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„Mūzikas kokteilis” pulcē latviešu un ārzemju zvaigznes

24. aprīlī Baltinavas kultūras namā
pulcējās pasaules un Latvijas mēroga
slavenības, lai radītu īstenu mūzikas stilu
dažādību, tradicionālajā Baltinavas
vidusskolas pasākumā Popiela „Mūzikas
kokteilis”. Pasākuma organizatori- 11.
klase- bija parūpējušies par atbilstošu pasākuma noformējumu un atmosfēru.
Gatavotos priekšnesumus vērtēja izveidotā žūrijas komisija: Andris Slišāns,
Kristīna Lapsa, Violenta Kubuliņa un
Mārtiņš Siliņš.
Skolēni bija sagatavojuši 8 priekšnesumus visdažādākajos mūzikas stilos- no īsta
latviešu hip hopa līdz pat azartiskam
amerikāņu rokam.
Iedrošinot klases saviem priekšnesumiem un iekustinot publiku, arī pasākuma
organizatori bija parūpējušies par sava
muzikālā priekšnesuma izveidi.
Pasākumu atklāja atraktīvais 12. klases
priekšnesums- rokenrols. „Rocking around
the clock”. Kārtīgu roku uz skatuves
demonstrēja 8. klase, priekšnesumā AC/DC
„Highway to hell”.
7. klase savā priekšnesumā apvienoja
vairākus 80-to gadu hitus, radot krāsainu
mūzikas popūriju. Arī 6. klase uzstājās ar
mūzikas popūriju- populāriem 90-to gadu
mūzikas hitiem.
Oriģinālu priekšnesumu rādīja 9. klase
kopā ar 1. klasi- sagatavotais priekšnesums-

mūziķa
Dona
dziesma
„Tev
piedzims bērns”
precīzi atainoja
dziesmas mūzikas
klipu.
Īstenu latviešu
hip hopa priekšnesumu demonstrēja
5.klase ar dziesmu
„Trakais
purva
āzis”.
10. klase demonstrēja asprātīgu šlāgera dziesmas Latgales dāmu pops
„Skaistuma etalons” interpretāciju.
Priekšnesumus noslēdza 4. klase ar
patriotisku dziesmu Uškānu ģimenes izpildījumā. Skatītāji savu sajūsmu par
priekšnesumu izrādīja, aicinot atkārtot
priekšnesumu. Mazā Uškānu ģimene neapjuka un paši izdziedāja dziesmas piedziedājumu, radot neviltotu skatītāju sajūsmu.
Priekšnesumu starplaikos klātesošos
priecēja dažādi mākslinieki. Moderno deju
dejotāji – Alise un Kristiāns no Viļakasizdejoja skaistas dejas, demonstrējot savu
rūpīgi izkopto dejas mākslu. Savu plastiku
un graciozās kustības demonstrēja arī eksotisko deju dejotājas no Upītes.
Kamēr žūrija apspriedās par rezultātiem,
oriģinālu deju izdejoja arī pasākuma organizatori.
Žūrija priekšnesumus iedalīja 2 vecuma grupās: 4.7.klase un 8.-12. klase. Rūpīgi
apspriedušies, balvas sadalījuši, žūrijas locekļi sāka
apbalvošanas
ceremoniju.
Klašu vidū bija novērojama
spriedze, satraukums par vietu
sadalījumu, taču atraktīvais
Andris Slišāns ar humoru un
nepiespiestību centās apbalvošanu ievirzīt mierīgākā
gaisotnē.

Un tā, tika paziņoti rezultāti:
4.-7. klašu grupā 3. vietu ieguva 5. klase
ar priekšnesumu „Trakais purva āzis”;
2.vietu ieguva- 6. klase ar savu mūzikas
popūriju; 1. vietu pelnīti ieguva Uškānu
ģimenes priekšnesums. Žūrija piešķīra arī
savu simpātiju balvu pašam Uškānam
(Tomam Buravecam), par pārsteidzošo
vizuālo līdzību un artistiskumu.
Pēc balvu saņemšanas un foto mirkļa,
sekoja vecāko klašu apbalvošana. 8.-12.
klašu grupā: 3. vietu ieguva 8. klase ar
priekšnesumu „Highway to hell”; 2. vietu
ieguva 10. klases Latgales dāmu pops un
1.vietu ieguva 9. un 1. klases kopīgais Dona
priekšnesums.
Pasākuma izskaņā savu pateicību izteica
pasākuma organizatori 11. klase: gan
žūrijas locekļiem, par labi padarītu darbu;
gan Arnoldam Skangalim, par tehnisko
nodrošinājumu; tāpat arī daudzajām Baltinavas zemnieku saimniecībām, uzņēmējiem
par materiālo palīdzību pasākuma tapšanā.
Pasākums izdevās krāšņs un atraktīvs,
prieks un saviļņojums bija manāms gan
skolēnu sejās, gan arī skatītāju emocijās.
Tiksimies slavenību mūzikas Popielā
nākamgad, kad skolēni jau atkal priecēs ar
saviem rūpīgi gatavotajiem priekšnesumiem!
Teksts, foto: Madara Balode

Lieldienu priekus izbaudījuši, pēdējās sniegpārslas notvēruši, siltās ziemas
jakas skapjos noglabājuši, lieliem soļiem
dodamies pretim vasarai!
Noteikti gandrīz katrs jau paspējis
atklāt grilēšanas sezonu, tāpat sagatavot
savu velosipēdu jaunajai sezonai. Arī
skolēniem lieli prieki- vairs tikai pāris
nedēļas- un garās vasaras brīvdienas
varēs sākties!
Aprīļa mēnesi noslēdzām čakli
strādājot- ikviens garāmgājējs nu var
novērtēt sakopto veco muižas parku, ko
„Lielās Talkas” ietvaros kopīgiem spēkiem padarījām tīrāku. Prieks par
aktīvajiem baltinaviešiem, kas labprāt
iesaistās šāda veida aktivitātes!
Arī maija mēnesi iesākam ar garākām brīvdienām, ko katrs pavadām
patriotiskā noskaņā. Šajā mēnesī svinēsim arī ģimenes dienu un Mātes dienu,
kad pateiksimies savām māmiņām, vecmāmiņām, vecvecmāmiņām par rūpēm
un maigumu, gādīgumu un sirds siltumu,
lolojot savas atvases.
Baudīsim krāšņo dabas plaukšanas
un ziedēšanas laiku! Veiksmīgu pavasara
izskaņu, vasaras atnākšanu!
Madara

Īsumā
Marta mēneša izskaņā pasākuma
„Satiec savu meistaru! 2015” ietvaros,
tika prezentēts „Satiec savu meistaru!”
otrais – Latgalei veltītais DVD, kur
iekļauti četri stāsti par Latgales meistariem un viņu prasmēm. DVD iekļauts
arī emocionāls stāsts par Baltinavas
bērniem un jauniešiem, kas savu brīvo
laiku pavada, apgūstot aušanas prasmes
un pētot Ziemeļlatgales tautas tērpa
darināšanas tradīcijas. DVD „Satiec savu
meistaru! Latgale” var iegādāties Latvijas
Nacionālajā kultūras centrā Rīgā, Pils
laukumā 4.
Baltinavas novada dome ir uzsākusi Baltinavas novada attīstības
programmas 2012.-2018.gadam trīs
gadu (2012.-2014.) uzraudzības ziņojuma sagatavošanu, kura mērķis ir
analizēt un novērtēt programmā paredzēto aktivitāšu ieviešanas progresu uz
izvirzīto mērķu sasniegšanu. Iedzīvotāji
tiek aicināti izteikt savu viedokli,
aizpildot novada mājaslapā atrodamo
aptaujas anketu.
Biedrība „Balvu rajona partnerība” veic Ziemeļlatgales iedzīvotāju
aptauju, lai varētu noskaidrot iedzīvotāju
vajadzības un saprast, kuras no šīm vajadzībām varētu risināt ar LEADER
programmas
palīdzību!
(Aptauja
atrodama Baltinavas mājaslapā).
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2015. gada aprīlis
Par atbrīvošanos no atkritumiem!

Priekšsēdētājas sleja
Līdz ar pavasara straujo atnākšanu, kad
līdz mielēm izjutām to, ko nozīmē ceļi, kas jau
gadu gadiem gaida pamatīgākus remontus, kad
gumijnieki bija par īsiem, brienot meklēt kādu
pūpolzaru, tomēr bērzu sulas, pirmie gājputni,
vizbuļu zilās actiņas un siltā saulīte aizvējā, domāju, katrā no mums viesa labāku garastāvokli, deva spēku un apņēmību jaunam
pavasara darbu ciklam. Esam taču zemnieku
tauta un ik pavasari ZEME mūs no jauna
„uzrunā” un liek darboties. Jau gribas rušināties puķu vai zemeņu dobē, puiši jau iemēģina
traktorus tīrumos- tūlīt, tūlīt viss notiksies!
Esmu pārliecināta, ka enerģija akumulē enerģiju, un reizēm pati brīnos, kur tā rodas. Ja no rīta gadās kāda ķibele savā saimniecībā, darbā ir nesakārtotu dokumentu kaudze, nemitīgi telefona zvani, vēl kāds neapmierināts apmeklētājs, vēlāk
tikšanās, sēde, sapulce vai vakarā vēl pasākums, šķiet diena nebūs izturama. Bet tad sāc darīt un
izdari! Un pavasarī tas notiek vieglāk!
Šis mēnesis bija bagāts ar dažādām aktivitātēm, semināriem. Pašvaldības ikdiena arī bija visai
smaga, jo pavasara vīrusi vieglākā vai smagākā formā skāra vairākus darbiniekus. Šobrīd vēl turpina
ārstēties finanšu nodaļas vadītāja. Vēlam viņai izturību un sekmīgu atveseļošanos!
Lauksaimniekiem tagad svarīgākais pieteikties jaunajam maksājumu periodam LAD.
Laiciņu atpakaļ bijām aicināti uz sarunām ar Swedbankas vadības pārstāvjiem Rīgā, pēc kurām
novadā arī ieradās šīs bankas Latgales reģiona nodaļas pārstāvji, tikām saklausīti, un ir labas ziņas
bankomāta uzstādīšanas sakarā,- tas varētu tuvāko mēnešu laikā tikt uzstādīts veikalā „Pietālava”vecajā vietā, kā rezultātā būs atkal iespēja izņemt skaidru naudu pie mums uz vietas. Uzsākti darbi
pie Tilžas ielas apgaismošanas sistēmas izbūves, noticis iepirkums šīs ielas asfaltseguma remontdarbiem, kā arī šovasar plānojas Brāļu kapu žoga rekonstrukcija. Ikdienas darbi, protams, apkārtnes
regulāra kopšana gan sabiedriskās vietās, gan katram savā sētā.
Prieks par aktīviem pašdarbības kolektīviem, kuri gatavojas dažādiem svētkiem vasarā, no
kuriem galvenie ir skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētki Rīgā, Latgales reģiona deju svētki
Daugavpilī un „Baltika-2015” Rīgā!
Paldies visiem kuri atsaucās un piedalījās Lielajā Talkā!
Lidija Siliņa

Domes ziņas
Domes sēdes 23.04. lēmumi
Par grozījumiem amatpersonu un darbinieku amata vienību un amatalgu sarakstā
Sēdē nolemts izslēgt no saraksta amata vienību „Informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu vadītājs”,
profesijas kods 2529 01 ar 2015.gada 1.maiju; papildināt sarakstu ar amata vienību „Grāmatvedis”
(profesijas kods 4311 01 ), nosakot amata slodzi „0,5”, un amatalgu 617,00.
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu
Nolemts piešķirt no finanšu līdzekļus 255 euro apmērā Baltinavas sieviešu deju kopas „Gaspaža”
dalības maksai Starptautiskajā sieviešu deju festivālā „Spīganu dejas ezera atspulgā” Gaigalavā,
2015.gada 20. un 21. jūnijā; piešķirt finanšu līdzekļus 1000,0 euro apmērā Baltinavas jauniešu deju
kolektīvam „Kustikust” tērpu iegādei.
Par izsoles noteikumu apstiprināšanu
Apstiprināti Baltinavas novada pašvaldībai piederošās automašīnas GAZ 66 AC 30 184 A, valsts reģistrācijas Nr. BZ 5786 izsoles noteikumi; apstiprināta automašīnas GAZ 66 AC 30 184 A, izsoles
sākumcena 570,00 EUR un izsoles dalības maksa - izsoles dalības maksa 20,00 EUR.
Par konkursa rezultātu apstiprināšanu
Apstiprināti konkursa „Baltinavas novada preču zīmes logo izveidošana” rezultāti, par konkursa
uzvarētāju atzīstot Gunu Gamazinu.
Par zvejas nomas tiesību izsoles dalības maksas apstiprināšanu
Apstiprināta zvejas nomas tiesību izsoles dalības maksa Svētaunes, Motrīnes un Obeļovas ezeros
2015.gadā – 5,00 euro.
Par rūpniecisko pašpatēriņa zveju
Sēdē apstiprināti izsoles noteikumi:1.1. „Rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Svētaunes
ezerā izsoles noteikumi”;1.2. „Rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Motrīnes ezerā izsoles
noteikumi”; 1.3. „Rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Obeļevas ezerā izsoles noteikumi”.
Par zemesgabalu iznomāšanu
Atļauts iznomāt vienai personai no zemesgabala daļu 1,0 ha platībā, kas atrodas Baltinavas novadā
uz 5 (pieciem) gadiem, zemes nomas maksu nosakot ārējos normatīvajos aktos noteiktajā apmērā;
iznomāt zemnieku saimniecībai valsts rezerves zemes fonda zemēs ieskaitīto zemesgabalu 1,52 ha
platībā uz 5 (pieciem) gadiem, zemes nomas maksu nosakot ārējos normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.
Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemesgabala iznomāšanu
Apstiprināti Baltinavas novada domes Novērtēšanas un izsoļu komisijas 2015.gada 16.aprīlī rīkotās
zemesgabala ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 003 0200 1,5 ha platībā zemes nomas tiesību izsoles
rezultāti, par izsoles uzvarētāju atzīstot Z/S „Grantiņi”; nolemts atļaut iznomāt Z/S „Grantiņi” zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 003 0200 1,5 ha platībā uz 5 (pieciem) gadiem, zemes
nomas maksu nosakot 10,43 % apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības, kas uz lēmuma pieņemšanas brīdi sastāda 71,25 euro gadā. Apstiprināti Baltinavas novada domes Novērtēšanas un izsoļu
komisijas 2015.gada 16.aprīlī rīkotās zemesgabala ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 006 0126 4,3
ha platībā zemes nomas tiesību izsoles rezultāti, par izsoles uzvarētāju atzīstot Z/S „Riekstiņi”; nolemts atļaut iznomāt Z/S „Riekstiņi” zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 006 0126 4,3 ha
platībā uz 5 (pieciem) gadiem, zemes nomas maksu nosakot 1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās
vērtības, kas uz lēmuma pieņemšanas brīdi sastāda 32,88 euro gadā.
Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu
Nolemts pagarināt ar motoklubu „Grifs” 07.05.2012. noslēgtā zemes nomas līguma Nr. 2012-5 par
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 009 0006 3,0 ha platībā nomu darbības termiņu uz
5 gadiem, zemes nomas maksu nosakot ārējos normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.
Par zemes gabalu piekritību
Sēdē nolemts zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu Nr.3844 012 0120 5,57 ha platībā un zemes
gabalu ar kadastra apzīmējumu Nr.3844 012 0111 15,8 ha platībā no rezerves fonda zemēm ieskaitīt
Baltinavas novada pašvaldībai piekritīgajās zemēs.
Par izglītības sistēmas attīstības programmas apstiprināšanu
Apstiprināts Baltinavas novada izglītības sistēmas attīstības plāns 2015.-2018. gadam.
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Ar pilnu domes sēžu lēmumu sarakstu iespējams iepazīties mājaslapā
www.baltinava.lv sadaļā Pašvaldība/domes sēdes.

Šādus materiālus nekādā gadījumā nedrīkst
dedzināt ne krāsnī, ne ugunskurā, jo dedzinot tiek sasniegta tikai +200…+400 oC
maksimālā temperatūra, taču plastmasai,
lai tā pilnīgi sadegtu, vajag +1000 oC. Nepilnīgas sadegšanas dēļ veidojas dioksīni,
hlora savienojumi, poliaromātiskie ogļūdeņraži, (piemēram, benzopirēns, kas var
izraisīt ļaundabīgos audzējus) un daudz citu
kaitīgo vielu.”
Atbilstīgi Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksam par atkritumu
apsaimniekošanas noteikumu pārkāpumiem
fiziskajām personām var uzlikt 70–1000
eiro lielu naudas sodu!
Tāpat atgādinām, ka aizliegts izmest
atkritumus Silagaiļu fermas teritorijā!
Rūpēsimies par savu un apkārtējo
cilvēku labsajūtu, nededzinot kaitīgos atkritumus un nepiesārņojot apkārtējo dabu!

Pavasarī ikviens cenšamies sakopt
savu tuvāko apkārtni, kapsētas, no atkritumiem mēģinot atbrīvoties, tos dedzinot. Diemžēl, bet reizē ar organiskajiem
atkritumiem bieži vien reizē tiek dedzināti arī plastmasas atkritumi.
Vides aizsardzības kluba viceprezidente
Elita Kalniņa skaidro: „– Plastmasas dedzināšana oficiāli Latvijā nav atļauta, un tā ir
ļoti kaitīga, jo izdalās dioksīns, kas negatīvi
ietekmē cilvēka hormonālo sistēmu. Dioksīns ir savienojums, kas no organisma
neizdalās vairākus gadus. Dedzinot plastmasu, ne vien tiek ieelpoti indīgie dūmi, bet
kaitīgie savienojumi nonāk arī uz augsnes
un augiem, pēc tam – ūdenī. Aplis noslēdzas cilvēka organismā, jo augus lietojam
pārtikā un ūdeni dzeram.
Pārtikas ražotāji iepakojumam plaši
izmanto polivinilhlorīda (PVC) plēves, jo
tajās produkti ilgāk saglabājas svaigi.

Sākusies ugunsnedrošā sezona
Sākot ar 25.04. Valsts meža dienests visā valsts teritorijā ir izsludinājis uguns
nedrošo laika posmu mežos. Tāpēc jāievēro, ka uzturoties mežā jāievēro ugunsdrošības
noteikumi- nekurināt ugunskurus, taču ja to dara, tad tikai tam speciāli ierīkotās vietās.
Nekurināt ugunskurus tuvu mežmalai, visas ugunskura vietas ir kārtīgi jānodzēš! Par
kurināšanu ugunsnedrošajā laika posmā jāziņo birojam, kā arī, ja redzat, ka deg mežs
(operatīvā dežuranta mob.tel. 29400401, vai valsts ugunsdzēsēji- 112).
Ievērosim ugunsdrošības noteikumus mežā!
Austrumlatgales virsmežniecības ugunsapsardzības un saimniecības
inženieris Aigars Spalviņš
mob.t. 26668348

Aktualitātes lauksaimniekiem!
Ir sācies platību maksājumu pieteikumu iesniegšanas laiks. Daudz neskaidrību bija ar zālājiem, kuri ir noteikti kā
neuzarami.
Lauku atbalsta dienests no Dabas aizsardzības pārvaldes ir saņēmis slāni ar zālājiem
kurus nedrīkst uzart. Tomēr izrādās, ka vēl bez
šiem zālājiem Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās ir arī citi zālāji, par kuru iznīcināšanu
draud administratīvais sods.
Lai uzzinātu, vai lauksaimnieka piederošos zālājus var uzart, LAD iesaka:
1. Noskaidrot vai konkrētā platība atrodas
neuzaramajā slānī (t.i. sarkani strīpotā platība
publiskajā lauku reģistrā vai arī viena no
četrām ražības klasēm).
2. Ja nav iekļauts neuzaramajā slānī, tad jānoskaidro, vai gadījumā šis zemes gabals nav
Īpaši aizsargājamā dabas teritorijā. To var apskatīt http://ozols.daba.gov.lv/pub/. Ja zemes
gabals atrodas šajā teritorijā, tad zemniekam
jāvēršas Dabas aizsardzības pārvaldē un jānoskaidro, vai uz šo platību neattiecas kādi
individuālie apsaimniekošanas nosacījumi.
3. Tajā gadījumā, ja platība nav neuzaramajā
slānī un nav arī ĪADT, tad par tām gan droši
var teikt, ka drīkst uzart.
Nedaudz informācijas par projektiem
mežu īpašniekiem. Arī jaunajā plānošanas periodā būs pieejami atbalsta maksājumi mežu
īpašniekiem- pasākums „Ieguldījumi mežu attīstībā un mežu dzīvotspējas pilnveidošanā”,
ar apakšpasākumiem:
- meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās
vērtības uzlabošana,
- mežu ugunsgrēku un dabas katastrofu
iznīcinātu mežaudžu atjaunošana,

- mežu ieaudzēšana „Meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošana”atbalsts paredzēts jaunaudžu retināšanai, neproduktīvo jaunaudžu nomaiņai, valdošās
koku sugas nomaiņa baltalkšņa mežaudzē no
30 gadu vecuma. Provizoriskās atbalsta
likmes: jaunaudžu kopšana 440 EUR/ha,
kopšana un atzarošana 613 EUR/ha, mežaudžu nomaiņa 993 EUR/ha, atbalsta intensitāte
60-70%.
„Mežu ugunsgrēku un dabas katastrofu
iznīcinātu mežaudžu atjaunošana” atbalsts
paredzēts meža atjaunošanai platībās, kuras
konstatēts ugunsgrēks vai dabas katastrofa
(vējgāze, vējlauze, sniega un ledus nodarītie
postījumi). Atbalsta kompensācijas 1085
EUR/ha neatkarīgi no koku sugas un 204
EUR/ha kopšanai. Atbalsta intensitāte 100%.
„Meža ieaudzēšana” atbalsts paredzēts
meža ieaudzēšanai lauksaimniecībā neizmantojamā zemē, kuras auglība nav lielāka par 25
ballēm, kā arī platībās, kur zemes auglība
pārsniedz 25 balles, nepārsniedzot 2 hektārus,
erozijai pakļautajās lauksaimniecības zemēs,
lauksaimniecības zemēs uz kūdras augsnēm,
krūmājos. Plānošanas periodā viens pretendents var saņemt atbalstu ne vairāk kā 10 ha
platībā. Atbalsta likmes 1085 EUR/ha mežaudzes ieaudzēšanai neatkarīgi no koku sugas,
627 EUR/ha mežaudzes papildināšanai, 205
EUR/ha kopšanai. Atbalsta intensitāte 70%.
Pagaidām vēl nav zināms, kad vērsies vaļā
konkursu pieteikumu iesniegšana.
Informāciju sagatavoja: Baltinavas novada
lauku attīstības konsultante S.Tabore

Informē sociālais dienests
Marta mēnesī spēkā trūcīgas personas statuss 83 personām, sociālajiem pabalstiem
izlietoti līdzekļi - € 1379,25.
No tiem:
- pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai izmaksāts 20 mājsaimniecībām € 1103,27;
- dzīvokļa pabalsts 1 mājsaimniecībai € 50,00;
- pabalsts veselības aprūpei € 200,98;
- pieaugušo ēdināšanas pabalsts 1 persona € 25,00.
Izdevumi par 5 personu uzturēšanos ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā – Viļakas novada
Šķilbēnu pagasta sociālās aprūpes mājā , 2 personas pansionātā „Balvi” € 969,12.
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2015. gada aprīlis
Eiropas Atbalsta fonda palīdzības programma
Ar 2015. gada maiju atsāksies pārtikas
paku izsniegšana no Eiropas Atbalsta
fonda vistrūcīgākajām personām. Atbalsta
saņēmējus - mērķgrupu, gan pārtikas un
pamata materiālās palīdzības komplektos
iekļaujamās preces, gan pārtikas un pamata
materiālās palīdzības komplektu izdales biežumu un daudzumu katrai mērķgrupai, personai nosaka Ministru kabineta 25.11.2014.
noteikumi Nr.727 „Darbības programmas
„Pārtikas un pamata materiālās palīdzības
sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.2020.gada plānošanas periodā” īstenošanas
noteikumi”.
Tiesības saņemt pārtikas preces ir:
-ģimenei (personai), kurai Baltinavas Sociālais dienests, atbilstoši normatīvajiem aktiem
par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošo personu
atzīšanu par trūcīgu, izsniedzis rakstisku izziņu par atbilstību trūcīgas personas statusam;
-ģimenei (personai), kurai Baltinavas Sociālais dienests izsniedzis rakstisku izziņu, kas
apliecina, ka ģimene (persona) ir nonākusi
ārkārtas vai krīzes situācijā, un kas izsniegta
sakarā ar to, ka ģimenei (personai) piešķirts
normatīvajos aktos par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību minētais vienreizējais pabalsts ārkārtas situācijā. Pašvaldības
sociālais dienests izziņā norāda katra ģimenes
locekļa (personas) dzimšanas datumu un izzi-

ņas izsniegšanas datumu un numuru.
Tiesības saņemt higiēnas un saimniecības
preces ir ģimenei, kurai Baltinavas Sociālais
dienests, atbilstoši normatīvajiem aktiem par
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošo personu atzīšanu par trūcīgu, izsniedzis rakstisku izziņu
par atbilstību trūcīgas personas statusam, un
ja tās sastāvā ir vismaz viens ģimenes loceklis, kurš nav sasniedzis 18 gadu vecumu.
Tiesības saņemt individuālos mācību
piederumus ir ģimenei, kuras sastāvā ir vismaz viens ģimenes loceklis vecumā no
pieciem līdz 16 gadiem, un kurai Baltinavas
Sociālais dienests, atbilstoši normatīvajiem
aktiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošo
personu atzīšanu par trūcīgu, izsniedzis
rakstisku izziņu par atbilstību trūcīgas personas statusam.
Pārtikas preču komplektā 2015. gadā iekļautas šādas pārtikas preces šādā daudzumā:
1. pilnpiena pulveris – 0,4 kg;
2. auzu pārslas – 0,5 kg;
3. griķi – 0,4 kg;
4. manna – 0,5 kg;
5. rīsi – 0,4 kg;
6. makaroni – 1 kg;
7. kviešu milti (augstākā labuma) – 0,5 kg;
8. rapšu eļļa – 0,5 l;
9. cukurs – 0,25 kg;
10. sautēta cūkgaļa – 0,25 kg.

Aktuāli iedzīvotājiem
Laika prognozes maijam
Vilis Bukšs,
laika vērotājs.

Maijs ir ievzieda, pirmo pērkona negaisu
laiks un pavasara pēdējais mēnesis. Ticējums
saka, ja vēss maijs un slapjš jūnijs, tad rudenī
būs pilni pagrabi un mucas. Ja lapu mēnesis
slapjš un lietains, tad sauss būs jūnijs un septembris, un otrādi. Maijā vidēji reizi septiņos gados
atkārtojas „ievzieda vēsums”, kad naktīs ir salnas, bet dienās lietus, krusa un nereti arī snieg
„dzeguzes sniegs”. Otrs aukstuma vilnis ir tad,
kad ozoli plaukst. Tad parasti ir nakts salnas, kas
„kož”. Lapu mēnesī salapo koki un zied dārzi.
Nedēļu pēc tam, kad bērziem saplaukušas lapas,
var stādīt kartupeļus. Ziedu mēnesis ir pirmo
ēdamo pavasara sēņu laiks. Bisītes, lāčpurni un
ķēvpupi tradicionāli ir tās sēnes, ar kurām sākas
sēņu vasara.
Maija sākumā sāk dziedāt lakstīgala un
grieze griezt, bet ap 8. maiju arī vālodze sauc.
Laikā no Jeremijas (14. maijs) līdz Mokejam
(23. maijs) atgriežas mūsu pēdējie gājputni svīres un upes, purva un krūmu ķauķi. Sējas mēnesis ir arī laiks, kad daudziem putniem un
dzīvniekiem dzimst mazuļi, bet mitrās vietās sāk
vairoties odi un knišļi.
1. maijs ir Lapu diena. Šajā dienā koki asiņo
un tāpēc nedrīkst ne cirst, ne lauzt. Ticējumi. Ja
lapu diena silta un saulaina, mēneša beigās būs
vēss, lietains un arī vasara vēsa.
Jegora diena ir 6. maijs. Diena, kad satiekas
vakara un rīta blāzma. Ticējumi. Ja pirms 6.
maija sākas ievzieds - būs karsta vasara. Ja
Jegorā vēdina drēbes, tad tās kodes neēd. Jegora
rasa septiņas kaites izdziedē.
7. maijs ir Jete. Sīpolu stādāmā diena. Ja
šajā dienā stāda sīpolus, tie izaug lieli un labi
saglabājas. Ticējumi. No Jetes līdz īstajai vasarai
vēl var būt 12 naktis ar salnu. Ja daudz maijvaboļu, būs karsta vasara.
Staņislava diena ir 8. maijs. Ticējumi. Ja
Staņislava dienā uz celiņiem izdzīti slieku čuguriņi, „zeme aug” – klāt īstais sējas laiks. Ja šajā
dienā spilgta, izliekta varavīksne, jāvēro, kura
krāsa pārsvarā. Ja dzeltenā - būs laba miežu raža.
Ja zaļā - būs laba kviešu raža.
9. maijs ir Niklāvs jeb Ījābs. Var stādīt sīpolus, kartupeļus, pupas un sēt zirņus. Ja vēss
Niklāvs, būs laba raža.

13. maijs diena, kad vēro laiku. Ja zvaigžņota un silta nakts - būs pilnas klētis. Ja
saullēkts skaidrs - būs karsta vasara.
Jeremija 14. maijā. Ticējumi. Ja jauks laiks
- būs labs rudens. Ja diena lietaina un vēsa - būs
auksta ziema.
21. maijs lakstīgalai veltīta diena. Ticējumi.
Ja lakstīgalas pogo, sākas īstais sējas laiks. Ja
pirmo dzird lakstīgalu - būs saulaina vasara. Ja
dzeguzi - lietaina.
23. maijā ir Mokeja diena. Dažviet 24.
maijā. Šajā dienā zemes darbus nestrādā.
Ticējumi. Ja saullēktā sarkaņi - būs slapja un
pērkoņaina vasara.
25. maijā Urbāns. Ticējums saka, ka Urbāns
atver, bet Bērtulis (24. augusts) aizver durvis uz
Vasaru. Saulains un karsts Urbāna dienas rīts
paredz sausu un karstu vasaru.
27. maijs – Sidora diena. Ticējumi. Ja
Sidora dienā drēgns ziemeļvējš – būs auksta
vasara. Daudz odu - būs daudz ogu. Ja daudz
knišļu - būs laba sēņu vasara.
Pahoms ir 28. maijā. Ticējumi. Ja sarkans
saullēkts - vasarā būs daudz ugunsgrēku. Ja silts
- vasara silta un saulaina.
Kāds laiks šogad varētu būt maijā?
Marta un aprīlī dabas un nozīmīgo dienu
laika zīmēs nekas īpaši nenorādīja uz to, ka
maijā varētu būt nozīmīgas izmaiņas un iestāties
laba vasara. Maijs kopumā rādās būt ar vidējām
maija mēnesim atbilstošām temperatūrām.
Nokrišņu drusciņ vairāk kā parasti.
Lapu mēneša pirmajā pusē pavasarīgi silts
un salīdzinoši sauss. Nokrišņi īslaicīgi, bet
vēsākās dienās kopā ar lietu iespējama arī krusa
un brāzmains vējš. Savukārt saulainās dienās,
valdot austrumu un dienvidaustrumu vējiem,
temperatūra var pakāpties līdz plus 21 un vairāk
grādiem. Šajā laikā ievziedā naktis var būt
dzestras un salnu vietās pavasara salnas.
Mēneša otrajā pusē lielākoties nepastāvīgs
laiks un iespējamas stipras pavasara lietusgāzes,
kas var appludināt zemākas vietas. Ticējums
saka, ja palu nav pavasara sākumā, tad pali ir pavasara beigās vai siena laikā. Maija otrajā pusē
temperatūras pārsvarā līdz plus 20 grādiem un
tikai dažās dienās varētu būt plus 22 un augstāk.
Siltais un mitrais laiks maija otrajā pusē var
izsaukt strauju knišļu un odu vairošanos.
Teksts:
http://meiravietis.typepad.com/mans/2015/04/l
aiks-maij%C4%81-2015-gads.html
Foto: Viļa Bukša personīgais arhīvs

Tiks veikts statistiskais apsekojums
SIA „Vides eksperti” pēc Eiropas Komisijas statistikas biroja
EUROSTAT pasūtījuma veiks zemes apauguma un lietošanas situācijas,
kā arī to izmaiņu apsekojumu Baltijas valstīs t.sk. arī Baltinavas pašvaldībā. Apsekojums
notiks no 2015. gada maija līdz oktobrim.
Latvijā apsekojumā iekļauti pavisam 4498 ģeogrāfiski punkti, kuri var atrasties jebkuros
zemes apauguma veidos (lauksaimniecības zeme, zālāji, meža zemes, apbūvētas teritorijas,
transporta tīkli utt.). Apsekotāji noteiks zemes apauguma un lietošanas veidu, redzamu meliorācijas sistēmu esamību un ainavas struktūrelementus.
Apsekotāji darbosies saskaņā ar precīzām instrukcijām, lai aprakstītu un nofotografētu
izvēlēto punktu, kā arī, lai aprakstītu situāciju 250 m garā līnijā no punkta uz austrumiem. Vienā
no katriem 10 punktiem tiks paņemts 500 g smags augsnes virskārtas paraugs. Paraugs tiks analizēts laboratorijā un izmantots ar vides faktoru novērtēšanu saistītiem mērķiem, piemēram,
Eiropas augšņu karšu atjaunināšanai, augsnes modeļu validācijai un organisko vielu satura
noteikšanai augsnē, kas ir būtisks klimatu ietekmējošs faktors.
Apkopotā informācija tiks izmantota tikai Eiropas mēroga statistikai un tā neatspoguļos
nekādus personiskas dabas datus vai datus par zemes īpašumiem. LUCAS 2015 apsekojuma
dati netiks izmantoti lauksaimniecības subsīdiju kontrolei, pie tam tie arī nav piemēroti šādam
mērķim.

Iespēja mācīties tālmācībā
SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
(LLKC) piedāvā apgūt tālmācībā profesionālās pilnveides izglītības programmu
„BIOLOĢISKĀ LAUKSAIMNIECĪBA” (180 stundas). Programmu var apgūt klausītāji ar jebkuras pakāpes sākotnējo izglītību. Klausītājiem bez lauksaimnieciskās izglītības:
• pārņemot apsaimniekošanā ģimenes īpašumā esošu saimniecību, personai programmas „Bioloģiskā
lauksaimniecība” vai „Lauksaimniecības pamati” jāapgūst obligāti;
• izstrādājot saimniecības attīstības projektus, piesaistot to īstenošanā Eiropas Savienības finanšu
līdzekļus, programmas „Bioloģiskā lauksaimniecība” apgūšana ir nepieciešama;
• zināšanu līmeņa paaugstināšanai programmas apguve ir vēlama jebkuram cilvēkam, uzsākot darbus
bioloģiskajā lauksaimniecībā.
Bioloģiskās lauksaimniecības programma ietver zināšanu apguvi par lauksaimniecības politiku,
bioloģiskās lauksaimniecības likumdošanu un sertifikāciju, bioloģiskās augkopības un lopkopības
pamatiem, dabas resursiem un to aizsardzību un ražošanas plānošanu. Pēc teorijas sekmīgas apguves
klausītājiem praktiski jāizstrādā saimniecības ražošanas plāns. Sekmīgi nokārtojot noslēguma teorētisko eksāmenu un aizstāvot izstrādāto saimniecības ražošanas plānu, klausītāji saņem apliecību par
profesionālās pilnveides izglītības programmas apgūšanu „Bioloģiskā lauksaimniecība” 180 stundu
apjomā.
Mācību ilgums līdz 3 mēnešiem (nepieciešamības gadījumā mācību laiku var pagarināt).
Programmas apguves izmaksas ir EUR 90.00 (t.sk. PVN): reģistrācija, piekļuve tālmācības materiāliem un klātienes eksāmens Ozolniekos. Papildu izmaksas EUR 40.00 (t.sk. PVN), ja eksāmens tiek
kārtots reģionos. Reģistrēšanās: LLKC mājas lapā www.llkc.lv, sadaļā „Tālmācība”.
Papildus informācija: Jolanta Sūna-Strautiņa
Tālr. 63007563, mob. tālr. 22018942,
e-pasts: jolanta.suna@llkc.lv

Projektu aktivitātes
Projekta „Mācāmies būt par sava
amata meistariem ietvaros” (projekta Nr.
2013.EZZ/PP/1/MIC/015/037) 15. martā
baltinavieši devās ciemos pie saviem
draugiem, biedrības „Kūzuls”, Salnavā.
Diena bija raiba un piesātināta dažādiem
patīkamiem mirkļiem un piedzīvojumiem.
Dienas plānā
ietilpa apgūt siera
siešanu un ieskatīties latgaļu virtuves noslēpumos,
gatavojot biezpiena asuškas un
siera kūku. Uz
pasākumu pulcējās gan paši salnavieši, gan arī baltinavieši, kas
radošās nodarbības Salnavā gaidīja
ar lielu nepacietību. Pavadītās dienas radošajās nodarbībās esot tik
pozitīvām emocijām piepildītas,
ka pateicoties tām tiek uzņemts
milzīgs enerģijas lādiņš ikdienas
darbu veikšanai. Patīkamos brīžus
rada ne tikai jaunu prasmju apgūšana, bet pats kopā būšanas laiks,
kurā tiek gūta motivācija darboties
un iegūta jauna pieredze.
Radošo nodarbību laikā tika
gatavoti trīs veidu sieri. Nodarbību
vadītāja Elvīra Bleive arī ikdienā
nodarbojas ar sieru siešanu, tāpēc
katra iespēja padalīties savās zināšanās un
siera siešanas gudrībās tiek izmantota labprāt.
Sienot sieru, Elvīra vairākkārtīgi atgādināja,
ka tas jādara ar gaišām un pozitīvām domām
un nesteidzīgi, tikai tad siers sanākšot.

Radošās nodarbības Salnavā
Pretējā gadījumā, lai arī kā tu censtos, neiegūsi pozitīvu rezultātu.
Lai gan ar sieru siešanu Elvīra nodarbojas
jau vairākus gadus, tomēr viņa neslēpj, ka vēl
ir tik daudz neizzināta un neizmēģināta. Elvīra
labprāt ļaujas eksperimentiem, un, ieraugot
kādu jaunu siera recepti, ļaujas vilinājumam
un izmēģina jaunā, vēl viņai nezināmā siera
pagatavošanu. Nodarbību apmeklētājas rūpīgi klausījās
Elvīras sniegtajos
padomos, pateicoties
kuriem, siers tapa jo
īpaši gards.
Tāpat nodarbību
apmeklētājām tika
sniegta iespēja izzināt latgaļu virtuves
ēdienu daudzveidību. Lai gan arī
iepriekšējā ciemošanās reizē
tika gatavotas asuškas, šoreiz
tās tika gatavotas vadoties
pēc citas receptes. Šādas aktivitātes mērķis bija parādīt
to, cik latgaļu ēdieniem var
būt daudz un dažādi pasniegšanas un pagatavošanas
veidi. Latgaļu virtuve ir
bagātīga un īsts kultūras
mantojums.
Izmantojot
asušku mīklu, saimnieces,
Modrīte un Ilona, demonstrēja kā pavārmāksalai
piesaistīt bērnu uzmanību.
Kopīgi tika gatavoti pīrādziņi
pelīšu formā. Tāpat arī tika gatavota siera
kūka ar svaigu zemeņu ievārījumu.
Diena paskrēja nemanot, pilna ar patīkamām emocijām un pozitīviem iespaidiem.
Teksts, foto: Ilga Pleša
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Mednieku klubam aizvadīta aktīva sezona

Kultūras pasākumi
Svinot Aspazijas un Raiņa 150 gadu jubileju
10. aprīlī Rēzeknē notika Raiņa un Aspazijas jubilejas gada pasākums- konkurss Latgales vēstniecībā „Gors”.
Abu dzejnieku darbus
konkursa ietvaros skandēja bērni un jaunieši.
Pasākumu organizēja Veneranda Andžāne. Pasākuma mērķis bija atgādināt,
lai jaunā paaudze zina un
atceras savas tautas izcilās
personības.
Veneranda Andžāne
pēc pasākuma dalījās savos iespaidos:
„Kas Rainim bija Aspazija, kā viņu abu dzīves ceļi mijās?Mums liekas, ka to labi zinām, bet
patiesībā tikai minam, minam... Tādas domas
man bija pēdējā rītā prātā, kad vajadzēja doties
uz pasākumu! Beidzot, beidzot lielais brīdis klātviņi- dažādu skolu un tehnikumu audzēkņi
sabrauks „Gorā” Rēzeknē. Pēc ilga laika es
atkal moderatores lomā.
„Gorā” priekšā stāvēja jau vesels pulks jauniešu- visi gatavojas nozīmīgajam pasākumam.
Priekšplānā kāda skola vēl mēģina, gatavojas
Aspazijas dzejas uzvedumam. Bet otrā malā
dzeltenzaļos tērpos pulcējas un čalo ļoti liels
pulks dažāda vecuma jauniešu. Pie durvīm gaida
otrs pārsteigums- „Gora” zāles uzraugi- administratori, kuri prasa samaksu par īri. Cenšos
skaidrot, ka ir ziedotāji, kuri tūlīt piegādās vajadzīgo summu. Stiprās šaubas tiek tūlīt kliedētas- trūkstošo summu deputāti un novada dome
turpat acu priekšā sagādā un tā tiek nodota grāmatvedei. Paldies labajiem cilvēkiem! Paldies
deputātam J. Trupovniekam, Monvīdam

Švarcam, deputātam Jānim Tutinam, uzņēmējam
Guntaram Bartkevičam un Vanagam!
Visi gaida pasākuma sākumu. Kopīgiem spēkiem sakārtojam izstādi, veltītu
Rainim un Aspazijai. Bērni
brīnās- cik daudz un biezas
grāmatas Rainis sarakstījis!
Bet priekšplānā jau uzstājas
Eriņu ģimene un skan jaukas
dziesmas. Programmas vadītājs Kaspars Balodis runā
Raiņa dzejoli un piesaka
dzejnieka biogrāfijas stāstītāju.
Uzstājās Ludzas rajona jauniešu centrs, tērpušies pasakainos tērpos ar ziediem, deklamē un
uzved Aspazijas dzejoļu krājumu „Saulainais
stūrītis”. Tad Rēzeknes mūzikas skola ar elegantiem vakartērpiem, lieliskām solo dziesmām un
skatītāju sajūsmu. Seko Alsviķu ilgi gaidītā
uzstāšanās. Kāds lepnums un prieks acīs bērniem, kas uzstājās! Žūrija un klausītāji jutās
aizkustināti. Dzejoļu deklamācijas, stilizētas
dejas tautas tērpos, runātas dzejas rindas. Ļoti
spoža ir Ludzas jauniešu centra versija par
Aspazijas bērnības dzejoļu krājumu. Arī Rēzeknes mūzikas skolas priekšnesums izdodas augstā
līmenī. Ar labu deklamāciju izcēlās arī Gaigalavas 9.gadīgā skola. Pēdējie uzstājās Adamovas
speciālās skolas bērni.
Pēc pasākuma oficiālās daļas seko fotografēšanās, apbalvošana. Paldies Rēzeknes novada
domes saimnieciskajai daļai, īpaši Monvīdam
Švarcam. Kā teicis Rainis: „Gūt var dodot! Gūt
var ņemot! Dodot gūtais neatņemams!” ”
Veneranda Andžāne

Sabiedriskās aktivitātes
„Pastāvēs, kas pārvērtīsies”
10. aprīlī Balvu Kultūras un atpūtas centrā notika konkursa par Raini un Aspaziju
„Plašais apvārsnis” 2. kārta. Pasākumā piedalījās bērni un jaunieši no visas Latgales.
Atzīmējot Raiņa un Aspazijas 150. jubilejas gadskārtu, Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB)
sadarbībā ar Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padomi (LBJLP, IBBY Latvijas nodaļu)
izsludināja „Plašā Apvāršņa konkursu” jaunajiem lasītājiem. Tā galvenais temats ir Raiņa
un Aspazijas darbi, idejas un dzīvesstāsti, kuri tiks aktualizēti mūsdienu bērnu lasīšanas
pieredzē.
Konkursā Balvos katrs dalībnieks prezentēja savus sagatavotos Raiņa un Aspazijas karogus, kā arī pildīja dažādus konkursa žūrijas uzdevumus. Baltinavas novadu konkursā pārstāvēja skolnieces Megija Bukša un Egija Ločmele.
Par konkursa gaitu jautāju tā dalībniecei
Megijai Bukšai.
- Pastāsti, lūdzu, par savu karogu, kas tajā
attēlots? Kā tapa šāda karoga ideja?
„Rainis bija filozofisks dzejnieks, kas tiecās izprast dzīves jēgu, dzīvības un nāves jautājumus, pasauli uztvēra kā telpu zem saules,
tāpēc mana zīmējuma centrā ir kalns, kas reizē
ir gan kā Dieva zīme, gan gudrības, zināšanu
simbols. Tas simbolizē Raiņa dzīvi, kurā viņš
tiecās vienmēr pilnveidoties, iegūt zināšanas - tātad pārtapt ik brīdi, kāpt zināšanu un pieredzes kalnā. Arī Antiņam lugā „Zelta zirgs” kalns ir pārbaudījums- viņš tajā var uzjāt
tikai tad, kad pārtop, atsakās no algas par savu darbu. „Zelta zirgs” ir viena no ievērojamākajām Raiņa lugām, tāpēc es dzejnieku iedomājos kā zelta zirgu, kurš dodas augšup
kalnā. Dzejnieks vēlējās, lai cilvēki izglītotos un, lai sveši kungi nebūtu saimnieki mūsu
zemē. Saule viņa dzejā parādās ļoti daudz, tā ir tumsības gaiņātāja, spēka devēja , tāpēc
manā karogā tā ir pašā augšā. Pelēkā krāsa ir karoga lejas daļā, tā simbolizē pūli, vienaldzību, no kuras vajag izcelties. Zirga astē ir uzzīmētas latvju zīmes, kuras vienmēr ir norādījušas uz piederību latviešu tautai. Dzeltenā krāsa un saule mūs mudina doties augšup
kalnā, tas ir cīnīties par sevi, savu brīvību un laimi, pārtapt caur grūtībām un darbu. Zilā
ir cerību krāsa, kas mudina cilvēkiem cerēt uz labāku nākotni.”
- Kā veicās konkursa žūrijas uzdotajos uzdevumos? Kas tev tika jautāts?
„Mums bija jāizpilda tests,veicās labi. Testā mēs apliecinājām savas zināšanas par
Raiņa un Aspazijas daiļradi.”
- Vai esi sākusi gatavoties konkursa finālam Rīgā? Vai finālā būs citādas prasības, kā 2.
kārtā Balvos?
„Jā, nopietni gatavojos, lasu un tuvāk iepazīstu Raiņa un Aspazijas biogrāfiju un
darbus. Kādi uzdevumi mani sagaida finālā, es to nezinu.”
- Varbūt vari padalīties- kuri Raiņa vai Aspazijas darbi tev šķiet tuvāki, kāpēc?
„Man vistuvākā kļuva Raiņa luga „Zelta zirgs”. Priecājos par to, ka man bija iespēja
iepazīties ar jauno animācijas filmu „Zelta zirgs”. Es lasīju, skatījos un izvērtēju kopīgo
un atšķirīgo starp lugu un animācijas filmu. Interesanti un aizraujoši.”
- Vai ikdienā daudz lasi? Ja jā, vai labāk patīk latviešu, vai ārzemju autoru darbi?
„Ikdienā daudz laika lasīšanai nevaru veltīt, lasu pirms gulētiešanas vai brīvajos
brīžos.U zrunā arī ārzemju autoru darbi. Man patīk lasīt!”
Madara Balode, foto: Edgars Gabranovs
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Kā viens no brīvā laika pavadīšanas
veidiem un hobijiem, azartiskākajiem baltinaviešiem ir medības. Mednieku kluba
„Vientuļie vilki” rindās no 2014.-2015.
gadam medību sezonā bija 39 mednieki.
Medniekiem medību sezona sākās 1. aprīlī
un noslēdzās marta izskaņā. Aizvadītā sezona
kluba medniekiem izrādījās reti veiksmīga.
Mednieki kluba platībās nomedīja 14 aļņus,
102 mežacūkas un 26 stirnas, 45 bebrus, 29
jenotus, nedaudz arī zaķus, lapsas un citus
nelimitētos zvērus.
Medību veiksme sezonas garumā visvairāk smaidījusi Ivaram Bubnovam, Ivo
Liepniekam, Dainim Ulnicānam un Egilam
Ločmelim. No pieredzes bagātākajiem
medniekiem, labākie rezultāti un „precīzākā
acs”- Albertam Daukstam, Vladimiram
Bubnovam un Jānim Ločmelam.
Medību platībās riesto daudz putnu.
Grīvas masīvā dzīvo medņi, rubeņi, slokas,
irbes. Daudz rubeņu mājo arī Maksu purvā un
tā apkaimē, taču lauksaimniecības zemju sakopšana, apaugumu likvidācija un apstrāde ar
dažādiem herbicīdiem liek rubeņiem un medņiem, irbēm un slokām pārcelties uz dzīvi aiz
dzelzceļa austrumu virzienā.
Putnu medību sezona atklāsies 15.augustā.
ES direktīvas neatļauj pavasarī medīt medņus,
rubeņus, slokas, zosis, pīles un citus putnus.
Pavasarī ir ļoti daudz pārlidojošo zosu,
pīļu, kuras barojas un nodara postījumus lauksaimniecības zemju īpašniekiem, taču mednieki diemžēl nevar līdzēt. Medību platībās
apmetas daudz gulbju, pa kādam dzērvju
pārim un samērā daudz zivju gārņu, arī stārķi.
Siltā ziema labvēlīgi ietekmējusi stirnu
skaitu, redzams daudz zaķu, jenotu un lapsu.
Daudz pūļu mednieki veltī bebru postījumu novēršanai. Daļa zemju īpašnieku paši
cenšas cīnīties ar bebru dambjiem, taču šajā
situācijā vislabāk palīdz bebru izķeršana ar
slazdiem, vai to nomedīšana. Šogad bebru medību sezona beidzās 15. aprīlī, 2 nedēļas agrāk
kā citus gadus, tāpēc arī nomedīts krietni vien
mazāk.
Medību sezonā tika pastiprināti medītas
meža cūkas. Kluba platībās tiek pārveidota
meža zvēru piebarošanas sistēma pēc Meža
dienesta prasībām. Zaudējumus meža cūku
populācijai nodarīja ĀCM. Mūsu kluba platībās tika konstatēts Klasiskais cūku mēris 10
meža cūkām. Kā zināms, klasiskais cūku
mēris nav kaitīgs cilvēka veselībai. Mednieki
kopā ar Veterinārās pārvaldes darbiniekiem
sistemātiski izliek medību platībās mēra vakcīnas un veic citus pasākumus tā apkarošanai.

Lielus postījumus medību saimniecībai,
zemnieku saimniecībām un lopkopjiem nodara vilki un lūši. Mūs, kā pierobežas novada
iedzīvotājus, vilki un lūši apciemo ļoti aktīvi,
tāpēc mednieki sistemātiski apbraukā medību
platības un apseko ceļus un takas, īpaši pierobežā, lai konstatētu ienākošo zvēru pēdas.
Nomedīt šos plēsējus ir ļoti grūti, medniekiem
jābūt apķērīgiem un precīziem. Šogad veiksme uzsmaidīja Albertam Daukstam, Ivaram
Bubnovam. Vitālijs Začests nomedīja lielu
vilku
tēviņu
Silarašos, kurš
pusstundu
iepriekš
bija
nokodis medību
suni.
Lūšu, vilku
nomedīšanas
skaitu regulē
Meža dienests.
Arī vilkus un
lūšus
medīt
drīkst tikai atļautā termiņa
laikā- vilkus no
15. jūlija, lūšus
no 1. decembra.
Mūsu kluba
platībās pirms
dažiem gadiem
tika uzņemta
filma par vilku
medībām, kura
šobrīd tiek izmantota kā mācību līdzeklis
meža tehnikumos un citur.
Filmas galvenie
varoņi ir mūsu
kluba mednieki. Toreiz viņi nomedīja septiņus vilkus.
Daudzi līdzcilvēki jūsmo par vilkiem un
lūšiem un uzskata medniekus par pāridarītājiem dabai. Reāli domājošie un tie, kas ir izjutuši vilku, lūšu nedarbus, sapratīs, kādu
postu atnes kaut viena vilka parādīšanās
apkārtnē.
Mednieki pateicas lauksaimniekiem,
visiem zemniekiem un lopkopjiem, kā arī novada iedzīvotājiem par sapratni un sadarbību!
Teksts: Baltinavas mednieku kluba
„Vientuļie vilki” valdes priekšsēdētājs
Ojārs Lācis
Foto: Ivars Bubnovs

„Lielajā Talkā” sakopjam muižas parku
2008. gadā pirmo reizi notika vērienīgā akcija „Lielā Talka”, kuras ideja ir
balstīta uz brīvprātīgu līdzdalību vides
sakopšanā, radot saliedētību, pozitīvismu
un labi padarīta darba sajūtu. Katru gadu
Lielā Talka izvirza noteiktu vadmotīvu, lai
aicinātu sabiedrību pievērst uzmanību tam,
cik ļoti ir saistīta mūsu ikdienas rīcība ar vidi
un tās veselību. Par 2015.gada vadmotīvu
tika atzīts Raiņa - „Pastāvēs, kas pārvērtīsies!”. Šogad Lielās Talkas aktivitātēs piedalījušies aptuveni 175 tūkstoši iedzīvotāju.
25. aprīlī akcijas „Lielā Talka” ietvaros, aktīvie
baltinavieši vienojās kopīgā darbā, lai sakoptu veco
muižas parku (Ontana un Annes parku).
Kamēr vīri zāģēja nogāzušos kokus, sievas lasīja
sakritušos zarus. Kristīgās internātpamatskolas skolēni un skolotājas rūpējās par pērno lapu sagrābšanu,
savukārt, Jāzeps Jermacāns līdzināja zemes virskārtu. Tika salasīti arī pāris maisi ar atkritumiem.
Čakli darbojās arī mazākie talcinieki- mazais
Gustavs centās palīdzēt mammai, arī Gustava brālis
Kristaps ar lielu entuziasmu un azartu palīdzēja gan
mammai Dacei, gan lūkoja palīdzēt pārējiem. Pati
mazākā talkotāja- Annija- gulēja ratiņos un baudīja
silto pavasara saulīti, kamēr ģimene rosīgi darbojās.
Cītīgi pastrādājuši, talcinieki iestiprinājās ar gardu un sātīgu talkas zupu un līdzpaņemtajiem piknika gardumiem. Par čaklu darbu katrs talcinieks saņēma īpašu piemiņas medaļu. Liels paldies par
gardo zupu jāteic Tatjanai Leicānei! Paldies visiem cītīgajiem talciniekiem par entuziasmu un
nesavtīgu darbu apkārtējās vides sakopšanā!
Teksts, foto: Madara Balode
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Baltinavas novada domes informatīvais izdevums
Intervija: gatavojoties Mātes dienai

Agita Zelča (divgadnieces Emmas māmiņa)

Tuvojas maija mēneša lielākie svētki- Mātes diena, kad ikviens pateiksimies savām māmiņām,
vecmāmiņām,vecvecmāmiņām par rūpēm, mīlestību, gādību un centību.
Bez ikdienas rūpēm ģimenes dzīvē, māmiņām ir jāspēj veikt savus tiešos darba pienākumus, tajā pat laikā
atlicināt laiku arī sev, saviem hobijiem. Jautāju novada aktīvajām un uzņēmīgajām māmiņām- par ģimenes
tradīcijām, ikdienu, Mātes dienas svinēšanu.

Solveta Logina (māmiņa 2 mietiņām-Elijai un Sonorai )
-Pastāstiet lūdzu ar ko Jūs nodarbojieties?
„Es esmu skolotāja: Strādāju Baltinavas vidusskolā un Tilžas vidusskolas Vectilžas filiālē. Baltinavā mācu
ģeogrāfiju, fiziku, savukārt Vectilžas filiālē bioloģiju, ķīmiju un informātiku.
- Vai varat raksturot savu ikdienu- ko dara pieaugušie, ko – bērni?
„Ikdiena neteiktu, ka man ir ļoti aizraujoša, jo katru dienu eju vai braucu uz darbu. Tā kā šajā mācību gadā
esmu sākusi pārspecializēties, tad ļoti daudz laika pavadu, lai apgūtu tieši fiziku. Tas man prasa katras
dienas vakaru līdz vēlai stundai un nākamās dienas agru rītu līdz brīdim, kad jāiet uz darbu. Nu, protams,
pa vidu ir arī ēst gatavošanas pauzes, dažādu ģimenes jautājumu risināšanas pauzes un daudz kas cits. Bērni
iet katru dienu uz skolu, pirmdienas un trešdienas vakarpusē apmeklē mūzikas skolu. Dienas gaitā apmeklē
arī dažādus pulciņus. Tā kā ir pavasaris, tad tētis šo laiku ir vairāk mājās, bet līdz ar vasaras sākumu atkal
atgriezīsies ceļu būvē.”
- Kas, Jūsuprāt, ir pats grūtākais esot mammai?
„Man škiet, ka pats grūtākais ir dažādu lēmumu pieņemšana, jo nepārtraukti domā kā šis izdarītais lēmums
ietekmē, vai ietekmēs nākotni ilgtermiņā. Vai bērniem no tā būs pozitīva pieredze. It kā jau saka, ka dari
savas ikdienas lietas tā kā esi darījis un bērni caur savu redzējumu, esot līdzās, to pārņems, bet dažreiz pats
domā vai tas vajadzīgs, arī pat visprimitīvākās lietas. Svarīgi spēt arī „turēt” līdzi dzīves kustībā saviem
bērniem, lai tu redzi it kā no malas, kā domā, jūtas un, kas ir aktuāls konkrētajā brīdī, taviem bērniem.
Gribas jau bērnus turēt arī uz tāda realitātes zara, lai vēlāk viņiem nav lielas vilšanās.”
- Kas jums ikdienā sagādā vislielāko prieku un gandarījumu?
„Vispār jau tas, ka tev (man) kā cilvēkam ir bērni, ir forši. Cik silti paliek tad, kad tu redzi, ka viņš nāk mājās
un viņu acis pauž laimes izjūtu. Tāpēc jau tā dzīve arī ir vērta dzīvošanai, bet katrs jau taču zina, ka bērni
ir iedoti uz laiku, atnāks diena un viņi aizies, tādēļ tieši tagad, kad bērni dzīvo kopā ar mums ir jāņem viss
ko dzīve caur viņiem piedāvā. Man patīk, kad bērni nāk ar kādu nekad nerealizētu lietu un saka, ka vajag
pamēģināt, tad mēs pārrunājam visu apsveram un sakām iet tā lietiņa, vai arī sakām - tas ir par traku. Piemēram, Sonorai patīk zīmēt, es zīmēt neprot, bet jau ir nolemts, ka pēc mākslas dienu darbnīcas apmeklējuma
Sonora vadīs mums ģimenē gleznošanas vakarpusi. Ar Eliju mēdzam kopā pie klavierēm uzdziedāt. Tas ir
mīļi. Man bija tāda iespēja paņemt līdzi meitenes ekspedīcijas braucienā uz Sibīriju, aizkustinoši bija redzēt,
kā savam bērnam varu parādīt pasauli, par kuru viņš nemaz nenojauš, un cik patiesi viņš uz to visu raugās.”
- Kādas ir Jūsu ģimenes tradīcijas? Kādi ir Jūsu ģimenes mīļākie svētki?
„Mēs radu lokā mēdzam svinēt dzimšanas dienas un vārda dienas, tad atnāk ciemiņi, kuri ļoti gaidīti – vecmammas, vectēvi, krustēvs, krustmāte un citi radinieki. Šad tad mēdzam atzīmēt veiksmīgās dienas, ja kaut
kas labs iesākas, vai noslēdzas. Ziemas periodā uz rudens un pavasara brīvdienām apmeklējam baseinu, jo
tas ir nopelnīts un mēs ar tēti uzsaucam arī kafejnīcu. Vasaras periodā mēdzam arī izbraukt tuvā vai tālā
ceļojumā, pagājušajā gadā bijām Slovākijā un šogad brauksim
vairākas dienas dzīvoties dažādās Latvijas vietās Baltica festivāla
ietvaros.”
- Kādas, jūsuprāt, ir svarīgākās lielas ģimenes priekšrocības?
„Man liekas lielās ģimenēs, tādās, kur vecāki rūpējas par bērniem,
veiksmīgāk var ieaudzināt dalīšanās prasmes bērniem, pieņemt pieticību un prast to novērtēt. Tur bērniem vairāk veidojas dzīves spīts,
ka es varu, ka man sanāk un es sasniegšu. Bērni iespējams vairāk
novērtē vecāku lomu, ieguldījumu. Aug patstāvīgāki un palīdz viens
otram, jo vecākiem ne vienmēr ir laiks. Viņiem uzreiz jau ir sava
pozitīvā kompānija, īpaši nav jāmeklē draugi no malas. To novērtē
ļoti, kad izaug lieli, vēlāk arī nākamās paaudzes.”
- Vai piepildītajā ikdienā rodat laiku arī savu hobiju īstenošanai?
Vai darbojaties pašdarbības kolektīvos, kādās organizācijās?
„Es vadu Vectilžas folkloras kopu „SAIME”, mēģinājumi notiek
otrdienās, pa sestdienām piedalāmies dažādos koncertos. Ar meitenēm mēģinām kopā spēlēt brīvākos vakaros, vai iedvesmas vadītas spēlējam, ja patīk kāda dziesma. Citi
saka, ka ermoņiku spēlēšana esot mana aizraušanās, bet es tā īsti neuzsveru, protu spēlēt arī ģitāru un kokli.
Man patīk, ka ar to var, šķiet, tā pilnvērtīgāk dzīvot – darboties kopā ar bērniem un radīt pozitīvo pasauli.
Man patīk, ka mums ir māja, kur es varu brīvi padarīt dažādus darbiņus, iestādīt puķītes, uzcept pīrāgu siltā
sestdienas vai svētdienas rītā pasēdēt ārā uz soliņa un iedzert mierīgi rīta kafiju, varu atlaisties iekarinātā
šūpuļtīklā ābeļdārzā. Man patīk makšķerēt, bet nu jau kādu gadu to ne esmu darījusi – trūkst laika un ir arī
citas prioritātes. Citos kolektīvos nedarbojos, esmu aicināta arī iesaistīties Baltinavas pašdarbības kolektīvos, bet šobrīd laika trūkums ir galvenais arguments. Darbojos Vectilžas ģimeņu biedrībā „SAIME” kā valdes locekle un biedrībā „Balvu rajona partnerība” kā projektu vērtēšanas komisijas locekle.”
- Kā paiet Jūsu Mātes diena- vai ģimene kā īpaši sumina savu māmiņu?
„Māmiņu dienu droši vien, ka svinēsim tā mazliet ģimenes lokā gan. Kā vienmēr bērni būs centušies mani
apsveikt, vismaz līdz šim tā bija. Nu noteikti, kādas labas pusdienas ar pāris našķiem būs jāsagatavo. Tā kā
tā būs svētdiena, tad varētu arī visi kopā izbraukt ar motocikliem kādā izklaidē. Nu tas vēl pagaidām nav
tieši pateikts, bet iespējams varētu būt šāda aktivitāte.”

-Pastāstiet lūdzu ar ko Jūs nodarbojieties?
„Esmu skolotāja Baltinavas vidusskolā.”
- Vai varat raksturot savu ikdienu- ko dara
pieaugušie, ko – meitiņa?
„No rītiem katrs dodamies savās gaitās - vīrs
ļoti agri no rīta sāk savu darba dienu, mēs ar
meitu pabrokastojam, un tad es dodos uz
skolu pie saviem 9 puišiem un meitenes,
Emma uz dārziņu. Vakarpusē visi kopīgi gatavojam vakariņas, atpūšamies, runājamies.
Šobrīd ar nepacietību gaidām siltu laiku, kad
vairāk varēs uzturēties ārā svaigā gaisā.”
- Kādas ir Jūsu ģimenes iemīļotākās brīvdienu nodarbes?
„Kaut kur aizbraukt, apciemot radiniekus, pastaigāties, citreiz pagatavot kādu īpašu
ēdienu, vienkārši būt visiem kopā. Mums ar vīru noteikti sestdienas vakars ir paredzēts
pirtī iešanai.”
- Kas, Jūsuprāt, ir pats grūtākais esot mammai?
„Saprast, kas ir pareizi, kur ir tas labākais variants, lai audzinātu bērnu par labu, veselu,
gudru cilvēku. Saglabāt pacietību visdažādākajās situācijās un spēt izprast savu bērnu.”
- Kas jums ikdienā sagādā vislielāko prieku un gandarījumu?
„Tas ka mana ģimene, mani tuvākie cilvēki ir veseli, smaidīgi un apmierināti ar dzīvi.
Prieku sagādā arī mans darbs - esot kopā ar bērniem, jauniešiem vienmēr notiek interesantas lietas. Ļoti priecājos, ka ikdienā atliek laika palasīt labu grāmatu vai noskatīties
kādu filmu. Katrā dienā jau var atrast vairākus mazos priekus.”
- Kādas ir Jūsu ģimenes tradīcijas? Kādi ir Jūsu ģimenes mīļākie svētki?
„Uz lieliem svētkiem, dzimšanas dienām noteikti ir jāapciemo vecāki, vecvecāki. Mūsu ģimenē īpaši svētki ir Līgo/ Jāņi, jo tad vīram ir dzimšanas diena un vārda diena, vēl ļoti
gaidīti svētki mūsu ģimenē ir Ziemassvētki. Arī Emmas dzimšanas diena mums parasti izvēršas par īstiem svētkiem, jo tā ir pašā vasaras karstumā, kad pie mums ciemojas daudz
draugu.”
- Vai piepildītajā ikdienā rodat laiku arī savu hobiju īstenošanai? Vai darbojaties pašdarbības kolektīvos, kādās organizācijās?
„Dziedu korī, aprīlī kopā ar Emmu devos uz mākslas skolu, kur mācījāmies gleznot ar
eļļas krāsām. Ļoti patīk dažādas radošas izpausmes, kad kļūšu vecāka, droši vien izbrīvēšu
tām vairāk laika, varbūt audīšu, izšūšu, cepšu maizi vai audzēšu puķes. Gribētu iemācīties
dziedāt „tautas bolsā„ , lai kādreiz varētu iestāties kādā etnogrāfiskajā ansamblī”.
- Kā paiet Jūsu Mātes diena- vai ģimene kā īpaši sumina savu māmiņu?
„Vīrs un meitiņa cenšas sagādāt man kādu pārsteigumu, tas parasti tiešām arī izdodas,
viņi ļoti labi zina, kas man patīk.”

Velta Mītke (māmiņa Nilam, Laram un Annai)
- Pastāstiet lūdzu ar ko Jūs nodarbojieties?
„Mana nodarbošanās ir „zemniekošana” ”.
- Vai varat raksturot savu ikdienu- ko dara pieaugušie, ko – bērni?
„Mēs ar vīru strādājam savā saimniecībā. Sezonas laikā vīrs lielākoties ir ar traktoru uz
lauka, es - pa mājām un dārzu. Arī bērnu palaišana uz skolu un atvešana mājās ir manā
ziņā. Bērnu ikdiena - mācības, arī mākslas skolā.”
- Kas, Jūsuprāt, ir pats grūtākais esot mammai?
„Būt par „tiesnesi”, kad bērnu starpā izcēlies strīds.”
- Kas jums ikdienā sagādā vislielāko prieku un gandarījumu?
„Ja bērni ir „vesali i vasali” ”.
- Kādas ir Jūsu ģimenes tradīcijas? Kādi ir Jūsu ģimenes mīļākie svētki?
„Ziemassvētkus svinēt visiem kopā pie manas mammas, Lieldienās meklēt paslēptās oliņas.
Katru vasaru noteikti aizbraucam pie jūras. Mīļākie svētki, kā daudziem, arī mums ir
Ziemassvētki.”
- Kādas, jūsuprāt, ir svarīgākās lielas ģimenes priekšrocības?
„Nekad nav garlaicīgi.”
- Vai piepildītajā ikdienā rodat laiku arī savu hobiju īstenošanai? Vai darbojaties pašdarbības
kolektīvos, kādās organizācijās?
„Mēģinu. Patīk spēlēt volejbolu, dziedu vokālajā ansamblī. Rokdarbiem gan nesanāk laika
un pacietības. Labprāt vairāk
lasītu. Dārzs ir mans mīļākais
hobijs.”
- Kā paiet Jūsu Mātes diena- vai
ģimene kā īpaši sumina savu māmiņu?
„Bērni vienmēr apsveic ar kādu
pašdarinātu nieciņu vai zīmējumu, vīrs dāvina ziedus.”

Tūrisma jaunumi
Gatavojoties jaunajai tūrisma sezonai
30. martā Balvu Novada muzejā tikās Ziemeļlatgales – Balvu, Baltinavas, Viļakas, Rugāju
un Kārsavas novadu tūrisma informācijas speciālisti, kā arī aktīvākie tūrisma pakalpojumu
sniedzēji.
Tuvojas gada aktīvākā tūrisma sezona- vasara-, tāpēc tikšanās laikā tika pārrunāti katra novada
aktuālākie tūrisma objekti, lielākie plānotie pasākumi. Apskatījuši Balvu novada muzeja jaunās
digitālās ekspozīcijas, katrs sanāksmes dalībnieks iepazīstināja ar jaunumiem un aktualitātēm, kas
liktos saistoši novadu ciemiņiem.
Ar foto prezentāciju klātesošie iepazina gan jau ierastos Baltinavas tūrisma objektus, gan uzzināja
tuvojošās vasaras sezonas jaunumus. Lielu interesi radīja Ontana un Annes parks, kas jau šajā vasarā
taps realizēts un spēs uzņemt novada viesus, „Palādas” izrāžu cienītājus un ikvienu interesentu.
Ar radošu un oriģinālu prezentāciju klātesošie iepazinās ar Tilžas retro moto kluba „Rūsa vējā”
piedāvājumiem; reitterapijas pakalpojumiem, kas pieejami zirgu sētā „Kapulejas”. Viļakas novada
pārstāvji iepazīstināja ar plašo piedāvājumu atpūtai dabā gan Meža labumu ciemā Žīguros, gan dabas
parkā „Balkanu kalni”. Rugājos aktuāls ir labiekārtotā sporta stadiona sportisko aktivitāšu klāsts,
tāpat arī senlietu privātkolekcija „Saipetnieki”. Kārsavas pusē ciemiņi tiek laipni uzņemti pie Salnavas
muzikantiem un Tirgus ciema vēlajās brokastīs Malnavā.
Tikšanās laikā pārrunātas arī sadarbības iespējas, lai veicinātu kopējo Zimeļlatgales tūrisma
izaugsmi.
Teksts: Madara Balode

Akcija „Apceļo ATZELI!”
Jau piekto gadu pēc kārtas tūrisma akcija „Apceļo Atzeles zemi” norisināsies senās Atzeles
zemes teritorijā – Viļakas, Balvu, Baltinavas, Alūksnes un Apes novados. Akcija ilgs no š.g. 1.
maija līdz 31. oktobrim, kuras laikā ceļotāju un it īpaši
skolēnu acis priecēs 15 aizraujoši un izzinoši objekti.
Lai piedalītos akcijā, jāizdrukā krustvārdu mīkla (atrodama www.atzele.wordpress.com, kā arī Baltinavas mājaslapā). Risinot krustvārdu mīklu, pakāpeniski uzzināsiet
Atzeles noslēpumus un iepazīsiet tos klātienē, izjūtīsiet
nesteidzīgo dabas skaistumu, iepazīsiet senās amatu prasmes,
atklāsiet muzeju neparastās gadsimtu mīklas, iejūtīsieties
pasaku noslēpumainajā pasaulē. Īpaši aicinām skolēnus uz
saistošām un izzinošām ekskursijām Atzeles zemē!
Klasei, kas būs atrisinājusi krustvārdu mīklu un apciemojusi visvairāk objektus, dāvanā Balvu
baseina apmeklējums vai pica katram skolēnam! Akcijas noteikumi: katrā objektā klase nofotografējas
tā, lai var redzēt visus dalībniekus un kādu zīmīgu vietu konkrētajā objektā un kopā ar atrisināto
krustvārdu mīklu atsūta uz e-pastu atzele@gmail.com līdz 10. novembrim. Katrai grupai būs iespēja
prezentēt savu ceļojumu noslēguma ballē 21. novembrī. Atrisināta krustvārdu mīkla būs arī ieejas
biļete akcijas noslēguma ballē Gaujienā 21. novembrī.
Esi aicināts apceļot Atzeles zemi!
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Skolu ziņas
Notikumi PII

Trešajās Lieldienās Baltinavas pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņus ar vecākiem uz
Lieldienu pasākumu aicināja Lieldienu zaķis (skolotāja Skaidrīte) un Saulīte (skolotāja Aļona).
Ierodoties bērnudārzā bērnus sagaidīja
pārsteigums: koridorā bija uzradies būris ar
lielu, baltu trusi, kuru bērni vareja apmīļot un
uzcienāt ar ābolu.
Bērni pasākumam bija cītīgi gatavojušies:
kopā ar mūzikas skolotāju Ritu sagatavojuši
vairākas dziesmas par pavasari. Piecgadīgo
grupiņas bērni skaitīja dzejoļus.
Un kur gan Lieldienas bez olu ripināšanas
un olu kaujām? Bērni ar lielu aizrautību vēroja,
kura ola aizripos vistālāk un sacentās olu kaujās.
Neizpalika arī olu ēšana.
Pasākuma noslēgumā bērnus gaidīja vēl viens pārsteigums: labdarības projekta „Vislielākā
dāvana” ietvaros katrs bērns saņēma dāvanu, ko bija sarūpējuši ASV dzīvojošie bērni ar vecākiem .
Teksts, foto: PII vadītāja Ilze Ločmele

Aktivitātes BVSK
Martā un aprīlī Baltinavas vidusskolas un
J.Endzelīna Kauguru pamatskolas dalībnieki
no 5. līdz 9.klasei ar dažādām aktivitātēm
realizēja eTwinning nacionālo projektu
„Profils sociālajā tīklā-mans īstais CV”.
Aktivitāšu laikā skolēni izstrādāja anketas
„Mans profils sociālajā tīklā”. Anketēšana tika
veikta abās projekta skolās 5.-9. klasēs. Tika
veidotas arī fotokolāžas un plakāti par tēmu
„Kopā par labāku, drošāku internetu!”. Visi
materiāli ir publicēti eTwining vidē.
7. aprīlī Baltinavas vidusskolā notika projekta noslēgums, kas tika veidots kā sadraudzības pasākums. Projekta sadraudzības partneri
tika sagaidīti skolas Paaudžu centrā ar „Vērmelītes” dziedāto Baltinavas vidusskolas himnu.
Pasākuma sākumā visus klātesošos uzrunāja abu
skolu direktori un projekta un pasākuma organizatores- Laura Meščanova un Agita Zelča. Pasākuma pirmajā daļā bija iepazīšanās aktivitātes,
neliela ekskursija pa skolu un kopīga pacienāša-

E-Twinning projekta noslēgums
nās pie kafijas, tējas galda, kur bija iespēja arī
apēst gardo ciemiņu atvesto kliņģeri.
Pasākuma otrā daļa turpinājās Baltinavas
KN, kur ne tikai projekta dalībniekiem, bet arī
Baltinavas vidusskolas 4.-12.kl.skolēniem un
citiem interesentiem bija iespēja noklausīties
portāla www.draugiem.lv runas vīra Jāņa
Palkavnieka lekciju „Uzvedība un drošība
internetā”. Interesantajā un vērtīgajā lekcijā
lektors mums lika aizdomāties par savu uzvedību, darbībām virtuālajā vidē. Caur www.draugiem.lv kolektīva darba un atpūtas piemēriem,
skolēniem lika aizdomāties, kāpēc ir svarīgi
mācīties mūsdienās un kādu darbinieku mūsdienās darba devēji vēlās redzēt. Galvenās atziņas,
kas palika prātā projekta skolotājām – „Internetā
jāuzvedas tāpat, kā tu uzvedies uz ielas, skolā vai
kur citur” un „Vienkārši dari! Ja krīti, celies un
dari!”.
Pasākuma pēdējā daļā skolas Paaudžu centrā
dalībnieki no abām skolām bija sagatavojuši
dažādas atrakcijas un
spēles. Savukārt skolotāji varēja pārrunāt
gan projekta, gan arī
abu skolu aktuālos
jautājumus.
Noslēgumā dalībnieki
saņēma
pateicības rakstus, bet
skolotāji
projekta
sertifikātus.
Teksts:
Laura Meščanova,
Baltinavas VSK
informātikas
skolotāja
Foto: Agita Zelča

Putnu dienas 2015

Aprīlī kā ik gadu Latvijā notiek pavasara
Putnu dienas. Baltinavas vidusskolā
Putnu dienas sagaidīšana aizsākās jau
marta beigās, kad Baltinavas vidusskolas mazpulcēni sadarbībā ar
mājturības un tehnoloģiju skolotāju
Valentīnu Keišu gatavoja putnu būrīšus pūcei, strazdiem, zīlītēm. Šeit lielu
paldies gribas teikt ne tikai Valentīnam,
bet arī z/s „Amatnieki” un Viktoram
Graudumniekam par atsaucību un materiāliem, lai būrīši varētu tapt. No 1.līdz
10.aprīlim būrīšus varēja apskatīt skolas
1.stāvā.10. aprīlī beidzot sagaidījām ne
tikai saulainu laiku, bet arī Putnu dienu.
Ap pusdienlaiku pie mums skolā ieradās
LOB priekšsēdētājs, ornitologs Viesturs Ķerus,
un skolas Paaudžu centrā 1.-7.kl.skolēni, kā arī
mazpulcēni, noklausījās izglītojošu lekciju
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Projekta ietvaros ciemojamies Polijā

Raibu raibas Lieldienas

„Kā putni sarunājas”. Ornitologs bija braucis
tālu ceļu no Lestenes, tāpēc prieks, ka atbraucot viņam radās pozitīvs priekšstats gan par
Baltinavu, gan par mūsu skolu. (Viņa pārdomas par ciemošanos lasiet viņa blogā
vkerus.blogspot.com rakstā „Mums iet labi”.)
Pēc lekcijas skolēni, skolotāji un daži skolēnu vecāki devās uz topošo „Ontans i Anne”
tematisko parku. Ar skolas darbinieka
Normunda Šveiduka palīdzību būrīši parkā
tika piestiprināti pie kokiem. Bērni ar dažādām dziesmām par putniem ieskandināja
Putnu dienas.

Lai ar putnu dziesmām pavasaris ieskanas
arī katrā jūsu mājā!
Teksts, foto: Laura Meščanova,
„Putnu dienas Baltinavas vidusskolā”
organizatore

Mūsdienās tautu un kultūru globalizācija
Gide stāstīja, ka saulainā laikā bez mākoņiem
ir lieta, kas pasaules apmērus nosacīti samano šī kalna iespējams saredzēt pat Čehiju. Brauzina – viss kļūst salīdzinoši tuvāks un vienciens uz kalniem, mūsuprāt, bija viena no vērtīkāršāks. Šoreiz to, cik tuvu vai tālu, un cik
gākajām pieredzēm visa šī brauciena laikā, jo
aizsniedzama ir Polija, pārbaudījām ar
bija iespēja aizbēgt no sev neierastās pilsētas
Comenius projekta palīdzību, kad uz šo valsti
kņadas un aplūkot visu no cita skatu punkta.
devās vairāki mūsu skolas pārstāvji – Dailis
Trešā diena Polijā mūs veda uz Vroclavu.
Langovskis, Andris Cars, Elvija Ločmele
Gida pavadībā apmeklējām un aplūkojām lielā(11.klase), Lāsma Mežale, Agita Keiša, Beāte
kās un ievērojamākās vietas un ēkas pilsētā.
Graudumniece, Airita Ivanova, Guna GamaLutināja arī laiks – ārā bija saule un ēnā apmēzina (12.klase), kā arī skolotājas – Agita
ram +17 grādi. Vislielāko iespaidu no šīs dienas
Zelča, Lilita Kūkoja un projekta vadītāja
laikam atstāja panorāma, kurā bija attēlotas
Tatjana Bolgarova.
Polijai nozīmīgākās kaujas. Panorāmas skats
Notikusi jau 3 tikšanās Comenius projekta
bija kā glezna, kas ietvēra visas iekšējās sienas.
ietvaros, un joprojām pētāmā problēma ir
Izpratni par kaujām un cīņām veidoja arī stāstīklimata pārmaiņas. Mūsu, latviešu, uzdevums
jums, ko varēja klausīties dažādās valodās.
šoreiz bija pētīt un analizēt to, kā satiksme
Sajūtu, ka atrodies īstā kaujas laukā, radīja ne
ietekmē klimata pārmaiņas un ko mēs katrs
tikai reālistiskais gleznojums, bet arī dažādas
varam darīt, lai šīs izmaiņas vērstu uz labu.
instalācijas uz zemes - krūmi, dažādi augi, ratu
Tāpat mēs dzirdējām prezentācijas par to, kā
riteņi utt.
apkārtējo vidi ietekmē lauksaimniecība un tajā
Pēdējo dienu Polijā pavadījām īpaši – kopīizmantotās ķimikālijas un kā enerģiju var iegūt
gās vakariņās ar visiem projekta dalībniekiem.
no alternatīvajiem enerģijas avotiem(saule,
Jāteic, ka nebeidz pārsteigt poļu viesmīlība,
zemes dzīļu siltums, vējš, ūdens u.c) . Kopīgi
daudzveidīgā virtuve un ēdieni. Vakara gaitā bija
tika izveidota kolāža, kurā uzskaitītas gan probiespēja arī klausīties vietējās grupas uzstāšanos.
lēmas, gan to iespējamie risinājumi. Liels pluss
Šo braucienu kopumā vērtējam kā neaprakmūsu acīs ir tas, ka darbs projektā tika lieliski
stāmu – vēl ilgi pēc tam, kad atbraucām mājās,
apvienots arī ar pašas Polijas izzināšanu, jau pirnespējām valdīt emocijas par piedzīvoto. Lai arī
majā darba dienā, pēc ekskursijas pa skolu un
ceļa tika pavadīts daudz laika un nobraukti vaisavu darbu prezentēšanas, mēs devāmies uz
rāk kā 3000 km, šķiet, ka kopā pavadītais laiks
Czocha pili, kurā pusdienojām un gida pavadībā
licis mums visiem sadraudzēties vēl vairāk, ieizstaigājām visu pili. Vieta, kurā atrodas pils vaipazinām viens otru, jokojām un pavadījām
rāk kā pasakaina – upes un ezera
ielejā, un kalnu pakājē. Lielisks skats
pavērās arī no pils paša augstākā
punkta. Nākošās dienas pirmā puse
aizritēja piedaloties konferencē, kur
profesori no Vroclavas universitātes
stāstīja par to, kas ir klimata pārmaiņas, kā tās ietekmē mūs šobrīd, ko
mēs katrs varam darīt, lai palīdzētu
novērst globālo sasilšanu. Mums bija
iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus, un šo iespēju labprāt arī
izmantojām. Dienas otrajā pusē devāmies Poliju aplūkot no augšas – ar
vagoniņiem pacēlāmies apmēram 1.5
Ekskursija pa Vroclavu - latvieši un poļi kopā.
km augstumā virs jūras līmeņa.
Jāsaka, ka skats bija visnotaļ elpu aizraujošs,
daudz laika sarunājoties. Pieredzes apmaiņas
pavērās skats gan uz pilsētu, gan uz citiem
brauciens uz Poliju ir izdevies!
kalniem.
Teksts, foto: Beāte Graudumniece

Jaunumi Mūzikas un mākslas skolā
Panākumi tradicionālās muzicēšanas konkursos
XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētku ietvaros notiks daudz pasākumu,
kas saistīti ar folkloru un tautas muzicēšanu.
Martā notika tradicionālās muzicēšanas
konkursi „Klaberjakte” novados, fināls aprīlī
Rīgā.
Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas
kapela vadītāja Ilona Bukša, 27. martā piedalījās
Kūkovas novada kapelu skatē Upītē. Skatei bija
jāatskaņo divi skaņdarbi. Skolas kapela spēlēja
„Buzdu polku” no Andreja Rancāna repertuāra,
kā arī Viļakas puses teicēju dziedātu dziesmu
„Kas nu rudzu teirumeņa”.
Kapelu, folkloras kopu un individuālo dalībnieku uzstāšanos vērtēja Māra Melēna, Dina
Liepa, mūzikas eksperts no ASV Pauls Bernolds,
etnomuzikoloģe Zane Šmite un tērpu speciāliste
Antra Karlsone.

Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas kapela saņēma Lielo muzikantu diplomu, kā arī tika izvirzīta uz finālu Rīgā 26.aprīlī, kur sacentās ar visas
Latvijas labākajām kapelām par iespēju nopelnīt
ceļazīmi uz dziesmu svētkiem.
Uz skati devās arī individuālie dziedātāji,
starp tiem baltinaviete Sonora Logina. Konkursā
viņa dziedāja divas latgaliešu tautas dziesmas :
„O, natī kryta kļova lopa” un „Skaņu balstiņu
palaidu”. Sonorai žūrija pasniedza Diplomu
„Lielā dziedātāja”.
Prieks, ka jaunie apgūst, pārmanto un popularizē individuālo muzicēšanu un kapelas
muzicēšanas tradīcijas.
26. aprīlī Rīgā Rīgas Tehniskās universitātes
telpās notika tradicionālās muzicēšanas konkursa „Klaberjakte 2015” , tradicionālās dziedāšanas konkursa „Dziesmu dziedu kāda
bija” un „Vedam danci fināls” fināls, ko
organizēja valsts izglītības satura centrs.
Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas kapelas vadītājas Ilonas Bukšas sniegums tika novērtēts ar I pakāpes Diplomu,
kā arī muzikantiem tika pasniegtas balvas.
I pakāpes Diploms tika pasniegts arī
dziedātājai Sonorai Loginai tradicionālās
dziedāšanas konkursā „Dziesmu dziedu
kāda bija 2015”.
Teksts, foto: Marija Bukša
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Piedalāmies pūtēju orķestru konkursā

Baltinavas novada pūtēju orķestrisdiriģents Aigars Bukšs, 28. martā piedalījās VII
Latvijas pūtēju orķestru konkursā un II Starptautiskajā pūtēju orķestru konkursā BALTIC
OPEN Vidzemes koncertzālē Cēsīs. Konkurss
bija Dziesmu un deju svētku starplaika pasākums,
kurā piedalījās 40 orķestri V grupās.
Orķestru skanējuma, intonāciju, skaņas kvalitāti, dinamiku, frāzējumu, tempu, ritmu, stila
interpretāciju, ansambļa spēli, kopiespaidu vērtēja
Liepājas simfoniskā orķestra galvenais diriģents
Aivars Lakstīgala, Latvijas Nacionālo bruņoto
spēku orķestra diriģents Guntis Kumačevs, Klaipēdas muzikālā teātra galvenais diriģents Daiņus
Paviļonis, Igaunijas Policijas un robežsardzes orķestra galvenais diriģents Hando Poldmē.
Baltinavas novada pūtēju orķestris, vadoties pēc nolikuma, uzstājās ar 20 minūšu garu programmu
un izcīnīja 3. vietu savā grupā. Orķestris saņēma diplomu un kausu.
Teksts, foto: Marija Bukša

Panākumi zīmēšanas konkursā

Kā jau katru gadu, Latvijas Nacionālais
kultūras centrs sadarbībā ar izglītības
iestādēm un nozares nevalstiskajām organizācijām rīkoja Latvijas izglītības iestāžu
profesionālās ievirzes izglītības mākslas un
dizaina jomas programmu audzēkņu Valsts
konkursu zīmēšanā. Šī gada Valsts konkursa
tēma bija – „Kustības attēlojums zīmējumā”.
Konkursam bija divas kārtas. I kārtas dalībnieki bija profesionālās ievirzes izglītības mākslas un dizaina jomas programmu 1.-7. klašu
audzēkņi. Konkursa I kārtu organizējām savā
skolā.
Izvērtējot skolēnu darbus, atbilstoši konkursa I kārtas rīkotāju izstrādātajiem kritērijiem,
un, pamatojoties uz konkursa I kārtas rezultātiem, izvirzījām dalībniekus konkursa II kārtai –
Aletu Ločmeli -I vecuma grupā no 8-10 gadiem,
Nilu Miethke un Domeniku Slišānu - II vecuma
grupā no 11-13 gadiem, Līnu Punduri un Ilzi
Jermacāni - III vecuma grupā no14-16 gadiem.
Konkursa II kārtu organizēja Rēzeknes
Mākslas un dizaina vidusskolā, uz kuru devās
mūsu skolas 2., 6. un 7. klašu audzēkņi. Visās
vecuma grupās skolēni strādāja pie pētnieciskā

Aktivitātes BKI

zīmējuma- 1.jaunākā grupa eksperimentāja ar
ūdeni,krāsu, tušu un zīmēja interesantu ūdens
kustību izvēlētajā tehnikā; 2. vidējā grupa izvēlējās augli, grieza, pētīja tā daļas, vēroja izmaiņas un zīmēja; 3. vecākā grupa zīmēja vienotu
figurālu kompozīciju ar vismaz 2 figūrām, kas
attēlo konkrēto kustību ( piem. noliecies, sēdošs
cilvēks utt.). Darbā bija jāpielieto izteiksmes
līdzekļus un paņēmienus, kas izceļ figūru
izteiksmīgumu un pārliecinoši jāattēlo konkrēto
darbību, neakcentējot uzmanību uz apģērbu,
vidi un priekšmetiem.
Aleta, Nils, Domeniks, Līna, Ilze ar paveikto
konkursā bija apmierināti. Pārvarot bailes,
uztraukumu, tomēr ar uzdevumu izpildi visi
veiksmīgi bija tikuši galā.
Rīgā Valsts konkursa darbus izvērtēja kompetenta žurija – mākslinieki Ivars Heinrihsons,
Liena Bondare, Kristīne Graudule, Klāvs
Upacieris. Jaunākajā grupā atzinību valstī izpelnījās Baltinavas mūzikas un mākslas skolas
audzēkne 2. klases audzēkne Aleta Ločmele.
24. aprīlī uz Siguldu, Mākslu skolu „Baltais
Flīģelis” devās Baltinavas Mūzikas un mākslas
skolas direktore Marija Bukša, skolotājas - Lilita
Kūkoja, Sandra Bukša, lai piedalītos valsts konkursa „Kustība zīmējumā” noslēguma semināru.
Pedagogi iepazinās ar audzēkņu konkursa
darbiem, Valsts konkursa izvērtējumu un piedalījās konkursa uzvarētāju apbalvošanā. Skolotājas Iveta Gabrāne un Indra Keiša sagatavoja
skolēnu darbu ekspozīciju, kas tika izlikta
Mākslu skolā Siguldā.
Teksts, foto: Marija Bukša

Uzvara boulinga līgā

Arī šogad Latvijas Bērnu bāreņu fonds
(LBBF) rīkoja „Internātskolu boulinga līgu
2014./2015.” Šajā, nu jau piektajā līgā, piedalījās komandas no Baltinavas Kristīgās, Ezersalas
speciālās, Dauguļu, Katvaru, Sveķu, Palsmanes,
Gaujienas un Tilžas internātpamatskolām.
Sākot no septembra, reizi mēnesī visa mācību
gada garumā Baltinavas Kristīgās skolas skolēni Jeļena Hardina, Ieva Mičurova, Andis Timenieks
un Aleksandrs Jerjomins, devās uz Rīgas boulinga centru „Fantasy Park”, lai parādītu savu
veiklību un izaicinātu veiksmi ķegļu rindās. Jāteic, ka vairāku gadu treniņi un pieredze
atspoguļojās rezultātos, jo visu spēļu garumā baltinavieši bija līderi. Lai skolēniem cīņa
būtu aizraujošāka, tika vērtēti arī individuālie sniegumi - Jeļenai 1.vieta, Ievai - 3.vieta.
Lielais fināls notika 13. aprīlī. Mūsu skolas sportisti bija noskaņoti kaujinieciski, lai
gan pretinieki arī nebija gatavi uzvaru kādam dāvināt. Izslēdzošo spēļu finālā mūsu skolas
boulingisti tikās ar Sveķu skolas komandu. Līdz pēdējam metienam spēles iznākums nebija
paredzams, jo rezultāts gāja „punkts punktā”. Spēja mobilizēties, cītīgi trenētā precizitāte
un izturība mūsu skolas komandai vainagojās ar uzvaru. Čempioni individuāli tika apbalvoti ar medaļām, saldumu balvām, kā arī komanda mājās pārveda divus kausus.
Paldies LBBF par iespēju piedalīties boulinga sacensībās, par sarūpētām balvām un
pozitīvajiem iespaidiem!
Teksts, foto: Sporta skolotāja Janīna Keiša

Mūs apciemo viesi no Holandes
27. aprīļa pēcpusdienā Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā viesojās ilggadēji sadraudzības partneri no Holandes organizācijas Van Rijhen.
BKI kolektīvam no šīs draudzības ir daudz atbalsta, pirmo datorklasi ierīkoja tieši ar šīs organizācijas atbalstu, pirms dažiem gadiem tika dāvināti projektori, kuri uzstādīti mācību klasēs un tiek
aktīvi lietoti.
Arī mācību klases uzstādītie datori ir Holandiešu labdarības organizācijas sagādātie.
Teksts: skolotāja Gunita Prokofjeva

„Pavasara pieskāriens”
Saule pakāpusies augstāk. Ziedu zvaniņus
skandina sniegpulkstenīši. Mežmalās galvu
izbāzušas zilās vizbulītes, silpurenes. Ūdens
upītēs un strautiņos priecīgi čalo. Rīta vējiņš
maigi šūpo jauno bērziņu un lazdu ziedošās
skariņas. Ir milzīgs prieks! Daba mostas!
Gaiss ir spirgts. Kur vien skaties, visur jūtams
pavasara pieskāriens! Arī cilvēkiem priecīgs
prāts un labs noskaņojums.
Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā 9.
aprīlī notika pasākums „Pavasara pieskāriens”.
Skolas ansambļa meitenes ieskandināja šos svētkus ar dziesmu „Neskaties pulkstenī”. Tad
viņām pievienojās folkloras kopas „Ganiņi” skolēni ar stabulītēm, tamburīnu, kastaņetēm,
grabuļiem, skolotāji ar akordeonu, taurīti. Skatītāji dziedāja līdzi, takti piesizdami. Lieli
un mazi dejotāji rādīja savu dejotprasmi. Bija mīklas, ticējumi, sakāmvārdi par pavasari.
C apmācības klašu skolēni dziedāja dziesmu „Šā vai tā!”. Dramatiskais kolektīvs skatītājus
iepriecināja ar izrādīti „Zelta zivtiņa” un deju. Noslēgumā katrs dalībnieks saņēma salduma
balvas no Latvijas Bērnu bāreņu fonda.
Jā! Pavasaris ar savu roku pieskāries ne tikai dabai, bet arī katram cilvēkam, padarot
viņu labestīgākus, smaidīgākus, darbīgākus.
Teksts, foto: Direktora vietniece audzināšanas darbā V. Kubuliņa

Krāsainā nedēļa skolā
No 20.-24. aprīlim Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā notika krāsainā nedēļa. Katrai
dienai tika izvēlēta sava krāsa: pirmdiena – zila, otrdiena – zaļa, trešdiena – dzeltena, ceturtdiena –daudzkrāsaina, piektdiena – balta. Trešajā starpbrīdī notika fotosesijas, kurās fotogrāfa
lomā iejutās V. Kubuliņa. Skanēja dziesmas, kas bija piemeklētas par krāsām attiecīgajā dienā. Tāpat
katru dienu skolēni pina attiecīgas krāsas pīnītes, lai pēc tam veidotu ornamentu un kopīgu sienas
dekoru. Katra audzināšanas grupa veidoja vienu kopīgu kolāžu, to izkrāsojot attiecīgās dienas krāsā,
pielīmējot dažādus materiālus.
Pēcpusdienās notika krāsu aktivitātes. Skolotāja V. Kubuliņa organizēja aktivitātes, kur dominēja
zaļā krāsa. Skolēni lika torni no zaļām glāzītēm, lika puzli, meta mērķī rotaļlietas, ar aizsietām acīm
lika lego torni, pārvietoja bumbiņas no viena trauka otrā ar pincetes palīdzību, ar karoti pārnesa bumbiņas. Trešdienas pēcpusdienā skolotāja E. Keiša darbojās ar dzelteno krāsu: bija jāspēlē boulings,
kur izmantoja dzeltenu bumbu un dzeltenus tornīšus, no dažādu krāsu pogu klāsta bija jāatlasa dzeltenās krāsa pogas, divas skolēnu komandas cīnījās par to, kura ātrāk nopīs bizi no dzeltenas krāsas
lentēm, kurš skolēns tālāk aizleks ar lecambumbu. Ceturtdien bija raibās krāsas pasākumi- notika arī
LSO krosa sacensības, diskotēka.
Piektdien, Baltajā dienā, bija skolēnu darbu izstāde un iepriekšējās dienās uzņemto fotogrāfiju
skatīšanās. Skolēni bija sajūsmā par fotogrāfijām, jo tik zaļi, dzelteni, zili, raibi , balti ģērbušies viņi
bija tikai šajās dienās. Un kur vēl komentāri par interesanto fotouzņēmumu, vai arī ieteikumi, kā vēl
varēja iepozēt.
Krāsainās nedēļas noslēgumā skolēni un skolotāji, kuri izrādīja vislielāko aktivitāti, saņēma
pateicības rakstus un balvas. Tie bija: skolas direktore I. Vilkaste, skolotāji V. Kubuliņa, I. Briede, V.
Kaša, M. Skaba, E. Keiša, skolēni – A. Pipcāne, J. Koncāne, M. Brants, J. Pipcāns, J. Lukašs, R.
Zaharovs.
Teksts, foto: Internāta skolotāju MK vadītāja E. Keiša

Kā mēs gājām laimi meklēt
Balvos 24. aprīļa pusdienlaikā notika skolu teātru festivāls „Kā mēs gājām savu laimi
meklēt”, ko organizē Balvu Bērnu un jauniešu centrs.
BKI dramatiskais kolektīvs ar vadītāju L. Dunci sevi pasākumā prezentēja ar latviešu tautas
pasakas etīdi „Zelta Zivtiņa”- par to, kā kādam vecītim gadījās liela laime izvilkt Zelta zivtiņu un kā
viņa godkārīgā sieva guva lielu mācību.
Žūrijas atzinību saņēma vecīša lomas atveidotāja Ieva Mičurova, par savu organisko tēlojumu
un uzvedību uz skatuves. Arī kalpones Līzītes atveidotāja Elēna Dzanuška saņēma atzinīgus vārdus
no žūrijas komisijas locekles Ilgas Oplucānes.
Teksts: skolotāja Gunita Prokofjeva

Lepojamies ar sporta panākumiem
Latvijas Speciālās olimpiādes Latgales
zonas sacensības krosā tradicionāli notiek
Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā. Šajā
gadā tās pulcēja 5 no Latgales sportiskajām internātskolām.
Jau otro gadu sacensību distance bija jāveic
Balkānu dabas parka sporta trasē. Sacensības
notika trīs disciplīnās: individuāli, komandu vērtējumā un nestuvju nešanas disciplīnā.
Kopvērtējumā triumfēja sportistu komanda no
Medumu internātskolas, otro vietu ieņēma Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas sportisti un
trešie palika Raudas skolas sportisti. Šādā secībā
sarindojās arī komandas, nestuvju nešanas disciplīnā. BKI komandai uzvaru gūt traucēja ķibele ar
smaguma pazaudēšanu vienā no virāžām. Otrās vietas pozīcija ir iespēja augt un pilnveidoties!
Teksts, foto: skolotāja Gunita Prokofjeva

„Rakstām sevi Dziesmusvētkos”
Šis mācību gads visā Latvijā aizrit skolēnu vispārējo deju un Dziesmusvētku zīmē, kuriem
gatavojas visās Latvijas skolās, arī Baltinavas Kristīgās skolas ansamblis un folkloras kopa ir
šī pasākuma gaidās. Daugavpilī 16. aprīlī noritēja lielais pirms Dziesmusvētku saiets „Rakstām sevi
Dziesmusvētkos”, mēģinājums, kurā kopumā piedalījās 26 Latgales novada skolas. Skolēnus sagatavoja un pavadīja skolas skolotāji Regīna Lāce, Inese Lāce un Valdis Domarks- visi mācību gadu
skolotāji strādāja kopā ar skolēniem, lai sagatavotos lielajiem notikumiem, kuri risināsies 2015.gada
jūlijā. Pasākums noritēja ieskaņas garā, mūsu folkloras kopa uzstājās ar pirmo kārtas numuru un
izpildīja latgaliešu tautas dziesmu „Zam uzula nasēdēju” un dejoja O. Rajeckas dziesmu „Un saule
riet” ar skolotājs Ineses horeogrāfiju.
Skolēni atzīst, ka pārdzīvojums, ko viņi ir guvuši svētku mēģinājumā Daugavpilī ir milzīgs, tāpat
arī gaidas pēc svētkiem vasarā ir lielas.
Teksts: skolotāja Gunita Prokofjeva
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Sporta notikumi

Galda tenisa un novusa sacensības

Aprīļa mēnesī notika Sacensības galda tenisā un novusā, kā arī šautriņu mešanā.
Šautriņu mešanā starp vīriešiem uzvarēja Guntis Kūkojs, bet starp sievietēm Emīlija
Keiša.
Galda teniss vīriešiem. Sīvā cīņa 1. vietu izcīnija Zigmārs Keišs, 2. vietu Valters Doru,
bet 3. vietā iespraucās veterāns Andris Igaunis.
Sievietēm: 1. vieta Līga Careva, 2. vieta Agnese Kaša bet 3. vieta Janai Keišai.
Novuss: Sievietēm 1. vieta Agnese Kaša, 2. vieta Jeļena Hardina, 3. vieta Meģija Bukša.
Vīriešiem: 1. vieta Aivars Boldāns, 2. vieta Dainis Ločmelis, 3. vieta Andris Ločmelis.
Bet starp skolēniem otru gadu pēc kārtas palika nepārspēts Ivo Skabs.

Sīva cīņa volejbola laukumā
11 aprīlī notika Baltinavas
kausa izcīņa volejbolā vīriešiem veterāniem un sievietēm.
Starp vīriešu komandām 1. vietu
izcīnija SK „Kuorsova”, 2. vieta
Baltinavas un 3. vieta Bērzpils
komandai.
Starp sievietēm: 1 vieta komandai
„Baltinava”, 2 vieta komandai „Kust
i kust” no Baltinavas un 3. vieta
Rogovkas komandai.
Paldies aktīvajām komandām, tiekamies nākamajos sporta pasākumos!
Teksts: Sporta organizators
Ilgvars Keišs

Dažādi

Paveikt nepaveicamo,
Saglabāt neiespējamo,
Par spīti ikdienišķībai
Uzplaucēt brīnumu dzīvē,
Laimīgiem būt!

Aprīļa mēnesī Baltinavas novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēta laulībaAndris Tutāns un Irina Cabule.
Baltinavas Romas katoļu baznīcā noslēgta laulībaLaura Mežale un Arnis Žogots.
Lai kopīgi uzsāktais ceļš mīlestības, prieka un laimes pilns!
Pliešovas kapu un teritorijas sakopšanai 2014. gadā tika
uzsākta ziedojumu vākšana zāles pļāvēja iegādei. Ar šīs
kapsētas piederīgo tuvinieku atbalstu tika savākta puse
no nepieciešamās summas. Esmu ļoti pateicīgs
par Jūsu atbalstu!
Ceru, ka šogad mēs visi kopā savāksim nepieciešamo
summu!
Lūgums, ziedot pļāvēja iegādei, ieskaitot kontā:
Pliešovas Kapu zāles pļāvēja iegāde
LV05UNLA0050022254307 (SEB)
Astērijs Keišs
vai nodot personīgi. Tālrunis: 29250476
Ar cieņu, kapu vecākais
Astērijs Keišs

Mīļš paldies Jekaterinai Slišānei par apzinīgu
darbu, par tērpu darināšanu, modes skatei
„Rakstu darbi” Latgales novada vizuālās un
vizuāli plastiskā mākslas svētkos Daugavpilī.
Skolotāja Lilita Kūkoja, Justīne, Beatrise,
Andžela, Samanta.
Pārdod dzīvojamo māju- ar saimniecības
ēkām un zemi Baltinavas centrā.
Cena pēc vienošanās.
Tālrunis: 64563596

Tuvākie plānotie kultūras pasākumi
-16. maijā visā Latvijā notiks muzeju nakts. Šogad muzeju naksts tematika saistīta ar Raiņa
un Aspazijas dzīvi un daiļradi. Arī Baltinavas novada muzejs piedalīsies muzeju nakts pasākumā.
Apmeklētājiem būs iespēja iepazīties ar abu dzejnieku biogrāfiju, dramatiskajiem līkločiem, tāpat
arī meklēt viņu daiļrades atspulgus apkārtējās dzīves realitātēs, rakstīto vārdu atdzīvinot
priekšmetiskos tēlos, skaņās, krāsās un sajūtās. 16. maijā visi laipni aicināti uz Baltinavas
novada muzeju!
-8. maijā plkst. 14:00 Baltinavas KN Mātes dienai veltīts Baltinavas VSK audzēkņu koncerts.
-15. maijā plkst 15:00 radošās darbnīcas Starptautiskajā ģimenes dienā Baltinavas KN telpās.
(Sekojiet informācijai pie afišu stendiem un www.baltinava.lv)
-28. maijā no plkst. 9:00 - 12:00 Donoru diena Baltinavas Kultūras nama telpās.
-29. maijā plkst. 18:00 Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas izlaidums Baltinavas KN telpās.
-30. maijā no plkst. 22:00 Vasaras sezonas atklāšanas balle Baltinavas parka estrādē. Spēlēs
Juris Ostrovskis no grupas Patrioti.lg. Ieeja - brīva.
I zdev um u sa g ata vo ja: Mad ara Bal ode , ( tā l r. 2 0232378 , e- pas ts : s ab. a tti ec iba s @bal ti na va .l v )
Ies pi es ts SI A „ L atg a les dru ka”, Ba znī ca s i el a 2 8, LV- 4 6 01 .
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