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„Palādas” priecē skatītājus jau 15 gadus

Sveicināti Jaunajā gadā!

Janvāra vidū Baltinavas novada
pašdarbības kolektīvi, viesi no Gaigalavas, Tilžas un Briežuciema tika aicināti
pulcēties Baltinavas kultūras namā, lai
piedalītos
dramatiskā
kolektīva
„Palādas” 15 gadu jubilejas pasākumā.
Pasākuma organizatori bija parūpējušies, lai vakars noritētu vienotā tematikā- tā
kā kolektīvs lielu savas dzīves daļu pavada
ceļā uz izrādēm, tā arī šoreiz - ar somām un
koferiem, kas pilni ar izrāžu rekvizītiem, aktieri atradās ceļā.
Pasākuma vadītāji- Ontans un Anne
kopā ar kolēģiem sveica ikvienu aktieri, kas
vienas vai vairāku izrāžu garumā bijis kolektīva sastāvā. Sumināti, bijušie biedri
pulcējās kopā ar tagadējo kolektīva sastāvu,
veidojot arvien plašāku un plašāku pusloku.
Beigās kopā sanāca pavisam kupls aktieru
pulciņš- ikviens sajutās novērtēts par savu
ieguldījumu teātra attīstībā.
Dāvanas pasnieguši, aktieri sēdās
autobusā, lai brauciena laikā kavētos atmiņās, par 15 gados paveikto. Sagatavotais
video ar fotoatskatu uz paveikto ikvienu
klātesošo kaut nedaudz ieveda raibajā
kolektīva ikdienā.
Apsveikuma vārdus un laba vēlējumus

teica prāvests Staņislavs Prikulis. Novada
domes vārdā priekšsēdētāja Lidija Siliņa,
kopā ar pateicības vārdiem, kolektīvam
dāvināja svētku kliņģeri, kas izcepts skaitļa
15 formā.
Nacionālā teātra kolektīva pārstāvis
Valdis Lūriņš pauda savu prieku par izveidoto sadarbību ar baltinaviešiem. Telefoniski apsveikuma vārdus teica arī Rīgas
Ontans- Uldis Dumpis- vēlot Anitai
Ločmelei turpināt radošu darbību, un sūtot
sveicienus pārejam kolektīvam. Mūsu
Ontans- Imants Slišāns- pie sevis palūdza
Dieviņu, lai Valdis Lūriņš nolemtu iestudēt
arī izrādi „Latgola.lv-3”.
Par kolektīva lielajiem panākumiem
īpašu „Paldies” sacīja bijušā Balvu rajona
kultūras ministrei Rutai Cibulei, kas savulaik „Palādiešus” paskubināja uz dalību
amatierteātru skatē.
Kolektīvs pateicās visiem- kas kādā
mērā bijuši saistīti un palīdzējuši- Aināram
Studentam, kas allaž izpalīdzējis ar savām
video operatora iemaņām; laikrakstam „Vaduguns” un redaktoram Edgaram Gabranovam; biedrībai „Jaunieši Baltinavai”, kas
realizē projektu „Ontana i Annes tematiskā
parka izveide”; „Merkurita” kolektīvam.

Visus sasveikuši, „Palādieši” beidzot
atvilka elpu, vērojot ieradušos kolektīvu
apsveikumus. Muzikālu sveicienu izdziedāja Baltinavas etnogrāfiskā ansambļa
sievas. Briežuciema dramatiskā kolektīva
„Sipiņi” pārstāvji Ontanam un Annei dāvāja
amizantas cepurītes, kolektīvam- Lilioma
dziesmu, ko izpildīja visi klātesošie.
Baltinavas vokālā ansambļa sievas ar
asprātīgiem pantiņiem apdziedāja „Palādu”
dalībniekus. Humora pilnu skeču izspēlēja
amatierteātris no Gaigalavas. Deju kopas
„Gaspaža” dalībnieces dāvāja no dārzeņiem
pagatavoto kaziņu un āzīti, lai kazas gads
izdodas īpaši ražīgs. Tāpat dejotājas visiem
iemācīja atraktīvo deju „Krakovjaks”. Pūtēju orķestris izpildīja dažādas dziesmas,
taču novada jauktais koris, izdziedot vēlējuma dziesmas, pasniedza kārumus svētku
galdam. Jautru meža zvēru skeču rādīja
Tilžas amatierteātris „Spogulis”.
Pēc visiem priekšnesumiem, pirmajām
dejām, zālē tika ienestas svētku tortes un,
dziesmām dziedot, kolektīvs nopūta tajās
iedegtās svecītes. Vakara turpinājumā organizatori bija parūpējušies par dažādām
atrakcijām, kurās veiksmīgākie varēja
laimēt dažādas balviņas.
Vēlēsim kolektīvam tikpat daudz un vēl
vairāk radošus, izrāžu pilnus darbības
gadus! Lai tikpat raibas, jestras un enerģiskas, kā šis svētku pasākums, izdodas
turpmākās izrādes!
Teksts: Madara Balode
Foto: Vilhelms Laganovskis

Straujiem soļiem aizskrējuši gada
gaidītākie svētki, nu esam atkal atsākuši
darbu ierastajā dienas ritmā. Jāteic, pēc
tik garām un atpūtas pilnām brīvdienām,
atsākt ierasto dienas režīmu noteikti ne
tikai man bija pagrūti.
Katrs sev esam iecerējuši jaunus
darbus, apņemšanās, ko paveikt šī gada
laikā. Speciālisti gan stāsta, ka vēlmju
izvirzīšana nedrīkst aprobežoties vien ar
konkrētu lietu vēlēšanos. Dakteris
Danilāns, intervijā žurnālam „Ir” teica
aptuveni šādu domu: „Jaunā gada
apņemšanās pēc būtības ir nepareizs
koncepts; darbojas tikai tas, ko ieviešam
savā ikdienā. Tātad tā vietā, lai visu
janvāri (un tikai) cītīgi apmeklētu sporta
zāli, labāk visu gadu katru dienu iet uz
darbu kājām.”
Jau tradicionāli, janvāris mums
atnesis arī vīrusus un gripu, no kurām
katrs cenšamies aizsargāties ar savām
metodēm. Lai izvairītos no gripas un
saaukstēšanās slimībām, profilaksei
ieteicams pastiprināti lietot augļus un
ogas, īpaši vērtīgas ir Latvijas skābās
ogas (smiltsērkšķi, dzērvenes), tāpat
plūškoka augļi, pīlādži, sīpoli, ķiploki,
puravi. Pastiprināti jādzer augu tējas,
īpaši piparmētru, pelašķu, vērmeļu,
kliņģerīšu, āboliņa, raudenes, ķimeņu,
liepziedu, apiņu, vīgriežu un ehinācejas.
Stiprināsim savu veselību! Ne velti ir
teiciens: „Sargi sevi pats un tad Dievs
Tevi sargās”.
Madara

Īsumā

Iznākusi grāmata „Latvijas novadu
dārgumi”, kuras radīšanā piedalījušies
73 Latvijas novadi. Katrs novads stāsta
par kādu tikai sev raksturīgu un nozīmīgu
lietu, notikumu vai cilvēku, tā savdabīgā
veidā izstāstot arī Latvijas vēsturi.
Grāmatā ietverts arī skolotājas un dramaturģes Anita Ločmeles stāsts par
Baltinavas novada dārgumu- teātri,
„Palādām”, izrādi „Latgola.lv”.
(Grāmata apskatāma novada bibliotēkā)
Baltinavas novada iedzīvotāji tiek
aicināti aizpildīt aptaujas anketu
novada mājaslapā, izsakot savus priekšlikumus par konkursiem- „Sakoptākā sēta
2015.gadā” un „Gada cilvēks Baltinavā
2015”. Ņemot vērā izteiktos prikšlikumus, tiks izvērtēta konkursu norises
kārtība, optimizējot to. Būsim aktīvi!
SIA ZAAO no privātpersonām bez
maksas savāc nolietotu, neizjauktu
sadzīves elektrotehniku pēc telefoniska
vai rakstiska pieteikuma, iepriekš saskaņotā laikā izbraucot uz mājām. Nolietotas
elektrotehnikas savākšanu var pieteikt pa
tālruni 64281250 vai mob.tālr. 26132288,
kā arī sūtot e-pastu ar pieteikumu uz
zaao@zaao.lv.
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Priekšsēdētājas sleja
Cienījamie, baltinavieši!
Sniegiem mijoties ar atkušņiem ir pagājis jaunā gada pirmais mēnesis. Pašvaldībā, tas vienmēr ir saspringtākā darba
mēnesis, kad jāsniedz atskaites par iepriekšējo un jāsaplāno
pieejamie budžeta līdzekļi turpmākajiem darbiem visa gada
garumā. Šim gadam vērtētie finanšu līdzekļi, ko sastāda iedzīvotāju ienākuma nodoklis, finanšu izlīdzināšanas fonda
dotācija un nekustāmo īpašumu nodoklis - kopā sastāda 670
690 eiro, kas ir tikai par 17 215 eiro vairāk nekā pagājušajā
gadā. Saku - „tikai” tāpēc, ka valstī ir paaugstināta minimālā
darba alga, kas, protams, priecē, bet pašvaldības budžetā tas
rada iespaidīgus izdevumus, jo šie papildus piešķirtie līdzekļi
nosedz tikai nelielu daļu no minimālās darba samaksas palielinājuma izdevumiem. Tāpēc būtiskākais bija sabalancēt
budžeta līdzekļus tā, lai visas iestādes varētu nodrošināt ar
finansējumu. Iestāžu un struktūrvienību provizoriskie (prasītie) līdzekļi izdevumos bija daudz lielāki nekā iespējamie ieņēmumi pašvaldībā. Janvāra mēnesis pagāja vērtējot
prioritātes, veicot aprēķinus katrai iestādei un struktūrvienībai, debatējot gan individuāli ar iestāžu
vadītājiem, gan Finanšu komitejā, līdz esam nonākuši līdz budžeta gala versijai, un 28. janvārī deputāti budžetu apstiprināja. Es izsaku pateicību visiem iestāžu un struktūrvienību vadītājiem, kuri
iesniedza patiesi labas, uz attīstību vērstas izdevumu tāmes, bet kuriem, diemžēl, nācās tās pārvērtēt
un daudzas aktivitātes atlikt. Budžetu kopumā negatīvi ietekmēja arī tas, ka ir beigusies „simtlatnieku” programma un tādejādi palielinās garantētā iztikas minimuma saņēmēju skaits, samērā liela
summa - 152 614 eiro, nepieciešama aizņēmumu atmaksai Bet neskatoties uz to, budžets ir sabalancēts, iestādes ir strādātspējīgas un arī iedzīvotājiem pakalpojumus turpināsim sniegt tāpat.
Lielākos ieguldījumus arī šogad esam paredzējuši izglītībai, lai gan, salīdzinot ar pagājušo gadu,
piemēram, vidusskolas uzturēšanas budžets ir sarucis līdz 156360 eiro,(-22952 pret 2014) skolēnu
pārvadāšana vien izmaksā 15 440 eiro gadā. Sociālajiem pabalstu finasējums plānojas līdzīgi kā
aizvadītajā gadā – 64 100 eiro. Kā lielākos darbus šogad plānojam Tilžas ielas rekonstrukciju - gan
seguma maiņu, gan apgaismojuma ierīkošanu, ko ceram paveikt par 108 420 eiro. Esam panākuši
vienošanos ar Satiksmes ministriju par Kārsavas ielas remontu - virsmas apstrādes darbiem, kas ir
iekļauti šī gada plānos. Patreiz novada un kultūras nama ēkā jau rit iekšējie remontdarbi, kas ir nepieciešami pēc logu un apkures sistēmu nomaiņas. Finanšu taupības dēļ šogad tie plānoti tikai daļēji.
Vairāk līdzekļus prasīs arī kultūras pasākumi, jo vasarā ir skolēnu Dziesmu un deju svētki Rīgā, kā
arī nedrīkst izpalikt mūsu Novada svētki (reizi divos gados) un ikgadējie pasākumi. Ir ieceres veikt
Supenkas upes krastu sakopšanu Baltinavas centra teritorijā, izstrādāt projektu vēsturiskā centra
labiekārtošanai, kā arī stingrāk vērsties pret nolaidību privāto īpašumu uzturēšanā.
Detalizēti ar budžeta ieņēmumiem un izdevumiem varat iepazīties jebkurā laikā novada domē
un mājas lapā www.baltinava.lv. Budžeta kopsavilkuma domes lēmums ir sekojošs:
APSTIPRINĀTI Baltinavas novada pašvaldības pamatbudžeta IEŅĒMUMI 1 289 403 euro apmērā;
APSTIPRINĀTI Baltinavas novada pašvaldības pamatbudžeta IZDEVUMI 1 300 523 euro apmērā;
APSTIPRINĀTS pamatbudžeta kases apgrozāmo līdzekļu ATLIKUMS 01.01.2015 113 995.63 euro,
(tai skaitā Kase- 798,67 euro, Norēķinu konti Valsts kasē- 59 573,69 euro, Norēķinu konti SEB bankā53 623,27 euro); APSTIPRINĀTI Baltinavas novada pašvaldības speciālā budžeta IEŅĒMUMI 43
993 euro apmērā; APSTIPRINĀTI Baltinavas novada pašvaldības speciālā budžeta IZDEVUMI 98
925 euro apmērā; APSTIPRINĀTS speciālā budžeta kases apgrozāmo līdzekļu ATLIKUMS
01.01.2015 136 521,67 euro (tai skaitā Norēķinu konti SEB bankā- 136 521,67 euro); APSTIPRINĀTS ziedojumu un dāvinājumu kases apgrozāmo līdzekļu atlikums 01.01.2014 400,00 euro (norēķinu konts Valsts kasē).
Novēlu raudzīties nākotnē ar optimismu, paļauties uz saviem spēkiem, darbus darīt ar prieku un
arī dubļu peļķē saredzēt saules atspulgu!
Lidija Siliņa

Domes ziņas
Domes sēdes 18.12. lēmumi
Par atlīdzības nolikuma apstiprināšanu
Apstiprināts Baltinavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums.
Par Atzinības raksta piešķiršanu
Piešķirts Baltinavas novada Domes Atzinības raksts Baltinavas novada etnogrāfiskā ansambļa dalībniecei Annai Mežalei par mūža ieguldījumu Baltinavas novada tradicionālās kultūras vērtību saglabāšanā un ilggadēju dalību Baltinavas novada etnogrāfiskajā ansamblī sakarā ar Annas Mežales 80
gadu jubileju.
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 grozījumiem novada attīstības programmā 2012.-2018.gadam
Nolemts izdarīt sekojošus grozījumus Baltinavas novada Baltinavas novada attīstības programmā
2012.-2018.gadam (Baltinavas novada attīstības programmas apstiprināta ar Baltinavas novada domes
2012. gada 25.oktobra lēmumu Nr. 10, 1.§ „Par Baltinavas novada attīstības programmas 2012. – 2018.
gadam apstiprināšanu”):
1.1. Izteikt jaunā aktualizētā redakcijā Baltinavas novada Baltinavas novada attīstības programmas
2012.-2018.gadam II sējuma „Stratēģiskā daļa” 2.pielikumu.
1.2. Izteikt jaunā aktualizētā redakcijā Baltinavas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam II
sējuma „Stratēģiskā daļa” 3.pielikumu.
Par maksas pakalpojumiem 2015.gadā
Noteikta Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas sniegto pakalpojumu maksa un maksa par pakalpojumu izmantošanu.
Par vecāku maksas un mūzikas instrumentu nomas maksas apstiprināšanu Baltinavas Mūzikas
un mākslas skolā 2015.gadā
Apstiprināta vecāku mācību maksa par audzēkni Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā 2015.gadā 6,00
(seši) EUR mēnesī; apstiprināta maksa par mūzikas instrumentu nomu Baltinavas Mūzikas un mākslas
skolā 2015.gadā 1,50 (viens eiro piecdesmit centi) EUR mēnesī.
Par pašvaldībai piederošā zemesgabala pārdošanas cenas apstiprināšanu
Apstiprināta vienai personai par brīvu cenu pārdodamā Baltinavas novada pašvaldībai piederošā zemesgabala pārdošanas cena – EUR 1710.00.
Par zemesgabalu iznomāšanu
Atļauts iznomāt Z/S „Amatnieki” Baltinavas novada pašvaldībai piekritīgos zemesgabalus uz 5 (pieciem) gadiem.
Par Baltinavas novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu apvienošanu
Atļauts apvienot Baltinavas novada pašvaldībai piekritīgos zemesgabalus platībā 2,6 ha, platībā 1,62
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ha, platībā 3,75 ha, apvienojot visus minētos zemesgabalus nekustamajā īpašumā ar kopējo platību
7,97 ha, izveidotajam nekustamajam īpašumam noteikt zemes lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība .
Par pašvaldības pretkorupcijas pasākumu plāna apstiprināšanu
Apstiprināts Baltinavas novada pašvaldības pretkorupcijas pasākumu plāns 2014. - 2016.gadam.
Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu SIA „Liepas Z”
Nolemts izsniegt SIA „Liepas Z”, pēc valsts nodevas samaksas, atļauju bieži sastopamo derīgo izrakteņu smilts – grants 36,17 tūkstošu m3 apjomā, un smilts 2,07 tūkstošu m3 apjomā atradnē „Obeļova” Baltinavas novadā uz laiku līdz 2020.gada 31.decembrim; apstiprināta bieži sastopamo derīgo
izrakteņu ieguves atļauja; Valsts nodeva par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju tiks
ieskaitīta Baltinavas novada pašvaldības budžetā.

Domes sēdes 28.01. lēmumi
Par valsts piešķirto mērķdotāciju sadali
Sēdē sadalīta Valsts piešķirtā mērķdotācija 2015.gadam interešu izglītības programmu pedagogu darba
samaksai un VSAO iemaksām uz 8 mēnešus ilgu laika periodu no janvāra līdz augustam: Baltinavas
vidusskolai – 3925,00 EUR; Baltinavas Mūzikas un mākslas skolai – 397,00 EUR. Sadalīta mērķdotācija
2015.gadam obligātās pirmsskolas (bērnu no piecu gadu vecuma) izglītības pedagogu darba samaksai
un VSAO iemaksām uz 8 mēnešus ilgu laika periodu no janvāra līdz augustam: Baltinavas vidusskolai
– 2681,00 EUR; Baltinavas pirmsskolas izglītības iestādei – 3511,00 EUR.
Par pašvaldības budžetu
Sēdē apstiprināts pašvaldības budžets 2015. gadam.
Par noteikumu apstiprināšanu
Apstiprināti noteikumi „Par iepirkumu organizēšanu un iepirkumu komisiju darbību Baltinavas
novada pašvaldībā”; noteikumi „Par reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtību”.
Par nolikuma apstiprināšanu
Apstiprināts nolikums „Baltinavas novada domes Administratīvās komisijas nolikums”; apstiprināts
Baltinavas novada domes Iepirkumu komisijas nolikums.
Par grozījumiem nolikumā
Sēdē izdarīti grozījumi Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas nolikumā (Apstiprināts ar Baltinavas
novada domes 18.04.2013. lēmumu (Protokols Nr.4, 21.&)).
Par konkursa nolikuma apstiprināšanu
Apstiprināts konkursa „Baltinavas novada preču zīmes logo izveidošana” nolikums.
Par adreses piešķiršanu zemes vienībai un uz tās esošajām ēkām
Vienai zemes vienībai un uz tās esošajām ar zemes vienību funkcionāli saistītajām ēkām piešķirta adrese: „Gulbji”, Baltinavas novads.
Par nekustamā īpašuma zemes vienības daļas zemes lietošanas mērķa maiņu
Sēdē nolemts atbalstīt vienas personas ieceri mainīt nekustamā īpašuma zemes gabala 1,2 ha platībā
lietošanas mērķi no zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, uz zemi, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
Par nekustamā īpašuma sadalīšanu
Atļauts vienai personai no nekustamā īpašuma, kas atrodas Baltinavas novadā, atdalīt zemes vienību
37,9 ha platībā; atdalītajai zemes vienībai 37,9 ha platībā piešķirt nosaukumu „Agro”, noteikt atdalītajai
zemes vienībai „Agro” zemes lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Ar pilnu domes sēžu lēmumu sarakstu iespējams iepazīties mājaslapā
www.baltinava.lv sadaļā Pašvaldība/domes sēdes.

Saistošie noteikumi
Saistošie noteikumi Nr. 13
Grozījums Baltinavas novada domes 2014.gada 23.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 10
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Baltinavas novadā”
Apstiprināti ar Baltinavas novada domes 30.122014..
sēdes lēmumu (Nr.14.,2&)
Izdoti saskaņā ar
Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 35. panta ceturto un piekto daļu,
Ministru Kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036
„Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu,
Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299
„Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.3.apakšpunktu
Izdarīt Baltinavas novada domes 2014.gada 23.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 10 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Baltinavas novadā” šādu grozījumu:
„Izslēgt saistošo noteikumu XII nodaļu”.
Baltinavas novada domes priekšsēdētāja

L.Siliņa

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Baltinavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.13
„Grozījums Baltinavas novada domes 2014.gada 23.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 10
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Baltinavas novadā”
Paskaidrojuma raksta
Norādāmā informācija
sadaļas
1. Projekta nepieciešamības Saistošo noteikumu grozījums nepieciešams, jo 29.12.2014. stājas
pamatojums
spēkā 2014.gada 27.novembra saistošie noteikumi Nr. 12 „Par aprūpes mājās pakalpojuma organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas
kārtību Baltinavas novadā”.
2. Īss projekta satura izklāsts Pabalsts aprūpei tiek aizstāts ar aprūpes mājās pakalpojumu.
3. Informācija par plānoto pro- Būtiski neietekmē.
jekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu
4. Informācija par plānoto pro- Būtiski neietekmē.
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
5. Informācija par administra- Par saistošo noteikumu piemērošanu var griezties Baltinavas novada
tīvajām procedūrām
Sociālajā dienestā.
6. Informācija par konsultāci- Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.
jām ar privātpersonām
Baltinavas novada domes priekšsēdētāja

L.Siliņa
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Baltinavas novada domes informatīvais izdevums

2015. gada janvāris
Izsludināts konkurss
Baltinavas novada preču zīmes logo
izveidošanas nolikums
1.Konkursa organizētājs.
Baltinavas novada dome.
2.Mērķis.
Izveidot preču zīmi, kas būtu raksturīga Baltinavas novada esošai identitātei, sasaistot ar novada
simboliku (ģerboni) un novadam raksturīgo uzņēmējdarbību. Atbalstīt Baltinavas novada administratīvajā teritorijā esošos ražotājus. Popularizēt un veicināt dažāda veida Baltinavas novadā saražotās
produkcijas atpazīstamību.
3.Konkursa uzdevums.
3.1.Jāizveido Baltinavas novada preču zīmes logo –vizuālu grafisku simbolu ar devīzi 3-5 vārdi,
iekļaujot vārdus „Baltinavas novads” (locījumus var mainīt), atbilstoši mērķauditorijai – Baltinavas
novada ražotāji, lauksaimnieki, pakalpojumu sniedzēji.
3.2.Logo jābūt ietvertiem Baltinavas novada simbolikas elementiem un krāsām, izejot no mērķauditorijas vajadzībām. Logo jābūt izstrādātam analogam 4 valodās – latviešu, latgaliešu rakstu, angļu
un krievu. Konkursa darbi iesniedzami kvalitatīvā A4 formātā, ieteicamie logo izmēri 8x8cm, iespējamas dažāda veida konfigurācijas. Jāiesniedz obligāti digitālā formātā CD diskā krāsainā versijā.
3.3.Logo izveidē izmantojami visi glezniecības un grafiskie līdzekļi. Logo izmantotām krāsām
obligāti jānorāda krāsu kodi.
3.4.Darbam jāpievieno īss paskaidrojošs apraksts.
4.Konkursa dalībnieki.
4.1.Konkursa dalībnieku skaits un vecums nav ierobežots.
4.2.Darbus var iesniegt viens iesniedzējs, vai cilvēku grupa.
4.3.Viens dalībnieks var iesniegt ne vairāk kā trīs logo.
4.4.Konkursa dalībnieks apstiprina un ir atbildīgs par to, ka viņam pieder logo dizaina ideja un tas
nav plaģiātisms.
4.5.Konkursa dalībnieks iesniedzot darbu, apņemas ievērot visus Nolikuma nosacījumus.
4.6.Konkursa dalībnieks sedz visas izmaksas, kas saistītas ar konkursa darba sagatavošanu.
5.Darbu iesniegšanas kārtība.
5.1.Darbi jāiesniedz aizlīmētā aploksnē ar norādi „Konkursam „Baltinavas novada preču zīmes logo
izveidošana„ līdz izvērtēšanas sēdei aploksni neatvērt!”.
5.2.Darbi jāiesniedz līdz 2015.gada 1.aprīlim plkst. 17:00, Baltinavas novada domes kancelejā
(8.kab.).
5.3.Katram darbam jāpievieno kontaktinformācija – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, telefons,
e-pasts.
6.Konkursa darbu vērtēšanas kārtība un apbalvošana.
6.1.Iesniegtos darbus izvērtē Baltinavas novada domes deputāti 2015.gada marta domes sēdē un
apstiprina konkursa rezultātus. Gadījumā, ja deputāts pats ir iesniedzis logo, darbu vērtēšanā
nepiedalās.
6.2.Uzvarētāju nosaka balsojot.
6.3.Konkursa uzvarētāju paziņo Baltinavas novada mājas lapā: www.baltinava.lv un informatīvajā
izdevumā „Baltinavas Vēstis”.
6.4.Ja neviens darbs netiks atzīts par atbilstošu konkursa mērķim uzvarētāju var nenosaukt, konkursa
termiņš var tikt pagarināts vēl uz vienu mēnesi.
6.5.Atteikuma gadījumā, paskaidrojumi netiek sniegti.
6.6.Brīdī, kad Baltinavas novada dome apstiprina un paziņo uzvarējušo darbu, tas pāriet Baltinavas
novada domes īpašumā un to var lietot pēc saviem ieskatiem, nesaskaņojot ar autoru. Baltinavas
novada domei ir tiesības šo preču zīmi reģistrēt Latvijas Patentu valdē.
6.7.Konkursa organizatori ir tiesīgi veikt nelielus uzlabojumus, ja tādi nepieciešami, pēc organizatora
ieskatiem.
6.8.Konkursa uzvarētājs saņem balvu 50 euro apmērā.
6.9.Pārējos darbus autori var saņemt atpakaļ viena mēneša laikā pēc uzvarētāja paziņošanas.
Baltinavas novada domes priekšsēdētāja
L.Siliņa
Neskaidrību gadījumā griezties pie Baltinavas novada plānošanas un attīstības speciālistes S.Tabores
personīgi, vai telefoniski: mob. 28399183, t.64563581.

Domē jauns darbinieks
Datorsistēmu tehniķis Egīls Kivļis
„Es nāku no Kārsavas, esmu tur izaudzis, pirmā mana
skola bija Salnavas pamatskola, tur arī pabeidzu no 1. – 9.
klasei, tad turpināju savas skolas gaitas Nautrēnu vidusskolā.
Sapratu, ka tas nav mans izaicinājums, tāpēc uzreiz izlēmu
pamainīt skolu un aizgāju uz Malnavas koledžu. Savu profesiju ieguvu pabeidzot studēt Malnavas koledžu, profesionālās
vidējās izglītības programmu „Datorsistēmas” ”.
Vai uzskati, ka strādāt IT jomā vienmēr bijis tavs
aicinājums?
„Uzskatu, ka jā.”
Kādos jautājumos iedzīvotāji var pie tevis griezties?
„Pie manis var griezties visos jautājumos, kas attiecās uz datortehniku.”
Tavi iespaidi par Baltinavu?
„Iespaids ir pozitīvs. Mazs, atsaucīgs ciemats.”
Foto: Egīla personīgais arhīvs

Informē sociālais dienests
2014. gada decembra mēnesī spēkā trūcīgas personas statuss 90 personām, sociālajiem
pabalstiem izlietoti līdzekļi - € 1658,34
No tiem:
- pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai izmaksāts 15 mājsaimniecībām (23 personas) € 832,04;
- dzīvokļa pabalsts 1 mājsaimniecībai € 28,46;
- pabalsts veselības aprūpei € 466,68
briļļu iegādes izdevumu apmaksai bērniem (5 personām) - € 42,68;
stacionārās ārstēšanas izdevumu apmaksai (5 personām) - € 402;
diagnostikas izmeklējumi (1 personai) - € 22;
- aprūpes pabalsts (7 personām - € 298,83;
- pieaugušo ēdināšanas pabalsts 1 persona € 32,33.

Aktualitātes lauksaimniekiem!
Ir iesācies jaunais 2015. gads, nupat 15.
janvārī noslēdzās projektu pieteikumu
iesniegšana
pasākumā
„Ieguldījumi
materiālajos aktīvos”, Ziemeļaustrumu
reģionālajā pārvaldē tika iesniegti 104
projekti. Uz 2015. gada maiju- jūniju plānojas šī pasākuma otrā kārta. Pārējie atbalsta
pasākumi visdrīzāk vērsies vasaras otrajā
pusē.
Priecīga ziņa lopkopības nozarē - tiek
pagarināts pārejas periods dzīvnieku
novietnes nodrošināšanai ar kūtsmēslu krātuvēm - līdz 2016. gada 31. decembrim, dzīvnieku novietnēs no 15 dzīvnieku vienībām.
Izmaiņas uz labo pusi ir skārušas dīzeļdegvielas ar pazemināto akcīzes likmi saņemšanu lauksaimniekiem. Ar 2016. gada 1. jūliju
augkopības nozarē lauksaimnieki saņems 100
l/ha, bet lopkopības nozarē 130 l/ha. Jābilst,
ka dīzeļdegviela būs iekrāsota un to drīkstēs
izmantot tikai traktortehnikā un pašgājējmašīnās,
lauksaimniecības
produkcijas
ražošanai.
Valsts augu aizsardzības dienests informē,
ka visām augu aizsardzības līdzekļu iekārtām
līdz 2016. gada 26. novembrim jābūt vismaz
vienu reizi pārbaudītām, izņēmums ir rokas
lietošanas iekārtas. Uz doto brīdi atļauju
pārbaužu veikšanai ir saņēmusi VSIA
„Sertifikācijas un testēšanas centrs”.
Pamazām iezīmējas skaidrāk jaunie nosacījumi platību maksājumu saņemšanai.
Platību maksājums sastāvēs no divām saistītām daļām: vienotā platību maksājuma un
zaļināšanas maksājuma. Lauksaimniekiem
jāpievērš uzmanība par izmaiņām zālāju
apsaimniekošanā- jaunie nosacījumi paredz,
ja platība netiek noganīta, tad tai jābūt nopļautai un novāktai noteiktajos termiņos. Zāli
smalcināt vairs nedrīkstēs. Ja platībās gana,
tad tām jābūt noganītām un appļautām.
Saimniecībām būs iespēja pieteikties
„Mazo lauksaimnieku atbalsta shēmai”. Šai
shēmai varēs pieteikties tikai 2015. gadā, bet
izstāties jebkurā laikā, sākot ar 2016. gadu.
Tiks sekots, lai lauksaimnieki nebūtu radījuši
apstākļus priekšrocībai atbalsta saņemšanai.
Priecē, ka būs iespēja saņemt lielāku
maksājumu jauniem lauksaimniekiem.
Maksājums tiks piešķirts fiziskām vai juridiskām personām, ja saimniecība ir izveidota
piecu gadu laikā pirms pirmā pieteikuma
iesniegšanas VPM, lauksaimnieks nav vecāks
par 40 gadiem, atbalsta provizoriskā likme
noteikta 44 euro/ha. Maksājumu piešķir par
pirmajiem 90 ha.
Tāpat būs iespēja saņemt saistītos
maksājumus: par slaucamām govīm (ja ir
pārraudzībā, izslaukums pārraudzības gadā
01.10-30.09 sastāda 5500 kg, vai 4500kg
bioloģiskajās saimniecībās, govs atrodas
ganāmpulkā vismaz 6 mēneši), par kazām
(ganāmpulkā vismaz 3 kazu mātes, ganāmpulkā atrodas vismaz 6 mēnešus), par

liellopiem (buļļi, vērši, teles un zīdītājgovis),
par aitām (ganāmpulkā vismaz 3 gaļas,
kombinētās šķirnes aitu mātes, atnesušās
vismaz vienu reizi), par cietes kartupeļiem
(jābūt noslēgtam līgumam ar cietes ražotāju),
par stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām (par
sertificētām stiebrzāļu un lopbarības augu
sēklu platībām), par sertificētās sēklas kartupeļiem, par sertificētu labības sēklu, par
vasaras rapsi, par augļiem un ogām, par
dārzeņiem, par proteīnaugiem (ja audzēti
tīrsējā, vai zirņi un vīķi maisījumā ar graudaugiem ar proteīnaugu īpatsvaru lielāku par
50%, nav pieteikti citā saistītā atbalsta), par
miežiem (vismaz 1 ha platībā un nav pieteikti
citā saistītā atbalstā).
Būtiskas izmaiņas skars bioloģiski vērtīgo
daudzveidības uzturēšanu zālājos. Turpmāk to
apsekos Dabas aizsardzības pārvalde, tā
noteiks BVZ statusu. Pēc apsekojuma BVZ
var tikt atzīts par Eiropas nozīmes biotopu ar
jaunu atbalsta likmi. Ja BVZ zaudēs statusu
saistības netiks pārtrauktas, bet likme par
šādām platībām būs krietni mazāka, būs
nepieciešams dokuments par attiecīgo kursu
apmeklēšanu par pamatiemaņām zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanu, zāle
ir jānogana un jāapļauj vai jānopļauj un
jānovāc līdz 15. septembrim.
Bioloģiskā lauksaimniecība- visai jābūt
bioloģiski sertificētai, noteikts pārejas periods
2 gadi pēc kura saimniecība var izlemt vai
turpināt 5 gadu saistības.
MLA pasākums tika dalīts divos apakšpasākumos, atbalstu varēs saņemt aktīvais
lauksaimnieks. Izmanījies dzīvnieku saraksts,
kas tiek izmantots dzīvnieku blīvuma noteikšanai, kas ir 0,3 vienības uz ha zālāju (tiek
izslēgtas visu grupu cūkas, truši, šinšillas u.c.
kažokzvēri, mājputni un bišu saimes), tiks
piemērots samazinājums atkarībā apsaimniekotās platības (līdz 100 ha samazinājums
netiek piemērots, 100-500 ha samazinājums
90%, 501-1000 ha samazinājums 80% utt).
Precīzāka informācija par visu noteikti
būs tuvākajā laikā, lūgums sekot
informācijai!
LAD iesaka lauksaimniekiem pieteikties
EPS (elektroniskā pieteikšanās sistēma)
izmantošanai, ir jānoslēdz līgums par EPS
izmantošanu, līguma veidlapa ir pieejama
LAD mājas lapā: www.lad.gov.lv, vai pie
novada lauku attīstības konsultantes S.
Tabores. Saimniecībām, kurās ir vairāk par 10
ha aramzemes, platību maksājumu iesniegšana būs obligāta EPS, bet arī citas
saimniecības tiek aicinātas izmantot EPS!
Atgādinājums – piena kvota uz
01.01.2015.g. ir izpildīta par 78,43%. Prognozes rāda, ka valstī noslēdzot piena kvotas
gadu varētu būt ap 102% piena kvotas izpilde.
Informāciju sagatavoja: Baltinavas novada
lauku attīstības konsultante S.Tabore

Aktuāli iedzīvotājiem
Tiek samazināta pacienta iemaksa
Lai uzlabotu valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu
pieejamību, no 2015. gada 1. janvāra tiek samazināta pacienta
iemaksa par ārstēšanos slimnīcā, samazināts līdzmaksājums par
operācijām stacionārā, kā arī stājušās spēkā vēl vairākas
izmaiņas.
Pacienta iemaksa par ārstēšanos slimnīcā tiek samazināta no 13,52
eiro uz 10 eiro dienā.
Tāpat kā līdz šim no pacienta iemaksām ir atbrīvoti bērni līdz 18
gadu vecumam, grūtnieces, trūcīgas personas, I grupas invalīdi,
politiski represētie un vēl vairākas iedzīvotāju grupas. Pacientiem ar
onkoloģijas un onkohematoloģijas diagnozēm, pacientiem, kuri ārstējas no atkarībām, kā arī aprūpes slimnīcu pacientiem arī turpmāk tiek
piemērota samazināta pacienta iemaksa par ārstēšanos slimnīcā – 7,11 eiro dienā.
Tiek samazināts arī pacienta līdzmaksājums par visām valsts apmaksātajām operācijām, kas veiktas vienā stacionēšanas reizē – no 42,69 eiro uz 31 eiro.
Lai nodrošinātu savlaicīgu palīdzības sniegšanu onkoloģisko slimību pacientiem, 1. janvārī stājās
spēkā nosacījums, ka pirmā onkologa vai hematologa konsultācija pacientam ir jānodrošina ne vēlāk
kā 10 darba dienu laikā no brīža, kad pacients vērsies ārstniecības iestādē. Atgādinām, ka pirmās
onkologa konsultācijas saņemšanai nepieciešams ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījums. Ja
pacientam ir apstiprināta onkoloģiska saslimšana, turpmāko konsultāciju saņemšanai nosūtījums nav
nepieciešams.
SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”
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Baltinavas novada domes informatīvais izdevums
Laika prognozes februārim
Vilis Bukšs,
laika vērotājs.
Laika zīmes.
Februāris (Sveču,
Puteņu un Ziemeļvēja
mēnesis). Sveču mēnesis
ir laiks, kad melnais
krauklis būvē ligzdu un
mēneša beigās kraukļu
mātīte dēj olas. Sāk
„zāģēt” lielā zīle un
pirmo dziesmu skandina
dzeltenā stērste. Sākas
zīdastu un sarkankrūtīšu ceļošana, bet lāču mātei piedzimst
lācēni. Februāra beigās gaisā jau virmo pavasaris un sniegs
smaržo pēc pavasara.
2. februāris - Sveču diena, Ziemas Māra, Svecaine jeb
Grabenīca. Tā ir viena no Govju dienām un Vēja dienām.
Sveču diena ir ziemas vidus. Sveču dienā nemēdz strādāt
un gulēt, sevišķi sievietes. Vāra cūkas galvu, pupas un
miežu piestu. Cep karašas. Lai būtu skaists, tad jādzer alus
vai jāēd sarkanas ogas. Ticējumi. Ja Sveču diena ir skaidra
un saulaina, tad būs vēl daudz sniega. Ja Sveču dienā snieg
vai putina, tad gaidāma silta un lietaina vasara, ja skaidrs
– sausa. Ja Sveču dienā ir apmācies laiks, tad būs slikta vasara.
5. februāris – Agates, Acu diena. Agatas dienā svētīto
maizi uzglabā, lai neizceltos ugunsgrēks. Agates dienā jāsvētī maize. Šī maize jāēd, kad kakls sāp.Ticējumi. Ja Agates dienā stiprs sals, tad ilgāk par trīs dienām tas nebūs. Ja
salā svīst logi – būs siltāk. Ja stiprā salā leduspuķu raksti
tiecas augšup – sals turpināsies. Ja lejup – būs atkusnis.
6. februāris – Dārta, Doroteja. Šī diena ir puse laika
no vecās līdz jaunajai maizei. Ticējumi. Kāds laiks šajā
dienā, tāds pārsvarā visu pavasari. Ja diena skaidra un
saulaina, pavasaris būs silts. Ja sniegputenis – būs vēls
pavasaris.
15. februāris – Vecā Ziemas Māra. Ja šajā dienā stiprs
sals, pavasaris būs auksts un vēls. Ja snieg no rīta, laba būs
agrā sēja. Ja dienas vidū, laba būs vidējā sēja. Ja vakarā,
laba būs vēlā sēja.
Metenis, Vastlāvis jeb Vastlāvji šogad ir 17.
februārī. Tas ir sensenā Jaungada nosaukums un Jaunā
Saules gada sākums. Metenī iebrauc jaunos kumeļus un
sievietēm sākās aužamais laiks. Meteņdienas ēdienkarte tik
pat bagāta kā Ziemassvētkos, bet lai augtu gari mati un lini,
jāvāra cūkas aste un pupas. Šī diena bija pēdējā, kad vēl
gāja budēļos un „dzina Meteni”. Metenī priecājas, līdz
galva iet riņķī un kājas astotniekā. Ticējumi. Ja Metenī
palāses pil un gailis var padzerties, tad būs labs gads.
18. februāris – Pelnu diena un viena no Vēja dienām.
Sākas Lielais Gavēnis. Pelnu dienā uz tīruma, dārzos, lopiem spalvā kaisa pelnus. Pelnus ber drēbes kulītēs un cits
citam piekarina pie apģērba. Cep pelnu plāceni.
24. februāris, citviet 25. februāris, ir Matīsa diena.
Tā ir pirmā kustoņu diena. Dzīvā radība sāk mosties no ziemas miega. Sēklu pirms pavasara sējas šajā dienā izliek
salā, jo saldēta sēkla dod labāku ražu. Ticējumi. Ja istabā
lido kodes, martā būs aukstums. Nedrīkst no meža nest
žagarus, tad čūskas nāk tuvu pie mājas. Jo aukstāka Matīsa
diena, jo siltāka būs Ģertrūde (17. marts).
Kāds varētu būt februāris?
Ticējumi par februāri saka, kāds laiks 1. februārī, tāds
lielākoties visu mēnesi. Auksts un sauss februāris paredz
karstu augustu. Ja februāris silts, tad pavasaris auksts, bet
ja lietains – pavasaris un vasara slapji. Ja puteņu mēneša
sākums saulains un jauks, būs agrs un silts pavasaris. Jo
aukstāka februāra pēdējā nedēļa, jo siltāks laiks gaidāms
martā.
Sekojot nozīmīgām dienām augustā, tāpat arī 20. augustam un 27. decembrim, tad februārim pārsvarā vajadzētu būt ar nelielu nokrišņu daudzumu un ar nelielu līdz
mērenu, bet ilglaicīgu salu. 12. janvārī pēc kautas cūkas
liesas varēja vērot, kāda būs turpmākā ziema. Apjautājoties
ar vairākiem cūku kāvējiem, var secināt, ka pārsvarā gludai
liesai sabiezinājums uz galu. Tas liecina, ka tuvākajā laikā
un ziemai kopumā nekāds bargais sals nebūs, bet februārī
un martā ziema piespēlēs gan stingrāku salu gan sniegputeņus.
Puteņu mēnesis šogad rādās būt ar mazāk mainīgiem
laika apstākļiem, kā tas ir janvārī. Mainoties mēness fāzēm
(ap 5. februāri) iespējama ilgstoša neliela līdz mērena sala
laiks. Šajā laikā skaidrās naktīs dažviet var būt mīnus 22
un zemāk. Arī atkušņi būs īslaicīgi un Austrumlatvijā februāris var paiet bez redzamiem atkušņiem. Protams, ja
neskaita tās dienas, kad temperatūra pēc sniegputeņa var
grozīties ap nulli. Lai arī būs vējainas dienas, kas sagriezīs
puteni, bet lielākoties bez stipriem brāzmainiem vējiem.
Kopumā februāris būs tuvu ikgadējiem vidējiem mēneša
rādītājiem temperatūru ziņā. Nokrišņu, kas pārsvarā sniegs,
varētu būt vairāk kā parasti.
Teksts:
http://meiravietis.typepad.com/mans/2015/01/laiksfebru%C4%81r%C4%AB-2015-gads.html
Foto: Viļa Bukša personīgais arhīvs
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Barotavas putniem no otrreiz izmantotiem materiāliem

Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) izsludina konkursu, kurā ikvienu aicina sagatavot putnu barotavu no
otrreiz izmantotiem materiāliem. Akcijas mērķis ir veicināt sabiedrības iesaisti putnu dzīvesveida un sugu iepazīšanā, veidojot videi draudzīgas, oriģinālas un radošas
putnu barotavas no otrreiz izmantotiem materiāliem.
Darbus konkursam iespējams iesniegt elektroniski līdz š.g.
28. februārim.
Klāt ziema. Tas ir aukstākais un grūtākais laiks, kad varam
mūsu lidojošajiem draugiem palīdzēt, pabarojot tos ar dažādiem putnu našķiem: sēkliņām, taukiem, speķi, graudiem, žāvētiem augļiem un riekstiem. Lai cienastu sakārtotu, vislabāk
noder putniem piemērota barotava. Ir iespējams iegādāties
īpaši gatavotas. Taču labu un izturīgu barotavu, turklāt – ātri,
iespējams sagatavot paša spēkiem mājās no bieži vien vairs
nevajadzīgiem priekšmetiem: piena pakām, PET pudelēm un
sietiņiem un citiem materiāliem.
Lai piedalītos konkursā, nepieciešams sagatavot barotavu
no iepakojuma materiāliem un priekšmetiem, kas savu mūžu
nokalpojuši. Gatavā barotava jānofotografē un kopā ar barotavas pieteikuma anketu (atrodama www.lob.lv) jānosūta
LOB līdz 2015. gada 28. februārim. Lai noteiktu, kura ir

labākā, tiks vērtēta barotavas funkcionalitāte, vizuālais noformējums un izmantotie materiāli. Papildu punktus saņems
barotavas, kuras tiks izmantotas putnu barošanai. Vērtēšana
notiks četrās vecuma grupās, un tiks noteikti katras grupas
trīs labāko darbu autori. Balvās: dāvanu kartes no
Motacilla.lv, bezmaksas ekskursijas, grāmatas, žurnāla „Putni
dabā” komplekti u.c.
Rezultātu paziņošana notiks mēneša laikā pēc iesūtīto pieteikumu saņemšanas, bet ne vēlāk par 2015. gada 31. martu.
Ar uzvarētājiem sazināsimies individuāli, kā arī ar labākajiem
darbiem varēs iepazīties Latvijas Ornitoloģijas biedrības
interneta vietnē www.lob.lv, žurnālā „Putni dabā” un portālā
Dabasdati.lv.
Konkursu rīko LOB (www.lob.lv) sadarbībā ar interneta
veikalu „Motacilla” (www.motacilla.lv) un portālu Dabasdati.lv. Žūrijas komisijā darbosies LOB, „Motacilla”,
Dabasdati.lv pārstāvji un pieredzējusi putnu barotāja un dabas
fotogrāfe Selga Bērziņa. Zīmola ZIB* komanda vērtēs
izveidoto barotavu vizuālo pievilcību.
Vairāk informācijas par konkursu: www.lob.lv
Konkursa koordinatore: Daiga Brakmane, daiga@lob.lv ,
26454504

Aicināti apmeklēt izstādi- gadatirgu „Balour 2015”!
Jau no 6. līdz 8. februārim Ķīpsalā izstādē-gadatirgū „Balttour 2015” visi Latvijas reģioni – Kurzeme, Zemgale, Vidzeme, Latgale un Sēlija – piedāvās aizraujošas ceļojumu un
atpūtas iespējas dažādām gaumēm. Ikviens ir aicināts baudīt svētkus, iepazīt Latvijas daudzveidību, smelties idejas ceļojumiem un par izdevīgām cenām iegādāties ko īsteni latvisku!
22. starptautiskās tūrisma izstādes-gadatirgus „Balttour 2015” tematiskā halle „Apceļo Latviju!” silti sagaidīs ikvienu
izstādes apmeklētāju un iepazīstinās ar Latviju visā tās krāšņumā. Reģioni vienkopus prezentēs tik raksturīgo un tūristiem
pievilcīgo kolorītu Latvijas laukos un pilsētās – jaunus tūrisma maršrutus, ceļošanas un atpūtas iespējas, dažādus apskates
objektus, vēsturiskas celtnes un vietas, naktsmāju piedāvājumus, katra novada senās tradīcijas un ēdienu kultūru, pašmāju amatnieku veikumu, novadu spilgtākos koncertus un festivālus, kā arī vēl daudz ko citu! Arī Baltinavas novads tiks pārstāvēts
vērienīgajā izstādē!
Halle „Atklāj pasauli!” ik gadu pārsteidz ar bagātīgu ārvalstu ceļojumu piedāvājumu, un arī šis gads nebūs izņēmums.
Izstāde „Balttour 2015” atkal priecēs ar jauniem galamērķiem, t. sk. ar Norvēģijas, Filipīnu un Īrijas tūrisma piedāvājumu.
Teksts: Madara Balode
Rakstā izmantota informācija no http://www.balttour.lv/?link=00100022

Projektu aktivitātes
Baltinavieši ciemojas Salnavā

Projekta „Mācāmies būt par sava amata meistariem”
(projekta Nr. 2013. EEZ/PP/1/MIC/015/037) ietvaros
baltinaviešiem tika sniegta iespēja apmeklēt radošās
darbnīcas Salnavā. Projekts tiek finansiāli atbalstīts
Islandei, Norvēģijai un Lihtenšteinai, kopējā projekta
izmaksas sastāda 20637.79 EUR, no kuriem 89,98% ir
Sabiedrības integrācijas fonda finansējums.
Kopš projekta uzsākšanas, 2014. gada 1. augusta,
radošās darbnīcas janvāra mēnesī Salnavā norisinājās
pirmo reizi, kur baltinavieši guva pieredzi un jaunas
iemaņas seno latgaliešu ēdienu gatavošanas iemaņu
apgūšanā. Ierodoties Salnavā, baltinaviešus ar siltiem
vārdiem un laipniem smaidiem sagaidīja biedrības
„Kūzuls” pārstāvji. Kopā būšanas laiks iesākās ar patīkamu ekskursiju pa Salnavas pamatskolas telpām,
kur arī notika radošās darbnīcas- „Seno latgaliešu
ēdieni”. Gar koridoru sienām izvietoti skolēnu darbi,
atspoguļojot skolas talantus- gan lielākus, gan
mazākus.
Pirmās radošās nodarbības iesākās pie tējas tases, kuras
laikā ikviens iepazīstināja ar sevi, kā arī vienojās kopējā
pasākumā- uzzīmēja un izgrieza burtus, lai izveidotu nodarbību nosaukumu, kas ir „Seno latgaliešu ēdieni”. Izgrieztie
burti tika pielīmēti virtuvē pie sienas, kur norisinājās visaktīvākā darbība. Kā visspilgtākās baltinaviešu atmiņā palikušas

Ilonas Čoičas nodarbības, kurās rūpīgi sekojot līdzireceptei,
bija jāiemācās gatavot asinsdesa. Kopā tika sajauktas visas
sastāvdaļas un sagatavots nepieciešamais darba sekmīgai
veikšanai. Lai izveidotu asinsdesas tika izmantota gan
speciāla gaļas mašīna, gan arī praktizēts senais paņēmiensizmantota pudele ar nogrieztu tās apakšu.
Kā atzina nodarbību dalībnieki, vecās tradīcijas tomēr ir
pašas labākās un ar tām darbs sokas ātrāk. Gatavās asinsdesas
tika liktas katlā izvārītas un pēc tam uz pannas apceptas. Tad
tās esot gardākas.
Kamēr tika gatavotas asinsdesas, nodarbību dalībnieki
savā starpā apmainījās ar savām zināšanām, kas pārmantotas
no vecākiem un vecvecākiem. Tādejādi sniedzot jaunu pieredzi jauniegūtajiem draugiem. Kad asinsdesas bija gatavas un
galds saklāts, nodarbību apmeklētāji sēdās pie galva un
degustēja savu veikumu. Gala rezultāts bija ļoti garšīgs, priecējot saimnieces un saimniekus par prasmīgo roku veikumu.
Lai gan asinsdesu gatavošana atstāja pozitīvu, emocijām
visbagātāko iespaidu, arī citas nodarbības, kas tika izdzīvotas
kā liels piedzīvojums, baltinaviešiem šķita aizraujošas. Daudziem no nodarbību apmeklētājiem īpaši atmiņā paliks
„asušku” gatavošana. Tās tautā pazīstamas arī kā kļockas.
Rauga mīkla piepildīta ar saldo biezpienu un apcepta,
radīja neaptveramu
saldu garšu. Aplejot to
ar sasildītu saldo krējumu un sajaucot ar
pienu, radās īsts
kulinārijas šedevrs.
Iespaidi un emocijas par Salnaviešiem
un viņu zināšanām,
par seno latgaļu ēdieniem pārsteidza ikvienu. Apbrīna un dziļa
cieņa pret tik aktīviem, zinošiem un labestīgiem cilvēkiem.
Ar nepacietību gaidīsim nākamo tikšanās reizi ar kaimiņiem
Salnaviešiem.
Teksts, foto: Ilga Pleša
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Baltinavas novada domes informatīvais izdevums

Sabiedriskās aktivitātes
Tā kā Baltinavas novada lepnumsamatierteātris „Palādas” nupat nosvinējis ievērojamu jubileju, jautāju kolektīva
vadītājai Anitai Ločmelei- par kolektīva
tradīcijām, izrādēm un aktieru ikdienu,
lai arī mēs, izrāžu vērotāji, kaut nedaudz
ielūkotos aktieru ikdienā.
- Kāpēc par savu pseidonīmu
izvēlējāties tieši- Danskovīte?
„Esmu dzimusi un uzaugusi Dansku
ciemā, un tā ir mana mīļākā vieta uz pasaules. Kāpēc? To nevar izskaidrot, vienkārši
tā ir. Man pašlaik ir sava māja ar
noteiktu apkārtni, tā arī ir mīļa, bet
tā ir ierobežota telpa. Danskos ir
plašums, tur katra vieta saistās ar
bērnu dienu atmiņām, darītajiem
darbiem, ar sēņošanu, ogošanu,
govju ganīšanu, ar ciema ļaužu dziedāšanu Jāņos un talkās, ar skumjajiem bēru gājieniem aiz krusta
nesēja. Arī tagad reizēm uzkāpju uz
lielā ciema akmens, aplaižu skatienu
apkārt, atceros tās mājas, kurās
kādreiz dzīvoja mūsu cieminieki.
Pirms gadiem četrdesmit tur kūsāja
dzīvība, katrā mājā bija cerības un sapņi,
tagad tur ir vai nu mājas, kuru skursteņi sen
vairs nekūp, vai arī aizauguši gruveši. Žēl,
ka man nepieder neviens zemes pleķītis
manos Danskos, bet vismaz pseidonīmā
esmu paglābusi mazu gabaliņu no savas
dzimtās vietas.”
- Vai nav grūti apvienot darbu skolā,
ikdienas rūpes ar teātra mēģinājumiem?
„Protams, ka tas ir sarežģīti, jo visu
izdarīt vienlīdz labi nevar. Mājās ēst gatavošanu esmu atstājusi vedeklas Daces ziņā.
Skolotāja profesija ir mans pamatdarbs, un
tā ir prioritāte, teātris ir pēc tam. Tās ir
sestdienas un svētdienas, bet mēģinājumi
mums notiek pēc deviņiem vakarā. Tā visa
dēļ esmu atteikusies no televīzijas skatīšanās. Ja tieku pie kādas filmas noskatīšanās,
tad jūtos kā īstā atvaļinājumā. Vasarā
skolas un teātra dēļ dārzā un puķu dobēs
iezogas nezāles. Ja nesanāk strādāt dienas
laikā, tad atliek vēlas vakara stundas un
agrie rīti, tikai tā ir smaga izvēle, jo jākļūst
par barību kārajiem odiem.”
- Vai „Palādas” kolektīvam ir kādas
tradīcijas?
„Mēs sveicam savējos dzimšanas dienās
un vārdiņsvētkos. Pirmizrādēs savējiem
aktieriem kā dāvanu par ieguldīto darbu
obligāti lieku šampanieti un torti. Patīkamas ir dramatiskā kolektīva ekskursijas,
kurās brauc arī pārējie ģimenes locekļi, tā
teikt, saņem kompensāciju par zaudējumu,
ko rada aktieris viesizrāžu un mēģinājumu
laikā. Braucot autobusā uz izrādi, obligāti
izrunājam vārdus, dažreiz mēģinājumi
notiek, ja kāda no lugām ilgāku laiku nav
rādīta un aizmirsušās darbības. Tradicionāli ziedojam naudu lielākiem baznīcas
svētkiem un reizi gadā pasūtām misi. Ir izrādes, kuras veltām kāda slima bērna
atbalstam, invalīdiem vai ziedojam citiem
mērķiem, piemēram, Ontana i Annes parka
izveidei. Jauno gadu sagaidām kopā pie
kāda no mums (kuram krīt loze), tad vakars
paiet dziesmās, kuras pa telefonu veltām
daudziem jo daudziem cilvēkiem.”
- Vai uz skatuves bieži sanāk
improvizēt, ja piemirstas sakāmais?
„Protams, jo tā ir normāla lieta. Ir pat
tā, ka sākam runāt otra vārdus, lai tas
atcerētos un tālāk noritētu viss, kā vajag. Ir
bijis fakts, ka vienā izrādē visu darbību saīsināja uz veselu drukāto lappusi. Kādā
ainā, kur aktierim jābildina iecerētā, aizmirsās vārdi, un viņš improvizējot spēja izdvest tikai: „ Man kauns!” un ātri aizskriet
no skatuves, lai drudžaini meklētu vārdos

Intervija ar Danskovīti
aizmirsto frāzi. Stresā, kaut arī lugas vārdi
stāv acu priekšā, neko nevar uztvert. Tā
bija arī šajā gadījumā. Mēs uzgrūdām viņu
atkal uz skatuves, cerēdami, ka viss būs
labi, jo situācija kļuva dramatiska. Taču, ak
vai, viņš atkal izdvesa „ Man kauns!” un
atkal bēga aiz aizkariem. Mēs čukstus kliedzām viņa ausī: „ Bildini, prasi, lai kļūst
par sievu!” un atkal grūdām pie aktrises,
kura bija galīgi šokā, jo bija jāstāv un stulbi
jāgaida. Beidzot sakāmais spruka vaļā, un
nu viss nostājās savās vietās.”

- Kādreiz gadās arī kādi kuriozi
izrāžu laikā? Ja jā, varbūt padalieties ar
kādu.
„Teāris bez kurioziem zaudētu savu pievilcību, tie ir gandrīz katru reizi. Ja ne
izrādē, tad ar kādu no mums.
Piemēram, Jāzeps Liepnā dabūja milzīgu kaktusu Annes istabas dekorējumam.
Teicām, ka ir pārāk liels, lai pameklē
mazāku puķi. Viņš atmeta ar roku un teica,
ka vairs neiešot pēc cita. Tā bija 3. daļa,
kur Ontans ar saremontēto gludekli uztaisa
īssavienojuma blīkšķi, Jāzepam pēc scenārija jākrīt no krēsla nost. Krītot atmuguriski, viņš iegāzās puķes statīvā, un
milzīgais kaktuss lidoja viņam virsū, labi,
ka paspēja rokas pašaut apakšā. Tā viņš tur
gulēja ar to milzeni rokās, bet mēs šķīdām
no smiekliem.
Mums ar Ontanu bija jādanco 2. daļas
skats, tā teikt, dziļi nopietns pasākums, bet
grīda bija burtiski kā ledus, man kājās
istabas čības. Pie dejas apgrieziena es no
visa auguma lidoju uz grīdas, Ontans man
virsū ar visu svaru. Pati brīnos, kā muguru
pēc tam nevajadzēja spricēt, viss atrisinājas
bez traumām.
Vienā viesizrāžu vietā Ontans secināja,
ka pižiks atstāts mājās. Es ieslēdzu sarkano
trauksmi un skrēju pie kluba vadītājas lūgt
palīdzību. Tā skrēja uz mājām, lai dabūtu
piemērotu cepuri, ko atdot mums pavisam,
jo priekšā vēl bija izrādes Biržos un Viesītē.
Merkuritas Ilze mēģināja ar loteriju un
jokiem novilkt laiku, bet tas mūs neglābaizrādi nācās sākt. Pirmajā ainā Ontans
uznāca ar parastu adītu cepuri. Es, protams, improvizēju un runāju, ka gan jau
viņa cepure ātri ižžūs, ka var pastaigāt arī
ar tādu, kāda ir. Otrajā ainā rādīšanu gandrīz nācās pārtraukt, jo Ontans uznāca ar
tādu pastnieka Pečkina cepuri, ka mēs no
smiekliem nespējām vairs parunāt. Ja būtu
redzējušas iepriekš, tad nesanāktu šoks, bet
cepuri atnesa, kad bijām jau uz skatuves un
Ontanu jaunajā rotā iepriekš neredzējām.
Joki bija arī ar Janīnu, kura izrādē
uzvilka jaunās čības. Viņai bija eleganti
jāparādas no aizkaru puses. Mēs četri- es,
Ontans, Mare un Pēteris- runājām par garšīgo Janīnas cepto biezpienmaizi. Dzirdējām, kā viņa nāk, bet tad atskanēja
briesmīgs blīkšķis un sāpīgs izsauciens.
Protams, zāle viļņojās smieklos, kad , sāpēs
savilktu seju, parādījās Ontana meita. Pēc
scenārija viņai bija jāsmaida, un tas arī
tika darīts, tikai ar traģisku izteiksmi.

Milzum daudz visa kā ir bijis, un
domāju- tā ir bagātība, ko ne visiem lemts
piedzīvot. Tāpēc jo īpaši liels prieks, ka
Dievs to ir atvēlējis mums, palādiešiem. Ja
būtu laiks pierakstīt arī šos gadījumus, tad
sanāktu skaists teātra kuriozu krājums.”
- Kura „Palādu” spēlētā izrāde Jums
pašai šķiet sirdij tuvāka, kāpēc?
„Man visas ir mīļas, ne tikai manis
rakstītās, arī R. Blaumaņa, O. Rupaiņa,
Apšenieka u.c., jo tur ielikta tāda cilvēku
sirds degsme un mīlestība, ka nespēju šķirot. Visās ir izdzīvotas lugu varoņu gaitas,
ir piedzīvotas nebijušas emociju noskaņas.
Nē, man tiešām nav mīļāko lugu, tās visas
ir jaukas, jo kādu brīdi piederējušas
mūsu dzīvei.”
- Kā zināms, Nacionālā teātra
aktieri pirms izrādēm „Latgola.lv”
un „Latgola.lv 2” iedvesmu smēlušies
tepat Baltinavā, strādājot lugā minētos lauku darbus. Kā aktieriem
veicās?
„Man grūti par to spriest, jo biju
vērotājs no malas. Aktieri darīja savu
darbu- kā lika režisors Valdis Lūriņš, tā
arī notika. Viņi jau spēlēja savu lomu,
tikai fotogrāfiju veidā. Protams, tur bija
bezierunu pakļaušanās, jo no tā atkarīga viņu alga. Mani aktieri vispirms filozofē, tad tikai dara. Es par to neiespringstu,
paldies viņiem, ka nāk un darbojas, ka ar
prieku dara slavenu Baltinavas vārdu
Latvijā.”
- Vai arī ikdienā sevī novērojat kādas
Annes rakstura iezīmes?

„Annas raksturs ņemts no manas
mammas, bet par bērniem var teikt visiem
zināmo latviešu sakāmvārdu, ka „ ābols jau
nekrīt tālu no ābeles.” ”
- Kur smeļaties iedvesmu lugu
scenārijiem?
„To es nezinu, tie atnāk paši. Reizēm
krājas pamazītēm, reizēm atskrien kā negaidīts lietus. Tagad esmu sākusi pierakstīt tos
skatus, kas pēkšņi iešaujas i prātā, un tu
skaidri zini, ka tas der kādai lugai. Vislabāk
notikumi man nāk acu priekšā tad, kad kaut
kur braucu un skatos pa logu, lasu dzērvenes purvā, sēņoju vai ravēju dārzā -iztēlē
redzu notikumu gleznas, dzirdu izteiktās
frāzes. Protams, ir arī sarunās noklausīti
gadījumi no baltinaviešu dzīves.”
- Vai Jums piemīt vairāk pūces, vai
tomēr cīruļa dienas režīms?
„Jaunībā biju izteikta pūce, jo labas
darbaspējas un koncentrēšanās parādījās
vakarā. Strādāt ar stundu plāniem un darbu
labošanu varēju tikai pēc deviņiem, kad aizmiga visi četri mani mīlulīši. Tas nebija
slikti, darbojos dažreiz pat līdz vieniem
naktī. Vēlāk lopu dēļ nācās mainīt ieradumus, bija jāceļas agri un visi rīta darbi
jāapskrien līdz skolas laikam. Bērni izauga,
tāpēc lopu turēšana kļuva neaktuāla, bet
ieradums agri celties palika. Tagad esmu
augšā sešos un laboju darbus, jo vakarā
vairs nespēju koncentrēties, pārāk liels
nogurums. Vasarās, kad nav burtnīcu, eju
ravēt un baudu rītu. Esmu kļuvusi par cīruli.
Bet varbūt ar visiem tā notiek?”
Madara Balode
Foto: Vilhelms Laganovskis

Apaļo jubileju atzīmēs kuplā tuvinieku pulkā

Un kas par to, ka gadu vesels klēpis,
Kā pļavu ziedi laika vāzēs mirdz,
Gan sūrumu, gan prieku katrs slēpis,
Bet viss ir bijis vajadzīgs priekš sirds.
Lai sajustu - cik dzīve tomēr skaista,
Kur tā kā darba bite vari būt,
To sudrabu no mirkļa kārēm vācot,
Kas neapsūb un vējos nepazūd!
/ K. Apšukrūma /
Februārī apaļu 80 gadu jubileju
svinēja ilggadējā Baltinavas etnogrāfiskā
ansambļa dalībniece Anna Mežale.
Lai apsveiktu seniori un pasniegtu
domes piešķirto atzinības rakstu, novada
domes priekšsēdētāja Lidija Siliņa un sabiedrisko attiecību speciāliste Madara
Balode ciemojās gaviļnieces mājās. Anna
ciemiņus cienāja ar gardu tikko ceptu kūku,
ko cepusi vedekla Aelita. Vedekla vienmēr
uz visiem svētkiem gatavojot gardas tortes.

Telefons gaviļniecei visu
dienu zvanot- svētkos jubilāri
sveikuši gan radiņi, gan skolas
biedrenes. Vakarā gaidāmi arī
ciemiņi.
Anna dzimusi Baltinavā,
dzīvojusi netālu savas tagadējās dzīvesvietas. Pabeigusi
Puncuļevas pamatskolu, 17
gados sākusi strādāt par pastnieci. 1953. gadā sāka strādāt
kolhozā „Dzintars” par kasieri
un rēķinveža vietnieci, pēc sešiem gadiem - turpat kolhozā
par traktoru brigādes uzskaitvedi. 1962. gadā Anna Mežale
sāka strādāt par laukkopības
brigadieri, bet no 1977.gada –
par kompleksa „Dzintari”
lopkopības brigadieri līdz pat
aiziešanai pensijā. Turpat par
traktoristu strādāja arī vīrs. Neklātienē Rīgā 2 gadu laikā izmācījās grāmatvežu skolā.
Pensionāre
ir
bagāta
vecmāmiņa- 6 mazbērni un nu jau arī 2
mazmazbērniņi, kas katrreiz braucot ciemos cenšas palīdzēt dažādos darbiņos.
No 2000. gada Anna dzied etnogrāfiskajā ansmblī. Kolhoza laikā dziedājusi arī
korī. No rokdarbiem vislabāk patīkot
adīšana. Anna pastāstīja savas ģimenes
svētku tradīcijas- pirms katriem Ziemassvētkiem viņa saada cimdus un zeķes, tad
svētkos dāvina tuviniekiem.Sanāk jauka
apdāvināšana, kad visi svētkos sabrauc.
Parasti drīz pēc svētkiem jau atkal jāsāk
adīt, lai sagādātu dāvanas nākamajiem
Ziemassvētkiem.
Šie svētki Annai ir īpaši jo tiks svinēti
kuplākā radu un draugu pulkā, tāpēc lielās
svinības nedaudz atliktas, uz februāri.
Vēlēsim Annai Mežalei stipru veselību,
spēku un enerģiju!
Teksts, foto: Madara Balode
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2015. gada janvāris

Skolu ziņas
Aktivitātes BKI

Tematiskā pēcpusdiena skolā

Šī mācību gada 13. janvārī skolā tika
noorganizēta tematiskā pēcpusdiena
dabaszinībās un ģeogrāfijā skolēniem, kuri
apgūst nosauktos mācību priekšmetus.
Piedalījās 2.,3.klases un 5.klases skolēni jaunākajā klašu grupā.Vecākajā grupā dalību
ņēma 7.klases un 8.,9. klases skolēni.
Pirmais uzdevums bija - darbošanās ar
interaktīvo tāfeli, ,,iesildīšanās” vingrinājumi
visiem skolēniem ar noteiktu darbības veikšanu. Šeit bija jāpielieto apgūtās zināšanas, prasmes un iemaņas.Apskatījām tēmas par dzīvnieku daudzveidību, iedalījumu, dzīvesveidu,
kā arī likām puzzli uz tāfeles.
Otrais uzdevums- katra klašu grupa pildīja darba lapas ar noteiktu mērķi. Bija jāatsauc
atmiņā zināmās lietas, kas bija mācītas ģeogrāfijas stundās. Tēmas par Latviju, savu
dzīvesvietu u.c.tēmām.
Trešais uzdevums- katrs skolēns pildīja individuāli savu darba lapu, ierakstot dzīvās
vai nedzīvās dabas pārstāvim, objektam vai cilvēka darinātam priekšmetam pareizo nosaukumu. Visi rezultāti tika apkopoti un izvērtēti.
Jaunākajā grupā labākie rezultāti bija 2.,3. klases meitenēm- Elēnai un Kristīnei, kuras
saņēma nelielas balvas. Vecākajā grupā labākie izrādījās 7. klases skolēni- Kristīne un
Normunds. Malači, jo arī pārējie skolēni darbojās ļoti aktīvi un izrādīja interesi par
pēcpusdienas norisi.
Teksts, foto: Skolotāja Violenta Kubuliņa

Sācies Meža Olimpiādes pusfināls
Anda Sproģe, LVM Komunikācijas projektu
vadītāja ziņoja, ka šogad Meža Olimpiādē piedalījās 109 Latvijas skolas. Skolotāji ir iesūtījuši
316 stundu aprakstus. Tas ir rekordliels stundu aprakstu skaitu, kas nozīmē, ka aizvien vairāk skolēnu Latvijas skolās mācās ārpus klases telpām. Šī gada tēma – sociālās
zinības mežā – ir bijusi iedvesmu rosinoša daudz interesantām integrētajām nodarbībām
dažādu priekšmetu skolotājiem. Žūrija ir izvērtējusi visus iesniegtos darbus un nosaukusi
2. Meža Olimpiādes kārtai izvirzīto skolu pedagogus. Izvirzīto pedagogu vārdus, uzvārdus
un informāciju, Anda Sproģe aicināja lasīt www.mammadaba.lv/skolam sadaļā „Meža
olimpiāde”.
V. Kubuliņa priecīgi saka, ka 2. Meža Olimpiādes kārtai izvirzīta arī Baltinavas Kristīgā
internātpamatskola un skolotājas Inetas Cibules darbs.
Sarunā ar skolotāju Inetu noskaidrots, ka viņas vadītā stunda „Meža tūristi” notika
Baltinavas parkā. Septītās klases skolēni izspēlēja lomu spēles, lai veicinātu izpratni par
dabas saudzēšanu, mīlestību pret dabu, attīstītu sadarbības prasmes. Viņa mēģinās piedalīties pusfinālā un rosinās skolēnus būt aktīviem līdzdalībniekiem, dabas draugiem.
Lai veicas!
Teksts: Skolotāja Violenta Kubuliņa

Tiekas sporta skolotāju seminārā
Stopiņu novada Gaismas internātpamatskolā 2015. gada 8. janvārī notika Latvijas
Speciālās Olimpiādes (LSO) sporta skolotāju 2014. gada noslēguma seminārs, kura
darba kārtībā bija dažādas aktualitātes. LSO finanšu pārskats par 2014. gadu un jaunā
2015.gada sporta kalendāra apspriešana un apstiprināšana. Tam sekoja plašākas diskusijas
par LSO stratēģisko plānu 2015.-2020. gadam.. LSO izlases atlases kritēriju apspriešana
un apstiprināšana.
LSO katru gadu rīko apmēram13-15 reģionālās un nacionālās sporta sacensības, kurās
piedalās vidēji 2500 bērni no speciālajām internātpamatskolām, tai skaitā Baltinavas
Kristīgās internātpamatskolas audzēkņi. Mūsu skola jau trešo gadu ir LSO pilntiesīga
dalībniece, tādā veidā nodrošinot iespēju sportot ikvienam skolas skolēnam, vidēji 12
dažādos sporta veidos. Labākie sportisti pārstāv savu valsti un ar saviem panākumiem nes
Latvijas, arī Baltinavas, vārdu pasaulē.
Skolēni ir piedalījušies starptautiskās sacensībās – Austrijā, Gruzijā un mājup atgriezās
ar medaļām.
Teksts: Sporta skolotāja Janīna Keiša

Panākumi boulinga sacensībās
Internātpamatskolu boulinga līgā Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas
komanda aizvada veiksmīgu sezonu! Pēc piecu spēļu rezutātiem Baltinava ir 1.vietā
ar 8615 kegļu summu ( 2.vieta 7277 ķegļi) un 46 uzvaras punktiem. Jāatzīmē arī
sportistu individuālais sniegums - Jeļena Hardina 1. vieta (vidējais rezultāts - 108,1), Ieva
Mičurova 2. vieta (vidējais rezultāts - 99,1), Andis Timenieks 1. vieta (vidējais rezultāts 129,6), Aleksandrs Jerjomins (vidējais rezultāts - 103,2). Veiksmi sacensībās arī turpmāk!
Teksts: Sporta skolotāja Janīna Keiša

Jaunākās vērtēšanas tendences
Baltinavas Kristīgās skolas direktora vietniece mācību darbā V. Kaša apmeklēja
kursus Balvu pamatskolā par jaunākajām tendencēm vērtēšanā. Kursus vadīja skolotāja G. Pugeja, kura pati ikdienā darbojas ar balsošanas pultīm, kā vērtēšanas instrumentiem. IT skolā nostiprina pozīcijas un skolēniem patīk novitātes mācību darbā, kas tādejādi
tuvina viņus modernajai pasaulei, kur viss notiek informācijas un tehnoloģiju vidē.
Teksts: Skolotāja Gunita Prokofjeva
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Vispārizglītojošo skolu skolotāju ziemas conference
„Tu, Dievs, esi bagāts žēlastībā visiem, kas
Tevi piesauc. Neviena Tev līdzīga nav starp
dieviem, Kungs, un nekas nelīdzinās Taviem
darbiem, ko Tu esi darījis.’’ (86.psalms) Šie
Svēto Rakstu vārdi bija vadmotīvs vispārizglītojošo skolu skolotāju konferencei, ko
organizēja Latvijas Kristīgo skolotāju asociācija, Latvijas Kristīgā Misija un Latvijas
Evanģēliskā alianse. Šādas konferences notiek
trīs reizes katru mācību gadu. Latvijas Kristīgā
misija, sadarbībā ar Latvijas Kristīgo skolotāju
asociāciju, Rīgas Misiones baptistu draudzi, Latvijas Evaņģēlisko aliansi, Jaunatni ar Misiju un
citām kristīgām organizācijām jau 17.gadu rīko
skolotāju konferences „Bībeles principu
integrācija izglītībā”, kas ir ieguvušas Latvijas
skolotāju atsaucību un atzinību.
Ielūgumā uz konferenci mācītājs Pēteris
Samoiličs rakstīja: „Apsveicam jūs gada gaišākajā un siltākajā laikā - gaišākajā tādēļ, ka
Dieva žēlastības gaisma Ziemassvētkos atspīdējusi pār visiem cilvēkiem, un siltākajā - jo Viņa
mīlestība ielīst katrā sirdī, kas Viņu uzņem, un
silda nerimstoši. Vēlam jums svētīgus, mierīgus
un gaiša prieka bagātus Kristus dzimšanas svētkus un lai jaunajā 2015.gadā gaišums un siltums
piepilda jūsu sirdis un visu gadu staro jūsos!”
Konferences atklāšanā runāja Jānis Pujats Romas Katoļu Baznīcas kardināls.
Konferencē mācīja: Rite Mayers - skolotāja,
mācību programmu veidotāja no Spānijas;
Nikolai Poliakov - semināru vadītājs, misionārs
Kamčatkā no Ukrainas; Andrei Ushkarev - bijis
iesaistīts cilvēktirdzniecībā, tagad darbojas, lai
glābtu meitenes no verdzības, no Krievijas;
Lysette Klop - bijusi policiste Nīderlandē, misionāre Latvijā; Al Akimoff - JAM Slāvu kalpošanas direktors, misionārs, kalpo kā skolotājs, no
ASV, Wally Schoon - Bībeles pasniedzējs no
Zviedrijas un citi.
Tēmas: konferencē lektori mācīja par
dažādām tēmām, kas aktuālas skolotāju darbā ar
bērniem, ģimenēm kā arī tika runāts par

tendencēm, kas skar un ir izšķirošas visai
sabiedrībai.
Sertifikāti, kas liecinās par mācību programmas „Bībeles principu integrācija izglītībā”
kursa beigšanu, tiks izsniegti aprīļa konferencē
skolotājiem, kas būs piedalījušies divās vai trijās
šī mācību gada konferencēs. Aicināti: izglītības
iestāžu direktori, skolotāji, kuri pašlaik strādā
skolā. Laipni tika aicināti arī krievu valodā
runājoši skolotāji, jo tulkojums bija arī krievu
valodā.
Kā katrā konferencē, arī šajā bija Dieva
slavēšana, ko vadīja mūziķis Valdis Indrišonoks
ar grupu.
Sestdien, 17. janvārī skolotāji noklausījās
sekojošas lekcijas – „Sirds, kas vieno skolotāju
ar skolēnu” (Rite Meyers), „Prostitūcija Latvijā”
(Lysette Klop- agrāk bijusi policiste Nīderlandē,
tagad dzīvo Rīgā), „Svētības spēks” (Nikolai Poliakov – semināru vadītājs, misionārs Kamčatkā
no Ukrainas), „Glābšana – kas tas ir?” (Wally
Scoon – misionārs, Bībeles skolotājs no Zviedrijas. Divas skolotāja – Elita Kleinhofa – Prūse
un Inga Linde sniedza liecības par to, kā Jēzus
ienāca viņu dzīvē un kas līdz ar to mainījās.
Svētdien bija sestdienas lekciju turpinājums,
slavēšana kopā ar V. Indrišonoka grupu un
svētība skolotāju mājupceļam.
Lekciju noslēgumā interesentiem bija
iespēja pieteikties uz vieslektoru lekcijām
Latvijas skolās. Un tā – 10.februārī Baltinavā
viesosies Lysette Klop (agrāk bijusi policiste
Nīderlandē, tagad dzīvo Rīgā), kura lasīs lekciju
par cilvēktirdzniecības un prostitūcijas jautājumiem Latvijā un Eiropā. Uz šo lekciju tiek
aicināti ne tikai Baltinavas skolu skolēni, bet arī
Baltinavas novada iedzīvotāji.
Teksts: Baltinavas Kristīgās
internātpamatskolas skolotāja
Marita Kušnire

Svētā Mise skolā
2015. gada 13. janvārī skolā notika pirmā Svētā Mise šajā gadā, kuru vadīja
Baltinavas Romas katoļu draudzes prāvests Staņislavs Prikulis. Pirms Svētās Mises
vairāki skolēni pieņēma Grēksūdzes Sakramentu.
Svētā Mise sākās ar ievadvārdiem „Tavu vārdu es darīšu zināmu saviem brāļiem.
(Ps.22,23)”. Svēto Rakstu dienas lasījumu lasīja galdnieku palīga 2. kursa audzēkne Jeļena
Hardina. Tas bija lasījums no vēstules ebrejiem. Šajā lasījumā galvenā doma bija par to,
ka visu pakļaujot viņam, Dievs nav atstājis nekā, kas viņam būtu pakļauts. Galvenajā lasījumā prāvests Staņislavs lasīja no Jēzus Kristus Evanģēlija, ko uzrakstījis svētais Marks,
par Jēzus mācību Kafarnaumas pilsētā sabata dienā un par Jēzus Kristus tikšanos ar nešķīsta
gara apsēstu cilvēku. Prāvests runāja par to, ka Jēzus laikā cilvēki īsti neizprata Jēzus sūtību
un brīnījās par viņa spējām. Arī tagad Jēzus mums vienmēr ir blakus, un viņš aicina mūs
visus pie sevis.
Mises noslēgumā prāvests skolēniem vēlēja labus panākumus jaunajā gadā, izturību,
pacietību un paklausību. Mise noslēdzās ar visu kopīgi dziedāto lūgšanu „Esi sveicināta,
Marija!’’.
Teksts: Skolotāja Marita Kušnire

Bibliotēkas aktualitātes BKI
Skolas bibliotēkā apskatāmas divas izstādes „Lasītākā grāmata 2014” un „Esi
sveicināts, Kazas gads! ”. Izstādē par jaunā kazas gada tematiku, bibliotekāre Sarmīte
Bukša apmeklētājiem piedāvā informāciju par to, kas iespējams mūs varētu interesēt
jaunajā gadā- kas jāģērbj mugurā, kas jādara veiksmei.
Otra izstāde ir bibliotekāres kopdarbs ar
bibliotēkas čaklākajiem lasītājiem. Skolēni,
kam ikdienā patīk lasīt grāmatas, katrs izvēlējās vienu savu mīļāko grāmatu un izvietoja to
izstādē. Kā savu favorīti 7. klases skolniece
Kristīne Nokolajeva atzinusi – „Mēs visi bērni
no trokšņu ciema”. Otrā kursa kursante Jeļena
Hardina par savu mīļāko grāmatu atzinusi A.
Lindgrēnas darbu „Lenebergas Emīls”.
„Fabulas bērniem” ir Ievas Krūmiņas mīļākā
lasām viela. Jaunāko klašu meitenēm aktuāla
ir sērija „Reiz dzīvoja”, grāmatas par
„Apburto princesi” un „Pelnrušķīti”. Mārcis Vorobjovs, kā savu mīļāko grāmatu nolūkojis
sērijas „Kas ir kas” enciklopēdiju „Auto”. Bibliotekāre atzīst, ka priecē bērnu grāmatu
izvēle, grāmatas ir dažādas, kā piemēram, izstādē savu vietu atradusi ir V. Plūdoņa dzejoļu
grāmata „Dzejoļi bērniem”.
Teksts: Bibliotekāre Sarmīte Bukša
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Mūzikas un mākslas skolā

Aktivitātes BVSK
Karnevāls - 2015

2015. gads pēc ķīniešu kalendāra ir
zilās koka Aitas (Kazas) gads. Aita ir
viens no ķīniešu mīļākajiem dzīvniekiem. Viņi uzskata, ka aita nes laimi,
prieku un mīlestību. 16. janvārī Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņus,
pedagogus, vecākus un tehniskos darbiniekus uz Karnevālu - 2015 ciemos aicināja
pati Aita, jo karnevāla tēma bija – Nāc
Aitas gadā ciemoties!
Skolēni kopā ar saviem skolotājiem
izplānoja un iestudēja priekšnesumus –
dziesmas, dejas, rotaļas un skečus. Maskas
izvēlējās un izgatavoja atbilstoši savam priekšnesumam. Pirms karnevāla skolotāja Lilita
Kūkoja ar 6. un 7. klases skolēniem izgatavoja dekorus – baltas kartona aitiņas, ko izmantoja zāles noformējumam.
Kā parasti, karnevāls iesākās ar masku parādi, lai parādītu žūrijai, ko veidoja vecāku
pārstāvji, cik skaistas un oriģinālas ir
pašu veidotas maskas, cik prasmīgi
protam iejusties tēlā, darboties brīvi
un atraktīvi. Vakara gaitā katrs skolotājs ar skolēnu grupu rādīja savu
priekšnesumu, piedalījās rotaļās,
mīklu minēšanā, ko organizēja direktore Marija Bukša; jautrā, enerģiskā
dejošanā dīdžeja- skolotāja Aigara
Bukša vadībā. Dejošanā iesaistījās
gan skolēnu vecāki, brāļi un māsas,
gan žūrijas komisija.
Žūrija noskatījās un izvērtēja
grupu priekšnesumus. Skolotāja Romualda Dāvida ar audzēkņiem ieguva nomināciju Ragainākā saime. Nomināciju -Spicākais un stilīgākais priekšnesums- izpelnījās skolotājas
Ivetas Gabrānes audzēkņi. Idejiski filozofiskākā priekšnesuma statusu ieguva skolotājas
Marijas Bukšas, Airas Sekaces un audzēkņu priekšnesums. Izrādījās, ka nominācijāVisrosīgākā Kaza- titulu piešķira Agnesei Razminovičai, skolotājas Jeļenas Andrejevas
audzēknei. Nomināciju- Skanīgi elegantākais priekšnesums- ieguva skolotājas Ilonas
Bukšas audzēkņi. Gan skolotāji, gan bērni balvās saņēma saldumus.
Žūrija apbalvoja arī individuālās maskas - Āzi, ko tēloja Nika un Guna, kā arī Elvis;
Vucunu - Domeniku Slišānu; Zirgu – Martu Kozlovski; Gaili un Vistu – Kati un Sindiju;
Vilku –Māru Laganovsku.
Karnevāls izdevās interesants, pozitīvām emocijām bagāts un lustīgs!
Teksts: Lilita Kūkoja
Foto: Marija Bukša

Piedalāmies izstādē – konkursā „Lidice 2015”
Valsts izglītības satura centrs ( VISC) sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu un izglītības iestādēm katru gadu rīko bērnu mākslas
izstādi – konkursu „Lidice 20…” Apvienoto Nāciju Organizācija 2015. gadu pasludinājusi par Gaismas gadu. UNESCO Čehijas Republikas Nacionālā komisija aicināja 43.
Starptautisko bērnu mākslas izstādi – konkursu „Lidice 2015” veltīt tēmai „Gaisma”.
Konkurss notiek divās kārtās : 1. kārta – Latvijā 2015. gada janvārī – februārī, bet 2.
kārta - Čehijā no februāra līdz decembrim. Visi konkursa 1. kārtas laureātu darbi tiek
izvirzīti izstādei – konkursam Čehijā.
Arī šogad Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas programmas „Vizuāli plastiskā
māksla” audzēkņi – Edvarts Ločmelis ar
radošo darbu - „Knišļi uz gaismu”, Aleta
Ločmele (darbs „Visi domā, ka es guļu, bet
es lasu zem segas. Ar lukturīti.”), Nils
Miethke (darbs „Esi redzams!”), Domeniks
Slišāns(darbs „Tik viegla un gaisīga!”) un
Alise Kokoreviča (darbs „Gaismiņš”)
skolotājas Indras Keišas vadībā piedalījās
izstādē –konkursā. Saviem gleznojumiem,
kurus izpildīja guašas tehnikā, skolēni paši
izvēlējās īpašus nosaukumus.
Teksts, foto: Lilita Kūkoja

Notikumi PII

Veidojam aitiņu izstādi
Sagaidot aitas un kazas gadu,
Baltinavas bērnudārzā ir izveidota
izstāde „Aitiņ, mana sprogainīte,
kaziņ, mana ragainīte”. Iestādes
audzēkņi un darbinieki izstādē ir izvietojuši rotaļlietas, kas attēlo aitas vai kazas,
grāmatas un zīmējumus ar šo dzīvnieku
attēliem. Bērni, kuri apmeklē bērnudārzu,
izstādē var aplūkot arī izstrādājumus no
aitu vilnas, ko ir izgatavojušas audzēkņu
māmiņas.
Teksts, foto: PII vadītāja Ilze Ločmele

Pieminot 1991. gada janvāra barikādes
20. janvārī Baltinavas vidusskolā
svinīgā pasākumā atcerējās 1991. gada
janvāra barikādes. Vēstures skolotāja Inta
Ludborža, uzrunājot skolēnus un skolotājus, atgādināja vēsturiskos notikumus
pirms četrpadsmit gadiem, atgādināja
tautas vienotību un drosmi, no visām Latvijas malām dodoties uz barikādēm, lai nosargātu dzimtās zemes neatkarību. Tika
atskaņoti ieraksti no 1991. gada barikāžu
laika Latvijas radio ziņu raidījumiem. Skolēni lasīja fragmentus no barikāžu dalībnieku
atmiņu stāstiem, kā arī mūsdienu skolēnu paustās domas par šiem vēstures notikumiem.
Jaunieši dziedāja Jura Vilcāna dziesmu „Celies, pirmais stāvs!”. Šo dziesmu no folkgrupas
„Akcents” pagājušā gadsimta astoņdesmito gadu repertuāra var dēvēt par Atmodas laika
himnu. Ar klusuma brīdi tika godināta janvāra barikādēs bojā gājušo piemiņa.
Tautas kolektīvā atmiņa ir neatņemama mūsu identitāti veidojošā sastāvdaļa. Paldies
vēstures skolotājai Intai, kas mūsu skolā un visā Baltinavā veic svētīgu darbu, kopjot tautas
atmiņu, organizējot pasākumus, kas palīdz labāk apjaust Latvijas vēstures nozīmīgos
notikumus.
Teksts, foto:Imants Slišāns,
Baltinavas vidusskolas direktors

Erudīcijas pēcpusdiena
Lai veicinātu aktīvāku un interesantāku
skolēnu brīvā laika pavadīšanu, Baltinavas
vidusskolas skolēnu padome organizēja erudīcijas pēcpusdienu, kas norisinājās 16. janvārī,
pēc 6. mācību stundas, vidusskolas aktu zālē.
Šoreiz skolēnu padomes mērķis bija noskaidrot, kura tad ir viserudītākā un atjautīgākā klase
Baltinavas vidusskolā. Pēcpusdienā piedalījās 6
klašu komandas no 7. līdz 12. klasei. Katru klasi
pārstāvēja 4 visatjautīgākie un gudrākie skolēni, kas mērojās ar zināšanām savā starpā, lai
pierādītu, ka ir visspēcīgākie.
Erudīcijas pēcpusdienas sākumā skolēnu padomes prezidente Agita visus dalībniekus
iepazīstināja ar noteikumiem, kas bija pavisam vienkārši – katrai klasei bija jāatbild uz 10
jautājumiem, katrs no tiem bija saistībā ar tēmu – Latvija. Klases komandai bija uzdevums
izvirzīt kapteini, kam tika dota iespēja izvēlēties vienu no sešām jautājumu tēmām – vēsture,
ģeogrāfija, daba un zinātne, kultūra, sports un vispārīgi jautājumi. Komandai bija tikai viena
minūte laika, lai izdomātu un pateiktu pareizo atbildi, un tas nemaz nebija tik viegli, jo jautājumi
bija diezgan sarežģīti un ‘āķīgi’. Katra komanda, atbildot pareizi uz uzdoto jautājumu, saņēma
divus punktus, taču, ja atbilde bija nepareiza, uz jautājumu automātiski varēja atbildēt nākamā
komandai, kas tādējādi varēja sev nopelnīt papildus punktus par pareizo atbildi. Spēles gaitā
katra komanda varēja izmantot papildiespēju – klases audzinātāja vai kāda cita skolotāja
palīdzība, kurā skolotājs varēja palīdzēt atbildēt uz uzdoto jautājumu. Šādu iespēju izmantoja
katra klase. Tēma „vispārīgi” sastāvēja no sarežģītiem jautājumiem, taču tie, neskatoties uz sarežģītību, beidzās visātrāk. Kurš gan varēja zināt, ka adatu terapiju sauc par akupunktūru? Tēmā
bija arī jautājums par to, kā vēl sauc varavīksni, kuru mēnesi senatnē dēvēja par rudzu mēnesi,
u.c. Ļoti aktīvi skolēni atbildēja uz jautājumiem, saistībā ar kultūru. Piemēram, kurš ir izcilākais
latviešu literārās pasakas meistars, kurš tēlnieks ir Brīvības pieminekļa autors, u.c. Nemaz tik
viegli nebija atbildēt arī uz jautājumiem saistībā ar dabu un zinātni, kā arī ar sportu, ģeogrāfiju
un vēsturi. Pēcpusdienas laikā aktu zālē valdīja jautra atmosfēra, jo, atbildot uz āķīgiem jautājumiem, varēja pārliecināties, ka skolēniem piemīt laba humora izjūta.
Vērtēšana notika divās klašu grupās. Kā spēcīgākie un erudītākie vidusskolas grupā
izrādījās 10. klases skolnieki. 11. klase ieguva 2. vietu, un 12. klase izcīnīja godpilno trešo
vietu. Pamatskolas klašu grupā erudītākā klase ir 8., 2. vietā ierindojās 7. klase, bet 9. klase
ieguva 3.vietu.
Teksts: Beāte Graudumniece
Foto: Imants Slišāns

„Labākās liecības” konkurss
Lai veicinātu skolēnu motivāciju uzlabot savu sekmju līmeni, Baltinavas vidusskolā jau vairākus gadus tiek organizēts konkurss „Labākā liecība”. Divas reizes
gadā- 1. semestra un mācību gada noslēgumā tiek apkopoti divi rādītāji- skolēnu
individuālā vidējā atzīme un klases kolektīva vidējās atzīmes pieaugums, salīdzinot
ar iepriekšējo mācību posmu.
Ziemassvētku eglītes svētkos tika paziņoti „Labākās liecības” konkursa rezultāti
2014./2015. mācību gada 1. semestrī. Pamatskolas (5.-9. klašu) grupā augstākā vidējā
atzīme- 9. klases skolniecei Arīnai Bistrovai (9,25 balles), vidusskolas (10.-12. klašu)
grupā- 12. klases skolniecei Beātei Graudumniecei (9,14 balles). Savukārt uzvarētāji,
salīdzinot klašu kolektīvu vidējās atzīmes pieaugumu, 1. semestra noslēgumā bija 8. klase
pamatskolas posmā un 10. klase vidusskolas
posmā. Janvārī, uzsākot 2. semestri, uzvarētāju klašu kolektīvi saņēma balvu- torti, bet
konkursa uzvarētājus, kas izrādīsies labākie
mācību gada noslēgumā, gaida galvenā balvaskolas autobuss klases ekskursijai. 1. semestra
noslēgumā skolēni saņēma arī Baltinavas
vidusskolas atzinības rakstus par labām un
teicamām sekmēm 2014. gadā. Lai labas
sekmes un vēlme neapstāties pie sasniegtā !
Teksts, foto: Imants Slišāns,
8. klase kopā ar audzinātāju.
Baltinavas vidusskolas direktors
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Dažādi

Iespēja medību entuziastiem!

2015. gada janvāris

Afišas

„Mednieku apmācību centrs”
februārī, martā komplektē grupu mednieka un
medību vadītāja apliecības iegūšanai Baltinavā.
Kvalitatīvi, profesionāli.
Pieteikties pa tālr. 29282027 vai www.lmac.lv

„Ceļvedis mājražošanā”–palīgs ikvienam
Latvijas lauku konsultāciju un izglītības
centrs (LLKC) ir sagatavojis praktisku ceļvedi
mājražotājiem, kas vienkāršā valodā skaidro, kā
ražot pārtikas produktus atbildīgi, ievērojot
labas higiēnas praksi.
Uzsākot produktu ražošanu mājas apstākļos, jaunajiem uzņēmējiem būtiskus šķēršļus rada izpratnes
trūkums par likumdošanu, kas attiecas uz higiēnas
normu ievērošanu. Bieži vien tas šķiet sarežģīti un
grūti izprotami, kavējot arī darbības oficiālu reģistrēšanu.
Lai sekmētu labāku šo jautājumu izpratni, kopīgi ar nozaru speciālistiem no Latvijas
Lauksaimniecības universitātes un Pārtikas veterinārā dienesta ir sagatavots šis praktiskais
ceļvedis. Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs izdevumā „Ceļvedis mājražošanā”
vienkopus apkopojis svarīgāko informāciju par PVD prasībām mājražošanā, ieteikumus
mārketingam, pieredzes stāstus.
Ceļveža elektroniskā versija pieejama interveta vietnē: http://laukutikls.lv/nozares/partika/raksti/celvedis-majrazosana

Noderīga informācija tiem, kuriem interesē produkcijas noieta
iespējas vietējā tirgū
Turpinot izglītot lauksaimniekus, kā
realizēt savu produkciju veikalos, 2015.
gada pirmajā pusē lielākais vietējais veikalu tīkls Latvijā „top!” sadarbībā ar
Zemkopības ministriju (ZM) un Latvijas
Lauku konsultāciju un izglītības centru
(LLKC) rīkos piecus reģionālus seminārus.
Šajos semināros zemniekiem būs iespēja ne
vien iegūt noderīgu informāciju par produkcijas realizēšanu, bet arī LLKC pārstāvji informēs par prasībām produkcijas realizācijai
tirgū un nacionālajām pārtikas kvalitātes
shēmām.
Edvīns Bergmanis, veikalu tīkla „top!”
līdzīpašnieks: „Ņemot vērā to, ka iepriekšējā
gadā veiksmīgi tika aizvadītas pirmās apmācības, kā rezultātā veikalu tīkls „top!” uzsāka
sarunas par iespējamo sadarbību ar vairāk
nekā pieciem produkcijas ražotājiem, šogad
kopā ar LLKC nolēmām ne vien turpināt, bet
arī paplašināt sadarbību šo semināru organizēšanā, lai varētu sasniegt vēl vairāk cilvēku
visā Latvijā un piedāvāt plašāku un kvalitatīvāku informāciju. Vēlos vēlreiz uzsvērt, ka ikvienam zemniekam pat ar nelielu daudzumu
saražotās produkcijas ir iespēja tikt veikalu
plauktos. Galvenais jāzin sadarbības pamatprincipi un tas, kā sagatavot produkciju tirgo

šanai veikalos. Šo visu noderīgo informāciju
un praktiskus padomus sniegsim visiem semināru apmeklētājiem.” LLKC pārstāvji zemniekus semināros informēs arī par prasībām,
kādas nepieciešams ievērot, lai savu saražoto
produkciju varētu realizēt tirgū. Tāpat semināra dalībnieki tiks iepazīstināti ar kārtību, kā
notiek bioloģisko un integrēto saimniecību
atzīšana, un noteikta produkcijas atbilstība
zaļajai vai bordo karotītei.
Semināri zemniekiem tiek organizēti ar
mērķi, lai veicinātu labāku un efektīvāku vietējo ražotāju un veikalu tīklu sadarbību.
Apmeklējot šīs apmācības, lauksaimnieki ne
vien uzzinās par iespējām, kā realizēt savu
produkciju veikalos, bet arī to, kā labāk
komunicēt ar tirgotājiem, sagatavot piedāvājumu un pēc tam arī produkciju tirgošanai
veikalos, kā arī to, kādas ir būtiskākās lietas,
kas jāņem vērā, sadarbojoties ar veikaliem.
Pirmais izglītojošais seminārs lauksaimniekiem šogad notika jau 30. janvārī Valmierā.
Otrais seminārs paredzēts 13. februārī
Liepājā, bet trešais notiks 27. februārī
Rēzeknē. Nākamais pasākums noritēs 13.
martā Bauskā, savukārt noslēdzošais seminārs
paredzēts 27. martā Talsos.

Žetonus saņems:
Elvis Bartkevičš
Guna Gamazina
Beāte Graudumniece
Agita Keiša
Lāsma Mežale
Andris Mežals
Airita Ivanova
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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