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Baltinavas
Vēstis
Baltinavas novada domes
informatīvais izdevums

Šomēnes esam cītīgi gatavojušies un pavadījuši Lieldienas. Esam kārtīgi
izšūpojušies, lai vasarā dunduri, odi un čūskas nekostu. Kāds 1. aprīlī
paspēja, kāds nepaspēja jokoties, taču arī par to nav jābēdā, turklāt, ir
tāds teiciens: „Ja pirmā aprīlī neviens nepiemāna, tad nav jābaidās
no krāpniekiem.”
Kopā esam sakopuši savu apkārtni. Gan individuāli, savas mājas apkārtne, gan novada teritorijas nu tapušas tīrākas un sakoptākas, pateicoties, vietējo cilvēku iniciatīvai. Darba vēl ir daudz, taču „Lielās
Talkas” laikā mēs pierādījām, ka esam gatavi rīkoties, veidojot krāšņāku
vidi sev apkārt.
Tulīt, tulīt jau klāt Māmiņu diena, kad ikviens savai māmiņai pateiksimies par
rūpēm un gādību. Pateiksim paldies par
dzīvības došanu, uztraukumiem, atbalstu,
mierinājumu un sapratni!
Izbaudiet šo krāšņo dabas ziedēšanas
laiku, jo nu jau pavisam drīz nāks vasara
ar saviem darbiem un pienākumiem!

Nr. 4 (11)
2014. gada Aprīlis

Komandu nakts spēles Baltinavā
„Zemes stundas 2014” ietvaros.

Madara

Baltinavas novadā, piedaloties
„Zemes stundas 2014” akcijā, tika
rīkotas komandu nakts spēles. Pasākumu rīkoja novada sabiedrisko
attiecību
speciāliste
Madara Balode, tūrisma informācijas konsultante Gunta Pudnika
un novada aktīvie jaunieši, kas
līdzdarbojās, vadot
kontrolpunktus.
Komandas un līdzjutēji pulcējās pie
kultūras nama, reģistrēja savas komandas ar oriģinālajiem nosaukumiem un gaidīja startu, lai dotos
gājienā uz kontrolpunktiem. Pasākumā piedalījās 7 komandas, kurās
katrā bija no 2-5 dalībnieku.

Komandas atbalstīt bija ieradušies
arī
vietējie iedzīvotāji,
kas,
pirms,
komandu starta,
deva dažādus
norādījumus,
lai komandas
sniegtu pēc iespējas labākus
rezultātus.
Katrai komandai tika izsniegtas
kartes ar norādījumiem, kur atrodas kontrolpunkti.
Akcijas ietvaros tika izslēgts ielu
apgaismojums, tāpēc, lai nenomaldītos un labāk būtu saredzams
veicamais ceļš, katrai komandai
tika izsniegtas iedegtas lāpas
. Uzdevumos tika veiktas dažādas
aktivitātes, kā, piemēram, komandas logo zīmēšana ar aizklātām acīm; bumbas vilkšana ar
„laso”, klucīšu meklēšana, ar karotēm rokot volejbola laukumu;
malkas nešana (sasietiem kopā)
kopējam ugunskuram.

Tā kā pēdējais kontrolpunkts notika pie parka estrādes, pie ugunskura, noslēdzoties uzdevumiem,
komandas sildījās, dzerot karstu tēju
un ēdot ceptas desiņas un pīrādziņus. Komandām tika uzdots arī papilduzdevums-spēļu laikā jāsameklē
5 priekšmeti, kas vislabāk raksturotu
savu komandu. Notiekumi bija tādi
- tam ir jābūt kaut kam asam, kaut
kam mīkstam, kaut kam dabīgam,
kaut kam aromātiskam, un kaut
kam, kam būtu jābūt katrās mājās.

Pēc atraktīviem komandu priekšnesumiem sekoja apbalvošana, kurā
katra komanda saņēma „garšīgas"
balvas un diplomus par piedalīšanos
Uzvarēja komanda (ar atbilstošu
nosaukumu) „Zibenszeļļi”, kas kontrolpunktu uzdevumus veica vislabāk. Uzvarētājkomanda balvās
saņēma arī Pasaules Dabas fonda sarūpētos suvenīrus
Visu pasākuma laiku komandu
starpā valdīja gan sacensību gars,
gan draudzība un saliedētība.
Pasākuma dalībnieki atzina, ka pasākums ir izdevies, ka šis bijis ļoti
patīkams veids, kā pavadīt „Zemes
stundu”.
Liels paldies jauniešiem, kas līdzdarbojās, vadot kontrolpunktus; aktīvajiem novada iedzīvotājiem, kā
arī novada domei, kas atbalstīja pasākuma tapšanu.
Teksts, foto: Madara Balode
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2014. gada aprīlis

Priekšsēdētājas sleja
Platiem vēzieniem ir iesoļojis pavasaris un ar
vienu kāju jau esam vasarā. Viss sazaļojis, acis
priecē kuplās ievziedu kupenas, ābeļziedi tūlīt
uzsmaidīs saulei, un mēs, kā jau lauku cilvēki,
pārvaram pavasara nogurumu un steidzam pārravēt zemeņu dobes, ieviest kārtību augļu dārzos. Graudi droši vien jau apsēti, bet kartupeļi
vēl asno, gaidot kad tiks likti vagā.
Patīkami, ka maijs sācies ar daudzām brīvdienām, kurās varēja veltīt laiku tam, kam ikdienā
tā neatliek- ierakties dārza darbos, doties piknikā pie dabas vai apciemot senus draugus un
radus.
Pašvaldībā rit ierastie darbi - katru nedēļu būvnieku sapulcēs sekojam
līdzi kā norit darbi vidusskolas ēkā. Cīnāmies, lai iegūtu projekta atbalstu
kultūras nama ēkas siltināšanai, aktualizējušies arī kultūrvēsturisko objektu
uzturēšanas un saglabāšanas jautājumi - jādomā kā rast finansiālu atbalstu
Breksenes kapu kapličas remontam un Romas katoļu baznīcas logu nomaiņai, jo tāds līdzekļu daudzums, kāds ir jāiegulda minētajos objektos,
pašvaldības budžetā nav pieejams.
Tuvākajā laikā novada teritorijā tiks uzstādītas norādījuma zīmes uz lauku
viensētām, tiks sludināts iepirkums Tilžas ielas melnā seguma atjaunošanai
un uzstādīts jauns tūrisma informācijas stends. Aktīvi darbojas pašdarbības
kolektīvi - piedalās skatēs, konkursos, koncertos un saņem atzinības. Prieks
par iesniegtajiem un atbalstu guvušajiem KNHM fonda konkursa
„Sabiedrība ar dvēseli” projektiem, par jauniešiem un visiem aktīvistiem,
kuri piedalījās Lielajā talkā!
Optimismu viesa arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra
Romāna Naudiņa vizīte mūsu novadā, kurš lika saprast, ka neatbalsta
patreizējo reģionālās attītības (9+21) politiku, bet iestājas par to, lai visiem
novadiem būtu dotas iespējas attīstīties. Cerēsim, ka vārdiem sekos arī
darbi!
28. maijā pie mums ciemosies Igaunijas Pärnu pašvaldības kolēģi, lai iepazītu pieredzi, kā tik mazs novads ir ieguvis tiesības pastāvēt un spēj nodrošināt pašvaldības funkciju veikšanu.
Aprīlis nu jau aizritējis. Maijs ir ne tikai lielākais pavasara darbu mēnesis
mūsu platuma grādos, arī pavasara kulminācijas mēnesis – gada skaistākais
mēnesis un iespējams, tādēļ maijs ir veltīts Dievmātei. Aicinu visus, kuriem
ir iespējas, piedalīties maija dziedājumos pie krucifiksiem ne tikai
Dievmātes godināšanai, bet arī ticības vairošanai katram sevī. Ticību nevis
tam, ka pēc gadiem dzīvosim tādā pārpilnībā kā Dānijā, bet ticību šodienai,
kurā prieks dzīvot, nevis vajag izdzīvot!
Lai priecē ziedonis dabā, turas laba veselība un veiksme pavada Jūs, mīļie
lasītāji, visos darbos!
Lidija Siliņa

Domes sēdes 17.04. lēmumi
Par līdzekļu piešķiršanu
Deputāti nolēma piešķirt līdzekļus 300.00 € apmērā skatuves tērpu iegādei Baltinavas sieviešu vokālajam ansamblim no Baltinavas Kultūras namam paredzētajiem līdzekļiem.
Par līdzfinansējuma piešķiršanu
Tika nolemts piešķirt biedrībai „Jaunieši Baltinavai” Baltinavas novada pašvaldības līdzfinansējumu no Baltinavas novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem 145,00 € apmērā
Balvu rajona partnerības izsludinātā KNHM fonda konkursa „Sabiedrība ar dvēseli 2014”
ietvaros realizētā projekta „Baltinavas novada muzeja un pirmsskolas izglītības iestādes
teritorijas apzaļumošana” (projekta kopējās izmaksas – 290,00 €) īstenošanai.
Par pašvaldības autoceļu un to posmu uzturēšanas klašu saraksta apstiprināšanu
Domē sēdē tika apstiprināts Baltinavas novada pašvaldības autoceļu un to posmu ar noteiktām ikdienas uzturēšanas klasēm ziemas un vasaras zezonās sarakstu
Par zvejas nomas tiesību izsoles apstiprināšanu
Deputāti apstiprināja Baltinavas novada domes Novērtēšanas un izsoļu komisijas 2014.gada
10.martā rīkotās rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas nomas tiesību izsoles Svētūnes ezerā rezultātus, un piešķīra nomā rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesības Svētaunes ezerā
2014.gadā un iedalīt zvejas limitu 2014.gadam – 30 (trīsdesmit) metrus garu tīkla limitu,
nosakot rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomas maksu 2014.gadā 39,20 euro apmērā
2 personām.
Par zemesgabala iznomāšanu
Iznomāt biedrībai „Jaunieši Baltinavai” zemesgabalu uz 5 gadiem Balvu rajona partnerības
izsludinātā KNHM fonda konkursa „Sabiedrība ar dvēseli 2014” ietvaros realizētā projekta
„Baltinavas novada muzeja un pirmsskolas izglītības iestādes teritorijas apzaļumošana”
realizācijai, zemes nomas maksu nosakot ārējos normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.
Iznomāt biedrībai „Jaunieši Baltinavai” zemesgabalu uz 5 gadiem projekta „Ontona un
Annes tematiskā parka izveide” realizācijai, zemes nomas maksu nosakot ārējos normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

2

Par zemes gabalu apvienošanu vienā zemes vienībā
Tika nolemts atļaut vienai personai apvienot zemes gabalus vienā zemes vienībā (nekustamajā īpašumā) ar kopējo platību 6,2 ha. Izveidotajai zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Par zemesgabala iznomāšanu
Sēdē tika lemts iznomāt vienai personai zemesgabalu platībā uz 5 gadiem, zemes nomas
maksu nosakot ārējos normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.
Par zemes platības un robežu precizēšanu
Tika apstiprināts zemes gabala platība un zemes gabala robežas saskaņā ar pievienoto
zemes gabala robežu plānu.
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
Deputāti nolēma izbeigt zemes lietošanas tiesības ar 2014.gada 24.janvāri vienai personai.
Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu
Sēdē tika lemts atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Lejas
mājas” Baltinavas novadā, ar mērķi veikt zemesgabala sadalīšanu, no nekustamā īpašuma atdalot zemes gabalu
Par pasākumu ieejas biļešu cenu
Tika apstiprinātas sekojošas Baltinavas Kultūras nama rīkoto pasākumu ieejas biļešu
cenas 2014.gadā:
1.1. Diskotēka – 1,50 euro;
1.2. Balle – 2,00 euro;
1.3. Koncerts – 3,50 euro;
1.4. Teātra izrāde – 4,00 euro
Par izmaiņām Baltinavas novada Vēlēšanu komisijas sastāvā
Deputāti nolēma ievēlēt Baltinavas novada vēlēšanu komisijas sastāvā Viju Ločmeli.
Ar pilnu domes sēžu lēmumu sarakstu iespējams iepazīties mājaslapā
www.baltinava.lv sadaļā Pašvaldība/domes sēdes.

VARAM ministrs Romāns Naudiņš
reģionālajā vizītē Baltinavas novadā
24.04. reģionālās darba
vizītes laikā VARAM
(Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas) ministrs Romāns
Naudiņš ar kolēģiem –
Jāni Ratkeviču(ministra
palīgu un padomnieku) un
Sanitu Karpoviču (preses
sekretāri ) viesojās
Baltinavas novadā.
Par sirsnīgu sagaidīšanu
parūpējās ansamļa „Vērmelīte” dalībnieki, kas ciemiņus sveica nodziedot
novada himnu. Priekšsēdētāja ciemiņiem dāvāja piemiņas veltes – novada
suvenīrus un vietējo uzņēmēju ražoto produkciju.
Uz tikšanos aicināta tika domes administrācija, iestāžu vadītāji, deputāti
un vietējie uzņēmēji. Iepazīstinot ar Baltinavas novadu, priekšsēdētāja L.
Siliņa sniedza ieskatu Baltinavas, kā atsevišķa novada, tapšanas gaitā. Arī
R. Naudiņš pastāstīja savu dzīvesgājumu līdz ministra amatam. Ministrs iepazīstināja ar saviem saplānotajiem darba uzdevumiem, ko paredzēts veikt
neilgajā turpmākās darbības laikā- 6 mēnešos.
Tikšanās laikā tika pārrunāti dažādi problēmjautājumi un aktualitātes novadā, valstī kopumā.
Ministrs apmeklēja arī „Amatnieki” un „Riekstiņi” zemnieku saimniecības.
Vizītes laikā ministra padomnieks cītīgi pierakstīja izteiktos priekšlikumus
un problēmas, kas būtu jārisina, kā arī solīja noskaidrot dažādus novadam
aktuālos jautājumus.
Teksts, foto: Madara Balode
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Aktuāla informācija lauksaimniekiem
Ir iesācies pavasaris, lauksaimniekiem intensīvs darbs – graudaugu sēja. Šī
gada savdabīgā ziema atstāja nelabvēlīgu ietekmi uz ziemājiem, ir jāpārsēj
lielas platības, kas graudaugu audzētājiem ir gan papildus izmaksas, gan ieguldītais darbs.
Lopkopības nozarēs situācija šogad ir dažāda. Piensaimniecībā pagaidām ir stabilas piena iepirkuma cenas. Piena kvota ir izpildīta par 99,10% un soda nauda
par piena kvotu pārpildīšanu piena ražotājiem nebūs jāmaksā. Jāatzīmē, ka šis gads
ir pēdējais kad piena realizācijas apjomus nosaka piena kvota, ar nākošo gadu piena
kvotas tiks atceltas un kā tālāk veidosies piena iepirkuma cenas, pagaidām grūti
prognozēt.
Samēra nozīmīgi ir samazinājusies iepirkuma cena gaļas liellopiem, pieaugums
tuvākajā laikā neprognozējas. Cūkkopības nozares darbību apgrūtina karantīnas
ieviestie nosacījumi, cerams, ka ar 2015. gada janvāri tie tiks atcelti un cūku realizācijai vairs nebūs ierobežojumu. Lopkopības nozarē viena no būtiskajām problēmām, kas tuvākajā laikā jāatrisina lauksaimniekiem ir kūtsmēslu krātuvju
būvniecība. No Ministru kabineta noteikumiem Nr. 628 „Īpašās vides prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs” izriet, ja novietne nodota ekspluatācijā līdz 2004. gada 28. jūlijam un tajā nav mēslu krātuves, 10 gadu laikā
jāveic tās rekonstrukcija. Tas nozīmē, ka dzīvnieku novietnei, ja tajā ir 10 un vairāk
dzīvnieku vienības, bet īpaši jutīgajās teritorijās piecas un vairāk dzīvnieku vienības, pēc 2014. gada 28. jūlijā ir jābūt nodrošinātai ar kūtsmēslu krātuvi. Pēc šī termiņa vairs nebūs spēkā atkāpe, kas pieļauj pakaišu kūtsmēslu pagaidu uzglabāšanu
uz lauka, vai salmu pamata.Saskaņā ar Zemkopības ministrijas izstrādāto kūtsmēslu
krātuvju standartu, krātuves var būt dažāda tipa – vaļējas, slēgtas, taču tām jānodrošina notece un jābūt vircas savākšanai. Krātuves minimālās prasības ir definētas
Ministru kabineta noteikumos Nr. 628 – ūdens necaurlaidīga pamatne un sienas.
Projektā Eiropas Komisijas plānos ir atzīt visu Latvijas teritoriju kā īpaši jutīgu,
un tas nozīmē, ka arī novietnēm ar piecām dzīvnieku vienībām būs nepieciešamas

Par konkursiem
Vispirms, gribu pateikt paldies visiem, kuri iesniedza priekšlikumus konkursu organizēšanas uzlabošanai. Iespēju robežas sagatavojot konkursu
Nolikumus centāmies iekļaut visus priekšlikumus, izpalika tikai tie, kas nebija
tehniski iespējami.
Tāpat kā iepriekšējos gados, arī šogad Baltinavas novada dome organizē divus
konkursus- „Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2014” un „Baltinavas novada Gada
cilvēks 2014”. Īsumā informācija par katru konkursu.
„Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2014”. Aptaujā iedzīvotāji atzinīgi novērtēja
konkursa norises kārtību, bija ieteikumi, vairāk izmantot foto materiālus, lai var
redzēt apbalvošanā iekoptos dārzus. Tas arī nolikumā šogad ir iestrādāts. Bija
priekšlikums atsevišķi vērtēt sētas ar tehniku. Man jāatvainojas, šis priekšlikums
šī gada konkursā vērtēšanā netika iekļauts, jo grūti izstrādāt kritērijus, pēc kādiem
sēta ar tehniku būtu vērtējama. Bet tas noteikti ir izdarāms, ja arī priekšlikuma autors iesniegtu savu redzējumu par kritērijiem. Vēl gribu sniegt skaidrojumu, ka bez
īpašnieka klātbūtnes arī iepriekš sakoptākā sēta netika vērtētas, vienmēr komisija
sazinājās ar īpašnieku. Vēl bija priekšlikums konkursu rīkot divos gados vienu
reizi, ja šis priekšlikums gūs atbalstu, tad nākamgad iespējams šis konkurss netiks
rīkots. Īsumā par konkursa Nolikumu. Arī šī gada konkursā paliek tās pašas piecas
nominācijas, kā iepriekš: Individuālās dzīvojamās mājas, Lauku sēta,
Daudzdzīvokļu māja, Pašvaldības iestādes, Uzņēmums. Sakoptākās sētas vērtēšanu
komisija veiks jūlija – augusta mēnesī. Vērtēšanas komisijas sastāvs: Ināra Daukste, Aelita Mežale, Ilona Keiša, Ingrīda Briede, Anna Priedīte. Savas sētas vērtēšanai īpašnieki var pieteikt, vai arī vērtēšanas komisijai ir tiesības uzaicināt
īpašniekus dalībai konkursā. Nolikumā ir izstrādāts nosacījums, ka pagājušā gada
nomināciju uzvarētāji šogad konkursā nedrīkst piedalīties. Par konkursa uzvarētāju
tiks atzīts tas, kurš būs savācis lielāko punktu skaitu. Rezultāti tiks publicēti novada
mājas lapā un informatīvajā izdevumā „Baltinavas Vēstis”. Apbalvošana notiks
Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltītajā pasākumā.
„Baltinavas novada Gada cilvēks 2014”. Aptaujā, par konkursa organizēšanu tika
saņemti kritiski aizrādījumi un pilnīgi pretēji. Nolikumu izstrādājot šī iemesla pēc
nebija iespējams veikt būtiskas izmaiņas. Nolikums palika būtībā tāds pats, kāds
bija 2013.gadā, papildinot to ar punktu, ka pagājušā gada nomināciju uzvarētāji
šogad konkursa nedrīkst piedalīties. Bija kritiska piezīme, ka netiek nominēti
jaunieši, kas atgriežas Baltinavā. Gribu paskaidrot, to, ka pagājušajā gadā tika nominēts jaunietis, nominācijā „Gada cilvēks lauksaimniecībā”, kurš atgriezies Baltinavā pēc studijām un izveidojis savu zemnieku saimniecību, tas bija Volmārs
Sutugovs. Par konkursa Nolikumu.
Šogad konkursā būs 10 nominācijas:
1.
Gada cilvēks novadā – par nozīmīgu ieguldījumu novada labā un tā

atpazīstamības veicināšanā – 1 nominācija;
2.
Gada cilvēks kultūrā – par nozīmīgu ieguldījumu kultūras darbā un
novada vārda popularizēšanu – 1 nominācija;
3.
Gada cilvēks izglītībā – par nozīmīgu ieguldījumu izglītībā un jaunatnes audzināšanā – 1 nominācija;
4.
Gada cilvēks sportā – par nozīmīgu ieguldījumu sportā un novada
vārda popularizēšanā – 1 nominācija;

Baltinavas novada domes informatīvais izdevums
kūtsmēslu krātuves.
Lai palīdzētu lauksaimniekiem finansiāli atrisināt problēmas ar kūtsmēslu krātuvēm, ZM pieņēmusi lēmumu izsludināt projektu iesniegumu pieņemšanu pasākumā
„Lauku saimniecību modernizācija” kūtsmēslu krātuvju būvniecībai, esošo rekonstrukcijai, būvmateriālu iegādei, stacionāro iekārtu iegādei. Projektu iesniegumu
pieņemšana no 2014. gada 9. maija līdz 2014. gada 9. jūnijam . Publiskais finansējums — € 4 000 000 (nav finansējuma reģionālā sadalījuma). Atbalsta pretendents — fiziska vai juridiska persona, kas ražo (ir noslēgts gads un iesniegta gada
ienākumu deklarācija vai gada pārskats) lauksaimniecības produktus. Attiecināmās
izmaksas vienam atbalsta pretendentam atlases kārtā nepārsniedz € 300 000. Atbalsta intensitāte –– 40% no attiecināmajām izmaksām (+5% personām, kas projekta iesniegšanas brīdī ir jaunākas par 40 gadiem; +10% būvniecība mazāk
labvēlīgo apvidu teritorijās; +10%, ja projektu īsteno piensaimniecības nozarē).
Maksimālās attiecināmās izmaksas publiskā finansējuma aprēķināšanai noteiktas
lagūnu būvniecībai — € 30 /m3, betonētajām kūtsmēslu krātuvēm — € 49,80 /m3
Trīs mēnešu laikā no brīža, kad stājies spēkā LAD lēmums par projekta iesnieguma
apstiprināšanu, jāiesniedz: dokuments, kas pierāda naudas līdzekļu pieejamību;
akceptēts būvprojekts tehniskā projekta stadijā, iepirkuma procedūru apliecinoši
dokumenti un būvatļauja. Projekts jāuzsāk īstenot ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā no
brīža, kad stājies spēkā LAD lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Projekta īstenošanas beigu datums ir 8 mēneši no brīža, kad stājies spēkā LAD
lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, bet ne vēlāk kā līdz 01.06.2015.
Iesaku visām saimniecībām, kuras vēlas palielināt ganāmpulku izvērtēt un parēķināt - vai nav jābūvē kūtsmēslu krātuve.
Gribu atgādināt lauksaimniekiem, līdz 15. maijam jāiesniedz LAD bloka kartes,
līdz 9. jūnijam var iesniegt papildinājumus un labojumus, līdz 1.jūnijam jāiesniedz
iesniegums par bezakcīzes dīzeļdegvielas saņemšanu, pievienojot D3 formu vai
gada pārskatu. Ja ir neskaidrības, lūdzu nāciet, kopīgi mēģināsim risināt visas problēmas.
Informāciju sagatavoja lauku attīstības konsultante S.Tabore
5.
Gada cilvēks uzņēmējdarbībā – par nozīmīgu ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā novadā – 1 nominācija;
6.
Gada cilvēks lauksaimniecībā – par nozīmīgu ieguldījumu lauksaimniecības darbībā, lauku vides sakopšanā, uzturēšanā un lauku dzīves vieda popularizēšanu, videi draudzīgu saimniekošanu – 2 nominācijas (viena lielo un vidējo
saimniecību starpā vairāk par 200 ha apsaimniekotās zemes, otra mazo saimniecību
starpā no 5-200 ha apsaimniekotās zemes);
7.
Gada cilvēks pašvaldības iestāžu darbā – par nozīmīgu ieguldījumu novada
darbā, par godprātīgu attieksmi pret veicamo darbu, novadu un sabiedrību – 1 nominācija;
8.
Gada cilvēks pašvaldības administrācijas darbā – par nozīmīgu ieguldījumu novada darbā, par godprātīgu attieksmi pret veicamo darbu, novadu un sabiedrību, – 1 nominācija;
9.
Gada jaunietis – (vecumā no 15 līdz 28 gadiem) par nozīmīgiem sasniegumiem mācībās, sportā, ārpusklases darbā, kas veicinājuši novada atpazīstamību
valsts mērogā – 1 nominācija;
10.
„Mūža ieguldījums” – par ilggadēju godprātīgu darbu un ieguldījumu sava
novada un tā iedzīvotāju labā – 1 nominācija.
Pretendentus nominācijām, izvirza Baltinavas novada iedzīvotāji, norādot savu
vārdu, uzvārdu, anketās: mājas lapā www.baltinava.lv un Baltinavas novada
informatīvajā izdevumā „Baltinavas Vēstis”, katrai nominācijai ierakstot vārdu un
uzvārdu, kuru izvirza, mazu pamatojumu īsa apraksta veidā, kāpēc tiek izvirzīts.
Pretendentus nominācijām piesaka līdz 2014.gada 1.oktobrim.
Nominācijas apbalvos Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltītajā pasākumā.
Visa informācija par konkursiem un konkursu Nolikumi ir pieejami Baltinavas
novada mājas lapā: www.baltinava.lv .
Informāciju sagatavoja S.Tabore

Informē sociālais dienests
Par martu
Marta mēnesī spēkā trūcīgas personas statuss - 147 personām.
Sociālajiem pabalstiem izlietotie līdzekļi € 2251,06.
No tiem:
- pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai
izmaksāts 24 ģimenēm € 1531.54
- dzīvokļa pabalsts - 5 mājsaimniecībām € 199,21
- pabalsts veselības aprūpei € 114,77
medikamentu iegāde bērniem izdevumu apmaksai €
15,17
stacionārās ārstēšanas izdevumu apmaksai 1 personai €
99,60
- aprūpes pabalsts - 9 personām € 384,21
- pieaugušo ēdināšanas pabalsts 1 persona € 21,33.
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„Satiec savu meistaru”
Aprīļa sākumā visā Latvijā notika jau par tradīciju kļuvušais pasākums
„Satiec savu meistaru”. Pasākuma laikā ikviens
iedzīvotājs tika aicināts apmeklēt meistardarbnīcas,
individuālās nodarbības,
paraugdemonstrējumus,
lekcijas, diskusijas un koncertu. Ikviens interesents varēja iepazīt un apgūt dažādas
prasmes, kas saistītas ar tradicionālo amatniecību, muzicēšanu, dziedāšanu, mutvārdiem
un zināšanas, kas saistītas ar
dabu un visumu, rituāliem un
svētkiem.
Baltinavas novadā iedzīvotājiem tika piedāvāti dažādi pasākumi. Baltinavas novada kultūras
namā 4. aprīlī etnogrāfiskā ansambļa sievas aicināja 1. - 6.
klašu bērnus apgūt latviešu tradicionālās rotaļdejas - kā, piemēram, „Kupla liepa izaugusi",
„Eima šeima pa puorim" un citas.
Muzikālo pavadījumu uz cītara
spēlēja Lucija Keiša. Pasākumam īpašu nozīmi piešķīra aktieri no Nacionālā teātra,
kas Baltinavā bija ieradušies, lai satiktos ar „Palādas” aktieriem, gatavojoties izrādes „Latgola.lv-2” pirmizrādei. Aktieri labprāt iesaistījās dejās un dziedāja līdzi
etnogrāfiskā ansambļa sievām. Mārtiņš Egliens kopā ar skolēniem gāja rotaļās un
dejās, pārējie aktieri kopā ar režisoru Valdi Lūriņu atbalstīja dejotājus, kā arī piebalsoja ar ģitāras un akordeona spēli.
Savukārt, Baltinavas aušanas darbnīcā, interesentiem bija iespējams iepazīties ar
to, kā top Ziemeļlatgales tautas tērpa brunči. 5. aprīlī no plkst. 10:00 novada muzejā
tika atklāta linu dvieļu izstāde, kuras ietvaros notika Ziemeļlatgales linu dvieļa izpētes un darināšanas meistardarbnīcas.
Apmeklētājiem bija apskatāma plaša dvieļu izstāde: Baltinavas novadu pārstāvēja
Iveta Gabrāne, Arīna Bistrova, Elvija Ločmele, Zanda Keiša, Inese Smirnova; Rugāju novadu - Marta Gailuma un Lolita Krebse; Viļakas novadu - Ligita Spridzāne,
Kristīne Kozlovska; Balvu novadu pārstāvēja - Jugita Boldāne, Leontīna Pundure;
Kārsavas novadu - Sandra Nagle.
Ar pieejamo informāciju un literatūras apskatu iepazīstināja novada bibliotekāre
Ināra Bubnova. Etnogrāfiskā ansambļa vadītāja Antoņina Krakope, Irēna Kaša,
Benita Mežale dalījās pieredzē un atmiņās kā agrāk tika pielietoti dvieļi.
Arīna un Elvija bija izpētījušas tautas
dziesmas, ticējumus par dvieļiem. Kā
viens no tiem bija: ja meita precējās, tai
pūrā bija jābūt 100 dvieļiem. Skolotāja
Iveta prezentācijā rādīja un stāstīja par sastopamajām aušanas tehnikām, tamborētajām mežģīnēm un dažādajiem
izšuvumiem uz dvieļiem.
Inese Smirnova mācīja tamborēt mežģīnes dvieļu galos. Bija iespējams uz dvieļa
nokopēt savus iniciāļus un tos izšūt. Tāpat
apmeklētāji paši izmēģināja savu roku aužamajos stāvos, uzsienot paminas un
aužot apmesto dvieli.
Milzīgs paldies izstādes dalībniekiem un
apmeklētājiem par atsaucību un aktīvu
līdzdalību dvieļu izstādes veidošanā!
Teksts: Antra Keiša,
pasākuma „Satiec savu
meistaru” Baltinavas
novadā
koordinatore,
foto: Zanda Keiša,
Madara Balode

2014. gada aprīlis

Pateicoties iedzīvotāju iniciatīvai, tiek
sakopts avotiņš
Oficiālajā „Lielās Talkas”
dienā 26. aprīlī Baltinavas
iedzīvotāji tika aicināti būt
aktīviem un piedalīties
avotiņa apkārtnes sakopšanas darbos.
Baltinavas Vecajā parkā pulcējās nepilni 20 entuziasti,
kas centīgi novāca sakaltušās
lapas, sadzīves atkritumus,
zāģēja nolūzušos kokus, kā
arī piedalījās pašas avota tilpnes tīrīšanā.
Pēc vairāku stundu rosīšanās talcinieki iestiprinājās ar talkas zupu un pārrunāja jau padarīto un to, kas vēl jāpaveic tuvākajā nākotnē.
Kopumā Lielās Talkas akcijā piedalījās daudzi novada iedzīvotāji, kas sakopa arī Svātūnes ezera
apkārtni un piedalījās vairāku Baltinavas kapsētu
sakopšanas darbos. Arī
skolas, rūpējoties par
savas apkārtnes tīrību, jau
pirms „Lielās Talkas” cītīgi strādāja, sakopjot vidi.
Darbs tika ieguldīts vērienīgs, tāpēc vēlētos pateikt lielu paldies visiem
talciniekiem, kas palīdzēja
klātienē un no attāluma,
kas palīdzēja ar līdzekļiem
un padomu.
Informēju, ka Baltinavas
novada bibliotēkā var apskatīties Baltinavas internātpamatskolas bērnu
darbu izstādi, kas īpaši veltīta Lielajai Talkai.
Teksts: „Lielās talkas 2014” organizatore Baltinavā,
Gunta Pudnika
Foto: Madara Balode

Iespēja skolēniem!
Darbs skolēnu vasaras brīvlaikā –
NVA aicina darba devējus pieteikt darba vietas skolēniem.
Laba ziņa skolēniem un viņu vecākiem – šovasar pēc 5
gadu pārtraukuma Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA)
atjauno skolēnu nodarbinātības pasākumu vasaras brīvlaikā! Ar NVA atbalstu vasaras mēnešos strādāt un iegūt
darba pamatprasmes, iemaņas un pirmo darba pieredzi
varēs jaunieši vecumā no 15 gadiem, kuri mācās vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Pasākums norisināsies no 2. jūnija
līdz 29. augustam, viena skolēna dalības ilgums – 1 mēnesis.
Darba devēji - pašvaldības, biedrības, nodibinājumi un komersanti – aicināti jau nākamnedēļ pieteikt darba vietas skolēniem vasaras brīvlaikā. Lai pieteiktos, darba devējam būs
jāaizpilda NVA mājaslapā ievietotā pieteikuma veidlapa un jāiesniedz NVA filiālē, kuras
administratīvajā teritorijā plānots izveidot darba vietu skolēnam.
NVA darba devējam nodrošinās dotāciju skolēna ikmēneša darba algai 50 % apmērā no
valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Otru pusi algas skolēnam maksā darba devējs, arī nodokļus no darba algas nomaksā darba devējs. Protams, darba devējs skolēnam
var maksāt arī vairāk nekā minimālo darba algu.
NVA nodrošinās dotāciju ikmēneša darba algai arī skolēnu darba vadītājam. Par 10 skolēnu
darba vadīšanu dotācijas apmērs būs vienas valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas
apmērā, attiecīgi dotācijas apmērs par viena skolēna darba vadīšanu būs viena desmitā daļa
no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Tātad, par viena skolēna nodarbināšanu
darba devējs saņems 160 euro skolēna darba algai un 32 euro skolēna darba vadītāja darba
algai pirms nodokļu nomaksas.
Tāpat NVA apmaksās skolēna veselības pārbaudes, ja to paredz normatīvie akti par obligātajām veselības pārbaudēm. Pasākuma laikā NVA nodrošina skolēnu apdrošināšanu pret
nelaimes gadījumiem darba vietā.
Skolēnu pieteikšanās plānota no maija vidus, paredzot, ka pieteikties pasākumam jaunieši
varēs elektroniski NVA mājas lapā vai klātienē filiālē. „Nodarbinātības pasākumu vasaras
brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības
iestādēs” īstenošanai piešķirts finansējums 2 miljonu euro apmērā. Tiek plānots, ka kopumā
darbā vasaras brīvlaikā varēs iesaistīties vairāk nekā 10 tūkstoši skolēnu.
Informācijas avots: Nodarbinātības valsts aģentūra

4

Baltinavas_Vestis_aprīlis_Baltinavas Vēstis 2014.05.06. 16:28 Page 5

2014. gada aprīlis

Baltinavas novada domes informatīvais izdevums

Aktivitātes Baltinavas vidusskolā
Latviešu mūziķi tiekas Pop-ielā
Ikgadējs pasākums Baltinavas vidusskolā ir Pop-iela. Katrs no mums vismaz
reizi mūžā ir vēlējies būs dziedātājs vai aktieris, vai vienkārši organizators
kādam pasākumam, producents vai režisors. Pop-iela katram ir iespēja izrauties un parādīt savas spējas visās augstākminētajās nozarēs, jo visi, droši
varu apgalvot, visi ir dziedājuši dušā vai ar ķemmi pie spoguļa.
Turpinot tradīciju, 25. aprīlī Baltinavas kultūras namā skanēja labākās jaunās un
vecās latviešu dziesmas. Pasākumu atklāja 11.klase ar dziesmu popūriju, jeb –
Mužīgais
unisons
„Ceļu
policistu
dziesma”, „Tu mans
mīļais čipendeils” un
dziesmu „Mēs rullējam” Skaidrītes un
Mildiņas izpildījumā.
Viņas arī turpināja
vadīt vakaru un iedrošināt katru, kas devās
uz skatuves. Vadītājas
uzsvēra, ka bez skatuves, dalībniekiem un
atbalstītājiem ir nepieciešamas vēl citas
nozīmīgas lietas, lai
pasākums būtu izdevies - žūrija un sponsori. Žūrijas komandu veidoja– Lelde
Logina, Klinta Ločmele, Kristīna Lapsa, Gunta Pudnika, Velta Mītke un Ilgvars
Keišs. Ne mazāk svarīga lieta, ir arī sponsori, kas palīdzēja un atbalstīja pasākuma
tapšanu.
Lielu paldies sakām - Z.s. „Zirdziņi”, „Jaunā Odumova”, „Mītkes”, „Krustceļi”,
„Amatnieki”, „Riekstiņi”, „Malnava”, „Austrumozoli”, „Avots”, piemājas
saimniecībai „Kronīši”, SIA „Paipalas”, veikaliem „Pietālavai„ i.u. „Pie Ieviņas”,
SIA „Mārbe” -veikalam „Ceļmalas”, Indrai Ločmelei, Baltinavas novada domei,
Baltinavas vidusskolai.
Kad viss bija gatavs, pasākums varēja sākties, un pirmā skatuvi „iekaroja” 6.
klase ar Lauri Reiniku un dziesmu „Es skrienu”. Pēc tam, visus klātesošos priecēja
3. klase, Puncuļu ģimene un dziesma „Lobs bej puika”. Pēc abu mīlas stāstu Laura Reinika, Jezupa un madaļonkas, skatuvi iekaroja viesmākslinieces –dejotājas
no Rekovas.
Viens no Mildiņas bērnības sapņiem ir uzstāties un piedalīties konkursos, un, piepildot šo sapni, uz skatuves kāpa 4. klase - Valērija Satibaldijeva ar dziesmu
„Skaista muižeņa”. Pēc liriska un skaista priekšnesuma kontrastu radīja 5. klase
un Graumaņu ģimene ar dziesmu „Es čigāna meita biju”. Meitenes visus skatītājus
pārsteidza ar lustīgu deju un krāšņiem tērpiem! Lai dalībnieki labāk sagatavotos
un noskaņotos savas uznācienam uz skatuves, publiku iesildīja viesmākslinieces
no Balviem – deju grupa „Di-dancers crew”.

Dziedam, mācāmies un atkal dziedam!
Baltinavas vidusskolā visiem ierasts pasākums ir dziedošie starpbrīži, kuru
laikā katrai klasei ir jānodzied kāda pavasarīga, jautra dziesma. No sākuma
visi bija ļoti kautrīgi un saņemties nevarēja neviens. Mūsu skolā aug īsti drosminieki - kā pirmie ar savām balsīm 3. stāvu un visu skolu pieskandināja jaunāko
klašu skolēni. Katrs starpbrīdis bija piepildīts ar pazīstamām melodijām, un skanēja
visa skola. Pašpārvaldes pārstāvji, kas vadīja šo pasākumu, iedrošināja katru klasi
nodziedāt dziesmu, kā arī uzzīmēt to kā izskatās pavasaris un novēlēt labus vārdus
sev, pavasarim un visiem pārējiem uz plakātiem, kas šobrīd apskatāmi skolas pirmajā stāvā.
Katrā starpbrīdī dziedājām līdzi skanīgām dziesmām, piemēram, „Zīlīte”, „Kur
tu teci”, „Dietu, dietu jaunas meitas”, „Bēdu manu lielu bēdu”, „Tik vienu zelta
vasaru” un citas. Smaidu izraisīja jaunāko klašu uzstāšanās, kuri dziedāja no visas
sirds, cik labi vien varēja. Ievērību izpelnījās arī 8.klase, kuri izpildīja „vispavasarīgāko” dziesmu, tikai krievu valodā jeb „Чумачечая весна”.
Kā pēdējie dziedošajos starpbrīžos uzstājās 12. klase ar īstu latgaliešu dziesmu,
kuru visi jau zināja no viņu žetonu vakara repertuāra. Un kāpēc gan ne, ja šī
dziesma liek dzīvot līdzi ikkatram klausītājam? Neskatoties uz jautrajām un pavasarīgajām dziesmām, kļūst nedaudz sērīgi, saprotot, ka šie bija pēdējie dziedošie
starpbrīži divpadsmitajiem. Tomēr dziesmas vārdi mums atgādina : „Es aizeju, tu
nabādoj, es sātā byušu vokorā!”
Teksts, foto: Klaudija Supe 12.klase

Vadītāja Skaidrīte pasākuma laikā kaut kur pazaudēja savu lidmašīnu, un to atrast
palīdzēja 7. klase un Prāta vētra ar dziesmu „Lidmašīnas”. Taču pavisam citu noskaņu zālē radīja 8. klase ar priekšnesumu „Bēbīšu maršs” (Intars Busulis). Smaidu
izraisīja viņu tērpi un deja, kas lika atcerēties bērnību.
Krasu kontrastu radīja un meiteņu sirdis kausēja viesmākslinieki no Baltinavas
kristīgās internātpamatskolas – Riču ģimene un dziesma „Jau sūra elpa”. Ja šis
priekšnesums lika kust meitenēm, tad dejotājas no Balviem noteikti lika iekarst
puišiem ar savu otro deju šajā vakarā.
Pēc 2 viesmākslinieku priekšnesumiem atsākās Pop-ielas konkursantu uzstāšanās.
Skaidrīte un Mildiņa atcerējās savu jaunību, atcerējās, kā dejoja katrā ballītē, un
traucās ar mašīnu, kur acis rāda. Šīs atmiņas viņām uzausa atmiņa tāpēc, ka nākošie
konkursanti bija 9. klase ar dziesmu „ES brunete, es brunete”. Nedaudz diskutējot
pēc šī priekšnesuma, viņas nonāca pie secinājuma, ka tik pat lieliska dziesma gan
dejai, gan braucienam ar mašīnu būtu Olgas Rajeckas dziesma „Saule riet”. Priekšstatu par šo dziesmu un skaistu deju radīja 10. klase pavisam tautiskā izskatā. Apbrīnojot viņu deju, nonācām pie secinājuma, ka visa rezultāts ir smags darbs un
daudzie treniņi, jo ne visi taču var locīties kā melnā, baigi lokanā pantera. Taču
to, ko var izdarīt pantera, mums rādīja 12. klase ar priekšnesumu „Melnā pantera”Alda Ģēģera dziesma.
Savā priekšnesumā 12.
klase atgādināja arī
„Ceļa
policistu
dziesmu”,
ar kuru pasākumu atklāja
vakara organizatori.
Kad visas klases bija
uzstājušās un varēja atviegloti uzelpot, darbs
sākās žūrijai, kurš, jāteic,
nebija viegls, jo katrs
priekšnesums ar kaut ko
izcēlās – šovu, atraktivitāti, tērpiem, dejām.
Žūrijas viedokļi par to, kurš pelnījis uzvaru, dalījās, un, kamēr viņi vienojās par
vietu sadalījumu, visus priecēja gan Rekovas deju grupas „Čabulītes”, gan Balvu
deju grupas „Di dancers crew” uzstāšanās. Žūrija bija apspriedusies un ilgi gaidītais brīdis bija klāt – rezultātu paziņošana. 1.-7. klašu grupā 1.vietu ieguva 3. klase,
2.vietu ieguva 4. klase un 3. vietu ieguva 5.klase, savukārt, vecākajā, 8.-12. klašu
grupā godpilno pirmo vietu ieguva 8. klase, 2. vietu ieguva 12. klase un 3. vietu –
9. klase. Savu simpātiju balvu un iespēju apmeklēt grupasTransleiteris koncertu
Rekovā bez maksas 12. klasei pasniedza Kristīna Lapsa.
Vēlreiz lielu paldies sakām žūrijai, sponsoriem, Vilhelmam Laganovskim par pasākuma iemūžināšanu fotogrāfijās, Jānim Rakitovam un Mārim Keišam par pasākuma apskaņošanu, viesmāksliniekiem, un, protams, arī visiem, kas gatavojās,
uzstājās, piedalījās un visiem, kas atbalstīja šo pasākumu!
Teksts, foto:Beāte Graudumniece 11.klase

Spraiga cīņa volejbola sacensībās

5. aprīlī Baltinavas novada sporta
hallē norisinājās veterānu sacensības volejbolā. Šogad, Baltinavas
vidusskolas „A” grupas meitenēm
bija lieliska iespēja piedalīties šajās
sacensībās, kaut arī viņu komandā
nebija ne vienas veterānes. Par labāko sieviešu veterānu komandas
titulu cīnījās 3 komandas - Nautrēnu
pagasta komanda, Baltinavas
novada komanda un Baltinavas vidusskolas komanda.
Izloze noteica, ka pirmajā spēlē mūsu skolas meitenēm jādodas cīņā pret
Nautrēniem. Spēle bija patiesi spraiga un emocionāla, lai gan pirmo setu
mūsu meitenes zaudēja ar rezultātu 23-25, nākamajos divos setos viņas bija
pārākas pār pretiniecēm. Ceturtajā setā kļūdas servju uzņemšanā neļāva uzvarēt, kā arī izšķirošajā, piektajā setā ar rezultātu 13-15 mūsu skolas komanda piekāpās Nautrēniem. Otrajā spēlē pret savām novadniecēm
meitenēm pietrūka spēka, lai saņemtos un cīnītos, tāpēc piedzīvots zaudējums visos trijos setos. Rezultātā trešā vieta, bet galvenais jau ir iegūtā pieredze! Komandā spēlēja- Agita Keiša, Lāsma Mežale, Beāte
Graudumniece,(11.klase) Aiga Boldāne, Anastasija Bolgarova,(10. klase)
Kristīne Keiša, Sandra Petrova (9.klase)! Sveicam!
Teksts, foto: Agita Keiša 11.klase
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Aktivitātes Kristīgajā internātpamatskolā
Gavēņa laiks Baltinavas Kristīgajā internātskolā
Gavēņa laiks Baltinavas Kristīgajā internātskolā sākās ar Meteņu svinēšanu.
Šogad tas bija pavisam savādāk nekā citus gadus, jo ziema mūs lutināja ar
gluži pavasarīgu laiku un mazliet skumjas radīja tas, ka nebija sniega kupenu.
Gavēņa laikā skolā notika vairāki
pasākumi, kas bija ļoti cieši saistīti ar Kristus Mīlestību – Dieva
Mīlestību, ar pārdomu laiku un
Kristus Augšāmcelšanās svētkiem.
Klusajā pārdomu laikā katra
klase kristīgās mācības nodarbībās skatījās filmu par Jēzus dzīvi.
Skolēni šo filmu Gavēņa laikā
skatās jau vairākus gadus, bet
katru gadu viņi atklāj priekš sevis
kaut ko jaunu par Dieva Dēla
Mīlestību. Katru gadu meitenes
dziļi aizkustina Jēzus krustā sišanas aina un noņemšana no krusta… Mēs cenšamies
izprast to, ka Jēzus cieta arī par mūsu nedarbiem un ļaunajām domām.
Šajā pārdomu laikā bijām kopā ar prāvestu Staņislavu arī Krustaceļā. 25. martā
devāmies uz Baltinavas Romas katoļu baznīcu, kur kopā ar prāvestu atcerējāmies
Jēzus nodošanu un ceļu uz Golgātu, klausījāmies prāvesta skaidrojumus par šiem
notikumiem un lūdzāmies – lūdzāmies paši par sevi, par savām ģimenēm un par
skolu.
Nu jau vairākus gadus mūsu skolai ir izveidojusies laba sadarbība ar Latvijas
Kristīgo Misiju un skolēni piedalās projektā „Vislielākā dāvana”.

Sociālo zinību pēcpusdiena
Aprīlī Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā notika Sociālo zinību
pēcpusdiena, kurā piedalījās skolēni vecuma grupā no 1. līdz 9. klasei. No
katras klases piedalījās komanda, kura sastāvēja no 3 komandas locekļiem.
Dalībnieku komandas bija izvēlējušās nosaukumus, kas bija katras komandas
talismans – „Gribam zināt”, „Niknie Vilki”, „Stiprās ķerras”, „Čaklās
švammītes”, „Stiprie”, „Jautrie zābaciņi”.
Sākumā sociālo zinību skolotājas noorganizēja nelielu iesildīšanās uzdevumu
katrai komandai, kurā skolēni atcerējās dažādas tēmas, kas saistās ar sociālo zinību
mācībām. Pēc veiksmīgas iesildīšanās skolēni devās ceļojumā pie sociālo zinību
skolotājiem, kas katrs savā telpā bija sagatavojuši skolēniem kādu noteiktu uzdevumu. Pie skolotājas Lienes Čugurovas skolēni pārbaudīja savas zināšanas vides
saudzēšanā un pārbaudīja savas iemaņas atkritumu šķirošanā. Skolotājas Regīnas
Lāces grupā skolēni sacentās zināšanās par personīgo higiēnu. Skolotāja Ingrīda
Briede deva iespēju skolēniem pārbaudīt darba iemaņas galda klāšanā. Skolotājas
Marijas Skabas vadībā skolēniem bija iespēja pierādīt savas zināšanas par naudu
un finansēm Latvijā. Tāpat pēcpusdienas sekmīgā tapšanā sociālo zinību skolotājiem palīdzēja skolotāja Violenta Kubuliņa, praktikante Līga Careva un skolas
medmāsa Veneranda Zalcmane, kas pārbaudīja skolēnu zināšanas par aktuāliem
veselības saudzēšanas pasākumiem un aicināja skolēnus dzīvot
veselīgu dzīvesveidu.
Skolā valdīja sacensību gars un
bija patiess prieks un gandarījums
redzot skolēnu ieinteresētību,
centību, jo ikvienam no Sociālo
zinību pēcpusdienas dalībniekiem
bija iespēja pārbaudīt zināšanas,
prasmes un iemaņas par dažādām
tēmām, ko apgūst sociālo zinību
stundās. Visiem dalībniekiem bija labi rezultāti, bet 1. vietas ieguvēji bija 7., 8.
klases zēni – Jānis Reimandovs, Aleksandrs Jerjomins un Aigars Jeršovs.
Teksts: Skolotāja L.Čugurova
Foto: BKI arhīvs

Piedalāmies Lielajā talkā
29. aprīlī skolēni, kas
pavadīja nedēļas nogali skolā,
kopā ar skolotājām piedalījās
Baltinavas novada organizētajā Lielās Talkas pasākumā,
darbojās ar interesi, jo kopā
darīts darbs ir aizraujošs.
Teksts: Sociālā pedagoģe
G.Prokofjeva
Foto: BKI arhīvs
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Katru Valentīndienu bērni gaida ar nelielu satraukumu – būs vai nebūs? Būs vai
nebūs dāvana, kas ir ceļojusi Dieva Mīlestības vārdā no Amerikas, Anglijas vai pat
Austrālijas? Dievs mūs ļoti mīl, mīl caur svešiem cilvēkiem, mīl caur jaukām dāvanām. Šogad pasākumā „Vislielākā dāvana’’ 1.aprīlī bijām kopā ar prāvestu
Staņislavu, kurš stāstīja par katra cilvēka Vislielāko Dāvanu – Dieva Dēlu Jēzu!
Savu Mīlestību arī mēs varam dāvāt viens otram caur labu vārdu, mīļu smaidu,
draudzīgu rokasspiedienu, jauku rotaļu. Kopā ar prāvestu mācījāmies sūtīt sveicienus caur rokasspiedienu, smaidus caur daudzbalsīgu kori un lietus piļu pilēšanu caur pirkstu rotaļām. Arī prāvests mums dāvāja
Dieva Mīlestību caur savu klātbūtni. Paldies viņam par to!
Nu jau par tradīciju ir kļuvusi pensionēto skolotāju un skolas darbinieku sveikšana Lieldienās. Apsveikumus gatavoja skolas mazpulcēni.
Gavēņa laikā skolā notika arī Svētā Mise – 27. martā. Tā ir
neatņemama mūsu skolas kristīgās dzīves sastāvdaļa – visiem kopā
svinēt tikšanos ar Jēzu.
Skolotāji un tehniskie darbinieki Gavēņa laiku noslēdza ar
Vissvētākā Sakramenta adorāciju baznīcā pie Kristus kapa altāra.
Ir patiess prieks par to, ka adorācijā piedalās arī mūsu skolas
darbinieku ģimenes.
Pateiksimies Dievam par svētīgo Gavēņa laiku un prieka pilnajiem Jēzus
Augšāmcelšanās svētkiem! Ļausim Dieva Garam pildīt mūs un pavērt mūsu skatus
pāri mūsu iespēju robežām. Mēģināsim kaut uz brīdi saprast Dieva varenību un to,
ka mēs neko no tā nesaprotam. Ļausim Dieva augšāmcelšanās spēkam mainīt un
nest mūs jaunā pārdzīvojumā!
Jēzus patiešām ir augšāmcelies! Un tas ir mūsu ticības un dzīves pamats.
Teksts: Skolotāja M. Kušnire
Foto: BKI arhīvs

Lieldienas košas un raibas
Septītā gavēņa nedēļa, Baltinavas Kristīgajā skolā pagāja svētku gaidīšanas
zīmē.14. aprīlī tika pabeigts Lieldienu noformējums skolas telpās.
Otrdiena izvērsās darbība un rosīga, jo tika veikta lielā pavasara tīrīšana skolas
teritorijā. Šis pasākums deva gandarījumu par padarīto, jo rudens un ziema savas
pēdas vēl bija atstājusi. Dienu noslēdza ugunskurs un desiņas pēc uzkopšanas
talkas. Desiņas no lielās bļodas pazuda vienā rāvienā, jo darbs bija nogurdinājis
visus talciniekus. Viss var sākt zaļot un ziedēt!
Trešdiena skolā jau bija īsta svētku diena. Skolā ciemojās mūs skolas vislabākie
draugi un ilggadēji atbalstītāji un sponsori – Latvijas Bērnu bāreņu fonds (LBF)
ar visu komandu un šoreiz arī mākslinieku – Kasparu Markševicu. Kaspars
dziedāja dziesmas no sava jaunā topoša albuma, kas iznāks maijā - ļoti liriskas un
mierīgas dziesmas, kas iederējās klusajā nedēļā pirms svētkiem. LBF prezidents
teica uzrunu un savām darbiniecēm lūdza palīdzēt izdalīt sarūpētos našķus.
Skolēnus īpaši iepriecināja šokolādes olas ar pārsteigumiem, jo ikviens taču mīl
pārsteigumus.
Ciemiņi skolā ieradās jau iepriekšēja vakarā, uzspēlēja basketbolu ar vecāko
grupu puišiem un cīnījās ar pingponga galdu. Uzvaru guva LBF prezidents Juris
Bricis. Pēc koncertiņa rīta pusē visiem likās sarežģīti noskaņoties mācību darbam.
Zaļā ceturtdiena pagāja jau māju sajūtu vadīta, jo visi devās mājās gaidīt svētkus.
Teksts: Sociālā pedagoģe G.Prokofjeva
Foto: BKI arhīvs

Konkurss „Darini Ābeci!”
Ir tapusi mūsdienu bilžu ābece ar
400 pamācībām Latvijas bērnu un
jauniešu skatījumā. UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija, uzņēmums „Lielvārds” un „Lielvārds
IT” sadarbībā ar Valsts izglītības
satura centru un Latviešu valodas
aģentūru organizēja konkursu
„Darini ābeci”, kurā piedalījās arī
skolēni no Baltinavas Kristīgās
internātpamatskolas.
Alfabēta zīmēšanai bija jāizmanto
interaktīvās tāfeles rīki, - vizuālās
kompozīcijas - zīmēti alfabēta burti ar tiem pievienotu savas pamācības divrindi
vai aktuālu vēstījumu mūsdienu bērniem un jauniešiem. Skolotājas Vinetas Kašas
vadībā informātikas stundās un fakultatīvajās nodarbībās skolēni uzzīmēja vairāk
nekā 20 zīmējumus. 400 zīmējumu konkurencē Dzidras Loginas zīmētais burts G,
groza zīmējums un pamācība „Grozā lasi ogas, domā labas domas” ieguva balvu.
Dz. Logina 10. maijā saņems simpātiju balvu no konkursa organizētājiem.
Visi zīmējumi ir pieejami www.darini.lv
Teksts: Skolotāja V.Kaša
Foto: BKI arhīvs
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Kāpj pa „Garo PUPU”

26. aprīlī Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas 4. - 6. klases skolēni un
skolotājas Anna Circene un Skaidrīte Keiša projekta „Garā pupa” ietvaros
devās ekskursijā uz Rīgu. „Garās pupas” ideoloģija pauž domu, ka cilvēks
kļūst par sabiedrības locekli pamazām. Šis ceļš sākas jau agrā bērnībā - ar
kultūras, mākslas, literatūras, mūzikas un teātra palīdzību.
Projekts „Garā pupa” cenšas kultūru padarīt pieejamu ikvienam Latvijas bērnam!
Skolēnus sagaidīja „Garās pupas” pārstāvis pie Latvijas Nacionālās operas (LNO)
un pavadīja ekskursantus visas dienas garumā. Katram skolēnam izsniedza ceļa
maizi – maisiņu ar našķiem un info bukletiņu par „Garo pupu”.
Sākumā visi kopā apskatījām LNO, izrādās, ka skatuve ir grandioza un ir pat
īpaša ieeja zirdziņam, kas piedalās kādā no izrādēm. Skolēni bija liecinieki mēģinājumam un izmantoja lielisku iespēju pasēdēt prezidenta ložā. Kopīgi visi ieturēja
pusdienu maltīti operas kafejnīcā. Iestiprinājušies visi gides pavadībā devās uz
Vecrīgas pusi aplūkot vēsturiskās celtnes, redzēt Rīgas vārtus, apskatīja Pētera
baznīcu, redzēja trīs brāļu mājas un pilsētas šaurāko ielu. Mēģināja izlūgt laimi
pabružājot Brēmenes muzikantu statuju. Lielus pārsteigumus skolēniem sagādāja
Biržas māja mākslas muzejs, vecā tirgoņu māja, kura sevī glabā pārsteidzošo noslēpumu – mūmiju. Iepazinām austrumu tautu tradīcijas, apģērbus, svešu un tālo
kultūru.
Dienas noslēgumā skolēni viesojās Rīgas leļļu teātrī un skatīja izrāde „Snaudošā
pūķa pasaka”. Pirms došanās mājup Kristīgās skolas skolēnu grupa iegriezās atpūtas kompleksā „Lido”, kur pabaudīja skaisti noformēto kompleksu. Katram bija
iespēja izvēlēties kādu no atrakcijām, jo kopīgi tika tērēta naudas balva par piedalīšanos Balvu Amatniecības vidusskolas organizētajā modes skatē.
Lieliski pavadīta diena un vesels lērums piedzīvojumu ko atcerēties!
Teksts: Sociālā pedagoģe G. Prokofjeva
Foto: BKI arhīvs

Skolotāju profesionālā pilnveide
Aprīļa mēnesis arī skolotāju darbā izvērsās ļoti rosīgs.
9. aprīlis noritēja jaunas pieredzes meklējumu zīmē, jo Kristīgās skolas
skolotāju delegācija devās uz Gulbenes novada Sveķu skolu, kurā arī mācās
skolēni ar speciālām vajadzībām. Tika iepazītas telpas pēc renovācijas,
aplūkota bērnu darbu izstāde, apmeklētas stundas un izjautāti kolēģi par viņu
iecienītākajām darba metodēm. Palūkojoties uz citu darbu, ikdienu ir iespēja
vērtēt savu darbu, gūt kādu inovāciju savai ikdienai.
Skolēni šajā skolā arī ir iecienījuši bibliotēku, „c” grupu skolēni darbojas ar planšetdatoriem, pēc devītās klases skolēni apgūst pavāra palīga, remonstrādnieka palīga un tirdzniecības zāles darbinieka profesijas. Ļoti aizraujoša likās iespēja
skolēniem trenēties brīvdabas trenažieros, kas izvietoti skolas pagalmā.
Mācību pārzine Vineta Kaša apmeklēja e-klases konferenci Rīgā, kura uzzināja
daudz novitāšu, kas skars arī Kristīgās skolas dzīvi nākotnē.
Skolotāja Ausma Lipska piedalījās konferencē Rīgā „Nāc līdzās!” un Velta Ļvova
-speciālo skolu matemātikas skolotāju seminārā Bauskā.
23. aprīlī sanāca kopā metodiskās padomes dalībnieki, pārrunāja padarītos darbus,
plānoja maiju pasākumus, jo arī maijs solās būt ļoti rosīgs un darbīgs mēnesis.
25.aprīlī skolas direktore apmeklēja speciālo skolu direktoru semināru Rīgā.
Direktori tika iepazīstināti ar LU darba grupas pētījumu par speciālo skolu darbību,
IZM pārstāvji runāja par dažādām aktualitātēm, t.sk. par speciālo skolu iespējām
apgūt Eiropas struktūrfondu līdzekļus.
Teksts: Sociālā pedagoģe G.Prokofjeva
Foto: BKI arhīvs

Notikumi pirmsskolā
Zaļās ceturtdienas aktivitātes
17. aprīlī Baltinavas pirmsskolas izglītības iestādē audzēkņi un vecāki tika
aicināti uz Lieldienu ieskaņas pasākumu „Notikums Zaļajā ceturtdienā”.
Gudrā vārna (skolotāja Skaidrīte) stāstīja bērniem un ziņkārīgajai vardei (skolotājai Aļonai) dažādus ticējumus par Zaļo ceturtdienu: kas jādara šajā dienā, lai
dārzā izaugtu laba raža, atgādināja, ka šajā dienā neko nevar nest mājās no meža,
lai kukaiņi nenāktu mājās u. c.
Varde un vārna aicināja bērnus iet rotaļās, un parādīt vecākiem, ko ir iemācījušies,
gatavojoties šim pasākumam. Kopā ar mūzikas skolotāju Solvitu bērni nodziedāja
sagatavotās dziesmas. Bērni satika Lieldienu zaķi, kuram palīdzēja nokrāsot olas. Arī
vecākiem bija jāpiedalās rotaļās.
Pasākuma noslēgumā bērni saņēma starptautiskās kristiešu
organizācijas
„Samaritan’s
Purse” un sadarbības partneru
Latvijā, kristiešu draudzes
„Prieka Vēsts” projekta „Vislielākā dāvana” ietvaros sarūpētās dāvanas.\

Teksts, foto: Baltinavas PII vadītāja Ilze Ločmele

Sporta aktualitātes skolā
Boulinga sacensības šinī mācību gadā
noslēgušās
7. aprīlī skolas divas skolēnu komandas devās uz Rīgu uz speciālo
skolu Boulinga sacensību noslēguma pasākumu t/c Riga Plaza, kas norit
ar Latvijas Bērnu bāreņu fonda labvēlību.
Šoreiz skolas abām
komandām bija iespēja pacīnīties savā
starpā, otrais raunds
notika starp mūsu uzvarētājkomandu un
Sveķu skolas komandu, nācās gan piekāpties,
nedaudz
atpaliekot no pirmās
vietas.
Kopvērtējumā iegūta
2.vieta. Skolēni ir sajūsmināti par iespēju
piedalīties šajās sacensībās, trenējoties un spēlējot jau, ir pagājuši trīs gadi.
Skolēnu padomes pārstāvji izsaka lielu pateicību LBB fondam un skolas
administrācijai par doto iespēju piedalīties šajās sacensībās.

Latvijas panākumi sacensībās Austrijā
No 24. līdz 27. aprīlim Austrijā un Lihtenšteinā norisinājās Eiropas
olimpiskais florbola turnīrs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Latvijas
florbolistu komanda, kuras sastāvā startēja arī mūsu skolas audzēknis
Andis Timenieks, kļuva par pirmās, spēcīgākās divīzijas bronzas
medaļnieci! Kopā florbola turnīrā piedalījās 16 valstu izlases.

Treniņnometnes Gaujienā un Spārē
Visu aprīli dažādās Latvijas vietās notika Latvijas Speciālās
olimpiādes treniņnometnes, kurās piedalījās Baltinavas Kristīgās skolas skolēni. 9.klases skolēns Andis Timenieks piedalījās florbola izlases
treniņnometnē Spārē, lai dotos izlases sastāvā uz sacensībām Austrijā.
Meitenes - Lidija Jerjomina un Jeļena Hardina no 14. – 16. aprīlim
Gaujienā trenējās kopā ar citām Latvijas izlases meitenēm sieviešu futbolā.
Valsts godu meitenes dosies aizstāvēt uz Gruziju no 13. maijā līdz 19. maijam.
Meitenes par treniņnometnēm stāsta, ka tas ir bijis diezgan smags laiks, jo
viss dienas ritējums tika pavadīts treniņos, bija nogurdinošs, bet ļoti
aizraujošs.
Sporta aktualitātes apkopoja: Sociālā pedagoģe G.Prokofjeva
Foto: BKI arhīvs

Apbalvoti čaklākie zīmētāji
23. aprīlī Balvos notika starpnovadu
vizuālās mākslas konkursa „Mana ģimene”
dalībnieku darbu izstādes atklāšana un
nominēto darbu autoru apbalvošana.
Pavisam no Baltinavas pirmsskolas izglītības
iestādes tika iesniegti 8 bērnu darbi (Artas
Smirnovas, Kristera Logina, Viktorijas Oļipovas, Riharda Kokoreviča, Ievas Kozlovskas,
Esmeraldas Juhmanes, Danielas Juhmanes un
Kristapa Ločmeļa darbi). Uz izstādes atklāšanu tika uzaicinātas: Viktorija Oļipova un
Daniela Juhmane, kuru darbus žūrijas komisija izvirzīja apbalvošanai.
Viktorijas Oļipovas darbam tika piešķirta nominācija – „Laimīgā noskaņa”, Danielas Juhmanes darbam – „Pacietīgs
mīluļa attēlojums”.
Visiem konkursa dalībniekiem un izglītības iestādei tika piešķirtas
pateicības par dalību konkursā.
Teksts, foto: Baltinavas PII vadītāja Ilze Ločmele
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Palīdzēsim atjaunot Baltinavas baznīcas logus!
Par projektu: Baltinavas
baznīca glabā daudzas
mākslas un kultūrvēsturiskās vērtības, starp tām
arī skaistie mūsu baznīcas logi. Daudzi mākslas
eksperti ir atzinuši, ka
Latvijas mērogā tie ir unikāli formas un izpildījuma ziņā.
Neskatoties uz to, ka
pagājuši gandrīz simts
gadu, baznīcas logi joprojām turpina sajūsmināt
baznīcas apmeklētājus.
Taču, cik ilgi vēl? Pašlaik
baznīcas baznīcas logi ir
apdraudēti. Tā kā logi nav restaurēti kopš baznīcas uzbūvēšanas, ir veicami vairāki neatliekami pasākumi, lai glābtu tos
no tālākas rūsēšanas. Pretējā gadījumā logu stāvoklis tuvākajos gados var tik ļoti pasliktināties, ka tos vairs nebūs iespējas saglābt.
Ar projektu „Palīdzēsim atjaunot Baltinavas baznīcas
logus!” ikvienam ir iespēja sniegt paliekošu ieguldījumu
baznīcas logu saglabāšanā. Būsim lepni par savām kultūras
vērtībām un nodosim tās nākamajām paaudzēm!
Priecājamies par katru sniegto atbalstu!
Palīdzēt var ziedojot:
•
Ziedojumu kastītē Baltinavas romas katoļu baznīcā
•
Nododot ziedojumu draudzes prāvestam Staņislavam
Prikulim, mob. 29839869
•
Pārskaitījuma veidā ar norādi Baltinavas baznīcas logiem
uz
norēķinu
kontu
SEB
bankā:
LV34UNLA0050021293291; SWIFT kods: UNLALV2X;
Reģ. Nr. 90000437665; Nosaukums: Baltinavas Romas Katoļu draudze; Juridiskā adrese: Liepu iela 8, Baltinava, Baltinavas novads
Paldies par atsaucību!

Tuvākie plānotie kultūras pasākumi

Asinsdonoru diena KN
15.05. no plkst. 09:00-12:00 Baltinavas kultūras namā iedzīvotāji
tiek aicināti palīdzēt cilvēkiem,
piedaloties Asinsdonoru dienā.
Asins ziedošana ir ne tikai labs darbs,
lai palīdzētu, bet arī iespēja vēlreiz
pārliecināties, vai Tavā organismā nav
iemājojusi kāda nevēlama infekcija!
Ja donors ziedojis pilnu asins vai
asins komponenta devu, tiek veikta
izmeklēšana, lai pārliecinātos, ka
donora asinis ir drošas pacientiem.Tās
tiek izmeklētas uz C un B vīrushepatīta, HIV infekcijas un sifilisa marķieru klātbūtni. Lai paaugstinātu asins
komponentu drošību, asinīs papildus meklē arī vīrusu ģenētisko materiālu
(DNS vai RNS), izmantojot molekulārās izmeklēšanas metodes. Tas dod iespēju vīrusus organismā atklāt agrīnā inficēšanās periodā.
Lai kļūtu par donoru, ir jāievēro dažādi nosacījumi, ko noteikuši mediķi, lai
asins ziedošana nekaitētu ne Tavai, ne slimnieka veselībai!
Tu vari būt donors, ja:
esi 18 - 65 gadus jauns;
sver ne mazāk par 50 kg;
dienā pirms asins nodošanas neesi lietojis alkoholu;
esi paēdis, izgulējies, atpūties;
jūties labi - esi vesels un pēdējā laikā neesi slimojis;
pirms tam esi lietojis veselīgu uzturu un daudz šķidruma;
neesi nodevis asinis vismaz 60 dienas.
Donoru centra mediķi atgādina, ka 3-4 dienas pēc asins ziedošanas ir
jāinteresējas par savu analīžu rezultātiem, lai nepieciešamības gadījumā
savlaicīgi uzsāktu ārstēšanos! To var izdarīt, zvanot pa bezmaksas informatīvo
tālruni 8000 0003.

Par sporta treniņiem
Informējam, ka pirmdienās,
trešdienās, piektdienās
plkst. 19:00 notiek
futbola treniņi.
Laipni aicināti interesenti!
•
16.05.2014. – Baltinavas centrā dienas
garumā dažādas Ģimenes dienai veltītas
aktivitātes(iespēja vizināties zirga pajūgā,
radošās darbnīcas, atrakcijas u.c.). Plkst. 22:00
– Baltinavas K/N – balle, spēlēs J. Ķirsons no
grupas „OTTO”. Ieejas maksa – 2,00 €.
•
31.05.2014., plkst. 12:00 – Baltinavas K/N:
Bērnības svētki. Plkst. 22:00 – Baltinavas parkā
– vasaras sezonas atklāšanas balle kopā ar grupu
„ Elektrolīts’

I zd evu mu s a ga tav o ja: Ma d ara Balod e, ( tālr. 202 32378 , e- p as ts : s a b .a t t iecib a s @ b alt in a va .lv )
I es p ies t s S I A “Lat gales d ru k a”, Bazn īcas iela 28 , LV-4 6 01 .
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