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Ar sportiskām aktivitātēm pavadam Meteņdienu

Nāc, nākdamis, Metenīti,
Daudz uz tevis gaidītāju,
Gaid arāji, ecētāji,
Gaid miezīšu sējējiņi.
17. februārī Baltinavas novada skolās
tika rīkotas dažādas aktivitātes, svinot
pavasaras gaidīšanas svētkus- Meteņus,
jeb Aizgavēni.
Pirmsskolas izglītības iestādes vecākās
grupiņas audzēkņi, kopā ar audzinātāju
Skaidrīti Keišu, ziemas priekus devās baudīt uz muižas parku. Bērni ar līdzpaņemtajām plēvēm laidās lejā no parka kalniņa.
Pēc sportiskās izklaides visi devās atpakaļ
uz skolu, lai mielotos ar skolas pavārīšu
sagatavoto svētku cienastu. Ar svētku
tradicionālo ēdienu- pankūkām, mielojās arī
Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi.
Novada vidusskolas skolēni dalījās 2
grupiņās: 1.-6. klase piedalījās aktivitātes
skolas apkārtnē, bet vecākā grupiņa no 7. 12. klasei - muižas parkā.
Jaunākajām klasēm aktivitātes sagatavoja 4. klase, kopā ar audzinātāju Irēnu
Kašu. Skolas aktu zālē rīkotāji klātesošos

iepazīstināja ar Meteņdienas tradīcijām, kā
arī izskaidroja paredzētās sporta aktivitātes.
Bērni izspēlēja arī pāris tradicionālās
Meteņdienas rotaļas. Iemācījušies jaunās
aktivitātes, skolēni dalījās 4 komandās un
devās sacensties 4 uzdevumos. Viens no
uzdevumiem bija čiekuru mešana apļos,
cenšoties nopelnīt pēc iespējas vairāk
punktus savai komandai. Skolēni atzina, lai
arī tas no malas izskatās viegls uzdevums,
patiesībā nācās daudz nopūlēties, lai trāpītu
mērķī. Lai arī uz sporta laukuma piesnigusi
kārtīga sniega kārta, tas netraucēja komandu dalībniekiem skriet stafeti uz laiku,
kā arī vilkt savus komandus biedrus ar
ragaviņām. Komandas sacentās arī virves
vilkšanā.
Vecāko klašu skolēni piedalījās 9. klases
sagatavotajās aktivitātēs. Tika celtas, dekorētas sniega tortes; būvētas augstākās
celtnes no kartupeļiem un koka irbulīšiem.
Katra klase rādīja savu meistarību uzdevumā par godu bobslejistam Arvim
Vilkastem, kur uz plēves bija jāsasēžas
gluži kā bobsleja kamanās, un jālaižās lejā
no kalna.

Meteņdienā jau no paša rīta Baltinavas
Kristīgās internātpamatskolas gaiteņos
izplatījās patīkama smarža. Pavāru palīga
1. kursa audzēkņi skolotājas G. Loginas
vadībā cepa vairāku veidu pankūkas pēcpusdienas pasākumam. Skolas pavāres
gatavoja garšīgu tēju. Pēc mācību stundām
skolas priekšā sāka pulcēties visu klašu
skolēni „bruņojušies” ar dažādiem braucamrīkiem rokās ( ragaviņām, „ābolīšiem”,
plēvēm utt.). Internāta skolotāju MK vadītāja E. Keiša uzrunāja skolēnus, pastāstīja,
kas būs jādara un novēlēja kārtīgi izpriecāties pirms Gavēņa. Audzēkņi ar skolotājām
devās uz kalnu. Skolotājas bija parūpējušās
arī par radošu uzdevumu- katra grupiņa
sniegā zīmēja savu sniega vīru, ar speciālām sagatavotām krāsām.
Kad saulīte gatavojās uz dusu, arī skolēni, nedaudz nosaluši, bet priecīgi, devās
uz skolu, lai izdejotos diskotēkā DJ Arņa
vadībā.
Teksts: Madara Balode,
skolotāja E. Keiša
Foto: Madara Balode,
Violenta Kubuliņa

Ar atkušņiem un pirmajiem pavasara
siltās saules stariem esam aizvadījuši
pēdējo ziemas mēnesi. Jau pavisam drīz
daba steigs mosties no ilgās ziemas
dusas un atkal mūs priecēs ar savu krāšņumu un bagātību.
Esam jau novērojuši, ka dienas paliek arvien garākas un siltākas. Man,
personīgi, no rītiem celties sanāk daudz
vieglāk un patīkamāk, kad aiz loga vairs
nav tik tumšs un, šķietami, drūms. Arī
mājupceļš no darba ir daudz patīkamāks,
kad visapkārt vēl gaišs un saulīte nav paspējusi aizslēpties vakara cēlienam.
18. februārī, Pelnu trešdienā, sākās
Lielais gavēnis. Gavēņa laiks ir gatavošanās Lieldienām. Simboliski šis laiks
atgādina tās 40 dienas, ko Pestītājs
pavadījis tuksnesī lūgšanā un gavēnī
pirms savas publiskās darbības (no
Gavēņa 1. svētdienas līdz Lielajai
Ceturtdienai, kad sākas Lieldienu svinības, ir tieši 40 dienas). Dažādās ticībās
gavēņa ieturēšanas paradumi atšķiras,
taču mūsdienās gavēņa jēga pieaug arī
ārpus ticības robežām un tas var kļūt par
garīgu attīrīšanās ceļu neatkarīgi no
ticības.
Madara

Īsumā
Tuvojoties pavasarim, lauksaimniekiem viena no aktualitātēm ir atbrīvošanās no skābbarības sagatavošanā
izlietotās ruļļu un bedru plēves. SIA
„ZAAO” piedāvā risināt jautājumu, savācot minēto materiālu bez maksas no
saimniecībām, lai to sagatavotu otrreizējai pārstrādei. (vairāk informācijas 3.lpp)
6. martā plkst. 10.30 Rēzeknes
novada pašvaldības konferenču zālē,
Atbrīvošanas alejā 95A, notiks
Austrumlatvijas reģiona graudu un
rapšu audzētāju konference. Uz konferenci aicināti visi interesenti (konferences
programma
skatāma
mājaslapā:
www.baltinava.lv).
Lai atvieglotu un paātrinātu muitas
formalitāšu kārtošanas procesu, Valsts
ieņēmumu dienests ir izstrādājis jaunu
e-pakalpojumu vienotajā valsts un
pašvaldību pakalpojumu portālā
www.latvija.lv - „Muitas maksājumu
veikšana tiešsaistes režīmā”. Tas nodrošinās iespēju jebkurai personai tiešsaistē
apmaksāt muitas iestāžu aprēķinātos
muitas maksājumus, kā arī iespēju
pārbaudīt maksājumu izpildes statusu
(vairāk informācijas 4. lpp)
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2015. gada februāris
Traktortehnikas apskates 2015. gadā

Priekšsēdētājas sleja
No ziemas atvadoties...
Lai gan februāra pēdējās dienas vēl nenozīmē pavasari,
tomēr tas neapšaubāmi tuvojas. Patīkami pārsteidz siltās dienas un vēl jo lielāku pārsteigumu izjutu, kad, atgriežoties no
darba, dēls piedāvāja nobaudīt kļavu sulu. Garda gan! Nekad
vēl to nebiju baudījusi februāra mēnesī! Liekas, nupat
Aizgavēņos braucām ragaviņās no kalna, bet pēc nedēļas
dzeram svaigu kļavu sulu! Dabā nekas nav neiespējams, mums
tikai jāpielāgojas un jābauda, vai arī jāpiecieš tās untumi.
Tieši tāpēc mūs arvien priecē gadalaiku nomaiņa.
Novadā darbi rit ierastā gaitā, ceru, ka gripas vīruss būs
pieveikts, un tās neērtības, ko rada remontdarbi iekštelpās, arī
jau tuvojas nobeigumam, tad gavēņa laiks varētu būt mierīgāks. Domē „mierīgāks” laiks gan sanāk tikai nosacīti, jo atbildības nasta ir īpaša – jauni darbi jādara un lēmumi
jāpieņem ikdienā. Nav viegli raudzīties uz kādu dzīves aspektu
atšķirīgi no pārējiem un piedāvāt risinājumus, kas jāpakļauj
likumiem, bet citiem vai kādam nav tīkami. Pēdējā domes sēdē
nācās uzklausīt un arī pieņemt nepopulārus lēmumus. Taču ilgākā laika posmā ir daudz vērtīgāk, ja
izdarīta tiek pareizā nevis tīkamā izvēle.
Šajā mēnesī aktuālākās diskusijas bija par iespējām pirmsskolas izglītības programmas un iestādes darbības labvēlīgākiem risinājumiem. Vēlos pateikties audzēkņu vecākiem par ieinteresētību,
sapratni un ceru, ka kopīgi rastais piedāvājums - pirmsskolas izglītību ar 2016. gadu nodrošināt
vidusskolas telpās, radīs labākus apstākļus mūsu „dārziņa” bērniem un būs pozitīvs ieguvums
perpektīvē!
Līdz ar Pelnu trešdienu sācies 40 dienu ilgais Lielais gavēnis. Šajā laikā mēs esam aicināti atturēties no laicīgām izpriecām, pilnīgāk ievērot Dieva un tuvākmīlestības likumus, kā arī meklēt
Dieva žēlastību. Bet mūsdienās ļoti vērtīgi (sevišķi jaunatnei) būtu piespiest sevi ja ne atteikties pilnībā, tad ierobežot interneta un TV patēriņu, pievēršoties vairāk dabai un gremdējoties apcerē.
„Centies nepretoties pārmaiņām, kas atgadās Tavā dzīves ceļā! Ļauj dzīves upei plūst Tev cauri!
Un nebēdā par to, ka tavā dzīvē viss apgriezies ar kājām gaisā! Kā gan Tu vari zināt, ka līdzšinējā
dzīve ir labāka par to, kura gaidāma?”- izlasīju E. Šafakas darbā, mani šīs rindas uzrunāja, varbūt
Jums arī noder...
Lai pilnvērtīgs visiem Jums izdodas šis nozīmīgais laika sprīdis Lieldienu un pavasara gaidās!
Lidija Siliņa

Domes ziņas
Domes sēdes 19.02. lēmumi
Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Apstiprināti Baltinavas novada domes 2015. gada 19. februāra saistošie noteikumi Nr. 2 „Svētaunes
ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi”.
Par grozījumiem saistošajos noteikumos
Izdarīti grozījumi Baltinavas novada pašvaldības 2013. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr.5
„Baltinavas novada pašvaldības nolikums”:
1.1. Saistošo noteikumu 36.punktu izteikt sekojošā redakcijā:
„36. Komitejas sēdes protokols tiek sagatavots 5 (piecu) darba dienu laikā pēc komitejas sēdes. Komitejas sēdes protokolu paraksta visi klātesošie komitejas locekļi”.
1.2. Svītrot saistošo noteikumu 79.punktu.
Par grozījumiem lēmumā
Izdarīti grozījumi Baltinavas novada domes 2014. gada 27. novembra lēmumā „Par platības precizēšanu Baltinavas novada pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām” (Protokols Nr.12, 1.&), lēmuma
1.punktā noteikto zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 003 0372 precizēto platību nosakot
0,2 ha.
Par finanšu līdzekļu pārdali
Sēdē nolemts izdarīt iekšējo finanšu līdzekļu pārdali, no Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas uzturēšanai paredzētajiem finanšu līdzekļiem pārskaitot finanšu līdzekļus 1238,00 euro apmērā uz Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas pedagogu darba samaksai paredzētajiem finanšu līdzekļiem.
Par pašvaldībai piederošā zemesgabala atsavināšanu
Sēdē nolemts atsavināt, pārdodot izsolē, Baltinavas novada pašvaldībai piederošo zemesgabalu ar
kadastra apzīmējumu Nr. 3844 003 0207 ar platību 1,0711 ha.
Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Viļakas novada Būvvaldi
Sēdē nolemts slēgt Deleģēšanas līgumu ar Viļakas novada pašvaldību par Viļakas novada pašvaldības
Būvvaldes kompetencē esošo funkciju veikšanu būvniecības jomā Baltinavas novadā 2015. gadā.
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu
Apstiprināts Baltinavas novada pašvaldības maksājums no Baltinavas novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem Balvu novada pašvaldībai par Balvu novada Izglītības pārvaldes īstenoto funkciju
veikšanu Baltinavas novadā 2015. gadā – 996,00 euro gadā.
Par trūcīgas personas statusa piešķiršanu
Sēdē atcelts sociālā dienesta lēmums par trūcīgas personas statusa noraidīšanu 1 personai.
Par dzīvojamo telpu īres līguma laušanu
Nolemts lauzt telpu īres līgumu ar divām personām.
Par grozījumu lēmumā
Izdarīti grozījumi Baltinavas novada domes 2013. gada 26. septembra lēmumā „Par Baltinavas
novada domes maksas pakalpojumiem (Protokols Nr.6 (9), 17.&), lēmumu papildinot ar 2.9. punktu
sekojošā redakcijā:.
Pakalpojuma veids
Pakalpojuma maksa euro
Bez PVN
Ar PVN
2. Īres maksas
2.9. Baltinavas vidusskolas
Paaudžu centra telpu izmantošana - par stundu 2,60
3,15
Par valsts piešķirto mērķdotāciju sadali
Nolemts Valsts piešķirto mērķdotāciju 1938,0 euro Baltinavas novada pašvaldības māksliniecisko
pašdarbības kolektīvu vadītājiem sadalīt sekojoši:
1.1. G1 kolektīviem (Baltinavas novada jauktajam korim, Baltinavas mūzikas un mākslas skolas pūtēju orķestrim,) – katra kolektīva vadītājam piemaksa pie darba algas- 43,55 EUR/mēnesī
1.2. G2 kolektīviem (Baltinavas etnogrāfiskais ansamblim, Baltinavas sieviešu vokālajam ansamblim)
– katra kolektīva vadītājam pimaksa pie darba algas- 21,78 EUR/mēnesī.

Ar pilnu domes sēžu lēmumu sarakstu iespējams iepazīties mājaslapā
www.baltinava.lv sadaļā Pašvaldība/domes sēdes.
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Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk.,
arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un
jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei. Apskates laikā vadītājam līdzi jābūt traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTAS polisei.
Samaksa par apskati tiek veikta pie inspektora.
Uzziņām tālrunis 64522411 vai 29284557, 25639706 vai www.vtua.gov.lv.
Datums
Laiks Datums Laiks Apskates vieta
24.03.
20.04.
10.00
10.00 Pie veikala (Pazlauga)
24.03.
20.04.
11.00
11.00 Pie novada domes (Kārsavas iela 16)
24.03.
20.04.
13.00
13.00 Pie krustojuma (Demerova)

Izsūtīti nekustamā īpašuma nodokļa rēķini
Ir izsūtīti Nekustamā īpašuma nodokļa rēķini un zemes nomas rēķini par 2015.
gadu. Ja kāds nav saņēmis attiecīgos rēķinus, lūdzam griezties pie Baltinavas novada
domes nekustamo īpašumu speciālista vai Baltinavas novada kasē.

Aktualitātes lauksaimniekiem!
Patīkama ziņa lauksaimniekiem un
lauku iedzīvotājiem - 12. februārī EK
pieņēma lēmumu par Lauku attīstības
programmu (LAP) 2014.- 2020.gadam
apstiprināšanu. Tuvākajā laikā lauksaimniekiem būs iespēja uzsākt projektu īstenošanu saimniecību attīstībai, modernizācijai
un ražošanas efektivitātes palielināšanai.
Kā uzsvēra Zemkopības ministrs J. Dūklavsšajā plānošanas periodā Latvijai būs pieejams
finansējums 1,531 miljarda eiro apmērā, kas
ir par 11% vairāk nekā iepriekšējā.
Zemkopības ministrija jau tuvākajā laikā
rīkos reģionālās konferences par jaunajā
Lauku attīstības programmā plānotajām
aktivitātēm. Uz doto brīdi, ja nekas nemainīsies, konferences ir plānotas 8. aprīlī Gulbenē
un 19. martā Rēzeknē. Arī LAD pārstāvji
organizēs tikšanos ar lauksaimniekiem visos
novados. Plānotais laiks vēl tiks precizēts, bet
tas varētu būt no 23. marta, sekojiet, lūdzu
informācijai, vai zvaniet!
Provizoriski termiņi, kad varētu vērties
projekti ir maijs „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 2. kārta apkšpasākumam „Atbalsts
ieguldījumiem lauku saimniecībā” un 1. kārta
apakšpasākumiem „Atbalsts ieguldījumiem
pārstādē” un „Atbalsts ieguldījumiem infrastruktūras attīstībā”. Projektu 1. kārtas „Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem” un „Mazo
saimniecību attīstība” plāno atvērt jūnijā.
Jaunajā plānošanas periodā liels uzsvars
tiks likts uz lauksaimnieku izglītošanu,
noteikti būs pieejami dažādi informatīvie
semināri un apmācības.
Informācija par apmācībām un kursiem!
MKPC rīko 5 dienu arodapmācības
„Mežaudžu kopšanas pamati” Balvos 25.03.,

27.03., 08.04., 09.04., 10.04. Noklausoties
piecu dienu apmācības kursu iespēja iegūt:
apliecību darbam ar motorzāģi (25 euro),
apliecību darbam AS „LVM” jaunaudžu kopšanā (60 euro), sertifikāts par kursu noklausīšanos bezmaksas. Pieteikties apmācībām Linda Mūrniece mob. 26314426.
LLKC rīko trīs dienu bezmaksas kvalifikācijas celšanas kursus gaļas liellopu pārraudzībā 16.04., 17.04. Balvos lekcijas un 8.05.
pieredzes apmaiņas brauciens uz Cēsu un
Vecpiepalgas novadu gaļas liellopu audzētāju
saimniecībām. Pieteikšanās - Hermīne
Leišavniece mob.29214329.
Piena ražotāji seko līdz piena kvotas izpildei, līdz 10.02.2015.gadam kvota izpildīta par
85,55%. VAS „LDC” informē, ka pirmsdokumenti datu centram jānosūta 7 dienu laikā,
sūtot pa pastu tiek ņemts vērā vēstules saņemšanas datums, lūgums stingri iegaumēt, lai
iekļautos noteiktajā termiņā.
Bioloģiskās lauksaimniecības uzsākšanai
līdz 1.aprīlim ir jāiesniedz pieteikums sertifikācijas institūcijā. Mums ir divas institūcijas,
kuras nodarbojas ar bioloģiskās lauksaimniecības saimniecību sertificēšanu - „Vides Kvalitāte” (Salaspils) un „Sertifikācijas un
testēšanas centrs” (Priekuļi). Lauksaimniekiem pašiem ir jāizvēlas institūcija un
jānosūta pieteikums - veidlapas un visa nepieciešamā informācija ir pieejamas šo institūciju
mājas lapās, vai novadā pie Baltinavas novada
lauku attīstības konsultantes.
Informāciju sagatavoja:
Baltinavas novada lauku attīstības
konsultante S.Tabore

Dzimtsarakstu nodaļas statistika par 2014. gadu
Dzimušie
2014. gadā Baltinavas novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 4 jaundzimušie (3 zēni, 1
meitene). Bērniem doti vārdi- Ģirts, Dinārs, Matīss, Keita.
Mirušie
2014. gadā reģistrēti 19 mirušie (8 vīrieši, 11 sievietes).
Laulības
Noslēgtas 2 laulības Baltinavas katoļu baznīcā.
Laulības noslēguši:
Līga Priedeslapa un Juris Stāmers,
Līga Ločmele un Juris Garkalns.

Informē sociālais dienests
2015. gada janvāra mēnesī spēkā trūcīgas personas statuss 87 personām, sociālajiem
pabalstiem izlietoti līdzekļi - € 3734,09.
No tiem:
- pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai izmaksāts 20 mājsaimniecībām € 1159,09;
- dzīvokļa pabalsts 33 mājsaimniecībai € 1785,00;
- Pabalsts ārkārtas situācijā 2 mājsaimniecībām € 450,00;
- aprūpes pabalsts - 7 personām € 315,00
- pieaugušo ēdināšanas pabalsts 1 persona € 25,00
Sociālie pakalpojumi
No pašvaldības budžeta nodrošinātie sociālie pakalpojumi:
izdevumi par 3 personu uzturēšanos ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā – Pansionātā
„Balvi” € 560,83.
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Aktuāli iedzīvotājiem

NVA aicina darba devējus piedāvāt darba vietas jauniešiem

Lauksaimniecībā izmantoto skābbarības
ruļļu plēvju bezmaksas savākšana
Lai novērstu vides piesārņošanu,
ZAAO aicina uzkrātās skābbarības ruļļu
plēves vai pārklājamās plēves skābbarības bedrēm, kā arī pārējos skābbarības
sagatavošanā izmantotos materiālus - izlietoto polipropilēna minerālmēslu Big-Bag
maisus un plastmasas kannas vai mucas
(PEHD, HDPE), savākt vienuviet. No
plēvēm noteikti jāizņem šņores vai sieti
(pretējā gadījumā šie atkritumi tiks uzskatīti
par lielgabarīta atkritumiem un tiks savākti
par maksu, kas ir 21.34 EUR/m3). Plastmasas kannas vai mucas ir jāizskalo un tām
jānoskrūvē korķi. Izlietotās, atšķirotās
plēves jāsaliek kaudzēs tā, lai ZAAO atkritumu savākšanas mašīna varētu piebraukt
pie kaudzes no sāniem un netraucēti ar
kausu iekraut kravas kastē.
Lūgums lauksaimniekiem, kuri vēlas,
lai pakalpojums tiktu sniegts līdz Jāņiem,
plēvju savākšanu pieteikt līdz 15. maijam
pie ZAAO speciālistiem pa tālruni
26132288 vai 64281250, nosaucot adresi,
aptuveno apjomu kubikmetros vai ruļļu
skaitu. ZAAO pēc pieprasījuma izsniedz arī
pakalpojuma saņemšanas apliecinājumu –
izziņu par savākto atkritumu veidu un
apjomu, iesniegšanai Valsts vides dienestā.

2014. gadā lauksaimnieki, kas izmantoja piedāvāto pakalpojumu, kopā sagatavošanai pārstrādei nodeva 1370 m3 plēves.
SIA ZAAO pārstrādei derīgo materiālu
nodod Latvijas pārstrādes uzņēmumam, kas
ražo granulas jaunu plastmasas izstrādājumu izgatavošanai, kas ir, piemēram,
kannas, spaiņi, caurules.
Atgādinām, ka plēvi nedrīkst dedzināt,
lai neradītu iespējamību bīstamu ķīmisku
savienojumu nonākšanai gaisā vai ūdenī,
plēves nedrīkst arī aprakt, jo tā praktiski
nesadalās. Plēves likt sadzīves atkritumu
konteinerā izmaksā dārgi, turklāt tām tur
nav jānonāk, jo konkrētais atkritumu veids
ir izmantojams kā otrreizēja izejviela.
Informāciju sagatavoja:
Zane Leimane
SIA ZAAO sabiedrisko attiecību
speciāliste
Mob.tālr.:26610013
E-pasts: zane.leimane@zaao.lv
Twitter.com/zaao_lv
Draugiem.lv/zaao
www.zaao.lv

Aicina parādniekus norēķināties
par saņemtajiem pakalpojumiem
SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” informē, ka šobrīd strauji palielinās
to pacientu skaits, kuri izrakstās no slimnīcas, nenorēķinoties par valsts noteiktajām
pacientu iemaksām un līdzmaksājumiem. Informējam, ka parādnieki, kuri nenorēķinājušies par saņemtajiem pakalpojumiem līdz 28. februārim, tiek reģistrēti parādnieku reģistrā. Tas nākotnē var radīt salīdzinoši lielas neērtības: nespēja noformēt uz sava vārda ne
kustamo, ne nekustamo īpašumu, liegta iespēja noformēt un iegūt īstermiņa un ilgtermiņa
kredītus u.c.
Pret personām, kas savlaicīgi nenokārtojušas parādsaistības ar „Balvu un Gulbenes
slimnīcu apvienību” un nemeklē risinājumu parādsaistību atmaksāšanai, tuvākajā laikā tiks
ierosināta tiesvedība. Tiesvedība tiks ierosināta pret negodprātīgākajiem un lielākajiem parādniekiem, kā arī informācija tiks publiskota vietējā presē un pašvaldību izdevumos.
SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” aicina personas, kurām ir parāds pret SIA
„Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”, nokārtot parādsaistības, samaksājot Balvu vai
Gulbenes slimnīcu kasēs - darba laiks no 8:00 līdz 16:00. Tiek piedāvāta iespēja norēķināties arī ar karti: AS „Citadele banka” konta Nr. LV25PARX0004510420003 vai AS “SEB
banka” konta Nr. LV54UNLA0050015141773.
Informējam, ka nepieciešamības gadījumā ir iespēja sastādīt individuālo parāda atmaksas grafiku par saņemtajiem un neapmaksātajiem pakalpojumiem. Par savu parādu var
interesēties, zvanot galvenajai grāmatvedei pa tālruni 64473713.
Teksts: SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”

Aicina iesniegt lauku bloku precizējumus
No šī gada 2.
februāra
Lauku
atbalsta dienests ir
publicējis LAD publiskajā lauku reģistrā
ainavu elementus (koku, krūmu grupas
un dīķus). Lauksaimnieki tiek aicināti
pārskatīt šos LAD iezīmētos elementus un
iesniegt precizējumus, ja tādi ir nepieciešami. Ir iespējams pievienot arī jaunus
ainavu elementus. Lai precizētu vai iezīmētu jaunus ainavu elementus, ir jāiesniedz
bloku precizēšanas pieteikums LAD EPieteikšanās sistēmā (EPS). Gala termiņš
bloku precizēšanas pieteikumu iesniegšanai
ir 2015.gada ir 1.aprīlis.
LAD vērš lauksaimnieku uzmanību uz
to, ka tikai ar ainavu elementiem ir grūti izpildīt prasību par ENP izveidošanu un/vai
uzturēšanu, tāpēc katram lauksaimniekam
ir jāizvērtē tas, kas vēl ir saimniecībā jāpaveic, lai tiktu ievērotas zaļināšanas prasības.
Lai lauksaimniekiem sniegtu atbalstu zaļināšanas prasību ievērošanai, LAD ir sagatavojis īpašu Zaļināšanas kalkulatoru, ko ir
iespējams izmantot, lai veiktu aprēķinus par
savu saimniecību.
LAD atgādina, ka lai 2015. gadā

saņemtu platību maksājumus pilnā apjomā,
ir jāievēro zaļināšanas prasības. Tās jāievēro saimniecībās, kurās aramzemes platība
ir vismaz 10 ha.
Zaļināšana sastāv no:
- kultūraugu dažādošanas;
- ekoloģiski nozīmīgu platību (ENP) (papuves, pākšaugi, ainavu elementi, laukmalas)
izveidošanas un/vai uzturēšanas 5% no
aramzemes;
- esošo ilggadīgo zālāju (iepriekš pastāvīgās
pļavas un ganības) saglabāšanas.
Plašāka informācija par zaļināšanas prasībām ir lasāma LAD mājaslapā izvēlnē
„Zaļināšana”, kur var noskaidrot to, kas
jāievēro katram lauksaimniekam, lai 2015.
gadā platību maksājumus saņemtu pilnā
apmērā, kā arī ir publicēta informācija par
izņēmuma gadījumiem, kuros minētās prasības nav jāievēro.
Tiem lauksaimniekiem, kuriem būs
jāievēro zaļināšanas prasības, uz platību
maksājumiem būs jāpiesakās elektroniski,
tāpēc LAD aicina lauksaimniekus jau tagad
kļūt par LAD Elektroniskās pieteikšanās
sistēmas klientiem.

Nodarbinātības valsts aģentūra
(NVA) arī šogad īsteno Jauniešu garantijas atbalsta pasākumu „Pirmā darba
pieredze jaunietim” un aicina darba
devējus - komersantus, pašnodarbinātas
personas, kā arī biedrības vai nodibinājumus - piedāvāt darba vietas jauniešiem
ar profesionālo vai augstāko izglītību.
Darba devējs, pieņemot darbā jaunieti,
saņem Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansiālu atbalstu un gūst iespēju piesaistīt
savam uzņēmumam jaunu, izglītotu un
perspektīvu darbinieku. Šogad Jauniešu garantijas atbalsta pasākumā „Pirmā darba
pieredze jaunietim” plānots izveidot 522
darba vietas.
Jauniešu garantijas pasākumu projekta
vadītājs Mārtiņš Nešpors: „NVA vairāku
gadu pieredze liecina, ka daudzi jaunieši
bezdarbnieki, strādājot pie darba devēja
NVA pasākumu ietvaros un apliecinot savas
profesionālās spējas un dotības, vēlāk kļūst
par vērtīgu ieguvumu uzņēmumam. Turklāt,
vērojot situāciju vakanču jomā, jāsecina, ka
vairāki darba devēji joprojām ilgstoši meklē
dažādus speciālistus, piemēram, programmētājus, juristus, ekonomistus, pavārus,
atslēdzniekus, bet NVA ir reģistrēti jaunieši
ar attiecīgo profesionālo izglītību, kuri
meklē darbu un ir gatavi strādāt šajās profesijās. Mūsu darbinieki NVA filiālēs
palīdzēs izvēlēties uzņēmuma prasībām
visatbilstošākos kandidātus no jauniešiem
ar profesionālo vai augstāko izglītību, kuri
ir reģistrēti aģentūrā.”
Jauniešu garantijas atbalsta pasākumā
„Pirmā darba pieredze jaunietim„ tiek
iesaistīti NVA reģistrētie jaunieši vecumā
no 18 līdz 29 gadiem, kuriem ir profesionālā vai augstākā izglītība un kuri šobrīd
nestudē pilna laika klātienē. Lai iegūtu
darba pieredzi, viņi ar NVA finansiālu
atbalstu var gadu strādāt pie darba devēja.
Pirmo pusgadu jauniešu algai NVA maksā
dotāciju - 160 eiro (jaunietim ar invaliditāti
- 240 eiro), bet otrajā pusgadā NVA dotācija
algai ir 100 eiro mēnesi (jaunietim ar invaliditāti - 200 eiro). Taču darba devējam
jānodrošina arī līdzmaksājums jaunieša
algai, jo tā nevar būt mazāka par valstī
noteikto minimālo algu.
Jāuzsver, ka darba vietai ir jābūt izveidotai speciāli dalībai šajā pasākumā vai
vakantai vismaz 4 mēnešus pirms pasāku-

ma uzsākšanas, turklāt darba devējs nedrīkst nodarbināt jaunieti nekvalificētos un
mazkvalificētos darbos.
Kā darba devējam pieteikties pasākumam?
1. solis
Jāaizpilda pieteikuma forma un jāpievieno
prasītā informācija. Pasākuma apraksts un
pieteikuma forma atrodama NVA interneta
vietnē . Ja rodas kādas neskaidrības, jāsazinās ar tuvāko NVA filiāli (pieteikuma veidlapu iespējams saņemt arī NVA filiālē un
aizpildīt ar koordinējošā eksperta
palīdzību).
2. solis
Aizpildītais pieteikums jāiesniedz vai jānosūta pa pastu filiālei, kuras administratīvajā
teritorijā plānots veidot darba vietu.
3. solis
NVA filiāle pieņem darba devēja pieteikumu un ne retāk kā reizi divos mēnešos
organizē Aktīvo nodarbinātības pasākumu
īstenotāju izvēles komisiju, kas izskata pieteikumus un pieņem lēmumu apstiprināt vai
atteikt darba devējam pasākuma īstenošanu.
4. solis
NVA filiāle paziņo darba devējam par pieņemto lēmumu un, pozitīvas atbildes gadījumā, aicina mēneša laikā no komisijas
lēmuma pieņemšanas dienas slēgt līgumu
par darba vietas izveidi.
Kāds darba devējam ieguvums?
• NVA vienu gadu daļēji finansē darba algu
jaunietim;
• Darba vadītājs, kas strādā ar darbā pieņemtajiem jauniešiem, saņem ik mēnesi
50% no valstī noteiktās minimālās algas;
• NVA sedz izdevumus par veselības pārbaužu veikšanu (ja nepieciešams);
• Vienreizēja dotācija (līdz 50 eiro) individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, uzsākot
darbu (ja nepieciešams);
• Lai pielāgotu darba vietas jauniešiem ar
invaliditāti, NVA sedz izdevumus līdz 711
eiro.
Detalizētāka informācija par Jauniešu
garantijas atbalsta pasākumu „Pirmā
darba pieredze” izlasāma NVA interneta
vietnē.

Biznesa inkubators „Ideju Viesnīca” sniedz
atbalsta pakalpojumus Latgales uzņēmējiem
Biznesa inkubators „Ideju Viesnīca”
2015. gada 22. janvārī noslēdza līgumu
ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, kas ļauj sniegt inkubācijas pakalpojumus uzņēmējiem līdz 2015. gada 31.
oktobrim.
Pieejamie atbalsta pakalpojumi iekļauj
telpu nomu un juridiskās adreses nodrošināšanu Rēzeknē (Maskavas iela 22, 28b) un
Balvos (Vidzemes iela 2b), sekretariāta,
grāmatvedības un specializētos pakalpojumus (jaunu produktu izstrāde, mārketings,
reklāma, testēšana un daudzi citi pakalpojumi).
Biznesa inkubatora pakalpojumi ir pieejami ar subsīdiju 80% uzņēmumiem līdz 1
gada vecumam un 75% uzņēmumiem, kuri
ir vecāki par 1 gadu (līdz 2 gadiem).
Biznesa inkubators „Ideju Viesnīca”
cieši sadarbojas ar Rēzeknes Augstskolu,
kas ļauj uzņēmumiem nodrošināt daudzus
tehnoloģiski ietilpīgus pakalpojumus mašīnbūves, mehatronikas, vides zinātnes un
citās jomās. Biznesa inkubatorā Rēzeknes
Augstskolas studenti var iegūt konsultācijas
par uzņēmējdarbības uzsākšanu,

izmantot pieejamo uzziņu literatūru un
īstenot savus biznesa plānus.
Biznesa inkubators sadarbojas ar
„Ziemeļlatgales Biznesa centru” Balvos
pieejamo atbalsta pakalpojumu nodrošināšanā.
Biznesa inkubators „Ideju Viesnīca”
sniedza biznesa inkubācijas pakalpojumus
no 2009. līdz 2014.gada oktobrim 193
uzņēmumiem, kuru apgrozījums sastādīja
17 811 555 EUR, no kuriem 6 146 622
EUR sastādīja eksports.
Sīkāk informācija par biznesa inkubatora piedāvātajiem pakalpojumiem, atbalstu
un uzņemšanas nosacījumiem var atrast
http://idejuviesnica.lv/
Biznesa inkubators „Ideju Viesnīca”
atbalsta pakalpojumus sniedz sadarbībā ar
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru
Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta „Biznesa inkubatoru
attīstība Latvijā” ietvaros.
Informāciju sagatavoja:
Aija Vanaga
Biznesa inkubatora Ideju Viesnīca
vadītāja, 26385873
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Muitas maksājumus tagad var veikt arī tiešsaistē

Laika prognozes martam
Vilis Bukšs,
laika vērotājs.
Marts ir pirmais pavasara
mēnesis. Ticējums saka, ja marts
un aprīlis ir auksts, tad maijs būs
silts. Ja kaķis martā saulē sildās,
tad aprīlī līdīs uz krāsns. Ja martā
pērkons, tad būs labs ogu un siena
gads. Martā kļavām un bērziem sāk
tecēt sula. Piesaulītē sāk ziedēt
sniegpulkstenītes, bet mēneša beigās arī zilās vizbulītes, zalktenes un māllēpes. Sērsnu mēnesis ir pirmo gājputnu atgriešanās
laiks. Laikā no 3. līdz 9. martam sāk atgriezties krauķi. Ap Gregoru, 12. martu, lauku cīruļi un māju strazdi, bet mēneša beigās
arī baltās cielavas un stārķi. Šajā mēnesī pelēkajam zaķim piedzimst pirmie mazuļi, alnim aug jaunie ragi un no ziemas miega
mostas lācis. Marts ir laiks, kad sākas pavasara pali un laiks, kad
ziema aizejot izspēlē ne vienu vien joku.
1. marts – Evdokija. Tā ir pirmā pavasara mēneša pirmā
diena. Šī un turpmākās trīs dienas līdz 4. martam ir Pavasara
vēju dienas. Kāds 1. marts, tāds lielākoties pavasaris. 2. marts
prognozē vasaru. 3. marts - rudeni un 4. marts nākamo ziemu.Ticējumi. Ja jauka Evdokija - būs jauks pavasaris. Ja vistiņa padzersies, tad Jegorā (6. maijs) aitiņa zālīti paēdīs.
6. marts svarīga diena laika vērojumiem. No šīs dienas
sākas kļavu sulu laiks. Ticējums saka, ka šajā dienā pavasaris
stāv pie durvīm un tās tikai jāatver un jāielaiž pavasaris istabā.
12. marts – Gregors. Diena, kad āpsis izlien no alas, bet –
ja laiks vēl nešķiet pietiekami silts, lien alā atpakaļ un guļ vēl
divas nedēļas. Ja atlidojuši gājputni, tad būs bagāts labības gads.
Ja līst lietus - būs laba vasara. Ticējumi. Ja pūpoli atveras, vai
atvērušies vairāk no galotnes - laba būs agrā sēja. Ja nav atvērušies, tad laba būs vidēja sēja.
14. marts - Jevdokija (Evdokija). Kāds laiks Jevdokijā –
tāds visā vasarā. Šajā dienā sievietēm - grūtniecēm, jāiet vērot
saullēkts, lai bērni dzimtu stipri un veseli. Ticējumi. Ja dienvidu
vējš – būs silta un mitra vasara. Ja salst un ziemeļu vējš – būs
auksta vasara. Ja Jevdokijā snieg – būs labas ražas, ja līst – būs
sliktas. Ja šajā dienā pavasaris smaida, tad tam ticēt nevar, tas
vēl raudās.
17. martā ir Ģērdacis, Ģertrūdes diena. Diena veltīta Svētajai Ģertrūdei no Nivelles. Viena no galvenajām Kustoņu dienām. Bišu pamošanās diena. Dravnieki izslauka bišu stropus un
gatavojas medus vasarai. Ticējumi. Ja ligzdās atgriezušies
krauķi, pēc trīs nedēļām varēs sēt. Ja krauķi vēl nesteidz atjaunot
ligzdas, pavasaris būs garš un auksts. 19. martā Jāzepa diena.
Ja Jāzepa dienā dzenis kaļ, būs vēls pavasaris. Lai pasteidzinātu
pavasara atnākšanu, apkārt vecai priedei vai ozolam velk melnu
āzi un blēj līdz ar to.
21. martā - Benedikts jeb Bindus. Dzīvnieki, kas Ģērdacī
nav pamodušies, mostas Bindus dienā. Ticējumi. Ja Bindus
dienā sniegs mijas ar lietu, tāds tas būs arī Lieldienās. Silta Bindus diena uz siltu pavasari.
25. martā – Pavasara Māra. Diena, kad koki jūt sāpes, tāpēc
cirvi šai dienā necilā. Šajā dienā pamostas arī meža valdnieks
lācis. Uguni vakaros vairs nededz un pirmo reizi pavakariņo ar
Saules gaismu. Ticējumi. Ja Māras nakts silta un miglaina – būs
auglīgs gads. Ja salst, tad līdz īstajai vasarai būs 40 salna.
29. martā Pūpolnīca jeb Pūpolu svētdiena. Pūpolu svētdienā
agri no rīta, pirms saulītes lēkšanas, jāper visi cilvēki un kustoņi
ar pūpoliem. Tad lopi paliek brangāki, bet cilvēki - skaistāki. Pūpolu svētdienā izgrābj pelnus no krāsns, kurus vēlāk sēj kopā ar
rāceņiem, lai tos tārpi neēstu.
30. marts - Aleksijs. Tā ir viena no Kustoņu dienām.
Ticējumi. Ja Alekseja dienā pūš dienvidu vējš, būs silts pavasaris. Ja ziemeļaustrumu – būs auksts pavasaris un auksta vasara.
Kāds varētu būt marts šogad?
Līdzīgi, kā tas bija pirms 7 gadiem 2008. gadā, arī šogad pirmais pavasara mēnesis varētu būt tuvu normai, vai drusciņ
siltāks kā parasti. Atbilstoši 28. decembrim, 17. janvārim (Teņa
diena) un 1., 2. februārim, tad pavasarim vajadzētu agri sākties,
bet tas būs garš un vēss.
Mēneša sākumā daudzviet pārsvarā sals un Austrumlatvijā
temperatūra naktīs var noslīdēt līdz mīnus 10, 13 grādu atzīmei.
Dienās tuvu nullei. Nereti sniegs, slapjš sniegs, arī atkala. Laikā
ap Gregoru (12. marts) kļūs siltāks un mūs var aplaimot īsti pavasarīgas dienas. Saulainas un sausas. Tas arī būs laiks, kad
strauji sāks atgriezties pirmie gājputni (lauku cīruļi, strazdi, ķīvītes). Mēneša vidū vairāk dažāda veida nokrišņu un temperatūras drusciņ virs nulles. Marta otrā puse ar mainīgiem laika
apstākļiem. Laikā ap Pavasara Māru (25. marts) iespējamas siltas, saulainas un sausas dienas, kad temperatūra vietām var pakāpties līdz plus 10, 12 grādiem. Bet pavasaris ir mānīgs un
šādām jaukām dienām sekos vējains laiks ar dažāda veida nokrišņiem. Mēneša beigās un laikā līdz Lieldienām (5. aprīlis)
naktīs vēl sagaidāms viegls sals, slapjdraņķi un salīdzinoši vēss
laiks.
Kopumā marts rādās būt mērens, ar temperatūrām tuvu normai un nokrišņiem mazāk kā parasti. Salīdzinoši maza sniega
sega, neaizsalušas lielākās upes un esoša sniega vienmērīga kušana mazinās arī lielu palu iespējamību.
Teksts: http://meiravietis.typepad.com/mans/2015/02/laiksmart%C4%81-2015-gads.html
Foto: Viļa Bukša personīgais arhīvs

4

Lai atvieglotu un
paātrinātu
muitas
formalitāšu kārtošanas
procesu,
Valsts
ieņēmumu
dienests
(VID) ir izstrādājis
jaunu e-pakalpojumu vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv - „Muitas maksājumu veikšana tiešsaistes režīmā”.
Ņemot vērā, ka preces tiek izlaistas brīvā apgrozībā jeb
nodotas to saņēmējam tikai pēc visu muitas maksājumu
veikšanas, tad līdz šim muitas klientiem pēc maksājumu
veikšanas bija jāgaida vidēji divas līdz trīs dienas, kamēr
iemaksātās summas kļuva pieejamas valsts budžeta kontos
Valsts kasē, vai arī bija jādodas uz VID muitas iestādi, lai
veiktu maksājumu uz vietas. Savukārt, izmantojot jauno
e-pakalpojumu, preču laišana brīvā apgrozībā jeb saņemšana ir iespējama uzreiz pēc muitas maksājuma veikšanas,
negaidot tā nonākšanu Valsts kasē.
Izmantojot e-pakalpojumu „Muitas maksājumu veikšana tiešsaistes režīmā”, jebkurai personai tiešsaistē ir
iespēja apmaksāt muitas iestāžu aprēķinātos muitas maksājumus saskaņā ar šādiem dokumentiem:
- muitojamā starptautiskā pasta sūtījuma pavadzīme,
- fiziskas personas mutiski deklarēto preču kvīts,
- importa muitas deklarācija.
Lai veiktu maksājumus, personai jāautentificējas portālā
www.latvija.lv ar kādu no portāla piedāvātajiem autentifi-

Sabiedriskās aktivitātes
Jau 22. reizi Starptautiskajā izstāžu centrā
„Ķīpsala” tika rīkota vērienīgā tūrisma izstādegadatirgus „Balttour 2015”.
Šogad izstāde noritēja no 6. līdz
8. februārim un vienuviet bija
iespējams apskatīt vairāk nekā
470 stendus, kuros savus piedāvājumus prezentēja ap 800 tūrisma
uzņēmumu no 40
pasaules
valstīm.
Izstāde „Balttour” katru gadu
notiek divās tematiskajās hallēs–
„Atklāj pasauli!”- kur iespējams
iepazīties ar dažādiem ārvalstu
ceļojumu piedāvājumiem, un
„Apceļo Latviju!”, kur apmeklētāji iepazina Latvijas daudzveidīgumu; guva jaunu informāciju
par novadiem, novadu tradīcijām
un spilgtākajiem pasākumiem;
galvaspilsētu Rīgu; jauniem
tūrisma objektiem; jaunākajām
lauku ceļošanas un atpūtas
iespējām.
Baltinavas novada stends
izstādē atradās, kā ierasts, blakus
Balvu, Rugāju un Viļakas novadu stendiem. Baltinavu

kācijas līdzekļiem - eID karti, elektroniskā paraksta
viedkarti eME vai ar internetbankas starpniecību - un epakalpojuma formā jāievada konkrētā muitas dokumenta
numurs. Tādējādi no VID Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) tiks attēloti visi konkrētajam dokumentam sistēmā aprēķinātie maksājumi. Tiklīdz
apmaksa ir veikta, informācija par to tiek nosūtīta EMDAS,
un preces var tikt laistas brīvā apgrozībā.
Tādējādi muitas klientiem ir radīta iespēja samazināt
muitas formalitāšu kārtošanai patērējamo laiku un resursus.
Savukārt, izmantojot e-pakalpojumu „Muitas maksājumu
izpildes statusa pārbaude” (lietotājam nav jāautentificējas),
persona, kurai ir zināms konkrētais muitas dokumenta
numurs, portālā www.latvija.lv var pārbaudīt aktuālo muitas
maksājuma izpildes statusu - apmaksāts, neapmaksāts,
uzsākts maksājums.
Jaunos e-pakalpojumus sadarbībā ar Valsts reģionālās
attīstības aģentūru nodrošina VID. Minētos e-pakalpojumus
vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā
www.latvija.lv VID ir izstrādājis Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/11/IPIA/CFLA/001
„Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas izstrāde, pilnveidošana un uzturēšana” ietvaros.
Pašlaik vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu
portālā www.latvija.lv pieejami 98 e-pakalpojumi.
Informāciju sagatavoja
VID Sabiedrisko attiecību daļas
galvenā speciāliste
Evita Teice-Mamaja
tālr. 67122668, 26351438
e-pasts: komunikacija@vid.gov.lv

Baltinavas novads piedalās „Balour 2015”
šogad pārstāvēja tūrisma informācijas konsultante Madara
Balode. Gatavojoties izstādei, tika izdoti jauni novada
informatīvie bukleti, kā arī sagatavots
īss, pārskatāms, 2015. gada lielāko
pasākumu plāns.
Jāatzīst, par Baltinavas novadu
tika izrādīta liela interese. Izstādes
apmeklētājiem interesēja šajā gadā
plānotie pasākumi, kas jauns notiek
teātra „Palādas” gaitās, kādas izmaiņas novadā notikušas kopš interesenti
pēdējo reiz viesojušies Baltinavā.
Starp tiem izstādes apmeklētājiem,
kas interesējās par novadu, daudziem
saknes ir Baltinavā, savas dzīves pirmos gadus dzīvojuši šeit, vai arī
kādus gadus mācījušies Baltinavas
skolās.
Izstādes laikā gūta arī jaunākā
informācija par tūrisma iespējām
citos Latvijas novados.
Prieks par lielo cilvēku atsaucību
un ieinteresētību. Cerēsiem šogad
novadā sagadīt tūristus un ceļotājus
no visas Latvijas!
Teksts, foto: Madara Balode

Danskovītes „Latgola.lv” grāmatā „Latvijas novadu dārgumi”
29. janvārī Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā notika grāmatas „Latvijas novadu dārgumi” atvēršanas svētki.
Ciemiņi pulcējās no visām Latvijas malām, jo grāmatā ir iekļautas 73 novadu vērtības. Latvija bija pārstāvēta no
ziemeļiem līdz dienvidiem un no austrumiem līdz rietumiem. Daudziem bija grūtības izvēlēties savu dārgumu, jo viss
likās svarīgs: atjaunotās pilis un muižas, pilskalni un cilvēki. Izvēle tomēr bija jāizdara, un tā tapa šī dārgumu grāmata.
Priekā par grāmatas izdošanu dalījās tās sastādītāja Ilze Būmane,
Irina Zeibārte, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja pārstāve, rakstniece
Anna Žīgure.
Kā vērtētājs „no malas” uzstājās arī filmu režisors Jānis Streičs. Viņš
pakavējās atmiņās par apaviem, ko nēsājis pēc kara, jo dzīvs uzskates
materiāls bija turpat pie rokas- no virvītēm pītas Ciblas novada peternes.
J. Streičs ieteica nākamās „Latvijas novadu dārgumi” grāmatas tēmutie varētu būt senie amati, kas vēl šur tur saglabājušies vai no jauna
atdzīvināti.
Baltinavas novadu pārstāvēja Anita Ločmele, vidusskolas skolotāja
un Baltinavas amatierteātra „Palādas” vadītāja, režisore, jo šis novads
par dārgumu tika atzinis Danskovītes lugas izrādi Latvijas Nacionālajā
teātrī „ Latgola.lv”.
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2015. gada februāris

Baltinavas novada domes informatīvais izdevums

Skolu ziņas
Aktivitātes BVSK

Topošie absolventi saņem skolas piederības zīmi

Ieskats Mazpulku biedru konferencē „Augsim Latvijai”
13. februāri kultūras pilī „Ziemeļblāzma”
Rīgā notika Latvijas Mazpulku biedru konference „Augsim Latvijai!”. Tajā bija pārstāvēts arī Baltinavas vidusskolas
mazpulks.
Konferences laikā tika pārskatītas 2014. gada aktivitātes, sadarbības programmas un tika sniegts
ieskats 2015. gada darba plānā.
Konferences sākumā mazpulcēnus
un mazpulku vadītājus sveica
Latvijas Republikas Izglītības un
zinātnes ministre Mārīte Seile,
Saeimas deputāts un Latvijas
Zemnieku Savienības priekšsēdētājs Augusts
Brigmanis un Eiropas Parlamenta deputāte Iveta
Grigule. Konferences otrajā daļā gan mazpulcēni, gan mazpulku vadītāji tikās darba grupās.
Mazpulcēni, tai skaitā arī Baltinavas vidusskolas
mazpulcēns Justīne Puriņa, apsprieda katrā mazpulkā paveikto pagājušā gada laikā, prezentēja
skolā sagatavoto prezentācijas plakātu.Savukārt,
mazpulku vadītāji apsprieda dažādas aktuālas

tēmas, piemēram, sponsoru piesaiste, aktuālās
sadarbības programmas kopā ar SIA „Pūres
dārzkopības pētījumu centru”, Z/S „Ezerkauliņi”, Latvijas šķirnes
trušu audzētāju asociāciju, Jauno Zemnieku
klubu u.t.t. Konference
bija nozīmīga, lai gūtu
ieskatu
aktualitātēs,
plānotajos pasākumos,
lai motivētu un virzītu
mazpulcēnus projektu
veidošanai un, lai rosinātu jauniešus pievērsties uzņēmējdarbībai, kas būtu veicama lauku
teritorijā. Piemēram, šogad viena no sadarbības
programmām kopā ar z/s „Ezerkauliņi” aicina
mazpulcēnus vasarā audzēt sarkanos sīpolus, tos
pēc tam pārdotu „Ezerkauliņiem”, kas savukārt
dārzeņus realizēs veikalos.
Teksts, foto: Baltinavas vidusskolas mazpulka
vadītāja Laura Meščanova

Baltinavas vidusskolas komanda piedalās
seminārā un uzsāk jaunu projektu
No 9.-10. februārim Jūrmalā viesnīcā
„SemaralH Hotel Lielupe” eTwinning ietvaros sadarbībā ar Latvijas Interneta asociācijas „Net-Safe Latvia” Drošāka interneta
centru notika seminārs „Projektu metode,
mācoties drošību internetā”. Semināram
varēja pieteikties skolu komandas (katrā 2 skolotāji un 2 skolēni). Pēc
pieteikuma
mēs
komanda no Baltinavas
vidusskolas (skolotājas
Laura Meščanova, Agita
Zelča un skolniecesJustīne Puriņa, Arīna
Bistrova) tikām apstiprināta dalībai un devāmies uz semināru
mācīties par drošību
internetā, par internetu kā sadarbības un mācību
vidi un apgūt projektu veidošanu eTwinning
vidē.
Seminārā guvām ne tikai jaunu ieskatu par
mūsdienīgu izglītību, informācijas sabiedrību,
projektu izstrādi, integrēšanu mācību procesā,
bet arī guvām pozitīvas emocijas, viesojoties
draugiem.lv birojā un klausoties Jāni
Palkavnieku, dzīvojot semināra laikā viesnīcā
Jūrmalā un satiekot jaukus un pozitīvi noskaņotus cilvēkus no citām Latvijas skolām. Divu
dienu laikā izstrādājām arī nacionālo projektu

„Profils sociālajā tīklā-mans īstais CV”, kas tika
piereģistrēts eTwinning vidē un tiks realizēts
martā un aprīlī starp mūsu – Baltinavas vidusskolu un J. Endzelīna Kauguru pamatskolu.
Seminārs bija ļoti vērtīgs un interesants ar
to, ka tajā piedalījās arī skolēni, un viņi arī bija
tie, kas izdomāja projektu, tā mērķus un uzdevumus, izdomāja tā iespējamās aktivitātes. Skolotāji bija kā palīgi,
lai šo projektu reģistrētu eTwining
vidē un tālāk palīdzētu to realizēt.
Arīna, daloties iespaidos, pēc
semināra saka: „Ļoti priecājos par
doto iespēju piedalīties šajā pasākumā, kurā guvu ne tikai pieredzi,
bet arī jaunas paziņas, ar kurām
centīšos uzturēt kontaktus. Ieinteresēja projektu veidošana un rakstīšana. Mājās atgriezos daudz gudrāka un
zinošāka par interneta pasauli.” Arī Justīne piekrīt Arīnai un piebilst: „Es ieguvu pirmo pieredzi
šāda veida pasākumos un pirmo reizi veidoju
projektu, sadarbojoties ar kādu citu skolu. Mēs
viesojāmies draugiem.lv birojā, kurā es klausījos
interesantu lekciju, kas lika aizdomāties par
interneta drošību no cita skatu punkta.”
Teksts, foto: Laura Meščanova,
Baltinavas vidusskolas informātikas skolotāja

Dabas draugu pēcpusdiena Baltinavas vidusskolā
Jau novembrī stāstījām, kā mēs, Baltinavas vidusskolas mazpulcēni, gatavojām putnu
barotavas. Kopš tā brīža putniņus arī barojām un vērojām. Ziema pamazām iet uz otru
pusi, bet vēl tomēr krietns laiks līdz siltajām
pavasara dienām. 19. februārī mazpulcēni bija
noorganizējuši pasākumu „Dabas draugu pēcpusdiena”, lai skolas mazākos dabas draugus no
1.- 5. klasei aicinātu izveidot videi draudzīgas,
oriģinālas un radošas putnu barotavas no mājās
bieži vien vairs nevajadzīgiem priekšmetiem:
piena pakām, PET pudelēm, sietiņiem un citiem

materiāliem. Ideja organizēt šādu pasākumu
radās pēc LOB (Latvijas ornitologu biedrības)
izsludinātā konkursa „Barotavas putniem no otrreiz izmantotiem materiāliem”.

14. februārī, tieši Valentīndienā,
Baltinavas kultūras namā norisinājās
ikgadējais pasākums – Baltinavas vidusskolas žetonu vakars un absolventu
salidojums. Šogad savu žetonu gredzenu
saņēma 7 abiturienti - Elvis Bartkevičs,
Guna Gamazina, Beāte Graudumniece,
Airita Ivanova, Agita Keiša, Lāsma Mežale
un Andris Mežals.
Jau tradicionāli žetonu vakars tika
iesākts ar skolas direktora Imanta Slišāna
uzrunu un sveicienu visiem klātesošajiem
un galvenokārt - 12. klasei. Katru gadu
direktors abiturientiem dāvina konfektes ar
zīmīgu to skaitu - tieši tik konfektes, cik
dienas atlikušas līdz eksāmenam, šogad
dāvanu maisiņš bija pavisam mazs, un arī
tas tikai līdz pusei pilns. Līdz eksāmenam
palikušas 29 dienas. Tad vārds tika dots 12.
klases audzinātājai Tatjanai Bolgarovai, kas
sirsnīgi sveica savus audzēkņus un novēlēja
veiksmi, kā arī izturību turpmāk. Katru no
12. klases skolēniem aicināja saņemt
žetonu, un, skanot aicinājumam, tika nolasīts arī katra abiturienta dzīves moto ar

Pasākuma sākumā noskatījāmies video par
putnu barotavām ziemā un pārrunājām svarīgāko, kas būtu jāievēro, barojot putnus ziemā.
Pasākuma otrajā daļā katrs mazais dalībnieks no
līdzi atnestajiem materiāliem gatavoja barotavu.
Lai palīdzētu radošās idejas realizēt, tikt galā ar
asajiem priekšmetiem, kas bija jāizmanto darba
procesā, katram jaunākās klases skolēnam palīgā
gāja mazpulcēns. Rezultātā tapa brīnišķīgas 14
barotavas. Pirms nešanas uz mājām, tās nobildējām, lai bildes nosūtītu konkursam.
Liels prieks par dalībnieku aizrautību un
prieku un mazpulcēnu vēlmi palīdzēt
mazākajiem. Pasākuma sākumā video
dzirdējām, kā ornitologs teica, ka mēs
patiesībā barojam putnus paši priekš
sevis- mēs uz viņiem skatāmies,
mums viņi patīk. Bet lielākais ieguvums no šī pasākuma ir bērniem, jo
viņiem tā ir iespēja mācīties par dabu
kopumā, caur putnu vērošanu. Un tā
ir iespēja mums, vecākiem, bērnos
attīstīt atbildību. Mazpulcēni baro
putnus jau kopš rudens, bet mazajiem
skolēniem ir laba iespēja pārbaudīt
savu pacietību un atbildību mazākā
laika posmā. Lai viņiem veicas !
Teksts, foto: Laura Meščanova,
Baltinavas vidusskolas mazpulka vadītāja

nelielu paskaidrojumu, kāpēc tika izvēlēts
tieši tāds moto. Tie galvenokārt tika saistīti
ar cītīgu un neatlaidīgu darbu, kas ir visveiksmīgākais ceļš uz panākumiem, kā arī
pozitīvisma, smaida un cerības nepieciešamību ikdienā. Ar savām dziesmām
un laba vēlējumiem absolventus
priecēja
vokālais
ansamblis
„Vērmelīte”, kura sastāva dzied arī
trīs 12. klases skolnieces. Abiturientus sveica 11. klase, kā arī
pagājušā gada absolventi.
Izskanot vakara pirmajai,
oficiālajai daļai, 12. klase devās
gatavoties saviem priekšnesumiem, taču apkārtējos priecēja
amors, kurš centās ikvienā radīt
smaidu un uzburt svētku noskaņu, kā arī
aicināja atsaukties tos absolventus, kas
skolu beiguši pirms 5, 10, 15, 20 utt.
gadiem. Šī gada absolventi var lepoties –
2015. gada jūlijā viņi savu skolu beigs kā
60. izlaidums, kas ir visai zīmīgs skaitlis.
Patiesi liels prieks bija vērot Baltinavas vidusskolas absolventus, kas savu skolu ir
beiguši pirms vairākiem gadiem, taču ir
atraduši iespēju un laiku, lai te atkal atgrieztos.
Pirmais priekšnesums, ar ko skolēni
priecēja klātesošos, bija kopīga dziesma

„Skaista mana tēvu
sēta.” Atliek vien piebilst, ka katrs no skolēniem spēlēja kādu
mūzikas instrumentu. Šī
ir tautasdziesma, tāpēc
atbilstošs
bija
arī
apģērbs – tautu tērpi.
Otrs priekšnesums
bija
meiteņu
deja
„Bailando”, kas uzbūra
zālē romantisku gaisotni. Arī klases zēni
parūpējās par pozitīvu
atmosfēru, rādot savu
deju, kas bija visnotaļ
interesanta – vēderdeja džentlmeņu izpildījumā. Sākumā pat bija grūti saprast, bet,
rūpīgāk ieskatoties, varēja atklāt, ka sejas,
kas dziedāja dziesmu popūriju, bija uzzīmētas uz puišu vēderiem! Puišu īstās sejas bija
paslēptas zem lielām cepurēm. Bija sagatavoti arī divi video- vienā no tiem absolventi
atspoguļoja un salīdzināja savu uzvedību un
darbības dažādās situācijās 1. klasē un 12.
klasē. Apspēlētas tika dažādas situācijas,
piemēram, celšanās no rīta, skolas kavēšana, kontroldarbā iegūtas 4 balles un citas.
Pēc klātesošu emocijām varēja saprast, ka
arī otrs video bija izdevies! Tas, savukārt,
bija par skolotājiem. 12. klase bija izveidojusi video par skolotāju noslēpumiem, kā
izrādās, skolas direktors pēdējā mēneša
laikā bija ieguvis veselus 25 protokolus par
ātruma pārsniegšanu! Priecē tas, ka visi
skolotāji šo nelielo joku uztvēra kā labu
veselīga humora devu!
Vakara gaitā varēja redzēt arī absolventu gatavotu skeču iz dzīves par sieviešu
loģiku. Arī šis skečs tika veidots ar nelielu
humora devu un pārspīlējumu par mazo
briesmonīti sieviešu skapī, ko sauc par
„man nav ko vilkt” . Spriežot pēc zālē valdošajām ovācijām, varēja spriest, ka skečs
bija izdevies! Nākošā bija 12. klases deja,
ko sauca par „Pirmo valsi”. Deja tiešām
sākās kā skaists valsis, tomēr pēkšņi pārtrūka mūzika, un zālē radās neliels izmisums – vai tiešām kaut kas noticis? Bet ne!
Pāris sekunžu laikā 12. klase bija mainījusi
imidžu un deju noslēdza ar jautru rokenrolu, rādot gan kopēju klases saliedētību,
gan atsevišķu pāru atraktivitāti! Pasākuma
noslēgumā 12. klasei atkal izdevās uzburt
mierīgu un romantisku gaisotni, priecējot
klātesošos ar ēnu teātri, kurā tika iekļauts
stāsts par viņiem pašiem, par viņu vecākiem, skolas dzīvi un dzīvi ārpus tās. Ēnu
teātris bija īpaši emocionāls skolēnu vecā-

kiem, jo 12. klase 7 minūšu laikā izgāja
cauri visam dzīvesstāstam, kas sevī ietver
vecāku satikšanos, kāzas, bērniņa dzimšanu
un citus notikumus līdz pat šodienai. Un,
protams, vakara izskaņā visiem bija iespēja
vērot 12. klases valsi un kopīgi dziedāt
Baltinavas vidusskolas himnu.
Žetonu vakars un absolventu salidojums
turpinājās Baltinavas vidusskolā, kur par
mūziku parūpējās Keiši, ikvienam bija
iespēja izdejoties no sirds patikas! Jāteic, ka
pasākums bija tiešām izdevies!
Teksts: Aiga Boldāne
Foto: Vilhelms Laganovskis
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Baltinavas novada domes informatīvais izdevums

2015. gada februāris
Topošā absolventu klase par savām skolas gaitām...

Jau pavisam drīz klāt būs saspringtais eksāmenu laiks, kad tiks pārbaudītas 12
skolas gados apgūtās zināšanas. Pēc izlaiduma absolventi katrs izvēlēsies turpināt
savu ceļu jau citur. Jauniešiem priekšā būs daudzas jaunas izvēles un iespējas, ko
paveikt savā dzīvē.
Jautāju topošajiem absolventiem:
1. Kādas ir Jūsu pirmās atmiņas par skolu?
2. Skolas ikdienas dzīvē visvairāk patīk...?
3. No Žetonu vakara visvairāk atmiņā paliks...?
4. Vai esiet jau nolēmis/usi kur, ko studēt, vai kur doties pēc skolas absolvēšanas?
5. Kādi ieteikumi nākamajām klasēm, gatavojoties Žetonu vakaram?

Airita Ivanova
1. Pirmās atmiņas saistās ar 1. klasi, kur skolas gaitās mūs ieveda 12.
klase. Ar asteru pušķiem un lielām, baltām bantēm matos smaidīgi ienācām savā pirmajā klasītē.
2. Visvairāk skolas ikdienā man patīk mūsu klases pozitīvais skats uz
dzīvi, jautri pavadītie starpbrīži, stundas, ārpusskolas pasākumi. Mēs
esam, kā viens par visiem un visi par vienu.
3. Visvairāk atmiņā man paliks, kā klasesbiedri uzmundrināja, nomierināja viens otru, tādā veidā dodot ļoti lielu atbalstu viens otram. Kā arī,
atmiņā paliks gandarījums par paveikto darbu.
4. Vēl neesmu izlēmusi kur īsti studēt, jo domas ir dažādas.
5. Ieteiktu, lai idejas būtu jau iepriekš zināmas nevis pēdēja nedēļā un
protams visu darīt laicīgi, saglabāt mieru un pacietību.

Andris Mežals
1. Pirmās atmiņas par skolu man saistās ar draugiem, skolotājiem, ar
mācību apgūšanu. Agrie rīti, kad jāceļas uz skolu protams bija apgrūtinājums, bet pie tā varēja ātri pierast, atmiņā vienmēr paliks arī skolotāji, kas ir bijuši saprotoši un izpalīdzīgi grūtos brīžos, kas vienmēr
ir smaidīgi un pozitīvi.
2. Skolas ikdienas dzīvē ir piedzīvots daudz kas, gan prieki gan bēdas,
taču manu ikdienu sastāda smiekli, kas ir neatņemama ikdienas
sastāvdaļa; protams, klasesbiedri; kopīgais klases darbs; draudzība
visu starpā; jautrība katru dienu; neprātīgās idejas klasē, kas rodas un
to realizēšana ir tieši tas, kas dod humora devu visus šos skolas gadus.
3. Žetonu vakars bija superīgs pasākums, kas paliks atmiņa ar kopīgo darbu, ar milzīgu atdevi, kas
tika ieguldīta šī pasākuma tapšanai, noteikti arī skatītāju ovācijas un komentāri pēc pasākuma par
to, kādi mēs esam malači... par atmiņu paliks arī skolas dāvinātais žetonu gredzens, kas liks atcerēties
Baltinavas vidusskolu.
4. Domas mainās par to, ko darīt pēc vidusskolas absolvēšanas, visu noteiks eksāmenu rezultāti, tad
arī varēs domāt tālāk.
5. Censties turēt latiņu priekšnesumu gatavošanā; pārvarēt sevī bailes un uztraukumu; parādīt visus
savus talantus, ko vien protat.

Klases audzinātāja- Tatjana Bolgarova
Kādas ir Jūsu pirmās atmiņas par savu
skolas laiku?
„Par savu skolas laiku ir saglabājušās siltas
un sirsnīgas atmiņas, prātā palicis mazais,
draudzīgais klases kolektīvs un sirsnīgi skolotāji,audzinātāji. Manā skolas laikā nebija
tik daudz jāmācās, kā tas ir šobrīd mūsu
jaunatnei, taču visu uzdoto centos vienmēr
izpildīt. Mums nebija iespējams izmantot
dažādas modernas tehnoloģijas. Manās
skolas dienās bija vairāk brīvā laika.Vairāk
pavadījām laiku ārā ar klasesbiedriem,
devāmies pārgājienos.”
Varbūt variet nedaudz pastāstīt par savu
Žetonu vakaru (ja Jums tāds bija), kā tas atsķīrās no Žetoniem mūsdienās?
„Manā skolas laikā īsti Žetonu vakara vēl nebija, mums izlaiduma klasē- pēdējā zvanā pasniedza
žetonus, piespraudītes, rombiņa veidā ar skolas iniciāļiem, kas ir saglabājies vēl līdz šai dienai.”
Kas Jums visvairāk patika, paliks atmiņā, gatavojoties Žetoniem kopā ar saviem audzēkņiem?
„Atmiņā paliks kopības sajūta, liela atbildības sajūta no savu audzēkņu puses. Kopā pavadītais
laiks, ilgās stundas gatavojoties Žetonu vakaram. Tika iegūtas pozitīvas emocijas.”

Vai, gatavojoties šiem svētkiem, Jūsu audzēkņiem atklājās kādi jauni talanti, prasmes, par
ko iepriekš nezinājāt?
„Bez šaubām, katram audzēknim atklājās kāds talants par ko varbūt iepriekš nebiju zinājusi,vai tas
netika parādīts. Patīkami pārsteigta biju par Airitas un Andra aktiera talanta spējām. Muzikālie
talanti, kas piemīt visiem maniem audzēkņiem. Malači!”
Kādi ieteikumi nākamajām klasēm, gatavojoties Žetonu vakaram?
„Laicīgi gatavoties Žetonu vakaram, būt atbildīgiem. Svarīga ir spēja prast ieklausīties citu viedokļos, ņemt tos vērā. Katram skolēnam piemīt labas un interesantas idejas, ko saliekot kopā var sanākt
kolosāli priekšnesumi un būs izdevies jauks vakars!”

Elvis Bartkevičs
1. Manas pirmās atmiņas par skolu saistās ar rudens salnu, asteru
pušķi, buktētām biksēm un, protams, pirmo ābeci.
2. Skolas ikdienā man visvairāk patīk starpbrīži, kad var parunāties,
pasmieties ar klasesbiedriem!
3. Klases saliedētība tajā brīdi, kad ir jāuzstājas uz skatuves! Un,
protams, mūsu burvīgie priekšnesumi, tos aizmirst nav iespējams!
4. Jā, esmu nolēmis kur došos studēt. Tā būs LLU lauksaimniecības
fakultāte.
5. Sākt darīt visu savlaicīgi, jo tad izdodas kvalitatīvi priekšnesumi!
Nebaidīties darīt ko jaunu, kaut ko traku.

Beāte Graudumniece
1. Pirmās atmiņas par skolu, laikam, saistās ar kaimiņu bērnu stāstiem par to, kā tur iet, ko dara, kas
tur notiek. Manis pašas atmiņas par skolu sākās jau nākot 6gadīgo grupiņā pirmajā septembrī. Atceros
savu kuplo, rozā kleitu, sajūtu, ka skola tik liela un sveša (pagaidām) , jaunās sejas, cilvēki apkārt,
pārliecība, ka te būs jautri!
2. Nemelošu, ja teikšu, ka skolas ikdienas dzīvē patīk viss, klase
mums ir saliedēta, pēdējos gados šos cilvēkus drīzāk saucu par saviem draugiem, nevis klasesbiedriem. Kopā smejamies, kopā ākstamies, protams, pastrādājam pa kādam nedarbam. Esmu
pārliecinājusies, ka teicienam „Galvenais ir tava kompānija” ir liels
spēks. Nav garlaicīgu stundu vai starpbrīžu!
3. No žetonu vakara atmiņā paliks...Man personīgi nebija žetonu
vakars, bet žetonu mēnesis. Jau pirms tam minēju, ka katrs brīdis
ar klasi ir jauks un svētīgs, to izbaudīju kā gatavojoties, tā arī uzstājoties žetonu vakarā. Atmiņā iespiežas smiekli, joki, uzmundrinājumi, prieka asaras un mīlestība, kas tajā vakarā viennozīmīgi
caurstrāvoja ikvienu. Visu vakaru atceros ar smaidu uz lūpām!
4. Pēdējā laikā dzīvē neiespringstu uz to, kas būs rīt un parīt. Priecājos par šodienu, un cenšos to pārlieku nebojāt ar domām par rītdienu. Ir pāris idejas tam, ko varētu
darīt nākošgad, bet zinot sevi un likteņa humora izjūtu - nākošais gads man būs liels pārsteigums, jo
plāni visdrīzāk nestāvēs ne tuvu tam, kas man šobrīd padomā. Labprāt dotos brīvprātīgajā darbā uz,
piemēram, Āfriku. Dzīvosim redzēsim :)
5. Galvenais ir izbaudīt katru mirkli kopā ar savējiem - klasesbiedriem, skolotāju. Viss pārējais ir
tīrie nieki- visi būs skaisti, gredzeni derēs, priekšnesumi būs, viss izdosies! Varu gan ieteikt sākt gatavoties laicīgi, bet tas jau atkarīgs no paša gribasspēka - visu mierīgi var paveikt arī pa nedēļu.

Lāsma Mežale
1. Pirmās atmiņas par skolu noteikti būtu saistībā ar mācībām sagatavošanas grupiņā, pirmais 1. septembris Baltinavas vidusskolā, kad man
mugurā bija rozā kleitiņa un skolotāja T. Leicāne uzdāvināja man zilu
balonu!
2. Labo lietu mūsu skolā ikdienā ir tiešām daudz, sākot ar patiešām
atsaucīgajiem un saprotošajiem skolotājiem, garšīgajām pusdienām,
bet tomēr visvairāk man patīk ikdiena kopā ar maniem klasesbiedriem
un audzinātāju!
3. Vienas vienīgas pozitīvas emocijas, milzīga gandarījuma sajūta par
padarīto, kā arī pavadītais laiks kopā ar klasesbiedriem un audzinātāju,
4. Apmēram jau esmu izvēlējusies, ko studēšu pēc vidusskolas absolvēšanas,tomēr galīgo lēmumu varēs noteikt tikai pēc eksāmenu rezultātiem.
5. Sāciet gatavot visu jau laicīgi, jebkurā situācijā saglabājiet mieru, jo beigu beigās viss vienmēr
beidzas labi! Bet tomēr visvairāk - izbaudiet laiku kopā ar klasesbiedriem, jo laiks patiešām skrien
pārāk ātri, ilgi tam visam gatavojies un tas viss paskrien pāris stundiņās, paliek tikai un vienīgi atmiņas. Tāpēc jācenšas, lai tās būtu tikai un vienīgi skaistas un jaukas atmiņas par kopīgi padarītu
darbu!
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Agita Keiša
1. Atceros pirmo klasi, kā mamma pucēja mani, matos iesēja
lielu baltu banti un aiz rokas ieveda skolā, tur, kā jau septembrī,
smaržoja tikko remontētie kabineti un visapkārt staigāja patīkami
satrauktie skolēni, vecāki un skolotāji!
2. Viennozīmīgi atmosfēra, sirsnība, kas valda visapkārt, man
ir patīkami atrasties skolā, kur visus pazīstu! Kā arī sadarbošanās
ar skolotājiem, tā vienmēr norit raiti, ar humoru un patīkamiem
rezultātiem.
3. Visvairāk atmiņā paliks tās sajūtas, kas tika piedzīvotas
Kultūras namā 3 stundu garumā. Neaprakstāms gandarījums, kas
vijās ar prieku, asarām un aizkustināja ne tikai mūs pašus, bet
arī visus klātesošos!
4. Esmu izlēmusi, bet vai man būs iespēja studēt tur, kur vēlos,
ir atkarīgs no daudz un dažādiem apstākļiem! Atliek vien ticēt
un cerēt, ka man izdosies!
5. Viennozīmīgi iesaku Žetonu vakaram sākt gatavoties laicīgi,
jo darbs ir jāiegulda milzīgs! Kā arī atvērtām sirdīm novēlu
izbaudīt klasesbiedru kopā būšanu, esiet iecietīgi un pretimnākoši, Žetonu vakars ir jau gandrīz kā finiša taisne Baltinavas vidusskolā, izbaudiet to!

Guna Gamazina
1. Pašas pirmās atmiņas ir miglainas, taču sajūtas atceros - bija
neizpratne un nedrošības sajūta - kas un kā. Galvenokārt visvairāk priecēja starpbrīži, kad ar klasesbiedriem varēja jautri pačalot, un, ja bija labs laiks, skrējām ārā un skolas pagalmā
spēlējām, piemēram, „čurkas”. Atmiņas ir tikai pozitīvas.
2. Tikties ar klasesbiedriem - klausīties smieklīgu atgadījumu
pārstāstus, kopīgi atcerēties agrākos laikus un dzīt jokus ar
skolotājiem.
3. Vislaik pavadīja neticības sajūta, - vai tiešām šis vairs nav
mēģinājums, un viss, ko tagad darīsim, vairs neatkārtosies?
Visvairāk atmiņu paliek tieši no mēģinājumiem, un vēlos pateikt
paldies skolotājai un visiem, kas prata uzmundrināt, ja arī likās,
ka nekas nesanāk. Jūs pratāt sasmīdināt un uzlabot garastāvokli,
un iemācījāt, ka nevajag tik ļoti iespringt uz lietām - jāņem viss
vieglāk!
4. Jā, virziens, kurā plānoju studēt ir saistīts ar mākslu/dizainu.
5. Lai samazinātu stresa sajūtu, sāciet domāt laicīgi, kā un ko jūs rādīsiet priekšnesumos. Ielieciet
sevi visu, nepaļaujaties, ka jūsu vietā kāds visu izdarīs. Esiet iecietīgi viens pret otru!

Madara Balode
Foto: Vilhelms Laganovskis, jauniešu personīgais arhīvs
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Baltinavas novada domes informatīvais izdevums
Saņemam pateicības par labajiem darbiņiem

Modes skatē demonstrētas oriģinālas tērpu kolekcijas

Pagājušā gada decembrī visi sākumsskolas
skolēni tika aicināti piedalīties stāstu konkursā
,,Mans labais darbiņš’’, kur aicināja pastāstīt par
vislabāko darbiņu, ar ko skolēns patiesi lepojas.
Konkursa galvenais nosacījums bija - darbs jāraksta
brīvā formā un tam jābūt ar roku uzrakstītiem, lai
mazie skolēni trenētu savas rakstītprasmes. Baltinavas vidusskolas 2. klases skolēni viens otram stāstīja
par saviem labajiem darbiņiem un vienu no tiem arī
aprakstīja. Labākie darbiņi tika glīti pārrakstīti un
nosūtīti konkursam. Liels prieks, ka beidzot ir uzzināti rezultāti. Godalgotas vietas gan
nav, bet gandarījums par padarīto darbu un saņemtajiem košajiem pateicības rakstiem.
Pateicības saņēma Edvarts Ločmelis, Arvils Kokorevičs, Samanta Slišāne
Teksts, foto: Laura Meščanova, 2.kl. audzinātāja

Notikumi PII
Gūstam pieredzi citos novados
18. februārī mēs- Baltinavas PII vadītāja Ilze Ločmele un skolotāja Aļona
Jokste- piedalījāmies Balvu novada IKSP pirmsskolas metodiskās apvienības organizētajā pieredzes apmaiņas braucienā pa Balvu un Rugāju novada pirmsskolas
izglītības iestādēm un pirmsskolas grupiņām pie skolām. Brauciena mērķis bija gūt jaunas idejas savam turpmākajam darbam, iepazīties ar darba organizāciju citos bērnudārzos.
Brauciena laikā paspējām paviesoties Rugāju vidusskolas pirmsskolas grupiņā, Tilžas
pirmsskolas izglītības iestādē, pirmsskolas grupiņā pie Tilžas internātpamatskolas,
Bērzkalnes pirmsskolas izglītības iestādē, pirmsskolas izglītības grupiņā Vīksnā un pirmsskolas izglītības iestādē „Ieviņa” Kubulos. Katra iestāde mūs sagaidīja savādākā tēlā, bija
rūpīgi apsvērts, kā ciemiņus iepazīstināt ar savu iestādi. Mājās atgriezāmies ar daudzām
idejām, kā pilnveidot mūsu ikdienas darbu.
Teksts: PII vadītāja Ilze Ločmele

Aktīvi darbojamies Valentīna dienas noskaņās
Viens zelta stars
Lai tieši tavā sirdī krīt,
Jo sirds ir tā vieta,
Kur mīlestība mīt.
Visa februāra mēneša trešā nedēļa
Baltinavas PII pagāja Valentīndienas
gaidās. Audzēkņi kopā ar vecākiem tika
aicināti piedalīties Valentīndienai veltītā
izstādē. Uz izstādi no audzēkņu mājām
atceļoja dažādi sirds formas priekšmeti:
mīkstās rotaļlietas, krūzītes, sveces, svečturīši, kas simbolizēja sirdis. Skolotāja
Aļona nedēļas sākumā visiem vecākiem izdalīja lielas papīra sirdis, kuras bērniem kopā ar
vecākiem nedēļas laikā vajadzēja izrotāt, kā nu kurš vēlējās. Izrotātās sirdis tika izvietotas
izstādē. Bērni kopā ar audzinātājām gatavoja arī pārsteiguma dāvaniņas vecākiem. Dienu
pirms Valentīndienas, 13. februārī, katrs vecāks no rīta saņēma mīļu dāvaniņu un tika
aicināts uzrakstīt savu vēlējumu citiem uz lielas papīra sirds. Kā atzina vecāki, bija ļoti
patīkami saņemt dāvaniņu, kuru solījās saglabāt pie citiem savu atvašu darbiņiem.
Teksts, foto : PII vadītāja Ilze Ločmele

Aktivitātes BKI
11. februārī Baltinavas Kristīgajā
internātpamatskolā notika „Matemātikas pēcpusdiena”. No katras klases
piedalījās 3 skolēni, kuri labprāt rēķina,
domā, secina un paļaujas uz veiksmi.
Matemātikas pēcpusdienas sākumā
skolēni izvēlējās vienu no trim krāsainajām
lapiņām, tā sadaloties trīs komandās.
Matemātikas skolotājas -Ausma Lipska,
Emīlija Keiša- izstāstīja pēcpusdienas norisi
un deva startu komandām, kurā bija iekļauti
pārstāvji no katras klašu grupas. Katra
komanda devās uz savu telpu un ķērās pie
uzdevumu veikšanas. Pirmajā telpā
komandas risināja uzdevumus ar mainītām

Matemātikas pēcpusdiena
darbības zīmēm. Tas prasīja lielu uzmanību,
koncentrēšanos. Visvairāk bija nepieciešamas zināšanas un prasmes par stundās
apgūto vielu.
Otrajā telpā komandas izmantoja rotaļu
elementus, zināšanas par daudzciparu
skaitli, skaitļu šķirām, to salīdzināšanu.
Trešajā telpā skolēni darbojās ar interaktīvo
tāfeli. Tika pārbaudītas komandas zināšanas
pulksteņa pazīšanā un laika noteikšanā.
Pēcpusdienas norise bija saspringta un
azartiska. Varēja vērot komandu sadarbību,
sacensības garu. Iepriecināja tas, ka komandas biedri palīdzēja viens otram, atbalstīja
ar padomu, bija draudzīgi savā starpā.
Kopvērtējumā uzvarēja komanda,
kurā darbojās Arnis, Aigars, Jūlija,
Līga, Ieva K, Mārcis V.
Sarunā ar skolēniem noskaidrojās, ka viņi labprāt vēl piedalīsies
matemātikas pēcpusdienā. Bet, lai
sasniegtu labus rezultātus, būs
vairāk jāmācās un jādarbojās ar
skaitļiem arī ikdienā.
Teksts, foto: matemātikas
skolotājas A. Lipska, E. Keiša

„Katras lauku sētas pamatā ir
darbs, tas veido cilvēku, tāpēc šodien
esam kopā, lai dižotos ar saviem laukiem.” Jau trešo gadu Baltinavas
Kristīgās internātpamatskolas kolektīvs aicināja gatavot netradicionālus
tērpus modes skatei, kam šogad tika
piešķirts nosaukums „Nāc ar saviem
laukiem dižoties...”.
Šogad skatē piedalījās komandas
no Baltinavas novada (vidusskolas,
pirmsskolas izglītības iestādes, Kristīgās
internātpamatskolas), Tilžas internātpamatskolas, Rēzeknes Logopēdiskās internātpamatskolas, Dzelzavas internātpamatskolas,
Gaujienas internātpamatskolas, Aleksandrovas internātpamatskolas, Maltas un Palsmanes internātpamatskolām.
Dalībnieki bija sagatavojuši 17 tērpu
uznācienus un tos vērtēja kompetenta
žūrija, kuras sastāvā šogad bija: Baltinavas
Kristīgās internātpamatskolas direktore Inta
Vilkaste, lauku attīstības kosultante Sarmīte
Tabore, Z.S. „Mītkes” saimniece Velta
Mītke, kultūras nama vadītāja Gunta
Pudnika, kā arī Latvijas Bērnu bāreņu fonda
pārstāves- Ināra Blaua un Kristīne Muktāne.
Atbilstoši modes skates tematikai, arī
skatuve bija izrotāta kā lauku sēta un
pasākuma laikā uz skatuves rosījās lauku
ģimene.
Dalībnieki saviem priekšnesumiem bija
izdomājuši arī oriģinālus, atbilstošus tematikai, nosaukumus. Pasākuma izskaņā
priekšnesumi tika apbalvoti, piešķirot
atbilstošākās nominācijas. Kā autentiskākais priekšnesums tika atzīta tērpu kolekcija
„Fermeru ģimene”; ar rūpīgi gatavotajiem
tērpiem „Laimīgā gotiņa” ieguva titulušarmantākais priekšnesums; nomināciju
„Pārsteidzošākais priekšnesums” ieguva

tērpu kolekcija „Kaķīts mans”. Lielu skatītāju sajūsmu radīja jaunāko modes skates
dalībnieku tērpu kolekcija „Taureņi”(mīlī-

gākais priekšnesums); kā jaukākais priekšnesums tika apbalvota kolekcija „Vasara
ziedu pļavā; „Lauku bērīši” ar savām atraktīvajām kustībām tika atzīts par drosmīgāko
priekšnesumu. Pateicoties lielajai dalībnieku izjustībai, „Ganiņa sapnis” ieguva titulu - Teatralizētākie; elegantākā tērpu
kolekcija „Nakts tauriņš” pārsteidza ar
rūpīgi gatavotajiem un saskaņotajiem tērpiem; „Jāņtārpiņu nakts idille” dalībnieki
savus tērpus saskaņoja balti- melnās krāsās
(oriģinālākais priekšnesums); kolekcija
„Mūsu laukos skaistas puķes zied” tika
atzīta par krāšņāko kolekciju. „Vasaras
saulgriežu burvība laukos” tika atzīta par
romantiskāko kolekciju, savukārt „Pļavas
smarža vasarā”- par latviskāko kolekciju.
Īsti vasarīgu noskaņu radīja kolekcija
„Ūdensroze un jautrie varžu puikas”(lustīgākais priekšnesums); bet „Žvīk, žvāk,
žvik...” kolekcija, kurā dārznieks apkaroja
kukaiņus, kas apsēduši kartupeļus, tika
apbalvota kā aktuālākā kolekcija.
„Gadalaiki” saņēma balvu kā gaisīgākā
kolekcija. Par izcilāko tērpu kolekciju tika
atzīta „Lauki ziemā, lauki vasarā”, bet par
saskaņotajiem pāvu tematikas tērpiem
„Brīnumputns” saņēma nominācijueksotiskākā kolekcija.
Žūrija apbalvoja arī ZAAO individuālo
balvu ieguvējus, kā arī katrs savu modes
skates favorītu. Skatītājus pasākumā priecēja arī KC „Rekova” deju kolektīvs
„Mazulīši”ar savām atraktīvajām dejām.
Žūrijas locekle Ināra Blaua, kas modes
skati vērtēja jau otro gadu, pēc skates
atzina: „Ar katru gadu arvien vairāk redzams, ka ieguldīts pamatīgs darbs tērpu
gatavošanā. Mani personīgie favorīti šajā
skatē bija „Brīnumputns”- šādos tērpos
labprāt piedalītos kādā ballē, dejotu valsi
Baltinavā. No krāšņo ziedu kolekcijām
labprāt aizņemtos kādas ziedu virtenes,
pošoties vasaras svētkiem...savukārt jautram tusiņam- kādu no varžu zēnu
kostīmiem. ”
Teksts, foto: Madara Balode
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Baltinavas novada domes informatīvais izdevums

Dažādi

2015. gada februāris

Afišas

Sieviete – tu esi trausla puķe,
kuru mīlestības reibons šūpo
smaržīgos un siltos tumšos viļņos,
galvā mirdzinājot zelta kroni.
Sieviete – tu skaistākā starp puķēm –
/Fricis Bārda/
Dārgās sievietes, sirsnīgi sveicam Jūs 8. martā –
Starptautiskajā sieviešu dienā!
Baltinavas novada dome

Janvāra mēnesī
Baltinavas novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēts
1 mazulis- Renārs Ivanovs
(vecāki Līga Loča un
Aigars Ivanovs)

Sirsnīgi sveicam ģimeni ar
jaundzimušo!
Janvāra mēnesī Baltinavas novada dzimtsarakstu
nodaļā reģistrēts 1 mirušais-

Supe Bārbala (1932.-2015.)
Novada dome izsaka līdzjūtību tuviniekiem.
Tuvākie plānotie kultūras pasākumi
- 2015. gada 28. martā laikā no 20:30-21:30 notiks akcija „Zemes
stunda”, kuras laikā ikviens iedzīvotājs, uzņēmums, pašvaldība, valdība ir
aicināts simboliski izslēgt apgaismojumu uz vienu stundu, lai parādītu savu
apņemšanos videi draudzīgākai rīcībai ikdienā. Baltinavas novadā akcijas
ievaros notiks sportisks pasākums, kurā piedalīties aicināts ikviens novada
iedzīvotājs (Plašāka informācija par pasākumu drīzumā būs lasāma novada
mājaslapā!).
- No 27. līdz 29. martam visā Latvijā notiks pasākums „Satiec savu
meistaru”, kura būtība ir vēstīt plašākai sabiedrībai par nemateriālā
kultūras mantojuma saglabāšanu un pārmantošanu, kā arī meistariem, viņu
zināšanām un prasmēm. Baltinavas novadā notiks radošās aušanas
darbnīcas un etnogrāfiskā ansambļa sievu vadīta rotaļdeju darbnīca
(Plašāka informācija par pasākumu drīzumā būs lasāma novada mājaslapā!).

2015. gada 20.-22. martā
Balvu novada pašvaldības aģentūra
„ Ziemeļlatgales Biznesa centrs"
organizē apmācības mājražotājiem „ Jauna konkurētspējīga nišas produkta izstrāde pārtikas mājražotājiem".
Apmācību mērķis - iegūt zināšanas par jaunu produktu izstrādi, kas ir uzņēmējdarbības
"pulss", attīstības veicināšanai. Uz apmācībām tiek aicināti graudaugu pārstrādes
produktu ražotāji un citi interesenti.
• Jauno produktu receptūras izstrāde, prototipa paraugu izveide un pilnveide.
• Jauno pārtikas produktu kvalitātes analīze un pārbaude.
• Produktu pārdošanas veicināšanas pasākumi - preču zīmes nozīme, popularizēšana,
kontaktinformācijas sniegšana, reklāma, atbalsta pasākumi, .akcijas.
• Jauni produkti, to nozīme konkurētspējīgas uzņēmējdarbības nodrošināšanā.
• No idejas līdz produktam - ideju posms.
Iepriekšēja pieteikšanās, rakstot uz e-pastu gunta.bozoka@balvi.lv
vai zvanot 26461435 līdz 10. martam!

I zdev um u sa g ata vo ja: Mad ara Bal ode , ( tā l r. 2 0232378 , e- pas ts : s ab. a tti ec iba s @bal ti na va .l v )
Ies pi es ts SI A “ L atg a les dru ka”, Ba znī ca s i el a 2 8, LV- 4 6 01 .
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