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Baltinavas
Vēstis
Baltinavas novada domes
informatīvais izdevums

Līgodama vien atnāca
Tā līksmā Jāņu diena:
Pār siliem, pār mežiem
Ienāk manā sētiņā.

Līgošana pie Jāņu ugunskura

Jūnijs - mēnesis, kas iezīmē gada vidusposmu. Zāļu un ziedu mēnesis ir laiks,
kad rītausma ar rītausmu tiekas. Jūnijs
ir kuplu pļavu, pirmā siena vāla un
pirmo ogu laiks. Šomenēs saimniecēm
aktuāla dobju ravēšana un irdināšana, sausā laikā – dārza laistīšana.
Rūpējoties par piemājas teritoriju estētisko skaistumu, šomēnes it īpaši
regulāri pļauta zāle. Jāteic, zāliens šogad aug kā sēnes pēc lietus, pateicoties mitrajiem laikapstākļiem.
Ar dziesmām un dančiem pavadījām vasaras saulgriežus. Sievas steidza
ievākt augu un zālīšu krājumus, jo pats labvēlīgākais laiks, ir tieši pirms
Jāņu nakts. Nu dienas atkal taps īsākas, naktis garākas un garākas. Bet
nebēdāsim, ja arī vasara straujiem soļiem rit uz priekšu. Vēl priekšā pietiekams laiks, lai spētu paveikt iecerētos lauku darbus, un nodoties gadalaika burvībai. Jācer vien, lai saulīte biežāk mūs aplaimotu ar savu
siltumu un burvību.
Madara
Jāņi ir latviešu gadskārtas svētki,
ko svin vasaras saulgriežos, dienā
kad ir visīsākā nakts un visgarākā
diena. Lai gan īsākā nakts parasti
ir 21. vai 22. jūnijā, publiskas
brīvdienas ir 23. un 24. jūnijā.
Dienu pirms Jāņiem sauca par
Zāļu dienu. Jāņu priekšvakarā
cilvēki iet vākt puķes, no kurām
pin sievietēm vainagus un liek
galvā. Vīriešiem vainagi parasti ir
no ozola lapām. Līgošana saistīta
ar auglību un nelaimju novēršanu.
Baltinavas novadā svētki tika kopīgi ielīgoti pasākumā „Sadzīduosem, sadoncuosem!”. Pasākumu
vadīja atraktīvās sievas Duorte i
Agate. Tā kā laikapstākļi nebija īpaši
labvēlīgi, pasākuma vadītājas sanākušos līgotājus aicināja doties pie
kopīgā Jāņu ugunskura, kas tika laicīgi iedegts, lai sasildītu gan pašdarbniekus,
gan
sanākušos
līgotājus. Jāņuguns dedzināšana
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no saules rieta līdz lēktam ir saistīta
ar ticējumu par gaismas pārnešanu
uz nākamo saules gadu.
Ar skaistām Jāņu dziesmām Baltinavas etnogrāfiskā ansambļa sievas
palīdzēja „uzburt” svētku noskaņu.
Ansamblim pievienojās arī pūtēju
orķestris, kas, spītējot drēgnajiem
laikapstākļiem, izpildīja enerģiskas
melodijas, kuru vadībā ne vienam
vien līgotājām
kārojās izkustēties deju ritmos.
Novada domes
priekšsēdētāja
Lidija
Siliņa
sveica iedzīvotājus ar vasaras
saulgriežu iestāšanos un vēlēja ikkatram
līgotājam savā
sirdī
izjust
svētku burvību un lustīgu noskaņu.

Lai gan svētkus svin ikkatrs, visīpašākie tie ik gadu izdodas Līgām
un Jāņiem, kad tiek sumināti visi šo
latvisko un skanīgo vārdu īpašnieki.
Baltinavas novadā jau ir izveidojusies tradīcija - katros Līgo svētkos
sumināt novada Līgas un Jāņus. Arī
šis gads nebija izņēmums.
Gaviļnieki tika rotāti ar speciāli
svētkiem izveidotām piespraudēm ar

Svētkus kuplināja Baltinavas novada kora dalībnieki ar jestrām dziemām gan latgaļu, gan latviešu
valodā.
Jauniešu deju kolektīvam, izdejojot
deju „Ābrama polka”, uz skatuves
kāpa ciemiņi no Rēzeknes. Dueta
„Paprika” dalībnieces līgotājus
priecēja ar dziesmām - Ja vien sirds
zinātu; Narcise; Tā es Tevi mīlēšu;

ziediem un ozollapām. Gaviļniekiem bija iespēja pirmajiem cienāties ar Jāņu sieru un pašdarināto

Zam ūzula nasiedieju.
„Kamenes deju” izdejoja „Gazspaža” dejotājas.
Pasākuma noslēgumā, pašdarbnieki un dziedošie svētku dalībnieki
vienojās dziesmā „Līgo, māmiņ, līgodama”.
Jāteic, izturīgākie pasākuma apmeklētāji dziesmas turpināja arī pēc
pasākuma oficiālās daļas noslēguma
- kopīgi, pie svētku ugunskura.
Svētku turpinājumā līgotāji līdz pat
rīta gaismai lustējās svētku zaļumballē parka estrādē, kopā ar brāļiem
Puncuļiem.
Teksts, foto: Madara Balode

Jāņu alu. Pēcāk arī pārējie pasākuma apmeklētāji labprāt cienājās
ar tradicionālajiem svētku gardumiem.
Lustīgākus svētkus padarīja atraktīvie jauniešu deju kolektīva dejotāji ar deju „Cūka driķos”. Arī
Baltinavas vokālais ansamblis piedalījās svētku noskaņas veidošanā,
izdziedot dziesmas.
Pasākumā ieradās arī ciemiņi no
Salnavas - dziedošā Šakinu ģimene,
kas izdziedāja dažādas dziesmas .
Dāmu
deju
kolektīva
„Gaspaža”dejotājas, spītējot aukstajam vējam, iesildīja ksatītājus,
izdejojot „Deju labam garastāvoklim”.
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Priekšsēdētājas sleja
Jūnijs pavadīts dažādu svētku norišu un darbu kņudoņā. Burvīgas izlai-

dumu un jaunības dvesmas pārpildīts laiks. Man patīk būt tajā virpulī starp
jaunatni, kur kūsāt kūsā enerģija, uzdrīkstēšanās un sevis apliecinājuma
pieteikumi un, protams, sapņu lidojumu klātbūtne. No viņiem es smeļos
enerģiju un iesaku arī citiem piedalīties
izlaidumos, kaut arī savi bērni jau pasen
skolas beiguši, bet redzēt un apzināties,
ka mums ir jauki bērni - jaunieši, kuri,
rokās sadevušies, dzied „Pi Dīveņa gari
goldi…” ir bauda dvēselei.
Iedvesmojošā pasākumā šomēnes piedalījos Rīgā – Latgales plānošanas reģions kopā ar VARAM Norvēģijas fonda
projekta ietvaros atvēra LATGALES
PĀRSTĀVNIECĪBU pašā Vecrīgas centrā Torņa ielā 4 (blakus Pulvertornim).
Kā atklāšanā sacīja vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrs Romāns
Naudiņš, Latgales pārstāvniecība būs
nozīmīga Latgales jaunajiem uzņēmējiem, kas Rīgā varēs tikties ar partneriem
un pārdot produktus, tādējādi veicinot reģiona tautsaimniecību. Tāpat te
tiks piedāvāti tūrisma pakalpojumi un taps mājaslapa, kurā varēs gūt informāciju par investēšanu Latgalē. Latgales plānošanas reģiona Attīstības
padomes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs norādīja, ka Latgalei ir nepieciešama šāda vieta, kur sevi parādīt. Par to liecinot arī fakts, ka 2013. gadā
Latgalē viesojušies par 200 000 tūristu vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt
izstādē Sanktpēterburgā no Latgales vestā kulinārā produkcija tikusi „izķerta” dienas laikā, un nupat no Latgales dienām Sanktpēterburgā atgiezās
arī mūsu „Sukruma” pārstāvis Aigars Keišs.
„Mēs ceram, ka tas būs reāls atbalsts, palīdzība uzņēmējiem un tūrisma
jomas vadītājiem, jo te varēs iepazīties ar visu, kas reģionā notiek, sākot ar
maizes cepšanu un vīna darīšanu līdz vilciena vagonu ražošanai,” norādīja
Adamovičs. Kā pastāstīja Latgales pārstāvniecības administratore Mārīte
Stalīdzāne, iepriekš saskaņojot, pārstāvniecības telpas visiem Latgales uzņēmējiem, pašvaldībām un biedrībām būs pieejamas bez maksas. Taču
darba dienās ikviens interesents pārstāvniecībā varēs iegūt informāciju par
uzņēmējdarbību, tūrismu un kultūras notikumiem Latgales reģionā.
Un ziedu mēneša kulminācija – Līgo svētki un Jāņu diena, kad trejdeviņas
puķes koši uzsmaida vainagos, ķimenītes rotājas siera rituļos un uguns spindzeles šaujas debesīs! Šo svētku burvestību katrs baudām pa savam, bet kopumā – novērtējot savas zemes svētību un lielo aizsargātību, te dzīvojot!
Patlaban ir īstais laiks apzināties un smelties spēku, kas mūsu pļavās, birzīs, avotos… Laime ir pasauli uzlūkot mīlestības acīm. Esiet laimīgi vasarā!
Lidija Siliņa

Domes ziņas
Domes sēdes 14.06. lēmumi
Par publisko pārskatu
Apstiprināts Baltinavas novada pašvaldības 2013. gada publiskais pārskats.
Par pilnvarojumu
Sēdē lemts uzdot Baltinavas novada domes Iepirkumu komisijai veikt visas darbības iepirkuma „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Baltinavas kultūras nama ēkai” (iepirkuma ID Nr. BKN 2014/01) veikšanai atbilstoši Latvijas Republikas
iepirkuma procedūras reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.
Par izmaiņām komisijas sastāvā
Domes sēdē veikti grozījumi Novērtēšanas un izsoļu komisijas sastāvā, iekļaujot vienu komisijas locekli ( Jāni Bubnovu), kā NĪ speciālistu – nodokļu administratoru.
Par atbrīvošanu no amata pienākumu pildīšanas
Nolemts atbrīvot Lilitu Kūkoju no Baltinavas novada Bāriņtiesas locekles amata pienākumu
pildīšanas ar 2014.gada 9.jūliju pēc pašas vēlēšanās; uzdot Baltinavas novada Bāriņtiesas
priekšsēdētājai Vinetai Cīrulei organizēt atklātu konkursu uz Baltinavas novada Bāriņtiesas
locekļa amata vietu.
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu
Deputāti lēma piešķirt Baltinavas Romas katoļu draudzei no Baltinavas novada pašvaldības
pamatbudžeta finanšu līdzekļus 350,00 euro apmērā Baltinavas katoļu baznīcas logu remontam nepieciešamo materiālu iegādei; piešķirt biedrībai “Latvijas politiski represēto apvienība” no Baltinavas novada pašvaldības pamatbudžeta finanšu līdzekļus 30 euro apmērā
politiski represēto personu salidojuma Ikšķilē, 2014.gada 16.augustā, noorganizēšanas izdevumu segšanai; piešķirt Baltinavas novada muzejam no Baltinavas novada pašvaldības
pamatbudžeta finanšu līdzekļus 200,00 € apmērā 2014.gada 1. – 5.jūlijā notiekošā Mākslas
plenēra rīkošanas un norises izdevumu segšanai (plenēra dalībnieku pusdienu SIA „Pietālava” kafejnīcā – 2.50 € dienā un plenēra dalībnieku uzņemšanas un plenēra noslēguma pasākumu izmaksu segšanai).
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Par satiksmes autobusu pieturvietas izveidošanu
Tika nolemts lūgt VAS „Latvijas Autoceļu uzturētājs” rast iespēju izveidot satiksmes autobusu pieturvietu Kārsavas ielā, Baltinavā, pie Baltinavas vidusskolas, lēmumam pievienotajā
shēmā norādītajā vietā; lūgt VAS „Latvijas Autoceļu uzturētājs” rast iespēju pārvietot gājēju
pārejas vietu Kārsavas ielā, Baltinavā, pie Baltinavas vidusskolas, lēmumam pievienotajā
shēmā norādītajā vietā (Pielikums Nr.2).
Par izglītības programmas licencēšanu
Atļauts Baltinavas Kristīgajai internātpamatskolai licencēt Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem atbilstoši Ministru kabineta
2012.gada 31.jūlija noteikumu Nr.533 „Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām” 3.pielikumā noteiktajam paraugam.
Ar pilnu domes sēžu lēmumu sarakstu iespējams iepazīties mājaslapā
www.baltinava.lv sadaļā Pašvaldība/domes sēdes.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parādiem
Nekustamā īpašuma nodokļa parāds, ko Baltinavas novada pašvaldībai nav
samaksājušas fiziskas un juridiskas personas, šobrīd sastāda gandrīz18 000
eiro. Atšķirībā no vairuma citu Latvijas pašvaldību, Baltinavas novada dome līdz
šim nekad nav izmantojusi normatīvajos aktos pašvaldībai piešķirtās tiesības nekustamā īpašuma nodokļu parādus piedzīt bezstrīdus kārtībā. Tomēr, tā kā ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļu maksājumiem veido ievērojamu daļu no
pašvaldības budžeta, un daudziem nekustamo īpašumu īpašniekiem ir izveidojušies
ievērojami nekustamā īpašuma nodokļa parādi pat par vairākiem gadiem, Baltinavas novada dome informē, ka pašvaldība būs spiesta uzsākt normatīvajos aktos
paredzētās darbības nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņai bezstrīdus kārtībā, pakāpeniski sākot izsūtīt visiem parādniekiem brīdinājumus par nekustamā
īpašuma nodokļa samaksu. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem 30 dienu laikā pēc
šāda brīdinājuma saņemšanas, parādniekam ir jāsedz nokavētais maksājums. Ja
maksājums netiks veikts, jautājums lēmuma pieņemšanai par nekustamā īpašuma
nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā, tiks virzīts uz domes sēdi. Pret parādniekiem, kuriem brīdinājumi par nekustamā īpašuma nodokļa samaksu jau ir tikuši
izsūtīti agrāk, nokavēto maksājumu piedziņa var tikt uzsākta jau tuvākajā laikā.
Nokavētu nodokļu maksājumu, t.i. nodokļu parādu piedziņu reglamentē likuma
„Par nodokļiem un nodevām” 26. un 26.1 panti un Administratīvā procesa likuma
D daļa. Minētie normatīvie akti paredz, ka bezstrīdus kārtībā piedzen nodokļu maksājumus, kuri nav samaksāti likumā noteiktajā termiņā, kā arī ar tiem saistīto nokavējuma naudu un izdevumus par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likumu par piespiedu izpildi, parādnieku vispirms brīdina. Ja brīdinājumā norādītais parāds pilnībā netiek nomaksāts līdz brīdinājumā norādītajam datumam, nodokļu administrācija vai zvērināts tiesu
izpildītājs veic nokavētu nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīdus kārtībā saskaņā
ar likumu „Par nodokļiem un nodevām”, piemērojot sekojošus piespiedu izpildes
līdzekļus:
1)
Noraksta naudas līdzekļus nodokļu administrācijas inkasācijas uzdevumā
no nodokļu maksātāja konta kredītiestādē vai no konta, kas atvērts pie jebkuras
juridiskās personas, kuras nav kredītiestāde un kuras komercdarbība ietver bezskaidras naudas maksājumu veikšanu. Nodokļu administrācijas inkasācijas uzdevums ir obligāti izpildāms. Kamēr inkasācijas uzdevums nav izpildīts, naudas
līdzekļus no attiecīgā konta citiem mērķiem neizsniedz, izņemot līdzekļus, kas
reizi mēnesī izsniedzami darba samaksai, kura nepārsniedz vidējo mēneša darba
samaksu pēdējo sešu mēnešu laikā;
2)
Civilprocesa likuma E daļā noteiktajā kārtībā vērš piedziņu uz nodokļa
maksātāja mantu (kustamo un nekustamo īpašumu, kā arī uz mantu, kura atrodas
pie trešajām personām), uz darba samaksu, pensiju, tai pielīdzinātiem maksājumiem, citiem parādnieka ienākumiem, noguldījumiem kredītiestādēs u.c.
Nokavētu nodokļu maksājumu piedziņas izdevumus sedz nodokļu maksātājs. Tādējādi nodokļa savlaicīgas nesamaksāšanas gadījumā parādniekam būs jārēķinās
ne vien ar to, ka kavējuma periodā tiek aprēķināta nokavējuma nauda - 0,05 procenti no laikā nenomaksātā pamatparāda, bet arī būs jāatlīdzina piedziņas izdevumi, kuri ir visai ievērojami.
Par jautājumiem, kas saistīti ar nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanu, nodokļu
maksātāji var saņemt atbildes, personīgi griežoties pie Baltinavas novada domes
nekustamā īpašuma nodokļu administratora pirmdienās un trešdienās no plkst. 9.00
līdz 17.00, un piektdienās no plkst. 9.00 līdz 12.30, vai arī sazinoties pa tālruni
64507268.

Izmaiņas darbinieku štatos
Ar 9. jūniju nekustamā īpašuma speciālista - nodokļu administratora pienākumus, uz Ineses Dīriņas prombūtnes laiku veic
Jānis Bubnovs.
Pieņemšanas laiks: Pirmdienas, otrdienas- no plkst 08:3017:00
Piektdienās no plkst. 08:30- 13:00. Tālr. 64507268.
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Par īpašumu sakoptību

Cienījamie baltinavieši!
Ir daudz patīkamu vārdu dzirdēts no Baltinavas novada viesiem par to, ka Baltinavas novads ar katru gadu tiek vairāk un vairāk sakopts un ka patīkami iebraukt
Baltinavas novada teritorijā. Tas viss ir ļoti jauki, diemžēl ir daudz nepadarīta
darba, kas vēl būtu jāpaveic. Tie ir darbi, kas parasa finansiālus ieguldījumus un
arī tādi darbi, kas prasa tikai mūsu pozitīvu attieksmi.
Gribam atgādināt, ka ,pamatojoties uz Baltinavas novada saistošo noteikumu Nr.
9 „Par sabiedrisko kārtību Baltinavas novada administratīvajā teritorijā” 4,3. punktu, kas nosaka, ka „Par pašvaldības ceļiem pieguļošas teritorijas neappļaušanu
(ja zāles garums pārsniedz 20 cm) vismaz vienu reizi sezonā 1,50 metrus platā
joslā no brauktuves malas un krūmu neizciršanu 2,0 metrus platā joslā no brauktuves malas līdz īpašuma apsaimniekotajai daļai vai līdz kultūraugu sējumu platībām, ja tās atrodas tālāk par 1,50 metriem no brauktuves malas, zemes īpašniekam,
lietotājam, nomniekam izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 50,00 latiem”. Lūgums saviem īpašumiem pieguļošos ceļus appļaut savlaicīgi, vēlams tajā
laikā, kad zāle ir beigusi savu intensīvo augšanu, t.i., jūnija beigas, jūlija sākums.
Mēģināsim iztikt bez soda sankcijām.

Gados jaunie autobraucēji un parka apmeklētāji bieži vien redzami Baltinavas
parka teritorijā atpūšamies kopā ar saviem transporta līdzekļiem. Parks ir dabas teritorija, kurā nav vietas automobiļiem, tāpēc Baltinavas novada dome ir pieņēmusi
lēmumu par ceļa zīmes „Braukt aizliegts” izvietošanu pie iebraucamā ceļa parkā.
Ja kāds ir aizmirsis ko šī ceļa zīme aizliedz, iesakām pārlasīt ceļu satiksmes noteikumus un turpmāk apmeklēt parku un stadionu bez saviem spēkratiem, lai nebūtu
nepatikšanu ar Valsts ceļu policiju.
Pateicoties Baltinavas novada kapu vecāko enerģiskajām pūlēm novada kapsētas,
kā jau katru gadu, ir sakoptas. Diemžēl, šo iespaidu sabojā daudzi neapzinīgi kapu
apmeklētāji, kuri pēc savu piederīgo kapa vietu sakopšanas polietilēna maisiņus,
pudeles kopā ar degošiem un pūstošiem atkritumiem izmet atkritumu kaudzē, lai
gan pie daudzām kapsētām turpat blakus ir novietoti atkritumu maisi plastmasas
un stikla atkritumiem. Sevišķs lūgums Merkuzīnes kapu apmeklētājiem. Lūdzu izberiet zemi, zāli un lapas atkritumu kaudzē, bet visus nepūstošos atkritumus (plastmasa, stikls, metāls) iemetiet lielajos maisos. Uzturēsim sakārtotas ne tikai kapu
kopiņas, bet arī kapu apkārtn!. Arī tas liecina par Jūsu kultūru!
Baltinavas novada dome

Jauna vakance Baltinavas novada Bāriņtiesā

Aktuāla informācija lauksaimniekiem
Patīkama ziņa no valdības puses - piešķirti papildus 5,77 miljoni eiro zemes
iegādes programmai lauksaimnieciskās produkcijas ražošanai, šī programma
būs pieejama līdz 2020. gada 31.decembrim.
Sākas vasaras sezona, daudzi lauku iedzīvotāji vasarā naudu nopelna ogojot un
sēņojot. Novadā ir griezušies iedzīvotāji ar jautājumu par savas darbības reģistrēšanu. Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.499 no 2010.gada 1.jūnija PVD nav jāreģistrējas, ja tirdzniecība ir nelielos apjomos, piem: savvaļas ogu daudzums
nepārsniedz 600 kg, savvaļas sēņu daudzums nepārsniedz 600 kg. Tie paši noteikumi reglamentē arī dārzeņu un dārzā audzētu ogu tirgošanos nelielos apjomos,
piem: kartupeļi nepārsniedz 1000 kg, sīpoli nepārsniedz 500 kg, ķiploki nepārsniedz 100 kg, augļi 1000 kg.
2014. gada 10. jūlijā plkst. 10.30 SIA „Latgales lauksaimniecības zinātnes cents”
Viļānu-Rēzeknes 3 km, rīko Lauku dienas. Programmā: jaunas lauksaimniecības
tehnikas demonstrējumi, laukaugu audzēšanas tehnoloģijas, vasaras rapša jaunu
šķirņu audzēšanas tehnoloģijas, kaņepju audzēšanas tehnoloģija un šķirņu salīdzināšana, šķiedras linu selekcija.
Zemkopības ministrija sadarbībā ar SIA LLKC rīko ikgadējās konferences „Esi
informēts un ražo laukos” lauksaimniekiem reģionos. Sniegšu informāciju par konferenču norises laiku Latgales un Vidzemes reģionā, lai lauksaimnieki varētu izvēlēties ērtāku variantu apmeklēšanai. Latgalē konference notiks 2014.gada
17.jūlijā Dagdas Tautas namā, Dagdā, Alejas iela 29. Vidzemē konference notiks
2014. gada 18. jūlijā Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolā, Smiltenē, Rīgas iela 16c,
sākums plkst. 10.30. Programmā – tiešie maksājumi un to ieviešanas sistēma no
2015. gada, Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi un to ieviešana, Zemkopības ministra Jāņa Dūklava atbildes uz lauksaimnieku jautājumiem.
Biedrība „Balvu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8. kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības
stratēģijas ieviešanai. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2014. gada 20.
jūlija līdz 2014. gada 20. augustam. 8. kārtā pieejamais publiskais finansējums ir
EUR 21 191,28.Viena projekta maksimālā attiecināmo izmaksu summa EUR 6000.
Projekta iesniedzējiem tiks rīkoti informatīvie semināri Balvos, Viļakā, Rugājos,
par semināru norisi informāciaji sekojiet.
Latvijā pircēji arvien lielāku interesi sāk izrādīt par bioloģiski audzētu produkciju. Cilvēki arvien vairāk aizdomājas, ko lieto pārtikā. Arvien lielāks pieprasījums
veidojas arī bioloģiski ražotai gaļa (eko gaļa) gan cūkgaļai, gan liellopu gaļai un
ne tikai. Liela interese parādās par maizi, kas cepta no bioloģiski audzētiem graudiem.
Latvijā veidojas kustība līdzīga, kad veidojās novadi brīvi no ģenētiski modificētiem augiem. Sāk veidoties kustība – novadi, kuros pārsvarā tiek audzēta bioloģiskā produkcija, reklamē sevi, kā ekoloģiski tīru vidi. Aktīvākais šajā kustībā
ir Jaunpiebalgas novads, kur 53% no lauksaimniecībā izmantojamās zemes aizņem
bioloģiski apsaimniekotās platības, Kokneses novads 42%, Vārkavas novads 40%,
Amatas novads 26%. Pēc datiem, bioloģiska un videi draudzīgāka saimniekošana
ir Vidzemei un tā ir ieguvusi „zaļākā” reģiona titulu. Interesei - Baltinavas novadā
bioloģiski apsaimniekotās platības sastāda tikai ap 6% no kopējās lauksaimniecībā
izmantojamās zemes.
Jaunajā plānošanas periodā KLP ir atvēlēta būtiska loma bioloģiskai lauksaimniecībai visā Eiropas Savienībā, liekot uzsvaru uz vides saglabāšanu un veselībai
nekaitīgu pārtiku. Arī Baltinavas novadā, it sevišķi mazajām saimniecībām, bioloģiski audzētā produkcija var būt sava saimniekošanas niša.
Informāciju sagatavoja lauku attīstības konsultante S.Tabore

Baltinavas novada dome izsludina konkursu uz vakanto
Bāriņtiesas locekļa amatu
Darba pienākumi:
Pamatojoties uz normatīvajiem aktiem un publisko tiesību principiem, piedalīties
ģimenes tiesisko attiecību, aizbildnības un aizgādnības attiecību izpētē un risināšanā, sniegt palīdzību bērnam vai rīcībnespējīgai personai, kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā, tāpat arī mantojuma lietu kārtošanā un mantojuma apsardzības
nodrošināšanā, kā arī veikt citus Bāriņtiesu likumā noteiktos uzdevumus.
Prasības kandidātiem:
Atbilstoši Bāriņtiesu likuma 10.panta otrās daļas nosacījumiem;
— pirmā līmeņa (koledžas) vai otrā līmeņa augstākā akadēmiskā izglītība pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas vai tiesību zinātnē vai zinātnes nozarei atbilstoša
otrā līmeņa profesionālā augstākā (pedagoga, psihologa, jurista, sociālā darbinieka,
ārsta) izglītība;
— vecums virs 25 gadiem;
— valodu prasme: latviešu valoda - augstākā līmenī, krievu valoda - sarunvalodas
līmenī;
— labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
— pamatiemaņas darbā ar datortehniku (Word, Exel, Internets).
Pieteikumus ar dzīves aprakstu (CV) un motivācijas vēstuli lūdzam sūtīt uz Baltinavas novada domi vai Baltinavas novada bāriņtiesu uz adresi - Kārsavas iela
16, Baltinava, Baltinavas novads, LV - 4594 līdz 2014. gada 4.jūlijam.
Tālrunis uzziņām: 64563411

Informē sociālais dienests
29. maijā Baltinavas novada Sociālajam dienestam nevalstiskā organizācija
„Velku biedrība” bija sagādājusi kravu ar lietotām mēbelēm, drēbēm, apaviem un sadzīves priekšmetiem (traukiem, somām, rotaļlietām u.c.). Šī lielā
krava tika sūtīta no Somijas organizācijas „Cerību zvaigzne”.
12. jūnijā 18 novada ģimenes, kurās aug bērni un ir piešķirts trūcīgās ģimenes
statuss, saņēma lietotas mēbeles – pusaudžu gultas ar matračiem, atpūtas krēslus,
sekcijas, skapīšus u.c. Lai tiktu iepriecināts pēc iespējas vairāk ģimeņu, katrai saimei tika pa vienai mēbelei.
19. jūnijā kultūras nama telpās visi novada iedzīvotāji varēja saņemt lietotās drēbes. Atsaucība bija tik liela, ka lielā zāle tika pārpludināta ar drēbju ņemt gribētājiem. Tā kā cilvēku bija tik ļoti daudz,
kādam varbūt tika vairāk, kādam
mazāk, bet ikviens no kultūras nama
telpām izgāja ar kādu sev iekārotu lietiņu.
Sociālais dienests saka milzīgi lielu
paldies „Velku biedrībai” un Ilzei Andžai par noorganizēto palīdzības kravu
un iespēju saņemt tik lielu dāvinājumu
visam Baltinavas novadam!
Teksts, foto:Dace Ločmele
Maija mēnesī spēkā trūcīgas personas statuss 129 personām.
Sociālajiem pabalstiem izlietotie līdzekļi - € 1978,96
No tiem:
- pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai izmaksāts 21
ģimenei € 1368,64
- abalsts veselības aprūpei € 143,8
medikamentu iegāde bērniem izdevumu apmaksai -- € 22,20
stacionārās ārstēšanas izdevumu apmaksai 1personai € 99,60
ambulatori veiktiem diagnostiskiem izmeklējumiem € 22
- aprūpes pabalsts - 8 personām € 341,52
- pabalsts ārkārtas situācijā 1persona € 125,00

3

Baltinavas_Vestis_jūnijs_Baltinavas Vēstis 2014.06.30. 15:51 Page 4

Baltinavas novada domes informatīvais izdevums

Pašvaldības tiekas atvērto durvju dienā (RAAC) „Daibe”
6.jūnijā reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā
(RAAC) „Daibe” Pārgaujas novada Stalbes pagastā notika
atvērto durvju diena. SIA ZAAO (ZAAO) organizētajā pasākumā piedalījās pašvaldību izpilddirektori, par atkritumu apsaimniekošanu atbildīgie speciālisti, administratīvo komisiju locekļi, pašvaldību
policijas darbinieki, sabiedrisko attiecību speciālisti un mediju pārstāvji no vairāk
nekā 20 ZAAO darbības teritorijas pašvaldībām. Baltinavas novadu pārstāvēja novada domes izpilddirektors Henrihs Logins- Slišāns un sabiedrisko attiecību speciāliste Madara Balode.
Pasākuma dalībnieki strādāja 3 darba grupās. Pašvaldību izpilddirektori pārrunāja
aktualitātes atkritumu apsaimniekošanas nozarē, likumdošanas jaunumus, pašvaldību saistošo noteikumu kontroli atkritumu apsaimniekošanas jautājumos.
SA pārstāvji apsprieda sabiedrības informēšanas un izglītošanas problemātiku.
Pārrunāti ieteikumi, kā pašvaldībām iesaistīt atkritumu apsaimniekošanas sistēmā
pilnīgi visus iedzīvotājus, lai katrai mājsaimniecībai būtu noslēgts līgums par atkritumu konteineru tukšošanu, novēršot sadzīves atkritumu nonākšanu mežos, publiskajos šķirošanas konteineros un citās nelegālās atkritumu izmešanas vietās.
Madara Balode
Rakstā izmantota Zanes Leimanes,
SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciālistes,informācija.

Aktuāli iedzīvotājiem

2014. gada jūnijs
Aicināti piedalīties akcijā
Akcija „Apceļo Atzeles zemi” 2014.gadā aicina no maija līdz oktobrim viesoties 18 interesantos objektos Apes, Alūksnes, Balvu, Viļakas un Baltinavas
novados!
Šoreiz katram ceļotājam vispirms jāatrisina rēbuss! Tur slēpjas seni vietvārdi, nosaukumi un malēniešu valodas piemēri. Kad izlasīsiet noslēpto vārdu, dodieties
ceļā, lai uzzinātu, kas tas īsti ir! To zinās pastāstīt tikai katra objekta saimnieks un
apstiprinās Jūsu apciemojumu rēbusu lapā ar parakstu. Ja apceļosiet vismaz 10 no
akcijas objektiem, šī lapa kļūs derīga ieejai noslēguma ballē 1.novembrī Alsviķu
kultūras namā.
Akcijas karti, rēbusus un papildus informāciju atradīsiet šeit:
www.atzele.wordpress.com

Vosorys naformalos apvuiceibys „Atzolys”
Apvuiceibuos byus īspieja īsavuiceit raksteit latgaliski, uzzynuot viesturis i
kulturys faktus, sasatikt ar Latgolys kulturys cylvākim,muzykantim, literatim. Tradicionali „Atzolys” paleidz apsazynuot jaunīšim Latgolys sovpateibu,
īvuica byut lapnim par sovom saknem i pīdereibu i veicynoj jaunuos paaudzis iņteresi par Latgolu i latgaliskū. Golvonuo „Atzolu” vierteiba ir stypruos tradicejis,
kurys teik saglobuotys jau godim i natiks pīmierstys ari itūgod.
Naformaluos apvuiceibys nūtiks Rēzeknis nūvoda Bieržgaļs pogostā nu 10. Da
13. juļam. Aicynuoti pīsadaleit jaunīši nu 17 da 22 godu vacumam. Dasacejuma
anketu i seikuoku info var meklēt bīdreibys sātys lopā ci Lakuga.lv .

Baltinavā viesojas ciemiņi no Igaunijas
28. maijā Baltinavas novadā ieradās ciemiņi no
Igaunijas Pärnu pašvaldības. Uzņemot viesus,
Baltinavas novada vokālais ansamblis „Vērmelīte" nodziedāja Prāta Vētras dziesmu „Welcome
to my country”. Novada domes priekšsēdētāja Lidija Siliņa sveica viesus, nedaudz iepazīstinot ar
mūsu novada tapšanu, vēsturisko veidošanos. Tūrisma informācijas konsultante Gunta Pudnika savā
prezentācija iepazīstināja ar pašvaldības iestādēm,
kultūru, saimniecisko darbību un nevalstiskajām organizācijām.
Igaunijas viesi uzdeva dažādus sev interesējošos jautājumus par mūsu novadu,
taču visvairāk interesēja tas, kā tik mazs novads spēj pastāvēt, nodrošināt iedzīvotājiem nepieciešamos pakalpojumus. Finanšu nodaļas vadītāja Ilga Ločmele pastāstīja par budžetu, projektiem.
Novada vidusskolas direktors Imants Slišāns izrādīja vidusskolas telpas, pastāstīja
par remontdarbiem, kas šobrīd noris projekta ietvaros.
Arī Kristīgās internātpamatskolas direktore Inta Vilkaste izrādīja internātpamatskolas telpas. Ciemiņi bija pārsteigti par to, ka skolas audzēkņi kopā ar darbmācības skolotāju pašu spēkiem izveidojuši koka gultas gan sev, gan citiem skolēniem.
Ekskursijas noslēgumā viesojāmies Zemnieku saimniecībās „Amatnieki" un
„Riekstiņi”, kur agronoms Gatis Siliņš iepazīstināja ar saimniecību darbību.
Teksts, foto: Madara Balode

Aicināti piedalīties projektu konkursu programmā
„Plaukstošu kopienu attīstībai”
Latvijas Kopienu Iniciatīvu fonda (LKIF) jau ilgus gadus atbalsta biedrības
un nodibinājumus, kas veic kopienu centru funkcijas Latvijas reģionos, kuru darbības mērķis ir vietējo iedzīvotāju
dzīves kvalitātes uzlabošana; kas īsteno dažādas iniciatīvas
sociālā atbalsta vai pakalpojumu, veselības veicināšanas un
izglītības jomā un kam ir stabila un ilglaicīga sadarbība ar
vietējo pašvaldību un/vai vietējiem uzņēmējiem.
Turpinot iesākto, 2014. gada 9. jūnijā LKIF izsludina projektu
konkursu jaunā programmā „Plaukstošu kopienu attīstībai”. Tajā
īpaša uzmanība būs pievērsta kopienu centru darba ilgtspējas nodrošināšanai un
sociālās uzņēmējdarbības iniciatīvu atbalstam.
Programmas „Plaukstošu kopienu attīstībai" ietvaros finansējumu var saņemt:
— jaunu pakalpojumu iedzīvotājiem ieviešanai;
— sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai;
— kopienas centra telpu sakārtošanai,
— mēbeļu un aprīkojuma iegādei,
— pasākumiem iedzīvotāju izglītības, veselības, un nodarbinātības veicināšanai.
Projektu pieteikumus var iesniegt līdz š.g. 29. augustam, plkst. 16:00 slēgtā aploksnē personīgi LKIF telpās Kr.Valdemāra ielā 149-507.kab. Rīga, LV-1013. vai
sūtīt pa pastu (pasta zīmogs 2014. gada 29. augusts), ar norādi Programmai „Plaukstošu kopienu attīstībai".
Plašāku informāciju var iegūt LKIF mājas lapā: www.iniciativa.lv sadaļā „Projektu iesniedzējiem".
Informāciju sagatavoja:Elita Uzulēna
LKIF projektu un komunikāciju vadītājat. 26558082
elita.uzulena@iniciativa.l
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Kultūras pasākumi
Bērnības svētki Baltinavā
31.05. Baltinavas kultūras namā tika rīkoti Bērnības svētki, kurus svinēja
novada piecgadnieki - Kristers Bergs, Esmeralda Juhmane, Ieva Kozlovska,
Alise Dārta Logina, Kristaps Ločmelis, Egija Ļvova, Ligita Matule, Oksana
Zarubina un Santa Zelča.
Mazos gaviļniekus apsveikt bija ieradusies Princese Zeltīte, kura pasniedza bērniem skaistas grāmatiņas. Krustvecāki bērnus kārtīgi izšūpoja, bet pēc tam svinētāji
tika pie dāvanām no radiem, draugiem, paziņām. Pasākuma laikā bērni kopā ar
Princesi Zeltīti, krustvecākiem un
pasākuma apmeklētājiem gāja rotaļās un dejoja.
Pēc pasākuma bērni steidzās
mājup, lai apskatītu savas dāvanas
un mielotos ar garšīgām tortēm.

Teksts, foto: Lelde Logina

Notikumi pirmsskolā
Izlaiduma prieks
6.jūnijā izlaidumu Baltinavas pirmsskolas izglītības iestādē svinēja Kristers
Logins, Arta Smirnova un Viktorija Oļipova.
Šī bija viņu pirmā izlaiduma diena, kurā viņus sveikt bija ieradušies paši tuvākie
un mīļākie cilvēki – vecāki, brāļi un māsas, draugi.
Bērnus un skolotāju Skaidrīti gaidīja brīnumains ceļojums ar pasaku kuģi, kas
piestāja teiksmainās salās, kurās bērnus gaidīja dažādi pārbaudījumi un uzdevumi.
Lai šos uzdevumus pa veiktu un dotos tālāk, bija jāizmanto visas bērnudārzā iegūtās zināšanas. Bērni sastapa un cīnījās ar pirātu, kurš meklēja dārgumu lādi, atbrīvoja no tīkla zelta zivtiņas, iemidzināja ar dziesmu pūķi, kurš sargāja zelta olas,
lai iegūtu dārgumu lādes atslēgu. Izrādījās, ka dārgumu lādi nav nemaz tik vienkārši iegūt un atvērt un, ka īstie dārgumi ir zināšanas.
Kopā ar mūzikas skolotāju Solvitu bērni bija
arī sagatavojuši koncertu vecākiem un bērnudārza kolektīvam.

Teksts, foto:
PII vadītāja Ilze
Andža
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Aktivitātes Baltinavas vidusskolā

Aktualitātes mūzikas un mākslas skolā

Izlaidumu laiks

BMMS mācību gadu nobeidzot

Jūnijs viennozīmīgi ir izlaidumu laiks visā Latvijā. 7. jūnijā Baltinavas kultūras
namā notika Baltinavas vidusskolas 12. klases izlaidums, kurā ardievas vidusskolai
teica 12 talantīgi un radoši
jaunieši- Zanda Keiša,
Diāna Logina, Klaudija
Supe, Beatrise Logina, Dace
Namsone, Jana Jefimova,
Sintija Bukša, Jānis Rakitovs, Kaspars Pakalnīts,
Māris Keišs, Vairis Nikolajevs un Ainārs Doroškevics.
Šī diena bija nozīmīga arī
Anitai Keišai, kura bija viņu
klases audzinātāja 8 gadus.
Skolas direktors ar svinīgu uzrunu sveica visus vecākus, skolotājus, klātesošos, kā arī, protams, pašus absolventus. I. Slišāns aicināja nekad neaizmirst Baltinavas vidusskolu un savas
dzimtās saknes Latgalē, Baltinavā.
Vakara vadītāja Irēna Kaša ar skaistiem dzejoļiem centās iedrošināt šos 12 jauniešus nebaidīties no nezināma un doties pretī visiem mērķiem. Aizkustinošus „paldies” vārdus absolventi teica gan vecākiem, gan
skolotājiem, kā arī tehniskajiem darbiniekiem. Pasākumu ar skanīgām dziesmām papildināja skolas vokālais ansamblis
„Vērmelīte”.
Veiksmi, laimi un nebeidzamu gribasspēku
absolventiem vēlēja 11. klase, dāvinot katram „studentu cepurīti”. Arī šīs klases sākumskolas skolotājas – Rudīte Laganovska
un Petronella Ločmele, sveica visus 12. jauniešus, vēlot izturību un centību nākotnē.
Gaviļnieku vecāki lielu paldies teica direktoram un skolotājiem par bērnu skološanu
un padomiem. Izlaiduma noslēgumā skolotāji un absolventi sadevās rokās, lai kopīgi izdziedātu dziesmu „Pī Dīveņa gari goldi”, tā ar nostaļģisku, bet tajā pat laikā gandarījuma
pilnu noskaņojumu visi gaviļnieki devās foto-grafēties kopā ar skolotājiem, vecākiem,
draugiem un radiem, lai vēlāk dotos uz balli, kuru spēlēja „Zaļā gaisma”.
13. jūnijs bija nozīmīga diena Baltinavas vidusskolas 9. klases audzēkņiem - Sandrai Petrovai, Kristīnei Keišai, Līgai Keišai, Viktorijai Kušnirei un Jānim Keišam, jo tieši viņi svinēja savu pamatskolas izlaidumu. Pasākuma laikā šie jaunieši atcerējās bērnudārza spēles,
sākumskolas jautrās stundas ar skolotāju Lauru Meščanovu un, visbeidzot, pamatskolas
gadus ar audzinātāju Intu Ludboržu. Gaviļnieki lielu paldies teica saviem vecākiem par nebeidzamo mīlestību un gādību, kā arī skolotājiem par viņu sapratni un pretimnākšanu.
Dziesmas par bērnību dziedāja Kitija Keiša un Samanta Marija Diča. Sapņainu un jauku
atmosfēru radīja 5-12. klašu koris un vokālais ansamblis „Vērmelīte”. Prieku ikdienā un
lielisku nākotni vēlēja 8. klases skolēni. Sagatavošanas grupiņas audzinātāja Tatjana Leicāne vēlēja gaviļniekiem izdarīt pareizo izvēli. Ar prieka asarām acīs un smaržīgiem puķu
klēpjiem rokās, pamatskolas absolventi devās ārā, lai fotogrāfijās iemūžinātu sevi kopā ar
skolotājiem un visiem tuviniekiem.
Teksts: Agita Keiša
Foto:Vilhelms Laganovskis, Agita Zelča

Absolventi iegūst nominācijas
2014. gada 1. jūnijā, Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā BMMS svinēja nozīmīgus svētkus. Baltinavas Kultūras namā tika rīkota Gada balva 2014 mākslā un mūzikā. Šoreiz Gada balva bija sevišķi īpaša – tajā tika nominēti 48 mūziķi un mākslinieki
16 dažādās un ļoti interesantās nominācijās, piemēram, Gada triepienu un savdabīgās tehnikas meistars, Gada pianists-intelektuāls, Gada figurālās kompozīcijas virtuozs, Gada stilīgākais vijolnieks, Gada grafikas un akvareļtehnikas meistars, Gada koncertējošākais
akordeonists u.c.
Zālē valdīja satraucošs saviļņojums un īpaši gaiša atmosfēra, jo, kā izrādījās, visās 16 nominācijās uzvarēja BMMS nu jau absolventi – 10 mākslinieki un 6 mūziķi.
Gada balvas muzikālajās pauzēs skatītājus priecēja BMMS audzēkņi, pēc apbalvošanas
ceremonijas izskanēja mūzikas nomināciju uzvarētāju konkurss, kā arī blakus zālē varēja
vērot mākslas nomināciju uzvarētāju diplomdarbu izstādi.
Ar sirsnīgiem pateicības vārdiem un ziedu klēpjiem audzēkņi sveica savus skolotājus,
kuru nopelni ir panākumiem bagāti un kuru audzēkņi veiksmīgi beiguši Baltinavas Mūzikas
un mākslas skolu. Izskanēja pateicības arī vecākiem, absolventu ģimenēm, kuri arī ieguldīja
ne mazums pūļu, lai varētu redzēt skaistos darba augļus – priekšnesumus un izstādes 16
jaunu un talantīgu mūziķu un
mākslinieku piedāvājumā. Kļūst
pavisam skaidrs, ka jaunie talanti
ir lieli profesionāļi un nu jau patstāvīgi var darboties mūzikas un
mākslas pasaulē, rīkot koncertus
un sniegt mākslas darbu izstādes.
Ar skaistiem vārdiem, sirsnīgiem
smaidiem un lielu mākslinieciskuma devu tika aizvadīta Gada
balva 2014 mūzikā un mākslā jeb
2014. gada BMMS absolventu izlaidums.
Teksts, foto: Marija Bukša

Baltinavas Mūzikas un mākslas skolai mācību gads ir veiksmīgi beidzies, un varētu
pat teikt, ka II mācību pusgads ir bijis īpaši ražīgs. Audzēkņi ir ņēmuši dalību gan
festivālos un koncertos, gan arī lielākos un mazākos konkursos. Jaunie mūziķi piedalījušies dažādos pasākumos. 14. februārī Rēzeknē notika Valsts konkursa stīgu instrumentu
spēlē II kārta, kurā piedalījās vijolnieks Domeniks Slišāns (ped. Ilona Bukša), iegūstot atzinības rakstu.
26. februārī pūšaminstrumentu spēles nodaļas audzēkņi aizstāvēja skolas godu Latgales
pūšamo instrumentu un sitaminstrumentu spēles konkursā Rēzeknē. Endijs Ločmelis, Valfrīds Cvetkovs, Lāsma Mežale un Krista Circene (ped. Aigars Bukšs) saņēma Pateicības
rakstus, savukārt, Kate Slišāne (ped. Edīte Upmale) saņēma Atzinības rakstu.
12. martā skolas audzēknes – klarnetiste Kate Slišāne un akordeoniste Māra Laganovska
(ped. Solvita Bukša) ņēma dalību Latgales reģiona mūzikas skolu un vidusskolu audzēkņu
festivālā Vispārējās klavierēs, saņemot Pateicības rakstus par veiksmīgu piedalīšanos festivālā.
BMMS kapela (ped. Ilona Bukša)
28. martā piedalījās Kūkovas novada
muzikantu konkursā, kur ieguva Zelta
diplomu. Līdz ar to kapela tika izvirzīta uz Rīgu, kur 26. aprīlī Tradicionālās
muzicēšanas
konkursā
„Klaberjakte” kapela ļoti veiksmīgi
pierādīja sevi, iegūstot I pakāpes diplomu. Kapela klausītāju vidū ir ļoti iecienīta, tādēļ mūziķi tika aicināti ar
savu klātbūtni rotāt arī citus, ne
mazāk svarīgus pasākumus, piemēram, „Kultūras kanonu” Balvu Centrālajā bibliotēkā, Gada balvu kultūrā 2014, kas notika
Balvu Kultūras namā.
24. aprīlī kapela ar savu uzstāšanos piedalījās arī Ziemeļlatgales mūzikas skolu festivāla
koncertā, kas norisinājās Latgales vēstniecībā GORS. Festivālā uz skatuves kāpa arī jaunā
mūziķe, klarnetiste Kate Slišāne.
Sevišķi aktīva ir Pūtēju orķestra (ped.Aigars Bukšs) koncertdzīve. 15. martā orķestris piedalījās Latgales novada izglītības iestāžu pūtēju orķestru skatē Jēkabpilī. 30. martā orķestris
ņēma dalību VI Latvijas pūtēju orķestru konkursā Rīgā, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas
akadēmijā. Konkursu vērtēja starptautiska žūrija – Sami Rūsuvuari no Somijas, Egidijus
Mikņus no Lietuvas un latvietis Guntis Kumačevs. 1. maijā Ludzā norisinājās I starpnovadu
pūtēju orķestru kopkoncerts „Tauru skaņās virmo gaiss”, kur kopā ar mūsu orķestri muzicēja
arī Ludzas, Rēzeknes, Pildas un Kārsavas orķestri. Orķestranti piedalījās arī Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas gadadienai veltītajā koncertā, kas skanēja 4.maijā Baltinavas Kultūras namā. Savukārt, 17. maijā orķestris uzstājās XI Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētku pūtēju orķestru modulēšanas koncertā Madonā, kur jauniešiem bija
iespēja kaut nedaudz izbaudīt Dziesmu svētku atmosfēru mazākos apjomos.
Arī mākslas nodaļas audzēkņi sevi pierādīja aktīvā darbībā. Martā Vizuālās mākslas konkursā „Mana ģimene” Balvos Pateicības rakstus ieguva Aleta Boldāne, Liene Kaša, Evana
Ločmele un Elizabete Mihailina (ped. Indra Keiša). 17. martā Rēzeknē norisinājās Valsts
konkursa IP „Vizuāli plastiskā māksla” II kārta „Es. Telpa. Vide”, kur sevi veiksmīgi pierādīja Domeniks Slišāns, Aleta Boldāne, Dace Logina, Egija Ločmele (ped. Lilita Kūkoja,
Iveta Gabrāne), iegūstot Pateicības rakstus.
Jaunie mākslinieki semestra sākumā devās baudīt mākslu uz Daugavpili – Marka Rotko
centru, Saules skolu, Pareizticīgo baznīcu. Mākslas dienu ietvaros aprīlī visiem interesentiem bija iespēja klausīties Latgales Kultūrvēstures muzeja lekciju, ko vadīja Inese Ločmele.
Mākslinieki pusgada laikā izveidoja vairākas izstādes – Lilitas Kūkojas vadībā tika veidota
audzēkņu darbu izstāde Briežuciema pamatskolā mācību priekšmetos Darbs materiālā un
Gleznošana, kā arī mākslas dienās veidoto svilpaunieku izstāde. Skolā tika veidota izstāde
„Es. Telpa. Vide” un 7.klases pārbaudes darbu izstāde, savukārt Kultūras namā – audzēkņu
darbu izstāde (ped. Lilita Kūkoja, Indra Keiša, Iveta Gabrāne).
Paralēli konkursiem un koncertiem novadā un valstī, arī BMMS skanēja vairāki koncerti.
7. martā skolas zālē izskanēja koncerts „Ieskandinot pavasari”, kur bērni savu darbu rādīja
arī skolotājiem, vecākiem un citiem klausītājiem. Lieldienu koncertā „Nāc nākdama, Liela
diena” 23. aprīlī bērni skaisti muzicēja, parādot četros mēnešos izdarīto darbu, minēja Lieldienu mīklas un centās pabeigt ticējumus. Pēc koncerta bērnus priecēja dažādas intelektuālas un kustīgas Lieldienu tematikas atrakcijas, kuras noslēdzās ar jautro Lieldienu
tradīciju – olu ripināšanu.
Lūk, šāds bagāts un veiksmīgs skolai izvērtās 2013./2014. mācību gada II semestris!
Teksts, foto: Marija Bukša

Koncerts Baltinavas Romas katoļu baznīcā
25. maijā Baltinavas Romas katoļu baznīcā pirms svētdienas Svētās Mises izskanēja
BMMS audzēkņu sniegtais Garīgās mūzikas koncerts. Mākslas nodaļas audzēkņi sarūpēja Sakrālo darbu izstādi, kur varēja aplūkot jauno mākslinieku gleznotos un zīmētos darbiņus.
Tā kā maijs baznīcā ir Dievmātei veltīts mēnesis, skolas vokālā ansambļa izpildījumā varēja dzirdēt dziesmas Dievmātes godam – „Ņemi visus rožu ziedus”, „Marij Vissvētā” un
„Maija lūgšanas”. 2.-8.klases audzēkņi izpildīja dažādus darbus. Pianistu un akordeonistu
repertuārs piedāvāja barokāla tipa darbus (J.S.Bahs, Ž.Obērs, D.Zipoli), kas ir sevišķi raksturīgi baznīcas mūzikai, savukārt pūtēji izpildīja romantiska tipa skaņdarbus (A.Balodis,
L.Cohen).
Pēc koncerta audzēkņi un skolotāji piedalījās Svētajā Misē, kas tika upurēta par BMMS
pedagogiem, tehniskajiem darbiniekiem un skolas audzēkņiem.
Teksts, foto: Marija Bukša
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Aktivitātes Kristīgajā internātpamatskolā
Balts, ir šodien viss tik balts
Tik balts kā pati saule,
Tik balts kā sveces liesma
Tik balts, ka aizraujas pat elpa...
4. jūnijā sirsnīgie izlaiduma vārdi izskanēja Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas 9.klases, pavāra palīga
specialitātes un darba iemaņu klašu absolventiem. Pirms došanās uz Baltinavas
kultūras namu kopā ar Baltinavas draudzes prāvestu Staņislavu Prikuli, skolas
Baltajā istabā, visi vienojās kopīgā lūgšanā. Skolas direktore Inta Vilkaste savā
runā pateicās visiem audzēkņu vecākiem
par sadarbību, skolas darbiniekiem par atbildīgo darbu. Pirms apliecības saņemšanas izlaiduma vadītāja Daina Petrova
katram absolventam veltīja sirsnīgu raksturojumu un izteica vēlējumu turpmākajam dzīves ceļam. Ar muzikālu
sveicienu klātesošos priecēja brāļi Ilgvars
un Rolands Keiši. Ar jaukām un noderīgām dāvanām no Rīgas bija atbraucis Latvijas
Bērnu
bāreņu
fonds
ar
priekšsēdētāju Juri Brici. Pēc svinīgā visi
kopīgi devās uz skolu uz kopīgām pusdienām.
Teksts, foto: Vineta Kaša

2014. gada jūnijs
Skolas kolektīvs mācās
Arī jūnijs Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas kolektīvam bija darbīgs un
bagāts ar jaunām zināšanām. 9. jūnijā skolā ieradās Valmieras neatliekamās palīdzības ārsta palīgs Aleksandrs Kokorevičs, kurš visu skolas kolektīvu izglītoja par pirmās
neatliekamās palīdzības sniegšanu. Bija iespēja arī praktiski izmēģināt mākslīgo elpināšanu. Katrs varēja uzdot sev interesējošus jautājumus un saņemt profesionālu atbildi.
No 9.-13. jūnijam skolā notika kursi „Mācību darba organizācijas īpatnības bērniem
ar garīgās attīstības traucējumiem”, kurus apmeklēja visi skolas pedagogi. Kursus vadīja skolas direktora
vietniece
izglītības
jomā Vineta Kaša, ar
savu pieredzi dalījās arī
skolotāja Ausma Lipska, sociālais pedagogs Gunta Prokofjeva
un skolas psiholoģe Jeļena Rauza. Skolotāji
iepazinās un atsvaidzināja zināšanas par
šādām tēmām:
•Pedagoģiskā izglītības
procesa plānošana, organizēšana un piemērošana skolēnu attīstības līmenim.
•Jaunais mācību apvērsums un septiņas atslēgas tā veicināšanai.
•Mācību priekšmetu resursi tīmeklī, to pielietojums mācību procesā.
•Pozitīva un efektīva domāšana
•Mācību sasniegumu vērtēšana. Pārbaudes darbu veidi, sastādīšanas principi.
•Interaktīvās tāfeles rīku izmantošana mācību procesā
•Programmas „SymWriter” izmantošana mācību materiālu veidošanā.
Teksts, foto: Vineta Kaša

Sporta panākumi
Paskrējis kārtējais mācību gads. Atskatoties uz paveiktu darbu sporta jomā, varu secināt, ka „Mēs esam labākie”.
Visa mācību gada garumā esam piedalījušies Balvu, Viļakas novadu atklāto skolēnu sporta spēļu sacensībās, Latgales
reģiona sporta spēļu sacensībās un dažādu kausu izcīņas sacensībās visās vecuma grupās.
Neskatoties uz nelielu skolēnu skaitu, salīdzinot ar pilsētu skolām, mūsu skolas sportisti ir universāli visos sporta veidos,
sākot ar individuālām disciplīnām vieglatlētikā, možu komandas garu sporta spēlēs un beidzot ar savu meistarību galda spēlēs.
Ir sasniegti labi rezultāti un skolas kolekcija papildināta vēl ar 12 skaistiem kausiem- kas apliecina pirmās vietas iegūšanu.
Jūnija sākumā Balvos norisinājās kārtējā metodiskā sanāksme sporta skolotājiem, kur tika apkopoti sasniegti starpnovadu
skolēnu sporta spēļu sacensību rezultāti un pie apbalvošanas svinīgi pasniegtas godam nopelnītas balvas. Baltinavas vidusskola
9 skolu konkurencē kopvērtējumā „A” grupa ierindojās 3. vietā, „B” grupa – 2. vietā, „C” grupa – 2. vietā un „D” grupa – 1.vietā.
Personīgi, gribu vēlreiz teikt lielu paldies visiem skolēniem, kuri piedalījušies aizstāvot skolas godu spraigi cīnoties sacensībās, skolas direktoram par sportistu atbalstu un novēlēt
saulainu vasaru, veselību un labi atpūsties, lai ar jaunu sparu nākošajā mācību gadā gūtu vēl labākus rezultātus.
Teksts, foto: Vjačeslavs Gamazins

Tuvākie plānotie sporta pasākumi
12. jūlijā plkst. 19:00 Baltinavas parka stadionā Balvu novada atklātā
minifutbola čempionāta spēle Baltinava - Rugāji.
20. jūlijā plkst. 19:00 Baltinavas parka stadionā Balvu novada atklātā
minifutbola čempionāta spēle Baltinava - Vīksna.
26. jūlijā plkst. 19:00 Baltinavas parka stadionā Balvu novada atklātā
minifutbola čempionāta spēle Baltinava - Bērzpils.
Futbola spēļu datumi un laiki var mainīties, sekojiet līdzi afišām!

Kapusvētki Baltinavas un Šķilbēnu draudžu kapos
Buku-Zelču
Vilkovas
Ančepovas
Plieševas
Kozlovas
Pleševas
Bakarevas
Ploskīnes
Lotušu
Dukuļevas
Svičevas
Augstasila

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

5.jūlijā plkst. 13.00 5.jūlijā plkst. 15.00
12.jūlijā plkst. 13.00 12.jūlijā plkst. 15.00
19.jūlijā plkst. 13.00 19.jūlijā plkst. 15.00
26.jūlijā plkst. 13.00 26.jūlijā plkst. 15.00
2.augustā plkst. 13.00 2.augustā plkst. 15.00
9.augustā plkst. 13.00 9.augustā plkst. 15.00

Tuvākie plānotie kultūras pasākumi
12.07. plkst. 19:00 – Pilngadības svētki, plkst. 23:00 – balle – „Dabasu
Durovys”.
26.07. – Baltinavas parkā: Sporta svētki; pēc pasākuma – diskotēka.
09.08. – Baltinavas parkā: mūzikas festivāls „Osvalds”.
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12.07. Baltinavas estrādē (lietus gadījumā kultūranamā) Pilgadības svētki. Plkst 18:00 svētā mise,
plkst. 19:00 svinīgais pasākums.
Pilngadnieku saraksts:
Elvis Bartkevičs
Agrita Cibule
Guna Gamazina
Beāte Graudumniece
Agita Keiša
Baiba Kubuliņa
Aivars Ločmelis
Dzidra Logina
Madara Logina
Lāsma Mežale
Andris Mežals
Linda Miķelsone
Dāvis Rakovs
Baltinavas novada seniori tiek aicināti pieteikties
ekskursijai 11. jūlijā (izbraukšana plkst. 08:00).
Ekskursijas programmā unikāla iespēja aplūkot eksotiskus
putnus un dzīvniekus, nodegustēt ārstniecisko augu tējas,
izsekot maizes ceļu no grauda līdz kukulītim, kā arī apmeklēt
Aglonas baziliku.
Pieteikšanās ekskursijai Baltinavas novada domē vai pa tālruni: +371 26144097 (Gunta), +371 20232378 (Madara)

