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Baltinavas novada domes
informatīvais izdevums

Aizvadīts 1. septembris Baltinavas novada izglītības iestādēs
Skola!
Septembra viskrāšņākajā dienā
Ir tavs vārds ar ziediem ierakstīts,
Viņa pieskārienā vienmēr jūtams,
Rasots, auglīgs, cerībām vīts rīts.

No rīta pirmajā septembrī Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā durvis vēra 31
tās audzēknis. Ar ziediem, somām, smaidiem, jautrībām, vasaras piedzīvojumiem
skolēni sanāca no Baltinavas, Rugājiem, Bērzpils, Balviem, Saļnevas,Jelgavas, Viļakas, Liepnas…,lai uzsāktu atkal mācīties.Vislielāko svētku sajūtu radīja svinīgais brīdis, kad sanācām visi kopā-skolotāji, skolēni, vecāki, tehniskie darbinieki,
ciemiņi, dziedājām mūsu valsts himnu, uzrunu teica skolas direktore I.Vilkaste un
Baltinavas novada izpilddirektors J.Bubnovs, klausījāmies, dziedājām kopīgi pazīstamās dziesmas „Dar' man, tēvis, pastaliņas", „Neparastais alfabēts", «Nepareizā dziesma», kopīgi skatījāmies skolas darbinieku 1. septembra bildes,
centāmies tos atpazīt, klausījāmies stāstus un novēlējumus. Interesanti gan bija tie
tālie pirmie 1.septembri! Viena skolotāja bija pirmajā skolas dienā sasmērējusi
baltās zeķubikses, kuras nācās nomainīt pret tumšākām, cita - viena pati dodoties
mājās apmaldījusies, bet atgriezusies atpakaļ un gājusi vērīgāk, lai nogrieztos pareizajā krustojumā, kāda pa ceļam uz skolu bija pazaudējusi ziedu pušķi, kas bija
domāts skolotājai… Sajūsmu izraisīja arī lielās 30 skolēnu klases, formas tērpi, soli, kādos kādreiz sēdēja skolēni, tik dažādie gaiļi uz „Ābeces" vāka… Prāvests Staņislavs Prikulis,
daloties savās atmiņās, minēja, ka viņam iejusties Rīgā un mācīties palīdzējusi dziesma-lūgšana «Dievs, palīdzi man…..». Viņš aicināja kopīgi palūgties un deva svētību. Pēc kopā
būšanas brīža, skolēni izklīda skolas apkārtnē, lai darbotos dažādās aktivitātēs, ko bija sagatavojuši skolotāji.
Cik daudz skaistu domu, spara, mīlestības un degsmes Dievs Mums deva šajā
gaišajā, īsajā atkal redzēšanās brīdī.Lai mēs to spētu saglabāt visu mācību
gadu!
1. septembris Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā ienāca ar spožiem
saules stariem, asteru, gladiolu, dāliju ziediem, ar priecīgām bērnu čalām, ar
Ģederta Ramaņa dziesmas „Mūzikas zeme" skaņām. Direktores M. Bukšas
uzmundrinājums, Baltinavas novada domes priekšsēdētājas Lidijas Siliņas,
Baltinavas Romas katoļu draudzes prāvesta Satņislava Prikuļa, dzejnieces
Venerandas Andžānes laba vēlējumi- saglabāt zināšanu kāri, darba prieku audzēkņiem, pedagogiem izturību, neizsīkstošu enerģiju, sapratni, mīlestību,
vecākiem būt blakus bērniem ar padomu, paraugu, ar palīdzību,izskanēja
viņu uzrunās.
Svinīgi skolas saimē tika uzņemti jaunie audzēkņi. Skolas kolektīvs sveica arī
jaunos pedagogus – Vijoļspēles skolotāju Lieni Loginu un Dejas skolotāju
Ditu Niperi. Nelielu muzikālu sveicienu visiem svētkos veltīja skolas absolventi – Diāna Logina, Liene Logina, Rita Keiša, Māris Keišs.Pasākuma izskaņā visi vienojās G.Rača un Ulda Marhileviča dziesmā „Tikai tā".
Baltinavas vidusskolā 1. septembris sākās ar direktora Imanta Slišāna uzrunu.
Direktora uzruna bija īsa, jo viņš uzsvēra: “Labāk mazāk vārdu, bet vairāk
bērnu.”. Šoruden skolā mācības vidusskolā uzsāka 114 skolēni, no tiem 1. klasē
- 7. Desmitajā klasē mācīsies 12 skolēni. Uzsākot jauno mācību gadu, klātesošos uzrunāja arī novada domes priekšsēdētāja Lidija Siliņa un Baltinavas Romas
katoļu draudzes prāvests Staņislavs Prikulis.
1. septembris Baltinavas vidusskolā bija ne tikai pirmā skolas diena jaunajā mācību gadā vidusskolas skolēniem, jo uz jaunām telpām pārcēlās arī Baltinavas
pirmskolas izglītības iestāde. Tagad Baltinavas bērnudārzs atrodas vidusskolas
ēkas pirmajā stāvā. Pateicību par ieguldīto darbu skolas direktors izteica visiem,
kas tuvinājuši šo brīdi, lai 1. septembrī bērni varētu ienākt savā jaunajā mājvietā
- košā un drošā. Īpaša pateicība pienācās Saeimas deputātam Jānim Trupovniekam,
kurš palīdzēja sarūpēt naudu pirmsskolas telpu remontam, kas pašu spēkiem būtu
bijis pagrūti. Pirmsskoals izglītības iestādi apmeklēs 23 bērni, bet sagatavošanas
grupiņā mācīsies 9 piecgadīgie un sešgadīgie bērni. Pirmskolas izglītības iestādē
strādās trīs skolotājas, divas skolotājas palīdzes, mūzikas skolotāja, logopēds.
Lai visiem skaists, darbīgs un panākumiem bagāts jaunais mācību gads!
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Baltinavas novada domes informatīvais izdevums
Domes ziņas

2016. gada Septembris
Baltinavas novadā viesojas pārstāvji no ASV vēstniecības

Domes sēdes 29.09. lēmumi.

Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Baltinavas novadā
Apstiprināja Baltinavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 9 „Par nekustamā
īpašuma nodokļa piemērošanu Baltinavas novadā”.
Par grozījumiem Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas nolikumā
Veica grozījumus sekojošus grozījumus Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas nolikumā
Par Baltinavas novada pašvaldības Sociālā dienesta dalību biedrībā “Latvijas pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība”
Atļāva Baltinavas novada pašvaldības Sociālajam dienestam iestāties biedrībā „Latvijas
Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība”, kļūstot par tās biedru un piedaloties tās
darbībā. Deleģēja Baltinavas novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāju Daci Ločmeli
pārstāvēt Baltinavas novada pašvaldības Sociālo dienestu biedrības „Latvijas Pašvaldību
sociālo dienestu vadītāju apvienība” biedru sapulcēs. Nolēma maksāt ikgadējo biedrības
biedru naudu 72,00 euro apmērā no Baltinavas novada pašvaldības Sociālā dienesta budžeta.
Par pusdienu maksas Baltinavas vidusskolā apstiprināšanu
Apstiprināja komplekso pusdienu maksu Baltinavas vidusskolā – EUR 1,14 (vienai porcijai) ar 2016.gada 1. Septembri.
Par pusdienu maksas Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā apstiprināšanu
Apstiprināja komplekso pusdienu maksu Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā – EUR
1,87 (vienai porcijai) ar 2016.gada 1.septembri.
Par Latvijas Bērnu bāreņu fonda ziedojuma pieņemšanu Baltinavas Kristīgajai internātpamatskolai
Nolēma pieņemt juridiskās personas nodibinājuma “Latvijas Bērnu bāreņu fondsziedojumu
– naudu 1000,00 euro apmērā un novirzīt to Baltinavas Kristīgajai internātpamatskolai
kancelejas preču un līdzekļu mācību procesa nodrošināšanai iegādei.
Par Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas darbinieku amata vienību un amatalgu
saraksta 2016.gada oktobra-decembra mēnešiem apstiprināšanu
Apstiprināja Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas darbinieku amata vienību un amatalgu sarakstu 2016.gada oktobra-decembra mēnešiem.
Par. ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu
Nolēma ievietot V. L. ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā – „Pansionāts ”Balvi””.
Nolēma ievietot A. V. ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā – Šķilbēnu sociālās aprūpes
mājā.
Piešķir atzinības rakstus
Nolēma piešķirt Baltinavas novada domes Atzinības rakstus sekojošām personām:
Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas skolotājai VELTAI ĻVOVAI – par ilggadēju profesionālu darbu un nesavtīgu ieguldījumu skolēnu izglītošanā – 25 gadu darba jubileja;
Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas skolotājai LILITAI LOČMELEI – par ilggadēju
profesionālu darbu un nesavtīgu ieguldījumu skolēnu izglītošanā – 25 gadu darba jubileja;
Baltinavas vidusskolas skolotājai IRĒNAI KAŠAI par ilggadēju profesionālu darbu un nesavtīgu ieguldījumu skolēnu izglītošanā – 40 gadu darba jubileja;
Baltinavas vidusskolas skolotājai AĻONAI JOKSTEI par ilggadēju profesionālu darbu un
nesavtīgu ieguldījumu skolēnu izglītošanā – 25 gadu darba jubileja;
Baltinavas vidusskolas skolotājai SKAIDRĪTEI KEIŠAI par ilggadēju profesionālu darbu
un nesavtīgu ieguldījumu skolēnu izglītošanā – 30 gadu darba jubileja;
Baltinavas vidusskolas skolotājai ANITAI LOČMELEI par ilggadēju profesionālu darbu
un nesavtīgu ieguldījumu skolēnu izglītošanā – 30 gadu darba jubileja;
Baltinavas vidusskolas skolotājai TATJANAI LEICĀNEI par ilggadēju profesionālu darbu
un nesavtīgu ieguldījumu skolēnu izglītošanā – 35 gadu darba jubileja;
Baltinavas vidusskolas skolotājai NADEŽDAI LOGINAI _ SLIŠĀNEI par ilggadēju profesionālu darbu un nesavtīgu ieguldījumu skolēnu izglītošanā – 50 gadu darba jubileja.
Par Baltinavas novada pašvaldībai piederošās automašīnas „Volvo 850” atkārtotās
izsoles atzīšanu par nenotikušu, automašīnas norakstīšanu un nodošanu metāllūžņos
Nolēma atzīt Baltinavas novada pašvaldībai piederošās automašīnas „Volvo 850” , atkārtoto
izsoli par nenotikušu. Baltinavas novada pašvaldības īpašumā atrodošos vieglo automašīnu
„Volvo 850”, nodot metāllūžņos.
Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu ar F. R.
Nolēma Pagarināt ar F. R. ,noslēgtā zemes nomas līguma nomu 0,1 ha platībā darbības termiņu uz 5 gadiem, zemes nomas maksu nosakot ārējos normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.
Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu ar A. P.
Nolēma pagarināt ar A.P., noslēgtā zemes nomas līguma 0,1 ha platībā nomu darbības termiņu uz 5 gadiem, zemes nomas maksu nosakot ārējos normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.
Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu ar A. K.
Nolēma Pagarināt ar A. K. , noslēgtā zemes nomas līguma nomu 4,5 ha platībā darbības
termiņu uz 5 gadiem, zemes nomas maksu nosakot ārējos normatīvajos aktos noteiktajā
apmērā.
Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu ar K. P.
Nolēma Pagarināt ar K. P. noslēgtā zemes nomas līguma platība – 0,05 ha nomu darbības
termiņu uz 5 gadiem, zemes nomas maksu nosakot ārējos normatīvajos aktos noteiktajā
apmērā.
Par valsts budžeta mērķdotāciju interešu izglītības pedagogu darba samaksai pašvaldību izglītības iestādēs sadalīšanu
Nolēma Valsts piešķirto interešu izglītības mērķdotāciju Baltinavas novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai Ls 3424,00 apmērā laika posmam no 2016.gada
1.septembra līdz 2016.gada 31.decembrim sadalīt sekojoši: Baltinavas vidusskolai – euro
2331,00, Baltinavas Kristīgajai internātpamatskolai – euro 566,00, Baltinavas Mūzikas un
mākslas skolai – euro 527,00

22. septembrī Baltinavas novada pašvaldībā viesojās ASV vēstniecības pārstāvji -Politikas
un ekonomikas nodaļas vadītāja vietniece Venssa Acker unpolitikas speciālists Mārtiņš
Spravņiks. Rīta pusē ciemiņi tikās novada domē ar iestāžu vadītājiem un pašvaldības darbiniekiem. Baltinavas novada etnogrāfiskais ansamblis sveica ciemiņus ar skanīgajām dziesmām latgaliski. Jāpiezīmē, ka Venssa Acker ļoti labi runā latviešu valodā un bija patīkami
pārsteigta par tik jauko sagaidīšanu un iespēju dzirdēt latgaliešu dziesmas. Domes priekšsēdētājas vietniece Sarmīte Tabore iepazīstināja ciemiņus ar Baltinavas novadu, uzsverot,
ka novads ir mazs, bet neskatoties uz to, novadā ir bagāts kultūras mantojums, darbojas
daudzi pašdarbības pulciņi, tāpat novads var lepotiesar sakoptajiem laukiem, spēcīgajām
zemnieku un piemājas saimniecībās, kuras ir apdzīvotības nodrošinājums novadā. Novadā
ir trīs izglītības iestādes, kurās mācās skolēni arī no kaimiņu novadiem. Baltinavas Mūzikas
un mākslas skolas direktore Marija Bukša pastāstīja par skolu un iespējām, kuras skola piedāvā bērniem. Arī Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas direktores vietniece Vineta Kaša
stāstot par savu skolu uzsvēra, ka bērniem ir pieejamas daudzas apmācības programmas,
skolā ir daudzpusīgs materiāli tehniskās bāzes nodrošinājums un kvalificēti pedagogi. Bibliotēkas vadītāja Ināra Bubnova sniedza interesentu stāstu par bibliotēkas darbu unrīkotajiem
pasākumiem. Inta Ločmele īsuma informēja par kultūras pasākumiem un pašdarbības kolektīviem. Bāriņtiesas vadītāja Vineta Cīrule iepazīstināja ar bāriņtiesas darba specifiku.
Venssa Acker pastāstīja par sevi un vizītes mērķi. Venssa ir dzimusi un augusi Teksasā netālu
no Meksikas robežas,kur vecākiem pieder neliela ferma. Pati Venssa gadu ir dzīvojusi un
mācījusies Rīgā, izmantojot iespēju, ko piedāvāja mācību apmaiņas programma. Vizītes
mērķis ir labāk iepazīt visu Latviju, tās cilvēkus un problēmas. Tāpat Venssa savā runā uzsvēra, ka Latvija ir ASV stratēģiskais partneris un nepieciešama ciešāka sadarbība, ne tikai
ar Rīgu, bet arī ar pārējiem Latvijas novadiem. Tikšanās noslēgumā Marija Bukša uzdāvināja ASV vēstniecībai Mūzikas un mākslas skolas audzēknes Kitijas Keišas gleznu.
Tālāka vizīte turpinājās ar īsu ekskursiju pa Baltinavu, kurā ciemiņus pavadīja muzeja vadītāja Antra Keiša, izpilddirektors Jānis Bubnovs un domes priekšsēdētājas vietniece Sarmīte Tabore. Novada muzejā ciemiņiem bija iespēja iepazīties ar muzeja ekspozīciju un
Iēnas Lakšas gleznu uzstādi, Venssu ļoti sajūsmināja glezna «Enzelīna motīvs» (2015.g.).
Tālāk ciemiņi apmeklēja Baltinavas katoļu baznīcu, kur nelielu ieskatu par baznīcas vēsturi
sniedza muzeja vadītāja Antra un prāvests Staņislavs Prikulis ciemiņus aizkustināja ar interesanto stāstījumu par baznīcā esošajām svētbildēm, svētkiem un draudzi, laiks pagāja tik
ātri, ka ciemiņi aizkavējas uz tikšanos ar Baltinavas vidusskolas skolēniem un skolas darbiniekiem.
Vidusskolā ciemiņus no ASV vēstniecības sagaidīja skolas direktors Imants Slišāns. Tālāka
vizītes gaitā notika tikšanās ar vidusskolas skolēniem, Venssa atraktīvi, emocionāli un interesanti pastāstīja jauniešiem par ASV, par stereotipiem, par iespējām studēt ASV mācību
iestādēs. Mārtiņš Sparvņiks informēja par iespēju izmantot ASV vēstniecības finansējumu
grantu programmā skolēniem un skolotājiem. Noslēgumā vidusskolas pārstāvji pateicās
ciemiņiem, pasniedzot ziedus un dāvaniņas. ASV vēstniecības pārstāvji ierosināja veidot
sadarbību kultūras jomā, organizējot dažādas apmaiņas kultūras pasākumu programmas.
Teksts: S.Tabore
Foto: A.Keiša

Pieredzes apmaiņas brauciens

Septembra nogalē Baltinavas novada domes darbinieki devās pieredzes apmaiņas braucienā
uz Vidzemes pusi – Beverīnas novadu un Valmieru.
Pieredzes apmaiņas brauciena mērķis – pašvaldības nozīme uzņēmējdarbības veicināšanā
un dažādošanas iespējas, attīstot tūrisma joma Baltinavas novadā.
Brauciena uzdevums bija iepazīties ar mazo uzņēmēju darbību lauku teritorijā, kā uzņēmumi spēj darboties un realizēt savu produkciju. Kā var, izmantojot pašvaldības teritorijā
esošos dabas objektus attīstīt tūrismu, piesaistīt apmeklētājus. Kādā veidā pašvaldība var
nodrošināt informētību par savu uzņēmēju darbību.
Pirmais brauciena pieturas punkts bija šokolādes ražotne Trikātā. “R CHOCOLATE” ir neliela šokolādes gardumu ražotne Trikātas centrā, kas piedāvā apmeklēt šokolādes meistardarbnīcu. Uzņēmuma īpašniece Raisa Jablonska interesanti pastāstīja par sava uzņēmuma
vēsturi tā izveides iespējām, kā arī savas produkcijas realizāciju, uzsverot, ka uzņēmums
ir mazs tikai 3 darbinieki un viss ražošanas process ir roku darbs. Savus šokolādes izstrādājumus pārdod turpat uz vietas veikaliņā, kā arī sadarbības partneris ir TOP ķēdes veikali.
Arī pieredzes apmaiņas dalībniekiem bija iespēja izmēģināt savas iespējas un talantu šoAr pilnu domes sēžu lēmumu sarakstu var iepazīties www.baltinava.lv/sadaļā
kolādes tapšanā, piedaloties meistardarbnīcā. Tālākais pieturas punkts bija Brenguļu alus
pašavaldība/domes sēdes
dārzs, kur upes Abuls krastā ir izveidota brīnišķīga atpūtas vieta, labiekārtota teritorija
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atpūtai, ar iespēju baudīt Brenguļu alu.
Valmierā bija iespēja nelielam braucienam ar “Gaujas tramvaju” pa Gauju, apskatot gleznainos Gaujas krastus, un iepazīties ar Valmieras vēsturi, kultūrvēsturiskajiem pieminekļiem, Valmieras ievērojamākajiem cilvēkiem, ko sniedza kapteinis.
Noslēgumā dalībnieki apmeklēja Cempos Koku skulptūru parku un labirintus, kur ir iekārtots fantastisks koka skulptūru parks ar vairāk nekā 300 koku skulptūrām un pārsteidzošiem
labirintiem, kuri izveidoti no koku apstādījumiem. Jānis Jākabsons atzinis, ka visu ir izveidojis pats ar savām rokām, pirmās skulptūras tapušas pirms 9 gadiem, sākumā tas bija kā
rotaļlietas bērniem, bet vēlāk pārauga un kļuva par sava veida biznesu.
Baltinavas novada darbinieki atzina, ka, izmantojot dabas objektus, var attīstīt tūrismu, piesaistīt tūristus, arī maziem uzņēmumiem ir liela nozīme lauku teritorijā, kas radītu iespēju
laukos atgriezties jauniešiem, pašvaldībai ir vairāk jāsniedz informācija par šādām iespējām.

ALTUM valsts atbalsta iespējas biznesa uzsācējiem

Iespējas saņemt finansējumu sava biznesa sākšanai un jau esoša
biznesa attīstīšanai šodien ir plašas – nauda pieejama arī Attīstības finanšu institūcijā ALTUM, kura piedāvā finansēt tās dzīvotspējīgās biznesa idejas, kuras īstenotāji nodrošinājuma vai
pieredzes trūkuma nevar saņemt finansējumu komercbankās. Ko
ALTUM piedāvā tiem, kas vēlas sākt savu biznesu vai ir uzsākuši to nesen?
ALTUM rīcībā ir lieliska programma, kas palīdz jaunajiem uzņēmējiem sākt savu biznesu. Tā ir Starta programma, kas ir ļoti
pieprasīta un tās piedāvājums uzņēmējiem ir augstu novērtēts. Tā piedāvā bezmaksas
konsultācijas biznesa plāna sagatavošanai, kā arī finansiālo atbalstu aizdevuma veidā.
Starta programmā aizdevuma summa ir no 2 līdz 150 tūkstošiem eiro. Starta aizdevumi
ALTUM pieejami ar samazinātu nodrošinājuma prasību.
Biznesa uzsācējiem pieejami arī mikrokredīti līdz pat 25 tūkstošiem eiro. Mikroaizdevumu gada procentu likme ir 5 – 8%. Strādājam arī pie tā, lai tehnoloģiskajiem start-up
uzņēmumiem ar augstu izaugsmes potenciālu būtu pieejams riska kapitāla finansējums
idejas attīstības un produkta izstrādes stadijā.
Kopumā šobrīd ALTUM ir aptuveni 20 dažādas atbalsta programmas, kas paredzētas gan
biznesa uzsācējiem un mikrouzņēmumiem, gan mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, gan
lauksaimniekiem, kā arī īstenojam citas īpašās programmas.
Kur saņemt vairāk informācijas par ALTUM piedāvājumu?
Informācija pieejama mājas lapā www.altum.lv un 7 reģionālajos centros, tostarp Gulbenē,
Rīgas ielā 47 (atvērts no 8.30 – 17.00), un konsultāciju birojos visā Latvijā. Tuvākie konsultāciju centri atrodas Alūksnē (Pils ielā 21) un tas apmeklētājiem ir atvērts ceturtdienās
no 9.00 – 14.00, kā arī Madonā (Saieta laukumā 1), un tas apmeklētājiem ir atvērts otrdienās un ceturtdienās no 10.00 – 14.00.

Teksts: S.Tabore
Foto:I.Ločmele

Informē Sociālais dienests

Augusta mēnesī spēkā trūcīgas personas statuss 69 personām.
sociālajiem pabalstiem izlietotie līdzekļi € 1242,02
No tiem:
*pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai izmaksāts 13 mājsaimniecībām 647,40 €
*dzīvokļa pabalsts izmaksāts 1 mājsaimniecībi € 27
*pabalsts veselības aprūpei € 132,62
*veselības aprūpes pabalstu stacionārās ārstēšanas izdevumu apmaksai €100,- (1 personai)
*transporta pakalpojumu samaksai € 25,50 ( 2 personām)
ambulatori veikto diagnostisko izmeklējumu apmaksai € 7,12 ( 1 personai)
pieaugušo ēdināšanas pabalsts 1 persona € 25,00
pabalsts audžuģimenei- € 410,-

Latvijas Mednieku apmācību centrs
organizē kvalitatīvus kursus mednieka un medību vadītāja
apliecības iegūšanai Baltinavā un/vai Balvos.
Pieteikties pa tālr.29282027 vai www.lmac.lv
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2016. gada Septembris

Kultūras aktualitātes
Dzīvē viss nav tikai melns un balts, krāsa ir visur.

Tēva diena Baltinavā

Sestdien 10. Septembrī Baltinavas novada aktīvākie tēvi ar bērniem, kā arī mammas un
bērni pulcējās estrādes parkā, lai ar sportiskām aktivitātēm atzīmētu Tēva dienu. Notika
gan tēvu un bērnu skrējiens, gan jautras stafetes, kurās tēvi sacentās gan šķēršļu pārvarēšanā,
gan ābolu lasīšanā. Gan arī tika noskaidroti stiprākie un precīzākie tēvi. Stiprākā tēva nomināciju ieguva Artūrs Saveļjevs, kurš bija ieradies kopā ar meitu Annu. Viņa izrādījās lieliska atbalstītāja savam tētim un abi visilgāk noturēja smagās ūdens pudeles. Ātrākā tēva
titulu ieguva Egils Ļvovs, kurš kopā ar meitu Egiju uzvarēja skrējienā un visātrāk veica arī
stafetes. Prieks, ka savas ģimenes pārstāvēja arī mammas, kuras pasākumu apmeklēja,
kamēr tēvi aizņemti darbos. Nomināciju Rūpīgākā mamma saņēma Jeļena Rauza, bet Dace
Ločmele izrādījās Precīzākā šautriņu metēja. Arī citi bērni, kas piedalījās tika pie diplomiem. Noslēgumā visi cienājās ar konfektēm un kopīgi veica eksperimentus ar dažādām
mājās atrodamām vielām. Paldies Baltinavas novada sporta organizatoram Kasparam Sisojevam.
Inta Ločmele,
Baltinavas KN vadītāja

Aizvadīta Baltinavas novada senioru balle

17. septembra pēcpusdienā Baltinavas kultūras namā pulcējās novada seniori, lai kopīgi
pavadītu rudenīgo pēcpusdienu. Seniorus sveikt bija ieradusies gan Baltinavas novada
domes priekšsēdētāja Lidija Siliņa, gan Romas katoļu draudzes prāvests Staņislavs Prikulis.
Kultūras nama pašdarbības kolektīvi – jauktais koris un amatierteātris «Palādas» un etnogrāfiskā ansambļa sievas bija sagatavojuši brīnišķīgu koncertu, kurā netrūka ne dziesmu, ne
skeču. Tāpat par prieku senioriem uzstājās Viļakas bērnu un jauniešu sporta skolas mazie
dejotāji Andžejs Krakops un Kitija Vancāne. Prieks, ka arī paši vakara viesi piedalījās koncertā un visi varējām baudīt Pītera Laganovska un Marijas Supes priekšnesumu ne tikai
koncerta, bet arī balles laikā. Tāpat pauzes aizpildīja arī enogrāfiskais ansamblis.
Seniori aktīvi izmantoja iespēju nofotografēties un atmiņai par pavadīto vakaru saņemt
savu foto, par ko parūpējās Evita Broka un Dace Ločmele, gatavojot rāmīšus bildēm un
visu vakaru drukājot tās.
Vakars tika pavadīts dziedot, dejojot un klausoties dzeju un novēlējumus. Paldies visiem
vakara dalībniekiem, kuri atnāca un ar savu klātbūtni kuplināja šo vakaru. Par mūziku
dejām parūpējās kapela «Augusti» no Līvāniem.
Liels Paldies jāsaka arī šoferiem, Anatolijam, Agrim, Arnim un Sandim kas seniorus nogādāja uz pasākumu un pēc tam uz mājām. Paldies Baltinavas vidusskolai par autobusu.
Liels paldies Dacei un Sarmai par palīdzību visas sestdienas garumā, kā arī visiem pārējiem,
kuri sniedza atbalstu, lai senioriem šis vakars izdotos un paliktu atmiņā.
Teksts:Baltinavas KN vadītāja Inta Ločmele
Foto:Evita Broka
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30.septembrī bibliotēkā bija tikšanās ar dzejoļu autori Leldi Loginu, kuri izdoti dzejas kopkrājumā “Pīlādžu vīns”, kurā viņa publicējusies ar pseidonīmu Leyla Lo.
Pēc krājuma iznākšanas Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un skolotāja Iveta
Gabrāne izteica vēlēšanos ilustrēt dzeju. Šie darbi ir skatāmi izstādē bibliotēkā. Uz tikšanos
bija arī atnākuši dzejoļu ilustratori Marts Kozlovskis un Nils Miethke. Lelde bija pārsteigta
par bērnu ilustācijām, jo viņas dzeja ir emocionāla, bet skolēni bija uztvēruši katrā dzejolī
domu, kuru pēc tam uzgleznoja.
Pati māksliniece atklāj, ka interese par dzeju radās jau skolas laikā, kad latviešu valodas un
literatūras skolotāja Anita Ločmele lika mācīties dzejoļus no galvas. “Literatūras skolotājas
motivēta arī pamazām sāku piedalīties dažādos dzejas konkursos un laikam ritot arī pati
ļoti iemīlēju dzeju un vēlējos to radīt pati. Varu teikt , ka patika pret dzeju aizsākās jau 10
gadu vecumā”. Atbildot uz jautājumu par galvenajām tēmām, kas tiek atspoguļotas dzejā,
Leyla Lo atklāj, ka viņas dzeju varētu raksturot kā “rudenīgi smeldzīgu”. Tā ir par konfliktiem sevī, par filozofiskām tēmām , arī par iekšējām sāpēm- tā ir emocionāla , smeldzīga
dzeja. Runājot par nākotnes plāniem , jaunā māksliniece atklāj , ka ļoti nopietni vēlas pievērsties dzejas rakstīšanai, un vēlas, lai viņas dzejoļi ne tikai tiktu izdoti kopkrājumā, bet
kādreiz tiktu izdots personīgais dzejoļu krājums, kura autore ir Leyla Lo. Novēlēsim jaunajai māksliniecei veiksmi, izturību dzīves mērķu sasniegšanā!
Evita Broka

Skolotāju diena
Rudenīgajā
30. septembra vakarā,
kad darba
nedēļa jau
beigusies un
visi skolēni
ar smaidu
tika pavadīti
baudīt brīvdienas, Baltin a v a s
novada kultūras namā
pulcējās skolotāji, lai varētu pabūt
kopā ne tikai
darbā, bet arī
svētkos.
“Tiem, kas daudz strādā, ir kārtīgi jāatpūšas. Un kurš vēl strādā tik daudz kā skolotāji. Nav
tādas citas profesijas, kas audzina, māca un sagatavo dzīvei cilvēkus. Pavisam mazus bērnus
vecāki ved uz skolu un uztic skolotājam. Un skolotājs māca, rūpējas un atdod šim mazajam
cilvēkam visu savu gudrību un zināšanas”, ar šādiem vārdiem skolotājus uzrunāja vakara
vadītāji Agita Keiša un Edgars Jermacāns. Savus apsveikuma vārdus skolotājiem veltīja
arī Baltinavas novada domes priekšsēdētāja Lidija Siliņa un Baltinavas Romas katoļu draudzes prāvests Staņislavs Prikulis. Vakara gaitā tika sveikti skolotāji, kuriem liela daļa dzīves
ir pagājusi daloties ar savām zināšanām un kuri skolotāja profesijai veltījuši 20 un vairāk
gadus. Pedagogiem tika pasniegti ziedi, personalizēta svecīte un Baltinavas novada domes
Atzinības raksts. Apsveikumus un Atzinības rakstus saņēma skolotājas Aļona Jokste, Lilita
Ločmele un Velta Ļvova, kuras ir skolotājas jau 25 gadus. Suminātas tika Skaidrīte Keiša
un Anita Ločmele, kas pedagoga profesijai veltījušas 30 skaistus gadus. Skolotāja Tatjana
Leicāne saņēma atzinības rakstu par 35, bet skolotāja Irēna Kaša par 40 profesionālā darba
gadiem, atzinības rakstu saņēma arī skolotāja Nadežda Logina-Slišāne, kas šajā profesijā
strādā nu jau 50 gadus. Par labu mūziku un jautru omu gādāja muzikanti “Broļi optimisti”
no Rēzeknes.
Liels paldies vakara vadītājiem Agitai un Edgaram. Paldies visiem, kas palīdzēja svētku
tapšanas procesā - it īpaši Sarmai Sutugovai, Evitai Brokai, Inārai Daukstei.
Teksts : Evita Broka, Inta Ločmele.Foto : Evita Broka
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“Balta, balta Baltinava,
Katram citāda, bet katram sava”

“Baltinavā dzimis, Baltinavā audzis, Baltinavā nostrādājis mūžu”, tādus teikumus dzird, kad organizē
dažādus pasākumus, bet būtu ļoti jauki , ka to baltinavieši apzinātos arī ikdienā- savstarpējās attiecībās,
darbā, sadzīvē, svētkos. Bet nevienmēr tā ir ! Bet šoreiz gribas parunāt par jaukiem svētkiem un pelēko
ikdienu. Pēc ilgāka laika nāca ziņa, ka notiks senioru
pēcpusdiena- būšot galdiņi, lepna mūzika, pašdarbnieku priekšnesumi. Jā- viss skaisti, jauki , lepni! Bet
jāpiesakās pašiem pensionāriem ? Un “lepnie” nepiesakās, to vidū arī daudzi , kuri pirmo reizi šajā sarakstā. Žēl, ļoti žēl! Kāpēc reizēm nav šīs savstarpējās
sapratnes? Būsim saprotošāki!
Bet septembris ir arī dzejas mēnesis. To gaida skolēni,dzejas lasītāji, paši dzejnieki, arī es viņu vidū.
Tāpēc priecājos par saņemtajiem 2 ielūgumiem no
abām skolām, jo mūzikas skolā dzejnieka vārds jau
skanēja 1. septembrī. Bija patīkama tikšanās. Bet tad
atnāca 23.09.2016- mana vārda diena. Lai arī esmu slima, gaidu operāciju, tādā dienā gribas
priecāties un šo prieku dāvina vidusskolas lieliskais kolektīvs ar direktoru Imantu Slišānu
priekšgalā. Iepriecina , ka te ir padarīts viss, lai ielūgtās dzejas teicējas justos jauki. Tās ir
jaunās dzejnieces -Līga Slišāne, Leila Lo, un arī es- Veneranda Andžāne. Ir rudens augļiem
un ziediem rotātas telpas, informatīvi biļeteni visā skolā , pilna telpa ar vecāko klašu skolēniem un skolotājiem, mana ‘cīņa’ ar tepēm direktora “apgādā” un Skolotājas Tatjanas Začestes stāsts par aicinātiem ciemiņiem- un dzeja, dzeja- gan Līgas savdabīgais prieks, gan
studentes cerīgās ieskaņas, gan plašo tēmu pārskats. Pamattēma- grāmatas – dzejas un autora
cieņas nozīme Latgalē. Tas ir svarīgs uzdevums skolēniem , latviešu valodas skolotājiem.
Bet skan skaisti un visiem tas patīk. Ļoti svarīgi, ka dzeju nolasa arī Baltinavas vidusskolas
direktors. “Ģimenes galds” viņam skan lepni! Dzejolis veltīts tēvam un arī Imanta tēvs ir
ļoti cienījams cilvēks – bijušais Tilžas vidusskolas direktors. Netrūkst arī humora, krāšņu
ziedu pušķu , arī smaržīgas kafijas tases un ekskursijas pa pārbūvēto 1. stāvu- gan bērnu
dārza jaunajās istabiņās un skolotājas Lilitas Kūkojas pārsteidzoši modernajās telpās . Tur
ir arī brīnīga vieta, kur turpmāk varētu rīkot dzejas dienas šaurākā pulkā. Telpu remontā
daudz ieguldījis arī Normunds Švīgers-uzslava viņam pa to. Patīkami viņa roku darbu redzēt
arī baznīcā. Labi, ka pagastā ir tādi zelta roku cilvēki, kuri arī dzīvokļu remontos spēj darīt
lielas lietas. Leposimies ! Arī Kristīgajā skolā 26. septembrī bija dzejas svētki, kur dzeju
lieliski esot deklamējuši skolas audzēkņi un skolotāji. Var tikai izteikt klusu cerību, ka arī
novada dzejas mīļotāji sagaidīs kādu dzejas stundu šajā rudenī, jo veselības dēļ tālos ielūgumus nākas atteikt.
Bet beigās medus mucā arī degts karote. Kāpēc mūsu ielā un ciemā ir jaunieši, kuri neciena
mieru un klusumu vakaros, nedēļas nogalēs? Jo traki gaudināt motociklus nav liela māksla
. It īpaši drāzties pa Tilžas un Kārsavas ielu ar tādu ātrumu, ka visa dzīvā radība pašķīst pa
visām pusēm kā rudens lapas vējā. Tāpat arī dažiem vīriešiem pusmūžā “šūpoties” ap centra
tirgus nojumi. Kauns. Un jauno parku nepiemēslo citu novadu ļaudis, bet paši atpūtnieki.
Arī dažādie viesi, kas klīst parkos tīrību un kārtību neveicina. Cienīsim Baltinavu un paši
sevi vienmēr un visur !
Veneranda Andžāne

Ziemeļlatgales pašvaldības mērķtiecīgi aīsta dabas
tūrisma piedāvājumu

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija ir apstiprinājusi Rugāju, Balvu, Kārsavas,
Baltinavas un Viļakas novadu pašvaldību kopprojektu „Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj
dabas pētnieku sevī!", kura mērķis ir Ziemeļlatgales dabas vērtību atklāšana, godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi.
Ziemeļlatgale ir bagāta ar mežiem un dabas resursiem, taču šis resurss nav pietiekami apzināts un atklāts iedzīvotājiem un Latgales potenciālajiem viesiem. Lai veicinātu dabas
vērtību atpazīstamību Ziemeļlatgalē, nākamā gada tūrisma sezonai tiks izveidots tūrisma
ceļvedis „Loba doba Zīmeļlatgolā", kurā tiks apkopota informācija par dabas teritorijām,
īpaši izceļamām ainavām un vietām skaistai atpūtai, velotūristiem noderīga informācija,
kā arī pasākumi, kas saistīti ar dabu un, protams, ieteikumi videi draudzīgai atpūtai.
Svarīgs ieguldījums tūrisma jomas attīstībā būs piecu vides instalāciju objektu uzstādīšana
katra novada teritorijā. Vides instalāciju objekti paredzēti kā 4 dabas stihiju atspulgi, kas
ir uguns, ūdens, gaiss, zeme un tiks iekļauti tūrisma maršrutā kā īpaši apskates objekti
jaunajā dabas ceļvedī. Vides instalāciju objekti, kas simbolizē dabas neaptveramo spēku
un skaistumu, darīs Ziemeļlatgali par vēl interesantāku un pievilcīgāku ceļojuma galamērķi. Savukārt visa gada garumā Rugāju, Balvu, Kārsavas, Baltinavas un Viļakas novados tiks organizēti vides apziņu veidojoši pasākumi visām paaudzēm, lai palīdzētu
Latvijas iedzīvotājiem atklāt Latvijas dabas skaistumu no jauna. Projekta realizācijai piešķirtais finansējums ir 52 tūkstoši eiro un apstiprinātās aktivitātes plānots īstenot līdz
2017. gada septembrim.
Ziemeļlatgales pašvaldības ir noslēgušas sadarbības līgumu par kopēju un mērķtiecīgu
darbību, lai veicinātu tūrisma attīstību Ziemeļlatgalē. Dabas tūrisma un velo tūrisma attīstība Ziemeļlatgales teritorijās tiek izvirzīta kā prioritārs uzdevums tūrisma izaugsmei
un ilgtspējai.
Projekts «Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas pētnieku sevī!» veltīts Latvijas simtgadei. Projektu finansē Latvijas vides aizsardzības fonds un atbalsta Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrija
Informāciju sagatavoja:Inga Bernāne
Kārsavas novada tūrisma organizatore

Svecīšu vakari Baltinavas un Šķilbēnu
katoļu draudžu kapsētās

24.septembrī plkst. 14.00 Plešovas kapos un plkst. 16.00 Vilkovas kapos;
1.oktobrī plkst. 14.00 Čilipīnes kapos un plkst. 17.00 Buku-Zelču kapos;
8.oktobrī plkst. 14.00 Augstasila kapos un plkst. 16.00 Breksenes kapos;
15.oktobrī plkst. 14.00 Plieševas kapos un plkst. 16.00 Dansku kapos;
22.oktobrī plkst. 14.00 Merkuzīnes kapos;
29.oktobrī plkst. 14.00 Slobodas kapos un plkst. 16.00 Dukuļevas kapos;
29. oktobrī — Svātūnes kapos plkst. 13.30
29. oktobrī Dziervines kapos plkst. 14.30
29. oktobrī Zubku kapos plkst. 15.30
5.novembrī plkst. 14.00 Bēliņu kapos un plkst. 16.00 Ploskīnes kapos.

Latvijas Bērnu bāreņu fonds aicina - VĒLĒTIES SPĒLĒTIES!

Pajautājiet bērnam: “Vai vēlies spēlēties?” Un, teju viennozīmīgi, saņemsiet pozitīvu atbildi.
Bet ko darīt, ja nav iespēju spēlēties? Ja spēlēšanās ir vienīgais iespējamais saziņas veids vai iespēja
izpausties, attīstīties un arī integrēties citu bērnu vidū? Ja spēlētiesir jāiemāca īpašā vidē un ar īpašiem
paņēmieniem? Ja spēlēšanās būtu vislabākā pašārstēšanās, bet pagaidām, līdzekļu trūkuma dēļ, tas
nav iespējams?Latvijas Bērnu bāreņu fonds (LBBF) šoruden ir sācis projektu, kura mērķis ir izveidot
Terapeitiskās spēļu istabas 13 Latvijas speciālajās internātskolās, lai tajās dzīvojošie dažāda vecuma
bērni un jaunieši ar dažādu pakāpju garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem varētu savu pasaules
izzināšanas procesu būtiski atvieglot ar spēlēšanās prieku. Terapeitisko spēļu istabu iekārtojums ir
izstrādāts sadarbībā ar speciālistiem, nodrošinot dažādu mērķu īstenošanu ar spēļu istabas dalījumu
četros aktivitāšu stūros: Izziņas un spēļu stūris, Sajūtu stūris, Radošais stūris un Relaksācijas stūris.
Pateicoties LBBF uzrunātajiem atbalstītājiem, uzsākot projektu, jau ir saņemti ziedojumi 13 800 eiro
apmērā. Par šiem ziedojumiem septembrī ir iekārtota spēļu istaba speciālajā internātpamatskolā Antūžos un šobrīd tiek veidotas spēļu istabas speciālajā internātpamatskolā Aleksandrovā, kā arī Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā. Tomēr ar to nepietiek, lai īstenotu šādu paliekošu, vērtīgu
un pedagogu darbu atvieglojošu istabu izveidi arī pārējo 10 speciālo internātskolu bērniem.
Plašāka cilvēku loka iepazīstināšanai ar projekta ieceri LBBF ir uzrunājis Latvijā zināmus un iemīļotus mūziķus-Guntaru Raču, Igo, Antru Stafecku, Nikolaju Puzikovu, Sergeju
Jēgeru, Normundu Rutuli, Lieni Šomasi, Lauri Reiniku, Mārtiņu Ruski, Aiju Andrējevu un Zigfrīdu Muktupāvelu. Šobrīd top šim projektam veltīts mūzikas albums “Vēlēties spēlēties”
ar Guntara Rača dziesmām. CD ierakstos kopā ar pazīstamajiem māksliniekiem piedalīsies arī bērni ar īpašām vajadzībām no
Latgales un Vidzemes reģionu speciālajām internātskolām.
LBBF prezidents Kaspars Markševics par šo projektu saka: “Ir tik dabiski vēlēties spēlēties! Rotaļas un spēles ir bērna durvis
uz pasauli. Mums ir tas prieks palīdzēt tās atvērt arī tiem bērniem, kuru dzīve nebūt nav vienkārša un pašsaprotama. Apziņa, ka
varam būtiski uzlabot un mainīt speciālo internātskolu bērnu ikdienu, ir iedvesmojoša, un mēs turpināsim šī projekta realizāciju,
lai pilnībā īstenotu tā mērķus!”
Vienas Terapeitiskās spēļu istabas vidējās izmaksas: 4960,00 eiro, savukārt, visu 13 terapeitisko istabu kopējās izmaksas sasniedz64 480eiro. LBBF aicina Latvijas sabiedrību un uzņēmējus iesaistīties projekta realizācijā, ziedojot!
Ziedojumu tālrunis: 90006688 (1,42 EUR par zvanu)
Ziedojumu konti: AS “CITADELE BANKA”, LV62PARX0000575211011
AS “SEB BANKA”, LV08UNLA0050013300571.
Plašāka informācija par projektu un tā realizācijas gaitu foto un video reportāžās:
www.lbbf.lv
https://www.facebook.com/LBBF-568481869950635/
http://www.draugiem.lv/lbbf.lv/
Papildu informācija LBBF:info@lbbf.lv un pa tālruņiem: 26555588 un 28358416.
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Skolu ziņas

futbolisti - Jānis P., Normunds, Jānis R., Aleksandrs, Ivans, Andrians, Aigars un Agnis,
devās uz Gulbeni, kur spēlēja ar Aleksandrovas, Antūžu un Sveķu skolu skolēniem. Divas
uzvaras un viens zaudējums - rezultātā 2.vieta Latgales zonā un ceļazīme uz finālsacensībām Rīgā 22. septembrī, kuras notika Rīgas Sporta Olimpiskajā Centrā.
Kopumā uz finālsacensībām bija ieradušās zēnu komandas no 10 republikas speciālajām skolām. Spēle notika vienlaicīgi 2 grupās: A un B grupā. Mūsu skolas sparīgie futbolisti cīnījās A grupā un spēlēja 4 spēles. Uzvarēja spēlēs ar Dzelzavas un Palsmanes skolām,
bet zaudēja spēlēs ar Pelču un Sveķu skolu komandām. Aizstāvot savas skolas godu, zēni
cīnījās varonīgi, sīvi un no visas sirds, kopumā paliekot 6. vietā republikā.
Lai viņiem pietiek spēka, cīņas spara, entuziasma un neatlaidības arī citās sacensībās!
Skolotāja J.Keiša, L.Dunce

Aktivitātes BMMS
Dekori ”Rakstu raksti”

Izveidota BKI Skolēnu padome

Šī gada bagātā ābolu raža un rudens ziedu karalienes dālijas mudināja programmas «Vizuāli
plastiskā māksla» skolotāju Lilitu Kūkoju un 4. klases audzēkņus uz radošu darbošanos.
Pie skolas brīvā dabā tapa jauni dekori «Rakstu raksti». Darba autori ir Liene Kaša, Kristīne
Čigure, Nika Oļipova, Arvils Kokorevičs un Edvarts Ločmelis.

Baltinavietes Leldes Loginas dzeju var iepazīt
dzejoļu krājumā „Pīlādžu vīns”.
Viens no mācību uzdevumiem kompozīcijas
stundā, apgūstot ilustrāciju, Baltinavas Mūzikas un
mākslas skolas audzēkņiem bija ilustrēt izvēlēto
dzejoli. „Darbs bija sarežģīts, bet ļoti interesants.
Kopā ar skolēniem lasījām Leldes dzeju, analizējām un centāmies atrast sev aktuālo. Izvēlējāmies
dzejoļus, kuri vedināja tos vizuāli atainot vai papildināt. Darba rezultāts priecē”, saka skolotāja Iveta
Gabrāne.
Dzejas dienu ietvaros, 30. septembrī, Baltinavas
novada bibliotēkā pie tējas tases un dzejas rindām
notika BMMS audzēkņu un dzejnieces tikšanās.
Sarunu tēmas bija ļoti plašas – gan par iedvesmas
avotiem un dzejas sacerēšanas procesu, gan par komatiem un gramatiku, gan arī par nākotnes plāniem
un projektiem.
L. Loginas dzejas ilustrācijas ir apskatāmas Baltinavas novada bibliotēkā.

Septembra sākumā Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas katras klases kolektīvs izvirzīja
kandidātus Skolēnu padomei. Apkopojot rezultātus par Kristīgā darba organizēšanas komisijas vadītāju kļuva Ieva Krūmiņa, Saimnieciskā darba komisiju vadīs Jānis Pipcāns, par
Sporta komisijas aktivitātēm rūpēsies Aleksandrs Jerjomins, Kārtības komisijas darbu organizēs Normunds Timenieks, Mācību darba komisiju vadīs Kristīne Nikolajeva, Sanitāro
komisiju — Linda Jermacāne. Atbilstoši Skolēnu padomes reglamentam pirmajā sanāksmē
tika ievēlēts Skolas Skolēnu padomes prezidents, par to, ar balsu vairākumu, kļuva Linda
Jermacāne.

Ražas svētki

Baltinavas Mūzikas un mākslas skola

Aktivitātes BKI
LSO sacensības futbolā Rīgā.

Sports Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas audzēkņu dzīvē ieņem ļoti nozīmīgu vietu.
2016./2017. mācību gads atnācis ar jaunām sportiskām aktivitātēm, gatavošanos un piedalīšanos dažādās sacensībās. Tradicionāli septembrī spēlējām futbolu, lai varētu piedalīties
Latvijas Speciālās Olimpiādes (LSO) sacensībās. 15. septembrī astoņi skolas labākie

6

Pēc sausuma pavasarī un daudzajām lietusgāzēm vasarā, kad cerības novākt rudens ražu
stiga līdz ar kombainu riepām dubļainā tīrumā, daudzu sirdīs skanēja lūgšana Dievam
pēc palīdzības.«LŪDZIET UN JUMS TIKS DOTS»- tik bieži dzirdētie vārdi no Mateja
evanģēlija 7.nodaļas arī šoreiz izrādījās taisnība un kārtējo reizi stiprināja mūsu paļāvību
uz Dievu. Tāpēc ar lielu prieku ,ka varam izrādīt Dievam pateicību par saņemtajām žēlastībām un bagātajām rudens dāvanām, gatavojām izstādi baznīcā, lai kopā ar draudzi
svinētu Ražas svētkus. Gan skolotāji, gan tehniskie darbinieki atbalstīja šo ieceri. Noformēšanai tika izmantoti arī bērnu darbi. Visu izstādē redzamo nolēmām dāvināt Rīgas Garīgā semināra audzēkņiem un pasniedzējiem.
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Tikšanās ar Valsts policijas pārstāvjiem

Baltinavas novada domes informatīvais izdevums
Skolotāju diena

29.septembrī Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā viesojās SIA “Optometrijas centrs”
speciālisti, kuri veica visu skolēnu redzes pārbaudi. Akcijas ietvaros visiem skolēniem, kuriem bija nepieciešamas brilles, varēja tās iegādāties par brīvu 50 euro vērtībā. Iespēju apmeklēt speciālistus izmantoja arī daudzi skolas pedagogi. Kaut gan par redzes pārbaudi bija
nedaudz jāmaksā, akcijas ietvaros arī viņi varēja iegādāties bezmaksas brilles. Šo iespēju
izmantoja arī daži Baltinavas vidusskolas skolēni.
Paldies SIA “Optometrijas centrs” speciālistiem un Latvijas bērnu bāreņu fondam!

Kad rudens lapas ir viskrāsainākās, kad vējš tās aizrauj līdzi vasarai, kad dārzos vēl koši
greznojas dālijas, asteres, samtenes, kad vakari paliek tumšāki, ir rudens un arī Skolotāju
diena, kuru svin ikkatrā skolā.
Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā 30.09.2016., klases audzināšanas stundā, skolēnu
padome aicināja skolotājus mazliet apsēsties mīkstajos krēslos un teica, ka skolotājs ir skolas dvēsele, ar lielu atbildību, ar īpašu talantu, dotībām, tā ir sūtība, nolemtība, jo liktenis
tik grūtu darbu uztic garā stiprākajiem un dvēseles bagātākajiem cilvēkiem. Skolēni atzinās, ka ikdienā dažkārt aizmirst pateikt paldies, reizēm ir neiecietīgi un palaidnīgi, reizēm,
kā mazi ezēni, kas ar adatām pretī dur, bet par to pacietību, par to mīlestību, par lielo
darbu, par to siltumu, viņi saka tūkstoškārt paldies. Viņi teica novēlējumus skolotājiem,
pasniedza sārtu ābolu, pildspalvu, piezīmju grāmatiņu.
Skolotājus iepriecināja visu klašu sagatavotie priekšnesumi, pašgatavotie apsveikumi un
ziedi.
C-apmācības skolēni no sirds skolotājus sveica ar skaistu dziesmu, 4.-7.klases skolēni attēloja anekdotes no skolotāju, skolēnu dzīves, bet galdnieka, pavāra palīgi bija sagatavojuši
sveicienu jestrā dejas solī. Toties skolas tehniskie darbinieki pārsteidza skolotājus ar skaistiem dzejas vārdiem, ar varenu ziedu pušķi, ar tori, uz kuras rakstīts-„Sveicam skolotājus!”
Sveiciena mirklis bija īss, sirsnīgs, patiess un mīļš, kas deva dzirkstelīti turpmākajam darbam.
Skolotāja V.Kubuliņa

Dzejas dienu pasākums “Dzejas mozaīka”

Aktivitātes BVSK

2016. gada 21.septembrī Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolātikaorganizēta Drošības
stunda kopā ar Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Viļakas iecirkņa inspektoriLilitu
Vancāni un Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Balvu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektoru, kapteini Edgaru Bukšu, lai pārrunātu par drošību uz ceļiem, pasākumos,
lai veicinātu skolēnu spēju izvērtēt situāciju, analizēt iespējamos riskus un pieņemt personiski atbildīgu, veselībai un drošībai labvēlīgu lēmumu.

SIA “Optometrijas centrs” speciālistu vizīte skolā

Rudens ziedu kompozīcijas, dzeja, mūzika - tā ir dzejas dienu neatņemama sastāvdaļa.
2016.gada 27.septembrī Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā notika dzejas pasākums
“Dzejas mozaīka”.
Rudenī dabas krāšņo mozaīku veido krāsainās lapas, ziedi. Mūsu pasākuma mozaīkas gabaliņus veidoja gan skolēnu, gan skolotāju runātā dzeja, gan pašmāju dzejnieču oriģināllasījumi, gan skaista dzīvā mūzika, kuru spēlēja Agrita Kušnire uz flautas.
Klātesošajiem atgādinājām, ka jau vairāk kā piecdesmit gadus rudeni Latvijā iezīmē Dzejas
dienas. Ik gadu tas tiek rīkots septembrī, latviešu dzejas simbola Raiņa dzimšanas dienas
mēnesī, tādejādi simboliski kļūstot par ražas svētkiem dzejniekiem.
Šogad dzejas dienām dots sauklis “Dzeja pavedina” un aicina uzdrošināties, atklāt un izzināt sevi, pasauli, cilvēkus mums līdzās, paskatīties uz pasauli caur poētisma prizmu un
svinēt svētkus. Dzejas dienām šķiet nedaudz rotaļīgs moto “Dzeja pavedina”, jo dažreiz tā
pavedina uz nedarbiem, pavedina uz atklāšanos, pavedina uz jauniem meklējumiem, bet
rezultātā kļūst par impulsu kustībai, kas rosina uzdrošināties. Dzeja pavedina. Tā ved ceļos
un neceļos. Tā ceļ augšup un piezemē. Parāda un noslēpj. Galvenies mērķis ir veicināt interesi par dzeju, radīt iespēju dzejas lasītājiem tikties ar saviem autoriem, aktivizēt pašu
dzejnieku radošo darbību, veicināt profesionālu kontaktu rašanos un pieredzes apmaiņu.
Tā ir lieliska iespēja satikties ar jau iemīļotiem dzejniekiem un iepazīt jaunus, vēl ne tik
zināmus vārdus. Un pieļauju – kāda dzejas dzirkstele var ieķerties matos pat tiem, kas
nekad nav lasījuši un nelasa dzeju.
Pasākumā mēs aicinājām ieklausīties, kā dzejnieks valodu padara apbrīnojamu, saredzamu,
sadzirdamu, jo dzejnieks ir cilvēks, kuram lemts skatīties valodai tieši acīs. “Mana valoda
mūžam nezudīs -/ Manā valodā Latvijas bērzi šalc.
Parasti dzejas dienas ieskandina dzeja bērniem. Arī mēs skandējām dzejoļus, veidojām
savu “Dzejas mozaīku”. Sākām ar bērniem veltītiem dzejoļiem.
Sanita un Kristīne uzsāka veidot mūsu dzejas mozaīku un norunāja iepriekšējo gadu Dzejas
dienu balvas ieguvējas dzejnieces Ineses Zanderes dzejoli jeb drošumvārdiņus “Lielais un
mazais”.
Dzejas mozaīku turpināja veidot Andžela – palīdzēja ieskatīties mazo bērnu skolas gaitās,
norunājot mūsu novadnieces Venerandas Andžānes dzejoli “Blēņdari”.
Gaišāku dzejas mozaīkas gabaliņu sniedza skolotāja Anna, runājot labus vēlējumus gan
maziem, gan lieliem, lasot Intas Vīksniņas – Driķes dzejoli “Iesēj labestību dārzā”. Vēl
nozīmīgu dzejas mozaīkas gabaliņu ieskandēja Andrians un aicināja nenokavēt, darīt labus
darbus, runājot Venerandas Andžānes dzejoli “Nenokavējiet”, ar kuru veiksmīgi bija startējis Gaujienas skolā daiļlasītāju konkursā Ieva mūsu dzejas mozaīkas gabaliņu veidoja,
uzdodot nebeidzamus jautājumus, lasot Valdemāra Ansīša dzejoli “Vai ir tāda zeme?” .
Viens no mūsu dzejas mozaīkas gabaliņiem, bija līdzīgs mūsu dzimtenei – Latvijai. Skolotājas Regīnas izpildījumā klausīsijāmies Venerandas Andžānes dzejoli “Latvija, tu mana
zeme”.
Ar interesi klausījāmies dzejnieču Līgas Slišānes, Laimas Ločmeles oriģināllasījumus.
Dzērām kafiju un saņēmām dāvinājumā dzejoļu krājumu.

Mūsu rudens ekskursija

Septembra otrajā
sestdienā, 10. septembrī Kalncempju
pagasta
Viktora Ķirpa Ates
muzejs aicināja uz
Pļaujas svētkiem.
Ikviens apmeklētājs
Vidzemes
zemnieku lauku
sētā varēja gan
vērot, gan līdzdarboties
dažādu
lauku darbu darīšanā. Arī mēs nolēmām apmeklēt
šo
pasākumu.
Šogad apritēja 30
gadi kopš pirmajiem Pļaujas svētkiem. Svētku atklāšanas pasākumā izjutām piederību Latvijai un latviešu tautai, jo mastā tika uzvilkts Latvijas karogs. Svētkos piedalījās Alūksnes
novada mazpulcēni.
Pēc svētku atklāšanas lauku sētas pagalmā un ikvienā muzeja ēkā sākās rosība. Katrs apmeklētājs varēja līdzdarboties seno darbu darīšanā. Saimes mājā cepa maizi, bet pie saimes
mājas gatavoja stērķeli, skābēja kāpostus un mizoja ābolus. Blakus, pie pirts ēkas, tika
mazgāta veļa pēc senajām tradīcijām. Pagalmā zemnieku saimniecība «Kalbakas» rādīja
piena apstrādes procesu. Mums ļoti patika zemnieku saimniecības «Mežiņi» demonstrētā
Angoras trušu vilnas apstrāde, kur varējām paši piedalīties un cirpt trusi.
Labības šķūnī vērojām linu apstrādi ar zirgvilkmes tehniku un rokām. Pie šķūņa – zemnieku
saimniecība «Cīruļi» rādīja, kā cērp aitas, un varēja apskatīt piemājas saimniecības «Melderpuļķi» kaziņas.Rijā, ikviens varēja pamēģināt labības kulšanu ar spriguli, bet pie motoršķūņa labības kulšana notika ar kuļmašīnu. Klētī varēja piedalīties medus sviešanā, zem
ābeles izcept sev puļķu maizi, pie ratnīcas varēja tikt pie karstām pankūkām. Pie pūnītes
pagaršojām gardu zupu… Maltīti ieturējuši, spēcīgākie varēja izmēģināt savu varēšanu un
veiksmi umurkumurā. Mēs šoreiz atturējāmies un priecājāmies par citu veiklību.
Smēdē, dzirnavu dīķa malā, kala kalējs, bet pie smēdes darbojās pinēji. Ratnīcā bija karošu
grebšana un koka virpošana. Pie ratnīcas varēja aplūkot amatnieka darbus. Zirgu inventāra
šķūnī zemnieku saimniecība «Apkalnmājas» darināja zirglietas un rādīja ādas apstrādes
procesu. Kā jau kārtīgā rudens ražas pasākumā, netrūka arī andelēšanās un izklaižu, Laukumā, blakus muzejam, notika amatnieku un mājražotāju tirdziņš.
Mēs ar tur pabijām un to visu redzējām. Diena bija vasarīgi silta, jauka un interesanta. Lai
arī jums jaukas rudens ekskursijas!
Baltinavas vidusskolas 3.klase un audzinātāja R.Laganovska
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Baltinavas vidusskolā- Skolēnu padome jaunā sastāvā

Septembrī, sākoties jaunajam mācību gadam, Baltinavas vidusskolā ievēlēta jaunā Skolēnu
padome. Atbilstoši nolikumam, skolēnu pašpārvaldi ievēl 7.-12.klašu skolēni. Jaunajā Skolēnu padomes sastāvā 2016./2017. mācību gadā ievēlēti:
1.Arīna Bistrova- 11. klase
2.Marika Graudumniece- 11. klase
3.Edgars Jermacāns- 12. klase
4.Laura Skangale- 8. klase
5.Megija Bukša- 10. klase
6.Dinija Zelča- 11. klase
7.Egija Ločmele- 10. klase
Sanākot uz pirmo sēdi, Skolēnu padome ievēlēja skolēnu pašpārvaldes vadītāju. Par Skolēnu
padomes prezidentu vienbalsīgi ievēlēts Edgars Jermacāns (12. klase). Viņš šajā amatā bija
arī pagājušajā mācību gadā.
I.Slišāns,
Baltinavas vidusskolas direktors

Nikodema Rancāna balva- Baltinavas vidusskolas
skolotājai Intai Ludboržai

Šoruden jau otro gadu tika pasniegta Nikodema Rancāna balva Latgales pedagogiem. Šī
tradīcija aizsākta 2015. gada septembrī Rēzeknē. Šogad balvas pasniegšanas pasākums notika Ludzas tautas namā 25. septembrī- tieši datumā, kad ir izcilā latgaliešu pedagoga, garīdznieka, sabiedriskā darbinieka un publicista Nikodema Rancāna dzimšanas diena (pēc
jaunā stila). Baltinavas vidusskolas skolotāja Inta Ludborža saņēma Nikodema Rancāna
balvu nominācijā „par latgaliešu valodas, kultūrvēstures un novada mācības ieviešanu un
iedzīvināšanu skolas mācību vidē”. Inta skolā pasniedz ne tikai vēsturi, kulturoloģiju, politiku un tiesības, bet jau trešo gadu māca arī novada mācību (fakultatīvs 7. klasē). Nodarbībās skolēni iepazīst gan dzimto Baltinavas novadu, gan kultūrvēsturisko Latgales novadu.
Nodarbības klasē tiek papildinātas ar mācību ekskursijām. Skolotāja pati, rakstot projektus,
ir ieguvusi Vītolu fonda un Dauderu muzeja finansējumu skolēnu mācību ekskursijām. Inta
Ludborža bija nominēta tieši šai nominācijai, jo viņa, mācot novada mācību, palīdz jauniešiem apzināt dzimtās Latgales kultūrmantojumu un valodu kā Latvijas kopnacionālās
vērtības. Sveikt Intu kolēģi no Baltinavas vidusskolas bija aizbraukuši kuplā pulciņā.
I.Slišāns,
Baltinavas vidusskolas direktors

Afišas...

Pārdod dzīvojamo māju ar saimniecības ēkām Baltinavas centrā!
Par cenu vienosimies.
Tālr - 64563596
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