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Nr. 2 (9)
2014. gada februāris

Žetonus saņēmuši topošie absolventi
Nu jau pagājis gada īsākais mēnesis - februāris. Tas ir ziemas pēdējais
mēnesis, kaut gan, šogad ziema nāca
ar pavisam neraksturīgiem laikapstākļiem.
Februārī atzīmējām Sveču dienu,
kas saukta arī par ziemas Māras
dienu, tāpat par Svecaini, Grabenīcu, Groninicu, Vēja dienu. Sveču
diena iezīmē ziemas vidu. Šajā dienā latvieši parasti lēja sveces no aitu
taukiem vai vaska.
Šomēnes tika atzīmēti arī sirsnīgie Valentīna dienas svētki, kas ikvienam
vairāk vai mazāk atgādināja par to, ka rūpes, gādība un mīlestība jāizrāda ne tikai vienu reizi gadā, bet gan vienmēr.
Priecāsimies par siltajiem un saulainajiem laikapstākļiem, lai ikvienam
pavasaris nāk ne tikai ar siltiem saules stariem sejā, bet arī īpašām sajūtām un patīkamām pārmaiņām ikdienas dzīvē!
Madara

Šī gada 8. februārī tika
aizvadīts Baltinavas vidusskolas lielākais un, nu jau
par tradīciju kļuvušais, pasākums, Baltinavas vidusskolas
Žetonu vakars - absolventu
salidojums.

Šogad februāra otrajā sestdienā žetonus jeb gredzenus saņēma 12 talantīgi un atraktīvi jaunieši- Ainārs
Doroškevics, Klaudija Supe, Sintija
Bukša, Beatrise Logina, Kaspars Pakalnīts, Jana Jefimova, Diāna Logina, Jānis Rakitovs, Māris Keišs,
Dace Namsone, Zanda Keiša, Vairis
Nikolajevs, kā arī klases audzinātāja
Anita Keiša.
Pasākuma pirmajā daļā ar aizkustinošām dziesmām priecēja vokālais
ansamblis „Vērmelīte”. Skaistus apsveikuma vārdus un veiksmi eksāmenos vēlēja11.klase un pagājušā
gada absolventi.

Arī paši 12. klases audzēkņi pateicās
vecākiem par gādību un mīlestību,
kā arī skolotājiem par gūtajām zināšanām.
Pasākumā uz satikšanos bija ieradušies arī tie absolventi, kuru izlaidumiem aprit apaļas gadu jubilejas,
kopš ir absolvējuši Baltinavas vidusskolu. Šogad apsveikumu skolai un

bijušajām skolotājām sagatavoja 11
izlaidumi - 5.;10.,4.,19., 24., 29.,
34.,39.,44.,49.,54. Dažādu iemeslu
dēļ uz šo svētku vakaru nebija ieradušies absolventi no 34. izlaiduma.
Savukārt, 5. izlaiduma pārstāvji jau
iepriekš paziņoja, ka tiksies vasarā
un kopējā salidojumā nepriecēs ar
savu klātbūtni.
Klātesošie skolas absolventi dalījās
savās skolas dienu atmiņās un piedzīvojumus. Divi izlaidumi pat bija
sagatavojuši video un parādīja, kāda
dzīve sagaida skolēnus pēc vidusskolas beigšanas.

Visi parūpējās arī par skaistiem vēlējumiem skolai, audzinātājiem un
audzēkņiem. Absolventi uzdāvināja
patiesi vērtīgas un skolai noderīgas
dāvanu kartes veikalos „Depo” un
„Sportland”, kā arī sportistiem tik
ļoti nepieciešamās futbola un volejbola bumbas!
Jau daudzus gadus Baltinavas vidusskolas Žetonu vakara tradīcija ir
12. klases priekšnesumi, kuros viņi
rāda, cik viņi ir talantīgi, vispusīgi
un atraktīvi.
Šīs klases katrs priekšnesums bija
pārdomāts, cītīgi gatavots un acīm
tīkams. Skatītājus priecēja video „Atmiņas”, parādot, kādi šie audzēkņi bija pamatskolā. Otrais video
„Viņa ir viņš, un viņš ir viņa” atainoja reālas situācijas no ikdienas
dzīves, kurās meitenes cenšas pievērst vīriešu uzmanību - dejo, staigā
garām un flirtē, turpretī puišu aktuālāka tēma ballēs - cik labas jaunās
ziemas riepas un vai rokasbremze
darbojas kā vajag.
Ar instrumentiem rokās un tautastērpiem mugurā 12 jaunieši devās uz
skatuvi, lai parādītu to, cik skaisti
māk dziedāt, spēlēt un dejot. Daiļā
dzimuma pārstāves aktīvi un braši
izdejoja katru deju soli priekšnesumā „Kankāns”. Lielas skatītāju
ovācijas izpelnījās peldētāju kvintets, kurš izpildīja dažādus vingrojumus un kustības. Skolēni bija
parūpējušies, lai priekšnesumos iesaistītos arī citi - ārsti un mediķi
klausījās, ko domā skolotāju organismi, piemēram, direktora Imanta
Slišāna ķermenis dziedāja:
„Par Latgaļi, par Latgaļi mes glozis
paceļsim,
Par sovu mõtis volūdu lai dzeivis atdūsim.

Ar pagaļi, par pakaļi, lai daboj rupucs tys,
Kas sova tāva pogolmā veļ audzej
nazoļis”.
Sirdi aizkustinošu dziesmu „Spogulītis” izpildīja Klaudija Supe,
Māris Keišs un Kaspars Pakalnīts.
Ātros deju ritmos kustējās „Maska”,
izdancinot un dejas virpulī ieraujot
arī policistus.
Starp priekšnesumiem laiku kavēja
Agita Keiša, stāstot par skolēnu sasniegumiem olimpiādēs, sporta sacensībās,
realizētajiem
un
īstenotajiem projektiem, kā arī par
aktīvo Skolēnu padomes darbu.
Ikvienu skatītāju izsmīdināja
priekšnesums „Vecums nenāk
viens”, kurā vecmāmiņa cēlās jau
piecos no rīta, viņa nevēlējās traucēt
mazbērnu saldo miegu, tikai gribēja
zināt vai viņi ēdīs viņas gatavotos
„sirnikus”, turpretī mazbērni gribēja
gulēt un sūtīja viņu uz visām debess
pusēm, tikai, lai netraucē.
Vakara svinīgā daļa paskrēja nemanot, un nu bija pienācis laiks skaistajam 12. klases Žetonu vakara
valsim un Baltinavas vidusskolas
himnai „Baltinava”.
Pēc svinīgās daļas visi absolventi
un ciemiņi laipni tika uzņemti skolas
telpās, kur viņus savās klasēs ar
smaidu gaidīja skolotājas. Ikvienam
bija iespēja izdejoties ballē kopā ar
„Zaļo gaismu”.

Uz tikšanos nākamgad!

Teksts: Agita Keiša,
foto: Zanda Keiša
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Baltinavas novada domes informatīvais izdevums
Priekšsēdētājas sleja
Gada īsākais mēnesis, laikam jau tuvojoties pavasarim, izlikās pavisam
īss, jo paralēli ikdienas darbam, domē rit saspringts darbs, lai varētu uzsākt
energoefektivitātes projektu vidusskolas
ēkai. Tūlīt noslēgsies iepirkuma procedūra un tiks slēgts līgums par būvdarbu
veikšanu. Iepirkumā startēja tikai viena
firma – AS „Siguldas Būvmeistars”, kas
arī veiks šajā projektā paredzētos darbus.
Intensīvi strādājam ar projekta dokumentācijas izstrādi pašvaldības un kultūras
nama ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas projektam, kas ļoti īsā laika periodā – izsludināts tika 04.02.2014 un uz
28.02.2014 - jāiesniedz Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijā.
Šomēnes piedalījos Latgales plānošanas
reģiona attīstības padomes sēdē, kur tikāmies ar LR pašvaldību savienības priekšsēdētāju Andri Jaunsleini, VAS
„Latvijas valsts ceļi” valdes locekli E. Strodu. Plaši un samērā asi tika diskutēts par attītības investīciju ieviešanas principiem ES fondos 2014.2020.gadam un plānotajiem atbalsta pasākumiem. Īsi uzrakstīt nav
iespējams, bet pašvaldību prasība, lai finansējums daļēji tiktu kvotēts arī
pa pašvaldībām, valdībā nav ņemts vērā, bet ir izstrādāts modelis 9+21,
kur ietilpst 8 pilsētas + Rīga un 21 reģionālais attīstības centrs, kam ir paredzēti investīciju līdzekļi. Pašreiz vēl nav skaidri sadarbības mehānismi un
principi starp nacionālajiem un reģionālajiem attīstības centriem un apkārtējām pašvaldībām kā tiks piesaistīti līdzekļi projektos katra specifiskā atbalsta mērķa ietvaros. Paskaidrojot tika norādīts, ka līdzekļi pārējām
pašvaldībām, kuras neietilst modelī „9+21”, varēs tikt piesaistīti tikai caur
sadarbības projektiem ar šiem 9+21 centriem. Baltinavas novads ir piesaistīts Balviem.
Šajā pašā jautājumā 20. februārī biju uz tikšanos ar VARAM ministru E.
Cilinski, bet vēlreiz pārliecinājos, ka dokumeti ir izstrādāti sarežģīti, bet kā
tie tiks ieviesti praksē un kas to darīs, tā arī skaidru atbildi nesaņēmām.
Mūsu novada viedoklis ir, ka šāds finanšu investīciju sadalījuma modelis
nav atbalstāms, jo tas vēl vairāk padziļinās krīzi laukos, arī mazām pašvaldībām šie līdzekļi būtu jāsaņem savas infrastruktūras sakārtošanai caur saviem prioritārajiem projektiem, nevis gaidot vai „lūdzoties” kad „centrs”
sagribēs līdzdarboties mūsu projektā?!
Bet šis mēnesis pagāja arī priecīgās Olimpisko spēļu noskaņās! Prieks par
mūsu novadnieku- olimpisko sudraba medaļnieku Arvi Vilkasti un mūsu jauniešiem, kas sagaidīja un sveica Arvi atgriežoties ar tik izciliem sasniegumiem!!!
Lidija Siliņa

Domes sēdes 27.02. lēmumi
Par precizējumu saistošajos noteikumos.
Deputāti nolēma veikt precizējumu Baltinavas novada domes 2014. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Grozījumi 2009.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.7
„Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu”.
Par domes noteikumu apstiprināšanu.
Tika apstiprināti Baltinavas novada domes noteikumi „Par ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumu sniegšanas kārtību Baltinavas novadā”.
Par deleģēšanas līguma slēgšanu.
Tika nolemts slēgt Deleģēšanas līgumu ar Viļakas novada pašvaldību par Viļakas novada
pašvaldības Būvvaldes kompetencē esošo funkciju veikšanu būvniecības jomā Baltinavas
novadā 2014. gadā.
Par piedalīšanos konkursā.
Tika nolemts piedalīties Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto projektu atklātā konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” ar projektu „Baltinavas kultūras nama energoefektivitātes paaugstināšana”.
Par līdzfinansējuma piešķiršanu.
Deputāti nolēma piešķirt Baltinavas novada pašvaldības līdzfinansējumu no Baltinavas novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem 100,00 € apmērā Latgales kultūras centra izdevniecībai Franča Trasuna fabulu krājuma izdošanai, pēc līguma par līdzfinansējuma
piešķiršanu noslēgšanas un rēķina saņemšanas.
Par finansējuma piešķiršanu Baltinavas novada korim.
Tika nolemts piešķirt finansējumu no Baltinavas novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem Baltinavas novada kora dalībnieku vienota elementa iegādei – apmetņiem un vestēm
500,00 € apmērā pēc rēķina saņemšanas.
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Deputāti apstiprināja autobusa MERCEDES BENZ 0309 izsoles rezultātus, nosakot par
uzvarētāju SIA „Skandibus”.
Par zemes nomas līgumiem. Domes sēdē deputāti lēma pagarināt noslēgtos zemes nomu
līgumus ar 2 personām. Tika lemts ar vienu personu lauzt noslēgto zemes nomas līgumu.
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Par zemesgabala iznomāšanu. Tika nolemts iznomāt zemesgabalu vienai personai.
Par zvejas nomas tiesību izsoles dalības maksas apstiprināšanu.
Deputāti nolēma apstiprināt zvejas nomas tiesību izsoles dalības maksu Svētūnes, Motrīnes
un Obeļovas ezeros – 5,00 euro.
Ar pilnu domes sēžu lēmumu sarakstu iespējams iepazīties mājaslapā
www.baltinava.lv sadaļā Pašvaldība/domes sēdes.

Aktualitātes lauksaimniekiem!
Nedaudz informēšu par jaunāko lauksaimniecībā. Ir iesācies jaunais plānošanas periods, bet vēl nav izstrādāti LR normatīvie akti, kas paredz projektu realizācijas un platību maksājumu saņemšanas nosacījumus,
lauksaimniekiem iesaku vienkārši sekot informācijai. Šogad priecīga ziņa
gaļas liellopu audzētājiem – būs iespēja saņemt 100 euro/dzīvnieku lielu atbalstu – īpašo atbalstu par liellopiem.
Nedaudz īsumā informēšu par jaunāko lauksaimniecībā.
1. No 2014. gada vienotā platības maksājuma saņemšanai var pieteikt visu
zemi, kas ir labā lauksaimniecības stāvoklī un tiek apsaimniekota, jo ir atcelts 2003. gada nosacījums. Līdz šim vienoto platības maksājumu varēja
saņemt par lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kura tika apsaimniekota un
bija bijusi labā lauksaimniecības stāvoklī 2003. gada 30.jūnijā. Šis nosacījums neļāva saņemt maksājumu par to lauksaimniecības zemi, ko lauksaimnieki bija iekopuši pēc 2003. gada, piemēram, bija atbrīvojuši no krūmiem.
Šobrīd šis nosacījums ir atcelts. LAD jau ir uzsācis esošo datu par labā lauksaimniecības stāvoklī esošo platību atjaunošanu Lauku bloku kartē.
2. Īpašais atbalsts par liellopiem tiks maksāts par teli (gaļas šķirnes vai iegūta krustojumā ar gaļas šķirni), kura vecāka par 16 mēnešiem un nav vēl
atnesusies, par bulli un par vērsi vecāku par 16 mēnešiem, liellopi reģistrēti
LDC datu bāzē, turēti atbalsta pretendenta ganāmpulkā vismaz 6 mēnešus,
liellopi 16 mēnešu vecumu sasnieguši pretendenta ganāmpulkā 2014. kalendārajā gadā, pretendents ir iesniedzis platību maksājumu 2014. gadā līdz
15. maijam, liellopu skaits tiks noteikts pēc LDC datiem uz 31.12.2014. g.
3. 2013.gada 17.decembrī tika apstiprināti MK noteikumi Nr. 1524 „Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai”. Īsumā par programmām, kuras
ir saistošas Baltinavas novada lauksaimniekiem. „Atbalsts biškopības nozarei”. Atbalsta apjoms 17,07 € par vienu bišu saimi pretendentam, kas veic
saimniecisko darbību un reģistrējies kā nodokļu maksātājs, bišu saimes ir
reģistrētas LDC, stropi ir marķēti, saimniecība ir reģistrēta PVD uzraudzībai
pakļauto Uzņēmumu reģistrā kā biškopības produktu aprites uzņēmums,
kārtējā gada 1. janvāri saimniecībā ir vairāk nekā 29 bišu saimes un netiek
samazināts bišu saimju skaits laika posmā no 1.jūnija līdz 1. septembrim,
ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas, t.sk. no biškopības, iepriekšējā
taksācijas gadā sastāda vairāk nekā 50% no kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem. „Atbalsts dalībai pārtikas kvalitētes shēmās”. Atbalstu
piešķir par dalību bioloģiskās lauksaimniecības shēmā 210 € bioloģiskās
lauksaimniecības primāro produktu, t.sk. biškopības produktu ražotājam,
kas mazumtirdzniecībā vai gala patērētājam realizē fasētus un marķētus bioloģiskos produktus vai piegādā tos bioloģiskās produkcijas pārstrādes uzņēmumam. „Atbalsts apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai”.
Atbalstu saņem par apdrošināšanas polišu iegādes izdevumiem kultūraugu
un produktīvo lauksaimniecības dzībnieku apdrošināšanai. Atbalstu piešķir
50% apjomā par vienu vienību, bet ne vairāk kā 50 €.
4. Piena kvota 10 mēnešos izpildīta par 83,90%. Piena ražotāji, sekojiet
savai piena kvotai un kvotas izpildei valstī!
5. Pēc LDC statistikas datiem Baltinavas novadā uz 01.01.2014.gada bija –
627 liellopi t.sk. 308 slaucamās govis, 46 zīdītājgovis, 273 dažāda vecuma
jaunlopi; 312 cūkas t.sk. 34 sivēnmātes, 2 vaislas kuiļi, 208 nobarojamās
cūkas; 109 aitas, 8 kazas, 24 zirgi, 557 bišu saimes, 50 mājputni, 22 truši.
6. 2014. gada sākumā Latvijas Dabas fonds ir izdevis grāmatu par videi
draudzīgu gaļas liellopu audzēšanu Latvijā. Grāmata bez maksas ir pieejama
gan elektroniskā formātā, gan drukātā veidā. Grāmatas autore ir zviedriete
Anna Džeimsone (Anne Jameison), kas jau vairāk nekā 30 gadus nodarbojas
ar videi draudzīgu gaļas liellopu audzēšanu Zviedrijā.. Grāmata elektroniski
ir pieejama Latvijas Dabas fonda mājas lapā: www.ldf.lv .
7. LAD no 2014. gada 24. marta līdz 2014. gada 22. aprīlim varēs iesniegt
projektu pieteikumus „Pievienotās vērtības radīšana”
Pasākuma mērķis ir paaugstināt lauksaimniecības produktu pārstrādes
efektivitāti, veicināt lauksaimniecības produktu ar augstu pievienoto vērtību
ražošanu, palielināt bioloģiskās lauksaimniecības, integrētās lauksaimniecības un Latvijas agroklimatiskajiem apstākļiem un tradicionālajām ražošanas metodēm raksturīgo pārstrādes produktu klāstu.
Turpinājums 3.lpp
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Turpinājums no 2. lpp.
Atbalsta pretendents var būt:
1) esošs pārstrādes uzņēmums;
2) ražotājs mājas apstākļos ar mērķi pēc projekta realizācijas kļūt par pārstrādes uzņēmumu;
3) bioloģisks pārstrādes uzņēmums (gan esošs, gan jauns)
Projektu iesniegumu īstenošanas beigu datums ir 8 (astoņi) mēneši no
Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu pieņemšanu, bet ne vēlāk kā līdz 2015. gada 1. maijam.
Sīkāka informācija pieejama LAD mājas lapā: www.lag.gov.lv
8. Marta mēnesī „Balvu rajona partnerība” plāno izsludināt projektu pieteikumu iesniegšanu LEADER pasākumā 7.kārtai 2.rīcībai „Uzņēmējdarbības
dažādošana” pieejamais finansējums 45 314,13 €, un 4.kārtai mājražotājiem
ar pieejamo finansējumu 22 835,50 €.
9. „Vidzemes agroekonomiskā kooperatīvā sabiedrība” (Gulbenē) meklē sadarbības partnerus graudkopības produkcijas realizācijai ar Baltinavas novada graudaugu audzētājiem. T. 26428249; 20228897
Līdz ko būs zināmi jaunie nosacījumiem platību maksājumu saņemšanā,
informēšu! Sekojiet, lūdzu, informācijai Baltinavas novada mājas lapā
www.baltinava.lv, izvietotai uz paziņojumu dēļiem, vai giežaties personīgi
pie lauku attīstības konsultantes.
Informāciju sagatavoja Baltinavas novada lauku attīstības konsultante
S.Tabore

Domē jauns darbinieks
Jānis Bubnovs, darba aizsardzības speciālists.
„2013. gadā esmu beidzis LU
SZF Socioloģijas bakalaura programmu.
Strādājot Baltinavas novada
domē par Darba aizsardzības speciālistu manos pienākumos ietilpst darbinieku instruēšana
darba drošības jautājumos, konstatēt iespējamos riskus darbavietā un censties pasargāt
darbiniekus no tiem, uzturēt
kārtībā darba drošības dokumentāciju.
Ar pašreizējajiem kolēģiem vairāk vai mazāk biju pazīstams jau
iepriekš, tādēļ iejuties esmu ļoti labi, kolēģi ir atsaucīgi un pagaidām nekādas problēmas nav radušās.

Baltinavas novada domes informatīvais izdevums
Izsludināts projektu konkurss
Biedrība „Balvu rajona partnerība" izsludina
projektu konkursu „Sabiedrība ar dvēseli 2014".
Projektu konkursu atbalsta Nīderlandes Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (turpmāk KNHM) fonds. Aicinām projektus iesniegt reģistrētas
iedzīvotāju grupas (biedrība, nodibinājums, reliģiska organizācija, bet jānorāda konkrēti cilvēki, kuri darbosies projektā) un nereģistrētas iedzīvotāju grupas no Baltinavas,
Balvu, Rugāju un Viļakas novadiem.
Konkursa mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti iedzīvotājiem
Baltinavas, Balvu, Rugāju un Viļakas novados, atbalstot iedzīvotāju privātu
iniciatīvu, lai iesniegtu projektus vides labiekārtošanā, sporta, kultūras, izglītības un citās jomās. Fonds atbalsta tikai materiālu iegādi, darbs ir jāveic
pašiem.
Projektu pieteikumi no 2014. gada 1.marta līdz 2014. gada 31. martam iesniedzami personīgi biedrības „Balvu rajona partnerība" juridiskajā adresē:
Bērzpils ielā 1a, Balvi, Balvu novads, LV-4501 (ēkas 3.stāvā pie Irēnas Začevas (35.kab.)). Projektu pieteikumi tiek pieņemti darba dienās, darba laikā
no plkst. 8.30 līdz 17.00.
Projekti ir jāīsteno no 2014. gada 1. maija līdz 2014. gada 15.septembrim.
Konkursa projektu realizācijai paredzētais kopējais finansējums no KNHM
fonda ir EUR 6000,00. KNHM fonda piešķirtais maksimālais finansējums
viena projekta realizācijai - EUR 400,00. Projektu īstenotājiem jānodrošina
50 % līdzfinansējums. Maksimālā viena projekta summa ir EUR 800,00,
bet var iesniegt projektus arī par mazāku summu.
Projekta nolikums un veidlapa ir pieejami tīmekļa vietnē:
www.balvi.partneribas.lv (skatīt projektu konkursa nolikumu (pdf formātā)
un pieteikuma veidlapu (doc formātā).
2014.gada marta sākumā tiks organizēti arī informatīvie semināri. Lūdzu,
sekot līdzi informācijai partnerības mājas lapā: www.balvi.partneribas.lv.
Sīkāka informācija zvanot pa tālr. 64507216 vai mob.tālr. 29373559
(brīvprātīgai projektu konkursa koordinatorei Vinetai Zeltkalnei)
SIA ZAAO atgādina, ka Baltinavas, Rugāju, Apes, Viļakas, Balvu novados un Gulbenes novada Lizuma un Rankas pagastos ir veiktas izmaiņas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifā, kas radās pēc 2013. gada
novembrī apstiprinātajiem grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā. Grozījumi likumā paredz, ka no 2014. gada 1. janvāra tiek
paaugstināta dabas resursu nodokļa likme par sadzīves atkritumu
apglabāšanu poligonos, tai skaitā poligonā „Kaudzītes", kur tiek
nogādāti Malienas reģiona atkritumi. Dabas resursu nodokļu likme
ir 12EUR/t .
Izmaiņas maksā ir aptuveni par 2,5 procentiem.
Informējam, ka maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu sastāv no sadzīves atkritumu savākšanas un transportēšanas izdevumiem, sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātā tarifa par atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā un dabas resursa nodokļu
likmes.
Maksa no 2014.g. 1.janvāra par m3 - Baltinavas novads - Ls 11.49 jeb 16.35 EUR +PVN

Informē „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”
Slimnīcās daudz paveikts. Kritisku situāciju var radīt parādnieki!
SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” ir apkopojusi savus 2013. gada finanšu rezultātus, kas rāda, ka aizvadītajā gadā uzņēmuma darbība ir
bijusi veiksmīga. Ir paveikts milzīgs darbs – sakārtota slimnīcas infrastruktūra, atjaunota slimnīcas aparatūra, uzlabota darba vide personālam un uzturēšanās apstākļi pacientiem.
Tomēr uztrauc kāda biedējoša tendence – palielinās to pacientu skaits, kas ir izrakstīti no slimnīcas, nenorēķinoties par valsts noteiktajām pacientu iemaksām un līdzmaksājumiem. Ja 2012. gadā pacientu parādsaistības bija 40 000EUR, tad 2013.gadā tās jau ir pieaugušas līdz 52 000 EUR. Slimnīcas ikdienas darbībā tā ir ļoti nozīmīga summa. Tāpēc vēlamies vērsties gan pie pacientiem, gan pie pacientu piederīgajiem: Ja neesat norēķinājušies ar slimnīcu
par saņemtajiem pakalpojumiem, lūdzam to izdarīt. Norēķināties varat arī pa mazām summām, kaut vai ik mēnesi pārskaitot 10 EUR. Norēķinus var
veikt arī poliklīnikas vai uzņemšanas nodaļas kasēs. Ja stacionējoties jau zināt, ka būs grūti samaksāt pacienta līdzmaksājumu, iesakām laicīgi griezties
pie slimnīcas sociālā darbinieka, kurš sadarbojas ar pašvaldību. Tāpat arī pastāv iespēja noformēt atlikto maksājumu, vēl ārstējoties slimnīcā. Atgādinām,
ka sakarā ar pāreju uz eiro, pacientu iemaksu apjomi nav mainījušies.
Turpinoties šādai tendencei, slimnīcas administrācija apsver iespēju publiskot parādnieku vārdus presē un arī vērsties iestādēs, kuri veic saistību izpildi
piespiedu kārtībā, kas sabojās kredītvēsturi, tādējādi, apgrūtinot jebkāda kredīta vai līzinga iegūšanu, kā arī procesam turpinoties, nāksies segt tiesu izdevumus. Slimnīca iedzīvotājiem, kuri ļaunprātīgi nenorēķinās, būs spiesta atteikt plānveida medicīnisko palīdzību. Tāpēc lūgums visiem, kuri savās pastkastēs vai telefoniski būs saņēmuši atgādinājumu par pacientu iemaksas samaksāšanu, veikt to nekavējoties!
Lūdzam visus parādniekus, kas tādu vai citādu apsvērumu dēļ nav samaksājuši pacientu līdzmaksājumu, un ir palikuši parādā slimnīcai, atcerēties, ka
jūsu nesamaksātā pacienta līdzmaksājuma dēļ mūsu visu slimnīcai var tikt liegta iespēja iegādāties jaunu medicīnas iekārtu vai papildināt zāļu krājumus.
Un kādā brīdi tas var būt kritiski!
Sargiet savu un savu tuvinieku veselību!
Telefons uzziņām par sava parāda lielumu: 64473713
SIA ”Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības” administrācija
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Aktivitātes Baltinavas vidusskolā
12. klase ir saņēmusi žetonus un jau pavisam drīz būs klāt satraukumu pilnais eksāmenu laiks, kam sekos izlaidums. Jautāju topošajiem absolventiem un audzinātājai - Ko visvairāk atcerēsietis no skolas laika, savas klases,
un ko novēliet savai skolai, viens otram?
AudzinātājaAnita Keiša:
„Atmiņu par kopā pavadīto laiku ir daudz. Atmiņā paliks rīkotie klases vakari un sadraudzības
vakari ar kaimiņu novadu skolām, ekskursijas, uzvaras popielās un citos skolas rīkotajos pasākumos, dzimšanas dienu svinības, audzēkņu neparastās , izdomām bagātās dāvanas dažādos
svētkos, protams, gatavošanās žetonu vakaram un pats vakars.
Gribētu, lai viss visiem izdotos tā kā iecerējuši. Novēlu radošu mācību darbu, lielu gribasspēku,
apņemšanos īstenot savus mērķus. Vēlējums I. Ziedoņa vārdiem:
Varonīgi izturēt
varonīgi sevī sēt
Dace Namsone: „Baltinavas vidusBeatrise Logina: „No vidusskolas
varēšanu, pašiespēju
gadiem es noteikti atcerēšos savus skolā esmu augusi un pilnveidojuvaronīgi savu seju
sies.
Esmu
ieguvusi
pozitīvus
klasesbiedrus, kuri vienmēr ir bijuši
turēt pretī, nenovērsties.
pozitīvi, skolotājus un audzinātāju. piedzīvojumus un labas atmiņas, bet
Tas, kas savā gaismā spēs
visvērtīgākās
ir
pašas
zināšanas.
Klasesbiedri
Apņemt tumsu – uzvarēs! ”
stundās vienmēr ir Nekad neaizmirsīšu vismīļāko un
Kaspars Pakalnīts:
bijuši atsaucīgi un jaukāko klases audzinātāju,
sirsnīgos
un
saprotošos
„Es no skolas laikiem visvairāk
ar labu humora
atcerēšos jautri pavadītos mirkļus,
izjūtu .Protams , klasesbiedrus, kā arī visu mūsu
skolas
atsaucīgo
un
pretimnākošo
velobraucienus, kuri tiešām parasti
arī, Žetona vakaru,
skolotāju
izvērtās par jautru pasākumu. Vēl
jo tas bija īpašs pakolektīvu.
atmiņā paliks, kā mani un Jāni
sākums, kas mūs
Lai
Baltinavas
vienmēr jauca
visus
saliedēja.
vidusskolai vēl
krievu valodas
Otra tāda vairs nebūs, un daudzus
ilgs
darba
mūžs
skolotāja. Skolai
citus pasākumus, kuros esmu piedaun katrs skolēns
novēlu visu to
lījusies.
var lepoties par
labāko, lai tā
Novēlējums- vēlu, lai skola būtu
to
ka
ir
mācījies
pastāvētu ilgi, jo
tikpat skaista un sakopta, lai skola
tieši šajā vidusilgi!
attīstītos un skolēni būtu tikpat gudri
skolā!”
un radoši!”
Sintija Bukša: „Skola ir kā otrās
mājas, kur ir gan pozitīvas, gan negatīvas
atmiņas. Noteikti
atmiņā paliks kopējie pasākumi, ekskursijas ar klasi,
atsaucīgie skolotāji,
un vienmēr saprotošie audzinātāji.
Protams arī klasesbiedri, kas vienmēr
mani atbalstījuši visās raizēs. Skola
asocēsies ar vietu, kur mums ieaudzināja draudzēties ar citiesm un būt
labam vienam pret otru, jebkurās
problēmās! Laikam, visu šo gadu
laikā, visvienojošākais pasākums
mūsu klasei bija žetonu vakars, un ne
jau tāpēc, ka tas bija nesen, bet tāpēc,
ka pēc šī pasākuma mūsu klase ir
kļuvusi saliedētāka un mīļāka. Skolai
novēlu ilgu nākotni, bagātu tagadni
un neaizmirstamu pagātni !”
Vairis Nikolajevs:
„Es vienmēr atcerēšos skolas pasākumus, it īpaši savu žetonus.
Skolai novēlu
pastāvēt ilgus un
brīnišķīgus
gadus!”

4

Maris Keišs: „Man atmiņā vienmēr
būs skolotāji, kuri savā starpā
sadzīvoja, sadzīvo un sadzīvos,
žetonu vakaru organizēšana un pats
žetonu vakara process un,
protams, mūsu direktors Imants.
Novēlu, lai skolai viss tiek
izremontēts, kas remontējams, lai
viss attīstas un
pilnveidojas!”

Zanda Keiša: „Man šķiet, ka no skolas atcerēšos skolotājus, izdarītās
blēņas un brīžus, kurus pavadīju ar
savu klasi, jo mēs katrs esam savādāks, tomēr kopā - lielisks, atraktīvs,
smaidīgs 59. izlaidums! :)
Skolai novēlu daudz skolēnu, lai jau
ar nākamo gadu viņu paliek vairāk
un vairāk. Lai Baltinavas vidusskolas
vārds izskan vēl
tālāk Latgalē,
Latvijā, jo daudzi
zina šo mazo
skolu kā vietu,
kur mīt
īstens patriotisms
un mīlestība pret
savu zemi, dzimto
vietu.”

Klaudija Supe: „Laikam jau visvairāk atcerēšos to, cik bailīgi bija ieiet
svešā skolā, tur, kur tik daudz nepazīstamu cilvēku...jo pati 10. klases sākumā, biju nedaudz kautrīga, bet ļoti
centos to neizrādīt. Atcerēšos
mūžīgo dauzīšanos pa skolu
(labā nozīmē,
stipri daudz
neko nesalauzām).
Ar Zandu apgāzām
puķupodus,
viena no otras dabūjām zilumus,
tomēr joprojām labas
draudzenes. Vienmēr atcerēšos kā
mūsu lielais Māris mani gribēja iesēdināt miskastē, jo biju pateikusi kaut
ko, kas viņam nepatika. Protams,
nekad neaizmirsīšu Žetonu vakaru,
jo tajā mirklī mēs bijām saliedētāki
kā vēl nekad. (Neviens jau nenojauš,
kā mēs aiz aizkariem visi dejojām un
griezāmies, lai mazinātu stresu,
kamēr gaidījām mūsu nākošo uzstāšanos) Atmiņā paliks tikai
labais...visi cilvēki, ko iepazinu, visas
zināšanas, ko guvu mācoties Baltinavas vsk. Novēlu skolai...daudz bērnu,
ko mācīt! Lai vienmēr ir skolēni, ar
kuriem var lepoties. Pastāvēt šai
skolai vēl ilgus, ilgus gadus! Lai tā
mūs sagaida absolventu salidojumos
tāda pati, kā ir šodien vai pat vēl
labāka!”

Jana Jefimova: „Skolas gadi man paliks atmiņā kā visjaukākais laiks manā
dzīvē. Atcerēšos katra
klasesbiedra iesauku,
par ko vēlāk varbūt
smiesimies kopā.
Neaizmirsīšu
nevienu skolotāju, jo visas skolotājas
ir vislabākās uz pasaules ,nevienā
skolā nevar atrast labākas. Mēs esam
aktīva un atraktīva klase, tāpēc atcerēšos arī mūsu pārgājienus,
ekskursijas, ēnu dienas u.c. Šogad
mūs ļoti saliedēja Žetonu vakars, kas
ļāva mums saprast, ka mēs esam ļoti
draudzīga un saliedēta klase. Domāju, ka pat pēc skolas beigšanas
mēs paliksim draugi un centīsimies
uzturēt sakarus viens ar otru. Man
ļoti pietrūks šīs skolas. Pie visa ir jau
tik ļoti pierasts, ka negribās mainīt
vidi uz citu, nezināmu apkārtni.
Ceru, ikkatrs no mums atradīs savu
dzīves ceļu uz savu Olimpa virsotni
un sasniegs visus savus mērķus!”
Jānis Rakitovs: „Vislabāk atcerēšos
to, ka sākumā likās skola tik liela, ka
tajā apmaldīšos un
neatcerēšos
kur
kurš kabinets. Bet
viss nebija tik traki.
Atcerēšos arī vēl ilgi
gatavošanos žetonu
vakaram, kā k/n
palikām pa nakti.
Skolai
novēlu
daudz skolēnu un lielu budžetu!”
Diāna Logina:
„Vienmēr atcerēšos daudz
patīkamu brīžu
skolas un klases
dzīvē. Īpaši
paliks atmiņā
12. klase, jo
uzzināju daudz
jauna par klasesbiedriem, atklājās pozitīvās, protams, arī kādas negatīvās, īpašības,
kurām agrāk nepievērsu uzmanību. .
Vēlu skolai nezaudēt to kas ir un attīstīties tālāk!”
Ainārs Doroškevics: „No skolas es
atcerēšos, savus mīļos klasesbiedrus
un mūsu kopējās ekskursijas, kā arī
kopā pavadīto laiku, par to man
vienmēr atgādinās kopējās fotogrāfijas un un paša
atmiņas.
Skolai novēlu,
lai visas ieceres
izdodas un lai
skolēnu skaits
pieaug. Lai nepazūd bezmaksas Wi-Fi! Lai skolotāji paliek tikpat smaidīgi un jauki,
kā tagad!”
Lappusi sagatavoja: Madara Balode
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Jaunais gads Baltinavas MMS
Kā jau katrā skolā, arī Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā ir sācies jaunais
mācību semestris. Janvārī, papildus
mācībām, audzēkņiem bija iespēja pilnveidot savas zināšanas, kā arī aktīvi atpūsties.
14. janvārī programmas „Vizuāli plastiskā
māksla” 4. līdz 7. klases audzēkņi kopā ar
skolotājām devās mācību ekskursijā uz Daugavpili, ar mērķi apmeklēt
Marka Rotko mākslas centru. Šajā braucienā audzēkņiem bija vienreizēja
iespēja apskatīt Salvadora Dali, viena no slavenākajiem sirreālisma pārstāvjiem, darbu izstādi „Sirreālā materializācija”. Tāpat arī Eduarda Pustoitova
„Sapņi. Turpinājums”, Jura Utāna „Flai - ļetalka - fly” un tekstila un šķiedru
mākslas miniatūru izstādi „Dziesma Daugavai”. Ļoti interesanta un izzinoša
bija mākslas centra galvenās figūras, Marka Rotko Daiļrades un oriģināldarbu iepazīšana.
Turpinot ekskursiju, audzēkņi ar skolotājām
iegriezās arī Daugavpils Mākslas vidusskolā,
apmeklēja Baznīcu kalnu (vietu, kur vienkopus
atrodas četru konfesiju dievnami) un Svēto
mocekļu Borisa un Gļeba pareizticīgo katedrāli. Šī ekskursija izvērtās par bagātīgu un piepildītu braucienu.
Pāris dienas vēlāk, 17. janvārī, skolā norisinājās Jaungada karnevāls. Gan audzēkņiem,
gan skolotājiem bija iespēja aizceļot uz Pasaku
zemi. Visiem klātesošajiem izdevās padzīvoties dažādās valstībās – Rūķu
zemē, vecīša cimdiņā, tēva un trīs
skaistu meitu īpašumos, velna valstībā,
spoku dzīrēs un raganu buršanās brīžos,
kā arī nošu zemē. Kā izrādījās, BMMS
audzēkņi ir ne tikai labi mākslinieki un
mūziķi, bet arī izcili aktieri, kuri teicami izspēlēja izvēlēto pasaku sižetus!
Neatkarīgā žūrija izvēlējās vakara oriģinālākās un skaistākās maskas (tiesa gan, tādas bija ļoti daudzas), kuras
saņēma balvas.
Gan lielie, gan mazie piedalījās dažāda veida atrakcijās. Intelektuālās lika
paasināt prātus, minot latviešu mīklas, kā arī atpazīstot latviešu tautas
dziesmu melodijas. Aktīvās un jestrās rotaļas ļāva atpūsties un, šoreiz, izbaudīt skolas atmosfēru ārpus mācību laika. Vakaru turpināja diskoballe,
kur jaunie dejotāji varēja izpriecāties pēc sirds patikas. Visi audzēkņi bija
ļoti atvērti, draudzīgi un katrs parādīja savas personības citas puse.
Lūk, šādi ir iesācies skolas jaunais mācību semestris. Šobrīd mācības rit
pilnā sparā, citi gatavojas konkursiem un festivāliem, citi – skolas absolvēšanai. Tādejādi, visi kopā mēs augam, attīstāmies un izglītojamies.
Teksts, foto: Skolotājas Solvita un Iveta

Globālā izglītība
Kas ir globālā izglītība? Mūsdienu globalizētajā pasaulē arvien būtiskāk
arī skolā runāt par globalizācijas procesiem pasaulē, par to, kā globālie procesi ietekmē lokālos, ietekmē katru cilvēku.
Baltinavas vidusskola ir viena no skolām Latvijā, kuras īsteno Izglītības
attīstības centra vadīto projektu „Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību
priekšmetos". Atbalstu dalībai tajā guva 21 skola no 123 pretendentiem
Globālā izglītība (GI), ko dēvē arī par attīstības izglītību, veicina informētību un izpratni par to, kā notikumi pasaulē ietekmē indivīdu un kopienu
dzīvi, un kā mēs varam ietekmēt to, kas notiek pasaulē. GI sniedz iespēju
uzzināt, kā dzīvot labāk labākā pasaulē.
Kādas ir vadošās tēmas, ko ietver globālā izglītība? Tās ir cilvēktiesības,
globālā nabadzība, klimata pārmaiņas, ilgtspējīga attīstība, starpkulturālā
izpratne, kultūras identitāte un daudzveidība, globālā ekonomika un tirgi,
konflikti un to risināšana u.c.
Novembrī četri Baltinavas vidusskolas skolotāji - Imants Slišāns, Inta
Ludborža, Irēna Kaša un Lilita Kūkoja ievadseminārā Siguldā iepazina šīs
tēmas, kā arī guva praktiskas darbošanās pieredzi, kā ar GI tematiku iepazīstināt skolēnus un arī sabiedrību kopumā. Jau decembrī skolotāji ar globalizācijas tematiku iepazīstināja skolēnus vēstures, ģeogrāfijas, sociālo
zinību un klases audzināšanas stundās. Nodarbība par vienu no GI tēmām
„Kā mēs viens otru redzam? Stereotipi un aizspriedumi" tika novadīta arī
kolēģiem pedagoģiskās padomes sēdē.
Skolotāji, kas iesaistījušies globālās izglītības aktivitātēs, turpina mācīties
paši, lai tālāk savas zināšanas un prasmes nodotu skolēniem. 20.- 22. februārī Baltinavas vidusskolas GI komanda piedalījās reģionālajā seminārā
Mārcienā, lai ar jaunām idejām un kolēģu pieredzi bagātinājušies turpinātu
darboties savā skolā.
I. Slišāns, projekta koordinators
Baltinavas vidusskolā

Aktivitātes Kristīgajā internātpamatskolā
14. februārī - Valentīndienā - Baltinavas Kristīgajā internātskolā no paša rīta sarkanos tērpos saposušies skolēni bija gatavi piedalīties dažādās Valentīndienas aktivitātēs.
Katru starpbrīdi II stāva vestibilā skanēja mūzika un ikviens varēja skatīties, klausīties, darboties, piedalīties, sacensties un balvā saņemt saldumus.
Jautri sārtajā starpbrīdī klausījāmies anekdotes. Tās bija sagatavojušas dramatiskā pulciņa meitenes un skolotāja Lilita Dunce. Interesanti bija vērot sarkanos tērpos
saģērbušos dejotājus un viņu izjusto deju „Sarkanā”. Skolotājas Skaidrīte Supe, Ingrīda Briede stāstīja, ka bērni dejot
macījušies ar lielu mīlestību, pacietību.
Dziedoši rotaļīgajā starpbrīdi skolotāja Regīna un Ojārs Lāči skolēnus iesaistīja jautrās rotaļās. Vajadzēja sameklēt sirsniņas otru
pusīti, muzikālā rotaļā tēlot egles un vāveres, būt uzmanīgiem un
vērīgiem.
Trešajā starpbīdī modi „Sarkanākais tērps” rādīja gan paši mazākie - pirmskolas grupas bērni, gan lielās pavāru meitenes, gan jaunāko klašu skolēni. Viņu vidū bija arī daži drosmīgi zēni. Modes
skates noslēgumā, mūzikai skanot, visi tērpu demonstrētāji izveidoja sirsniņu un ļāva
fotogrāfam iemūžināt skaisti modīgo mirkli.
Radošajās aktivitātēs skolotāji Raimonds Leicāns, Vineta Kaša un Violenta Kubuliņa piedāvāja skolēniem ar nagliņām izsist koka plāksnītē sirsniņu, ar sarkanu diegu izrotāt sirsniņu, rēķināt sirsniņmatemātiku, minēt krustvārdu
mīklas, zīmēt „Mīlestības kukainīti” ar metamā kauliņa palīdzību.
Bilžaini klipīgajā starpbrīdī skolēni skatījās iepriekšējo Valentīdienu bildes, klausījās un vēroja videoklipus par Valentīndienu, dziedāja līdzi un
priecājās.
Visas dienas garumā atrakcijās bija saldumi. Skolēni saka, ka tieši 14. februārī var pārēsties konfektes, tikai pašam jābūt aktīvam.
Teksts, foto: Kristīgās internātskolas skolotājas
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„Popielā” tiekas slavenības

Dzimtās valodas diena

13. februāra pēcpusdienā zvaigznes un slavenības tikās Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā, lai uzstātos skolas rīkotajā „Popielā”.
Kā jebkurā šovā, katru priekšnesumu vērtēja žūrija, kuras sastāvā šoreiz
bija: Kristīgās internātpamatskolas direktore Inta Vilkaste, skolas lietvede
Aina Tabore, Baltinavas vidusskolas skolniece Sandra Petrova. Žūrija vērtēja, izteica komentārus un
uzslavas par tērpiem, kompozīciju, aktiermākslu. Žūrijai katram
kolektīvam piešķīra nomināciju,
kā arī izvēlējās 2 priekšnesumus,
no kuriem vēlāk tiks izvēlēts
viens, kas pārstāvēs Baltinavu
Gulbenes novada Sveķu internātpamatskolas „Popielā”.
Uz skatuves pirmā kāpa Ieva Sutugova un violēto ceriņu koris ar dziesmu
„Lillā limuzīns”. Jāteic, priekšnesumā bija sagatavots īpašs limuzīns, kas
priekšnesuma laikā braukāja apkārt solistei un koristiem. Arī žūrija atzinīgi
vērtēja kompozīciju un tērpus, kas, ieturēti violētajos toņos (Ieguva nomināciju – Spriganākā grupa).
Kā nākamie uzstājās pirmsskolas grupiņas lācēni I. Sutugovas, O. Rajeckas, A. Jēkabsones dziesmā „Lāču muzikants”. Īpašas uzslavas saņēma aktīvais bundzinieks, kas enerģiski visu priekšnesuma laiku spēlēja savu
instrumentu (Ieguva nomināciju
– Mīlīgākā grupa).
Baltinavā viesojās arī Zaļo pakalnu koris, kas izpildīja
dziesmu „Paļeidzi Dīvs”. Kolektīvam bija saskaņoti tērpi,
protams, zaļā krāsā, kā arī saskaņota horeogrāfija (Ieguva
nomināciju
patriotiskākais
priekšnesums).
„Hip hop dance” uz skatuves dejoja enerģisku deju, tērpušies hip hop stila
raksturīgajā apģērbā. Šajā kolektīvā kopā ar puišiem dejoja arī drosmīga
meitene (kā minēja žūrija), kas nekautrējās uzstāties kopā ar puišiem (Ieguva
nomināciju – Kustīgākais priekšnesums).
Čigānisku noskaņu uzbūra Dziedošo Riču ģimene, dziedot dziesmu „Jau
sūra elpa”. Gan pašiem brāļiem Ričiem, gan dejotājām bija sagatavoti tērpi
īsti čigāniskajos motīvos, turklāt, izgatavots arī mākslīgais ugunskurs (Ieguva nomināciju – Krāsainākais priekšnesums).
Ciemos ieradās arī pārstāvis no Eirovīzijas 2014. gada dalībniekiem - Maltas pārstāvis Kurts Calleja ar dziesmu „Šī ir nakts”. Dziedātājs pārsteidza
ar savu artistiskumu, dejotājas – ar saviem saskaņotajiem tērpiem (Ieguva
nomināciju – Romantiskākais priekšnesums).
Klātesošajiem bija iespējams iemācīties arī jaunu deju, vērojot priekšnesumu „Padejosim krabīši” (Ieguva nomināciju – Lustīgākais priekšnesums).
Savukārt jaunieši no Ikšķiles sniedza atraktīvu un enerģisku priekšnesumu
„Es no Ikšķiles”, kaut gan, lai labāk iejustos vietējā vidē, jauniešiem bija
izveidoti uzraksti „Es no Baltinavas”( Ieguva nomināciju – atraktīvākais
priekšnesums). Ansis - Anatols Atāls izpildīja patriotisku dziesmu „Šofereits”. (Ieguva nomināciju – Radošākais mākslinieks)
Priekšnesumus noslēdza Latgales dāmu pops ar dziesmu „Skaistuma etalons”.
Kad tiks atsūtīts nolikums, tad tiks izlemts kurš no abiem priekšnesumiem
pārstāvēs Baltinavu.
Teksts, foto: Madara Balode

Notikumi pirmsskolā
No 24. līdz 28.februārim Baltinavas PII norisinājās „Raibā nedēļa”.
Audzēkņi un darbinieki katru dienu ģērbās savādākā stilā:
pirmdien- džinsos,otrdien- puķainos tērpos, trešdiena - cepuru diena,
ceturtdiena - pasaku varoņu diena, piektdien - pidžamās.
Teksts, foto:
Baltinavas PII
vadītāja
Ilze Ločmele
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21. februārī Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā svinēja Starptautisko
Dzimtās valodas dienu, ko organizēja latviešu valodas skolotāji. Svinīgā
līnija sākās ar leģendārās rokgrupas „Līvi” dziesmas „Dzimtā valoda” video
atskaņošanu.
Katram sava dzimta valoda ir mīļa, svēta un dārga. Mums tā ir latviešu valoda. Tāpat kā zeme, ko mīlam, maize, ko ēdam un dziesma, ko dziedam.
Tā ir kā lūgšana, kā pateicība Dievam, par to, ka
mums tā ir dota. Savā
stāstījumā uzsvēra
skolotāja Sarmīte Bukša.
Alfrēda Krūkļa dzejoli
„Caur gadsimtiem latviešu
lūgšana” citēja dramatiskā
fakultatīva meitenes –
Kristīne, Samanta, Ieva,
Līga, Lidija un Linda.
Piedzimstot mēs ieelpojam gaisu. Tāpat kā gaiss, mūs kopš dzimšanas
apņem valoda. Dzimtā valoda. Reizē ar mātes pienu mēs to uzņemam sevī,
un dzīves gaitā tā pavada mūs visur. Dzīvē mēs sastopamies ar daudzām valodām. Ieklausāmies tajās, mācāmies, reizēm apbrīnojam, reizēm pabrīnāmies. Bet tā viena ir dziļi, dziļi mūsos iekšā. Tā valoda – tā mūsu! Skan
brīva un nesalauzta - uzsvēra skolotāja Lilita Dunce.
Mēs mācāmies un cienām arī citas valodas, bet mūsu pienākums ir saglabāt
mūsu dzimto valodu kā valsts valodu. Nepiesārņot to ar asiem, rupjiem vārdiem, lūgt Dievu par mums un mūsu nākotni. Svinīgās līnijas nobeigumā
vienojāmies kopīgajā Rēzeknes Zaļā kora izpildītajā dziesmā „Paleidzi
Dīvs”. Skolēni vēroja ar interesi šīs dziesmas video un atpazina mūsu novadnieku Rolandu Keišu, kurš dzied šajā korī.
Cienīsim, mīlēsim, sargāsim savu dzimto latviešu valodu un grūtos brīžos
lūgsim Dieva svētību sev un citiem - aicināja skolotāja Daina Petrova.
Teksts, foto: Kristīgās internātpamatskolas skolotājas

Tūrisma ziņas
No 7. līdz 9. februārim tūkstošiem cilvēku devās apmeklēt izstāžu centru
Ķīpsalā, kur norisinājās Baltijā ievērojamākais tūrisma industrijas pasākums
– izstāde/gadatirgus „Balttour 2014”.
„Balttour” tā ir plašākā tūrisma izstāde
Baltijā, kas ik gadu atklāj jauno tūrisma
sezonu. Izstādes laikā ikvienam apmeklētājam bija iespējams uzzināt jaunu informāciju par tūrisma objektiem
Latvijā, novados kopumā, kā arī iegūt
atlaides ceļojumiem, izzināt citu valstu
kultūru un tūrisma piedāvājumu.
Izstāde notika divās hallēs – viss par
ceļojumiem mūsu valsts mērogā bija
apskatāms hallē „Apceļo Latviju!” un
viss par iespējām sajust pasaules elpu atradās hallē
„Atklāj pasauli”. Izstādē kopumā darbojās vairāk
nekā nekā 450 stendi, kuros savus aktuālākos piedāvājumus prezentēja ap 700 tūrisma uzņēmumu
no Latvijas, Itālijas, Izraēlas, Krievijas, Slovākijas,
Spānijas, Taizemes, Turcijas, Tunisijas, Ukrainas,
Ungārijas, Uzbekistānas, Vjetnamas, Ganas un
citām valstīm.
Šī gada izstādē Latgales reģions piedalījās, liekot
uzsvaru uz kulinārā mantojuma tradīcijām, tāpēc
īpašu baudījumu, apmeklējot Latgales reģiona stendu, guva tieši gardēži!
Viesmīlīgās saimnieces no Aglonas cienāja izstādes dalībniekus ar kļockām,
guļbešnīkim, bļīnim, šmakauceņu! Tāpat izstādē varēja nogaršot jau visiem
labi zināmo z/s Kalni upeņu un aveņu vīnu un marmelādi! „Latgaļu golds”
pārstāvji piedāvāja īsto diētisko speķi no Latgales, z/s „Rūķīši” cienāja izstādes apmeklētājus ar kūpinātiem samiem un karpām, savus gardumus piedāvāja arī etnogāfiskais muzejs „Andrupenes lauku sēta”, bet ar mājas alu
izstādes apmeklētājus cienāja viens no labākajiem Latgales aldariem Dainis
Rakstiņš! Neviena Balttour izstāde nav iedomājama bez garšīgajām un
smaržīgajām z/s Kurmīši zāļu tējām un Valda Pauliņa darinātajiem podiem!
Par muzikālo pavadījumu parūpējās kapela „Sābri” no Kārsavas novada!
Turpinājums 7. lpp
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Turpinājums no 6.lpp
Latgales reģionu izstādē pārstāvēja arī skaistā daugavpiliete – Miss Tourism Queen International 2013 uzvarētāja Alise Miškovska. Alises sasniegumi ir vērā ņemami, un tas ir liels gods, ka viņa šajā izstādē pārstāvēja
savu reģionu, protams, piesaistot Latgalei vēl lielāku uzmanību izstādes apmeklētāju vidū.
Kopumā Latgales reģiona stendā strādāja vairāk par 100 cilvēkiem – tūrisma informācijas centru darbinieki, amatnieki, sadarbības partneri no Krievijas un Baltkrievijas. Baltinavas novadu izstādē pārstāvēja tūrisma
informācijas konsultante Gunta Pudnika. Baltinavas novads kopā ar Balvu,
Rugāju un Viļakas novadiem atradās pie viena informatīvā centra stenda,
kurā ikviens interesents varēja saņemt informatīvos materiālus un uzdot dažādus jautājumus.
„Latgalē allaž ir dzīvojuši sirsnīgi un dzīvespriecīgi cilvēki, un ir liels
prieks vērot šo saliedētību un draudzību izstādes laikā,” stāsta Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs. „Latgales plānošanas reģiona vārdā izsaku lielu pateicību visiem dalībniekiem
par ieguldīto darbu un visām Latgales pašvaldībām par atbalstu!”
Pēc izstādes Gunta padalījās ar iespaidiem: „Kad studēju Kultūras koledžā
biju Balttour izstādē kā viesis, taču šogad bija tas gods pārstāvēt Latgali un
Baltinavas novadu. Par Baltinavu interesējās. Cilvēki jautāja, kad būs jauna
izrāde „Palādām”, vai notiks „Osvalds” šogad, interesējās arī par konkrētiem
cilvēkiem. Vairāki izstādes apmeklētāji ieslīga garos atmiņu aprakstos par
savu jaunību un Baltinavas lomu tajā. Pašā izstādē bija ļoti pozitīva un iedvesmu rosinoša atmosfēra. Tūrisma nozarē strādājošie neskopojās ar padomiem un uzmundrinājumiem. Centos izzināt informāciju, kā citas
pašvaldības piedalās tūrisma darba organizācijā un kā sadarbojas ar privātajiem uzņēmējiem. Izstādē biju aizrāvusies ar Latvijā piedāvāto velomarštu
izpēti.”
Teksts, foto: Madara Balode

Kultūras ziņas
Baltinavas Etnogrāfiskais ansamblis piedalījās Etnogrāfisko ansambļu,
folkloras kopu skatē - koncertā. Skatē piedalījās kolektīvi no:
Balvu novada – Briežuciema tautas nama etnogrāfiskais ansamblis (vadītāja
Maruta Ločmele); Briežuciema tautas nama folkloras kopas „Soldanī” jaunākā un vecākā grupa
(vadītāja Anita Pakalnīte); Jauniešu folkloras
kopa „Upīte” (vadītājs
Andris Slišāns); Tilžas
pagasta etnogrāfiskas
ansamblis „Sagša” (vadītāja Daiga Jēkabsone);
Upītes etnogrāfiskais
ansamblis (vadītājs Andris Slišāns, Līvija
Supe); Vectilžas pagasta
folkloras kopa „Saime” (vadītāja Solveta Logina);
Rugāju novada - Lazdukalna pagasta Benislavas etnogrāfiskais ansamblis
(vadītāja Regīna Čudarāne);
Viļakas novada – Viļakas etnogrāfiskais ansamblis „Abrenīte” (vadītāja Albīna Veina); Žīguru kultūras nama folkloras kopa „Mežābele” (vadītāja
V.Igovena); Medņevas etnogrāfiskais ansamblis (vadītāja Natālija Smuška);
Kupravas etnogrāfiskais ansamblis (vadītāja Aina Ažgiņa); Šķilbēnu pagasta
folkloras kopa „Rekavas dzintars” (vadītājs Vilis Cibulis);
Baltinavas novada – Baltinavas novada etnogrāfiskais ansamblis (vadītāja
Antoņina Krakope).
Kolektīvus vērtēja kompetenta žūrija : Māra Mellēna – Valsts Izglītības
satura centra folkloras metodiķe; Linda Rubena – Latvijas Nacionālā kultūras centra tautas lietišķās mākslas eksperte; Anda Beitāne – Jāzepa Vītola
Latvijas Mūzikas akadēmijas prorektore, Etnomuzikoloģijas klases vadītāja;
Gita Lancere – Latvijas Nacionālā kultūras centra folkloras eksperte.
Skati atklāja Briežuciema tautas nama etnogrāfiskais ansamblis. Kolektīvi
pārsvarā izpildīja dziesmas latgaļu valodā – gan zināmas un tautā iemīļotas
dziesmas, gan mazpazīstamas un oriģinālas kompozīcijas.
Pēc skates žūrija rezultātus gan nepaziņoja. Rezultāti tika elektroniski nosūtīti visiem kolektīvu vadītājiem. Daļa kolektīvu pēc koncerta devās mājup,
taču daži izvēlējās palikt un atpūsties ar groziņiem, kopā ar citiem kolektīviem.
Teksts, foto: Madara Balode
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Aktīvo dāmu kolektīvs „Gaspaža”
Svētku kocerti Baltinavas novadā vienmēr bijuši piepildīti ar pašdarbnieku
kolektīvu sagatavotajiem priekšnesumiem. Nu jau kādu
laiku, šiem kolektīviem pievienojusies
deju kopa „Gaspaža”. Deju kopas
vadītājai vaicāju par
to, kā radās šis kolektīvs, kur smeļas
idejas dejām un par
uzstāšanos.
Irēna Kaša: „Ar domu, ka Baltinavā jāorganizē sieviešu deju kopa, dzīvoju
jau sen. Pārliecību par to guvu, vērojot citu pagastu sievu uzstāšanos, novada svētkos. Laimīga sakritība bija tā, ka šajā laikā Baltinavas vidusskola
realizēja projektu, par Paaudžu centra izveidi. Paaudžu centrā darbojās
vairākas radošās darbnīcas un viena no tām bija Etnografiskās dejas darbnīca .
Sākumā darbojos ar pirmskolas vecuma bērniem un tad ienāca prātā doma,
kāpēc nepaaicināt padejot sievas. Un atsaucība bija! Iesākām astoņas. Pēc
pāris mēģinājumiem jau bijām divpadsmit. Pēc pirmā koncerta Baltinavā
pievienojās vēl divas sievas. Pašreiz kolektīvā dejo 14 brīšķīgas, atraktīvas,
draudzīgas, deju mīlošas sievas.
Mūsu pastāvēšanas laiks nav ilgs, bet mēs jau esam piedalījušās Ziemassvētku sadancī Līvānos, gada ieskaņas koncertā Briežuciemā, Mīlestības
dienai veltītajā koncertā Medņevā un senioru ballē Upītē.
Dejas apgūstu semināros, palienēju no kolēģiem. Ar savām meitenēm kopīgi pārrunājam deju raksturus un izvēlamies, kuru mācīsimies.
Visām kopā mums ir jauki, ar humoru piepildīti, relaksējoši vakari. Paldies
sievām, kuras mēro ceļu no Svātūnes, Surikovas, Briežuciema un Baltinavas
centra. Paldies Baltinavas novada domei par iespēju pašūt vienādus svārkus, kas padara mūs pievilcīgākas uz skatuves!”
Sieviešu deju kopas „Gaspaža" vadītāja Irēna Kaša.

Baltinavas koristi rāda skeču Salnavā
Valentīna dienas atskaņās, 15.02., Baltinavas novada koris piedalījās pārnovadu pašdarbības kolektīvu saietā Salnavā. Pasākums saucās „Balle pie
Valentīnas”, jo pasākumu vadīja atraktīva vadītāja – Salnavas tautas nama
direktore Valentīna Kirsanova.
Pasākumā katrs kolektīvs sevi radoši prezentēja – rādot skečus, dziedot
dziesmas, dejojot dejas. Tika rādīti jautri priekšnesumi par tēmu „..pat zirgam jāsmejas..”. Par atraktīvu mūziku pasākuma laikā rūpējās VIA p.s.
SALA. Pasākumā sevi prezentēja arī jaunizveidotā grupa „Kapļi”, kas pretendē uz Latgaliešu kultūras Gada balvas „Boņuks 2013”, nomināciju – „Labākais sniegums alternatīvajā mūzikā”.
Tā kā šis ir Zilā Zirga gads, tad pasākuma dalībnieki ievēroja dreskodu –
zilas krāsas apģērbs, vai, vismaz, detaļas apģērbā, aksesuāri.
Baltinavas koris savu priekšnesumu tiešā veidā sasaistīja ar zirgu tēmu.
Uz skatuves sevi prezentēja koristu izveidots zirgs, kas, rādīja skečus dziesmas pavadībā. Pēc priekšnesuma kora vadītāja Aija Nagle kopā ar kori pasākuma dalībniekiem novadīja dziesmu – aktivitāti, kas noskaņu pasākumā
padarīja vēl atraktīvāku.

Teksts, foto:
Madara Balode
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Kultūras pasākumi

Sporta notikumi
Balvu novada skolu atklātā kausa izcīņa hokejā
Lai veicinātu skolēnu fiziskās aktivitātes, veselīgu dzīvesveidu, vēlmi sacensties, 6. februārī tikās Balvu novada un blakusnovadu hokeja komandas,
lai spēlēs uz ledus noskaidrotu spēcīgākās A grupas skolu komandas. Sacensības organizēja
galvenais tiesnesis
Arnis Voika.
Kausa izcīņas 1.-3.
vietu komandu spēlētāji tika apbalvoti
ar diplomiem, 1.vietas skolu komandai
tiks pasniegts kauss.
Individuāli tika apbalvots katras komandas
labākais
spēlētājs.
1. vietu ieguva Viļakas komanda
2.vietu ieguva Tilžas komanda
3.vietu ieguva Baltinavas komanda
Teksts: Madara Blode, Foto: Ilga Pleša

Mūsu novadnieks - Olimpietis!
Svētdien Olimpisko spēļu 2014 izskaņā Oskara Melbārža komanda ar stūmējiem
Daumantu
Dreiškenu, Jāni Strengu
un mūsu novadnieku Arvi Vilkasti, ieguva
sudraba medaļu, nu jau
ceturto godalgu Latvijai
šajās Olimpiādes spēlēs.
Sagaidīt olimpisko komandu lidostā bija ieradusies
televīzija,
atbalstītāji un ģimenes.
Sagaidot Arvi, baltinavieši bija izveidojuši
īpašus plakātus ar sveicieniem mūsu bobslejistam. Lai gan bobslejisti pēc spraigajām sacensībām un lidojuma bija ļoti
noguruši, ļoti priecājās satikt sev
tuvos cilvēkus.
Teksts: Madara Balode
Foto: Ilgvars Keišs

Plānotie sporta pasākumi
04.03.2014. plkst. 18:00. Zoles čempionāta 5.kārta.
11.03.2014. plkst. 18:00. Zoles čempionāta noslēguma 6.kārta.
Vakara gaitā tiks apkopoti spēļu rezultāti un, noslēdzoties
azartiskajiem spēļu vakariem, tiks paziņoti un apbalvoti zoles
čempionāta uzvarētāji.
Atgādinām, ka katru pirmdienu, trešdienu un piektdienu
Baltinavas novada sporta hallē notiek treniņi
no plkst. 18:00- 21:00.
Laipni aicināti visi sportot gribētāji!
Ilgvars Keišs

Iedzīvotāju ievērībai!
Sakarā ar pavasara šķīdoni Baltinavas novada pašvaldība ir noteikusi transportlīdzekļu satiksmes ierobežošanu uz visiem pašvaldības autoceļiem ar
grants segumu transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 3,5t.
Iedzīvotājus un uzņēmējus, kuri izmanto pašvaldības autoceļus kravu pārvadājumiem, lūdzam ievērot saudzējošo ceļu izmantošanas režīmu un plānot
smago kravu pārvadājumus uz vēlāku laiku. Transportlīdzekļu satiksme
kravu pārvadājumiem tiks atjaunota pēc iespējas drīzākā laikā, saskaņā ar
laika apstākļiem.
Lūdzam ņemt vērā, ka izmantojot autoceļus šķīdoņa laikā, pašvaldībai tiek
nodarīti būtiski finansiāli zaudējumi, kas saistīti ar autoceļu atjaunošanu.

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