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„Muzeju naktī” iepazīstam Raiņa un Aspazijas dzīves līkločus

16. maijā, svinot Raiņa un Aspazijas
150. jubileju, notika starptautiskā akcija
„Muzeju nakts”. Šogad Latvijas muzeji
uzņēmās misiju – lasīt, pārlasīt un atrast
Raiņa un Aspazijas darbos vistuvākos, visiedvesmojošākos un aktuālākos motīvus, lai
popularizētu muzejiem nodoto kultūras
mantojumu un uzrunātu „Muzeju nakts” apmeklētājus. Pasākums notika jau vienpadsmito reizi, aicinot apmeklētājus iegriezties
lielos un mazos muzejos it visur Latvijā.
Pasākums Baltinavā tika atklāts ar jaunām izstādēm- Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas audzēkņu gleznu izstādi
un māla trauku izstādi, veidotu no Venerandas Andžānes un Aldas Meščanovas personīgajiem māla traukiem. Veneranda
Andžāne pastāstīja par saviem līdzpaņemtajiem traukiem, kāds bijis to pielietojums
un nozīme.
Baltinavas vidusskolas skolotāja Tatjana
Začeste klātesošos iepazīstināja ar dižo
dzejnieku dzīves stāstiem, dramatiskajiem
līkločiem. Kopīgā diskusijā noskaidrojām
kādas asociācijas rodas pasākuma dalībnie-

kiem, saistībā ar abu dzejnieku daiļradi.
Īpašu noskaņu pasākumam piešķīra Rainis
(Dailis Langovskis) un Aspazija (Aiga Boldāne), kas lasīja viens otram adresētās vēstules- sākumā tā bija dzejnieces un avīzes
redaktora sarakste, vēlāk jau mīlestības pilnas vēstules, kas pasākumam piešķīra
romantisku noskaņu.
Muzikālu noskaņu radīja AgritasLuīzes Kušnires flautas spēle. Agrita un
Eduards Buravecs deklamēja arī sagatavos
dzejoļus.
Pasākuma otrajā daļā katrs muzeja apmeklētājs iemēģināja roku sveču dekorēšanā, ko mācīja Sandra Mozule. Interesenti
Ivetas Gabrānes vadībā mācījās arī dekupāžu- ar salvešu un speciālas līmes palīdzību atjaunoja galdautu, piešķirot tam
jaunu, oriģinālu izskatu. Mazākos apmeklētājus priecēja iespēja ieskatīties latviešu
multfilmā, filmu studijas „Rija” veidotajā
animācijas filmā „Zelta zirgs”. Atbilstoši
tematikai, pasākumā bija iespējams aplūkot
kultūras nama vadītāja Guntas Pudnikas
veidoto eko Zelta zirgu.

Sveiciens vasarā! Ilgi gaidītais, saules un siltuma pilnais gadalaiks nu klāt!
Skolēni nu atpūšas no mācībām, kopā ar
vecākiem cītīgi rosās piemājas saimniecībās. Kāds cits steidz baudīt sauļošanās,
peldes un ceļošanas priekus. Tuvojas arī
latviešu gadskārtas svētki, gada īsākā
nakts un garākā diena- Jāņi. Sumināsim
Jāņus un Līgas, pīsim vainagus, siesim
sierus un līgosim līdz pat rīta gaismai.
Šomēnes avīze iznāk tikai elektroniskā variantā. Novada domes priekšsēdētāja savā slejā (2.lpp) apraksta
taupības režīmu, ko šobrīd cītīgi ievērojam novada domē. Atvainojamies par
šādām neērtībām, taču ceram, ka jau
drīzumā numuri atkal tiks iespiesti.
Vērīgākie iedzīvotāji jau ievērojuši,
ka novadam izveidota jauna mājaslapa.
Vēl notiek nelieli uzlabošanas darbi,
taču galarezultāts jau novērojamspamatīgas vizuālās pārmaiņas. Paldies
par atzinīgiem vārdiem un sapratni!
Vasaras- tūrisma sezonā Baltinavā
arvien vairāk viesojas ciemiņi no tuvākiem un tālākiem novadiem. Paldies
cītīgajiem iedzīvotājiem, kas rūpīgi
sakopj savus īpašumus- ciemiņi jau vairākkārt norādījuši uz to, ka Baltinava ir
skaists, tīrs un sakopts novads!
Madara

Paldies, Baltinavas novada muzeja
vadītājai Antrai Keišai, par izzinošā un
radošā pasākuma „Muzeju nakts” organizēšanu Baltinavā!
Teksts, foto: Madara Balode

Īsumā

Baltinavas novada mājaslapā un
novada bibliotēkā apskatāmas skices,
kas tika iesniegtas konkursam „Baltinavas vēsturiskā centra laukuma labiekārtošana”. Iedzīvotāji tiek aicināti līdz
1. jūlijam iepazīties ar skicēm un nobalsot
par labāko skici, novada mājaslapā, vai
uz vietas novada bibliotēkā. Uzvarētāju
noteiks pēc lielākā pozitīvo punktu skaita,
ko piešķirs vērtēšanas komisija un iegūtais iedzīvotāju balsojums. Konkursa
darbu vērtēšanas komisija lūdz novada
iedzīvotājus būt aktīviem un izteikt savu
viedokli balsojot!
3. jūlijā Balvos, pilsētas parkā, notiks „Ziemeļlatgales uzņēmēju diena
2015”, kas pulcēs amatniekus, tirgotājus, meistarus, uzņēmējus no Balvu,
Rugāju, Viļakas un Baltinavas novadiem. Pasākuma ietvaros notiks amatnieku tirdziņš, kurā piedalīties aicināti
mājražotāji, rokdarbnieki, mākslinieki,
gardumu cepēji, siera sējēji un citi interesenti. Laipni aicinām baltinaviešus piedalīties pasākumā, tirdziņā pārstāvēt savu
novadu! Pieteikšanās tirdziņam un sīkāka
informācija: 20232378, vai rakstot uz epastu: turisms@baltinava.lv.
Aptaujas anketas par novada attīstības virzību aizpildīšana pagarināta
līdz 15. jūnijam! Lūdzam izteikt savu
viedokli aizpildot aptauju mājaslapā,
novada domē.
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Baltinavas novada domes informatīvais izdevums

Priekšsēdētājas sleja
Maijs- pavasarīgi ļoti skaists, bet pavēss mēnesis, pavadīts ar vasaras zaļumu un svaigumu domās un darbos.
Lauksaimniekiem īpaši saspringts laiks, lai paveiktu sēju
un turpinātu sējumu kopšanas darbus, jau domājot par to,
lai rudenī būtu pilni apcirkņi un gandarījums par paveikto.
Arī pašvaldībām šis mēnesis bija ļoti saspringts- gatavošanās Latvijas Pašvaldību 26.kongresam, kurš notika
15.maijā Smiltenē – bija jāsniedz priekšlikumi, jāizskata rezolūciju projekti, jo tika izskatīti svarīgi valsts politikas jautājumi, kas tieši skar visas pašvaldības- tādi kā pedagogu
jaunās atalgojuma sistēmas ieviešana, skolu tīkla sakārtošana, pašvaldību taisnīgāka finanšu izlīdzināšanas sistēma, uzņēmējdarbības sekmēšana un citas.
Valsts prezidents Andris Bērziņš uzsvēra, ka pašvaldību lomai un funkcijām nākotnē būtu jāpalielinās,
pārņemot kādu daļu arī no centrālās varas funkcijām. Viņš aicināja arī labprātīgi veidot lielākas
administratīvas teritorijas struktūras, kur varētu efektīvāk saimniekot. Kongresā „Rīt – stiprāki nekā
šodien” tika pieņemtas rezolūcijas - par izglītību, par sadarbību ar Valsts kontroli, par pašvaldību
komercdarbību un vēlēšanu periodu.
Rezolūcijā Par izglītības finansēšanas reformu LPS aicina valdību un Saeimu:
1. palielināt pašvaldību daļu iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārdalē, lai kompensētu jaunā modeļa
radītos papildu izdevumus pedagogu un pašvaldību finansētā personāla algošanai;
2. pārejas periodā paredzēt lielāku elastību pedagogu izvēlē un izglītības standartu piemērošanā,
kas nodrošinātu mācību procesa nepārtrauktību;
3. apzināties, ka finansēšanas modeļa reforma nerisina galvenos izglītības strukturālo pārmaiņu
jautājumus, tāpēc sadarbībā ar pašvaldībām turpināt satura un organizācijas reformas
Rezolūcijā Par izglītības strukturālo reformu LPS aicina valdību sadarboties tādu pārmaiņu
gatavošanā, kas:
• veicinātu visas valsts teritorijas apdzīvotības iespējas, nodrošinot pirmsskolas un sākumskolas
tuvumu dzīvesvietai, noņemtu šķēršļus mazu izglītības iestāžu efektīvai pārvaldībai;
• piemērotos vietējiem apstākļiem un sekmētu aktīvu jauno tehnoloģiju izmantošanu;
• nostiprinātu pašvaldību lomu savu pamatskolu attīstībā, palielinātu vecāku ieinteresētību bērnu
mācībās savas teritorijas izglītības iestādē,kurā tiek ieguldīti vecāku samaksātie nodokļi; attīstītu
izglītības kvalitāti un daudzveidību vispārējās vidējās izglītības posmā, palielinot to priekšmetu lomu,
kas nepieciešami postindustriālās un zināšanu ekonomikas attīstībai;
• saglabātu un attīstītu interešu izglītību kā pamatu Latvijas radošo industriju panākumiem pasaules
tirgū;
• nodrošinātu līdzvērtīgus nosacījumus valsts un pašvaldību profesionālās izglītības programmām;
• optimizētu mācību gadu skaitu un mācību gada garumu, dažādojot un specializējot programmas
konkrētu karjeras stratēģiju īstenošanai;
• motivētu pedagogus saistībā ar izglītības rezultātu, kas raksturo valsts un pašvaldību attīstības
intereses.
Rezolūcijā Par pašvaldību komercdarbības nosacījumiem uzsvērts, ka ceļš uz labklājību ir atkarīgs ne vien no valsts politikas, bet arī no katras pašvaldības sekmēm un katrai pašvaldībai vislabāk
redzams, kā un kādi pašvaldības komercdarbības veidi tās teritorijā nepieciešami. Tādēļ LPS
aicina:
• nenoteikt obligātu atzinumu pieprasīšanu no Konkurences padomes vai citām organizācijām,
kas novestu pie nevajadzīgas birokratizācijas;
• paredzēt publiskās komercdarbības pamatojumu ne vien stratēģiski nozīmīgu preču un pakalpojumu
nodrošināšanai, bet arī stratēģiski nozīmīgu cilvēkresursu piesaistīšanai;
• paredzēt iespēju pašvaldības līdzdalībai kooperatīvajās sabiedrībās.
Periodā starp iepriekšējo un šo kongresu būtiska aktualitāte ir bijusi sadarbība ar Valsts kontroli,
kā vērtēšanai savā uzrunā pievērsās arī LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis, uzsverot, ka no VK tiek
gaidīti pārdomāti, korekti un kompetenti paziņojumi un prasības ieviest normatīvismu un birokrati-

Domes ziņas
Domes sēdes 28.05. lēmumi
Par Finanšu gada pārskata apstiprināšanu
Sēdē apstiprināts Baltinavas novada pašvaldības konsolidēto 2014.gada finanšu pārskats.
Par grozījumiem saistošajos noteikumos
Apstiprināti saistošie noteikumi Nr.6 „Grozījumi Baltinavas novada domes 2015.gada 28.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Baltinavas novada budžetu 2015.gadam””.
Par maksas pakalpojumiem
Izdarīti grozījumi Baltinavas novada domes 2015.gada 23.marta lēmumā „Par Baltinavas novada
maksas pakalpojumiem” (Protokols Nr.3, 8.&), lēmuma pirmās daļas ceturto punktu par pirts pakalpojumiem izsakot sekojošā redakcijā :
Pakalpojuma veids
Bez PVN
Ar PVN
4.Pirts pakalpojumi –
0,99
1,20
vienai personai par reizi
Par zemesgabalu iznomāšanu
Nolemts iznomāt Z/S „Kotiņi” valsts rezerves zemes fonda zemēs ieskaitītos zemesgabalus platība
0,1069 ha, platība – 2,0 ha, platība – 0,1079 ha, kuri atrodas Baltinavas novadā, uz 5 (pieciem) gadiem, zemes nomas maksu nosakot ārējos normatīvajos aktos noteiktajā apmērā. Nolemts iznomāt
vienai personai daļu 1,0 ha platībā no Baltinavas novada pašvaldībai piekritīgā zemesgabala, kurš
atrodas Baltinavas novadā, uz 5 (pieciem) gadiem, zemes nomas maksu nosakot ārējos normatīvajos
aktos noteiktajā apmērā.
Par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Svētaunes ezerā 2015.gadā
Nolemts piešķirt nomā rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesības Svētaunes ezerā 2015.gadā un iedalīt
zvejas limitu 2015.gadam – 30 (trīsdesmit) metrus garu tīkla limitu, nosakot rūpnieciskās pašpatēriņa
zvejas tiesību nomas maksu 2015.gadā 34,20 euro apmērā 4 personām.
Par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Obeļovas ezerā 2015.gadā
Vienai personai piešķirtas nomā rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesības Obeļovas ezerā 2015.gadā
un iedalīts zvejas limits 2015.gadam – 30 (trīsdesmit) metrus garš tīkla limits, nosakot rūpnieciskās
pašpatēriņa zvejas tiesību nomas maksu 2015.gadā 17,10 euro apmērā.
Par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas nomas tiesību piešķiršanu Motrīnes ezerā 2015.gadā
Sēdē nolemts pieteikumus rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomai uz divām tīkla limita vienībām 30 (trīsdesmit) metru garumā Motrīnes ezerā 2015.gadā izskatīt un zvejas nomas tiesības piešķirt
pretendentu pieteikumu iesniegšanas secībā.
Par zemes vienības piekritību Baltinavas novada pašvaldībai
Nolemts zemes gabalu 8,0 ha platībā ieskaitīt Baltinavas novada pašvaldībai piekritīgajās zemēs.
Par nometnes dalības maksas apstiprināšanu
Apstiprināta Baltinavas vidusskolas organizētās bērnu radošās dienas nometnes „Vosoras raibumi
Baļtinovā” no 2015.gada 15.jūnija līdz 2015.gada 19.jūnijam nometnes dalības maksa par vienu dalībnieku – 20,00 euro.
Ar pilnu domes sēžu lēmumu sarakstu iespējams iepazīties mājaslapā
www.baltinava.lv sadaļā Pašvaldība/domes sēdes.
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zāciju katrā pašvaldībā nav pamatotas. Būtiski ir arī atjaunot un pilnveidot VK lēmumu apstrīdēšanas
un novērtēšanas procedūru. Šie jautājumi iztirzāti rezolūcijā Par sadarbību ar Valsts kontroli.
Kongress apstiprināja arī rezolūciju Par vēlēšanu perioda palielināšanu, kurā aicināts noteikt
piecu gadu periodu pašvaldību vēlēšanām un saskaņot pašvaldību un Eiropas Parlamenta vēlēšanas
jau no nākamā vēlēšanu cikla, vēlēšanas rīkojot tajā pašā dienā. Visas rezolūcijas izlasāmas LPS
mājaslapā http://www.lps.lv/?task=view&article_id=4758
Ar šīm rezolūcijā iepazinās arī mūsu deputāti. 10.jūnijā plānoju piedalīties LPS sarunās ar ministriju pārstāvjiem par šo rezolūciju ieviešanu, jo bēdīgi, ka valdība daudzkārt neuzklausa pašvaldību viedokli, ko pierāda tas, ka pagājušajā nedēļā Saeimas komisija neņēma vērā pašvaldību
viedokli par uzlabojumiem Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumprojektā, ko LPS, atbilstoši LPS
2015. gada 22. aprīļa domes sēdes lēmumam iesniedza Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā likumprojekta „Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likums” pilnveidošanai. Visi ierosinājumi tika
noraidīti. LPS pauž bažas, ka, neņemot vērā LPS domes sēdē ierosinātos un atbalstītos priekšlikumus
un steidzamības kārtā virzot likumprojektu, nākotnē netiks nodrošināta likuma ilgtspējība. Iesniegti
bija šādi priekšlikumi:
•
Par pašvaldību vērtēto ieņēmumu prognozējamību un stabilitāti vidējā termiņā un ilgtermiņā;
•
Pašvaldību finansiālo aizsardzību gadījumā, kad samazinās pašvaldības ieņēmumi no tās
darbības neatkarīgu apstākļu rezultātā;
•
Par pašvaldību ieinteresētības saglabāšanu nodokļu ieņēmumu pieaugumā; par pārejas
periodā nepieciešamā papildu finansējuma nodrošināšanu no valsts budžeta dotācijas līdzekļiem.
„Ja jaunā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas modeļa ieviešanas gadā šķietamu līdzsvaru nodrošinās pašvaldību savstarpējo līdzekļu papildu pārdale, tad jau 2017. gadā, ja valdība būtiski nepalielinās kopējos pašvaldību resursus un vairs nedarbosies pārejas perioda nosacījumi, virknei
pašvaldību būs problēmas sastādīt politiski un sociāli pieņemamus pašvaldību budžetus,” uzsvēra
LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis.
Arī mūsu domē viens no svarīgākajiem jautājumiem bija nepieciešamie grozījumi pašvaldības
budžetā, jo izvērtējot 5mēnešu budžeta izpildi, redzam, ka ieņēmumi budžetā pildās pēc plāna, bet
izdevumi ir pārsnieguši plānotos gandrīz visās iestādēs. Līdzekļi nav izlietoti nelietderīgi- pamatā
ir krietni pieauguši izdevumi par elektroenerģiju,(kur lielu tiesu paņem ūdensapgāde, kanalizācija
un attīrīšanas iekārtas, ielu pagaismojums), malku, pakalpojumiem. Tāpēc esam noteikuši visiem
strādāt taupības režīmā, stingri ievērojot katras iestādes budžeta iespējas. Taupības nolūkā esam atteikušies arī no ielu apgaismošanas vasaras sezonā un arī novada svētkus pārceļam uz nākošo gadu,
jo šī vasara ir pārpilna pasākumiem. Daudz papildus līdzekļus šogad prasa skolēnu kolektīvu dalība
Dziesmu un deju svētkos Rīgā, novada koris piedalās Latgales reģiona Dziesmu svētkos Daugavpilī,
deju kolektīvi Latgales deju svētkos Višķos, folkloras ansamblis un kapella „Baltica-2015” Rīgā un
Rēzeknē, deju kopa „Gaspaža” starpnovadu pasākumā „Spīganu dejas ezeru atspulgā” Gaigalavā
u.c..
Plānotie saimnieciskie darbi turpinās- esam pabeiguši apgaismošanas ierīkošanu Tilžas, Skolas
un Sporta ielās, noslēdzam arī projektu par veļas mājas izveidi- pašreiz iesniedzam projekta izpildes
dokumentus LAD un pēc atzinuma saņemšanas un kontroles uz vietas, varēsim piedāvāt mūsu iedzīvotājiem šo pakalpojumu.
Jūnijā plānojam uzsākt Tilžas ielas virsmas apstrādi un Brāļu kapu atjaunošanas darbus.
Pašreiz mani satrauc valsts nostāja, jo atbalsts pamatā tiek paredzēts reģionālajiem centriem,
pilsētām. Uzskatu, ka tas nav pareizi, jo valstij jānodrošina, ka ikviens cilvēks var saņemt pilna mēroga pakalpojumus ikvienā apdzīvotā vietā. Tas, ka laukos šie pakalpojumi izmaksā dārgāk valstij ir
jāapzinās un ar to jārēķinās. Ja politiķi sāk atteikties no šīs prasības, piemēram, ironizējot plašsaziņas
līdzekļos par attīrīšanas iekārtu lietderīgumu (vai pietiks „mēslu”?), tas arī rada sekas, ka cilvēkos
zūd ticība valstij un līdz ar to arī pašvaldībām. Vai arī mēs neesam pelnījuši tīru vidi un tīru ūdeni?
Mēs esam sava novada patrioti, tādēļ strādājam, cīnāmies, lai iespēju robežās veicinātu novada
iedzīvotāju labklājību! Paldies visiem, kas atbalsta un iesaistās pašvaldības aktivitātes!
Jauku vasaru vēlot,
domes priekšsēdētāja Lidija Siliņa

Aktualitātes lauksaimniekiem!
Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai
Jau piekto gadu „Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības centrs”
(LLKC) organizē pasākumu „Atbalsts
lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”. Pasākums tiek organizēts visās
LLKC reģionu pārraudzības teritorijās, un
tas sniedz iespēju lauku jauniešiem piedalīties bezmaksas apmācībās un konkursā
„Laukiem būt”, kurā, veiksmīgi startējot, iespējams iegūt naudas balvas savas uzņēmējdarbības idejas realizēšanai vai attīstīšanai.
KAS TAS IR?
Pasākuma mērķis – jauniešu aktivizēšana laukos, to kompetenču attīstība, un iesaistīšana lauku uzņēmējdarbības un
sabiedriskās dzīves attīstīšanā un veidošanā..
Pasākuma uzdevumi:
- apmācīt jauniešus par ideju ģenerēšanu un
analīzi, biznesa plāna veidošanu un projektu
izstrādi;
- palīdzēt jauniešiem īstenot savas idejas
lauku attīstībai konsultāciju, teorētisku un
praktisku nodarbību veidā;
- organizēt konkursu jauniešiem par viņu
biznesa ideju dzīvotspēju, konkursa kārtībā
labākos darbus apbalvot ar naudas balvu.
Pasākumu organizē LLKC Lauku attīstības nodaļa un LLKC reģionālās nodaļas,
kuru pārraudzības teritorijās Pasākums tiek
īstenots.
Pasākuma dalībnieki ir jaunieši vecumā
no 18 – 30 gadiem, kuri vēlas iegūt teorē-

tiskas un praktiskas zināšanas par uzņēmuma veidošanu, un uzsākt vai attīstīt savu
uzņēmējdarbību laukos. Jauniešiem dalība
Pasākumā ir bezmaksas.
Pasākums ietver:
Informatīvo dienu;
Apmācības;
Individuālu sadarbību;
Konkurss „Laukiem būt”
APMĀCĪBAS
Lai piedalītos apmācībās, kas ilgst 5 dienas, jāreģistrējas mācībām tuvākajā LLKC
nodaļā. Reģistrēties var individuāli sūtot
pieteikumu vai apmeklējot informatīvo
dienu.
Katrā nodaļā apmācības sākas citā laikā,
tāpēc ir būtiski sekot līdzi informācijai, un
datumus noskaidrot laicīgi. Sev tuvāko
LLKC nodaļu vari atrast Valsts lauku tīkla
mājas lapā: http://laukutikls.lv/biroji
Mācību mērķis ir attīstīt jauniešu zināšanas, pieredzi un kompetences, kas nepieciešamas savas uzņēmējdarbības uzsākšanai
vai attīstīšanai, veicinot lauku attīstību, kā
arī uzturēt jauniešu uzņēmējdarbības motivāciju.
Mācības ilgst vismaz 25 astronomiskās
stundas, to laikā tiek sniegts ieskats sekojošās tēmās:
Idejas ģenerēšana, definēšana un attīstība
Uzņēmējdarbības pamati
Tirgus analīze
Mārketings un reklāma.
Turpinājums 3.lpp.
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Turpinājums no 2.lpp.
Biznesa plāns
Resursi
Finanšu plānošana
Aktuālie finansējuma piesaistīšanas instrumenti laukos
Uzņēmēju labā prakse
Mācības beidzot, katrs jaunietis izstrādā
biznesa plānu, pēc kura prezentēšanas
saņem sertifikātu.
INDIVIDUĀLĀ SADARBĪBA
Pēc mācībām jaunietim ir iespēja saņemt individuālas konsultācijas sava biznesa plāna pilnveidošanai.
Sadarbība ietver biznesa plāna koriģēšanu, individuālas pārrunas un konsultācijas, un iespēju piedalīties citās LLKC un
VLT aktivitātēs. Pēc iespējas jaunietim var
tikt piedāvāts mentors, kas pārzina jaunieša
biznesa idejas lauku, un palīdz ideju pilnveidot.
KONKURSS „LAUKIEM BŪT!”
Konkursā piedalīties var visi mācības
beigušie jaunieši, kuri ir izstrādājuši biznesa
plānu atbilstoši metodiskajiem norādījumiem. Biznesa plānus konkursam varēs iesniegt no 2015. gada 10. augusta līdz 5.
septembrim.

Konkurss notiek 2 kārtās – 1.kārta – reģionālā darbu aizstāvēšana un izvērtēšana,
2.kārta – labāko darbu aizstāvēšana valsts
līmenī.
Konkursā tiek apbalvotas 3 labākās biznesa idejas katrā no 4 konkursa kategorijām:
Uzņēmējdarbības ideja lauksaimniecības
nozarē
Uzņēmējdarbības ideja nelauksaimniecības nozarē
Lauksaimniecības produkcijas pievienotās vērtības radīšana.
Uzņēmējdarbības ideja zivsaimniecības
nozare
Kopējais balvu fonds – 30 000 EUR
Vairāk informācijas par pasākumu un
konkursu, tai skaitā precīzus mācību datumus un metodiskos norādījumus, var iegūt
sazinoties ar sev tuvāko LLKC nodaļu konsultantiem, vai rakstot uz LLKC centrālo biroju.
Vairāk informācijas:
http://laukutikls.lv/biroji/llkc

Informē sociālais dienests
Aprīļa mēnesī spēkā trūcīgas personas statuss 81 personai, sociālajiem pabalstiem izlietoti 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
Uzņēmējiem reģionos paveras vairāk iespēju
Šā gada aprīlī vienotā institūcijā ir apvienojušies trīs uzņēmumi, kas sniedz atbalstu
uzņēmējiem finanšu instrumentu veidā: Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum, Latvijas Garantiju aģentūra (LGA) un Lauku attīstības
fonds (LAF).Vienotās institūcijas nosaukums ir
Attīstības finanšu institūcija Altum (ALTUM),
un tā turpina īstenot visas līdzšinējās ALTUM,
LGA un LAF valsts atbalsta programmas.
Līdz ar vienotas institūcijas izveidi tagad arī
Latvijā pilna spektra valsts atbalsta programmas
un finanšu instrumenti – aizdevumi, riska kapitāls, garantijas, atbalsts lauksaimniekiem – ir
pieejami vienuviet. Piemēram, informācija par
riska kapitāla un garantiju saņemšanu tagad pieejama arī vairāk nekā divdesmit pilsētās Latvijas
reģionos.
Tas ir visaptverošs finanšu instrumentu
klāsts visās uzņēmuma attīstības stadijās, sniedzot daudz plašākas biznesa attīstīšanas iespējas
nekā līdz šim. ALTUM piedāvā finanšu risinājumus gan biznesa uzsākšanai, ražošanas prototipa
izstrādei vai nelielu projektu īstenošanai, gan
aizdevumus liela mēroga ražošanas projektu attīstībai, garantijas jaunu eksporta tirgu apguvei
un riska kapitāla ieguldījumus. Īpašs atbalsts aizdevumu un garantiju veidā paredzēts arī lauksaimniekiem. Tāpat šogad plānots uzsākt
vairākas jaunas valsts atbalsta programmas gan
uzņēmējiem, gan privātpersonām.
Sadarbība ar klientiem tiek turpināta līdzšinējā kārtībā, izmantojot esošo ALTUM klientu
apkalpošanas reģionālo tīklu vairāk nekā 20 Latvijas pilsētās. Esošie un topošie klienti šajās pilsētās var saņemt informāciju par pakalpojumiem
un valsts atbalsta programmām, kuras līdz šim
apkalpoja katra institūcija atsevišķi. Tas nozīmē,
ka informāciju par riska kapitāla un garantiju saņemšanas iespējām tagad var saņemt visi Latvijas iedzīvotāji, ne tikai rīdzinieki, un šī
informācija ir pieejama ikvienam klientam iespējami tuvu savai dzīvesvietai.
Biznesa uzsācējiem – gan ļoti maziem, gan
lieliem – ALTUM piedāvā Starta programmu,
dažāda veida mikrokredītus, riska kapitālu, kā
arī atbalstu dažādu apmācību veidā.

Maziem un vidējiem uzņēmumiem atbalsta
programmu spektrs ir īpaši plašs – garantijas aizdevuma saņemšanai bankā, eksporta kredītu garantijas, dažāda veida aizdevumi attīstībai, kā arī
mezanīna aizdevumi un riska kapitāls straujam
lēcienam.
Ļoti svarīgs segments ir lauksaimnieki, kuri
savām vajadzībām var izmantot gan garantijas,
gan apgrozāmo līdzekļu un investīciju aizdevumus, gan finansējumu lauksaimniecības zemes
iegādei.
Atbalsts uzņēmējiem ir pieejams tiešā veidā
ALTUM reģionālajos centros un pie dažādiem
finanšu starpniekiem, piemēram, komercbankās.
Tagad visu interesējošo informāciju un vispiemērotāko risinājumu atkarībā no uzņēmuma vajadzībām, kā arī partnerus, pie kuriem vērsties,
ikviens uzņēmējs var uzzināt ALTUM.
Tās ir jaunas iespējas zinātniekiem radīt un
ražošanā ieviest jaunas inovācijas, kā arī iespēja
ikvienam kļūt par lauksaimnieku, uzņēmēju un
darba devēju. Valsts atbalsta programmas piešķir
paātrinājumu lietām, kas citādi notiktu lēnāk vai
iespējams – pat pārāk vēlu. Altum strādā, lai stiprinātu Latvijas uzņēmēju konkurētspēju!
Kur var saņemt papildu informāciju par
ALTUM piedāvājumu?
Plaša informācija par ALTUM piedāvātajām
valsts atbalsta programmām uzņēmējiem pieejama mūsu mājas lapā www.altum.lv, reģionālajos centros, tostarp Gulbenē, Rīgas ielā 47
(darba laiks katru darba dienu no 8.30 – 17.00),
tālrunis 64473806, un konsultāciju birojos visā
Latvijā, kopumā 24 pilsētās. Tuvākais konsultāciju centrs atrodas Balvos (Brīvības iela 46a), un
tas apmeklētājiem ir atvērts trešdienās no 14.0016.00 un ceturtdienās no 9.00 – 12.00.

Laika prognozes jūnijam
Vilis Bukšs,
laika vērotājs.

Ja maijā dzīvā radība priecājas, tad jūnijā tā aplaimota. Tikai jūnijā var novērot,
kā rītausma ar rītausmu satiekas. Ziedu mēnesis ir kuplu pļavu, pirmā siena vāla un
pirmo ogu laiks. Pērkons jūnijā kuplina druvas, bet ziemeļvējš dzen graudus tīrumā.
Saulains laiks Zāļu mēnesī - bagāts gads,
dubļains - bada gads. Mitrs jūnijs paredz
labu bišu medus un bagātu augļu ražu. Jūnijā pīlēm un medņiem sākas spalvu mešanas laiks. Zied egles, priedes un jūnija
siltums ir maigāks par dūnām.
2. jūnijā ir Emma. Pēdējā no dienām,
kad var stādīt āra gurķus, lai tie būtu brangi.
Ticējumi. Ja eglēm daudz čiekuru, būs laba
gurķu raža. Ja līst, Jāņi būs sausi.
4. jūnijs - Maizes diena. Viena no vairākām maizei veltītām dienām gadā. Svēta
diena, jo beidzot pavasara sēju lūgsnas veltītas Zemes auglībai, Saules devībai un
Ūdens (lietus) svētībai. Šajā dienā sāk ziedēt rudzu puķes. Ticējumi. Ja Maizes dienā
apstaigā laukus, tad rudenī apcirkņi būs
pilni līdz malām. Ja Maizes dienā lietus līst
- togad bada nebūs. Ja diena saulaina, būs
laba gurķu un graudu raža.
6. jūnijs - Mežrožu diena. Sāk ziedēt
mežrozītes. Šajā laikā jāiet mežrozēs, lai
rožu medum salasītu ziedlapiņas un elpotu
dziedniecisko gaisu.
Medards ir 8. jūnijā. Zivju diena. Senči
ticēja, ka 8. jūnijā zivju tīklos iekrīt arī pa
kādai ūdens meitai jeb nāriņai. Ticējumi. Ja
šajā dienā daudz odu, jūnija pēdējās dienas
būs lietainas, bet siltas. Ja ielīst, līst līdz
Septiņiem brāļiem (10.07.).
12. jūnijs ir rudzu zieda diena. Pēdējā
no pupu stādāmajām un griķu sējas dienām.
12. jūnijā mežā negāja, jo čūskām sākās
kāzu laiks. Ja rudzi iet vārpās, sācies vasaras sēņu laiks.
Vītus diena ir 15. jūnijs. Saulains Vītus
uz jauku siena laiku, lietains uz bagātu ražu.
Pēc Vītus zāli drīkst ar izkapti pļaut, līdz
tam, tikai rokām plūca.
No 18. jūnija līdz 21. jūnijam gada
gaišākā mēneša gaišākās naktis jeb putnu
naktis. Tas ir laiks, kad putni gaismas vainagu vij.
Laiks no 18.06. līdz 21.06. labvēlīgs, lai
dārzos atbrīvotos no nezālēm un no lieka
apmatojuma uz ķermeņa. Ja šajās trīs dienās
dienvidu vējš, būs labs labības gads.

No 21. jūnija līdz 25. jūnijam ir Jāņu
laiks. Tās ir vasaras saulgriežu, bagātu tradīciju un gada gaišākā mēneša gaišākās dienas. Jāņu laikā Saule un Zeme savijušās
Zalkša dejā. Saulgriežu dienās Zalkša dejas
skurbā Saule griež Zemi līdz iegriež pa saulei. Līgojas mežs, pļava un lauks. Ticējumi. Kad pirmās Jāņa zāles nevīst ātri, tad
pirmais siens nekaltīs. Ja dzeguze beidz
kūkot pirms Jāņiem – būs īsa vasara, agras
salnas; ja pēc Jāņiem – būs gara vasara. Ja
Jāņu dienā nelīst lietus, būs jauks rudens. Ja
Jāņos līst lietus, tad slapja vasara.
27. jūnijā – Septiņi gulētāji. Ja septiņu
gulētāju dienā daudz guļ, tad visu gadu
daudz gulēs. Ticējumi. Kad septiņu gulētāju
dienā līst lietus, tad tas līst septiņas dienas;
bet ja līst septiņu brāļu dienā, tad līst septiņas nedēļas. Ja septiņu gulētāju dienā labs
laiks, tad tāds pastāvēs septiņas nedēļas no
vietas.
29. jūnijā - Pēterdiena. Tā ir Jāņu izskaņa un Pērkonam veltīta diena. No Pēterdienas saule uz ziemu, bet vasara uz
karstumu. Apklust putnu dziesmas un vasarai sākas brieduma dienas. Ticējumi. Ja Pēterdienā Jāņuzāles nav novītušas - siens
nekaltīs. Ja Pēteros sīpolus šķin - tie vīst un
pēdējais laiks, kad var stādīt kāļus un rāceņus.
Kāds laiks varētu būt jūnijā?
Nozīmīgas dienas decembrī un 13. janvāris, kas paredz jūniju, bija ar mainīgiem
laika apstākļiem. Tas norāda, ka jūnijs būs
ar vasarīgiem, bet nepastāvīgiem laika apstākļiem. Vērojot dienas martā un maijā
rādās, ka siltuma ziņā jūnijs būs tuvu normai un pārsvarā sausāks kā parasti.
Ziedu mēneša pirmajā pusē vairāk saulainu dienu un temperatūras dienas laikā
lielākoties ap plus 20, līdz plus 23 grādiem.
Nokrišņi īslaicīgi. Laikā ap rudzu ziedu (12.
jūnijs), varētu būt arī dažas dienas, kad temperatūra pakāpsies līdz plus 27 un vairāk.
Jūnija vidū vairāk nokrišņu, vējainu dienu
un dažviet stipras lietusgāzes. Temperatūra
pārsvarā ap plus 20 dienā, bet naktis dzestras. Pirmsjāņu laikā nepastāvīgs laiks, ar
īslaicīgiem nokrišņiem un mēreni silts. Iespējama arī krusa. Jāņos pārsvarā bez būtiskiem nokrišņiem, dienās ap plus 23.
Mēneša beigās atkal normas robežās gan
siltuma gan nokrišņu ziņā.
Zāļu mēnesis ir labākais prāta atbrīvošanas laiks no saspringuma un protams, visjaukākais atvaļinājumu mēnesis. Tie, kas to
izmantos, šovasar būs tikai ieguvēji...
Teksts:
http://meiravietis.typepad.com/mans/2015/
05/laiks-j%C5%ABnij%C4%81-2015gads.html
Foto: Viļa Bukša personīgais arhīvs

Traktortehnikas apskates 2015.gadā
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai
piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms lopbarības sagatavošanas un graudaugu novākšanas uzsākšanas, traktortehnika
un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai
apskatei.
Apskates laikā vadītājam līdzi jābūt traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTAS polisei. Samaksa par apskati tiek veikta pie
inspektora.
Tālrunis uzziņām: 64522411 vai 29284557, 25639706 vai www.vtua.gov.lv.
Novads

Datums

Baltinavas 25.06.

Laiks

14:00

Datums
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14:00
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Kultūras pasākumi

Baltica 2015

Baltinavas novada koris atzinīgi novērtēts skatē.

16. maijā Balvu muižā, koru skatēkoncertā „Dziesmas spēks var padarīt
pasauli labāku” tikās Balvu, Viļakas, Rugāju, Baltinavas apriņķu kori.
Skatē piedalījās septiņi kori- Balvu
KAC senioru koris „ Pīlādzis”, vadītāja
Liene Akmeņkalne; Tilžas pagasta kultūras
nama sieviešu koris, vadītāja Rita Keiša;
Rekovas Kultūras Centra jauktais koris
„Viola”, vadītāja Karīna Romanova; Baltinavas novada jauktais koris, vadītāja Aija
Nagle; Balvu KAC jauktais koris „Ezer-

krasts”, vadītāja Anastasija Ločmele; Rugāju novada jauktais koris, vadītājs Pēteris
Sudarovs un Balvu novada jauktais koris
„Mirklis”, vadītājs Uldis Kokars.
Koru sniegumu vērtēja kompetenta
žūrija- Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas direktors, Balvu, Alūksnes un
Gulbenes koru apriņķa virsdiriģents Roberts Liepiņš; Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas lektors, Pierīgas koru
apriņķa virsdiriģents, diriģents Jānis Baltiņš un Mūzikas akadēmijas studente, koru
diriģente –Aija Bogdane.
Roberts Liepiņš pauda savu prieku par
rūpīgo darbu, ko koru vadītāji, koristi ieguldījuši savos priekšnesumos un neslēpa, ka,
viņaprāt, skatē Balvos kori demonstrējuši
vislabāko sniegumu.
Baltinavas novada jaukto kori žūrija
apbalvoja ar 1. pakāpes diplomu.
Sveicam koristus un vadītāju Aiju Nagli
ar panākumiem!
Teksts: Madara Balode
Foto: Gunta Pudnika

Baznīcu nakts arī Baltinavā!
Pirmo reizi Viļakas Romas katoļu
draudze, Šķilbēnu Romas katoļu draudze un Baltinavas Romas katoļu draudze
piedalīsies Baznīcu naktī, kas notiks
2015.gada 5.jūnijā. Šī jaunā tradīcija
aizsākās pagājšgad, kad pirmo reizi Rīgā
notika Baznīcu nakts, kurā piedalījās 43
Rīgas baznīcas, kas pulcēja ap 20000 apmeklētāju. Baznīcu nakts ideja līdz Latvijai atceļoja no Austrijas, kur pirms 10
gadiem notika pirmais šāds Kristīgās
baznīcas konfesiju un draudžu kopīgi rīkots ekumēnisks notikums. Drīz pēc tam
pasākums notika arī Čehijā un Slovākijā.
Kopš 2012. gada Baznīcu nakts notiek
arī Tartu, Igaunijā. Latvijā Baznīcu nakts
ideju aizsāka neliela domubiedru grupa,
kuru vada Jurģis Klotiņš. Viņš sākotnēji
pats šo pasākumu pieredzēja Čehijā, Brno
pilsētā un nolēma ideju īstenot arī Latvijā.
Kopā ar domubiedriem darbs pie idejas īstenošanas Latvijā tika uzsākts 2013.gadā un
jau pirmā „Baznīcu nakts” Latvijā tika organizēta 2014.gada 6.jūnijā.
Baznīcu nakts mērķi ir sniegt iespēju
cilvēkiem iepazīt Baznīcas mantojumu, rosināt cilvēku interesi par kristīgo ticību un
draudzi un aicināt meklēt ceļu pie Dieva.
Baznīcu nakts misija ir līdzdarboties Latvijas garīgās atmodas darbā, tas ir Kristīgo
konfesiju un draudžu rīkots kopīgs ekumenisks notikums Dieva godam.
Šogad, piektdien, 5.jūnijā no plkst.
18.00 līdz pusnaktij pasākumā „Baznīcu
nakts” piedalīsies 36 baznīcas Rīgā un 100
baznīcas Latgalē, Vidzeme, Zemgalē un
Kurzemē. Visās baznīcās pasākumu ieskandinās zvanu skaņas un tad notiks katras
draudzes īpaši izveidotā Baznīcu nakts programma. Baznīcās notiks Svētās Mises, sakrālās un garīgās mūzikas koncerti,
ekskursijas, izzinošas izstādes, pacienāšana
ar tēju, nodarbības bērniem un jauniešiem,
sarunas ar priesteriem, laiks aizlūgumiem
un apcerei klusumā un citas aktivitātes.
Viļakas Romas katoļu baznīcas prāvests
Staņislavs Kovaļskis OFM Cap uzvēra, ka
„draudzes galvenais pienākums ir 1. evaņģelizācija - sludināt par Jēzu Kristu, Dieva
Dēlu, kas kļuva Cilvēks mūsu pestīšanai,
nomira pie krusta un trešajā dienā augšāmcēlās un dzīvo. 2. katehizācija - mācīt par
ticības patiesībām un dzīvi pēc tām. 3. sakramentālā dzīve - iet pie sakramentiem, jo
tajos darbojas pats Dievs, sevišķi Euharistijā, kurā Viņš ir reāli klātesošs.
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Draudzes dzīves galvenais notikums ir Sv.
Mise un centrālā vieta - baznīca. 5. jūnijā
būs iespēja daudziem cilvēkiem dažas stundas būt baznīcā
vai
baznīcas
dārzā, lai satiktos
ar dzīvo Dievu
lūgšanā, lai ieklausītos Labajā
Vēstī, lai dzirdētu
par baznīcas un
draudzes vēsturi,
un ņemtu dalību
citās aktivitātēs.
Dievs vieno cilvēkus Baznīcā.
Es ceru, ka šī
diena palīdzēs mums visiem stiprināties ticībā un vienotībā ar Dievu, ar brāļiem un
māsām Kristū”.
Baltinavas un Šķilbēnu Romas katoļu
draudzes prāvests Staņislavs Prikulis aicina
visus interesentus apmeklēt Baznīcu nakts
pasākumus. „Pasākumā izlēmām piedalīties
arī mūsu draudze, jo mīlam mūsu dievnamu
un vēlamies, lai mūsu baznīciņu iemīlētu
aizvien vairāk cilvēku. Ceram, ka uz pasākumu ieradīsies mūsu draudzes cilvēki
kuplā skaitā, jo tie ir draudzes svētki, protams, būsim arī priecīgi par viesiem. Baznīcu naktī īpaši pievilcīgi ir tas, ka tas ir
plaša profila pasākums, ne tikai garīgs, bet
arī kultūras un sabiedrisks pasākums un tā
kā mūsu baznīcas ir gan arhitektūras pērles,
gan arī garīgās dzīves centri, tad domāju, ka
katrs mūsu novada iedzīvotājs vēlēsies izmantot šo iespēju un vienosies kopīgos
svētkos. Ja mīlēsim un cienīsim mūsu dievnamus un aizlūgsim tajos par sevi, par mūsu
ģimenēm un tēvzemi, tad arī Dievs svētīs
Latviju!” teica prāvests S. Prikulis.
Baznīcu nakti 2015 atbalsta: kristīgo
konfesiju bīskapi, Valsts Kultūrkapitāla
fonds, Rīgas Dome, laikraksts „Diena”,
„Hromets Poligrāfija” un citi atbalstītāji.
Latvijā Baznīcu nakti organizē starpkonfesionāla domubiedru grupa - nodibinājums
„Baznīcu Nakts fonds”.
Organizatori pateicās un aicina ziedot
turpmākam darbam – „Baznīcu Nakts
fonds”, Reģ.Nr. 40008214405, konta nr.
LV14HABA0551037490653. Vairāk informācijas skatīt: www.baznicunakts.lv
Teksts: Vineta Zeltkalne, izmantojot datus
no Baznīcu nakts rokasgrāmatas

No 2015. gada 15. līdz 19. jūlijam Latvijā notiks starptautiskais folkloras festivāls „Baltica 2015”. Festivālā piedalīsies
etnogrāfiskie ansambļi, folkloras kopas, tautas
mūzikas grupas, stāstnieki
un citi individuālie izpildītāji. Šogad „Baltica” dalībnieku skaits būs lielākais
festivāla vēsturē – 3500.
„Baltica 2015” tēma būs
„Mantojums”.
„Festivāla uzdevums ir
parādīt dzīvo, pārmantoto tradīciju, kur sastopas dažādas paaudzes. Tradicionālajai kultūrai piemīt milzīgs radošais potenciāls – tajā
ir apkopotas daudzas dažādas pieredzes, kas
izgājušas laika pārbaudi. Mantinieka uzdevums ir atrast kaut ko jaunu, ņemot vērā iepriekšējo. Izaicinājums ir apjaust, vai Tu pats
esi radoši stiprāks par tradīciju – vai vari tikai
reproducēt, vai arī atnest tradīcijai ko jaunu,”
par festivāla uzdevumiem stāsta „Baltica
2015” mākslinieciskā vadītāja Māra Mellēna.
Festivāla galvenie pasākumi notiks Rīgā,
Rēzeknē un Rēzeknes novadā. Norises papildinās sarīkojumi Aizkrauklē, Cēsīs, Dikļos,
Dobelē, Jūrmalā, Lielvārdē, Līvānos, Ludzā,
Talsos, Viļakā, Viļānos un citviet. Pirmoreiz
„Baltica” vēsturē festivāla koncerti notiks jaunajās koncertzālēs — Vidzemes koncertzālē
Cēsīs un Latgales Vēstniecībā „Gors”, kā arī
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.
Festivāla klubā „Mazajā Ģildē” ikviens
dalībnieks un interesents būs aicināts kopā ar
Gunti Pakalnu klausīties stāstus Stāstnieku istabā, kopā ar Tomu Treibergu skatīties kino
„Baltica” Kino klubā un kopā ar

Rīgas Danču klubu dancot visu cauru nakti
Lielajā Danču zālē.
Šoreiz festivāla programmā īpaši daudzveidīgi būs pārstāvēta stāstniecība – latviešu,
igauņu, lietuviešu, skotu un
spāņu stāstnieki savus klausītājus priecēs Rīgā, Cēsīs un
Rēzeknē. Rēzeknē Festivāla
parka koncertā svētdien vienkopus būs skatāmas un klausāmas visas festivāla viesu
kopas – tā ir dāvana festivāla
dalībniekiem un
viesiem.
Tradicionāli „Baltica” programmu papildina viesi no ārvalstīm. Šogad festivālā būs iespēja redzēt viesus no Baltkrievijas, Gruzijas,
Igaunijas, Īrijas, Krievijas, Lietuvas, Lielbritānijas, Norvēģijas, Polijas, Portugāles, Spānijas un Ukrainas.
Festivāls „Baltica” ir Baltijas tautām vai
valstīm nozīmīgs notikums, kas demonstrē
tradicionālās kultūras vērtības — dziesmas,
instrumentālo mūziku, stāstījumus, rotaļas,
dejas, kā arī tautas lietišķo mākslu, amatniecību, un citas tradicionālās kultūras vai mākslas izpausmes formas. „Baltica” kopš 1987.
gada ik gadu pēc kārtas notiek Lietuvā, Latvijā vai Igaunijā. Šogad festivāls Latvijā notiek 10. reizi.
Starptautisko folkloras festivālu „Baltica”
rīko Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām.
Plašāka informācija un festivāla programma
pieejama:
www.festivalbaltica.com
un
www.facebook.com/festivalbaltica
Teksts: Inga Bika
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Latvijas Nacionālais kultūras centrs

Šovasar „Osvaldam” svinēsim 20 gadu jubileju!
8. augustā Baltinavā notiks mūzikas
festivāls „Osvalds 2015”. Šis ir festivāla
20 gadu pastāvēšanas jubilejas gads.
„Osvalds” ir vecākais mūzikas festivāls
Latgalē, to raksturo pastāvīgā pozitīvā gaisotne un arī plaša muzikāla daudzveidība.
Cerams, ka jubilejas reize spēs piedāvāt apmeklētājiem jaunas emocijas un saglabāt
esošās tradīcijas. Darbība šajā jubilejas
reizē notiks uz 4 skatuvēm vienlaicīgi.
Tās ir:
Konkursa skatuve. Šī skatuve ir jaunums festivālā, jo tā pilnībā atvēlēta jauno
grupu un izpildītāju vajadzībām. Konkursa
mērķis ir atbalstīt jauno mūziķu radošās aktivitātes, dodot iespēju palielināt viņu skatuvisko pieredzi. Uz šīs skatuves jaunie
izpildītāji cīnīsies par iespēju tikt pamanītiem no apmeklētāju puses, kā arī tikt
pamanītiem
profesionālas
žūrijas
„acīs”.Vienlaicīgi tā ir cīņa arī par iespēju
iegūt apmaksātu dziesmas ieraksta laiku
profesionālā skaņu ierakstu studijā un citas
vērtīgas balvas. Šīs skatuves viesmākslinieks — grupa Dabasu Dyrovas.
Tradicionālā skatuve. Vieta, kas atvēlēta Latvijā populāras pop mūzikas cienītājiem. Kontekstā ar Osvalda 20 gadu jubileju
un atceroties to, ka festivāls ir sācies kā vietējo muzikantu saiets, tad šim notikumam
par godu tiks izveidota īpaša koncertprogramma. Tās ietvaros apvienosies bijušā
Balvu rajona grupu mūziķi, kas Osvaldā ir
piedalījušies no pašiem pirmsākumiem.
Tādā veidā apmeklētājiem, it sevišķi vecāka
gada gājuma un muzikantiem, kas veidoja
festivāla pirmssākumu,būs iespēja sajust
īpašo jubilejas „garšu”. Bez koncerta dalībniekiem uz tradicionālās skatuves uzstāsiesApvedceļš, Olga Rajecka un Lauris Reiniks
ar pavadošajām grupām, Borowa MC,
Forte. Programmu vadīs un publiku izklaidēs Māris Grigalis.
Elektroniskās mūzikas skatuve. Skatuve, kas viennozīmīgi ir ieņēmusi stabilu
vietu festivālā. Tā ir vieta, kursavienojas eksotiska vide (1800 kvadrātmetru liels bijušā

kolhoza šķūnis) ar azartiska dīdžeju uzstāšanās, ko papildina iespaidīgs skaņas, video
un gaismas šovs. Šī gada skatuves īpašais
viesis COSMONAUT (MegaBeat / Intricate) RU/EE — grupas Radiotrance veidotājs, daudzu klasisku starptautiski
atpazīstamu elektroniskās deju mūzikas hitu
autors, kurš uzstājies kopā ar tādiem māksliniekiem, kā The Prodigy, Underworld,
Paul Van Dyk, Tiesto, u.c.
Zaļumballes skatuve. Bieži vien visjautrākā festivāla norises vieta, kur vairāk
un mazāk populāru muzikantu izpildījumā
skan mūzika, kādu ir ierasts dzirdēt īstā zaļumballē. Pārsvarā tā ir šlāgermūzika, kas ir
viens no populārākajiem mūzikas žanriem
Latvijā. Šogad uz šīs skatuves uzstāsies
duets Gunārs un Zane, grupas Liepavots,
Ginc un Es, Transleiteri, Brīvdiena, radošā
apvienība «Termoss» un muzikants Zintis
Krakops. Skatuves saimnieks Dainis Platacis.
Protams, rīkojot festivālu, tiek domāts
ne tikai par mūzikas programmu. Apmeklētāju labsajūtai tiks organizētas dažādas atrakcijas un izklaides ( katapults, loterijas,
konkursi), izmantoti profesionālas apsardzes pakalpojumi, piedāvāta kvalitatīva
sabiedriskā ēdināšana, uzstādītas pārvietojamās tualetes, uzstādīta kvalitatīva skaņu
un gaismu tehnika un nodrošinātasdaudzas
citas lietas, bez kurām nav iedomājama
jebkura pasākuma norise.
Biļešu iepriekšpārdošana: www.bilesuparadize.lv, bet papildus informācija
w ww.diogens.lv/osvalds.
Uz tikšanos!
Mūzikas festivāla „Osvalds 2015"
producents Māris Lāpāns
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Baltinavas novada domes informatīvais izdevums

Sabiedriskās aktivitātes
Ir aiztraukuši gadu spieti,
Ir ziedu, viršu medus vākts,
Un, pārlūkojot gadu kāres,
"Tīrs dzintars!" varam secināt.
/V.Mežnora/

Projektu aktivitātes
„Zaļā aptieciņa” Salnavā

Nosvinēta 95 gadu jubileja
Jau 37 gadus Baltinavu par savām mājām
sauc Genovefa Bilinska, kas 1. maijā svinēja
skaisto dzīves jubileju- 95 mūža gadus! Jubilāri
svētkos sveica arī novada domes priekšsēdētāja
Lidija Siliņa un sabiedrisko attiecību speciāliste
Madara Balode.
Genovefa nāk no Nautrēnu pagasta, Žogotu
ciema. Dzīvojusi kuplā 10 bērnu ģimenē. Nautrēnos pavadīts teju viss darba mūžs. kas nav bijis
viegls. Grūtus darbus Genovefa strādājusi jau no
bērna dienām. Smagi strādāts kolhoza fermās,
vēlāk arī kantorī, par apkopēju.
Genovefa stāstīja par savām bērnu dienām, iešanu ganos. Ļoti paticis dziedāt ganos. Arī adīšana
savulaik bija sirdslieta- visvairāk paticis adīt zeķes.
No rokdarbiem vēl labi patikusi sedziņu izšūšana.
Jubileju Genovefa atzīmēja tuvinieku lokā.
Liels prieks viņai ir par savu mazdēliņu Guntaru,
kam vecmamma esot īpaši mīļa.
Vēlēsim jubilārei vēl daudz prieka, laimes un
mīlestības pilnus prieka mirkļus!
Foto: Madara Balode

Baltinavietis Valters- MISTERS VIĻAKAS NOVADS 2015!
2. maijā kultūras centrā „Rekova” norisinājās konkursa „Mis
un Misters Viļakas novads” 2015
fināls. Baltinavas novadu konkursā
pārstāvēja 4 jaunieši- Agita Keiša,
Dailis Langovskis, Elvija Ločmele
un Valters Doru, kurš ieguva galveno titulu- Misters Viļakas novads
2015.
Konkursa žūrijā šogad bija trīs
žūrijas locekļi: Santa Komane, Sarmīte Šaicāne un Dzintars Čerbakovs,
kuriem bija grūts uzdevums izvēlēties labākos no desmit pretendentiem, jo Viļakas novada
konkurss nav tipisks skaistumkonkurss-jaunieši gan dejo, dzied, izspēlē etīdes un prezentē
sevi gan runas mākslā, gan defilē.
Pēc konkursa uzvarētājs Valters padalījās savos iespaidos.
Kā nolēmi pieteikties šim konkursam? Vai tas bija spontāns lēmums, vai tam gatavojies
jau iepriekš?
„Ja godīgi tad es nemaz nezināju, ka šogad notiks šis konkurss, jo biju dzirdējis, ka
trūkst cilvēku. Tad vienā vakarā es saņēmu ziņu no savas klasesbiedrenes Elvijas Ločmeles,
kura man piedāvāja piedalīties, bet protams, es kā atraktīvs cilvēciņš daudz nedomājot
piekritu, pat nezinot uz ko es parakstos, man nekad nav bijusi iespēja piedalīties tādā
konkursā,tāpēc vien piekritu!”
Pastāsti par gatavošanās procesu konkursa finālam- cik laicīgi sākāt gatavoties, kādas
nodarbības apmeklējāt?
„Finālam gatavošanās iesākās diezgan laicīgi, laikam bija divi mēneši pirms fināla,
nu protams ja es nekļūdos! Mēs neapmeklējām nekādas nodarbības, jo mums tās nevajadzēja, mums vienkārši bija lieliska kolektīva vadītāja Kristīna Lapsa, kura no mums
izvilka maksimāli daudz!”
Kas, tavuprāt, bija grūtākais šajā gatavošanās laikā?
„Manuprāt, nekā grūta nebija, jo visu gatavošanos posmu es izbaudīju tik pat ļoti cik
pārējie, pat negribējas, lai tas viss beidzas...”
Kā gatavošanās konkursam ietekmēja mācības- vai izdevās darbus apvienot?
„Mācības netika nekādi ietekmētas, jo mūsu mēģinājumi bija patkārtoti katram individuāli un tādējādi neviena plāni un mācību process netika traucēts!”
Kā ar satraukumu pasākuma laikā?
„Pasākuma laikā vislielākais uztraukums bija intervijas laikā, man pat tajā brīdī trīsēja
rokas un mugura palika slapja!”
Pastāsti nedaudz par savu „Vizītkarti”, kā sevi prezentēji?
„Intervijā es pastāstīju par sava laika pavadīšanu, cik ļoti esmu aizņemts darbojoties
visdažādākajos pulciņos pierādot to, ka esmu aktīvs un atraktīvs jaunietis!”
Vai viss izdevās kā iecerēts, vai sanāca arī rīkoties spontāni?
„Par lielu brīnumu viss izdevās tā, kā tika plānots,nebija vajadzības rīkoties spontāni!”
Kāds ir tavs lielākais ieguvums piedaloties šajā konkursā?
„Mans vislielākais ieguvums piedaloties šajā konkursā ir tāds, tagad es varu droši uzstāties lielas auditorijas priekšā, kādreiz man tas likās baisi, bet tagad es uz skatuves jūtos
ērti, pat ļoti!”
Vai tagad, kad konkurss jau aizritējis, nav grūti atgriezties ierastajā ikdienā?
„Ir dīvaini, ka tagad sestdienas vai ceturtdienas vakari ir brīvi, ir dīvaini vairs nesatikt
iegūtos draugus tajos vakaros, bet tas nekas, mēs joprojām atpūšamies kopā un uzskatu,
ka šis ir pats draudzīgākais kolektīvs, kāds vien ir bijis.”
Jau pavisam drīz beigsies mācību gads skolā. Vai esi jau saplānojis savas vasaras aktivitātes, pasākumus, ko noteikti vēlēsies apmeklēt?
„Nē, es neesmu neko plānojis, parasti ja plānoju tad nekas nesanāk,bet zinu, ka 20. jūnijā došos uz Alūksni spēlēt starptautiskajā pludmales volejbola turnīrā- Katrīnas kauss
2015, kur spēlēšu jau trešo gadu!”
Madara Balode,
izmanotojot Kristīnes Lapsas informāciju, foto: Guna Lemešonoka

Projekta „Mācāmies būt par sava
amata meistariem” (projekta Nr.
2013.EEZ/PP/1/MIC/015/037) ietvaros
radošās darbnīcas norisinājās Salnavā.
31.maija rītā baltinavieši devās uz
Salnavu, lai Annas
Dančas vadībā iepazītu augus dabā,
no kuriem iespējams iegūt baudāmu un veselībai
noderīgu tēju.
Ciemošanās Salnavā iesākās ar
nelielu
pastaigu
Salnavas
muižas
parkā, kur gida pavadībā tika izzināti
galvenie vēstures
notikumi, kas risinājušies ap šo vietu.
Tālākie dienas piedzīvojumi veda uz
Annas muižu, uz
vietu, kur top tēja no dabas veltēm pašu
rokām lasīta. Anna Danča ar tēju lasīšanu
nodarbojas nu jau vairākus gadus,
ir izstrādājusi pati savu tējas iesaiņojuma dizainu un izmanto katru
iespēju, lai apmeklētu tirdziņus,
kur ar mīlestību lasīto tēju pārdod.
Anna Danča bija sagatavojusi
visiem uzdevumu- salasīt pļavā
augus, no kuriem iespējams pagatavot flirta jeb pievilināšanas tēju.
Lai pagatavotu šādu tēju nepieciešamas 6-8 salvija lapas; 4-5
citronmelisas lapiņas; 2-3 piparmētru lapas; 5-6 rožu ziedlapiņas. Tiesa
gam rožu ziedlapiņas netika atrastas, tas
tika atstāts kā mājas darbs uz brīdi, kad
rozes sāks ziedēt.
Saņēmuši uzdevumu, nodarbību apmeklētāji kopā ar Annu Danču devās piemājas

pļavā. Tika iepazīti dažādi augi, no kuriem
pagatavot lietderīgas un veselībai labvēlīgas
tējas. Tāpat tika arī noskaidrots, kādus
augus labāk nelasīt. Anna dalījās arī savos
pieredzes stāstos par to, kādus augus vislabāk ievākt, kādā diennakts laikā tie jālasa,
cik ilgi jākaltē un kādos apstākļos tas jādara.
Izstaigājot pļavas, kur
katrs salasīja sev tīkamos
ārstniecības augus, Anna
Danča bija sarūpējusi iespēju
nodarbību apmeklētājiem pagatavot tēju maisījumos jau
no izkaltētiem augiem. Iespēja bija pagatavot trīs
veidu tējas: tēju aukstiem rudens vakariem, tēju organisma attīrīšanai un tēju
sievietēm labākajos gados.
Tēju maisījumi tika gatavoti
pēc iepriekš sastādītām
receptēm.
Diena bija piesātināta notikumiem. Paralēli ārstniecisko
augu
lasīšanai
klātesošie varēja nodoties
makšķerēšanas priekiem, kā arī baudīt Salnavas tautas nama lauku kapelas „Sābri”

muzikālo sniegumu. Par dienas gaitā piedzīvoto nodarbību apmeklētāji dalījās pie tējas
krūzes un bagātīgi klāta pusdienu galda.
Atmosfēra bagātīga pozitīvām emocijām,
kas mijās ar smiekliem un sirsnīgu, draudzīgu gaisotni.
Teksts, foto: Ilga Pleša

Skolu ziņas
Notikumi PII
Piecgadīgo bērnu grupiņas izlaidums
Kad ābeļziedos saule smejas,
Un dārzos tulpju krāsas auž.
Mazliet mums bēdīgas ir sejas,
Par šķiršanos šī diena pauž.
28. maijā 9 Baltinavas
pirmsskolas izglītības iestādes
piecgadīgo grupiņas bērni
teica atvadas bērnudārzam,
lai rudenī dotos uz Baltinavas
vidusskolas sešgadīgo bērnu
sagatavošanas grupiņu.
Šogad izlaidumu svinēja
Esmeralda Juhmane, Inese Antonova, Egija Ļvova, Alise Dārta Logina, Kristaps Ločmelis, Ieva Kozlovska, Ligita Matule, Oksana Zarubina un Santa Zelča.
Ir pagājis vēl viens darba cēliens – mācību gads, kura laikā ir apgūti gan cipari, gan iepazīta burtu valstība un zilbes. Pasākuma gaitā bērni kopā ar skolotāju Skaidrīti atcerējās,
kā viņiem ir gājis šinī mācību gadā, ko ir apguvuši. Kopā ar mūzikas skolotāju Ritu bērni
izdziedāja savas mīļākās dziesmas.
Pasākumā bija ieradusies arī viešņa – meitene Maša (skolotāja Aļona) no bērnu mīļākās
multfilmas „Maša un lācis”, kura arī gribēja doties bērniem līdzi uz skolu. Maša bija paņēmusi līdzi koferi ar dažādām, viņasprāt, skolai noderīgām lietām, kuras gan, kā vēlāk izrādījās, skolā nemaz nebija noderīgas. Maša bērniem uzdeva dažādus uzdevumus, gan
skaitīt, gan salikt zilbes.
Bērni arī palīdzēja Mašai sakārtot skolas somu, ieliekot tajā lietas, kas tik tiešām būs
vajadzīgas skolā.
Teksts, foto: PII vadītāja Ilze Ločmele
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Aktivitātes BVSK

Mazpulcēni sporto un raksta projektus

Vidusskolēni apciemo Stūra māju un Latvijas televīziju
Baltinavas vidusskolas 9. un 10. klases skolēni kopā ar vēstures skolotāju 11.
maijā devās uz Rīgu, lai apmeklētu Padomju Latvijas Valsts drošības komitejas
ēku - Stūra māju, Latvijas televīziju un
Zaķusalas televīzijas torni. „Visvairāk
mūs iespaidoja čekas kambaros redzētais. Uzzinājām, kā darbojās padomju represīvā iestāde - čeka. Mūs pārsteidza gides
stāstītais par cilvēku bezspēcību pretoties
padomju okupācijas varai, par cilvēku aizturēšanas apstākļiem, par pratināšanu, spīdzināšanu, pazemošanu. Necilvēcīgi bija arī
ieslodzīto uzturēšanās apstākļi. Stūra mājas
apmeklējums radīja emocionāli smagas

izjūtas, bet tas mums lika novērtēt, ko nozīmē personiskā brīvība, vārda brīvība mūsdienās,”- tā savus iespaidus raksturo
skolēni.
Iepazīstot Latvijas televīziju, skolēniem
bija unikāla iespēja baudīt Aminatas Savadogo dziedājumu, gatavojoties Eirovīzijas
konkursam. Skolēni apmeklēja vairākas televīzijas studijas, uzzināja, kā top dažādi
raidījumi, seriāli, viņiem bija iespēja iejusties arī „Panorāmas” diktoru un laika ziņu
stāstītāja lomās. Pēdējais ekskursijas apskates objekts bija Zaķusalas tornis- augstākais
televīzijas tornis Eiropas Savienībā (368
metri). Skolēni saka lielu paldies skolai par
šo iespēju apmeklēt Rīgu, jo ekskursijā redzētais un dzirdētais noderēs gan eksāmenos, mācību
procesā, gan turpmākajā dzīvē.
Paldies arī skolas šoferītim Normundam!
Teksts, foto:
Baltinavas viduskolas
skolotāja Inta Ludborža

Baltinavā viesojas „Draudzības velobrauciena” dalībnieki

13. maijā Valsts robežsardzes koledžas (VRK) un Rēzeknes Augstskolas
(RA) pārstāvji uzsāka kopīgu „Draudzības velobraucienu” gar Latvijas sauszemes ārējo robežu. Velobrauciens notiek
līdz 16. maijam un tā mērķis ir veicināt
VRK un RA tēla atpazīstamību sabiedrības
vidū, popularizēt veselīgu dzīvesveidu, veicināt patriotisko audzināšanu, kā arī piesaistīt jauniešus mācībām VRK un studijām
RA.
Velobrauciena dalībnieku maršruts: Rēzekne–Kārsava–Baltinava–Punduru robež-

apsardzības nodaļa–Šķilbani–
Viļaka – Žīguri– Katleši–
Bērziņu robežapsardzības
nodaļa– Liepna– Pededzes
robežapsardzības nodaļa–
atpūtas vieta „Silenieki”–
Rēzekne.
Lai sagaidītu brauciena
dalībniekus Baltinavā, Baltinavas vidusskolas skolēni,
skolas direktors Imants Slišāns ar velosipēdiem brauca
viņiem pretim uz Kārsavas
novada pusi, tādējādi, Baltinavā velobraucēji ieradās pavisam kuplā skaitā.
Pēc kopīga foto mirkļa dalībnieki, vidusskolas skolēni un skolotāji pulcējās Paaudžu centrā. Pēc ansambļa „Vērmelīte”
izdziedātās novada himnas, velobrauciena
dalībnieki pateicās par sirsnīgo uzņemšanu.
Gan Valsts robežsardzes koledžas, gan
Rēzeknes Augstskolas pārstāvji skolēnus iepazīstināja ar studiju iespējām un aktualitātēm šajās mācību iestādēs.
Teksts, foto: Madara Balode

Ekskursija uz Viļakas novadu
Mācību gadu noslēdzot, Baltinavas vidusskolas 2.klases skolēni devās
izzinošā mācību ekskursijā. Tā kā pavasarī skolēni aktīvi darbojās projektā
„Dārznīca”, tad tika nolemts ekskursijas
laikā uzzināt kaut ko vairāk par dabu,
augiem, dzīvniekiem. Kaut arī ekskursijas rītā lija lietus, visi draudzīgi vispirms devāmies uz Annas Āzes Žīguru
meža muzeju. Muzeja vadītājas aizrautīgais stāstījums bērnus ļoti ieinteresēja,
viņi uzdeva ļoti daudz jautājumu. Uzzinājām jaunus faktus, kā, piemēram,
kāpēc dzeguze savas olas dēj vai pārnes citu putnu ligzdās. Bērniem bija iespēja skaitīt
koka gadskārtas, izpētīt Latvijas čūskas, atpazīt pēc ādām un apmatojuma, izbāzeņiem Latvijas dzīvniekus, iepazīt mežsarga profesiju. Tālākais ekskursijas ceļš mūs veda uz Susāju
pagasta „Rūču” saimniecību. Lietus jau bija mitējies un skolēni apskatīja saimniecības
gaļas trušus, pundurtrušus, gaļas liellopus, pērļu vistiņas. Saimnieks laipni pacienāja mūs
ar siltu tēju. Dodoties prom no saimniecības, ceļā uz Viļaku vēl piestājām apskatīt „Rūču”
saimnieka ieteikto dabas objektu – bijušās ūdensdzirnavas. Pozitīvu emociju pilna un izglītojoša bija mūsu ekskursija.
Teksts, foto: skolotāja Laura Meščanova
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Popularizējot sportiska, veselīga un
videi draudzīga dzīvesveida tradīcijas
lauku jauniešu vidū, Staļģenes mazpulks
un Latvijas Mazpulku Rīgas klubiņš aicināja mazpulcēnus, veselīgā dzīvesveida
piekritējus sajust sevī saules dāvāto enerģiju, domāt zaļi un piedalīties jau XX
MAZPULKU SPORTA SPĒLĒS.
Baltinavas vidusskolas mazpulka komanda (Krista Circene, Salvija Supe, Justīne Puriņa, Megija Bukša) 30.aprīlī jau
agrā rīta gaismiņā devās ceļā uz Staļgeni
Jelgavas novadā, lai pl.10 reģistrētos, apēstu brokastu bulciņu ar tēju. Sporta spēļu
atklāšana notika skolas jaunajā sporta zālē,
kur 300 mazpulcēnus-dalībniekus uzrunāja
Latvijas mazpulku vadītāja Randa Medne.
Visas dienas garumā mazpulcēniem notika
sportiskas un aizraujošas, veselību veicinošas un izzinošas sacensības. Savukārt vadītāji gan sekoja savas komandas aktivitātēm,
gan arī pulcējās informatīvās sapulcēs un
brauca izzinošā ekskursijā uz iesalnīcu un
uz Staļģenes Sv. Jaunavas Marijas baznīcu

(Dzintara kapelu), kas atrodas Joahima
Zīgerista īpašumā.
Konkurence bija liela – 70 komandas,
godalgotās vietas neieguvām, bet, svaigā
gaisā izsportojušās, meitenes mājās atgriezās vēlu vakarā nogurušas un gandarītas par pavadīto laiku Zemgalē.
Sporta spēļu laikā saņēmām arī pieteiktos sarkanos sīksīpoliņus. Pavasaris
mazpulcēniem ir aktīvs laiks, kad tiek izdomāta pētījuma projekta ideja, kad tiek
stādīts, plānots un pētīts. 3 meitenes Eva
Kaša, Justīne Puriņa, Māra Laganovska
šogad ir izvēlējušās projektu par sarkano sīpolu šķirnes „Red baron” audzēšanu. Sadarbībā ar z/s „Ezerkauliņi” rudenī izaudzēto
ražu varēs pārdot veikalos. Ir iesniegti arī
citi Baltinavas vidusskolas mazpulcēnu projekti. Megija Bukša jau iesējusi dažādu
šķirņu arbūzus, un pētīs, kuras šķirnes arbūzi dos labāku ražu, kuri labāk spēs pielāgoties mūsu klimatiskajiem apstākļiem. Vēl
vienu eksotisko augu – meloni pētīs Iluta
Keiša. Justīne mēģinās izaudzēt vislielāko
Latvijas „oranžo arbūzu” – ķirbji. Krista
Circene savā mājas dārzā pētīs zemeņu šķirnes un to īpatnības, bet Salvija Supe – tomātu šķirnes un to īpatnības. Andžela
Sišāne izvēlējusies aprakstīt īpatnējo puķi –
matiolu. Bet Egija Ločmele ar savu projektu
nesīs labumu arī savai ģimenes pirtiņai, jo
pētīs un sagatavos pirts slotiņas. Māsas Viktorija un Agrita gatavo grupas projektu par
Baltinavas novada dižozolu. Projektu darbi
turpināsies visu vasaru un to prezentācijas
gaidīsim rudenī.
Teksts, foto: skolotāja Laura Meščanova

Mazpulcēni saņem mācekļa titulu
Mācību gads ir noslēdzies un
noslēdzies ir arī Baltinavas vidusskolas mazpulka dalība Mammadaba meistarklases aktivitātēs.
Mammadaba meistarklasi šogad pabeigušas ir 549 klases no 133 Latvijas skolām. Daudz dažādi darbiņi
tika paveikti un rezultātā esam ieguvuši mammadaba mācekļa titulu.
Teksts, foto: skolotāja Laura
Meščanova

Baltinavas vidusskolas jaunie dārznieki
Trīs mēnešus no marta līdz maijam
Baltinavas vidusskolas 2. klases skolēni
darbojās Latvijas Stādu audzētāju biedrības izsludinātajā projektā
– stādu audzēšanas konkursā „Dārznīca”. Projekta
laikā bērniem bija iespēja izaudzēt trīs interesantus augus
– ciedru priedi, piparmētru un
pīlādzi, sekot līdzi tam, kā no
sēkliņas vai maza dēstiņa
izaug jauns augs un koks.
Projekta sākumā kopā ar
skolēniem pārrunājām, kāda
ir viņu pieredze par augiem
un to audzēšanu. Marta sākumā skolēni saņēma katrs
pa „Dārzīcas” kastei, kur iekšā bija 3 podiņi, maisiņos zeme, keramzīts, ciedru priedes, pīlādža sēkliņas, piparmētras saknīte,
projekta darba burtnīca, padomu burtnīca,
zīmulis un lineāls augu mērīšanai. Dabaszinību stundā bērni mācījās, kā pareizi sagatavot zemīti, kā sēt un stādīt. Pirmajā nedēļā
podiņi tika novietoti daļēji noēnotā vietā,
bet vēlāk uz palodzes saulītē. Bija lieli
bērnu prieki, kad parādījās pirmie asniņi,
pirmās lapiņas. Augu augšanas laikā kopā

rūpīgi sekojām līdzi, lai augiem būtu pietiekošs mitrums, grozījām tos, lai tie saules
gaismu saņemtu vienmērīgi. Katru nedēļu
augus arī mērījām. Savus ikdienas darbus un novērojumus
par šiem augiem skolēni pierakstīja projekta dienasgrāmatā
un arī digitālajā vidē – interaktīvajā aplikācijā konkurss.darznica.lv Papildus vēl arī
zīmējām, fotografējām un rakstījām radošus darbus par šiem
augiem. Piparmētras nu jau ir
izstādītas bērnu ģimenes dārzos, bet ciedru priede un pīlādzis vēl līdz maija beigām
priecēs mūs klasē. Tad gan tie
tiks nesti ārā. Par augiem turpināsim rūpēties arī pēc projekta beigām. Aizpildītās
projekta dienasgrāmatas tiks nosūtītas uz
Rīgu vērtēšanai. Gaidīsim rezultātus jaunajā
mācību gadā septembrī. Jāpiebilst, ka šajā
pašā projektā no mūsu skolas piedalījās arī
Romualds Bolgarovs no 5.kl., Ainis Vilkaste no 6.kl. un 1.klases kolektīvs.
Teksts, foto: skolotāja Laura Meščanova
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Projektu nedēļas raibumi

Jaunsargu florbola sacensības
12. maijā Baltinavas vidusskolas sporta hallē pirmo reizi notika jaunsargu florbola
sacensības, kurās piedalījās komandas no Kārsavas, Tilžas, Balviem un Baltinavas.
Pateicoties skolotāja Valentīna Keiša iniciatīvai, šogad Baltinavas vidusskolā atjaunota jaunsargu kustība.
Skolēni esot aktīvi, labprāt piedalās iknedēļas jaunsargu tikšanās. Liels prieks, ka jaunsargos aktīvi iesaistās arī meitenes. Ilze un Madara aktīvi iesaistās jaunsargu darbībā, tāpat
bija ieradušās, lai atbalstītu savu florbola komandu sacensībās: „Jaunsargi
mums skolā bija jaunums, tāpēc arī
labprāt iesaistījāmies. Parasti tiekamies 2 reizes nedēļā, pildām skolotāja
komandas, kā maršēšana, soļošana.
Nemaz nav grūti, mums šķiet ļoti interesanti. 6 labākie jaunieši vasarā dosies arī uz jaunsargu nometni, tāpēc
ļoti cenšamies neslinkot un visu izdarīt
pēc iespējas labāk!”
Teksts, foto: Madara Balode

Aktivitātes BKI

Ģimenes diena!

Violenta Kubuliņa ģimenes dienas koncertu iesāka ar vārdiem „Tad, kad tu sēdi pie
klāta galda, kad neesi viens, tad tu, saproti, ka
laime ir tepat, kur ir tavas mājas, tava Dzimtene,
tava ģimene. Un arī koks aug labi tur, kur tam
ir dziļas, stipras saknes. Tāpat ir ar ģimeni, ka
tā ir laimīga tad, kad visi kopā -bērns, vecāki,
vecvecāki.”
Jānis Pipcāns uzsvēra, ka šodien, kad esam visi kopā, esam Liela ģimene. Un tāpēc Ģimeņu dienā dāvāsim viens otram prieku. Tā arī notika. Skolēni, dziedot, dejojot, skaitot
pantiņus, rādot ludziņu, sniedzot puķes un pašizgatavotos apsveikumus, sagādājot prieku
skolotājiem, tehniskajiem darbiniekiem, skolēnu vecākiem, vecvecākiem, krustmātēm. Toties sveicējiem bija prieks par saņemtajiem paldies, priecīgajiem acu skatiem, par māmiņas
sniegto buču uz vaiga, par siltu rokasspiedienu.
Pēc koncerta notika radošās darbnīcas, kur skolēni kopā ar vecākiem gatavoja radošos
darbiņus, kopīga tējas dzeršana. Braucot mājās tika pārrunāts, ka šādi pasākumi stiprina
skolas un ģimenes sadarbību.
Teksts, foto: Violenta Kubuliņa

9.klases pēdējais zvans
15.maija rīts Baltinavas Kristīgajā
internātpamatskola bija īpašs, jo priesteris Staņislavs Prikulis celebrēja
Svēto Misi par skolu, skolotājiem un
īpaši par devītās klases skolēniem, jo
viņiem izskanēja pēdējais zvans.
Devītie un viņu internāta skolotājasJanīna, Marita, Anna svinīgi iegāja zālē
un apsēdās skaisti izrotātajos krēslos.
Priesteris ar krusta zīmi iesāka svēto Misi
un savā uzrunā uzsvēra, ka jāmācās. „Lai
gan ir skumji, ka izskan zvans, bet prieks,
ka varēs turpināt mācīties, apgūt profesiju.
Un ''šo prieku", tāpat kā zināšanas nevar neviens atņemt. Tas pieder Jums." Mises noslēgumā viņš deva svētību visiem
skolēniem, bet īpaši svētot Jāni un Aleksandru. Viņi ir tikai divi, kas šogad beidz devīto
klasi.
Vēlāk kopīgi noskatījāmies V. Kubuliņas sagatavoto prezentāciju „Mūsu devītie!”, tad apsveikumus puišiem teica katra

Pēdējos gados iegājies, ka pēdējā mācību gada nedēļā, kad mācības vairs nav
prātā visi kopā piedalāmies dažādās aktivitātes un pavadām laiku kopā apgūstot
jaunas prasmes un iemaņas. Katrai dienai ir tematisks nosaukums, kas sevī slēpj
aktivitāšu ciklu.
Pirmdiena 25. maijs bija prasmju diena,
kad skolēni papildināja un pārbaudīja savas
sadzīves prasmes.
Otrdienā 26. maijā kopā tika vadīta Veselības diena sportiskā noskaņā. Dienas pirmajā pusē vis devās izglītojoša pārgājienā
uz saimniecību „Mītkes”, kur viesmīlīgā saimniece Velta Mītke izrādīja savu saimniecību un darba specifiku. Īpašu sajūsmu
radīja graudu glabātuves un bunkuri. Daži
skolēni izmantoja iespēju uzkāpt augšā un
vērot apkārtējo apvārsni. Pēcpusdienā risinājās sportiskās aktivitātes Baltinavas parka
estrādē, skolēniem bija jācīnās ar alfabētu,
jābrauc ar lidojošo paklāju.

Trešdiena bija suvenīru un radošo darbu
diena, kopā ar darbnīcu vadītājiem skolēni
veidoja skaistus darbus, kas noderēs dāvanām labiem cilvēkiem, kā pateicība no skolas kolektīva.
Ceturtdiena bija īsta darba diena, kad
kopīgiem spēkiem tika paveikti apkārtnes
un telpu sakopšanas darbi pirms lielās vasaras pauzes, kad skolā iestājas nosacīts
miera periods.
Kopīgai aizvadītā gada noslēguma pasākums jau trešo gadu ir Pateicības diena,
kad sanāk kopā viss skolas kolektīvs un atskatās uz pavadīto darbu. Skolas vadība pasniedz „Mazus paldies” gan darbiniekiem,
gan bērniem. Visi saņēma Latvijas Bērnu un
bāreņu fonda sagādātās dāvaniņas. Kopā
visi vērojām filmu par pēdējo mācību gadu.
Nelielu pārsteigumu skolas kolektīvs sagādāja arī direktorei!
Teksts: Gunita Prokofjeva
BKI sociālais pedagogs

Cītīgi talkojam
Lai gan 13. maijā no rīta nolija lietus, pēcpusdienā uzspīdēja saulīte un ļāva Baltinavas Kristīgās
internātpamatskolas skolēniem, pedagogiem,
darbiniekiem talkot. Talkas uzdevums bija izravēt
skolas priekšā esošās puķes.
Plkst. 15:00 tika sadalīti darba sektori, un visi ķērās
pie darba. Kurš ravēja, kurš rušināja, kurš veda nezāles, kurš slaucīja. Vienas stundas laikā puķu dobes pārvērtās līdz nepazīšanai.
Pēc labi padarītā darba, labi garšoja ugunskurā ceptas desiņas, karsta tēja un bulciņas.
Teksts, foto: Violenta Kubuliņa

Atbalsts no Latvijas Bērnu bāreņu fonda
Šajā mēnesī skolas autobusiņš vairākas reizes mēroja ceļu uz Rīgu pie saviem labvēļiem - Latvijas Bērnu bāreņu fonda. Maijā šī fonda vadību pārņēma Kaspars Markševics, kuru iepriekš pazinām, kā skanīgo dziedātāju, kas iepriecināja skolas kolektīvu ar
koncertprogrammām. Sarūpētās dāvanas ir lielisks atbalsts, organizējot skolas pasākumus.
Gan ēdamās, gan praktiskas lietas lieti noder skolas dzīvē. Visa gada garumā skolas ir saņēmusi milzīgu atbalstu gan saimniecisku, gan psiholoģisku atbalstu no Latvijas Bērnu un
bāreņu fonda.
Teksts: Gunita Prokofjeva
BKI sociālais pedagogs

Jaunumi Mūzikas un mākslas skolā
Mākslas dienas -2015
Jau kopš 1959. gada pavasaros mūsu
valstī notiek Mākslas dienas, kad mākslinieki piedāvā apskatei dažādas izstādes,
meistardarbnīcas un citas aktivitātes.
klašu grupa un pasniedza ziedus, apsveikumus. Paši devītie teica paldies skolotājiem.
Pēc mises skolēni kopā ar prāvestu, skolas direktori, internāta skolotājām gāja ēst
otrās brokastis un pārrunāt par nākotnes nodomiem, plāniem vasarā. Prieks, ka abi jaunieši turpinās mācības skolā un apgūs
profesiju.
Teksts, foto: Violenta Kubuliņa

Likteņdārza stāsti
27. maijā Likteņdārzā notika jau trešais festivāls kopprojekta „Latvijas dziesma”
ietvaros. Projekts sastāv no četriem festivāliem „Uguns dziesma”, „Zemes dziesma”, „Likteņupes dziesma”, kā arī „Debess dziesma”. Festivāls tiek rīkots sadarbībā ar Rīgas 4.
speciālo internātpamatskolu un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu.
Festivāla mērķi ir sekmēt bērnu un jauniešu ar speciālām vajadzībām nacionālās un
valstiskās identitātes, patriotisma veicināšanu, līdzdarboties kultūrvēsturiskā mantojuma
pētniecībā, saglabāšanā un sabiedriskās un kultūras dzīves veidošanā apzinoties tikumiskās,
ētiskās un estētiskās vērtības. Tāpat ar festivāla norisi tiks nostiprināts speciālo skolu repertuārs „Mēs rakstām sevi Dziesmusvētkos”, kas tiks atskaņots XI Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētkos.
Festivāla dalībnieki tika aicināti vest līdzi zemes maisiņu no sava novada. Šo pasākumu
apmeklēja arī BKI folkloras kopa „Ganiņi”, kas ir piedalījušies visos projekta koncertos.
Pasākuma noskaņu šogad mazliet traucēja laika apstākļi, taču skolēni ir priecīgi par iespēju
būt tik lielā pasākumā.
Teksts: Gunita Prokofjeva, BKI sociālais pedagogs

Šogad Baltinavas Mūzikas
un mākslas skola aktīvi iesaistījās Mākslas dienās 2015 un
piedāvāja savu pasākumu
klāstu. Skolā bija trīs izstādes
- pirmā no tām Siguldas Mākslu skolas skolotājas Rudītes
Kašas ilustrāciju izstāde Ontona Slišāna grāmatai „Labi,
ka labi”. Otrā – Baltinavas
Mūzikas un mākslas skolas skolotāju
Indras Keišas, Lilitas Kūkojas, Ivetas
Gabrānes un Sandras Bukšas radošo darbu
izstāde. Trešā – skolas lietvedes Lucijas
Ločmeles izstāde „Puzles- mans vaļasprieks”. Novada bibliotēkā varēja apskatīt
7. klases audzēkņu skolas pārbaudes darbu
mācību priekšmetos- gleznošana, zīmēšana,
darbs materiālā - radošos darbiņus.
Skolotāja Sandra Bukša novadīja radošo

darbnīcu ziepju gatavošanā. Bērni, skolotāji
un tehniskie darbinieki ar interesi un aizrautību gatavoja ziepes- kausēja ziepju masu,
tai klāt pievienoja sarkanu, dzeltenu, zilu
krāsvielu un smaržvielas. Dažādu krāsu izgatavoto ziepju masu lēja formiņās, dekorēja ar ziepju skaidiņām, gaidīja, kad tā
sacietēs un taps ziepes.
Skolotāja Lilita Kūkoja piedāvāja radošo darbnīcu- gleznošana ar eļļas krāsām.
Atsaucība no gleznot gribētājiem bija liela.
Pati jaunākā darbnīcas dalībniece bija
Emma Zelča (2,5 gadiņi), kura kopā ar
mammu
Agitu
Zelču
gleznoja
pavasari. Pirmo
reizi ar eļļas krāsām uzdrošinājās
gleznot
Lilita
Daukste,
Velta
Miethke,
Guna
Gamazina, Agrita
Luīze
Kušnire,
māsas Dace un
Diāna Loginas. Sonora Logina, lai gleznotu
ar eļļas krāsām, iegādājas pat molbertu.
Gleznošanas darbnīcas dalībnieki radošo darbu izstādi atklāja 21. maijā. Jaunos
māksliniekus atbalstīt bija ieradušies arī
viņu ģimenes locekļi. Izstāde vēl joprojām
apskatāma Mūzikas un mākslas skolā.
Teksts: Lilita Kūkoja
Foto: Marija Bukša
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Afišas

Dažādi

Ideju konkurss Biznesa ekspresis

Ar Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstu, šī gada maija beigās visiem aktīvajiem un
aizrautīgajiem Latvijas iedzīvotājiem ir lieliska iespēja – piedalīties ideju konkursā Biznesa ekspresis, kura mērķis ir uzrunāt
potenciālos biznesa ideju autorus, iedrošināt
tos īstenot savas idejas, sniedzot nepieciešamās zināšanas un kontaktus to realizācijai, kā
arī konkursa uzvarētājiem tiks sniegts finansiālais atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai
(kopējais balvu fonds vairāk kā 50 000 eur).
Biznesa ekspresis pieturēs piecos Latvijas
reģionos - Rīgā, Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē un
Latgalē.
Konkurss Biznesa ekspresis tiek organizēts
divās kārtās un tajās aicināti piedalīties visi biznesa ideju autori, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu. Konkursa ietvaros katra reģiona
labākajām biznesa idejām būs iespēja saņemt finansējumu 2000 – 5000 eur apmērā, savas biznesa idejas attīstībai, kā arī mentoru –
individuālu konsultantu bezmaksas atbalstu.

Īpašas simpātiju balvas saņems arī sponsoru favorītidejas. Plašāka informācijas pieejama konkursa mājas lapā www.biznesaekspresis.lv.
Iesniegt pieteikumus Biznesa ekspresim, izmantojot mājas lapu, varēs līdz 28. jūnijam.
Konkursu organizē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, sadarbojoties ar
Valmieras Biznesa un inovāciju inkubatoru.
Finansiālu konkursa atbalstu nodrošina Norvēģijas finanšu instruments, AS Swedbank un
SIA VALPRO. Informatīvo atbalstu nodrošina
RE:TV, Radio SWH, Radio SWH+, Radio7,
Kurzemes Radio.
Vairāk informācijas:
Ilze Mauriņa
Biznesa ekspresis vēstnese
E-pasts:
ilze@biznesaekspresis.lv
Tālrunis: 29196823
www.biznesaekspresis.lv

Jauno mūzikas izpildītāju konkurss „Mana Dziesma 2015”
Konkursu organizē:
Biedrība „Nāc un Tusē”
Mērķis: — veicināt jauno izpildītāju radošās aktivitātes, vairot skatuvisko pieredzi, palielināt
publisko atpazīstamību.
Konkursa norises laiki:
No 2015. gada15. maija līdz 15. jūlijam — pieteikšanās konkursam
No 2004. gada 15. jūlija līdz 25. jūlijam (dalībnieku atlase finālam)
Konkursa noslēgums mūzikas festivālā
„OSVALDS 2015”
Baltinavā, 2015. gada 8. augustā, plkst. 18.00
Kam domāts konkurss.
Konkursā aicināti piedalīties individuālie izpildītāji un dzīvās mūzikas grupas.
Konkurss ir orientēts uz pop mūzikas žanru, kas
neizslēdz rock, indie, hip-hop, etno, jazz, country,u. c. mūzikas virzienus, bet šis nav akadēmiskās mūzikas konkurss.
Piedalīšanās:
Lai piedalītos konkursā dalībniekiem jāiesniedz:
1.Dalībnieka anketa (www.diogens.lv/osvalds)

2.Programmas demo versija (MP3, e- mail:
maris.lapans@inbox.lv )
3.Dziesmu teksti word formātā
4.(grupām un izpildītājiem, kas tiek izvirzītas finālam, papildus būs jāiesniedz arī tehniskais raideris)
Individuālie izpildītāji piedalās konkursā ar
2dziesmām (1 oriģināldziesma, otra dziesma
drīkst būt cita izpildītāja kaverversija), mūzikas
grupas piedalās ar 25minūšu garu programmu no
kuras 80 % jābūtoriģināldziesmām, 20 % drīkst
būt citu izpildītāju kaverversijas .
No iesniegtā materiāla dalībniekus konkursa noslēgumam izvēlas organizatoru noteikta žūrija
vadoties no iesniegtā materiāla izpildījuma kvalitātes un mākslinieciskās oriģinalitātes.
Noslēguma koncertam- finālam tiek izvirzītas
9mūzikas grupas un9 individuālie izpildītāji.
Mūzikas grupas uzstājas „dzīvajā”, individuālajiem izpildītājiem pavadījumam drīkst izmantot
jebkādus mūzikas instrumentus vai fonogrammu.
Vairāk informācijas: www.baltinava.lv

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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