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"Rypoj Vasals" Baltinavā ...

Sestdien, 21.maijā, ar svinīgu lentas pārgriešanu tika atklāts Ziemeļlatgales velomaršruts
Nr. 34 „Rypoj Vasals", kura kopējais garums
ir 169 km, un kurš iet caur 5 novadiemBalvu, Viļakas, Rugāju, Kārsavas un Baltinavas. Baltinavas novadā velomaršruta garums
ir 22 kilometri. Plkst. 11.00 Baltinavas novada domes priekšsēdētāja Lidija Siliņa kopā
ar Kultūras nama vadītāju Intu Ločmeli un
pasākuma dalībniekiem pārgrieza svinīgo
„Rypoj Vasals" lenti, lai pēc tam dotu startu
orientēšanās braucienam pa Baltinavas ielām.
Katram brauciena dalībniekam tika izsniegta
Baltinavas karte, kurā bija iezīmēti kontrolpunkti ar orientēšanās uzdevumu atrašanās
vietu. Uzdevumi kontrolpunktos bija ļoti interesanti un pat tematiski- piemēram, pie Baltinavas pasta nodaļas bija uzdevums uzrakstīt
dzejoli –četrrindi un ielikt to aploksnē, pie Amatnieku centra dalībniekiem bija jāsapin pīnīte, bet punktā Viļakas ielā bija jāpaņem no
„ligzdas" kraukļa ola, vēl kādā citā vietā kokā bija paslēpušies velosipēdu remontējamie instrumenti, kā arī Supenkā bija parādījušies
melnie akmeņi, gluži kā no Melnās jūras. Kopā Baltinavas teritorijā bija jāsameklē 13 uzdevumi un savāktās lietiņas un darbiņi jānogādā
finišā Baltinavas parka estrādē. Paralēli orientēšanās braucienam pa Baltinavas ielām, Baltinavas parka estrādē notika orientēšanās
pašiem mazākajiem. Bērniem kopā ar vecākiem tika izsniegta Baltinavas estrādes karte un pa estrādes teritoriju bija jāmeklē paslēpušies
burtiņi. Bērni ar burtiņu meklēšanu tika lieliski galā un, saliekot burtiņus, kopā sanāca vārds – BALTINAVA.
Jāpiebilst, ka iedzīvotāju aktivitāte pasākumā bija ļoti zema, kā arī skumji, ka citu cilvēku darbu nespējam novērtēt- Cerēsim, ka makšķere
un tai piederošie pasākuma rekvizīti tiks atgriezti pasākuma rīkotājiem Baltinavas novada kultūras namā.
Teksts,Foto:Evita Broka

Īsumā

"Taures skan Baltinavā"

skolas pūtēju orķestris (vadītājs Aigars Bukšs), kā arī bērnu un jauniešu centra „Rīgas skolēnu pils" pūtēju orķestris (vadītājs Jānis
Grahoļskis). Koncertā katrs orķestris atskaņoja 3 skaņdarbus, taču
Rēzeknes 6. Vidusskolas pūtēju orķestris izpildīja veselas sešas
kompozīcijas, Rēzeknes 6. Vidusskolas pūtēju orķestra uzstāšanos
kuplināja mažoretes horeogrāfes Aijas Gailumas vadībā, kā arī Viļakas novada sporta skolas dejotāju izpildītā „Ča Ča Ča" un
Džaivs. Latgales izglītības iestāžu pūtēju orķestru saspēles – koncerta „Taures skan Baltinavā" noslēgumā koporķestra izpildījumā
izskanēja Laura Reinika „Es skrienu" Mārtiņa Birņa aranžējumā,
horeogrāfe Aija Gailuma, kas pēc skatītāju lūguma tika izpildīta
divas reizes. Koncerta organizatori bija parūpējušies gan par tematiski skaistu skatuves noformējumu- skatuvi rotāja dažāda izmēra taures un citi mūzikas instrumenti, uz skatuves bija redzami
Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu radītie mākslas
darbi, kā arī koncertam bija izveidota krāšņa programma, kas bija
ļoti saistoša katram koncerta apmeklētājam.
Teksts,Foto:Evita Broka

Nu jau aizvadīts pēdējais pavasara
mēnesis maijs, lai pavērtu durvis krāšņajai vasarai, kas pilna notikumu,
svētku, kā arī smaga darba. Šomēnes
dārzā pabeigti lielākie stādīšanas un sēšanas darbi, kā arī iegūts pirmais saules
iedegums. Maija mēnesis bija arī notikumiem bagāts – aizvadīta gan Muzeju
Nakts, gan pirmais Vietējo labumu tirdziņš , atklāts pirmais Ziemeļlatgales velomaršruts, noticis Latgales izglītības
iestāžu pūtēju orķestru koncerts, kā arī
Baltinavas novada izglītības iestādes pamazām atklāj izlaidumu sezonu- Baltinavas Mūzikas un mākslas skolu 27. Maijā
absolvēja 16 audzēkņi, arī citu Baltinavas novada izglītības iestāžu skolēni veic
pēdējos pārbaudījumus, lai pavisam drīz
ar gandarījuma sajūtu svinētu izlaidumu.
4. Jūnijā Baltinavā notiks Bērnības
svētki, 10. Jūnijā Baltinavas katoļu baznīcā norisināsies Baznīcu nakts aktivitātes savukārt 23. Jūnijā visi kopīgi
ielīgosim Jāņus Baltinavas parka estrādē. Lai ražīga, saulaina un notikumiem bagāta vasara!
Evita

Vasarassvētkos, 15. maijā saulainā, taču vējainā svētdienas
pēcpusdienā Baltinavas parka estrādē norisinājās Latgales
izglītības iestāžu pūtēju orķestru saspēle – koncerts «Taures skan Baltinavā». Pasākumā piedalījās pūtēju orķestri
no Baltinavas, Rēzeknes un Rīgas. Pasākums pulcēja
kuplu apmeklētāju skaitu. Pēc visu orķestru kopēji izpildītā parādes marša pasākumu atklāja Baltinavas novada
domes priekšsēdētāja Lidija Siliņa, kas atgriezās uz skatuves arī koncerta noslēgumā, kad sveica visus koncerta
dalībniekus un pasniedza Pateicības rakstus. Pēc visu orķestru kopēji izpildītā G.F.Hendeļa marša no „Occasional
Oratorio" pasākuma apmeklētājus un svētku dalībniekus
uzrunāja un Vasarassvētkos sveica Baltinavas Romas katoļu draudzes prāvests Staņislavs Prikulis. Pasākuma laikā
ar enerģiskajām dejām uzstājās arī Baltinavas novada jauniešu deju kolektīvs „Kust i Kust", kā arī Baltinavas vidusskolas jauniešu deju kolektīvs. Kopumā koncertā
muzicēja četri Latgales izglītības iestāžu pūtēju orķestri –
Rēzeknes 5. Vidusskolas pūtēju orķestris( vadītājs Deniss
Smirnovs), Rēzeknes 6. Vidusskolas pūtēju orķestris (vadītājs Jānis Paulovskis), Baltinavas Mūzikas un mākslas

Paziņojums sportot gribētājiem!!
Treniņi Baltinavas vidusskolas sporta
laukumā notiks trešdienās un piektdienās no plkst. 18.00.
Sīkāka informācija- Baltinavas novada sporta organizators Kaspars Sisojevs, tel. 25612707
Baltinavas novads pievienojas
ZAAO vides iniciatīvai „100 darbi Latvijai” . Atsaucoties atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma ZAAO aicinājumam,
12. maijā Baltinavas novada domes
priekšsēdētāja Lidija Siliņa ar parakstu
apliecināja pašvaldības pievienošanosZAAO vides iniciatīvai „100 darbi Latvijai". Tā veltīta Latvijas simtgadei ar
mērķi apvienot vidzemnieku gudrību,
idejas, resursus un darbaspēku, lai līdz
2018. gada 18. novembrim kopīgiem
spēkiem Vidzemē paveiktu vismaz 100
nozīmīgus darbus vides sakopšanā un
pilnveidošanā, kā arī vides izglītībā.Apņemšanos strādāt pie kopīgās dāvanas
Latvijai apliecinājušas 28 pašvaldības Alojas, Amatas, Apes, Jaunpiebalgas,
Baltinavas, Balvu, Beverīnas, Burtnieku,
Cēsu, Kocēnu, Krimuldas, Limbažu, Līgatnes, Mazsalacas, Naukšēnu, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Rugāju, Rūjienas,
Salacgrīvas, Saulkrastu, Smiltenes,
Strenču, Valkas, Vecpiebalgas un Viļakas
novadi, kā arī Valmieras pilsēta. Savu
darbu – dāvanu Latvijai tās 100. dzimšanas dienā, aicinām no jūnija sākuma pieteikt www.100darbiLatvijai.lv. Visi labo
darbu veicēji tiks sumināti, un viņu vārdi
tiks ierakstīti īpašās Latvijas simtgades
liecībās, kas paliks vēsturē.
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Priekšsēdētājas sleja

Ar siltiem sveicieniem vasaras iesākumā!
Lai gan vēl jau baudām pavasari, bet līdz ar skolu brīvlaikiem es jau jūtos kā vasarā, it sevišķi pēdējās siltās
dienas un jaukie novakari, kad reibinoši tvan ceriņi un
bezdelīgas nerimdamās „trenkā” kaķi p pagalmu – nu
vasara taču jau klāt!
Maija mēnesis novadā laikam ir visaktīvākais visā gadā
– pēc iedzīvotāju apmeklējumu skaita, jo pamatā visi
esam lielāki vai mazāki lauksaimnieki un LAD klienti un
tādejādi līdz 23.maijam bija jāsagatavo un jāiesniedz atbalsta maksājumu pieprasījumi, ko ļoti
daudziem palīdzēja sagatavot lauksaimniecības konsultante Sarmīte, daudzi gatavoja arī paši, izmantojot interneta resursus bibliotēkā. Šogad sanāca vienlaicīgi strādāt arī pie LEADER projektu
sagatavošanas, kuri bija jāiesniedz līdz 18.maijam. No pašvaldības un tās iestādēm tika iesniegti
5 projekti-sīkāk šajā pašā numurā.
Arī kultūras dzīvē bija rūpīgi organizēti un skaisti pasākumi - māmiņu dienas koncerts, pūtēju
orķestru koncerts „Taures skan Baltinavā”, velomaršruta atklāšanas pasākums „Rypoj vasals!”,
Muzeju nakts un daudzi citi pasākumi vēl skolās. Priecājamies par jauniešu deju kolektīva „Kusti
kust” un jauktā kora sasniegumiem skatēs, kā arī par Ināras un Borisa Teterovu fonda atzinības
ieguvējiem – NVO „Jaunieši Baltinavai”, par mūsu jaunsargiem un svinīgā solījuma ceremoniju
24.maijā. Pēdējās skolas dienās apbalvojām arī skolu jauniešus- olimpiāžu, konkursu uzvarētājus
par summu 898 eiro, un pateicības rakstus no novada domes saņēma 42 skolotāji par audzēkņu
sagatavošanu un sasniegtajiem rezultātiem.
Pamazām novads attīstās, turpinās labiekārtošanas darbi , noslēdzās iepirkuma procedūra ceļu
remontam, kā rezultātā paredzēta grants seguma pastiprināšana novada ceļu problemātiskākajos
posmos par summu 13400, norit tehniskā projekta izstrāde ceļiem „Čudarīne- Obeļova”un „Baltinava-Abriņas”, par ko ir noslēgts līgums ar IK „RK Ceļu projekts” ar kopējo summu 14 302.8
eiro. Tuvakajās dienās tiks izsludināts iepirkums tehniskās dokumentācijas izstrādei ceļam „Čudarīne- Tutinova”. Sadarbībā ar Valsts Robežsardzi Baltinavā tiks uzstādīta piemiņas plāksne
1940.gada Masļenku ciema traģēdijas piemiņai. Izvēlēto vietu ( Viļakasielas upes krastā- V.Ivanovskas bijušās mājas vietas teritorijas daļa) plānots atklāt šī gada 15.jūnijā.
Vasara solās būt ļoti darbīga, tikai žēl, ka projektu izvērtēšanas laiks ir tik garš, - bažijamies , ka
līdz rudenim būvniecības darbus nevarēs uzsākt, jo pēc apstiprināšanas vēl jāveic iepirkuma procedūra par darbu izpildi, kas arī prasa vismaz 2 mēnešus.
Novēlu visiem jauku, darbīgu , ar atpūtas brīžiem bagātu šo skaisto laiku!

Lidija Siliņa

Domes ziņas
Domes sēdes 19.05. lēmumi

Par Baltinavas novada bāriņtiesas gada pārskatu
Pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 5.panta 4.punktu, kurš nosaka, ka bāriņtiesa ne retāk
kā reizi gadā sniedz attiecīgās pašvaldības domei pārskatu par savu darbību, Baltinavas
novada dome pieņem zināšanai Baltinavas novada bāriņtiesas iesniegto darbības pārskatu
par laika periodu no 2015.gada 17.februāra līdz 2016.gada 16.maijam.
Par Baltinavas novada pašvaldības dalību ESF finansējuma piesaistē veselības veicināšanas jomā
Apstiprināja Baltinavas novada pašvaldības dalību Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā.
Par koordinatoru Tīkla noteikto aktivitāšu ieviešanai apstiprināt Sociālā dienesta vadītāju,
par pašvaldības atbildīgo politisko amatpersonu Tīkla pasākumu īstenošanā apstiprināt
priekšsēdētāja vietnieci.
Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība"
Nolēma pilnvarot Baltinavas novada domes priekšsēdētāju parakstīt deleģēšanas līgumu
ar SIA "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība" par to, ka SIA "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība" apņemas izpildīt likuma par pašvaldībām 15. panta pirmās daļas 6.punktā
noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas – nodrošināt veselības aprūpes pieejamību Baltinavas novadā.
Par nekustamā īpašuma iegādi Viļakas ielā 12, Baltinavā
Nolēma neiegādāties nekustamo īpašumu kurš atrodas Viļakas ielā 12, Baltinavā, Baltinavas novadā.
Piešķir līdzfinansējumu
Nolēma Piešķirt Baltinavas novada pašvaldības līdzfinansējumu biedrības “Sukrums” īstenotajam projektam LEADER projektu konkursa rīcībā “Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem” projektā “Aktīvā tūrisma iespēju daudzveidošana un tūristu
naktsmītņu aprīkošana Baltinavā” 5% apmērā no projekta kopējām izmaksām.
Nosaka maksu izglītības un atpūtas nometnē „Pētnieki 2”
Apstiprināja dalības maksu izglītības un atpūtas nometnē „Pētnieki 2” – 25,00 euro vienam
nometnes dalībniekam.
Par vasaras nometnes ``Pētnieki 2`` līdzfinansēšanu
Atbalstīja vides izglītošanas un atpūtas vasaras nometnes ``Pētnieki 2`` organizēšanu Baltinavas novada bērniem, piešķirot līdzfinansējumu no vides aizsardzības fonda līdzekļiem,
kas paredzēti izglītojošas ekskursijas organizēšanai un augstummērītāja iegādei, 357 euro
apmērā.
Piešķir līdzekļus Baltinavas etnogrāfiskā ansambļa vajadzībām
Piešķīra finanšu līdzekļus 100,00 euro apmērā vienu tautisko balto brunču iegādei Baltinavas etnogrāfiskā ansambļa vajadzībām
Atzīst izsoli par nenotikušu
Atzina Baltinavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - nedzīvojamo telpu izsoli par
nenotikušu.
Atsavina nekustamos īpašumus
Nolēma atsavināt Baltinavas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu un īpašumu pārdodot par brīvu cenu.
Nolēma atsavināt Baltinavas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu, īpašumu
pārdodot par brīvu cenu, pēc īpašuma novērtēšanas un īpašuma pārdošanas cenas apstiprināšanas.
Sadala nekustamos īpašumus
Atļāva no nekustamā īpašuma atdalīt zemes vienību, piešķirot jaunizveidotajam nekus-
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tamajam īpašumam jaunu nosaukumu. Atdalītajai zemes vienībai 18,7 ha platībā noteikt
zemes lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Atlikušajai nekustamā īpašuma zemes vienībai saglabāt iepriekš noteiktos zemes lietošanas
mērķus.Atļāva R. F. no nekustamā īpašuma atdalīt zemes vienību piešķirot jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam nosaukumu.
Iznomā zemi
Nolēma iznomāt D. K zemesgabalu uz 5 gadiem, zemes nomas maksu nosakot ārējos normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.
Par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Svētaunes ezerā 2016. gadā
Nolēma piešķirt nomā rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesības Svētaunes ezerā 2016. gadā
un iedalīt zvejas limitu 2016. gadam – 30 (trīsdesmit) metrus garu tīkla limitu, nosakot
rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomas maksu 2016.gadā 34,20 euro apmērā. Pieteikumus rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomai uz vienu tīkla (murda) limita vienību 30 (trīsdesmit) metru garumā Svētaunes ezerā 2016.gadā izskatīt un zvejas nomas
tiesības piešķirt pretendentu pieteikumu iesniegšanas secībā.
Par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Obeļovas ezerā 2016. gadā
Nolēma Piešķirt A. K. nomā rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesības Obeļovas ezerā
2016.gadā un iedalīt zvejas limitu 2016.gadam – 30 (trīsdesmit) metrus garu tīkla (murda)
limitu, nosakot rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomas maksu 2016.gadā 17,10 euro
apmērā.Pieteikumus rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomai uz divām tīkla (murda)
limita vienībām 30 (trīsdesmit) metru garumā Obeļovas ezerā 2016.gadā izskatīt un zvejas
nomas tiesības piešķirt pretendentu pieteikumu iesniegšanas secībā
Par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas nomas tiesību piešķiršanu Motrīnes ezerā
2016.gadā
Nolēma Piešķirt A. M. nomā rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesības Motrīnes ezerā
2016.gadā un iedalīt zvejas limitu 2016.gadam – 30 (trīsdesmit) metrus garu tīkla (murda)
limitu, nosakot rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomas maksu 2016.gadā 17,10 euro
apmērā.Pieteikumus rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomai uz divām tīkla (murda)
limita vienībām 30 (trīsdesmit) metru garumā Motrīnes ezerā 2016.gadā izskatīt un zvejas
nomas tiesības piešķirt pretendentu pieteikumu iesniegšanas secībā.
Par automašīnas „VOLVO S80” degvielas normas apstiprināšanu
Nolēma apstiprināt Baltinavas novada domei piederošās automašīnas ``Volvo S80 degvielas patēriņa normu – 9,0 litri benzīna uz 100 km.
Ar pilnu domes sēžu lēmumu sarakstu var iepazīties www.baltinava.lv/sadaļā pašavaldība/domes sēdes

LEADER projekti
Pagājušajā nedēļā (18.maijā) noslēdzās projektu pieteikumu iesniegšana ELFLA pasākumā
“Atbalsts LEADER vietējai attīstībai”. Baltinavas novada dome iesniedza 5 projekta pieteikumus.
2.1. Rīcībā
1. “Breksīnes kapličas atjaunošana” ar attiecināmajām izmaksām 5583,41 euro.
2. “Baltinavas novada muzeja izstāžu telpas atjaunošana” ar attiecināmajām izmaksām
11319,62 euro.
2.2. Rīcībā
1. “Baltinavas vēsturiskā centra laukuma labiekārtošana” ar kopējās izmaksas sastāda 53
559,82 euro.
2.6. Rīcībā
1. “Bērnu rotaļu laukuma izveide Baltinavā” ar attiecināmajām izmaksām 11 334,68 euro.
2.7. Rīcībā
“Mans novads tautas deju rakstos” ar attiecināmajām izmaksām 8518,06 euro.
Jāatzīmē, ka aktivitāte ir bijusi liela, kopumā biedrībā “Balvu rajona partnerība” iesniegti
97 projektu pieteikumi ar pieprasīto finansējumu 1 677 491 euro. Pieejamais finansējums
ir 975 728 euro, tas nozīmē, ka 701 762 euro būs iztrūkstošā nauda un vērtēšanas komisija
stingri vērtēs iesniegtos projektus saskaņā ar izstrādātajiem kritērijiem. Vislielākā konkurence būs Rīcībā 2.1.Vietējas teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus,
sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai, kur pieprasītais finansējums pārsniedz par 66,9% pieejamo. Tad seko Rīcība 2.6. - Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem ar 37,7% finansējuma nepietiekamību un Rīcība
2.7.Nemateriālo kultūras vērtību saglabāšana un popularizēšana ar 25,3% finansējuma nepietiekamību. Projekts “Baltinavas Vēsturiskā centra laukuma labiekārtošana” ir stratēģiskais projekts, šis projekts ir ārpus konkurences.
Teksts: S.Tabore

Informē sociālais dienests
Aprīļa mēnesī spēkā trūcīgas personas statuss 81 personai

Sociālajiem pabalstiem izlietotie līdzekļi € 1047,63
No tiem:
pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai izmaksāts 8 mājsaimniecībām€ 433,20
dzīvokļa pabalsts izmaksāts 1 mājsaimniecībām € 54,- (1 mājsaimniecības)
pabalsts veselības aprūpei briļļu iegādes izdevumu apmaksai bērniem € 25,00 ( 1persona)
ambulatori veikto diagnostisko izmeklējumu apmaksai € 75,43( 3 personas)
transporta pakalpojumu samaksai € 25,00 ( 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 € 849,46
Izdevumi par 2 personu uzturēšanos ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā pansionātā
„Balvi”€ 174,84
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Kultūras aktualitātes
Vietējo lauku labumu tirdziņš Baltinavā

Baltinavas novada dome sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra
Balvu nodaļu, uzklausot Baltinavas novada mājražotājus, amatniekus un lauksaimniekus pieņēma lēmumu katra mēneša otrajā piektdienā rīkot vietējo labumu tirdziņu.
Pirmais vietējo lauku labumu tirdziņš notika 13.maijā.
Jau no paša rīta tirdziņu apmeklēja pirmie pircēji. Tirdziņa bija iespēja iegādāties
vietējo mājražotāju, amatnieku un lauksaimnieku produkciju. Anita Kaša piedāvāja
lielā sortimentā dažādus sierus gan ar ķimenēm, gan zaļumiem, gan papriku un arī
saldos sierus ar rozīnēm. Irēna Keiša no Balviembija atvedusi uz Baltinavu mārrutkus citrona sulā. Briežciemietis Jānis Kašs piedāvāja putojošu alu. Aija Pumpure no
Šķilbēnu pagasta tirgojagaršīgu tikko ceptu maizi. Šķilbēnu pagasta mājražotāji tāpat
piedāvāja dažādus gaļas izstrādājumus, desas un kūpinājums. Protams vislielākā piekrišana bija sezonas precei — stādiem. Pie Aldas Meščanovas varēja nopirkt tomātu,
zemeņu, stādus, olas un neizpalika Aldas garšīgās biezpienmaizītes. Dažādu puķu
stādus piedāvāja Maruta Ločmele, pircēji bija patīkami pārsteigti par daudzveidību.
Alda un Maruta neatteica padomu, dalījās zināšanās, pircēji saņēma padomus,kā pareizi stādīt, kopt un pavairot augus. Tika sarunāta iespēja iegādāties stādus saimniecībā uz vietas. Arī amatnieki bija diezgan čakli strādājuši, tirgū varēja iegādāties
Valentīnas Daukstes austās grīdas segas, dažādus adījumu izstrādājumus, kā arī rudens aveņu stādus. Aijas Keišas pērļošanas izstrādājumi bija fantastiski, varētu pat
teikt — īsti mākslas darbi!
Pircējiem patīkamus brīžus gādāja Baltinavas etnogrāfiskais ansamblis (vadītāja Antoņina Krakope) ar dziesmām akordeona pavadījumā, dziedājuma vilinājumam beigās pircējinevarēja noturēties un dziedāja līdz. Pacietīgākie pircēji sagaidīja atraktīvo
Upītes eksotisko deju pulciņa «SAMIA» (vadītāja Ilze Leišavniece) priekšnesumu,
kura dalībnieces izpildīja ugunīgās un ekspresīvās romu dejas. Liels paldies abiem pašdarbības kolektīviem par mazo kultūras programmiņu!
Gan tirgotāji, gan pircēji bija apmierināti par tirdziņu. Mājražotāji atzinīgi novērtēja radīto iespēju piedāvāt savu preci Baltinavā, radīt interesi pircējos pirkt savu vietējo ražotāju un
audzētāju produkciju un attīstīt tiešās tirdzniecības iespējas Baltinavas novadā.
Baltinavas novads gaida 10.jūnijā visus tirgotājus un pircējus uz nākamo Baltinavas novada vietējo lauku labumu tirdziņu! Laipni aicināti, būsim pateicīgi par katru!
Teksts:S.Tabore, Foto:E.Broka

Muzeju Nakts

2016. gada 21. maijā visā Latvijā norisinājās Muzeju Nakts, kuras tēma šogad bija DURVIS.
Arī Baltinavas novada muzeja durvis apmeklētājiem tika vērtas 21.
maijā plkst. 20.00 Pasākuma ietvaros notika Mednieku kluba “Vientuļie Vilki” 3. medību trofeju izstādes
noslēgums, uz kuru bija pulcējušies
gan paši mednieki , gan citi interesenti. Muzeju Nakts pasākumu atklāja Baltinavas novada muzeja
vadītāja Antra Keiša. Pasākuma sākumā apmeklētājiem bija gan jāatpazīst dažādas Baltinavas novada
iestāžu, ēku durvis, gan jāizvēlas
katram acim tīkamākās durvis , kas bija redzamas uz lielā ekrāna. Muzeju Nakts pasākums,
šogad bija labi apmeklēts, un katrs interesents varēja skatīt medību trofeju izstādi, kas tik
tiešām bija iespaidīga. Mednieku kluba “Vientuļie Vilki”vadītājs Ojārs Lācis pateicās gan
visiem medniekiem par darbu, gan arī muzeja vadītājai par laipno uzņemšanu un telpām
izstādes izvietošanai. Pēc tam visi Muzeju Nakts apmeklētāji brīvā dabā varēja baudīt mednieku vārīto zupu dalīties iespaidos, kā arī pasākuma rīkotāji bija padomājuši par aktivitātēm
prāta mežģīšanai- pasākuma dalībniekiem par medību tēmu vajadzēja klausīties informāciju
un konstatēt vai šis apgalvojums ir pareizs vai arī neatbilst patiesībai. Kā pārsteigums muzeju nakts pasākumā bija Upītes eksotisko deju grupas “SAMIA” karstasinīgo deju priekšnesums.
Paldies pasākuma organizētājiem par interesanti un lietderīgi pavadīto vakaru !
Teksts,Foto: E.Broka

Baltinavas novada jauktais koris- skates rezultāti

Šogad 4. maijā
Baltinavas novada
jauktais koris piedalījās Alūksnes,
Balvu un Gulbenes
koru apriņķa koru
skatē. Skates žūrija
Baltinavas novada
kori novērtēja ar
40,11 punktiem,
piešķirot 1. pakāpes diplomu.Par
tik labu rezultātu
jāpateicas visiem
kora dalībniekiem,
kas nenogurstoši
mēģināja skates repertuāru. Paldies kora vadītājai un diriģentei Aijai Naglei un koncertmeistarei Romualdai Dāvidai.
Lai skanīgas balsis un labi rezultāti arī turpmāk!
Baltinavas KN vadītāja Inta Ločmele

Baltinavas etnogrāfiskais ansamblis ieraksta mūzikas
repertuāru

2016.gada 27. aprīlī Baltinavas etnogrāfiskā ansambļa sievas devās uz Rīgu, kur Latvijas
Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta (LU LFMI) Latviešu folkloras krātuve pētnieka Aigara Lielbārža vadībā Latvijas Nacionālās bibliotēkas Mākslas un mūzikas
centra skaņu ierakstu studijā veica Baltinavas etnogrāfiskā ansambļa mūzikas repertuāra
ieskaņošanu. Ansambļa repertuārs tiks apstrādāts un uzglabāts LU LFMI Latviešu folkloraskrātuves arhīvā.Etnogrāfiskā ansambļa ieskaņošana veikta LR Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammas 05.04.00 «Krišjāņa Barona Dainu skapis» ietvaros.
Liels paldies ansambļa vadītājai Antoņinai Krakopei un visām enerģiskajām dziedātājām.
Baltinavas KN vadītāja Inta Ločmele

Baltinavas novada jauniešu deju kolektīvs -vislabākais
6. aprīlī Pušmucovā norisinājās
Ludzas deju apriņķa tautas deju
kolektīvu skate, kurā piedalījās
Baltinavas novada jauniešu
deju kolektīvs «Kusti kust».
Jaunieši pierādīja, ka ieguldītais darbs atmaksājas un ieguva
visaugstāko novērtējumu, iegūstot 47 punktus un augstākās
pakāpes diplomu. Paldies visiem dejotājiem un viņu vadītājai Irēnai Kašai, kas ne tikai
rada jauniešos dejotprieku, bet
ar savu stingrību liek būt vislabākajiem.
Veiksmi deju kolektīvam turpmākajās skatēs un spēku noturēties tādā pašā līmenī arī turpmāk!
Baltinavas KN vadītāja Inta Ločmele
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Mātes dienas koncerts kultūras namā

Mātes dienā 8. maijā Baltinavas kultūras namā pulcējās māmiņas, vecmāmiņas un krustmātes,
lai klausītos bērnu sniegto koncertiņu, kas viņām veltīts. Koncerta laikā bērni, kas piedalījās kultūras
nama un Baltinavas novada domes izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas rīkotajā vēstuļu
konkursā «Paldies saku māmiņai» saņēma nelielas balviņas, kā arī diplomus un atzinības rakstus. Jāsaka, ka bērnu atsaucība, piedaloties šajā konkursā, bija liela un bija sarežģīti noteikt labākos, jo bērni
vēstules bija rakstījuši no sirds ieliekot tajās gan savu mīlestību, gan pateicību.
1. vietas ieguvēji – Ieva Kozlovska, Rihards Kokorevičs, Arvils Kokorevičs un Aleta Ločmele. 2. vietu
ieguva – Inese Antonova, Andis Ločmelis, Liene Kaša un Andris Astrapovs. 3. vieta – Alise Dārta Logina, Kristaps Ločmelis, Annija Antonova, Rihards Cīrulis. Atzinību par piedalīšanos saņēma: Rihards
Logins, Evana Ločmele, Renārs Gibala, Dagnija Antonova, Egija Ļvova, Intars Kļanskis, Jānis Logins,
Ligita Matule, Kristaps Ločmelis, Esmeralda Juhmane, Inese Antonova, Mārtiņš Kļanskis, Anna Miethe,
Sandis Sutugovs, Markuss Kleins.
Paldies visiem bērniem, kas piedalījās konkursā un sagādāja savām māmiņām un vecmāmiņām tik
jauku pārsteigumu.
Paldies arī koncerta dalībniekiem – Baltinavas mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem: Markam Ločmelim, Agritai Luīzei Kušnirei, Aetai Ločmelei un Renātei Ločmeleipar skaistajiem skaņdarbiem un
viņu pedagogiem – Marijai Bukšai, Aigaram Bukšam, Arnim Prancānam un koncertmeistarei Jeļenai
Andrejevai. Paldies Viļakas bērnu un jauniešu sporta skolas audzēkņiem Andžejam Krakopam un Kitijai
Vancānei par skaistajām dejām.

Intervija....

Nu jau kāds laiciņš pagājis kopš
konkursa “Mis un Misters Viļakas novads” kurā piedalījās arī
divi mūsu puses jaunieši – Baltinavas vidusskolas audzēkņi Edgars Jermacāns un Līga Keiša.
Edgars šajā konkursā ieguva titulu “Misters Viļakas novads”,
bet Līga ieguva Vaduguns simpātiju balvu.
1.Ir pagājis jau gandrīz mēnesis,
kopš noslēdzies konkurss “Mis
un Misters Viļakas novads”.
Kādas ir pašreizējās sajūtas?
LĪGA: Jau pamazām pierodu pie
tā, ka svētdienās vairs netiekos ar
burvīgo Misteru komandu. Jāsaka,
ka brīžiem paliek nedaudz skumji,
jo pietrūkst jautro, dažkārt nogurdinošo mēģinājumu. Ik pa brīdim
pārskatot foto no noslēguma pasākuma, pār ķermeni pārskrien patīkamas trīsas, jo viss bija lieliski.
EDGARS: Nu jau aptuveni būšu apradis ar to, ka vairs nevajag iet uz mēginājumiem svētdienās, ka vairs nav iespējas satikties ar burvīgo Mis un Misters komandu. Skumji gan, ka
viss ir pagājis un beidzies konkurss, bet reizē maziņš prieks, ka viss garām, jo bija liels uztraukums par Koncertu un uzstāšanos žūrijas priekšā.
2.Kas Jūsu dzīvē ir mainījies kopš piedalīšanās šajā konkursā?
LĪGA: Bez šaubām esmu kļuvusi atvērtāka un pašpārliecinātāka. Protams, nevar aizmirst
arī lieliskos draugus, ko ieguvu šajā konkursā un ar kuriem vienmēr patīkami satikties kādā
ballītē.
EDGARS: Īsti nekas nav mainījies, jo ikdiena turpinās un dzīve iet uz priekšu. Vienīgi, tas
ka mainīja manu uztveri uz dzīvi un šāda veida konkursiem.
3.Kādu pieredzi esat guvuši konkursa laikā un sagatavošanās procesā?
LĪGA: Pirmajā tikšanās reizē mēs visi bijām nedaudz satraukti, mazliet nobijušies, bet ejot
laikam, sadraudzējāmies un kopā pārdzīvojām neaprakstāmas emocijas. Radās jauna pieredze gan komunikācijā ar citiem, gan sevis pierādīšanā uz skatuves.
EDGARS: Ļoti lielu pieredzi guvu runāšanas un uzstāšanās lietās. Piemēram, kā pareizi
iet pa mēli, kā savu ķermeni ‘’nofiksēt’’.
4.Vai ir kādi īpaši notikumi, ko atceraties no konkursa vai gatavošanās laika?
LĪGA: Grūti izcelt kādu vienu, īpašu notikumu. Manuprāt visi šie divi mēneši, kas tika pavadīti kopā bija īpaši šī vārda tiešākajā nozīmē.
EDGARS: Viss konkurss un gatavošanās laiks bija viens ļoti īpašs notikums. Nav tādas
noteiktas lietas, kas man pagaidām uzreiz ienāk prātā, jo katrs jaunietis, kas šeit piedalījās
atstāja super pozitīvas atmiņas un dažādus jautrus jociņus.
5.Ko novēlētu citiem, kas vēlas piedalīties līdzīgā konkursā?
LĪGA: Galvenais ir riskēt un nebaidīties, jo šādi konkursi rada tikai un vienīgi pozitīvas
emocijas un sniedz jaunus iespaidus un prasmes.
EDGARS: Ej un piedalies. Ko tur baidīties. Es arī baidijos piedalīties, bet mani viena forša
meitene pastūma, pieteica un tā gadījās tomēr, ka es uzvarēju.
Paldies Jums abiem par dalīšanos pieredzē!

Borisa un Ināras Teterevu fonds apbalvo biedrību
“Jaunieši Baltinavai”

Piektdien, 20. maijā, atskatoties uz piecos fonda darbības gados paveikto, Borisa un Ināras
Teterevu fonds pasākumā «Ne adatai kur nokrist» godināja labdarības un brīvprātīgā darba
veicējus no visas Latvijas. Fonda godinājumu par veikumu saņēma 12 organizācijas.
«Esam gandarīti un pateicīgi par mūsu kopīgi paveikto šajos gados. Ticam, ka paveiktais
un sasniegtais maina pasauli ap mums, padarot to labestīgāku, sakoptāku un sirdsgudrāku.
Mēs neapstāsimies. Un zinām, ka Jūs būsiet kopā ar mums!» pauž mecenāti Boriss un Ināra
Teterevi. Borisa un Ināras Teterevu fonda godinājumu saņēma arībiedrība «Jaunieši Baltinavai» un tās rosīgā komanda par veikumu sava dzimtā novada kultūras vērtību un tradīciju
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Baltinavas KN vadītāja Inta Ločmele

nesavtīgā un prasmīgā kopšanā. Dibināta 2011. gadā, tajā aktīvi darbojas Baltinavas novada jaunieši. Iesaista brīvprātīgos katrā rīkotajā pasākumā. Visiem pasākumiem viens
galvenais mērķis -ieinteresēt un mudināt rosīties visu vecumu Latvijas vismazākā — Baltinavas novada-1300 iedzīvotājus.
Pēdējo divos gados paveiktais: aizaugušas pļavas vietā ierīkots hokeja laukums; sarīkoti
novada svētki, sakopšanas talkas, sporta dienas un Borisa un Ināras Teterevu fonda finansētais projekts «Tev, man un visiem mums — lai top Baltinavā!» devis iespēju saglabāt
novada kultūras tradīcijas.
Baltinavā dzimusi tūkstošiem skatītāju iemīļotā teātra izrāde „Latgola.lv" («Ontans i
Anne»). Nu šeit izveidots tās galveno varoņu Ontana i Annes tematiskais parks — labiekārtota atpūtas vieta un jauns tūristu apskates objekts. Ar Borisa un Ināras Teterevu fonda
atbalstu iegādāti nepieciešamie materiāli parka tiltiņa atjaunošanai, soliņu, lapenes un šūpoļu izgatavošanai – viss darbs tika paveikts pašu jauniešu rokām. Gadā parkā notiek vismaz 10 pasākumu, katrā no tiem iepriecinot 400-500 skatītāju.

Informāciju sagatavoja:Diana Germane Sabiedrisko attiecību speciāliste

Aktivitātes PII
Māmiņu diena Baltinavas PII

Katram bērnam vistuvākais un
mīļākais cilvēks ir māmiņa.
Tāpēc 6. maijā Baltinavas pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi kopā ar skolotājām
aicināja māmiņas un vecmāmiņas uz Mātes dienai veltītu koncertu, kam bērni bija ļoti cītīgi
gatavojušies. Saposušies bērni ar
satraukumu gaidīja katrs savu
māmiņu, jo, lai iepriecinātu māmiņas un vecmāmiņas, gribēja
parādīt visu, ko kopā ar skolotājām bija apguvuši. Piepalīdzot
mūzikas skolotājai Lienei un
skolotājām Aļonai un Ļenai,
braši skanēja dziesmas „Silta, jauka istabiņa”, „Zum, zum bitīte” un citas dziesmas. Māmiņas tika aicinātas arī uz kopīgu kustību rotaļu.Koncerta noslēgumā katra māmiņa saņēma dāvaniņu, ziedus un sava bērna pašgatavotu „laimes pogu”, kas atgādinās, cik ļoti
mēs mīlam savas māmiņas.
Baltinavas PII vadītāja Ilze Ločmele
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Skolu ziņas
Aktivitātes BMMS
Panākumi pūšaminstrumentu spēles konkursā

2016.gada 11.maija Ozolnieku mūzikas skolā notika VI mazpilsētu un lauku mūzikas skolu
pūšaminstrumentu spēles audzēkņu konkurss. Tajā tika pārstāvēta arī Baltinavas Mūzikas
un mākslas skola. Dalībnieki uzstājās atbilstoši vecuma grupām. Kate Slišāne ( klarnete)
startēja III grupā ( pedagogs Arnis Prancāns, koncertmeistars Viktors Bormanis), un Marks
Ločmelis (trompete) startēja I grupā ( pedagogs Aigars Bukšs, koncertmeistare Jeļena Andrejeva). Prieks par Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkni Marku Ločmeli, kurš
ieguva jaunākajā vecuma grupā III vietu 61 dalībnieka konkurencē.

Skolas nobeiguma darbu aizstāvēšana

18.maijā uz skolas nobeiguma
darbu aizstāvēšanu pulcējās 7.
klases audzēkņi, viņu vecāki, vērtēšanas komisija, kā arī citi interesenti. Skolēni gandrīz 3
mēnešus nopietni strādāja pie
skolas nobeiguma darba izvēlētajā tehnikā. Romualds Bolgarovs ar eļļas krāsām apgleznoja
četrus «Putnu būrīšus», kurus nākamā gada pavasarī izvietos
savas mājas ābeļdārzā, bet Laimonis Jānis Vilkaste savu "Ābeļdārzu" uzgleznoja uz audekla, par
kuru priecāties var jebkurš no
mums.Lai sagādātu prieku ģimenei, Salvis Čeirāns eļļas tehnikā uz audekla gleznoja"Ūdensrozes", toties Marts Kozlovskis izgatavoja "Krāsojamo grāmatiņu BTD 5", kurā iepazīstina
5-7 gadus vecus bērnus ar datorspēles BTD 5 galveno varoni pērtiķēnu Ninzja un viņa gaitām. Grāmatā var krāsot un izpildīt dažādus atjautības uzdevumus. «Arājiņi ecētāji, tie to
maizi audzināja» tāds ir Nila Miethkes darba nosaukums, jo uz audekla uzgleznots varens
JOHNDEERE traktors ar sējmašīnu. Šo gleznu Nils dāvinās saviem vecākiem. Eļļas tehnikā
radīts triptihs «Iedvesmas zirgs» ir Marijas Maksimovas roku darbs. Kristiāns Slišāns gleznā
«Noskaņa», Marta Sutugova gleznā «Veiksmes zilonis», Gunta Logina gleznā «Fēnikss»
un ZaneTabore gleznā «Siāmas kaķi » kā izteiksmes līdzekli izmanto krāsu. Lai panāktudarbiem izteiksmīgumu, gleznojumiem pielietota virsmas faktūra. «Māsu selfijs» ir Alises
Kokorevičas gleznots portrets ar māsu ahromātiskā ( melnbaltā) krāsu gammā, bet Domenika Slišāna «Zivju mozaīka», mozaīkas tehnikā veidots darbs, atradīs mājvietu viņa jaunajā
mājā.
Skolēnu darbus var apskatīt Mūzikas un mākslas skolā.

Aktivitātes BVSK
Florbola svētki Kārsavā

Atsaucoties Kārsavas jaunsargu vienības
un tās vadītāja Gunāra Leļa laipnajam aicinājumam, 29. aprīlī Kārsavas vidusskolas sporta zālē uz draudzības spēļu
turnīru pulcējās Zilupes, Kārsavas, Tilžas
un Viļakas skolu jaunsargu florbola komandas. Svinīgā pasākuma atklāšanas
beigu daļā spēļu dalībnieki ar klusuma
brīdi pieminēja pāragri mūžībā aizgājušo
Krāslavas jaunsargu vienības instruktoru
Dzintaru Patmalnieku.Turnīra gaitā komandas sniedza spraigu un aizraujošu spēli, kas bija
pilna ar negaidītiem pavērsieniem, komandas iepazina gan uzvaras priekus, gan zaudējuma
rūgtuma garšu, iepazīti jauni un satikti jau zināmie draugi. Spēļu saimnieki bija sarūpējuši
sportistiem garšīgas pusdienas, ka arī garšīgus kliņģerus balvām, kurus tad arī komandas
spēļu rezultātā sadalīja savā starpā.Kā mierinājuma balvu, par piedalīšanos spēlēs un laipno
uzņemšanu kliņģeri saņēma instruktora Gunāra Leļa vadītie Kārsavas florbolisti, III vietas
gardums kopā ar instruktora Valērija Meškovska jaunsargiem aizceļoja uz Zilupi, II vietai
paredzēto kliņģeri aizveda instruktora Valentīna Keiša Viļakas sportisti, bet I vietas saldums
pelnīti nonāca instruktora Gunta Liepiņa komandas īpašumā.Viļakas komandas sastāvā
startēja: Viļakas pamatskolas jaunsargi: Ints Brokāns, Sandis Kokorevičs, Markuss Milaknis un Leonards Agafonovs. Viļakas Valsts ģimnāziju pārstāvēja: Edgars Zeļenovskis. Sandis Leitens, Lauris Logins, kā arī Baltinavas vidusskolas jaunsargs Raivis Logins.
Viļakas un Baltinavas novadu jaunsargu instruktors Valentīns Keišs

Baltinavas vidusskola akreditēta līdz 2022. gadam

Baltinavas vidusskola un tajā īstenotās izglītības programmas akreditētas uz kārtējiem 6
gadiem- līdz 2022. gada maijam. Skola no Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) saņēmusi akreditāciju apstiprinošus dokumentus. Iepriekšējā skolas akreditācija notika 2010.
gadā, un pēc sešiem gadiem, atbilstoši normatīviem, bija jāveic atkārtota akreditācija.
IKVD, izskatot Baltinavas vidusskolas akreditācijas iesniegumu un skolas darba pašnovērtējumu, akreditēja skolu bez ekspertu komisijas ierašanās. Tas norāda, ka Baltinavas vidusskolas darbs atzinīgi novērtēts visās septiņās skolas darba vērtēšanas pamatjomās. Esam
par to gandarīti!
Sirsnīgs paldies par darbu visam Baltinavas vidusskolas kolektīvam! Paldies pašvaldībai
un baltinaviešiem, kas sniedz atbalstu skolas darbā!
Imants Slišāns,Baltinavas vidusskolas direktors

Baltinavas vidusskolēni Dauderu muzejā.

Baltinavas vidusskolas 10.klases skolniece A.Bistrova šajā mācību gadā piedalījās Latvijas Nacionālā vēstures muzeja “Dauderu” nodaļas izsludinātajā zinātniski pētniecisko darbu konkursā
„Sasniegumi saimniecībā, sabiedrībā, zinātnē, kultūrā un sportā manā novadā/pilsētā Latvijas
Republikas laikā (1918.-1940.)”. Arīna rakstīja pētniecisko darbu par tēmu “Saimniecības attīstība Baltinavas pagastā Latvijas republikas laikā”. Veiksmīgi startējot, skolniece izcīnīja balvu
- kopā ar skolas biedriem doties bezmaksas ekskursijā uz Dauderu muzeju, kā arī apmeklēt citus
muzejus Rīgā. 11. augustā Baltinavas vidusskolas 9.- 12. klašu skolēni un skolotāji devās ceļā.
“Dauderos” skolēni uzzināja, ka šī ēka autoritāras LR laikā bija K.Ulmaņa vasaras rezidence,
bet ar 1990. gadu ir iekārtots Latvijas kultūras muzejs, kura pamatu veidoja latviešu kultūras
mecenāta G.Graudiņa kolekcijas. Muzejā Arīna vēl aizstāvēja savu pētniecisko darbu, tā cīnoties
par vēl vienu balvu – iespēju iegūt gada abonementu komplektam “Ilustrētā Junioriem + Vēsture
+ Zinātne”.( 27.maijā uzzinājām priecīgu ziņu, iegūstot maksimālo punktu skaitu par darba prezentēšanu, Arīna visu gadu varēs lasīt šos 3 žurnālus). Pēc “Dauderu” muzeja skolēni vēl apmeklēja Sporta muzeju, Latvijas Ugunsdzēsības muzeju, kā arī Stūra māju. Ekskursija bija
vērtīga un noderīga, iegūtās zināšanas 9.klases skolēni varēs izmantot eksāmenā, bet pārējie
vēstures stundās.
Skolotāja I. Ludborža

Baltinavieši futbola sacensībās

11. maijā Baltinavas vidusskolasC un D grupas zēni devās uz kārtējiem starpnovadu skolēnu
sporta spēļu mačiem, lai noskaidrotu labākos futbola meistarus. Sacensības notika Balvu
pilsētas stadionā, kur tikās septiņas komandas. Spīdot spožai saulītei un baudot brīnišķīgu
laiku, spēles izvērtās spraigas un emocionālas. Neskatoties uz nelielu spēles laiku, vārtu
gūšanas momentu bija daudz, bet pavasara nogurums, skolēnu noslogojums un treniņu trūkums deva par sevi ziņu. Kopvērtējumā Baltinavas D grupas komanda ieguva 2. vietu, savukārt C grupas zēni
ierindojās godalgotajā 3.
vietā.
Sacensībās piedalījās:
C grupas zēni – Ilmārs Bleidels, Ervīns Kleins, Dāvis
Kozlovskis, Kristofers Boldāns, Romualds Bolgarovs,
Enriko Kokorevičs, Mārtiņš
Laganovskis, Endijs Ločmelis.
D grupas zēni – Intars Bleidels, Matīss Keišs, Lars Miethke, Valters Supe, Markuss
Kleins, Sandis Sutugovs, Endijs Kleins.
V. Gamazins Baltinavas v-skolas sporta skolotājs

Baltinavieši uzvar sacensībās vieglatlētikas 4-cīņā

Kā jau allaž, mācību gada nogalē visjaunākos skolu sportistus (D grupu) sapulcina sacensības vieglatlētikas 4-cīņā. Sacensības notika 18. maijā Tilžas vidusskolas sporta laukumā,
un kopumā tajās piedalījās ap 90 skolēniem no 10 skolām. Baltinavas vidusskolu pārstāvējagan zēnu, gan meiteņu komanda ar maksimāli pieļauto skolēnu skaitu. Jaunie sportisti
mērojās spēkiem bumbiņas mešanā, tāllēkšanā, sprintā, kā arī izturības skrējienā un bija
vērtēti gan individuālā meistarībā, gan komandu sniegumā. Laika apstākļi bija vairāk kā
piemēroti priekš skolēnu pilnīgas pašatdeves. Pēc pamatīga darba tika noskaidroti un nosaukti labākie sportisti un labākas komandas. Kopvērtējumā Baltinavas vidusskolas meiteņu
komanda ierindojās 3. vietā, bet zēnu komanda ieguva 1. vietu. Vislabākā sacensību vieglatlēta titulu ieguva mūsu skolas 4. klases skolnieks Markuss Kleins!Sacensībās piedalījās:Meiteņu komandā – Anna Miethke, Samanta Slišāne, Samanta Juhmane, Liene Kaša,
Kristīne Čigure.
Zēnu komandā – Markuss Kleins, Sandis Sutugovs, Lars Miethke, Intars Bleidels, Matīss
Keišs.
V. Gamazins Baltinavas v-skolas sporta skolotājs

Baltinavas mazpulcēni – mazie dārznieki

Jau piekto gadu pēc kārtas Stādu audzētāju biedrība aicina visu Latvijas skolu 1.-6.klašuskolēnus piedalīties stādu audzēšanas konkursā «Dārznīca». Baltinavas vidusskolas jau vairākkārtīgi aktīvi darbojas šajā konkursā. Šogad stādus audzēt pieteicās Baltinavas
vidusskolas mazpulka mazākie dalībnieki – Liene Kaša, Aleta Ločmele, Samanta Juhmane,
Arvils
Kokorevičs,
Anna
Miethe, māsas Dagnija, Annija
un Inese Antonovas. Jau 7.aprīlī,
saņemot stādu un stādīšanas materiālu kastes, trīs podiņos katrs
iestādīja hostu, lupīnu un ogābeli. Šobrīd daudziem jau ir izdīgušas hostas un lupīnas
unnotiek aktīvs darbs, lai augus
laistītu, mērītu un visus datus atzīmētu atsūtītajās darba burtnīcās. Darba burtnīcās ir daudz
patstāvīgu uzdevumu augu pētīšanai. Veiksmīgākie, čaklākie
mazpulcēni varēs savas burtnīcas maija beigās nosūtīt konkursa žūrijai izvērtēšanai. Taču
galvenais ir bērnos radītā interese par augu audzēšanu, kopšanu, pētīšanu. Vēlāk šos augus
bērni varēs nest un stādīt savas piemājas dārziņos.
Laura Meščanova Baltinavas vidusskolas mazpulka vadītāja
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Baltinavas novada domes informatīvais izdevums

2016. gada Maijs

Skolu ziņas
Aktivitātes BKI
Daiļrunāšanas konkurss ,,Ai, darbiņi, ai, darbiņi...” Gaujienā.

11.maijā 7 skolēni no Baltinavas
Kristīgās internātpamatskolas
devās uz Gaujienas internātpamatskolu, lai piedalītos izteiksmīgās runas konkursā, kurš notiek
jau daudzus gadus un pulcē pie
sevis dažādas skolas no Latvijas
novadiem. Šoreiz tikāmies vienā
lielā pulkā astoņas skolas ar skolēniem, kuri savu runāt un uzstāties prasmi publikas priekšā,
izrādīja dažādās vecuma grupās
un atbilstoši savām spējām un veselības stāvoklim.
Konkurss norisinājās divās kārtās. Pirmo reizi savs dzejolis, kurš šogad bija jāizvēlas par tēmu ,,DARBS" un tam jābūt
Latvijas dzejnieku daiļdarbam, jānorunā atsevišķā telpā. Dzejoļi tika mākslinieciski noformēti un tos varēja izlasīt un apskatīties noformējumu gan žūrija, gan vienaudži un visi ieinteresētie. Uz otro kārtu labākie jeb laureanti, tika izvirzīti tālāk uzstāties jau brīvā dabā,
atpūtas un sporta kompleksā ,,Trīssaliņas". Žūrija vērtēja skolēnu prasmi iejusties tēlā, stāju,
apģērbu un kontaktu ar klausītāju. Tie bija dažādu skolu skolēni, kuri visvairāk iepriecināja
savus vienaudžus, un arī žūrijai iepatikās viņu sniegums. No mūsu skolas, uz otro kārtu,
tika izvirzīti trīs skolēni- jaunākā, vidējā un vecākā vecuma posma izglītojamie. Tie bijaElēna, Jānis un Andrians.Protams, tas izraisīja prieku un lepnumu. Jāpiebilst arī tas, ka konkurence tiešām bija liela.
,,Trīssaliņās", kuras atrodas Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā, mūs gaidīja dabas taka
ar dažādām aktivitātēm un uzdevumiem, skatu tornis, bērnu rotaļu laukums, pusdienas, laureantu koncerts un noslēgumā- apbalvošana. Skolēni, kuri piedalījās, saņēma ,,Pateicības"
diplomus, laureanti — ,,Atzinības" diplomus un visi balviņas.
Mūsu skolas skolēniem pasākums ļoti patika un viņi to labprāt apmeklētu arī nākošajā mācību gadā. Atgriezāmies skolā mazliet noguruši, bet priecīgi un apmierināti.
Skolēniem pasākumam sagatavoties palīdzēja latviešu valodas un literatūras skolotājasDaina Petrova, Ineta Cibule un Lilita Dunce. Paldies skolotājām!

Teātru festivāls „Neparastā skatuve”

12. maija agrā rītā Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas dramatiskais
pulciņš kopā ar skolotāju
Lilitu Dunci, salikuši visas
dekorācijas un atribūtus
skolas autobusā, devās uz
Raudas internātpamatskolu Ilūkstes novadā, kur
notika teātru festivāls
„Neparastā skatuve."
Tā kā ceļš bija tāls un bija
jābrauc 2,5 stundas, tad
braucot uz pasākumu, aktīvie un atraktīvie pulciņa
dalībnieki- Līga, Ieva M.,
Linda, Kristīne N., Ieva K., Elēna, Kristīne R.,Karīna un Andrians gan dziedāja, gan stāstīja
anekdotes, atkārtoja dažas teātra epizodes, gan arī mazliet aizsnaudās.
Nonākot galamērķī, mūs laipni un viesmīlīgi sagaidīja pats Raudasskolas direktors un arī
skolotāji. Pirms uzstāšanās, kā jau visi aktieri, bijām mazliet uztraukušies, bet pacilāti un
lepni.Pasākumā kopā piedalījās 6 skolas- Ezersalas, Aleksandrovas, Sveķu, Rudzātu, Raudas
un arī Baltinavas internātpamatskolas. Pasākums bija jautrs, iespaidīgs, grandiozs. Visas
skolas rādīja savu aktiermākslu, kā arī dziedāja un dejoja. Guvām daudz pozitīvu emociju,radošasidejas, kā arīiepazināmjaunus draugus.
Mēs demonstrējām epizodi no latviešu tautas pasakas „Sarkangalvīte un vilks",priekšnesumā tika ievīta mūzika un arī deju soļi.
Nobeigumā katras skolas dalībnieki saņēma pateicības ar nominācijām, krāšņas piepūšamās
bumbas, garšīgu medus kūku, un, protams, ziedus. Mē saņēmām nomināciju „Jautrākie aktieri." Pāc pasākuma noguruši, bet iespaidiem un emocijām pārbagāti braucām mājās. Pa
ceļam pārrunājām savus guvumus šajā festivālā. Skolēni izteica vēlmi arī nākamajā gadā
piedalīties, ja tikai mūs uzaicinās!
Skolotāja Lilita Dunce

LSO Latgales zonas pavasara krosa sacensības

Skriešana un, protams, jebkura fiziskā aktivitāte, padara cilvēku veselīgāku. Uzlabojas
asinsrite, sirds paliek stiprāka un esam tālāk no visādām veselības problēmām, kā arī
skriešana ir viens no labākajiem un vieglākajiem veidiem kā sevi uzturēt formā.Jau daudzus gadus pēc kārtas Baltinavas Kristīgā internātpamatskola organizē Latgales zonas
internātpamatskolu vieglatlētikas krosu Balkānu dabas parka kalnainajās trasēs. 28. aprīlī
Baltinavā ieradās skrējēji no Aleksandrovas, Maltas, Raudas, Medumu un Antūžu skolām.
Atbilstoši vecumam,sportisti skrēja 6 distancēs: 500 m -zēni, meitenes; 1000 m - zēni,
meitenes, 1000 m -jaunietes un 1500 m jaunieši.Tradicionālas sacensības ir arī medicīnisko nestuvju, kurā atrodas boksa maiss, nešana. To veic katras komandas četri dalībnieki. Precīzi fiksējot distances laikus, saskaitot punktus un noskaidrojot izturīgkos

6

skrējējus, tika noskaidroti uzvarētāji. Komandu vērtējumā, jau otro gadu pēc kārtas, uzvarēja Medumu skola. Mūsu skolas komandā 1. vietu 1500 m distancē izcīnīja Ivans Tumarevičs, arī nestuvju nešanā mūsu puiši -Armands, Agnis, Aleksandrs un Jānis
pārliecinoši bija veiklāki un izturīgāki par citiem un kļuva par uzvarētājiem.
Paldies visiem, kuri bija atsaucīgi sportotāji un sacensību organizētāji.
Skriesim arī turpmāk!

Sporta skolotāja Janīna Keiša

Tematiskā pēcpusdiena “VASARA”.

10.maija pēcpusdienā «C „apmācības līmeņa un 3., 4. un 6.
klases devās uz “Ontona i
Annes» parku, kur notika tematiskā pēcpusdiena «Vasara». Sākumā tika iekurts ugunskurs, tad
skolēni paveica labu darbu, sakrāva malku, kura bija samesta
kaudzē netālu no ugunskura.
Skolotāja Ausma iepazīstināja
skolēnus ar tematiskās pēcpusdienas gaitu. Visi sadalījās trīs
komandās. Pasākums iesākās ar
matemātiskām spēlēm – bumbiņas mešana mērķī, rotaļlietu ķeršana ar dvieļiem, riņķa mešana uz pudeles. Laika apstākļi mūs lutināja, saulīte sildīja,
putniņi čivināja, it kā uzmundrinādami bērnus aktīvi darboties. Ugunskurā cepām kartupeļus, fotografējāmies, un baudījām atpūtu pie dabas. Nobeigumā komandas un individuāli tika apbalvoti ar pārsteiguma saldumu balvām. Īpaša pateicība tika izteikta Annai
par skaisti noformēto pasākuma afišu tematiskajai pēcpusdienai.
Skolotāja I.Briede

Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā Sv. Mise un
Pēdējais zvans

13. maijā daba mūs bija apveltījusi ar skaistu, pavasarīgu, siltu
laiku. Zilas, zilas debesis. Spoži
spīdēja saulīte, visapkārt dzeltenās pienenes. Mēs bijām priecīgi, jo notika Mise, kurā pirmo
svēto Komūniju saņēma Linda
un Agnis, priesteris Staņislavs
Prikulis deva svētību 9.klases
beidzējiem- Junorai, Mārtiņam
Raivo, Aigaram un Jāzepam.
Tas bija īpašs brīdis.
Pēc Svētās Mises, skanot I. Kalniņa dziesmai «Piena ceļš», skolotāja Violenta stāstīja par zilām debesīm, par pieneņu
pļavām, ievu smaržu un aicināja skatīties caur pienenēm uz debesīm… pārvērst pienenes
par zvaigznēm, saskatīt Greizos ratus, Lielo, mazo Lāci, Piena ceļu. Piena ceļš aizveda
vēlreiz bērnībā, lika atcerēties pirmās skolas dienas. Atmiņas atdzīvināja skolotājas Vinetas sagatavotā prezentācija par pirmo skolas dienu, par pirmo uzstāšanos, atpūtu, par
skolas dzīvi. Tas izsauca smieklus, lika nobirdināt asariņu.
Internāta skolotājas Janīna, Anna, Ingrīda un Skaidrīte dalījās atmiņās — kāda bija pirmā
tikšanās, interesanti notikumi, joki…Viņas izteica arī savu redzējumu un vēlējumus, kādiem būt viņu audzēkņiem.
Direktore Inta Vilkaste teica skolēniem skaistus vārdus un aicināja turpināt mācības skolā
apgūstot profesiju, bet skolotājiem, vecākiem pateicās par ieguldīto darbu, rūpēm un mīlestību.
Savus skolas biedrus ar apsveikumiem, ziediem, sveica katra klašu grupa.
Atkal skanēja «Piena ceļš». Cik prieka mirkļi ir īsi. Vēl vakar bija bērnība, bet Piena ceļš
ved nākotnē. Skolotāja Violenta savu novēlējumu saistīja ar A.Brigaderes pasaku«Sprīdītis». Visi kopīgi atcerējās kā Sprīdītis devās Laimi meklēt, ko satika ceļā. Un ceļa vārdi
absolventiem skolas Pēdējā zvana dienā bija:No Sprīdīša: ticība savai rītdienai, kas balstīta
šodienas darbā!, No Vēja mātes: Atcerēties, ka laba griba arī nav peļama. Ejiet pasaulē
un mācieties izturēt! .No Meža mātes: Kas dots, to glabājiet un neniciniet mazumiņa!
No Vecā vīriņa: Turiet sirdi kā daiļu trauciņu. Nekad neaizmirstiet savus mīļos! Lai izdodas atrast Laimīgo zemi un nepazaudēt to!
V. Kubuliņa
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2016. gada Maijs
Talka Baltinavas Kristīgajā intenātpamatskolā

Šogad skolas darbinieku un skolēnu kopīgi plānoto Lielo talku iztraucēja sliktie laika apstākļi, līdz ar to,nolēmām talkot vēlāk. 11.maijā visi sanācām kopā, lai sakoptu savas skolas
apkārtni – cītīgi ravējām un rušinājām puķu dobes skolas priekšā, apgriezām nokaltušos
zarus krūmiem, slaucījām celiņus. Pēcpusdienā skolas vizuālās mākslas pulciņa dalībnieki
uz asfalta skolas priekšā atjaunoja «klasīšu» zīmējumus un rakstus.
V. Kaša

Ciemos pie ugunsdzēsējiem

Otrdien, 17.maijā Balvos
notika atvērto durvju
diena Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā
(VUGD), kuru apmeklēja arī Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas
skolēnu padomes pārstāvji un citi skolēni,
kurus interesē ugunsdzēsēju darbs. Ekskursijas
laikā skolēni tika iepazīstināti ar darbinieku ikdienu, izrādīta VUGD
tehnika, kā arī bija iespējams pielaikot ugunsdzēsēju "darba tērpu" jeb aizsargtērpu. Tāpat varēja saņemt atbildes
uz interesējošiem jautājumiem, VUGD darbinieki atgādināja par drošību un stāstīja par
to, kas jādara, lai kļūtu par ugunsdzēsēju/glābēju.
Skolotāja Janīna Keiša.

Rolanda kauss
21. maijā profesionālās pamatizglītības audzēkņi kopā ar skolotāju Emīliju Keišu devās uz Rīgu,
lai piedalītos Rolanda kausā. Pasākums bija interesants, aizrautīgs. Plaša un interesanta
koncertprogramma. Bērniem visvairāk patika šaušana ar loku, lai
gan visi labprāt vēlējās cīnīties arī
ar zobeniem. Tāda iespēja (vismaz
vecākajā grupā) bija tikai labākajiem loka šāvējiem. Pie loka šaušanas sacensībām veidojās
pagara rinda( daudz laika pagāja gaidot savu kārtu). Vecākajā grupā (16 – 17gadi), manuprāt pietrūka laika tālākajām cīņām ar zobeniem, jo sākumā izvirzīja 4 kandidātus,
pēc tam iespēja tālāk cīnities bija tikai diviem.Tomēr mūsu skolas skolniece Līga Ločmele “Rolanda kausā” ieguva 2. vietu. Turnīrā, kur notika zobenu cīņas, grūti bija dzirdēt, kurus skolēnus aicina uz cīņu, jo netālu atradās skatuve, kur skanēja mūzika.
Paldies no visiem skolēniem Latvijas bērnu bāreņu fondam!
Skolotāja E.Keiša

Ekskursiju projektu konkursa “Pētīsim un izzināsim Latviju''
ekskursija uz Cēsīm un Turaidu.

Nu jau vairākus gadus Monreālas Latviešu sabiedriskais centrs organizē ekskursiju projektu
konkursu “Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi''. Šī konkursa mērķis ir sekmēt Latvijas
vēstures un Latvijas kultūras iepazīšanu mācību ekskursijās. Konkursa uzdevumi ir dot iespēju organizēt izzinošas/pētnieciskas ekskursijas uz dažādiem Latvijas muzejiem, vēstures
un kultūras pieminekļiem, kā arī ar vēsturiskiem notikumiem saistītām vietām. Ekskursiju
projektā piedalījāmies arī mēs – baltinavas kristīgā internātpamatskola. Un mūsu projekts
par ekskursiju uz Cēsīm un Turaidu tika atbalstīts.
Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas 27 skolēni un 3 skolotājas 24.maijā devās ekskursijā uz Cēsīm un Turaidu. Cēsīs bija viduslaiku pils apskate un Turaidā gan muižas kompleksa, gan viduslaiku pils apskate. Pilī mūs sagaidīja Pelēkā māsa. Viņas vadībā mēs
devāmies ekskursijā pa viduslaikiem. Pelēkās māsas un brāli bija tie, kuri sagādāja zobenbrāļiem visu dzīvei nepieciešamo pilī un arī mums varēja par to visu pastāstīt.
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Pēc neliela stāstījuma par pils vēsturi, mēs devāmies ciemos pie rotkaļa, kurš tiešām gatavoja rotaslietas un visu nepieciešamo no kaula un bronzas. Zēniem bija liela interese par
visiem šiem darbiem un viņiem raiti ritēja saruna ar viduslaiku amatnieku. Varējām aplūkot
dažādas rotaslietas – gan kakla riņķus, gan galvas riņķus, gan gredzenus no sudraba un
bronzas. Bija divu veidu rotaslietas – tās, kas atrastas arheoloģiskajos izrakumos un tās,
kas atjaunotas. Lielu apbrīnu radīja īsts seno latgaļu tautastērps – arheoloģiskais tērps, kuru
māksliniece bija noaudusi pēc izrakumos atrasto tērpu pamatelementiem. Meitenēm likās,
ka senajām latgalietēm vajadzēja
daudz
fiziska
spēka, lai to visu
varētu katru dienu
nēsāt.
Tālāk Pelēkā māsa ozolu
paēnā mums stāstīja par Zobenbrāļu
ordeņa vēsturi un tā
vadītājiem – mestriem, kuri bija dzīvojuši Cēsīs jeb
Vendenē. Uzzinājām daudz jauna
par
ordeņbrāļu
dzīvi un saikni ar
vendiem un latgaļiem, par pēdējo zobenbrāļu kauju – Saules kauju. Tad mums garām gāja
Dārznieks un mēs devāmies pie viņa ciemos, lai uzzinātu, kādi augi tika audzēti pils dārzā.
Izrādās, viduslaikos dārznieki bija tikai vīrieši, jo viņiem bija smagi jāstrādā. Pārsvarā tika
audzēti dažādi garšaugi. Redzējām arī interesantu vāzi, kuru ļoti labi varēja izmantot kā
lejkannu.Gide mūs iepazīstināja ar Krievijas cara – Ivana Bargā – spēļmantiņām – pamatīgām akmens bumbām jeb lodēm, ar ko tika apšaudīta Cēsu pils, jo negribēja labprātīgi padoties.Tālāk devāmies uz pils torni, kurā bija dzīvojuši ordeņa mestri. Redzējām galdu pie
kura viņi bija sēdējuši, arī labierīcību telpas. Pelēkā Māsa mums atskaņoja baznīcas zvanu
skaņas un dziesmas ierakstu, kuru dziedot, zobenbrāļi devās karagājienos. Izrādās, šādas
zvanu skaņas dažiem cilvēkiem ļoti patīk un viņi tās izmanto kā telefona signālu. Citiem
tas viss rada bailes... Pa torņa pakāpieniem devāmies gan uz torņa pagrabstāvu, gan uz pašu
augšu. Varējām izdzīvot to, kā ir iet pa kāpnēm pilnīgā tumsā, kad vienīgais gaismas stariņš
ir svecītes liemiņa lukturī. Secinājām, ka karavīriem droši vien bija stipra veselība ja viņi
tur bieži staigāja.Gide mums izstāstīja arī kādu atgadījumu, kad kāda neuzmanīga poļu pana
dēļ uzsprāga sapulču zāle – ar pīpi zobos bija gribējis pārbaudīt pulvera daudzumu mucās
un... uzlidojis gaisā. Noslēgumā mums bija iespēja pabūt pils cietumā, kurā agrāk vainīgos
vienkārši iemeta un viņiem nebija ne vismazāko cerību tikt ārā... Pelēkā māsa mazliet arī
pabaidīja tos, kuri bija nokāpuši cietumā – slēdza ārā un iekšā gaismu. Jāatzīst, ka vairāk
spiedza ne jau tie, kuri bija cietumā, bet tie, kuri stāvēja pie trepēm...
No viduslaiku Zobeņbrāļu pils mēs braucām uz viduslaiku arhibīskapa pili. Kā zināms, šie
divi spēki bija tie, kuri visu pastāvēšanas laiku cīnījās savā starpā par varu.
Turaidas pilī mūs sagaidīja gide Jolanta, kura pastāstīja par Turaidas pils un muižas pirmsākumiem. Mums tika piedāvāts izstaigāt Tautasdziesmu parku un Dainu kalnu, kur izvietotas tēlnieka Induļa Rankas veidotās skulptūras par latviešu tautasdziesmu tēmu, apskatīt
Turaidas baznīcu (1750) un ekspozīciju "Turaidas baznīcas un draudzes vēsture"; aiziet līdz
piemiņas vietai pie vecās liepas Turaidas Rozei, jaunietei, kas ziedoja savu dzīvību mīlestības vārdā un kļuva par leģendu godam, cieņai un uzticībai; izstaigāt plašo muižas apbūvi,
kur vēsturisko ēku ekspozīcijās ietverts stāstījums par Turaidas muižu 300 gadu garumā.
Mūsu pirmais apskates objekts bija muižas pirts ēka. Tur varējām apskatīt ekspozīciju par
Turaidas muižas vēsturi, arī fotogrāfijas no 19.gadsimta beigām. Un tad mums bija iespēja
noklausīties stāstījumu par uzvārdu došanu Vidzemē. Bija iespēja pašiem pastāstīt par savu
uzvārdu un izveidot visiem kopīgu uzvārdu koku. Programmas noslēgumā piedalījāmies
paši savā veidotā teatralizētā uzvārdu došanas pasākumā pie muižkunga un saņēmām oficiālu dokumentu par uzvārdu piešķiršanu mūsu ģimenei. Skolēniem ļoti patika iejusties
šajās lomās.
Pēc šīs programmas mēs apmeklējām zivju pagrabu, kur joprojām audzē dzīvas zivis un
tad devāmies ekskursijā uz pili.
Par pils vēsturi un arhibīskapa ikdienu mums stāstīja gide Aija. Apskatījām vairākas ekspozīcijas par pils vēsturi, varējām aplūkot bruņinieka bruņas, arī priekšmetus, kas tika atrasti Turaidas pils akā. Var tikai apbrīnot, kādi priekšmeti tur ir bijuši iemesti – droši vien
ar domu atgriezties jau tajos laikos pirms 800- 700 gadiem. Apskatījām cietuma telpu un
ķēdes, kādās tika saslēgti ieslodzītie un bijām arī paša arhibīskapa apartamentos. Un visbeidzot – uzkāpām pašā augstākajā tornī. Ejot uz autobusu, apskatījām arī skaisto Turaidas
baznīcu un mazliet pakavējāmies pie Turaidas Rozes kapa.
Šī bija diena, kas bija piepildīta ar viduslaiku elpu. Mums ļoti patika šī ekskursija
un mēs sakām ļoti lielu paldies Vītolu fondam par to, ka mūsu ekskursijas projekts tika atbalstīts un mēs varējām apmeklēt šīs vēsturiskās vietas.
Baltinavas kristīgās internātpamatskolas vēstures skolotāja
Marita Kušnire

Ģimenes diena Baltinavas Kristīgajā skolā

Ar I. Sokolovas vārdiem: “Cilvēkam, tāpat kā kokam, ir savas saknes. Un šīs saknes – vieta,
kur tev kārts šūpulis, cilvēki, kas tev iemācījuši kaut ko vajadzīgu, agrīnie apkārtējās pasaules iespaidi. Turies pie saknēm, dzimtā ir spēks!” iesākās Ģimeņu diena Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā. Uz pasākumu bija iradušās daudzu skolēnu māmiņas,viens tētis,
vecmāmiņa, māsas, brāļi. Pasākuma pirmajā daļā, visi kopīgi skolas aktu zālē klausījāmies,
skatījāmies fakultatīvo nodarbību atskaites koncetru. Folkloras kopa “Ganiņi”gan dziedāja,
gan spēlēja dažādus instrumentus. Intensīvās lasītmācīšanas nodarbību dalībnieki, daiļlasītāji lasīja dzeju par darbu, pavasari. “Teātris mūzikā” dalībnieki rādīja uzvedumu “Sarkangalvīte un vilks”, bet ritmikas nodarbību dalībnieces dejoja. Koncerta vadītāji Andžela un
Jānis vēlreiz atgādināja, ka ģimene ir vērtība un uzaicināja sveikt vecākus ar pašgatavotām
dāvanā, ziediem.Pēc koncerta, vecāki devās pa klasēm, lai darbotos radošajās darbnīcās,
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kopīgi pārrunātu par sasniegumiem, par 10 Alberta Einšteina Dzīves atziņām, kuras dzirdēja
koncerta laikā. Tās der arī šodien:
1. Seko savai dabiskajai ziņkārei un tā aizvedīs
pie
panākumiem!
2. Pacietība ir nenovērtējama!
3. Tiecies uz tagadnes
momentu!
4. Viss ir iztēlē!
5. Kļūdies!
6. Izdzīvo mirkli!
7. Radi vērtību!
8. Negaidi uz dažādiem
rezultātiem,
darot vienas un tās
pašas lietas!
9. Zināšanas nāk no
pieredzes !
10. Mācies dzīves spēles noteikumus!
V.Kubuliņa

Ekskursijā uz Žīguriem.

24. maijā radošās dienas ietvaros jaunāko klašu
„c” apmācības līmeņa skolēni ar audzinātājām
Sarmīti Bukšu un Mariju Skabu devās ekskursijā
uz Žīguriem, lai apskatītu Annas Āzes Meža muzeju un paciemotos Žīguru Meža labumu ciemā.
Muzejā bija vērojamas ekspozīcijas, kas tapušas
mežzines 45 darba gadu garumā. Glaudījām lapsiņu, sasveicinājāmies ar bebra kungu, apbrīnojām
medni, pūci un sīli. Rokās paturējām čūsku, protams, ne dzīvu un piemērījām tūkstoš gadus vecus
aļņa ragus. Ragi tika atrasti veicot mežizstrādes
darbus . Arī mēs iejutāmies mežstrādnieku lomā.
Mūsu rokās iegūlās vēsturiski cirvji, agregāti,
galvā uzlikām aizsargķiveres un gribējām pat piemērīt mežziņa uzsvārci. Tādā aprīkojumā strādāt
nebūtu viegli, tāpēc papildināt spēkus devāmies uz Meža labumu ciemu. Lai tiktu pie priežu čiekuru un pieneņu ievārījuma degustācijas, pagrauztu priežu pumpurus pūdercukurā, iedzertu veselības tēju, mums vajadzēja veikt 3 uzdevumus : salikt visaugstāko torni, sakārtot lauznīšus puzlei,
ar tālskati ieraudzīt priedē ligzdu un stārķus. Veiksmīgi tikām ar visu galā. Pilni jaunu zināšanu
un priecīgā noskaņojumā atgriezāmies skolā, lai pēcpusdienā sēžot pie ugunskura un cepot desiņas
vēl pārrunātu visus šīs dienas iespaidus.
Sarmīte Bukša, Marija Skaba

Pateicības diena

Pateicība ir labākais
veids, kā radīt pozitīvu
atmosfēru, tā nomierina
prātus un liek justies
mums laimīgākiem, bagātākiem. Sens garīgs likums skan tā: - jo vairāk
tev pieder un jo vairāk tu
par to pateicies, jo vairāk
tev tiks dots.
Ar
šiem
vārdiem
2016.gada 27.maijā Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā iesākās
Pateicības diena.
Uz pasākumu skolēni,
skolotāji, darbinieki bija
atnākuši ar pateicības
vārdiem, kurus uzrakstījuši lapiņām, kuras izgrieza savas rokas formā. Pasākuma laikā tās iekāra kokā, tā veidojot skaistu, varenu „Pateicības
koku”.
Direktore I. Vilkaste pateicās visiem par darbu un pirmā savu „Paldies” iestiprināja kokā. Viņa pasniedza atzinības rakstus Albertam Daukstam par ilgadēju darbu, Dainai Petrovai,
Pateicības
par nesavtīgu ieguldījumu popularizējot pozitīvo darba pieredzi profesionālās kompetences pilnveides kursos un ceļot skolas prestižu tika pasniegtas V. Kubuliņai, N. Sondarei, S.Bukšai, L. Duncei, L. Ločmelei, V. Kašai, Valdim Domarkam. Pateicības par prakses vadīšanu augstskolu
studentiem saņēma A. Lipska, I. Cibule.
Vadītājas Linda, Līga, skatoties prezentāciju, aicināja atcerēties paveikto, sajust, izsmaržot, izgaršot
visu vēlreiz, kas bijis. Arī to, kas varbūt nebija tik labs. Bet nekas, arī tam ir bijusi kāda loma
skolas dzīvē, tas licis ieskatīties dziļāk. Meitenes aicināja skolēnus, skolotājus, darbiniekus teikt
savus pateicības vārdus.
Skanēja pārdomāti, izjusti, skaisti, nākuši no sirds dziļumiem, vārdi. Kā pierādījums tam - Pateicības koks. Jebkurš, jebkurā brīdī var atnākt, paskatīties, palasīt, ieslīgt atmiņās sasildīties.
Jā, šie daudzie Paldies ikvienu no mums ļoti sasildīja, mēs aizmirsām ikdienas rūpes, mēs kļuvām
bagātāki!
V.Kubuliņa.
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2016 gada Maijs
Aptauja...
Labdien, baltinavieši!
Paldies visiem, kuri atbalsta un apmeklē kultūras nama rīkotos pasākumus!
Taču pasā kumu kvalitātes uzlabošanai un kultūras pasākumu dažādošanai gribētos
uzklausīt tieši Jūsu viedokļus. Piedāvāju aizpildīt anketu par kultūras dzīvi Baltinavā,
lai iepazītu Jūsu vēlmes un spētu tās iespēju robežās arī realizēt. Anketa ir anonīma, bet
svarīgs ir katra viedoklis.
Aizpildītu anketu lūgums izgriezt un iesniegt Baltinavas novada kultūras namā. :)
Vecums _________
Dzimums _________

Izglītība_________

1.Vai apmeklējat kultūras pasākumus Baltinavā?
Jā___,
Nē____.
Ja nē, tad pamatojiet, kāpēc?
_________________________________________________________________

2.Kādus kultūras pasākumus visbiežāk apmeklējat?
Koncertus___
Balles___
Teātra izrādes___
Pasākumus bērniem___
Citus ( ierakstiet kādus)_______________
3.Kādus kultūras pasākumus gribētu apmeklēt?
_______________________________________________________________________
_
4.Vai informācija par notiekošajām kultūras norisēm novadā ir pietiekama un saprotama?
Jā_____
Nē_____
Ja nē, kas neapmierina______________________________________________
Paldies par piedalīšanos!

Maija mēnesī

Baltinavas novada dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēts 1 mazulis - Rūta Siliņa
Sveicam vecākus ar jaundzimušo
Maija mēnesī

Baltinavas novada dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēts viens mirušais Valdis Logins (1971-2016)
Novada dome izsaka līdzjūtību tuviniekiem

Baltinavas vidusskolas 12. klases izlaidums

Baltinavas KN 4. jūnijā plkst. 18.00 !!!
Absolventi: Aiga Boldāne, Anastasija Bolgarova, Elvija Ločmele, Andris Cars, Jānis Logins,
Valters Doru, Dailis Langovskis, Māris Doroškevics. ( Klases audzinātāja Aija Nagle)

Baltinavas vidusskolas 9. klases izlaidums

Baltinava KN 11. jūnijā plkst. 18.00!!!
Absolventi: Megija Bukša, Ariadna Grigorjeva
Eva Kaša, Jēkabs Kašs, Māra Laganovska, Egija
Ločmele, Egīls Ločmelis, Dace Logina, Elija Logina, Valters Logins, Rihards Oļipovs
(klases audzinātāja Anita Ločmele)
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