelielu ieskatu
ēkas vēsturē, apskatīja darbagaldus, izzināja pagraba noslēpumus — cietuma kameru, eņģeļu
istabiņu. Tikšanās ar mājsaimnieci Anitu Kašu sākās ar ļoti garšīga siera degustāciju, rokdarbu
izstādi, un turpinājās ar interesantu stāstījumu par mājsaimnieces darba ikdienu. Brīnišķīgs piedzīvojums visus gaidīja lauku sētā pie Ingrīdas Briedes, kur skolēni apskatīja košumdārzu, augus
siltumnīcā, vistu dārzu, rukšu kūti, piedalījās kopīgā govs slaukšanā un piena dzeršanā, kā arī
atpūtās šūpolēs.
Pavāra palīga audzēkņi kopā ar skolotāju Genovefu devās ekskursijā uz SIA " Pietālava" kafejnīcu iepazīt pavāra grūto darbu. Pēc tam Amatnieku centrā iepazina, vēroja un piedalījās maizes
cepšanas procesā. Paldies Jānim Laganovskim, ka atklāja savus maizes cepšanas noslēpumus.
Otrdiena – izzinošā diena
Otrdien visi skolas skolēni devās tuvākās un tālākās ekskursijās.
Trešdiena — veselības diena. Trešdiena – 25.maijs skolā bija sporta un aktivitāšu diena. Pasā-
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kuma mērķis bija: rosināt skolēnos sapratni par veselīgu dzīvesveidu, veselīgu uzturu un
Pirmās palīdzības sniegšanu dažādās situācijās.
Aktivitātes veicināja prasmi darboties grupās, būt atsaucīgiem un draudzīgiem. Pasākuma
norises vieta bija skolas un Baltinavas parka teritorija.
Pasākuma vadītāji, sporta un koriģējošās vingrošanas skolotājas: Janīna Keiša, Anna Circene, Līga Careva, Ineta Cibule un skolas medmāsiņa- Veneranda Zalcmane.
Pasākuma plānojums: informācija par pasākuma norisi, kopīga vingrošana skolas sporta
laukumā, komandu prezentācija, jautrās stafetes sporta laukumā, sporta un izzinošās aktivitātes, draudzības spēles florbolā un futbolā, pasākuma noslēgums parkā.
Skolēni darbojās ļoti aktīvi un labprāt. Ar sajūsmuun prieku uzņēma savas uzvaras dažādajos
uzdevumos. Ar interesantu paņēmienu skolēni tika sadalīti divās komandās- bija jāizvelk
no maisiņa konfektes, zaļā un zilā krāsā. Izveidojās divas komandas-,,Brokoļi" un ,,Suhariki".
Pēc dažādu stafešu izskriešanas, lielā grupā, skolēni ,,ķēra" zivtiņas, meta basketbola soda
metienus, spēlēja sporta spēlesun pie medmāsas pārrunāja par veselīgu dzīvesveidu, uzturu
un pirmo palīdzību pie sadzīviskām vienkāršām traumām.
Skolēniem Veselības dienas aktivitātes ļoti patika un pat veselīgais nogurums sagādāja labas
izjūtas.
Trešdien skolas folkloras kopa devās uz ikgadēju pasākumu speciālajām skolām Likteņdārzā.
Ceturtdiena — Radošā diena.
Radošās dienas mērķis: Estētiski, radoši noformēt skolas apkārtni, iesaistot skolas skolēnus
un darbiniekus.
Radošās dienas ietvaros skolā tika organizēta radoša darbošanās, kas deva iespēju skolēniem, skolotājiem un skolas darbiniekiem apgūt jaunas prasmes, paplašināt redzesloku par
apkārtējās vides, telpu labiekārtošanas un noformēšanas iespējām, neieguldot lielus materiālus līdzekļus.
Radošajā dienā aktīvi tika organizētas 5 darba grupas. Skolotājas Violentas vadībā viena
no grupām parūpējās par Baltinavas novada kultūras nama noformēšanu svētkiem. Skolotāju
Ojāra, Ingrīdas, Ingas vadībā tapa no kārklu klūgām pīti dekoratīvi vasaras ziedu grozi, kuri
ir izvietoti skolas apkārtnē. Skolotājas Lienes vadībā tapa taureņi, kuru lidojums vēl tiek
plānots. Skolas apkārtnē valdīja pozitīva, radoša darbošanās, kas rosināja ikvienu sniegt
savu ieguldījumu labo darbu veikšanā.
Radošās dienas noslēgumā visi darbu grupu dalībnieki nonāca pie atziņas, ka viss labais
nāk strādājot, neko nedarot un nestrādājot, dzīvē vēlamo un nepieciešamo sasniegt nebūs
iespējams.
Piektdien – visi kopīgi atcerējāmies kā bija gājis šajās košajās, saulainajās un krāsainajās
dienās!

8.,9. klašu grupas velobrauciens

Pateicoties Latvijas Bērnu
bāreņu fonda sarūpētajiem
velosipēdiem, mūsu skolas
audzēkņiem pēc mācību
darba, brīvajā laikā, ir iespēja braukt ar riteņiem
gan skolas apkārtnē, gan
doties tālākos pārbraucienos. 10. maija saulainajā
pēcpusdienā 8.,9. klases
skolēni kopā ar audzinātājām Annu un Janīnu devās
velobraucienā uz Puncuļovas atpūtas vietu. Braucot
pa ceļam vērojām dabu,
priecājāmies par ziedošām
pļavām un skaisti iekoptiem tīrumiem. Aizbraukuši iekūrām ugunskuru un cepām līdzpaņemtās desiņas. Svaigā gaisā maltīte bija īpaši garšīga. Skolēni kopā ar audzinātājām
stāstīja dažādus jautrus atgadījumus no ikdienas, atmiņās pārcilāja nu jau aizejošo mācību
gadu. Ceļā uz skolu, izbraucām maršrutu caur Maiļupi, gar parku, tad devāmies pa Tilžas
ceļu uz Plēšovu gar dižozolu un kapsētu, nedaudz atpūtāmies pie Zaprūda aizsprosta.
Skolā visi atgriezāmies nedaudz noguruši no pārvarēto kilometru daudzuma, pārpildīti
pozitīvām emocijām un iespaidiem. Kā teiktu makšķernieki - ´´āķis lūpā"! Rudenī jau
plānojam veikt velobraucienu uz Svētūnes atpūtas vietu.
Skolotājas Anna Circene un Janīna Keiša.
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Skolu ziņas
Aktivitātes BVSK.
Pirmo reizi konkursā „Mazais prātnieks”

Bija atnācis pavasaris ar vizbulēm, silpurenēm un zeltainām pienenēm. Ūdens upītēs un
strautiņos priecīgi čaloja. Kāds milzīgs prieks! Daba modās! Gaiss bija spirgts, krāsas un
skaņas visapkārt!
Pie mums, Baltinavas vidusskolas pirmsskolas grupiņā, pavasaris ir ļoti darbīgs laiks.
Siltā saulīte, putnu balsis un pirmie ziediņi deva spēku mūsu komandas meitenēm- Ievai
Kozlovskai, Ligitai Matulei, Inesei Antonovai un Alisei –Dārtai Loginai- gatavoties konkursam «Mazais prātnieks», jo jau ceturto gadu pēc kārtas aprīļa nogalē starpnovadu erudīcijas konkurss „Mazais prātnieks" vienkopus pulcē mūsu gudrākos, atjautīgākos un
veiklākos pirmsskolas audzēkņus no Balvu, Baltinavas un Rugāju novada.
Uzdevums bija uzticēts grūts, jo šādu konkursu Baltinavas komanda apmeklēja pirmo
reizi.
Šī gada konkursa tēma bija „Mācos būt vesels", un tās mērķis- sekmēt pirmsskolas vecuma bērnu veselīga dzīvesveida iemaņu attīstību un pozitīvas attieksmes veidošanu pret
sevi un citiem, kas lika Mazajiem prātniekiem mājās daudz un cītīgi strādāt.
Mājas darbā bērniem bija jāsagatavo prezentācija par veselīgu dzīvesveidu. Tās laikā
mūsu meitenes stāstīja, rādīja un deva padomus kādai citai savai vienaudzei, kura bija
mazkustīga, nerūpējās par savu personīgo higiēnu, ēda neveselīgus ēdienus, tāpēc bieži
slimoja. Padziļināti bija jāgūst zināšanas par veselīgu ēdienu, sportošanu, roku mazgāšanu,
zobiņu tīrīšanu un dienas režīmu.
Nemanot bija pienācis saulainais 27.aprīļa rīts, kad devāmies uz Rugāju vidusskolu. Konkursā piedalījās 10 komandas, tā ka konkurence bija sīva, un katrā komandā bija visgud-

rākie, visaktīvākie bērni.
Bērnus sagaidīja, konkursa vadīja, un par pozitīvu dienas gaitu rūpējās trīs draiski sivēntiņi – Naf-nafs,Nuf-nufs un Nif-nifs. Sivēntiņi nu nekādi nevarēja saprast, kāpēc tik bieži
jāmazgā rokas, kāpēc jāievēro dienas režīms un jāēd veselīgi. Nu Mazie prātnieki to viņiem palīdzēja izprast, un viņiem bija jāprot:
*prezentēt veselīga dzīvesveida nozīmi,
*lasīt vārdus un īsus teikumus, izprotot to nozīmi,
*atpazīt un uzrakstīt 10 ēdamas lietas,
*veikt matemātiskas darbības,
*pazīt pulksteni, izveidot dienas gaitas secību,
*veidot uztura piramīdu,
*veidot veselīga uztura diagrammu,
*aplicēt trīs sivēntiņiem māju.
Lai bērni nenogurtu, pēc katra uzdevuma viņi kopā ar trīs sivēntiņiem gāja rotaļās.
Noslēgumā žūrija visiem bērniem par piedalīšanos konkursā pasniedza pateicības un īpašās „Mazā prātnieka" karameles. Uzvarētāji saņēma diplomus un balvas.
Lai arī mūsu komanda nepārveda
mājās kādu no godpilnajām vietām,
taču saņēmām specbalvu- ananāsu no
trīs sivēntiņiem par
skaistākās mājas aplicēšanu, kurā viņi
labprāt dzīvotu. Noslēgumā visi kopīgi
dziedājām un dejojām ''Roku mazgāšanas dziesmu".
Pēc sātīgajām pusdienām devāmies
mājās. Brauciena
laikā apstājāmies, lai apskatītu gulbīšus un pīlītes, kuri peldēja ezerā. Izbraucām nelielā
ekskursijā pa Balvu pilsētu, ieklausījāmies strūklakas "Ūdensroze" radītajās skaņās. Mājupceļā pārrunājām piedzīvoto, dziedājām dziesmas un priecājāmies par jauki pavadīto
dienu.
Skolotāja Skaidrīte Keiša
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Baltinavieši iepazīst seno latgaļu apdzīvotās zemes

Baltinavas vidusskolas 7.klases skolēni fakultatīvas nodarbības «Novada mācība » ietvaros
iesaistījās Monreālas Latviešu Sabiedriskā centra finansētajā ekskursiju projekta konkursā
«Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi». Pagājušajā gadā veiksmīga konkursarezultātā tika
iepazīta Latgale, bet šogad skolēni plānoja ekskursiju pa seno latgaļu apdzīvotājām zemēm
– Alūksnes, Gulbenes pusi. Arī šogad projekts tika atbalstīts un 26. maijā 6. – 8. klašu skolēni un skolotāji – L.Kūkoja, Vj. Gamazins un I.Ludborža devās ceļā. Ekskursijas laikā
skolēni iepazina seno latgaļu zemes no aizvēstures līdz pat mūsdienām: Alūksnes muzejā
– Alūksne – apdzīvota vieta seno latgaļu Adzeles zemē; uz Alūksnes ezera salas -Marienburgaspils vācu viduslaikos; Jaunlaicenē – jauno laiku muižas vēsture, bērnu rotaļlietas,
malēniešu izloksne; Druvienā – mācību stunda 19.gs skolā; Zeltiņos un Tirzā – padomju
laika atstātais mantojums. Ekskursijas noslēgumā «eksāmens» – skolēnu 3 komandas kapteiņu Ilmāra Bleidela, Eduarda Buraveca un Kitijas Keišas vadībā sacentās, kuri bija visredzīgākie un dzirdīgākie ekskursijas laikā. Uzvaras laurus plūca Ilmāra komanda.
Novērtējot ekskursijas devumu skolēni rakstīja, ka uzzināja daudzas jaunas lietas, par
kurām ne vienmēr var uzzināt vēstures stundā, daudz ko varēja ieraudzīt dabā", ļoti patika
Tirzas padomju laika muzejs un Zeltiņu kodolraķešu bāze, patika dažādās aktivitātes Jaunlaicenes muižā – maizes cepšana, vāverītes gatavošana, pils dārgumu meklēšana, Druvienā
– iejušanās J.Poruka izjūtās viņa skolas gaitās u.c. Paldies Monreālas Latviešu Sabiedriskajam centram par piešķirto finansējumu un iespēju padziļināti iepazīt mūsu Latvijas zemi,
tās vēsturi.
Baltinavas vidusskolas vēstures skolotāja Inta Ludborža

Baltinavas novada domes informatīvais izdevums
9. klases izlaidums

9.klasi šogad beidza 11 skolēni. Pateicības raksti par labām un teicamām sekmēm tika pasniegti Egijai Ločmelei un Mārai Laganovskai.

12 klases izlaidums

Ekskursijā pa Vidzemi

5.maijā Baltinavas vidusskolas 1.-4.klašu skolēni devās mācību ekskursijā uz Daibes CSA
poligonu. Kopā ar bērniem brauca audzinātājas I.Kaša, R.Laganovska, L.Meščanova, A.
Priedīte un daži vecāki. Ceļš bija garš. Lai nedaudz atpūstos no garā ceļa, Valmierā mūs
gaidīja sajūtu taka. Mūsu basās pēdas baudīja gan asos čiekurus, gan maigās smiltis, gan
cietās stikla bumbiņas. Daibes cieto sadzīves atkritumu poligonā ieguvām izsmeļošu informāciju par atkritumu otrreizēju izmantošanu un šķirošanu. To visu varējām arī redzēt ar
savām acīm, kā notiek atkritumu šķirošana, šūnas sagatavošana, atkritumu pārstrāde. Inte-

resanti bija ne tikai bērniem, bet arī vecākiem un skolotājām. Paldies mūsu jaukajai gidei
Aritai un viņas palīgiem. Šī objekta apmeklējums mums lika visiem aizdomāties, ko mēs
pērkam, cik daudz, ko darām ar atkritumiem.
Cēsīs izbaudījām braucienu ar kuģīti Kārli pa pils estrādes dīķi. Klausījāmies gides stāstījumā par seno Cēsu pili, kuru pēc tam apskatījām tuvumā. Maija parkā aplūkojām melnos
gulbīšus un paspējām izbaudīt Cēsu bērnu atpūtas ierīces.
Bērnu vēlme veikalā iepirkties, arī tika piepildīta. Paldies mūsu šoferītim A.Višņakovam
par mūsu vizināšanu.
R.Laganovska
Baltinavas vidusskolas sākumskolas skolotāja

12. klasi šogad beidza – Aiga Boldāne, Anastasija Bolgarova, Andris Cars, (kurš klases bildē
nav, jo dažādu apstākļu pēc, nebija izlaidumā), Māris Doroškevičs, Valters Doru, Dailis
Langovskis, Elvija Ločmele, Jānis Logins. Pie īpašākajām klases raksturojuma īpašībām
varētu minēt draudzīgumu, izpalīdzīgumu, radošu izdomu, patstāvību. Šie jaunieši nebaidījās izteikt savu viedokli, lai arī tas varētu būt pilnīgi pretējs vispārpieņemtiem uzskatiem.
Klases skolēni līdzās mācību darbam visu laiku ir aktīvi darbojušies dažādos ārpusstundu
pasākumos, darbojušies interešu izglītības pulciņos, piedalījušies starptautiskajos projektos,
kuros Baltinavas vidusskola ir ņēmusi dalību. Ar lielu atbildības izjūtu un īpašu izdomu,
tika gatavoti skolas lielākie pasākumi – Pop-iela, Žetonu vakars. Katrs skolēns ir devis kādu
ieguldījumu skolas aktīvā darbībā, kā arī Baltinavas kultūrvides veidošanā un uzturēšanā.
Klases lielākie sportisti ir Valters Doru, Dailis Langovskis, Anastasija Bolgarova, Aiga Boldāne, Elvija Ločmele un Jānis Logins, kas visu skolas laiku ir aizstāvējuši skolas godu dažādās sporta sacensībās. Skolas dziedātāju saime noteikti izjutīs puišu balsu trūkumu, jo
lielie dziedātāji klasē bija Dailis, Valters, kuri prezentēja skolu dziedot ansamblī „Vērmelīte”, un arī pārējie klases skolēni dziedot skolas un novada jauktajā korī un dejojot deju
kolektīvā. Īpaši būtu jāmin Dailis Langovskis, kurš par teicamām un izcilām sekmēm saņēma Ministru prezidenta Atzinības rakstu. Klases „mēle”, jeb lielais angļu valodas zinātājs
bija Andris Cars, kurš aktīvi darbojās starptautiskajos projektos, kā arī piedalījās atklātajās
angļu valodas olimpiādēs reģionā un guva labus rezultātus. Klases „zīmētāja” un noformētāja bija Aiga Boldāne, kura daudzus gadus pēc kārtas tika piedalījusies vizuālās mākslas
konkursos un ieguvusi godalgotas vietas. Skolas aušanas pulciņā aktīvi darbojās Elvija Ločmele, kura tika piedalījusies meistardarbnīcās „ Satiec savu meistaru” un prezentējusi darbus
ārpus Baltinavas novada robežām, kā arī līdzās labām un teicamām sekmēm mācībās, izstrādājusi ZPD. Katrs klases skolēns ir kā maza skrūvīte lielā ritenī, bez kuras neiztikt, jo
tikai kopā visi mēs esam klases kolektīvs.
Klases audzinātāja Aija Nagle

Uzņem kandidātus Valsts robežsardzes koledžā
(robežsargu skolā).

Valsts robežsardzes Viļakas pārvalde no 01.06.2016. līdz
22.07.2016 (ja vidējā ziglītība iegūta 2016 gadā), un no
01.07.2016 līdz 22.07.2016 (ja vidējā izglītība iegūta 2016.
gadā) uzņem kandidātus mācībām Valsts Robežsardzes koledžā (Robežsargu skolā - 1 gads).Informācijai:
www.vrk.rs.lv, tālr.:64501918,28658190. Pieteikties:Garnizona ielā 19, Viļakā, Viļakas novadā.
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Afišas

Pilngadības svētkus
23. jūlijā svinēs :
Agnis Doroškevics
Kristīne Keiša
Līga Keiša
Ieva Mičurova
Viktorija Kušnire
8

Pateicība!!!
Laba sirds ir visa sākums, laba sirds ir visa beigums, vairāk cilvēks nespēj sasniegt (J.Rainis)

Sirsnīgs paldies Baltinavas novada domei par piešķirtajiem līdzekļiem Gubas kapu uzkopšanai.
Kā arī izsakām vissirsnīgāko pateicību visiem līdzcilvēkiem, kuri nepalika vienaldzīgi un ziedoja
naudu šo kapu uzkopšanai.
Sīkāka informācija par izlietotajiem līdzekļiem ir pieejama pie
T. Jermacānes –IK „Aptieka Baltinava” vadītājas.

Lai Jums Dieva svētība!
Ar patiesu cieņu,
Baltinavas Kristus Apskaidrošanas pareizticīgo draudzes
mācītājsTēvs Aleksandrs Oļipovs

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