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Atklājam un iepazīstam katoļu baznīcu „Baznīcu naktī”

5. jūnijā visā Latvijā notika dažādi
pasākumi, „Baznīcu nakts 2015” ietvaros, ar devīzi: „Atklāj baznīcu no jauna”!
Pirmo reizi dalību šajā pasākumā pieteica
arī Baltinavas Romas katoļu draudzes
kolektīvs, kas pasākuma apmeklētājiem
Baltinavā
sagatavoja
daudzveidīgu
programmu.
Pasākums iesākās ar baznīcu zvanu
skandināšanu katoļu un pareizticīgajā baznīcā. Priesteris Ivars Vigulis sveica klātesošos nozīmīgajā pasākumā. Balvu novada
Kubuļu pagasta ansamblis (vadītāja Anastasija Ločmele) ar skanīgām dziesmām atklāja garīgās mūzikas koncertu. Gan
ansamblis, gan Balvu mūzikas skolas vijolnieki (sagatavoja skolotāja Zoja Zaharova)
sniedza brīnišķīgu koncertu pasākuma apmeklētājiem. Izskanot koncertam, koncerta
vadītājas Māra Laganovska un Viktorija
Kušnire aicināja pašvaldības iestāžu, pašdarbības kolektīvu un uzņēmēju pārstāvjus
aizdegt svecītes svečturī, sakot pateicības
vārdus baznīcai.
Baznīcā bija izvietota Baltinavas kristīgās internātpamatskolas bērnu veidoto baznīcu un zīmējumu izstāde. Apmeklētāji
varēja apskatīt Līgas Slišānes veidoto
projektu par priesteriem Baltinavas katoļu
baznīcā. Grāmatu galdā varēja iegādāties

dažādas garīga satura
grāmatas,
rožukroņus,
skapulārus.
Izskanot koncertam,
pasākuma dalībnieki iestiprinājās ar sātīgo frikadeļu zupu, ko uz
ugunskura baznīcas dārzā
bija vārījuši Tatjana un
Raimonds Leicāni, Lilita
Kūkoja. Pēc kopīgas
zupas nobaudīšanas ikviens interesents izmantoja izdevību iemēģināt
roku radošajās nodarbēs. Draudzes mājā varēja piedalīties sveču dekupāžas, pērļošanas
darbnīcās, kuras vadīja Baltinavas kristīgās
internātpamatskolas skolotājas Inga Careva,
Violenta Kubuliņa, Vineta Kaša. Darbnīcās
aktīvi piedalījās gan bērni, gan pieaugušie.
Pēc darbnīcām sekoja vairākas prezentācijas par Baltinavas katoļu baznīcu- tās
vēsturi, priesteriem, procesiju- karogu
krāsām un nozīmi. Skatījām arī Vilhelma
Laganovska veidoto video par dažādiem
pasākumiem Baltinavas katoļu draudzēKrustaceļu, svētceļojumu BaltinavaAglona, u.c.
Pasākuma noslēgumā notika Vissvētākā
Sakramenta uzstādīšana un svētības saņemšana.
Lai gan pasākums
Baltinavas draudzē notika
pirmo reizi, esam patīkami pārsteigti par lielo
apmeklētāju skaitu. Aptuvenais apmeklētāju skaits
sasniedza 170 dalīniekus.
Apmeklētāju vidū bija
gan Baltinavas novada iedzīvotāji, gan ciemiņi no
citiem novadiem.
Paldies pasākuma organizatoriem - Prāvestam
Staņislavam Prikulim;

darba grupai, kuras sastāvā darbojās Inta
Vilkaste, Violenta Kubuliņa, Vineta Kaša,
Marita Kušnire, Inta Ludborža, Antra Keiša,
Alla Fjodorova, Gunta Pudnika, Madara
Balode, Irēna Kaša; Baltinavas gaidu patruļai, Viktorijai Kušnirei un Mārai Laganovskai, Marijai Skabai, Marijai Bukšai,
Lucijai Kašai. Pateicība brīvprātīgajiem
palīgiem!
Sirsnīga pateicība Briežuciema pamatskolas kolektīvam par jaukajiem suvenīriem
(koka baznīcas), ko varēja iegādāties pasākuma laikā. Paldies Tatjanai, Raimondam
un Lilitai par gardo zupu! Pateicība Baltinavas vidusskolas direktoram Imantam
Slišānam, kas pasākumu atbalstīja ar nepieciešamo aparatūru. Īpaši liela pateicība
Baltinavas kristīgās internātpamatskolas
kolektīvam par atsaucību, radošu darbību,
materiālu atbalstu pasākuma veidošanā un
organizēšanā. Paldies, Maritai Kušnirei par
scenārija veidošanu Labo vārdu koncertam.
Esam gandarīti par šo pasākumu!
Ceram, ka apmeklētājiem izdevās atklāt
Baltinavas katoļu baznīcu no jauna. Gribētos, lai pasākums turpinātos arī nākamajā
gadā.
Teksts: Rudīte Laganovska
Foto: Vilhelms Laganovskis

Jasmīnu smaržas reibināti, ar saldo
mājas zemeņu garšu, pilnā sparā baudam vasaras jaukumus.
Novada skolās aizritējuši izlaidumi,
skolēni devušies pelnītajā vasaras brīvlaikā.
Novada pašdarbības kolektīvi aktīvi
darbojas arī vasaras sezonā- dejotāji
jūnija izskaņā piedalījās Latgales deju
svētkos „Večerinka Viškūs”. „Gaspažas”
kuplināju dalībnieku rindas Starptautiskajā sieviešu deju kopu festivālā Gaigalavā. Jūlija mēnesi, savukārt, skanīgi
iesāk pūtēju orķestris un vidusskolas
koris, piedaloties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Vēlam
veiksmi un izturību mēģinājumos,
koncertos un svētku gājienā!
Liels prieks par jaunā tūrisma produkta Baltinavā- „Ontana i Annes”
tematiskā parka oficiālo atklāšanu, kas
notiks jau 11. jūlijā. Atklāšanā varēsim
vērot izrādi„Ontans i Vampiri”, tāpēc
piedalīties laipni aicināts ikviens
interesents!
Madara

Īsumā
Baltinavas novada dome ir pagarinājusi termiņu skiču konkursam
„Baltinavas vēsturiskā centra laukuma
labiekārtošana” līdz 2015.gada 1.
augustam. Novada iedzīvotāji var apskatīt visas iesniegtās skices novada mājas
lapā vai Baltinavas novada bibliotēkā.
Novada mājas lapā un bibliotēkā ir iespēja nobalsot par savu favorītu. Iedzīvotāju balsojuma rezultāti tiks ņemti vērā
pie skiču vērtēšanas.
Jūnija Domes sēdē tiks izskatīts un
apstiprināts Nolikums konkursam
„Gada cilvēks 2015„ Baltinavas novadā. Janvārī aptaujas anketās tika saņemti ierosinājumi, ka jāmaina konkursa
„Gada cilvēks 2015„ Nolikums, izmaiņas
nepieciešamas nominantu pieteikšanas
kārtībā, izvērtēšanā, kā arī bija ieteikumi
samazināt nomināciju skaitu. Sagatavojot
jauno konkursa Nolikumu ir nepieciešams zināt konkrētus iedzīvotāju priekšlikumus, kurus iestrādāt Nolikumā.
Lūgums novada iedzīvotājus iesniegt
konkrētus priekšlikumus:
1.Kāda būtu nepieciešama nominantu
pieteikšanas kārtība?
2.Kādi būtu nominantu vērtēšanas
kritēriji, pamatojums?
3.Kādas nominācijas būtu jāizņem no
konkursa?
4.Kādi ir citi priekšlikumi un ieteikumi?
Savus priekšlikumus lūgums iesniegt
līdz 2015.gada 13.jūlijam personīgi S.
Taborei, mob. 28399183, vai nosūtot uz
e-pastu: planosana@baltinava.lv.
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Priekšsēdētājas sleja
Vasarīgs sveiciens!
Vienā žurnālā vasara saukta kā
„deserts pamatēdieniem” – rudens,
ziemas un pavasara. Laikam jau tā ir,
jo katru gadu mums šķiet, ka tā ir par
īsu. Gan īsa, gan ātra, kā tagad pieņemts teikt. Vairāk gan „ātra”, jo
mums kā lauksaimniekiem arī vasarā
darbs dzen darbu, paralēli vēl jāplāno
laiks daudziem pasākumiem un vēl
jāspēj papriecāties par šo vasaras pilnbrieda laiku. Jābauda katra diena,
jo dzīvot te un tagad- tā ir māksla, ko jāapgūst, nezinu kā Jums, bet man
vēl jāmācās noteikti!
Nesen nosvinēti saulgrieži, bet atelpa ir pavisam īsa. Dieviņš mums dāvājis skaistu gan siena laiku, kam tas ir vajadzīgs, gan atpūtu atvaļinājuma
baudītājiem. Bet nu jau daļa no ģimenēm, kuros ir skolēni, kas piedalās
pašdarbības kolektīvos, ar lielāku vai mazāku satraukumu poš savas atvases
lielam notikumam – skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kas notiek
no 06.07.-12.07. Rīgā. No mūsu novada ja 06.07. izbrauc Pūtēju orķestris
un 07.07.- vidusskolas skolēnu koris. Šajā nedēļā-09.07. Rīgā muzicēs arī
Mūzikas un mākslas skolas kapella. Daudzi bērni varbūt pirmo reizi izbrauks no mājām uz tik ilgu laiku, un tas vien jau viņiem būs piedzīvojums
– atrasties pašā notikumu centrā, varbūt pat kādam arī pārdzīvojums.
Vecākiem raizes – kāds būs laiks, vai nesalīs, vai nepārkarsīs, kur un kā
baros un gulēs. Satraukums, protams, visiem, bet mūsu bērnu autobusus
vadīs zināmi un pieredzējuši vadītāji- Arnis Višņekovs un Jāzeps un Vija
Jermacāni. Arī skola gulēšanai un ēdināšanai ir nodrošināta, uz katriem
10 bērniem ir atbildīgais skolotājs, par sadzīvi mītnes vietā rūpēsies kultūras nama vadītāja Gunta un sabiedrisko attiecību speciāliste Madara.
Svētku nedēļas laikā Rīgā būs vairāk kā 50 dažādi pasākumi, daļu varēs
vērot arī pa televīziju- no sirds priecāties un notraukt kādu aizkustinājuma
asaru par to, cik lieliski ir mūsu bērni un mazbērni! Arī tad, ja lielajā notikumā nepiedalās pašu bērni.
Liels paldies domes vārdā dancotāju un dziedātāju skolotājām, vecākiem
un vecvecākiem! Bez Jūsu mīlestības šādus krāšņus bērnu un jauniešu sirdsspēka un varēšanas svētkus mēs nevarētu baudīt! Turam īkšķus, lai viss
izdodas un mūsu bērni gūst patiesu baudījumu!
Lidija Siliņa

Domes ziņas
Domes sēdes 28.05. lēmumi
Par grozījumiem saistošajos noteikumos
Apstiprināti saistošie noteikumi Nr.7„Grozījumi Baltinavas novada domes 2015.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Baltinavas novada budžetu 2015.gadam””.
Par grozījumiem nolikumā
Sēdē izdarīti Baltinavas novada bāriņtiesas nolikumā grozījumi, papildinot nolikumu ar 7.1.un 7.2.
apakšpunktiem sekojošā redakcijā :„7.1. Bāriņtiesa, atbilstoši darba apjomam, ir tiesīga pieņemt
darbā citus darbiniekus bāriņtiesas darba nodrošināšanai apstiprinātā budžeta ietvaros. 7.2. Bāriņtiesas
sekretāri pieņem darbā un atbrīvo no darba bāriņtiesas priekšsēdētājs”.
Par konkursa vērtēšanas termiņa pagarināšanu
Nolemts pagarināt konkursa „Baltinavas vēsturiskā centra laukuma labiekārtošana” skiču vērtēšanas
termiņu līdz 2015.gada 1.augustam.
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu
Sēdē nolemts atsavināt, pārdodot Baltinavas novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu – automašīnu GAZ 66 AC 30 184 A, valsts reģistrācijas Nr. BZ 5786, par izsolē nosolīto cenu 620,00 euro
apmērā Balvu pilsētas un rajona Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībai (Reģ. Nr. 40008066941, juridiskā
adrese: Baznīcas iela 49, Balvi, Balvu novads, LV-4501); no automašīnas pārdošanas iegūtos naudas
līdzekļus ieskaitīt Baltinavas novada domes budžetā.
Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Apstiprināti Baltinavas novada domes 2015.gada 26.jūnija saistošie noteikumi Nr. 8 „Dzīvokļa pabalsts bērniem bāreņiem un bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības” (saistošie noteikumi pielikumā).
Par zemesgabala iznomāšanu
Nolemts iznomāt vienai personai Baltinavas novada pašvaldībai piekritīgo zemesgabalu 1,5 ha platībā, kurš atrodas Baltinavas novadā, uz 5 (pieciem) gadiem, zemes nomas maksu nosakot ārējos
normatīvajos aktos noteiktajā apmērā; iznomāt vienai personai 0,4 ha platībā lielu daļu no Baltinavas
novada pašvaldībai piekritīgā zemesgabala, kurš atrodas Baltinavas novadā, uz 5 (pieciem) gadiem,
zemes nomas maksu nosakot ārējos normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.
Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu
Nolemts pagarināt ar vienu personu noslēgtā zemes nomas līguma par zemes vienības 6,5 ha platībā
nomu darbības termiņu uz 5 gadiem, zemes nomas maksu nosakot ārējos normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.
Par publiskā pārskata apstiprināšanu
Apstiprināts Baltinavas novada pašvaldības 2014.gada publiskais pārskats.
Par vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi
Sēdē nolemts izveidot Valsts vienoto klientu apkalpošanas centru Baltinavas novada pašvaldībā, iesniegt pieteikumu valsts budžeta dotācijas saņemšanai 2015.gadā vienotā klientu apkalpošanas centra
izveidei un uzturēšanai Baltinavas novada pašvaldībā.
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Par ekskursiju maksas apstiprināšanu
Apstiprināta maksa par Baltinavas novada muzeja rīkotajām ekskursijām pa novada teritoriju:
-grupai līdz 10 personām – 7,00 euro;
-grupai no 10 līdz 30 personām – 15,00 euro.
Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājai
Baltinavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājai Lidijai Siliņai piešķirta daļa no kārtēja ikgadējā
atvaļinājuma no 2015.gada 20.jūlija līdz 2015.gada 9.augustam, kā arī Baltinavas novada pašvaldības
un darbinieku koplīguma 5.4.punktā paredzētās trīs apmaksātas brīvdienas no10. -12. augustam.
Par finanšu līdzekļu pārdalīšanu
Nolemts pārdalīt finanšu līdzekļus 3900,00 euro apmērā no Baltinavas vidusskolas budžeta izdevumu
skolas uzturēšanas sadaļas uz valsts dotācijas pedagogu algām sadaļu, paredzot finanšu līdzekļu atgriešanu skolas uzturēšanas sadaļā pēc valsts dotāciju saņemšanas.
Par atzinības raksta piešķiršanu
Nolemts piešķirt Baltinavas novada domes Atzinības rakstu Venerandai Andžānei par aktīvu sabiedrisko, kultūras un literāro darbību un sakarā ar 75 gadu dzīves jubileju.
Ar pilnu domes sēžu lēmumu sarakstu iespējams iepazīties mājaslapā
www.baltinava.lv sadaļā Pašvaldība/domes sēdes.

Konkurss uz Bāriņtiesas priekšsēdētāja amatu
Sakarā ar bāriņtiesas priekšsēdētājas darbības termiņa izbeigšanos
2015.gada 2.augustā Baltinavas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos
uz Baltinavas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja amatu.
Prasības pretendentam:
Pretendentam jāatbilst Bāriņtiesu likuma 10.panta pirmās daļas noteiktajām prasībām;
Vēlama pieredze bāriņtiesas darbā.
Iesniedzamie dokumenti:
Motivēta pieteikuma vēstule;
CV;
Izglītību apliecinoša dokumenta kopija.
Dokumentus lūdzam iesniegt Baltinavas novada domē
līdz 2015.gada 17.jūlijam plkst.15.00.

Informē sociālais dienests
Maija mēnesī spēkā trūcīgas personas statuss 81 personai sociālajiem pabalstiem izlietotie līdzekļi
€ 1477, 32.
No tiem:
- pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai izmaksāts 23 mājsaimniecībām
€ 1276,4;
- dzīvokļa pabalsts 2 mājsaimniecībām € 140,0;
- pabalsts veselības aprūpei € 35,92;
- pieaugušo ēdināšanas pabalsts 1 persona € 25,00.
Izdevumi par 2 personu uzturēšanos ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā – pansionātā „Balvi”
€ 174,90.

Aktuāli iedzīvotājiem
Lauku diena 2015
9. jūlijā SIA „Latgales lauksaimniecības zinātnes centrs” aicina lauksaimniekus
un visus interesentus uz jau ierasto Lauku dienu 2015. Pasākuma laikā notiks jaunās
lauksaimniecības tehnikas demonstrējumi, apmeklētāji tiks iepazīstināti ar laukaugu audzēšanas tehnoloģiju agrotehnisko paņēmienu pētījumu rezultātiem, ar vasaras rapša jaunākajām šķirnēm un to audzēšanas tehnoloģijām, ar kaņepju šķirņu audzēšanas
tehnoloģijām, kā arī ar šķiedras linu kolekciju un selekciju.
Lauku dienas norises vieta: Viļānu – Rēzeknes šosejas 3. km.
Darba kārtība:
9.30-10.30 Dalībnieku reģistrācija
10.30 Lauku dienas atklāšana
11.00-16.00
Jaunās lauksaimniecības tehnikas demonstrējumi
Laukaugu audzēšanas tehnoloģijas agrotehnisko paņēmienu pētījumi (ziemāju un vasarāju graudaugu kultūras)
Vasaras rapša jaunākās šķirnes, to audzēšanas tehnoloģijas
Kaņepes, to audzēšanas tehnoloģijas, šķirņu salīdzināšana
Šķiedras linu kolekcija un selekcija
Lauku dienas dalībnieki: Zemkopības ministrija, LLU Agrobioloģijas institūts, LLU
Aģentūra „Lauksaimniecības tehnikas zinātniskais institūts" (Ulbroka), Lietuvas lauksaimniecības un meža zinātņu centra Upītes izmēģinājumu stacija, Latvijas industriālo kaņepju
asociācija, Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts, Valsts Stendes graudaugu selekcijas
institūts, Rēzeknes Augstskola, Malnavas koledža, Rēzeknes tehnikums, Biomasas Tehnoloģiju centrs, LLKC Rēzeknes nodaļa, Latvijas šķirnes sēklas, u.c.
Informācija par pasākumu: Dr. agr. Veneranda Stramkale, tālr.29465004, e-pasts:
strzin@apollo.lv
Informācija par tehnikas demonstrējumiem: Aldis Stramkalis, tālr.26665575, e-pasts:
aldis.llzc@gmail.com
Informācija amatniekiem un mājražotājiem par tirdzniecības iespējām pasākuma laikā:
Anna Strode, tālr.64628033, e-pasts: novads@vilani.lv
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Skaistākā lauku saimniecība 2015
Jau
ceturto
gadu pēc kārtas
izsludināta pieteikšanās skaisti
iekopto zemnieku
saimniecību konkursā „Skaistākā lauku
saimniecība 2015”, kuru kopīgi organizē
Latvijas vadošais piena pārstrādes uzņēmums Food Union un vienīgais Latvijas
lauku dzīvesstila žurnāls IEVAS Māja.
Konkursā aicina piedalīties ikvienu Latvijas
zemnieku saimniecību, kura veic lauksaimniecisko darbību un kura ir izveidojusi
skaistu un sakoptu lauku sētu. Pieteikumus
iesūtīt ir aicināti kā saimniecību īpašnieki,
tā ikviens, kuram ir zināma skaista un ražīga lauku saimniecība, līdz šī gada 31.
jūlijam, rakstot uz saimnieciba@santa.lv.
„Nevajag baidīties kļūt atvērtākiem un
rādīt to, kas katrā sētā skaists. Vajag rādīt
to, kas ir labs”, konkursam pieteikties aicina pērnā gada konkursa „Skaistākā lauku
saimniecība 2014” uzvarētājs, z/s „Sējas”
saimnieks Āris Burkāns.
Šajā gadā konkursā atvērtas divas jaunas nominācijas. Piena pārstrādes uzņēmums piedāvā nomināciju „Labākā jaunā
saimniecība 2015”, lai izceltu tās skaisti sakoptās zemnieku saimiecības, kas jaundibinātas vai pārņemtas no ģimenes vecākās
paaudzes pēdējo piecu gadu laikā. Žurnāls
„Ievas Māja” uzskata, ka katram latvietim
gribas savus Straumēnus, sētu, kur viss notiek gadalaiku ritmā, kur plecu pie pleca
strādā vairākas paaudzes, kur godā tiek celtas senču tradīcijas un darba tikums. Žurnāls „Ievas Māja” meklēs tieši Straumēnu
garu visās sētās, un piedāvā nomināciju
„Straumēnu gara mantinieki 2015”.
„Īstenās latviešu lauku sētās darba tikums un skaisti iekopts pagalms iet roku
rokā. Šogad īpaši vēlamies apzināt un izcelt
tās saimniecības, kuras izveidotas nesen un
jau var lepoties ar panākumiem kā darbā,
tā sētas labiekārtošanā, vai kuru vadību
veiksmīgi pārņēmusi jaunā paaudze. Vēlamies pretēji vispārējām bažām par lauku
vides degrādāciju piedāvāt stāstus par jauniem, spējīgiem un motivētiem cilvēkiem,
kas uzsāk veiksmīgu saimniekošanu un pilnvērtīgu dzīvi skaistā, pašu rokām veidotā un
koptā lauku vidē. Gribam izcelt labākos piemērus, iedvesmot saimniekošanai laukos
tos, kas vēl šaubās un parādīt mūsu Latvijas
lauku nenovērtējamo nozīmi visai sabiedrībai,” skaidro Food Union padomes priekšsēdētājs un konkursa žūrijas loceklis Harijs
Panke.

„Mēs, latvieši esam mājotāji un viensētu
mīļotāji, tas mums vienkārši ir asinīs. Mēs
lepojamies ar savām mājām, bet nelabprāt
tās rādām citiem. Es aicinu šovasar aizmirst latviešu pieticību un kautrību, jo mēs
taču esam kā stipri, tā vareni, ar skaistām
sētām. Un tieši sakoptās viensētas iedvesmo
un mudina pārejos izslēgt datoru un doties
uz laukiem, jo katram latvietim gribas savus
Straumēnus, savu pleķīti zemes. Leposimies
un iedvesmosim citus! Nav savas sētas? Bet
varbūt tāda ir tavam kaimiņam? Pastāsti
mums par to!” pieteikties aicina Kristīne
Alberte, žurnāla IEVAS Māja galvenā
redaktore.
Konkursā aicināts pieteikties ikviens
zemnieku saimniecības īpašnieks, kurš veic
lauksaimniecisko darbību un ir izveidojis
skaistu, sakoptu lauku sētu. Tāpat kā pērn,
arī šogad konkursā zemnieku saimniecības
var pieteikt citi – šo saimniecību īpašnieku
radi, draugi, paziņas, kaimiņi vai sadarbības
partneri. Lai pieteiktos, jāsūta zemnieku saimniecības nosaukums, saimnieka vārds,
uzvārds, adrese un kontakti, kā arī pieteicēja
vārds, uzvārds un kontakti uz saimnieciba@santa.lv līdz šī gada 31.jūlijam.
Konkursa „Skaistākā lauku saimniecība
2015” uzvarētājs balvā no Food Union
saņems apmaksātu braucienu divām personām uz Berlīnes Zaļo nedēļu – pasaules
lielāko starptautisko pārtikas, lauksaimniecības un dārzkopības izstādi 2015.gada 15.–
24. janvārī, kā arī citas vērtīgas dāvanas no
Food Union un žurnāla IEVAS Māja. Visi
konkursa finālisti tiks aicināti uz svinīgo apbalvošanu īpašā pieņemšanā pie Valsts
prezidenta.
Konkursā tiks vērtēts gan saimniecības
tēls, sākot no ceļa rādītāja un izpļauta grāvja
līdz pagalmā lepni paceltam karogam, gan
to, kā saimniekošana sadzīvo ar koptu
dārzu. Īpaša uzmanība tiks pievērsta latviešu tradicionālo un kultūrvēsturisko elementu
saglabāšanai,
prasmīgai
saimniekošanas savienošanai ar dzīvojamo
zonu un tradīciju nodošanai jaunajai paaudzei. Par konkursa dalībniekiem tiks stāstīta
žurnālos IEVAS Māja un IEVA. Detalizēts
konkursa nolikums atrodams: www.manizurnali.lv
Papildu informācijai:
Linda Mežgaile,
Food Union sabiedrisko attiecību pārstāve
linda.mezgaile@mmacomms.lv
M + 371 2977 2050

Ir sākusies ogu un citu savvaļas velšu lasīšanas sezona, kad daudzi iedzīvotāji papildina
savu ģimenes budžetu ar ienākumiem no ogu un citu savvaļas velšu pārdošanas. Tādēļ
Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk — VID) atgādina – ja fiziskas personas ienākumi no dažādu
savvaļas velšu pārdošanas kopā ar ienākumiem no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma
pakalpojumu sniegšanas gada laikā nepārsniedz 3000 euro, šīs personas var nereģistrēties VID
kā saimnieciskās darbības veicēji, tām nav jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis no gūtā ienākuma un tirdzniecībā tām nav jāizmanto kases aparāts.
Minētie nosacījumi attiecas uz tām fiziskajām personām, kuras gūst ienākumus no šādām
darbībām:
sēņošanas, ogošanas vai savvaļas ārstniecības augu un ziedu vākšanas un pārdošanas;
ienākumiem no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas;
ienākumiem no nemedījamās sugas indivīda — parka vīngliemezis (Helix pomatia) —
ieguves.
Taču šīm personām ir jāveic uzskaite par gūtajiem ienākumiem. Tas nepieciešams, jo gadījumā, kad kopējie ienākumi no minētajām darbībām pārsniedz 3000 euro gadā, personai piecu
darba dienu laikā jāreģistrējas VID kā saimnieciskās darbības veicējai, jāinformē VID par to,
kā tiks kārtota grāmatvedības uzskaite (vienkāršā vai divkāršā ieraksta sistēmā) un turpmāk jāiesniedz Gada ienākumu deklarācija.
Proti, ja ienākumi no minētajām darbībām pārsniedz 3000 euro gadā, no tiem jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis kā no saimnieciskās darbības ienākuma. Tas nozīmē, ka par
2015.gadā gūtajiem ienākumiem no ogošanas, sēņošanas vai citāmminētajām darbībām, ja tie
gada laikā pārsniedz 3000 euro, laikā no 2016.gada 1.marta līdz 1.jūnijam ieskaitot būs elektroniski jāiesniedz VID Gada ienākumu deklarācija. Plašāka informācija pieejama VID mājaslapas sadaļā „Gada ienākumu deklarācija”.
Nosacījumi dabas velšu iepircējiem.
Visos gadījumos, kad fiziska persona iepērk ogas vai citas dabas veltes, tai jābūt reģistrētai
kā saimnieciskās darbības veicējai. Savukārt, ja fiziska persona iepērk ogas juridiskas personas
vārdā, tai jābūt darba attiecībās ar šo juridisko personu.

Laika prognozes jūlijam
Vilis Bukšs,
laika vērotājs.

Laika zīmes. Jūlijs (Liepas, Siena mēnesis) Jūlijs ir vasaras vidus. Tas ir liepzieda
un siena mēnesis. Ja jūlija sākumā vēl ir
ziedu laiks, tad siena mēneša beigās jau
ražas laiks. Jūlijs ir siltākais un nokrišņiem
bagātākais vasaras mēnesis. Ticējums saka,
ja silts jūlijs un vēss augusts, tad būs auksta
ziema.
1. jūlijs - Imanta diena. Tas ir laiks, kad
debesīs vizmo sudrabainie (dimanta) mākoņi un sākas siena pļaujamais laiks. Ticējumi. Ja 1. jūlijs lietains, būs vēla ziema. Ja
Imanta diena saulaina un karsta, būs agra
ziema.
2. jūlijā Laidene jeb viena no Vasaras
(Mazajām) Mārām. Laidenē, tāpat kā Jāņos
un Pēteros dedzina prieka ugunis. Danco,
dzied un lec pār ugunskuru. Laidenē beidzas ziedu dienas. Ticējumi. Ja Laidenē
spīd saule un mākoņi iet pret vēju, tad vējš
mainās un būs lietains laiks.
4. jūlijs ir Bišu un Liepzieda diena.
Diena, kad ievāca pirmo vasaras medu un
bites aizgāja liepās. Sākas liepzieds un vasaras medus laiks. Šogad liepas sāka ziedēt
jau Jāņos. Ticējumi. Ja saulaina diena, būs
daudz garšīga medus. Ja līst, būs daudz
baltā medus.
Septiņu brāļu diena ir 10. jūlijā. Septiņi
brāļi ir tie paši Septiņi gulētāji (27.06.) un
arī ticējumi līdzīgi. Ticējumi. Ja „Brāļu
dienā” ielīst, līs septiņas nedēļas. Ja spīd
saule – tā spīdēs septiņas nedēļas no vietas.
20. jūlijs ir viena no Pērkona dienām.
Šajā dienā pielūdz Pērkonu. Tāpat vēlāk sekojošā Madaļā (Madalēna), kas ir 22. jūlijā.
20. jūlija nakts ir Pūķa nakts. Pūķis simbolizē krītošās zvaigznes (perseīdas). Ticējumi. Kurš šajās dienās bāžot šķūnī vai
metot kaudzē sienu, to nosperšot Pērkons.
Jūlija galvenie svētki ir Jēkabi (25. jūlijs) jeb Saimnieku diena. Ap Jēkabiem
sākas labības pļauja un Jēkabdienā varēja
likt galdā pirmo jaunās maizes cepienu. Ja
ne maizi, tad vismaz jauno rudzu biezputru.
Kāva pirmo aunu un no šīs dienas arī jaunos
kartupeļus, burkānus un ābolus drīkstēja
raudzīt. Ticējumi. Ja Jēkabos ap sauli mazi

mākonīši – būs sniegiem bagāta ziema. Silta
un gaiša Jēkaba diena paredz aukstus Ziemassvētkus.
Annas (26. jūlijs) ir Saimnieču diena.
Gan Jēkabi, gan Annas bija iecienītas kāzu
svinēšanai. Jēkabos jaunais saimnieks (dēls)
varēja pārņemt mājas valdīšanu, bet Annās
pārveda jauno saimnieci. Annas vainagā
jābūt tikai maizes augu ziediem, lapām vai
vārpām. Ticējumi. Ja Annas dienā lietus līst
tad rudenī būs daudz sēņu, bet rieksti būs
tārpaini, un otrādi. Ja Annas dienā līst lietus,
tad būs slapjš rudens.
Kāds laiks šogad varētu būt jūlijā?
Atbilstoši nozīmīgo laika zīmju dienām
pagājušās ziemas janvārī un tāpat pavasara
mēnešos martā un maijā, jūlijs rādās būt
mēreni silts un ar nokrišņiem tuvu normai.
Ticējums saka, ja agri izlido maijvaboles un
maijā to daudz, tad būs karsta vasara un jo
īpaši jūlijs. Maijvaboles agri gan izlidoja,
bet maijā to bija maz. Šī dabas zīme norāda
uz to, ka turpmākā vasara paies tikai ar
dažām karstām dienām un tas nebūs ilgstošs.
Jūlija pirmajā pusē, līdz Vecajiem Pēteriem (12. jūlijs), vairāk saulainu, sausu un
siltu dienu. Šajā laikā dažviet temperatūra
var sasniegt plus 30. Nokrišņi īslaicīgi, bet
tie var būt kā stipras pērkona lietusgāzes.
Jūlija vidus, laikā līdz Jēkabiem (25.07.), ar
mainīgiem laika apstākļiem un vējains. Siltākas dienas mīsies ar vēsākām un arī nokrišņu vairāk. Laikā ap Annām (26.07.) un
mēneša beigās nokrišņu mazāk, saulaināks
un daždien temperatūra var sasniegt plus 28
un vairāk.
Kopumā Liepu mēnesī siltums būs normas robežās, ar dienas temperatūrām no
plus 20 līdz plus 24 grādi. Savukārt nokrišņu sadalījums nevienmērīgs. Dažviet
būs sausāks kā parasti, bet citviet nokrišņu
vairāk. Līdzīgi laika apstākļi varētu saglabāties arī augusta pirmajā pusē, laikā līdz
Vasaras Mārai (15. augusts).

Teksts:
http://meiravietis.typepad.com/mans/2015/
06/laiks-j%C5%ABlij%C4%81-2015gads.html
Foto: Viļa Bukša personīgais arhīvs

Par ienākumiem no savvaļas veltēm
Bez tam, dabas velšu iepircējam, izmaksājot skaidru naudu par ogu,
sēņu savvaļas ārstniecības augu, ziedu vai parka vīngliemežu iepirkšanu,
jākārto izmaksu saraksts. Tajā jānorāda informācija par ogotāju, sēņotāju
un citu dabas velšu nodevēju (fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods), nododamo preci (nosaukums, mērvienība un daudzums) un izmaksājamo skaidrās naudas summu (vārdos un ciparos).
VID aicina, nododot minētās dabas veltes, noteikti pievērst uzmanību
tam, vai dabas velšu iepircējs dod parakstīties izmaksu sarakstā, vai tajā norādītie dati par viņu
ir korekti, vai izmaksu sarakstā norādītā informācija atbilst faktiski nodoto dabas velšu daudzumam, kā arī, vai izmaksu sarakstā norādītā skaidrās naudas summa atbilst faktiski izmaksātajai.
Izmaksu sarakstā norādītā informācija ir svarīga ne tikai dabas velšu iepircēja izmaksu aprēķināšanai, bet arī pašai fiziskajai personai, lai aprēķinātu gūto ienākumu un pierādītu iztikas
līdzekļu izcelsmi gadījumos, ja VID lūgs sniegt informāciju par ienākumiem.
VID vērš uzmanību, ka dabas velšu iepircējam (ienākuma izmaksātājam) nodoklis izmaksas
vietā nav jāietur, bet līdz taksācijas gadam sekojošā gada 1.februārim (attiecīgi, par 2015.gadu
– līdz 2016.gada 1.februārim) jāiesniedz VID paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām
summām. Paziņojums nav jāiesniedz gadījumos, kad dabas velšu vācējam attiecīgā gada laikā
izmaksātā neapliekamo ienākumu summa ir bijusi mazāka par 300 euro (četrkāršotu mēneša
neapliekamo minimumu).
Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID Nodokļu un muitas informatīvo
tālruni 67120000, konsultēties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā vai arī sūtīt savu jautājumu, izmantojot VID mājaslapas sadaļu „Uzdot jautājumu VID”.
Informāciju sagatavoja: VID Sabiedrisko attiecību daļa
tālr. 67122670, 67122668, 26351438, 26558389
e-pasts komunikacija@vid.gov.lv
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Baltinavas novada domes informatīvais izdevums
Par nekustamo īpašumu iznomāšanu vai izīrēšanu
Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk –
VID) atgādina, ka gadījumos, kad fiziskā
persona iznomā vai izīrē nekustamo īpašumu, tas ir uzskatāms par fiziskās personas saimniecisko darbību, kas ir
jāreģistrē Valsts ieņēmumu dienestā. Ja
fiziskā persona ienākumu gūst no nekustamā īpašuma iznomāšanas vai izīrēšanas,
personai ir iespēja izvēlēties atvieglotu
reģistrācijas kārtību, informējot VID par
noslēgto īres vai nomas līgumu piecu darbdienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
Veicot uzraudzības pasākumus, VID ir
konstatējis, ka viens no izplatītākajiem
fizisko personu veiktās saimnieciskās darbības veidiem ir tieši nekustamā īpašuma
izīrēšana vai iznomāšana, tostarp tos piedāvājot dažādos interneta portālos, piemēram,
www.ss.lv,
www.booking.com,
www.zip.draugiem.lv, www.airbnb.com
u.c.
Tādēļ VID aicina fiziskās personas pildīt savu nodokļa maksātāja pienākumu un,
izpildoties saimnieciskās darbības reģistrēšanas nosacījumiem, reģistrēt saimniecisko
darbību, deklarēt un nomaksāt nodokļus.
VID atgādina, ka par fiziskās personas
saimniecisko darbību uzskata jebkuru darbību, kas vērsta uz preču ražošanu, darbu
izpildi, tirdzniecību un pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību. Saimnieciskā darbība ietver arī ar uzņēmuma līguma izpildi saistīto
darbību, profesionālo darbību, nekustamā
īpašuma apsaimniekošanu, komercaģenta,
māklera un individuālā komersanta darbību,
kā arī fiziskās personas īpašumā esoša individuālā uzņēmuma (arī zemnieka un zvejnieka saimniecības) darbību.
Fiziskās personas darbību kvalificē kā
saimniecisko darbību, ja tā atbilst vismaz
vienam no šādiem kritērijiem:
1) darījumu regularitāte un sistemātiskums – trīs un vairāk darījumi gadā vai
pieci un vairāk darījumi trijos gados;
2) ieņēmumi no darījuma pārsniedz 14
229 un vairāk eiro gadā, izņemot ienākumus
no personiskā īpašuma atsavināšanas (personiskai lietošanai paredzēto kustamo lietu
– mēbeļu, apģērba un citu lietu); 3) darbības
ekonomiskā būtība vai personas īpašumā
esošo lietu apjoms norāda uz sistemātisku
darbību ar mērķi gūt atlīdzību.

Projektu aktivitātes

Īsi pirms lustīgākajiem gada
svētkiem, projekta „Mācāmies
būt par sava amata meistariem”
(projekta līguma Nr. 2013.
EEZ/PP/1/MIC/015/037) ietvaros tika sietas pirtsslotas biedrības
„Saulessvece”
organizētajās radošajās darbnīcās.
Savās mājās sabraukušos nodarbību apmeklētājus laipni uzņēma namamāte
un nodarbību vadītāja Jugita Boldāne. Savas
zināšanas par pirtsslotu siešanu Jugita apguvusi īpašos pirtnieku kursos, kā arī gūstot papildus zināšanas no dažādas pieejamās
literatūras gan internetā, gan grāmatās, gan
konsultējoties ar citiem pirtniekiem. Protams,
netiek atstātas novārtā arī senču iekoptās tradīcijas, kas pārmantotas no paaudzes paaudzē.
Pirtsslotu siešanas nodarbības Jugitas vadībā iesākās ar katras dabas veltes, kas bija
pieejamas nodarbību laikā, nozīmi. Vispopulārākais esot bērzs, kas sniedzot relaksāciju
ejot pirtī, savukārt kļava esot vairāk paredzēta
karstuma mīļotājiem. Tāpat arī kļava tautās
tiek dēvēta par taisnības koku, ja, ejot pirtī,
izjūt sliktas domas pret pirtnieku, tad pēc
pēršanās noteikti jutīšoties labi.
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VID vērš uzmanību, ka darījumos ar
nekustamajiem īpašumiem, kas ir viens no
izplatītākajiem fizisko personu saimnieciskās darbības veidiem, darbības regularitāti
konstatē, vērtējot darījumu ekonomisko
būtību, tādējādi nav nepieciešams liels
darījumu skaits, lai fiziskās personas darbību kvalificētu kā saimniecisko darbību.
Ja fiziskā persona ienākumu gūst no īpašuma, piemēram, iznomājot vai izīrējot
nekustamo īpašumu, pārdodot īres tiesības,
nododot lietu tālāk apakšnomniekam vai
apakšīrniekam, un tai nerodas saimnieciskās darbības izdevumi, vai tie ir nebūtiski,
personai ir iespēja izvēlēties atvieglotu
reģistrācijas kārtību, informējot VID par
noslēgto īres vai nomas līgumu piecu darbdienu laikā no līguma noslēgšanas dienas .
Savukārt pārējos gadījumos saimnieciskā
darbība ir jāreģistrē VID pirms tās uzsākšanas. Saimnieciskās darbības veicējiem ir iespēja
izvēlēties
piemērotāko
no
iespējamiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa
maksāšanas režīmiem .
VID brīdina, ka savlaicīgas saimnieciskās darbības nereģistrēšanas gadījumā var
tikt piemērota administratīvā atbildība saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 165.2 pantu „Nodokļu
maksātāju reģistrēšanas kārtības neievērošana”, piemērojot naudas sodu no divsimt
desmit līdz trīssimt piecdesmit eiro.
Plašāka informācija par saimniecisko
darbību un tās reģistrēšanu pieejama VID
mājaslapā sadaļā „Nodokļi/Saimnieciskās
darbības veicēji”. Aicinām arī apmeklēt
VID bezmaksas seminārus tieši jaunreģistrētiem nodokļu maksātājiem - saimnieciskās darbības veicējiem, kas notiek visā
Latvijā.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID Nodokļu un muitas informatīvo tālruni 67120000, konsultēties
ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā vai
arī sūtīt savu jautājumu, izmantojot VID
mājaslapas sadaļu „Uzdot jautājumu VID”.
Informāciju sagatavoja:
VID Sabiedrisko attiecību daļa
tālr. 67122668, 67122670, 26351438,
26558389
e-pasts komunikacija@vid.gov.lv

Pirtsslotu siešana

„Nejokojiet ar dabu,” smej nodarbību apmeklētāji. Nedaudz iepazīstoties ar pieejamajām dabas veltēm, Jugita sniedza pamācību,
kā pirtsslotas pareizi jāsien un kas jāievēro tās
sienot. Piekodinot, ka pirtsslotas vidum jābūt
pašam stingrākajam, tāpēc zariņš jāizvēlas
spēcīgs.
Interese par pirtsslotu siešanu bija gan lieliem, gan maziem. Rūpīgi izlasot sev tīkamākos zariņus un veidojot savu īpašo pirtsslotu.
Nodarbību apmeklētāji sasēja ne tikai sev
pirtsslotas, bet arī Jugitai un viņas saimei- kā
neliela pateicība par dalīšanos šajās zināšanās.
Noslēdzoties nodarbībām, ikviens, kurš
vien to vēlējās, varēja izmēģināt savas izveidotās pirtsslotas un doties pērties pirtī.
Teksts, foto: Ilga Pleša

2015. gada jūnijs
PVD cūku turētājiem atgādina par biodrošības
pasākumu ievērošanu

Pārtikas un veterinārais dienests
(PVD) informē, ka pēdējās nedēļās, salīdzinot ar ziemas periodu, pieaug saslimušo meža cūku skaits, un Āfrikas cūku
mēra (ĀCM) vīruss konstatēts 269 meža
cūkām 17 novadu 42 pagastos. 16.jūnijā
pēc 9 mēnešu pārtraukuma, ĀCM apstiprināts ar piemājas cūku saimniecībā.
Arī pārbaudot dzīvnieku novietnes PVD
inspektori konstatē, ka ne vienmēr tiek ievēroti biodrošības pasākumi, kā arī joprojām ir piemājas saimniecības, kurās
dzīvnieki nav reģistrēti Lauksaimniecības
datu centrā (LDC). Novietne un cūkas jāreģistrē Lauksaimniecības datu centrā un
regulāri jāatjauno informācija par novietnē
turēto cūku skaitu!
PVD, sadarbībā ar Lauksaimniecības
datu centru, uzrauga mājas cūku pārvietošanas datus un konstatē, ka notiek cūku pārvietošana no slimības skartajām zonām uz
brīvajām zonām. Ar šādu rīcību cūku turētāji savu novietni, savu pagastu un pat savu
novadu pakļauj riskam ievazāt slimību.
Pirms sivēnu iegādes PVD aicina noskaidrot, kurā slimības zonā atrodas pārdevēja novietne. Informācija pieejama PVD
mājas lapā interaktīvajā kartē.
Lai pasargātu dzīvnieku novietni, piemājas saimniecību no Āfrikas cūku mēra
(ĀCM) PVD atgādina un atkārtoti aicina
ievērot visus noteiktos biodrošības pasākumus:
Neturiet cūkas āra aplokos, tās var kontaktēties ar savvaļas un klaiņojošiem
dzīvniekiem!

Dzīvnieku kopšanai izmantojiet tikai šim
darbam paredzētu apģērbu un apavus, kurus
nelietojiet ārpus novietnes!
Pie ieejas novietnē nodrošiniet apavu
dezinfekciju, novietnē regulāri veiciet tīrīšanu un dezinfekciju!
Izvērtējiet, kur stāv pakaiši, ruloni, kur
atrodas salmu kaudzes – tie var būt inficēti,
ja tiem ir piekļuvušas meža cūkas!
Cūkām nedodiet zaļbarību un pagalmos
pļautu zāli!
Tā kā piemājas saimniecībās cūku piebarošana ar svaigu zāli laika gaitā izveidojusies par tradīciju, situācijā, kad pieaug
ĀCM gadījumu skaits meža cūkām, tas rada
lielus inficēšanās draudus mājas cūkām, jo
zālē var būt ĀCM vīruss, ko tur ievazājušas
meža cūkas.
Mājas cūkām aizliegts izbarot virtuves atkritumproduktus, īpaši bīstami ir meža cūku
izcelsmes atkritumprodukti!
Atgriežoties no meža pēc ogošanas, sēņošanas un medībām, notīriet apavus, īpaši
to zoles!
Informējiet PVD teritoriālo pārvaldi, ja
mežā atrodat meža cūkas līķi!
Sekojiet cūku veselības stāvoklim un, ja
cūkas izskatās neveselas, nekavējoties izsauciet veterinārārstu!
Atgādinām, ka bioloģiskā drošība ir
pasākumu komplekss, kuru ievērojot, dzīvnieku turētājs var pasargāt savus dzīvniekus
no saslimšanas ar infekcijas slimībām un
maksimāli samazināt infekcijas slimību
izplatīšanos apkārtējā teritorijā.
Par biodrošības pasākumu ieviešanu un
izpildi novietnēs, kurās tur un audzē cūku
sugas dzīvniekus, tajā skaitā dezinfekcijas
līdzekļu iegādi, atbildīgs ir dzīvnieku īpašnieks vai turētājs.
Slimības uzliesmojuma gadījumā saimniecībā vai dzīvnieku novietnē valsts
kompensācijas varēs saņemt tikai tad, ja
cūkas būs reģistrētas un ievērotas biodrošības prasības!
Informāciju sagatavoja
PVD Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
Anna Joffe

Noslēdzies projekts „Tev, man un visiem
mums- lai top Baltinavā”

Aizvadītais gads, kopš projekta „Tev,
man un visiem mums- lai top Baltinavā”
uzsākšanas brīža, aizskrējis vēja spārniem. Tas tika piepildīts ar smagu darbu,
lielu rūpīgumu un gandarījumu par paveikto.
Projekta galvenais mērķis bija izveidot
tautā pazīstamās lugas „Ontons i Anne” Tematisko parku. Ideja par parka izveidi radās
biedrībai „Jaunieši Baltinavai”, kas vēlējās
sakopt sava dzimtā novada kultūrvēsturiskās vietas, kurām senču atmiņās ir liela vērtība. Viena no šādām vietām bija Baltinavas
Vecais parks, kas gadu gaitā bija zaudējis
savu agrāko spožumu, slēpjot to aiz aizaugušiem upes krastiem.
Gada gaitā parka teritorija ir piedzīvojusi krasas pārmaiņas. Pār upi slienas jauns
tilts, uz kura ierīkoti soliņi dabas baudītājiem. Izveidots bruģa celiņš un „Ontona i
Annes” silueti, pie kuriem var nofotografēties, iejūtoties lugas varoņu tēlos. Uzbūvēta
lapene, kas ir lieliska atpūtas vieta parka apmeklētājiem, uzstādītas šūpoles un foto
rāmis dabā, kas ļauj iemūžināt sevi, ģimeni
un draugus lieliskas fotogrāfijas,kā arī izga-

gatavoti soli un ugunskura vieta patīkamas
atmosfēras radīšanai.
Atskatoties uz paveikto, jāteic, ka darbs
ir ieguldīts liels un biedrības „Jaunieši Baltinavai” mērķis ir sasniegts. Ir izveidots gan
„Ontona i Annes” parks, gan ir sakopta
parka teritorija, kas tagad priecē ikvienu garāmbraucēju. Darbojoties kā brīvprātīgie,
biedrības „Jaunieši Baltinavai” pārstāvji ir
lepni par paveikto, jo uzskata, ka mūsdienās
cilvēki pārāk daudz vēlas saņemt neko nedodot pretī un materiālās vērtības novērtē
augstāk nekā palīdzīgas rokas sniegšanu.
Projekta realizācijas laikā biedrības jaunieši
sakopa ne tikai sava novada kultūrvēsturiskās vietas, bet arī stiprināja savu draudzību,
darbojoties vienotiem mērķiem, kā arī guva
atbalstu no citiem novada iedzīvotājiem,
stiprinot Baltinavas novada iedzīvotāju
saliedētību.
Šobrīd „Jaunieši Baltinavai” ar nepacietību gaida projekta atklāšanas dienu, kas
būs 11.jūlijs, kurā oficiāli tiks paziņota
parka atklāšana. Pasākums tiks aizvadīts
kopā ar teātra izrādi „Ontons i Vampiri”.
Būsiet mīļi gaidīti Baltinavā uz Ontona
i Annes Tematiskā parka atklāšanu!
Teksts: Ilga Pleša
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Baltinavas novada domes informatīvais izdevums

Sabiedriskās aktivitātes
Līga, kurai „Līgo” svētki nav sirdij tuvi
„Baznīcu naktī” Baltinavas katoļu baznīcā ikviens
pasākuma apmeklētājs varēja iepazīties ar baltinavietes, dzejnieces, radošās personības- Līgas Slišānesveidoto projektu par draudzes priesteriem. Jautāju
Līgai par mērķiem un iecerēm, baznīcas lomu viņas
ikdienā un daiļradē.
Pastāstiet, lūdzu, ar ko šobrīd nodarbojaties?
„Tā, kā ir vasara – darbu pilnas rokas. Jāpadara klasiskie lauku darbi pa māju un dārzu, jādarbojas literatūras
lauciņā. Strādāju kā literārā redaktore izdevniecībā „Domu
pērles”, tagad pamazām top mans projekts – stāstu krājums
„Mīlestības liecinieki”. Mācos saplānot laiku tā, lai darbs
sniegtu prieku.”
Kā radās domā gatavot projektu par Baltinavas katoļu
draudzes priesteriem?
„Doma radās ļoti pat spontāni. Pagājušajā vasarā
diemžēl netiku svētceļojumā, kad pavadīju pārējos ceļā, pamanīju cik skaistas ir lietus pielijušās rozes pie draudzes mājas un nolēmu veidot kolāžu no
rožu attēliem. Tajā pat dienā nonācu muzejā un pētot materiālus par Baznīcu sapratu, ka vajag
veidot pie gleznas pētījumu par priesteriem, kuri kalpojuši Baltinavas draudzē. Darbs pie kolāžas mani patiesi aizrāva un sniedza milzu gandarījumu, lai gan nebija viegli. Es jutos tik laimīga, kad pabeidzu gleznu, - to grūti aprakstīt. Man bija ļoti grūti no tās šķirties, taču es to
biju jau pašā sākumā nolēmusi dāvināt Baznīcai. Tajā es ieliku ļoti daudz mīlestības, ticība s
un cerības, kuru no sirds novēlu visiem.”
Varbūt iesaistāties vēl kādās ar baznīcu saistītās aktivitātēs- krustaceļš, svētceļojums u.c.
pasākumi?
„Protams. Pirms vairākiem gadiem tīri nejauši sanāca svētceļojums uz Jasno Goru Čehijā,
kur atrodas Čestahovas Dievmātes klosteris. Lai gan toreiz maz ko sajēdzu no reliģijas, šis ceļojums izrādījās ļoti būtisks. Milzu iespaidu atstāja pavadītā nakts Krustu kalnā Lietuvā un
svētceļojums uz Aglonu. Domāju, ka katram cilvēkam ir reiz jādodas svētceļojumā neatkarīgi
no ticības, jo tas ir kas tāds, kas dod dvēselei spārnus. Katru gadu piedalos krusta ceļā un Lieldienu adorācijās. Krusta ceļš ir spēcīga dvēseles katarse, bet adorācija priekš manis ir dziļa
meditācija, kam ir liela nozīme manā dzīvē.”
Vai Dievam ir liela nozīme Jūsu ikdienas dzīvē?
„Jā, pat ļoti. Esmu laimīga tad, kad jūtu Dieva klātbūtni un nešaubos savā ticībā, bet, kad
ticība atkāpjas un parādās šaubas, ir ļoti smagi, jo neredzu jēgas dzīvei bez Dieva. Man kā
māksliniecei un rakstniecei ir ļoti svarīgi mīlēt un tikt mīlētai, lai būtu iedvesma radīt, jo bez
mīlestības nav iespējams rakstīt vai gleznot, neceļas rokas. Tādu mīlestību esmu atradusi Jēzū
Kristū.”
Vai baznīcai un Dievam ir liela nozīme Jūsu radošajā darbībā- gleznojot, rakstot dzeju?
„Manā radošajā darbībā nu jau 3 gadus ir tieši šis garīgais, sakrālais, reliģiskais periods.
Es biju reiz atmetusi ar roku gan mākslai, gan literatūrai, taču kad no jauna pievērsos Dievam
un sajutu lielu mīlestību, atsāku rakstīt un gleznot. Pirms tam es īsti nezināju, kas ir mans aicinājums un, ko man savā dzīvē iesākt, jo interešu ir daudz. Gribēju kļūt par kino režisori vai scenāristi, bet nesanāca. Taču kādā būtiskā sapnī Jēzus man skaidri un gaiši parādīja manu
aicinājumu – gleznot un rakstīt. Kopš tā brīža es par to vairs nešaubos.”
Pastāstiet, lūdzu, kādi darbi pēdējā laikā Jums tapuši?
„Visvairāk ir tapusi tieši dzeja. Daudz strādāju arī pie sava romāna, katru dienu cenšos uzrakstīt pa kādai jaunai nodaļai. Ir iesākti daudzi darbi, taču nespēju tos pabeigt un dusmojos
pati uz sevis par to. Vēlos arī dauz nopietnāk pievērsties glezniecībai. Šogad iznāca mans 4.
dzejas kopkrājums „Mana pasaule”, tapšanas procesā ir arī citas grāmatas. Tikko iznāca Pētera
Keiša jaunākā grāmata, kuras tapšanā piedalījos arī es kā literārā redaktore.”
Pastāstiet, lūdzu, kādi vēl Jums ir hobiji, brīvā laika pavadīšanas aktivitātes?
„Man ļoti patīk fotogrāfēt un pašai būt par modeli – tas vienmēr aizrauj un sniedz milzu
prieku. Vasarā esmu laimīga par to, ka varu daudz laika pavadīt pie dabas, peldēties, vērot debesis, izbaudīt lauku burvību. Te - pie mums viss tā smaržo, viss zied,
ka esi laimīgs no tā, ka apkārt sev redzi brīnišķīgo Dieva pasauli.”
Kā zinām, Jūsu lugu „Mūžīgais precinieks” iestudēja teātris „Palādas”. Varbūt ir padomā rakstīt vēl kādu lugu?
„Jā. Esmu jau iesākusi darbu pie 2 jaunām lugām, atliek tikai
strādāt!”
Kurš ir Jūsu mīļākais gadalaiks, kāpēc?
„Kādreiz spēju nošķirt gadalaiku, kurš patīk vairāk, kurš mazāk.
Taču tagad ir tā, ka patīk visi gadalaiki – katram ir sava burvība,
sava smarža un krāsa.”
Jā pavadījāt šos Jāņos, vai ievērojat senos latviešu tautas ticējumus?
„Šos Jāņus pavadīju ļoti slikti kā jau parasti… Ļoti reti šie svētki Ričarda E. Grānta portrets
man ir sagādājuši prieku. Tie ir pilnīgs pretstats manai būtībai un
man nepatīk, ka mani nosauca par Līgu. Ziniet, visa tā ielīgošana vairāku mēnešu garumā jau
savlaicīgi izsauc smagu pirsvētku depresiju, kas kulmināciju saniedz pašos svētkos. Visa tā pārspīlētā līgošana, alus dzeršana, papardes zieda meklēšana man reāli krīt uz nerviem.”

Kopš sastapu Tevi
Kopš sastapu Tevi, Viss, kas bija reiz
Tik svarīgs un dārgs
Pārstāja nozīmīgs būt,
Debesis nolaidās
Tik tuvu, tuvu
Saldā Mīlestības sapņa solījumā,
Es pirmo reiz mūžā paties
Sajutu dzīvei šai garšu un krāsu,
Saprotot, ka bijis ir vērts
Iet caur elles lokiem un mokām,
Lai sastaptu Tevi.

Kopš sastapu Tevi,
Es vēlos dzīvot un būt
Radot un mīlot,
Pārvarot sevi, pārvarot visu;
Vēlos labāka kļūt,
Kopš sastapu Tevi.
Kā brīnums vislielākais
Tu esi manā dzīvē, sirdī un prātā, Nebeidzu patiekties Dievam
Par to, ka Viņš radīja Tevi, Kopš sastapu Tevi.
Madara Balode
Foto: Līgas Slišānes personīgais arhīvs

Skolu ziņas
Aktivitātes BVSK

Comenius Skolu partnerības projekta
noslēgums Leipcigā
no Vācijas, Čehijas, Polijas un Latvijas prezentēja savus pētījumus par
cilvēku ieradumiem attiecībā uz dabas aizsardzību,
atkritumu
šķirošanu, transporta izmantošanu, izvēlēto apkures veidu un „zaļo
dzīvesveidu”. Kopīgi tika izvērtētas arī
projekta laikā gūtās atziņas. Brīvie brīži
tika pavadīti iepazīstot Leipcigu, tās tuvāko apkārtni, kā arī sarunās, kurās atklājās kopīgais un atšķirīgais mūsu
kultūrās. Atpakaļceļā nedaudz apskatījām arī Berlīni, vairāk jau caur autobusa logu, jo lija lietus. Izmantojām
iespēju aplūkot „Madame Tussauds”
vaska figūru muzeju Berlīnē.
Daudz pozitīvu iespaidu, pieredzi,
jaunus draugus ir devis šis projekts.
Mūsu delegācijai spilgtā atmiņā paliks
arī neparastā Līgo diena un Jāņi, kuru
sagaidījām Polijā, nevis kopā ar savējiem. Braucot mājup, visu ceļu „lija kā
pa Jāņiem”, kas radīja to sajūtu, ka
tuvojamies mājām un projekts ir noslēdzies.
Teksts, foto: Agita Zelča

Baltinavas vidusskola turpina
realizēt Comenius Skolu part-nerības projektu ar nosaukumu
„Klimata pārmaiņas”, projekta
Nr. 2013-1-DE3-COM06-358233.
Projekta īstenošanas periods: 2013.
- 2015. gads. Projekts tiek finansēts
no Eiropas Savienības
Mūžizglītības programmas līdzekļiem.
19. jūnijā Baltinavas vidusskolas delegācija (projekta vadītāja,
skolotāja Tatjana Bolgarova, skolotājas Agita
Zelča un Laura Meščanova, skolēni Dailis
Langovskis, Anastasija
Bolgarova, Viktorija
Kušnire un Edgars
Jermacāns) uzsāka ceļu
uz Vācijas pilsētu Leipcigu, kurā notika pēdējā
šajā projektā iesaistīto
valstu tikšanās.
No 20. – 22. jūnijam „Comenius” projekta dalībnieki

Klimata pārmaiņām veltīta konference

Baltinavas vidusskola turpina realizēt Comenius Skolu partnerības projektu ar nosaukumu „Klimata pārmaiņas”, projekta Nr.
2013-1-DE3-COM06-358233. Projekta īstenošanas periods: 2013. — 2015. gads. Projekts
tiek finansēts no Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas līdzekļiem.
Šī gada 19.maijā Baltinavas vidusskolā projekta „Comenius” ietvaros tika rīkota konference, kuras tematika bija veltīta klimata
pārmaiņām un globālajai sasilšanai. Baltinavā ar
savu lekciju par šo tēmu viesojās Latvijas
Universitātes profesors Dr. geol. Vitālijs Zelčs.
Uz konferenci tika aicināti Baltinavas vidusskolas 6. – 12.klašu skolēni, kā arī ikviens interesents. Profesors Vitālijs Zelčs atraktīvā veidā

iepazīstināja klausītājus ar
daudziem faktoriem, kuri ietekmē klimata pārmaiņas, kā
arī atspēkoja mūsdienās tik .
ļoti populāro viedokli, ka pie visām klimata pārmaiņām un globālās sasilšanas ir vainojams tikai
cilvēks un viņa saimnieciskā darbība uz planētas
Zeme. Pēc lekcijas klausītāji varēja cienāties ar
dažādām uzkodām.
Profesors V. Zelčs kopā ar Baltinavas vidusskolas direktoru Imantu Slišānu, „Comenius”
projektā iesaistītajiem skolotājiem (T. Začesti, I.
Ludboržu, L. Kūkoju, L. Meščanovu, A. Zelču),
projekta grāmatvedi Silviju Zelču un Baltinavas
novada domes priekšsēdētāju Lidiju Siliņu turpināja sarunas brīvākā gaisotnē. Baltinavas vidusskolas 11. klases skolēns Dailis Langovskis
īsumā pastāstīja par visiem braucieniem, kuri ir
notikuši projekta „Comenius” ietvaros, iepazīstināja ar skolēnu aktivitātēm un izdarīto, pētot
klimata pārmaiņas. Arī skolotāji dalījās savā pieredzē par piedzīvoto Čehijā, Vācijā un Polijā.
Teksts, foto: Agita Zelča,
Baltinavas vidusskolas skolotāja.

Novada mācībā iepazīst Baltinavas novada
kultūrvēstures vietas
25. maijā Baltinavas vidusskolas 7. klases skolēni devās ekskursijā pa Baltinavas
novadu. Visa mācību gada garumā novada mācības stundās tika iepazīta ne tikai Latgales vēsture, bet arī Baltinavas novads. Mācību gada pēdējās dienās skolēniem bija jāiejūtas gidu lomā, jo viņiem jau iepriekš bija dots uzdevums — sagatavot stāstījumu par
Baltinavas novada ievērojamākajām kultūrvēstures vietām – celtnēm, pieminekļiem, personībām. Svarīgi bija ne tikai sagatavot interesantu stāstu, bet arī piesaistīt klausītājus.
Ekskursijas laikā jaunie gidi stāstīja par Baltinavas parku, spirta brūzi, tiesas namu, izglītības iestādēm. Brīvības cīņu notikumus skolēni atcerējās Baltinavas pareizticīgo kapsētā,
godinot kritušo cīnītāju Voldemāru Mīlbergu. Interesanti bija uzzināt par ievērojamajām
Latgales kultūrvēstures personībām –
Miķeli Bukšu un Odumu Vizuli ( O. Vyzuļs). Novērtējot savstarpējo stāstījumu,
skolēni atzina, ka vislabākais gids bija
Justīne Puriņa, labi gida lomā iejutās arī
Agrita Luīze Kušnire un Alise Kokoreviča.
Paldies skolas direktoram par iespēju
doties šajā mācību ekskursijā, kā arī paldies skolas autobusa šoferim Normundam.
Teksts, foto: Baltinavas vidusskolas
skolotāja Inta Ludborža
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Baltinavas novada domes informatīvais izdevums
Lieliska diena Varakļānos
Mēs, Baltinavas vidusskolas 5. klase, 26. maija rītā devāmies mācību gada noslēguma
ekskursijā uz Varakļāniem. Piedalījāmies piedzīvojumā ar nosaukumu „Pa grāfa Borha
takām Varakļānos” visas dienas garumā. No
rīta ieradāmies Varakļānu pilī, kurā atrodas muzejs. Tur mūs saģērba atstarojošās vestēs, ķiverēs, tā, ievērojot visus drošības noteikumus, kopā
ar jauko ekskursijas vadītāju Modru Vilkaušu
kāpām uz skrejriteņiem un raitā gaitā devāmies
uz pilsētiņas centru. Braukšana ar skrejriteni bija
ļoti neierasta, jo lielākā daļa no mums to darīja
pirmo reizi.
Pirmais pieturas punkts bija Sv. Viktora kapela, kur mums izstāstīja pa kādam „kapeņu stāstiņam”. Tālāk devāmies uz Varakļānu centrālo laukumu, kurā ir „labirints”. To skolēniem bija
jāizbrauc ar skrejriteni. Pēc aktīva brauciena visi gribēja veldzēties strūklakā, neizpalika arī šļakstīšanās, kaut gan jau tā mazliet lija. Laukumā ir aplūkojams viens no nedaudzajiem saules pulksteņiem
Latgalē. Vēlāk „skrejriteņojām” uz Varakļānu vidusskolu, kuras aktu zālē bija jāveic vairāki uzdevumi
– jāsaliek puzle ar Varakļānu pils attēlu, jāliek glāžu piramīda un ar īpašu mērierīci jāmēra skolas
stadiona garums(par mērvienību tika ņemts mūsu skolnieka garums). Skolā tikām arī pie garšīgām
pusdienām.
Pēc tam devāmies atpakaļ uz pili, kur klausījāmies dažādas leģendas, tad devāmies izlūkot
noslēpumainos pils pagrabus, kuros atradām loku un bultas. Pēc tam katrs varēja „izmēģināt roku”
loka šaušanā. Pēdējais uzdevums prasīja daudz fiziska spēka, jo šļūcot pa virvi bija jāšķērso Kažavas
upīte. Esot Varakļānos, obligāts apskates objekts parkā ir mīlestības akmens, uz tā tapa jauka un draudzīga klases kopbilde. Ekskursija noslēdzās ar cienastu, ko bija sarūpējuši pils „slepenie gariņi”.
Brauciens bija izdevies un sniedza daudz patīkamu emociju!

2015. gada maijs

Afišas

Teksts, foto: Agita Zelča, Baltinavas vidusskolas 5.klases audzinātāja.

Vidusskolēni iepazīst Latgali
Baltinavas vidusskolas 7. klases
skolēni un novada mācības skolotāja
2015. gada martā un aprīlī piedalījās
ekskursiju projektu konkursā „Pētīsim
un izzināsim Latvijas vēsturi!”. To organizēja Monreālas Latviešu sabiedriskais
centrs un Vītolu fonds Latvijā. Izstrādājot
ekskursijas maršrutu pa Latgali, plašākai
novada kultūrvēstures iepazīšanai, Baltinavas vidusskolas skolēni saņēma konkursa
organizatoru finansiālu atbalstu – 400 eiro
savas ekskursijas organizēšanai.
2015.gada 26. maijā 6., 7. un 8.klases
skolēni kopā ar skolotājām Intu Ludboržu,
Anitu Ločmeli un Lilitu Kūkoju devās
ekskursijā. Plānojot maršrutu, tika izvēlēta tēma
– Latgale 19.gs. beigās un 20.gs. sākumā. Vispirms skolēni devās iepazīt Daugavpili. Kā pirmais apskates objekts bija ebreju sinagoga. Gids
— vēstures skolotājs Rečko kungs iepazīstināja
ar ebreju kultūras, reliģijas savdabību. Tad skolēni apmeklēja Daugavpils (Dinaburgas) cietoksni. Tas ir unikāls ar to, ka ir pēdējais uzbūvētais
bastionu tipa cietoksnis Eiropā, kā arī vienīgais
bez ievērojamām pārmaiņām saglabājies 19.
gadsimta pirmās puses cietokšņa paraugs Austrumeiropā. Skolēniem bija iespēja ne tikai uzzināt cietokšņa celtniecības vēsturi, bet arī
izstaigāt aizsargsienu eju labirintus. Ar lielu interesi skolēni gaidīja viesošanos Daugavpils
skrošu rūpnīcā. Tā pārsteidza ar savu senatnīgo
ražošanas procesu, iekārtām, kā arī iespēju skrotis pārbaudīt praksē (šaut mērķī). No Daugavpils
ar novada autobusu skolēni devās tālāk uz Preiļiem, kur iepazinās ar muižkungu Borhu dzimtas
vēsturi, pili, parku, kapenēm. Ja pilsētas parkā
bija saglabājušās tikai Preiļu muižas kungu
mājas drupas, tad muzejā „Miniatūrā karaļvalsts” varēja iepazīties ar divām skaistām pilīm
miniatūrā- ar grezniem tornīšiem, tiltiņiem,

ūdensdzirnavām. Iespēja pārtapt par musketieriem, galmadāmām un princesēm vēl paspilgtināja iespaidus par grezno galma dzīvi 18. –
19.gadsimtā. Kā pēdējais apskates objekts ekskursijas maršrutā bija Franča Trasuna muzejs
„Kolnasāta”.
Diena bija informācijas piesātināta, skolēni
vakarpusē noguruši, taču muzeja darbinieces bija
parūpējušās par atraktīvu izzinošu spēli. Tās
laikā skolēni ne tikai izkustējās, bet arī ieguva
informāciju par šo izcilo Latgales Atmodas darbinieku, garīdznieku, valstsvīru, rakstnieku un
publicistu. Ekskursijas noslēgumā muzeja konferenču zālē notika neliels konkurss starp klasēm
par ekskursijas laikā uzzināto informāciju. Visredzīgākie un dzirdīgākie izrādījās 7. klase.
Paldies Monreālas Latviešu sabiedriskajam
centram, Vītolu fondam par piešķirto finansējumu Latgales novada kultūrvēstures iepazīšanai. Paldies novada autobusa šoferim Arnim par
atsaucību, pacietību ekskursijas laikā.

„Meža augi veselībai!”
Norises vieta: Balvu LLKC birojā, Brīvības ielā 46a, Balvi, Balvu novads
Datums: 18.08.2015
Sākums: plkst. 10.00

Teksts, foto: Baltinava vidusskolas skolotāja
Inta Ludborža

Jūnija mēnesī Baltinavas

Jūnija mēnesī apaļas
dzimtsarakstu nodaļā
jubilejas svinēja baltinavieši: reģistrēts mazulis:
Jānis Ludboržs- Gabrāns Matīss Siliņš.
Sveicam vecākus ar
Veronika Rancāne
jaundzimušo!
Anna Vilkaste!
Jūnijā reģistrēts 1 mirušais:

Sveicam skaistajos
dzīves svētkos!

LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centra
Ziemeļaustrumu nodaļa rīko izglītojošu semināru

Pjotrs Hudjakovs
(1938.- 2015.)
Novada dome izsaka līdzjūtību
tuviniekim.

Kontaktinformācija: Ginta Ābeltiņa mob. 26117578; e-pasts:
ginta.abeltina@mkpc.llkc.lv

Baltinavas Romas katoļu baznīcā noslēgtas
laulības:

Elīna Kaša un Arvīds Sadovskis
Dagnija Lāce un Dainis Goršanovs
Lai mīlestība, saticība un laime
pavada kopīgi uzsākto dzīvesceļu!

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