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Baltinavas novada domes
informatīvais izdevums

Eglītes iedegšana Baltinavas novadā

15. decembra pēcpusdienā pie Baltinavas novada domes sapulcējās
liels pulks baltinaviešu, lai kopā iedegtu Baltinavas novada Ziemassvētku eglīti. Aicinājumam iedegt novada eglīti kopā bija atsaukušies Baltinavas vidusskolas, Mūzikas un māksas skolas un
Kristīgās internātpamatskolas audzēkņi un skolotāji, kā arī Baltinavas novada domes darbinieki pievienojās šim skaistajam notikumam.
Eglītes iedegšana sākās Baltinavas vidusskolas direktora Imanta
Slišāna skaisto vēlējums un skolēnu skaistajām dziesmām. Pēc tam
savu novēlējumu visiem novada ļaudīm šajā gaidīšanas laikā teica
Baltinavas novada domes priekšsēdētāja Lidija Siliņa. Paldies Mūzikas un mākslas skolas kolektīvam, īpaši Marijai Bukšai un Aigaram Bukšam par skaisto muzikālo priekšnesumu, kura laikā
varējām jautri izkustēties ap eglīti, jo ši diena izrādījās gan skaista,
bet auksta. Tā kā eglīte vēl joprojām nebija iedegusies, talkā nāca
Kristīgās internātpamatskolas komanda ar jautru rotaļu. Un tā visiem kopā ar skaistiem vēlējumiem, dziesmām un kopīgu iešanu
ap eglīti, tā beidzot iemirdzējās. Un tad jau visi varēja pacienāties
ar saldumiem no rūķa groziņa un priecāties par eglīti, kura līdz pat
Ziemassvētkiem priecēs mūsu acis un padarīs gaišāku un līksmāku
Ziemassvētku laiku!Paldies visiem, kas piadalījās gan eglītes iedegšanā, gan arī palīdzēja sagatavoties šim notikumam! Lai Jums
visiem prieka pilni un gaiši Ziemassvētki!
Baltinavas KN vadītāja, Inta Ločmele
Foto,Evita Broka
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Baltinavas novada domes informatīvais izdevums

2016. gada Decembris

Domes ziņas
Saistošie noteikumi

Saistošie noteikumi Nr. 14

Apstiprināti ar Baltinavas novada domes 24.11.2016.
sēdes lēmumu (Nr.12.,4&)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”43.panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un
sociālās
palīdzības likuma 35. panta ceturto un piekto daļu,
Ministru Kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036
„Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu,
Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299
"Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu"
19.3.apakšpunktu

“Grozījumi Baltinavas novada domes 2014.gada 23.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 10
”Par sociālās palīdzības pabalstiem Baltinavas novadā””

Izdarīt Baltinavas novada domes 2014.gada 23.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 10 ”Par
sociālās palīdzības pabalstiem Baltinavas novadā” šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu 1.8. apakšpunktu šādā redakcijā:
„1.8. Vientuļa persona vai persona ar invaliditāti – šo noteikumu izpratnē ir persona, kurai
nav Latvijas Republikas Civillikumā noteiktu likumīgu apgādnieku un citu personu, kuras
dzīvo kopā ar viņu, un kurām ir kopēji izdevumi par uzturu, mitinās vienā mājoklī un kurām
ir kopēja saimniecība.”
2. Izslēgt noteikumu 6.4.apakšpunktu.
3. Izteikt noteikumu 32.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
„32.4. Pamatojoties uz ārstniecības personu apstiprinātiem dokumentiem, veselības aprūpes
pabalstu līdz 100,00 euro gadā personai piešķir:
32.4.1. par ārstnieciskajām manipulācijām, nepieciešamajām operācijām, stacionāru;
32.4.2. ambulatori veikto diagnostisko izmeklējumu apmaksai;
32.4.3. pacienta iemaksu un /vai līdzmaksājumu pie ārsta speciālista;
32.4.4. par ārstēšanos no alkohola atkarības.”

Baltinavas novada domes priekšsēdētāja

L.Siliņa

Saistošie noteikumi Nr. 13
Grozījumi Baltinavas novada domes 2015.gada 23.jūlija saistošajos noteikumos
Nr.9 „Par pabalstu piešķiršanu Baltinavas novadā”

Apstiprināti ar Baltinavas novada domes
2016.gada 24.novembra sēdes lēmumu (Nr.11.,3.&)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

Izdarīt sekojošus grozījumus Baltinavas novada domes 2015.gada 23.jūlija saistošajos noteikumos Nr.9 „Par pabalstu piešķiršanu Baltinavas novadā”:
1. Izteikt noteikumu 6. punktu šādā redakcijā:
„6. Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu jaundzimušā aprūpei par katru jaundzimušo bērnu
ir vienam no vecākiem, ja šāds pabalsts nav saņemts citā pašvaldībā un, ja:
6.1.abu vecāku deklarētā dzīvesvieta pirms pabalsta pieprasīšanas dienas vismaz 6 mēnešus
ir Baltinavas novada administratīvajā teritorijā, pabalsta apmērs ir € 145,00 par katru jaundzimušo bērnu;
6.2.viena no bērna vecākiem deklarētā dzīvesvieta pirms pabalsta pieprasīšanas dienas vismaz 6 mēnešus ir Baltinavas novada administratīvajā teritorijā, pabalsta apmērs ir € 72,50
par katru jaundzimušo bērnu;
6.3.bērna dzimšanas apliecībā norādīts tikai viens vecāks, kura deklarētā dzīvesvieta pirms
pabalsta pieprasīšanas dienas vismaz 6 mēnešus ir Baltinavas novada administratīvajā teritorijā, pabalsta apmērs ir € 145,00 par katru jaundzimušo bērnu”.
2. Papildināt noteikumus ar 111. punktu šādā redakcijā:
„111. Pabalsts netiek izmaksāts par personu, kura atradusies ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, ja uzturēšanās maksu pilnā vai daļējā apmērā sedza Baltinavas novada pašvaldība”.
3. Izteikt noteikumu 22.punktu šādā redakcijā:
„22. Pabalsts bērna izglītības nodrošināšanai ir € 10,00 skolas piederumu iegādei un tiek
piešķirts:
22.1. visiem Baltinavas vidusskolas audzēkņiem, kuri apmeklē obligāto pirmsskolas izglītības grupu; pamatizglītības programmu; vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā
virziena programmu; speciālo pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem;
22.2. Baltinavas novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušiem audzēkņiem,
kuri mācās speciālajās izglītības iestādēs”.
4. Izteikt noteikumu 23.punktu šādā redakcijā:
„23. Tiesības saņemt pabalstu ir vienu reizi gadā no 15.augusta līdz 15.oktobrim pēc sarakstiem, kurus iesniedz izglītības iestādes vai pamatojoties uz audzēkņa vecāka iesniegumu, pievienojot izziņu par to, ka audzēknis apmeklē speciālo izglītības iestādi”.
5. Izteikt noteikumu 32.punktu šādā redakcijā:
„32. Pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā tiek izmaksāts personai, kuras deklarētā un faktiskā
dzīves vieta vismaz pēdējos 12 mēnešus ir Baltinavas novada administratīvā teritorija un
kura sasniegusi:
32.1. 70 gadu un 75 gadu vecumu – € 20,00.
32.2. 80 gadu un 85 gadu vecumu – € 30,00.
32.3. 90 gadu vecumu – € 90,00.
32.4. 95 gadu vecumu – € 95,00.
32.5. 100 gadu vecumu – € 100,00”.
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6. Izteikt noteikumu 34.punktu šādā redakcijā:
„34. Dzimtsarakstu nodaļa Sociālajam dienestam ziņas sniedz rakstiski vismaz vienu mēnesi pirms pabalsta saņēmēja dzimšanas dienas”.
7. Izteikt noteikumu 35.punktu šādā redakcijā:
„35. Pabalsta nozīmīgā dzīves jubilejā izmaksa:
35.1. Baltinavas novada domes kasē – 32.1. apakšpunktā minētais pabalsts;
35.2. Personu 32.2.; 32.3.; 32.4.; 32.5 apakšpunktā minētajā jubilejā sveic pašvaldības
amatpersona, pabalstu pasniedzot personīgi jubilejas dienā, bet, ja jubilejas datums ir pašvaldības administrācijas brīvdiena vai svētku diena, ne vēlāk, kā nākamajā darba dienā,
pasniedzot arī ziedus līdz € 5,00 vērtībā”.
8. Izslēgt noteikumu 36. punktu.
9. Izslēgt noteikumu 37. punktu.
10. Izteikt noteikumu 38.punktu šādā redakcijā:
„38. Pabalsts tiek izmaksāts, pamatojoties uz Baltinavas novada Dzimtsarakstu nodaļas
sniegto informāciju un Sociālā dienesta sagatavoto lēmumu”.
Baltinavas novada domes priekšsēdētāja

L.Siliņa

Saistošie noteikumi Nr.11

Apstiprināti ar Baltinavas novada domes 24.11.2016.
sēdes lēmumu (protokols Nr.11 , 1. &)

Brīvpusdienu piešķiršanas kārtība
Baltinavas novadā
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta trešās daļas
11.punktu, likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka brīvpusdienu piešķiršanas, finansēšanas un saņemšanas kārtību Baltinavas novadā.
2. Tiesības saņemt brīvpusdienas ir audzēkņiem, kuri apgūst pirmsskolas, pamatizglītības
vai vidējās izglītības programmu Baltinavas vidusskolā.
3. Noteikumi neattiecas uz Baltinavas vidusskolas klasēm, kurās audzēkņu ēdināšanas izmaksas sedz no valsts budžeta līdzekļiem.
4. Papildus bezmaksas pusdienām, kas saskaņā ar šiem noteikumiem tiek piešķirtas Baltinavas vidusskolā, tiesības saņemt pašvaldības ēdināšanu ir audzēkņiem, kuri mācību laikā
uzturas vidusskolas internātā.
5. Pusdienu vienas porcijas maksa tiek apstiprināta ar Baltinavas novada domes lēmumu.
6. Brīvpusdienu apmaksa tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu kārtībā no Baltinavas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
7. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Baltinavas novada
informatīvajā izdevumā „Baltinavas vēstis”.
8. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Baltinavas novada pašvaldības
22.05.2014. saistošie noteikumi Nr.5 „Brīvpusdienu piešķiršanas kārtība Baltinavas novadā”.
Baltinavas novada domes priekšsēdētāja

L. Siliņa

Informē Sociālais dienests

Sociālā dienesta informācija par 2016 gada novembri
Novembra mēnesī spēkā trūcīgas personas statuss 68 personām

sociālajiem pabalstiem izlietotie līdzekļi 1506,54 €
No tiem:
*pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai izmaksāts 15 mājsaimniecībām € 738,62
*dzīvokļa pabalsts izmaksāts 3 mājsaimniecībām € 108
*pabalsts veselības aprūpei € 249,92
veselības aprūpes pabalstu stacionārās ārstēšanas izdevumu apmaksai € 244,23 ( 3 personām)
ambulatori veikto diagnostisko izmeklējumu apmaksai € 5,69 ( 1 persona)
pabalsts audžuģimenei- € 410,-

Balvu slimnīcā katru dienu tiks nodrošinātas dežūrārsta- pediatra konsultācijas

Ņemot vērā lielo pieprasījumu pēc pediatru konsultācijām reģionā, kā arī, lai mazinātu gaidīšanas laiku pacientiem uzņemšanas nodaļā un vienlaikus nodrošinātu nepieciešamo palīdzības sniegšanu mazajiem pacientiem, Balvu slimnīcā ar šā gada 1.decembri papildus
būs pieejama dežūrārsta - pediatra konsultatīvā pieņemšana. Dežūrārsta - pediatra konsultācijas ir pieejamas visiem mazajiem pacientiem - nav nepieciešams ģimenes ārsta nosūtījums un iepriekšēja pieraksta.Ar šī gada 1.decembri Balvu slimnīcā katru dienu no
plkst.16:00 līdz 18:00 tiks nodrošinātas dežūrārsta - pediatra konsultatīvā pieņemšana. Pārējā diennakts laikā, tāpat kā līdz šim, tiks nodrošināta diennakts neatliekamās medicīniskās
palīdzības saņemšana uzņemšanas nodaļā.Dežūrārsts - pediatrs konsultēs bērnus ar akūtām
un neatliekamām saslimšanām, piemēram, ar paaugstinātu temperatūru, klepu, vēdera
sāpēm, alerģiskām reakcijām un tamlīdzīgām saslimšanām, nepieciešamības gadījumā nosūtot uz izmeklējumiem un analīzēm, kā arī vajadzības gadījumā, lemjot jautājumu par
mazā pacienta stacionēšanu. Dežūrārsta - pediatra konsultācija var būt nepieciešama gadījumos, kad bērns ir saslimis vai bērnam ir ilgstošas sūdzības. Konsultācijas tiek sniegtas
arī situācijā, kad vecākiem ir jautājumi vai bažas par bērna attīstību, uzvedību, ēšanas paradumiem, dienas režīmu, miega traucējumiem.Papildus informāciju par dežūrārsta - pediatra konsultatīvo pieņemšanu var zvanīt pa tālruni (+371) 64507001, darba laiks no 8:00
līdz 16:00, Balvu slimnīcas reģistratūra, Balvos, Vidzemes ielā 2.
Vairāk informācijas: www.slimnicuapvieniba.lv

Baltinavas_Vestis_Decembris_Baltinavas Vēstis 12/20/2016 3:39 PM Page 3

Baltinavas novada domes informatīvais izdevums

2016. gada Decembris
Domes deputāti par aizejušo gadu

Tuvojoties jaunajam gadam , katrā iestādē, darbavietā, tiek izvērtēts aizejošais gads.
Šoreiz jautāju Baltinavas novada domes deputātiem:
1. Ar ko 2016. gads bijis ievērojams Jūsu dzīvē (kādi īpaši notikumi, sasniegti mērķi, paveikti lielāki darbi)?
2. Jūsuprāt, labākais notikums, pasākums, aktivitāte Baltinavas novadā 2016. gadā?
3. Jūsu Baltinavas novada redzējums 2017. gadā - mērķi, vīzijas novada labklājības uzlabošanai, vai kādi konkrēti darbi, kas būtu jāpaveic?
4. Vēlējums Baltinavas novada iedzīvotājiem sagaidot Jauno gadu!

Lidija Siliņa

Sarmīte Tabore

1. Kā jau katrs gads – ar saviem plusiem un
mīnusiem arī. Personīgi man kā no vadības
puses- visai smags, sevišķi pirmais pusgads,
kad darba aiecības izbeidza finanšu nodaļas
vadītāja un pusgada garumā slimoja arī galvenā grāmatvede, jūnijā pelnītā atpūtā devās
izpilddirektors, ilgstoši slimo lietvede. Neskatoties uz to, ar ikdienas un arī plānoto darbu
izpildi kopumā varam būt apmierināti. Liels
paldies par darbu un sapratni visiem domes
darbiniekiem un sevišķi Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas grāmatvedei Jugitai Boldānei!
Izturēta Valsts kontroles pārbaude un Satiksmes ministrijas audits!
2. Gads ir bijis pārpilns ar dažādiem „nestandarta”pasākumiem, kuros esam iesaistījušies - Vispasaules veselības diena, Zemes stunda, Baznīcu nakts, Muzeju nakts, meistaru dienas, 100 labie
darbi, Lielā talka, Rypoj,vasals, „Izbaudi ziemu Ziemeļlatgalē!” u.c.
Nepatīkami, ka jāiesaistās dažādos konfliktos starp kaimiņiem tepat centrā un arī laukos.
Īpašs gandarījums ir par veiksmīgu bērnudārza pārvietošanu uz vidusskolas telpām;
-par ciemiņu labajām atsaukmēm, kas šogad viesojušies Baltinavā- Rundāles pašvaldība, Moldovas,
Holandiešu delegācijas, Baltkrievijas konsulāta un ASV vēstniecības pārstāvji,u.c.
-par deju kolektīva „Kust i kust” un jauktā kora sasniegumiem;
-par lauku labumu tirdziņa organizēšanu un atsaucīgiem tirgotājiem;
-par jaunajiem speciālistiem- izpilddirektoru un finanšu nodaļas vadītāju;
- par Sociālā dienesta darbu humānās palīdzības piesaistē – lietotu apģērbu, kā arī mazlietotas
datortehnikas ieguves iespējas no fonda „Gloria Patri”-( datori 24 maznodrošinātām ģimenēm
bez atlīdzības.
- par „Skaistāko lauku sētu Latvijā”- „Amatnieki/Riekstiņi”!
- par grausta nojaukšanu Viļakas ielā un piemiņas vietas Masļenku ciema traģēdijai izveide.
Personīgajā dzīvē - viennozīmīgi mazmeitiņas ienākšana ģimenē!(līdz šim ģimenē- man 2 dēli, vecākajam dēlam 2 dēli )! Arī savā saimniecībā paveikts daudz- realizēti divi projekti – izbūvēts pievedceļš un jauns lopbarības šķūnis.
3. Nākamgad Prioritāte būs pašvaldības ceļiem un infrastruktūras sakārtošanai.- ir jau izstrādāti
tehniskie projekti ceļu Čudarīne- Obeļova, Baltinava- Abriņas un Čudarīne – Tutinova pārbūvei, vēsturiskā centra labiekārtošanai, bērnu rotaļu laukuma izveidei. Tie arī jārealizē.
Plānots vēlreiz pārskatīt darbu tāmi un realizēt Brieksīnes kapličas atjaunošanu, veikt remontdarbus muzeja ēkā, mainīt domes-kultūras nama priekšas laukuma izskatu, uzsākt remontdarbus kultūras nama telpās.
realizēt ieceres, kas paredzētas starpnovadu projekta „Loba doba jeb atklāj dabas pētnieku sevī!”
ietvaros- izveidot stilizētu vides instalācijas objektu „Zeme”, kas būtu veltīts Latvijas simtgadei.
Turpināt iesākto „100 labie darbi Latvijai”
4.Novada iedzīvotājiem novēlu - Esiet optimistiski, radoši un labsirdīgi noskaņoti arī situācijās,
kas ne vienmēr ir tikai patīkamas vai iepriecinošas,- tas saliedē un veicina savstarpējo sapraša-

1. Lielākie darbi, laikam, jau būs tie daudzie projekti, kas ir sagatavoti, iesniegti un uzsākti realizēt. Gandarījums par to, ka ir izstrādāta tehniskā dokumentācija divu ceļu pārbūvei: ČudarīneObeļova un Baltinava-Abriņas. Gatvojas tehniskais projekts ceļa
Čudarīne-Tutinava pārbuvei. Nupat ir pabeigs darbs pie apjomīga
pārrobežu projekta Latvija-Lietuva-Baltkrievija sagatavošanas un
projekta iesniegšanas izvērtešanai Viļņā Tehniskajā sekretariātā.
Ir saņemts lēmums no LAD par 2 LEADER projektu apstiprināšanu. Patīkams notikums šogad bija pieredzes apmaiņas brauciens
ar LLKC Balvu biroja kolēģiem uz Lietuvu.
Prieks par to, ka šogad ir izdevies iedzīvināt Vietējo lauku labumu
tirdziņu, kur mūsu pašu mājražotājiem un lauksaimniekiem ir iespēja pārdod savu saražoto produkciju, vienīgi gribētos, lai baltinavieši vairāk atbalsta savus mājražotājus un iegādājas preci.
2. Baltinavas novadā uzskatu, ka šogad visnozīmīgākais notikums protams bija Novada svētki.
3. Katra cilvēka labklājība protams saistās ar algu vai ienākumiem no saimnieciskās darbības.
Prieks, ka beidzot pedagogiem ir palielinājies atalgojums un cerams, ka 2017.gadā nebūs nekādu
nepārdomātu risinājumu no valdības puses un izglītības reformas turpinājums nenesīs nepatīkamus brīžus. Šis gads ļoti smags bija lauksaimniekiem – zemās graudu un piena iepirkumu cenas
visām saimniecībām gan mūsu novadā, gan visā Latvijā radīja lielus zaudējumus. Liellopu gaļas un
cūkgaļas cenas arī šogad bija samērā zemas un ieņēmumi par gaļas realizāciju nesasniedza tos,
kas bija ieplānots. Faktiski visas nozares šogad piedzīvoja lielu kritumu naudas ieņēmumu ziņā.
Neskatoties uz to, lauksaimnieki varonīgi strādā katru dienu bez brīvdienām un svētku dienām, no
agra rīta līdz vēlam vakaram, pie kam bieži vien mēnešiem nesaņemot naudu par pārdoto produkciju.
Ar lielām cerībām gaidām, ka 2017.gads būs daudz labvēlīgāks mūsu lauksaimniekiem un tas
nebūs tikai izdzīvošanas laiks, bet gan nesīs iespējas arī labklājībai. Fakstiski lauku saimniecības
ir tās, kuras nodrošina apdzīvotību lauku novadā! Lai kaut nedaudz atbalstītu mūsu mazos lauksaimniekus un uzņēmējus Baltinavas novada dome ir atbalstījusi Sociālo un saimniecisko lietu komitejas, izpilddirektora un manu priekšlikumu par Grantu finansējumu 1500 euro apmērā.
Protams jāturpina Vietējo lauku labumu tirdziņi, kas dod iespēju nopelnīt kaut vai mazumiņu mūs
pašu mājražotājiem. Atbalstīsm savējos!
4. Noslēdzoties 2016.gadam gribu pateikt visiem tiem Baltinavas novada iedzīvotājiem paldies
par to, ka nāca un bija iespēja kopīgi izrunāt problēmu, kopīgi rast risinājumu. Paldies par iesniegtajiem priekšlikumiem, ieteikumiem, aizrādījumiem un kritiku. Tikai kopīgi visu izrunājot, pārdomājot, izanalizējot visu, apsverot visus “par”un “pret”var rast risinājumu pat problēmai, kura sākumā
liekas pavisam neatrisināma. Arī 2017.gadā ceru, ka novada iedzīvotāji būs tikpat aktīvi visu
sasapējušo jautājumu risināšanā kopīgiem spēkiem. Paldies visiem!

Imants Slišāns
1. Aizejošais 2016. gads, manuprāt bijis ražens un
veiksmīgs. Personīgajā dzīvē visvairāk priecējuši mirkļi, kas pavadīti kopā ar meitu un vistuvākajiem, mīļajiem cilvēkiem, saulainas vasaras dienas dzimtas
mājās Bahmatos. Darbā Baltinavas vidusskolā bijis
ikdienas rūpēm un priekiem, daudziem pasākumiem,
notikumiem un svētkiem bagāts gads. Tas tiešām bija
arī atbildīgs laiks. Prieks, ka veiksmīgi īstenoti divi
skolas un arī visa novada dzīvē ļoti svarīgi darbi- Baltinavas vidusskolas akreditācija un pirmsskolas
izglītības iestādes reorganizācija, pievienojot to vidusskolai. Gūta jauna pieredze un dažādas dzīves
mācības. Esam uzņēmuši ciemiņus un paši braukuši, nesot Baltinavas vārdu ārpus novada un Latgales robežām. Starp daudzajām aktivitātēm un projektiem ienāk prātā mūsu piedalīšanās apmācību projektā „Samsung Skola nākotnei”, kur Baltinavas vidusskolas komanda iekļuva labāko finālā
valstī. Prieks, ka otro gadu pēc kārtas skola tika aicināta uz Draudzīgā aicinājuma fonda skolu reitinga uzvarētāju apbalvošanu.
2. Šogad, par spīti sliktajai demogrāfiskajai situācijai laukos, Baltinavas vidusskolā palicis stabils
un pat nedaudz pieaudzis skolēnu skaits. Skola pat tumšajā rudens un ziemas laikā „dzīvo” ar gaišiem logiem no agra rīta līdz vēlam vakaram. No paša rīta skolas 1. stāva gaitenī ir „dzīva satiksme”,
kad vecāki ved bērnus uz pirmsskolas izglītības grupiņām. Vakaros vēl pēc mācību stundām notiek
autoapmācības, datorkursi, treniņi sporta hallē. Aīstības dokumentos ierakstītais par Baltinavas
vidusskolu kā daudzfunkcionālu novada izglītības un kultūras centru darbojas realitātē. Protams,
ir lietas, kas jāsakārto, jāuzlabo un jāiet tālāk! Ir prieks par katru labu lietu, kas notiek Baltinavā.
Piemēram, Baltinavas novada svētki, Guntara Bartkeviča zemnieku saimniecības uzvara valsts mēroga konkursā, daudzās aktivitātes Baltinavas katoļu draudzē, pasākumi, kuros sadarbojas skolas,
muzejs, bibliotēka, kultūras nams, jaunu cilvēku atgriešanās novadā (tādi piemēri bija arī šogad!).
Par visu labo, kas bijis, kas vecajā gadā kopā piedzīvots, saku paldies saviem darba kolēģiem, skolēniem, vecākiem, pašvaldības darbiniekiem, visiem baltinaviešiem!
3. Runājot par jauno 2017. gadu, vēlos akcentēt divus gaidāmos notikumus- Latgales kongresa
100-gade un pašvaldību vēlēšanas. Un tie abi ir savstarpēji saistīti! Un no tiem arī ļoti lielā mērā
atkarīgas mūsu ikdienas konkrētās, praktiskās lietas- lauku, skolu, ceļu, demogrāfijas, saimniekošanas lietas. Kā tās lietas notiek vai nenotiek. Aicinu katru, kas nav vienaldzīgs, aktīvi iesaistīties
pašvaldību vēlēšanās, iet uz tām ar domu: „Es varu izdarīt labāk mūsu Baltinavā!”
4.Mans vēlējums baltinaviešiem ir vienkāršs- laimīgu jauno 2017. gadu! Bet laime ir tik universāls
jēdziens! Atliek to tikai piepildīt katram ar savu saturu. Lai izdodas!

Antra Keiša
1.2016.gads ir pagājis ļoti ātri. Mani darbi vairāk ir saistīti ar muzeju. Sakarā
ar bērnudārza pārcelšanos uz Baltinavas vidusskolu, radās iespēja paplašināt
muzeja telpas un atjaunot aušanas nodarbības visiem interesentiem. Esmu
gandarīta par īstenotajiem projektiem, pasākumiem un jaunām idejām, kuras
iecerētas īstenot nākošgad.
2.Labu pasākumu novadā ir bijis daudz. Manuprāt, skaists pasākums bija Novada svētki, kuros tika pulcināti kopā bijušie baltinavieši. Svētku ietvaros muzejā bija iespēja apskatīt novadnieces Irēnas Lakšes gleznu izstādi un tikties
ar pašu izstādes autori. Daudzu apbrīnas vērta bija arī mednieku kluba „Vientuļie vilki” nomedīto trofeju izstāde. Tāpat kā citus gadus novads piedalījās starptautiskajās aktivitātēs – „Satiec savu meistaru”, „Muzeju nakts’, „Baznīcu nakts „ un daudzos citos. Prieks, ka
novadā aktīvi darbojas pašdarbības kolektīvi, kuri ar savu darbību veicina Baltinavas novada popularitāti un atpazīstamību. Varam lepoties ne tikai ar sava novada zemnieku sakoptajiem laukiem,
bet arī sakoptām lauku sētām.
3.2017.gads būs daudzu novada projektu īstenošanas gads. Tāpat svarīgi ir nodrošināt iedzīvotājiem nepieciešamos pakalpojumus, sakārtot ceļus un uzlabot komunikāciju savā starpā. Muzejā
iecerēts darbs pie jaunas vēstures ekspozīcijas izveides. Nākamais gads būs pārvaldību vēlēšanu
gads, kad katrs iedzīvotājs varēs izdarīt savu izvēli nobalsojot par saviem izvēlētajiem deputātu
kandidātiem..
4.Paldies visiem, kuri ar savu klātbūtni un padomu ir piedalījušies un atbalstījuši rīkotos pasākumus
muzejā! Vēlu priecīgus, ticības, cerības un mīlestības piepildītus Ziemassvētkus katrā ģimenē. Lai
Jaunais gads sniedz spēku un izturību un Dieva svētību visiem iecerētajiem darbiem!

Rolands Keišs
1.2016. gods personeigi man ir paskriejs vieja spuornīm! Tys nūzeimoj,
ka gods ir bejs ļūti aktīvs un pīdzeivuojumīm pylns.
2.Vīns nū spilgtuokajīm momentīm bej ceļojums uz Rumāniju uz kuru devamīs ar Upītes folkloras kūpu. Rumānejā pavadiejam 2 nedēļas, jū koncertu bej dīzgon daudz.
Viel vīns nū pateikamīm nūtikumīm beja Baļtinovas nūvoda svātki! Svātki
bej labi apmeklieti gon koncerta laikā, gon ballie, par kū arī ir vys liluokīs
prīks. Decembris īzasuoka ar pateikamuom ziņuom gon man , gon daudzīm īdzeivuotuojīm, kas beja īsnīgušs projektus LEADER programma.
Pats puorbaudieju sovas prasmes projektu rakstiešanā, un rezultāts
ir ļūti lobs. Ceru, ka nūvadnīkīm ir veicīs tik pat labi, ja nā, tod nuokamgod
byus nuokamuo kuorta, kurā byus īspiejams tikt pī ES naudiņas.
3.Nuokamīs gods, kuo jou daudzi citi godi, byus nūtikumīm bogats! Bet gribu izcelt vīnu lītu, kas
nūteik tikai 1 reizi četrūs godūs.Tyvojuos pašvaldību vieliešanas , kuruos mums kotram byus īspieja
kandidiet, lai kļyutu par Baļtinovas , voi cita nūvoda deputātu. Pats personīgi ļūti ceru uz jaunīšu
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īsaistiešanūs pašvaldības dorbā, sovaiduok kurš cits, ja ne mēs paši ,varam dariet un lemt par lītuom, kas ītekmei Baļtinovas nūvoda nuokūtni.
Jaunajā godā Baļtinovas vēsturiskīs centrs tiks ītierpts jaunā uzvalkā, tuotod īgyusem viel vīnu sakūptu vīteņu Baļtinovā, kas prīcies myus pašus, kuo arī myusu cīmeņus.
Pats personīgi ļūti ceru, ka jaunajā godā zemnīkīm veiksīs daudz lobuok kuo itumā godā! Itys gods bej naražas gods, kas būtiski ītekmieja daudzu zemnīku dzeivi, pībremzejūt aīsteibu, kuo arī līkūt
vairuok pīdūmuot pī līkīm tiereņīm! Mums Baļtinovā - zemnīku ir daudz, i tī ir cilvāki, kas dūt īspieju nūvadnīkīm palikt tepat. Deļtuo ceru, ka nuokamīs gods byus rekord ražas gods, kas dūs īspiejū
acatīstiet vieļ vairuok.
4.Jaunajā godā Baļtinovas īdzeivuotuojīm nūvālu veselību, izturību i gribas spāka pīaugumu. Veselību, jū tei ir līta ,bez kuras navar īsuokt ņikuo! Izturību-lai pacīstu Saeimas dažuodūs nasaprūtamūs likumus i nalabvieleiguos puormaiņas, kuo arī teiri fizisku izturību pildūt sovus ikdīnas dorbus. Gribas spāka pīaugumu, jū bez gribas spāka leidzeigi kuo bez veselības, var kautkū dariet, bet ja
nav , tod nav. Nūvālu , lai Mums vusīm vusa pīteik i prūtams naaizmierstam par Dīv paleigu.
Laimeigu jaunū godu!

Ilgvars Keišs
1. Itimā godā man personiski nav sasnāgtas lilas lītas voi paveikti lili dorbi. Ir bejušs dažodi īpaši momenti, kas paspilgtinovušs dzeivi voi īdavušs pozitīvus enerģiskūs
lādiņus. Vīns nu tīm ir Rumānijas ceļojums i koncertiešona ar Upītes folkloras kūpu, bet ūtrs Cēsu koncertzāle īgyutīs apbalvojums nu Borisa un Ināras Teterevu fonda,
par vīnu nu lobokajīm projektīm, kas taps ar jūs atbolstu.
2. Ja gūdīgi, tod spilgti atmiņā nav īkrits nu ituo goda nivīns pasuokums voi aktivitāte, kas byutu īpaši izceļama. Prīks, ka šūgod nūtika Baļtinovas nūvodasvātki, kas
laiciņu jou nabej nūtikuši.
3. Gribātūs, lai pastāv sovs nūvods arī turpmok viel ilgi ilgi.Bet gryuši pasciet kas valstsveirīm Reigā var sakopt galviņos ar tīm apriņķīm. Gribātūs lai nokušojos pašvaldību vieliešonos teik pareizī cilvaki pi vadības grūžīm, kas arī spātu myusu nūvodu pareizajuos slīdies vadiet, cal labklojību un vairuok komunicietu ar īdzeivotojīm
un ar pareizu aīksmi darātu lītas.
4. Ešat pacītīgi,pretimnokūši. uzklauset vīns ūtru.Lai saticība volda starp vusīm. Lai vusīm ģimeniski zīmassvātki un lai jaunīs gods ir bogotīm nūtikumīm pylns. Dorat
lobas lītas, tod lobas lītas nūtiks ar Jums.
Sagatavoja, E.Broka

Baltinavas katoļu draudzei jauna Žēlsirdīgā Jēzus bilde

Skolu ziņas
Aktivitātes BMMS
Ziemassvētku priekšvakarā

21. novembrī, noslēdzot Katoļu Baznīcā izsludināto īpašo Žēlsirdības jubilejas gadu,
Baltinavas un Šķilbēnu draudžu ticīgie devās uz Aglonas svētvietu, kur bazilikā notika
svinīga Svētā Mise, kuru vadīja V.E. apustuliskais nuncijs Baltijas valstīs arhibīskaps
Pedro Lopess Kintana. Piedalījās arī mūsu Rēzeknes — Aglonas diecēzes bīskaps Jāni
Bulis un citi Latvijas bīskapi, liels daudzums priesteru un klostera brāļu un māsu, kā arī
ticīgie no visas Māras zemes. Mums šie svētki bija īpaši ari ar to ka nuncijs pasvētīja
Žēlsirdīgā Jēzus bildi, kura tagad atrodas Baltinavas katoļu draudzes baznīcā pie sv. Jura
altāra. Tā būs mūsu draudzei skaista piemiņa no šī Žēlsirdības gada, kura laikā no Dieva
saņēmām tik daudz žēlastību.
Priesteris Staņislavs Prikulis

Baltinavas katoļu draudzes slidošanas un hokeja
sezonas atklāšana

Svētdienā, 11.decembrī pēc
Svētās Mises kura notika
11.30 un svētdienas skolas nodarbībām notika slidošanas un
hokeja sezonas atklāšana uz
aizsalušā dīķa pie Baltinavas
katoļu draudzes mājas. Tika iemēģināts svaigais šis ziemas
ledus un bērniem un jauniešiem bija iespēja pabaudīt ziemas priekus. Arī turpmāk pēc
svētdienas dievkalpojumiem ir
plānots tikties uz dīķa, ja tam
būs piemēroti laika apstākļi un
draudzes mājā var vienmēr padzert siltu tēju, tādēļ priecāsimies redzēt visus slidotmīļus.
Priesteris Staņislavs Prikulis
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Svētku sajūta lidinās gaisā. Ir Ziemassvētku priekšvakars, tuvojas gada beigas. Skolās
tas ir rosīgs laiks - semestra beigas, Ziemassvētku labdarības pasākumi, starpskates un
ieskaites.
Šis laiks mums liek arī nedaudz apstāties un atcerēties to, kas gada laikā izdevies un piedzīvots.
Esam veiksmīgi piedalījušies dažādos konkursos, festivālos, gan valsts gan arī starptautiska mēroga un saņēmuši diplomus. Esam organizējuši paši dažādus pasākumus, kā,
piemēram, Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru koncertu- festivālu „Taures skan
Baltinavā”. Esam kuplinājuši citu rīkotos pasākumus. Esam organizējuši izcilu mākslinieku kamermūzikas koncertus, apmeklējuši mākslas izstādes, LNOB izrādes Rīgā, kā
arī koncertus Latgales vēstniecībā „Gors”,
Taču mūsu galvenais mērķis ir izglītojošā darbība. Pašreiz skola īsteno 11 profesionālās
ievirzes izglītības programmas 103 audzēkņiem.
Ar 2016. gada 1. septembri esam uzsākuši īstenot jaunu programmu „Dejas pamati”,
kura tika decembra sākumā veiksmīgi akreditēta.
Paldies visiem pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem par pašaizliedzīgu darbu. Paldies par viņu iniciatīvu, radošumu, profesionalitāti.
Paldies vecākiem par sadarbību, nerēķinoties ne ar laiku, ne ar līdzekļiem sava bērna
prasmju, zināšanu, garīguma pilnveidošanā.
Paldies visiem sadarbības partneriem, jo īpaši Baltinavas novada pašvaldībai, kā arī kaimiņu Viļakas, Balvu novada pašvaldībām, izglītības iestādēm, sponsoriem, VELKI biedrībai un visiem tiem labajiem cilvēkiem, kas atbalsta gan morāli, kas finansiāli.
Lai 2017. gads piepildās ar darboties prieku, radošumu un atbildīgu darbu, sapratni, pozitīvu attieksmi, palīdzīgu roku un atbalstošu plecu.
Lai Ziemassvētki ienāk sniegoti balti, lai katrā mājā valda prieks, smiekli, mīlestība,
piedošana. Priecīgus, brīnuma pilnus Ziemassvētkus!
M. Bukša Baltinavas MMS direktore

Aktivitātes BVSK
Pirmsskolas grupiņas smaržīgi svētīgais ceļš
uz Ziemassvētkiem

Klusām un mierīgi tuvojas brīnišķīgais Ziemassvētku laiks. Katrs to pavadām savās domās,
dzīvojam ar cerību uz brīnumu.
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Lai šis laiks būtu vēl īpašāks, Baltinavas vidusskolas pirmsskolas grupiņu bērniem trešajā
Adventa nedēļā bija divi īpaši pasākumi, kuri noteikti palīdzēja mazajās sirsniņās „iedegt"
īpašu liesmiņu, lai izgaismotu ceļu uz Ziemassvētkiem.
6. decembrī abu pirmsskolas grupiņu bērni kopā ar vecākiem, audzinātājām un auklītēm rīkoja „Piparkūku dienu". Bērniem bija iespēja rullēt piparkūku mīklu, izspiest tajā visdažādākās formiņas, izgreznot savas piparkūkas ar krāsainām cukura pērlītēm un šokolādi. Tad
sekoja saldais un ilgi gaidītais piparkūku baudīšanas mirklis – tās bija izdevušās patiesi gardas! Neizpalika arī rotaļas.
Īpaši iesākās arī 7.decembra rīts, kad pēc brokastīm bērni devās uz baznīcu, kur viņus laipni
sagaidīja priesteris Staņislavs Prikulis. Bērni jau iepriekš mājās sagatavojuši zīmējumus ar
eņģelīšiem, kurus visi kopā ar priesteri pielika pie sienas baznīcā bērnu stūrītī. Izveidojās
patiesi skaista izstāde, kuru var aplūkot ikviens baznīcas apmeklētājs. Bērni dziedāja dziesmas, klausījās Staņislava stāstījumā par Ziemassvētkiem, par baznīcu, apskatīja altāri un
pat pasēdēja ministrantu krēslos.
Šie pasākumi radīja ļoti daudz pozitīvu emociju visiem iesaistītajiem cilvēkiem – kā lieliem
tā maziem. Liels paldies priesterim Staņislavam Prikulim par ideju un rosinājumu eņģeļu
izstādei, paldies skolotājai Lilitai Kūkojai par telpām piparkūku cepšanai, paldies pirmsskolas metodiķei Ilzei Ločmelei par atsaucību, paldies audzinātājām, auklītēm, vecākiem.

Baltinavas novada domes informatīvais izdevums
Volejbola sacensības „C” grupai

Decembra sākumā
Balvos notika Balvu
novada atklātās skolēnu sporta spēļu sacensības volejbolā
„C" grupai, kur piedalījās gan Baltinavas vidusskolas zēnu,
gan meiteņu komandas. Diena izvērtās
diezgan gara ar saviem aizraujošiem
mirkļiem un emocionālām spēles situācijām,
jo
zēnu
komanda piedzīvoja
gan pārliecinošas uzLai mums visiem kopā vēl daudz jauku un pozitīvu pasākumu.
varas, gan neveikAgita Zelča
smi. Piecu komandu
Foto – Agita Zelča, Inese Siliņa, Gunita Maksimova.
konkurencē zēni ieguva
godalgoto2. vietu, savuBaltinavieši „A” grupas basketbola sacensībās
kārt meitenes ierindojās
3. vietā.
Noslēdzot pirmā semestra sporta akSacensībās piedalījās–
tivitātes, 8. decembrī Baltinavas viBērzpils vidusskolas,
dusskolas jauniešu komandas
Balvu Valsts ģimnāzijas,
piedalījās Balvu novada skolēnu
Balvu PVV, Balvu pasporta spēļu plānotajās sacensībās
matskolas, Baltinavas vibasketbolā „A" grupai. Neskatoties
dusskolas komandas.
uz laika trūkumu, ikdienas raizēm
Mūsu skolas zēnu koun problēmām, spējām pārslēgties
mandā spēlēja– Lars
uz citu sporta veidu (no volejbola uz
Miethke, Matīss Keišs,
basketbolu), cīnoties parādīt savu
Intars Bleidels, Valters
raksturu un
Supe, Nils Miethke, Engribasspēku. Kopvērtējumā mūsu
dijs Ločmelis, Mārtiņs
skolas jaunietes ieguva 3. vietu, bet
Laganovskis, Romualds Bolgarovs, Dāvis Kozlovskis, Markuss Kleins.
jaunieši ierindojās 4. vietā.
Meiteņu komandā spēlēja– Nika Oļipova, Gunta Logina, Renāte Ločmele, Madara CirMeiteņu komandā spēlēja: Līga
cene, Guna Ločmele.
Keiša, Kristīne Keiša, Dinija Zelča,
Marika Graudumniece, Egija LočV. Gamazins,Baltinavas v-skolas sporta skolotājs
mele, Ilze Jermacāne, Dace Logina,
Megija Bukša.
Volejbols Bērzpilī
Zēnu komandā spēlēja: Edgars Jermacāns, Jānis Keišs, Arvils Keišs,
24. novembrī Bērzpilī, notika ģenerāļa K. Olekša piemiņai veltītās kausa izcīņas sacensības
Jēkabs Kašs, Raivis Logins, Ivo Bevolejbolā, kur jau trešo gadu satiekas volejbola entuziasti, meistari un vienkārši spēlēt grinedikts Skabs, Rihards Oļipovs, Pēbētāji no piecām vidusskolām A grupā — (BVĢ, BPVV, Tilža, Baltinava un Bērzpils). Balteris Rakitovs.
tinavas
vidusskolu šogad pārstāvēja A un B grupu apvienotā meiteņu komanda, kas godam
V. Gamazins,Baltinavas v-skolas sporta skolotājs
cīnījās ar stiprākām un pieredzējušākām pretiniecēm. Sīvā cīņā, četru komandu konkurencē,
mūsu meitenes ieguva godalgoto 2. vietu.
Baltinavas pirmsskolas grupu bērnu zīmējumi izstādē Balvos
Komandā spēlēja – Ilze Jermacāne, Egija Ločmele, Dace Logina, Māra Laganovska, Megija
No 2016. gada 11. novembra līdz 25. novembrim Balvos tirdzniecības centra „Planēta" 2. Bukša, Laura Skangale, Krista Circene, Iluta Keiša, Airita Ločmele, Salvija Supe, Alise
stāvā notika starpnovadu pirmsskolas vecuma bērnu radošo darbu izstāde „Dāvana Latvijai". Ločmele.
Tajā ar savu veltījumu Latvijai dzimšanas dienā piedalījās arī Baltinavas vidusskolas pirmsskolas izglītības grupas. 5-6-gadīgo bērnu sagatavošanas grupas bērni veidoja kopdarbus,
attēlojot gan savas mājas, gan arī izveidojot Latvijai dzimšanas dienas torti sarkanbaltsarkanās krāsās. Savukārt jaukta vecuma grupas bērni, piepalīdzot māmiņām un skolotājām,
veidoja individuālus darbus gan par mūsu Latvijas krāšņo dabu, gan par ikdienas maziem
un lieliem darbiem, priekiem un domām.

Ilze Ločmele,Baltinavas v-skolas pirmsskolas izglītības metodiķe

Vjačeslavs Gamazins,Baltinavas v-skolas sporta skolotājs
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"Svētā Kristība ir visas kristīgās dzīves pamats"

Aktivitātes BKI

“Svētā Kristība ir visas kristīgās dzīves pamats, vārti uz dzīvi Garā un durvis, caur kurām
nonākam pie citiem sakramentiem.” Šādus vārdus no katoliskās Baznīcas katehisma kopā
ar Kristības apliecību saņēma 6 Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas audzēkņi. Artūrs,
Aleksejs, Jūlija, Jānis , Aigars, Sanita kopā ar saviem krustvecākiem , skolotājiem un klases biedriem 16.decembrī devās uz Baltinavas Romas katoļu baznīcu , lai jaukā, sirsnīgā
atmosfērā saņemtu atdzimšanas sakramentu caur ūdeni un vārdu. Šo mirkli jauku padarīja
arī klātesošo atbalsts un sagatavotās dāvaniņas.
Paldies krustvecākiem un visiem klātesošajiem!

2016 aizvadot..

2016.gads strauji tuvojas beigām. Atskatoties, droši varu teikt, ka esam paveikuši ļoti daudz.
Gada garumā centāmies atspoguļot skolas dzīves aktivitātes novada mājas lapā un dažādos
izdevumos, t.sk. Baltinavas vēstīs.
Viens no skolai nozīmīgākajiem sasniegumiem aizejošajā gadā bija skolas un visu četru izglītības programmu akreditācija uz maksimālo termiņu- 6 gadiem.
Nepātraukti visa gada garumā, līdzās mācību un audzināšanas darbam, noritēja aktīvs kristīgās audzināšanas darbs- iknedēļas fakultatīvās nodarbības katrai klasei, audzināšanas stundas par kristīgās dzīves jautājumiem, ikmēneša Sv. Mises, dažādi pasākumi, tikšanās ar
draudzes prāvestu S.Prikuli, līdzdalība draudzes organizētajās aktivitātēs- piedalīšanās Lieldienu krustaceļā, radošo darbnīcu vadīšana Baznīcu naktī u.c. Svarīgs notikums šajā pirmssvētku laikā bija 6 jauniešu kristības 16.decembrī. Priecājamies, ka mūsu profesionālās
programmmas “Galdnieka palīgs” audzēkņi savas profesionālās prasmes var pielietot atjaunojot Baltinavas katoļu baznīcas logus.
Varam lepoties ar skolēnu sasniegumiem ārpusskolas konkursos, sacensībās, skolas saņemto
meistaru diplomu projektā “Mammadaba”, veiksmīgi noritējušiem ārpusstundu pasākumiem
ar citu skolu piedalīšanos, piem., Adventa ieskaņas pasākums, Netradicionālā modes skate,
pavasara kross, noorganizēto vasaras atpūtas un izglītojošo nometni Baltinavas novada bērniem “Dižkokus meklējot”, skolai piešķirto nomināciju “Sakoptākā pašvaldības iestāde”
u.tt. Viens no skolas lepnumiem, kuru nevaru nepieminēt, ir mūsu skolēns Aleksejs Jerjomins, kurš 18.novembra svinībās saņēma Viļakas novada Atzinības rakstu par pašaizliedzīgu
rīcību palīdzības sniegšanā līdzcilvēkiem, glābjot bērna dzīvību.
Visnepatīkamākais aizvadītajā gadā bija sasteigti pieņemtie Ministru kabineta noteikumi,
kas skāra skolas un pedagogus. Ļoti skumji, ka, lai nodrošinātu pedagogu atlīdzības paaugstināšanu, IZM iekšējos finanšu resursus atrada atņemot naudu skolēnu ar speciālām vajadzībām, t.sk. lielākā daļa no kuriem ir bērni invalīdi, uzturēšanai. Uzsākot mācību gadu,
pedagogus un arī skolas tehniskos darbiniekus sagaidīja nepatīkams pārsteigums, proti, slodžu un algas samazinājums, taču neskatoties uz to, darbs skolā turpinās, nodrošinot skolēniem kvalitatīvu mācību, audzināšanas darbu un sadzīves apstākļus.
Noslēdzoties 2016.gadam, vislielāko un vissirsnīgāko PALDIES saku pedagogiem, tehniskajiem darbiniekiem par nesavtīgu un pašaizliedzīgu ikdienas darbu, skolēniem par centību
mācībās un aktīvu līdzdarbību skolas dzīves veidošanā, vecākiem par sapratni un atbalstu.
Es lepojos ar mūsu skolas saimi!
Esmu pateicīga un saku paldies visiem skolas atbalstītājiem un sadarbības partneriem.
Paldies Baltinavas novada domei, tās priekšsēdētājai Lidijai Siliņai, Baltinavas draudzes
prāvestam Staņislavam Prikulim, Latvijas bērnu bāreņu fondam, SIA “Optometrijas centrs”,
ROC van Twente koledžai no Nīderlandes, Aigaram Andersonam, z.s. “Amatnieki“ īpašniekam Guntaram Bartkevičam, dakterēm M.Pilānei un V.Milaknei, Baltinavas vidusskolai,
Baltinavas mūzikas un mākslas skolai, pašvaldību bāriņtiesām, sociālajiem dienestiem !
Paldies Baltinavas novada iedzīvotājiem, kuri atbalstīja mūs ar savu klātbūtni pasākumos
un palīdzēja skolas darbos!
Tuvojoties svētkiem, visiem gribu novēlēt baltus, miera un Dieva mīlestības piepildītus
Ziemassvētkus, veselību un visu ieceru izdošanos Jaunajā gadā!
Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas direktore Inta Vilkaste

Labo domu Ziemassvētki

18. decembrī, pateicoties Latvijas Bērnu Bāreņu fonda prezidenta Kaspara Markševica
labvēlībai, kā arī Kubulu Tautas nama darbinieku viesmīlībai, Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas 8 skolēniem bija fantastiska iespēja izbaudīt burvīgu Ziemassvētku emociju
gammu, gūt estētisku saviļņojumu, apmeklējot Kubulu Tautas namā pasākumu- muzikālo
izrādi „Labo domu Ziemassvētki”.
Muzikālo pasaku izdziedāja rūķīši- Kaspars Markševics, Dagmāra Laicāne, Roberta DžesikaLarka, pasaku izdejoja deju studijas „Terpsihora” dažāda vecuma dejotāji.
Pasakas pasaulē skolēnus aizveda dažādi krāšņi tēli-rūķīšu ģimenīte, lācītis, pelītes , ezītis,
kas gatavojās Ziemassvētkiem-rotāja eglīti, cepa piparkūkas, sagādāja dāvanas, teica viens
otram labus , siltus vārdus. Pār zemi nolaidās eņģeļi, kas ar saviem dāsnajiem spārniņiem
noglāstīja visus.Pēc izrādes katrs apmeklētājs saņēma mīļu eņģelīti ar novēlējumu, kā arī
bija iespēja vērot pirotehnikas brīnumus- krāšņas uguns puķes debesīs. Pēc visa redzētā,
izjustā, izdzīvotā laimīgi, saviļņoti, svētku sajūtām pārņemti devāmies mājās.
Skolotāja Lilita Dunce
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M. Skaba

Adventa ieskaņas koncerts

Laikā, kad dienas soli pa solim, pēdu pa pēdai iet pretī Adventam un Ziemassvētkiem,
mums katram ir dota iespēja sarunai ar Dievu, lūgšanā apmīļot visus. Pēc šādas sarunas
sirdī iestājas miers un šķiet, ka visa pasaule atspīd Dieva gaismā. Šajā gaidīšanas laikā
mums ir dota iespēja visiem vēlēt Dieva gaismu un mieru. Tāpēc mēs šādu moto ''Gaisma
un miers ''izvēlējāmies ikgadējam Adventa ieskaņas pasākumam Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā. Kopā ar mums Adventa iezīmēto ceļu sāka iet ne tikai mūsu kaimiņi –
Baltinavas vidusskolas, Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un skolotāji, bet
arī ciemiņi no Gaujienas, Rudzātu,Palsmanes, Raudas, Sveķu internātpamatskolām.
Pasākums iesākās ar mazas meitenes lūgšanu «par tēvu, māti, māsiņu, par sevi,un par mīļo
kaķēnu», «lai tētim vienmēr darbiņš ir, lai mamma mūsu strīdus šķir, lai māsai draugi labi
ir, lai vienmēr kopā visi mēs, tad Dieviņš spēs mūs saturēt». Lūgšanas tika izteiktas gan
teatralizēti, dejas soļiem, ar mūzikas skaņām, dziesmām, sirsnīgiem novēlējumiem. Katras
skolas priekšnesums bija īpašs un vēstīja mums par gaismu, mieru, Dieva mīlestību,Adventa laiku.
Mēs bijām priecīgi redzēt ikvienu, kurš atrada laiku un bija kopā ar mums. Īpašu priekumums sagādāja draudzes prāvesta St.Prikuļa sirsnīgā uzruna un vēstījums par to, ka katrs
no mums Dievam ir mīļš un svarīgs. Dieva žēlsirdība apskauj mūs visus, mudinotbūt vienam pret otru iecietīgiem, līdzjūtīgiem un līdzcietīgiem.
Pēc jaukā kopkoncerta mūsu skolas audzēkņi un ciemiņi radoši darbojās. Tika veidoti ne
tikai atslēgu piekariņi (sk.I.Careva), Ziemassvētku vecīša zābaki(sk.I.Briede), koka fotorāmīši( sk.O.Lācis), svečturi(sk.R.Leicāns),dekori ar dabas materiāliem ( sk.L.Careva) bet
arī, ziemas gaidās, visa veida sniegpārsliņas- telpiskās (sk.E.Keiša), visbaltākās
(sk.V.Ļvova)un draiskākās(sk.I.Cibule). Pat podziņas tika sapostas ceļam uz svētkiem. To
veica sk.D.Petrova. Skolotāji, mākslinieka A.Ločmeļa vadībā, darbojās ar ādu ,veidojot
ļoti savdabīgas rokasspādzes. Jautra, sirsnīga, ar izdomu bagāta izvērtās radošo darbu prezentācija. Apmierināti ar paveikto, iegūto bija visi čaklie dalībnieki. Tālāk sekoja darbošanās pēc interesēm: dejojām diskotēkā, skatījāmies multfilmas, dalījāmies iespaidos,
atziņās ar satiktajiem draugiem, paziņām un kolēģiem.
Mēs ceram, ka koncerta noslēgumā izskanējušais vēlējums «Dieva miers lai ir ar jums»
katram no mums dos Dieva gaismu, ticību, sirdsmieru ceļā uz Jēzus dzimšanas svētkiem.
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BKI skolēni piedalās programmēšanas nedēļas aktivitātēs

No 5.- 12. decembrim visā pasaulē programmēšanas nedēļas ietvaros notika programmēšanas stunda. Baltinavas Kristīgās internātpamatskola bija viena no 34 Latvijas skolām, kurā
7.decembrī notika programmēšanas stunda " Hour of Code". Programmēšanas stundā piedalījās tie skolēni, kuri izrādīja interesi un vēlējās iepazīt programmēšanas pasauli.
Skolēniem bija izvēlēties 2 grupas «Minecraft Hour of Code» – programmējot populārās
spēles vidi un aktivitātes un «Anna un Elza» («Ledussirds»).
Zēni, protams, izvēlējās Minecraft, bet meitenes kopā ar informātikas un datorikas skolotāju
Vinetu Kašu pildīja Annas un Elzas uzdevumus. Tā pavisam nemanot pavadījām vienu
stundu, kuras nobeigumā katrs skolēns saņēma īpašu Code sertifikātu. Kad pārrunājām paveikto vispatīkamāk bija dzirdēt skolēnu jautājumu, kad varēs darboties atkal.
Skolotāja Vineta Kaša

Tikšanās ar policijas pārstāvjiem

2016.gada 25.novembrī Baltinavas
Kristīgajā internātpamatskolā viesojās Valsts policijas
inspektors Nauris
Ločmelis un Ceļu
satiksmes drošības
direkcijas pārstāve
Karīna Čerevina.
Policijas
darbinieki sarunas sākumā
pievērsa
uzmanību ceļu negadījumu statistikai un tad runāja
par aktuālām, ar
drošību saistītām tēmām:
par atkarību izraisošo vielu lietošanas sekām un atbildību;
par ceļu satiksmes drošības jautājumiem, īpašu uzsverot atstarotāju nozīmi;
par drošības jautājumiem, kas attiecināmi uz bērna uzvedību un drošību mājās, sabiedriskās
vietās;
par braukšanu ar motorizētiem transportlīdzekļiem, informējot par destruktīvas uzvedības
sekām un atbildību.
Nobeigumā uzsvēra, ka Valsts policijas darbam sabiedrības drošības nodrošināšanā ir liela
nozīme, taču ir aktuāli katram pašam padomāt par savu personīgo drošību.
V.Kubuliņa

Baltinavas novada domes informatīvais izdevums
Eglīte kopā ar Latvijas bērnu bāreņu fonu

Ziemassvētki – vieni no gada visgaidītākajiem svētkiem, jo pats gaidīšanas laiks pamazām
vien pildās ar lielākiem un mazākiem prieka, labo domu un gaišo mirkļu brīžiem. Adventes
svecīšu iedegšana vainagā, skolas egles iedegšana, skolas telpu rotāšana, ielūgumu, dāvanu, apsveikumu gatavošana – tas viss kļūst par daļu no lielā Gaismas ceļa, kas ved pretī
Ziemassvētkiem.
15. decembra vēlā pēcpusdienā skolā valdīja satraukums, jo ciemos tika gaidīti Latvijas
bērnu bāreņu fonda rūķi. Šogad kopā ar fonda prezidentu Kasparu Markševicu, palīgiem
Lāsmu Vasiļjevu, Daci Kaltenieci, Ināru Blauu ciemos bija arī ģitārists Āris Ozols, Ilze
un Māris Neimaņi. Īpašu noskaņu radīja Kaspara dziedātās Ziemassvētku dziesmas ģitāras
pavadībā.
Katras klases skolēni bija sagatavojuši jauku un sirsnīgu priekšnesumu – dziesmu, rotaļu,
Ziemassvētku dzejoļus un deju. Ziemassvētku dziesmas skolotāja Valda Domarka pavadījumā dziedāja skolas ansamblis, īsu dziesmiņu uz klavierēm bija iemācījusies spēlēt 5.
klases Kristīne. Visiem skolēniem fonda darbinieki bija sarūpējuši Ziemassvētku dāvanas.
Arī skolēni kopā ar skolotājiem, gaidot ciemiņus, bija sarūpējuši dāvanas ciemiņiem, ar
labām domām, vēlējumiem un saldumiem pildītus Ziemassvētku zābaciņus un Bāreņu
fonda darbiniekiem – svečturi ar eņģelīšiem.
Īpašu pārsteigumu skolas bērniem bija sagatavojuši Ilze un Māris Neimaņi, Pilsrundāles
vidusskolas sākumklašu skolēni kopā ar audzinātājām.
Paldies par sirsnību, atbalstu un sagādāto Ziemassvētku brīnumu Latvijas Bērnu bāreņu
fondam, Ilzei un Mārim Neimaņiem, Pilsrundāles vidusskolas skolēniem un skolotājām!

Dažādi..

SIA “Optometrijas centrs” vizīte BKI

3.novembrī Baltinavas Kristīgajā
internātpamatskolā ciemos atkārtoti bija ieradušās SIA «Optometrijas centrs „speciālistes. Kā
viņas atzīmēja, “Optio» misija —
būt viegli sasniedzamai optikai,
kas spēj nodrošināt kvalitatīvu
redzes korekciju visiem, kam tā
nepieciešama. Šīs misijas ietvaros šogad ir uzsākta sociālās atbildības programma, kuras
mērķis ir pievērst īpašu uzmanību bērnu redzes aprūpei.
Šoreiz viņas atveda un dāvināja
bērniem un jauniešiem nepieciešamās brilles 50 euro vērtībā katram.
Mēs pateicamies SIA «Optometrijas centrs» vadītājai Martai Siliniecei, speciālistēm Karīnai Beļakovai, Ilzei Reimanei,
Baibai Skalžei.
Paldies Latvijas bērnu bāreņu fondam par iespēju iesaistīties «Optio Optika» rīkotajā akcijā
skolā uz vietas!

7

Baltinavas_Vestis_Decembris_Baltinavas Vēstis 12/20/2016 3:39 PM Page 8

Baltinavas novada domes informatīvais izdevums

8

2016 gada Decembris

I zdev um u sag at a voj a: Evit a Bro k a, ( tā l r. 22470282, e - pa st s : sa b. att iec iba s@ balt in a va. l v )
I es p ie sts SI A “ La tgale s dr uk a” , R ē ze k ne , Ba zn īca s ie la 2 8 , LV-4 6 0 1 .

