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Meistari dalās savās zināšanās un prasmēs!

Jau ierasts, ka marta mēnesī visā
Latvijā iespējams piedalīties radošās
darbnīcās, apgūt jaunas prasmes, iemaņas amatu meistaru vadībā, pasākumā
„Satiec savu Meistaru!”. Pasākuma būtība
- vēstīt plašākai sabiedrībai par cilvēku, par
viņa zināšanām un prasmēm, kas saglabātas
un pārmantotas no paaudzes paaudzē. Tradicionāli- arī Baltinavas novada meistari
laipni aicināja interesentus piedalīties sagatavotajās aktivitātes.
27. martā- Baltinavas audējas kopā ar
citiem interesentiem devās ciemos uz Rugājiem, uz darbnīcu „Ziemeļlatgales tautas
tērpu darināšana. Brunči. Zeķes.” Savukārt,
Baltinavas etnogrāfiskā ansambļa sievas
pulcēja vidusskolas 1.- 6. klases, kā arī
pirmsskolas izglītības klasi uz atraktīvo
darbnīcu „Rotaļdejas”.
Darbnīcas sākumā, ansambļa sievas
aicināja bērnus „atsvaidzināt” atmiņu, izdejojot dejas, kas pagājušajā gadā iemācītas
šajā pasākumā- „Kupla līpa”, „Eima eima”.
Kopā iemācījāmies arī jaunas dejas-

„Krauklīts sēž ozolā” un
„Mēs ejam pa Pēterburgas tiltu”. Brīdi atpūšoties un uzņemot spēkus ar
kultūras nama vadītājas
sagatavotajiem našķiem,
bērni bija atkal gatavi
dejot kopā ar dziedātājām. Skolotājas Irēnas
Kašas pavadībā arī bērni
iemācīja sev zināmu
rotaļu. Muzikālo pavadījumu rotaļām nodrošināja
Lucija
Keiša,
spēlējot uz cītara, Velta
Mītke un Jānis Keišs.
Pasākuma otrajā dienā- 28. martāaudējas, adītājas, rokdarbnieces pulcējās
Baltinavas novada muzejā, audējas Ivetas
Gabrānes un muzeja vadītājas Antras
Keišas gatavotajās darbnīcās. Atklājot
pasākumu, muzeja vadītāja pauda savu pateicību gan tuvajiem, gan tālajiem viesiem,
par ieinteresētību un vēlmi savās prasmēs
padalīties ar citiem. Pēc noskatītā video,
kurā iemūžināti Baltinavas audēju pulciņa
dalībnieču un vadītājas stāsti, sākās diskusija par tēmu „Pūra lādes”. Ar izglītojošu
prezentāciju Zanda Keiša klātesošos iepazīstināja ar Baltinavas novada sievu pūra
lādēm, to vēsturi. Daudzas no šīm sievām
bija arī personiski ieradušās uz diskusiju, lai
pastāstītu par pūra gādāšanu, dalīšanu,
mičošanu. Pāris lādes tika arī izstādītas
muzejā interesentu apskatei. Klātesošie iepazinās ar Marijas Kaņepes pūra lādes
stāstu, Aijas Jefimovas stāstījumu par savas
dzimtas pūra lādes vēsturi.
Inga Briede aizraujoši stāstīja savas
lādes stāstu.

Arī muzeja vadītāja Antra dalījās ar
savu kāzu, pūra lādes stāstu. Kā uzzinājām,
Antras lāde bijusi lieciniece daudzām
kāzām, arī vedekla Ginta savu pūru kārtoja
tieši šajā lādē. Par mūsdienīgas pūra lādes
gatavošanu pastāstīja meistara Raimonda
Leicāna meita Gunta Pudnika, jo Raimonda
gatavotā lāde priecēja pasākuma dalībnieces izstādē muzejā. Arī Veltas Mītkes dēls
Nils pastāstīja savas dzimtas lādes vēsturi.
Noskaidrojuši informāciju par Baltinavas pūra lādēm, jautājām arī ciemiņiem- par
pūra gādāšanu, dalīšanu viņu pusē. Rugāju
novada rokdarbniece Marta Gailuma pastāstīja, ka viņas pūra lādi gatavojis kāds vietējais meistars kokdarbnīcā. Savukārt, kāda
skolotāja no Mētrienes savu pūra lādi ieguvusi ar māsas palīdzību, kas to noskatījusi
komisijas preču veikalā.
Teksts, foto: Madara Balode
Turpinājums 5. lpp.

No vizbulītēm, pūpoliem un zālēm,
No bērzu pumpuriem šis laiks ir austs,
Ko Lieldienas ir atnesušas plaukstās,
Mūs aicinot gan priecāties, gan mīlēt,
Un pašiem mīlestību paust.
Ar plaukstošo zaļumu smaržu, tradīcijām un prieku klāt Lieldienas! Esam
pārgājuši uz vasaras laiku, gatavojoties
gada saulaināko mēnešu atnākšanai. Pavasaris rit pilnā sparā, lai gan marta pēdējās dienas ar lietiem un pat sniegu
ikvienu nepatīkami pārsteidza. Marta
mēnesis mums bijis spraigs- esam uzņēmuši viesus no vairākiem Latvijas novadiem pasākumā „Satiec savu meistaru”;
piedalījušies Nakts spēlēs un simboliski
izslēguši apgaismojumu uz vienu stundu,
piedaloties Vispasaules akcijā „Zemes
stunda”; gandrīz visi novada pašdarbības kolektīvi tikuši novērtēti darba
skatēs.
Neparasti agri šogad uzplauka pirmās sniegpulkstenītes, iezīmējot dabas
mošanos no gada aukstā perioda. Patīkamas pārmaiņas notikušas arī novada
domē- pabeigts vairāku kabinetu kosmētiskais remonts, ko noteikti jau paspējuši
novērtēt arī novada iedzīvotāji.
Aprīļa mēnesī novadā gaidāmi
dažādi pasākumi- aicinām iedzīvotājus
sekot līdzi informācijai sociālajos tīklos
un uz afišu stendiem. Aicināšu būtu aktīviem un pievienoties Vislatvijas akcijai
Lielā Talka, talkojot kopā Baltinavā!
Saulainus svētkus!
Madara

Īsumā
Vēl līdz 2015. gada 30. aprīlim (ieskaitot) plkst. 17. 00 iespējams piedalīties skiču konkursā „Baltinavas
vēsturiskā centra laukuma labiekārtošana". Iesniegtie darbi tiks izlikti publiskai vērtēšanai - Baltinavas novada domē,
elektroniskā versija Baltinavas novada
domes mājas lapā: www.baltinava.lv
vienu mēnesi. Iedzīvotāji varēs nobalsot
par skici, kuru uzskatīs par labāko.
Zemkopības ministrija (ZM) aicina
lauku uzņēmējus, jaunos zemniekus,
kā arī ģimenes laukos pieteikties lauksaimnieku vidū iecienītajam konkursam„Sējējs–2015". Izvirzīt pretendentus
konkursam aicinātas ne tikai pašvaldības,
bet arī lauksaimnieku un pārtikas ražotāju
nevalstiskās organizācijas (vairāk informācijas4. lpp.).
No 19. marta līdz 25. aprīlim vairāk nekā 100 Latvijas novados tiks
demonstrēta dokumentālā filma
„Laimes ekonomika”. Filmu visā
Latvijā izrādīs sociālās kampaņas par
atbildīgu pārtikas patēriņu „Beidz spēlēt
pārtikas cirku!” ietvaros, un ieeja šajos
seansos ir bez maksas. Seanss Baltinavā:
Baltinavas Kultūras namā, 10. aprīlī,
plkst. 16:00!
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2015. gada marts
Par kūlas dedzināšanu!

Priekšsēdētājas sleja
Pūpoli, pūpoliņi šogad ir bijuši ļoti drosmīgi un necerēti agri vērušies
pretī saulei un vēl tīri, un svaigi, sagaida pavasara lielākos svētkus – Lieldienas. Nezinu, vai agrs pavasaris ir labs zemes darbiem, taču garstāvokli
tas dara možāku nudien. Šķiet, ka pat nomazgājot vien ziemas pelēkumu
no loga rūtīm, skats kļūst pavisam cits. Un ja vāzēs raisās pumpuri ķiršu,
plūmju, bērzu vai lazdu zariem, uz palodzēm centīgākajiem jau zaļo
sīpolloki un dažādi citi veselīgi zaļumi, tad pavasarīgs noskaņojums ir
nodrošināts. Un kur nu vēl, manuprāt, pats labākais – bērzu sulu laiks,
pirmais cīrulis debesīs un strazds uz jumta kores! Es tiešām priecājos, ka
dzīvoju laukos un varu to visu izbaudīt!
Novadā marta mēnesis ļoti aktīvs bija izglītības iestādēm un sporta un pašdarbības kolektīviemolimpiādes, sacensības, konkursi, skates un jau nokārtots eksāmens svešvalodā 12.klasei.
Arī pašvaldību iedzīvotāji apmeklē daudz vairāk. Patīkami, ka baltinaviešu vairākums ir apzinīgi
un, saņēmuši nekustāmā īpašuma nodokļu paziņojumus, nāk noskaidrot un pārbaudīt to pareizību
un laicīgi arī nomaksā nodokli.
Šomēnes negaidīts un patīkams pārsteigums bija Būvinženieru asociācijas komisijas vizīte un
paziņojums, ka Baltinavas vidusskola ir izvirzīta konkursam „Gada labākā būve – 2014” nominācijā
„Renovācija”. Pēc komisijas izvērtējuma saņēmām uzaicinājumu uz 3. konkursa kārtu, kur kopā ar
būvniekiem – AS „Siguldas Būvmeistars” mums bija jāprezentē un jāaizstāv skolas siltināšanas
projekts 26. martā Rīgā. Uz trešo kārtu nominācijā „Renovācija” izrādījās, ka ir izvirzīts tikai mūsu
projekts. Rezultātā saņēmām Atzinību un daudz labu vārdu, vēlējumu un pateicību par paveikto īpaši par radošumu un sava novada patriotisma neslēptām izpausmēm.
Vērienīgs pasākums 27.-28.martā risinājās muzejā un aušanas darbnīcās ar nosaukumu „Satiec
savu meistaru!”. Ivetas Gabrānes uzsākts, rosināts un nu jau 4. gadu pulcē rokdarbnieces – meistares
un meistarus no tuvākās un tālākās apkārtnes. Tur gan bija ko redzēt! Iveta neslēpj lepnumu par
sava amata turpinātājiem, īpaši cildinot Ivetu Ivanovu, Annu Laganovsku, Arīnu Bistrovu, Zandu
Keišu, Edgaru Punduru.
Ļoti patīkami, ka jau par tradīciju kļuvis jauniešu rīkotais pasākums „Zemes stunda”, kas notika
28. marta vakarā un dziesmas pie ugunskura ieilga pat līdz „pirmajiem gaiļiem”. Paldies Madarai,
Guntai par radošumu aktivitātēs un, protams, visiem, kas piedalījās, palīdzēja un atbalstīja.
Nu jau ikdienišķuma čaumalu pārsit Lieldienu tuvošanās. Lūgšanās sagaidīsim, celsimies līdzi
svētku brīnumam, pateiksimies par visu, ko esam piedzīvojuši, pārdzīvojuši un svinēsim priecīgi. Lai
augsta šūpošanās, krāsainas olas, laba veselība un viemēr pavadoša sajūta, ka Tu esi mīlēts!
Lidija Siliņa

Domes ziņas
Domes sēdes 25.03. lēmumi
Par grozījumu kārtības noteikumos
Izdarīti Baltinavas novada pašvaldības iekšējos kārtības noteikumos „Par iepirkumu organizēšanu
un iepirkumu komisiju darbību Baltinavas novada pašvaldībā” (apstiprināti ar Baltinavas novada
domes 2015.gada 28.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.1, 3.&)) grozījumi, noteikumu 27.punktu
izsakot sekojošā redakcijā: „27. Iepirkuma procesa gaitu protokolē Iepirkumu komisijas sekretārs.
Sēdes protokolus noformē 3 (triju) darba dienu laikā”.
Par grozījumu komisijas nolikumā
Izdarīti Baltinavas novada domes Iepirkumu komisijas nolikumā (apstiprināts ar Baltinavas novada
domes 2015.gada 28.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.1, 6.&)) grozījumi, nolikumu 3.2.punktu
izsakot sekojošā redakcijā: 3.2. komisijas sekretāra pienākumus pilda ar Komisijas locekļu balsu vairākumu ievēlēts Komisijas loceklis”.
Par grozījumu saistošajos noteikumos
Izdarīti grozījumi Baltinavas novada domes 2014.gada 23.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 10
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Baltinavas novadā”, saistošo noteikumu 21.4. apakšpunktu izsakot
sekojošā redakcijā: „24.1. ikmēneša pabalstu bērna uzturam līdz 35% no Ministru kabineta noteiktās
minimālās mēneša darba algas”.Apstiprināti Baltinavas novada domes 2015.gada 25. marta saistošie
noteikumi Nr.4 „Grozījums Baltinavas novada domes 2014.gada 23.oktobra saistošajos noteikumos
Nr. 10 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Baltinavas novadā.
Par atbalstu dalībai projektā
Sēdē nolemts piešķirt Baltinavas novada pašvaldības atbalstu kā pašvaldības līdzfinansējumu Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas dalībai projektā „Vides izglītības nometņu organizēšana skolas
vecuma bērniem”, projekta apstiprināšanas gadījumā piešķirto līdzfinansējumu izmantojot ar Baltinavas novada pašvaldībai piederošā autobusa „PROBUS” bērnu transportēšanai projekta ietvaros
paredzētajiem mērķiem pa maršrutiem Baltinava – „Balkāni”, Šķilbēnu novads – Baltinava (maršruta
garums aptuveni 35 km) un Baltinava – Rauna – Sigulda – Baltinava (maršruta garums aptuveni 520
km) laika posmā no 2015.gada 3.augusta līdz 2015.gada 7.augustam.
Par Baltinavas novada pašvaldībai piederošās automašīnas atsavināšanu
Sēdē nolemts atsavināt, pārdodot izsolē Baltinavas novada pašvaldībai piederošo automašīnu GAZ
66 AC 30 184 A , valsts reģistrācijas Nr. BZ 5786.
Par maksas pakalpojumiem
Sēdē apstiprināti Baltinavas novada domes maksas pakalpojumi
Par maksu par paraksta apliecināšanu
Noteikta maksa par paraksta apliecināšanu Baltinavas bāriņtiesā saistībā ar parakstu vākšanu par likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu – 1,40 euro.
Par konkursa vērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu
Apstiprināta konkursa „Baltinavas novada preču zīmes logo izveidošana” (apstiprināts ar Baltinavas
novada domes 28.01.2015. sēdes lēmumu (protokols Nr.1, 8.&)) rezultātu vērtēšanas komisija.
Par zemes nomas tiesību izsoļu dalības maksas apstiprināšanu
Apstiprināta zemes nomas tiesību izsoļu dalības maksa 2015.gadā – 7,00 euro.
Par zemes nomas tiesību izsoli
Sēdē uzdots Baltinavas novada domes Novērtēšanas un izsoļu komisijai rīkot izsoli par zemesgabala
ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 006 0126, platība 4,3 ha, nomu uz 5 (piecu) gadu termiņu saskaņā
ar Baltinavas novada domes 20.12.2012. noteikumiem „Baltinavas novada pašvaldības īpašumā esošo
un pašvaldībai piekritīgo zemesgabalu nomas tiesību izsoles noteikumi” starp zemes nomas tiesību
pretendentiem; rīkot izsoli par zemesgabala ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 006 0126, platība 1,5
ha, nomu uz 5 (piecu) gadu termiņu saskaņā ar Baltinavas novada domes 20.12.2012. noteikumiem
„Baltinavas novada pašvaldības īpašumā esošo un pašvaldībai piekritīgo zemesgabalu nomas tiesību
izsoles noteikumi” starp zemes nomas tiesību pretendentiem.
Par zemesgabalu iznomāšanu
Atļauts vienai personai iznomāt valsts rezerves zemes fonda zemēs ieskaitīto zemesgabalu 0,1119
ha platībā un Baltinavas novada pašvaldībai piekritīgos zemesgabalus 0,1571 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu un 0,2 ha platībā uz 5 (pieciem) gadiem, zemes nomas maksu nosakot ārējos normatīvajos aktos noteiktajā apmērā. Atļauts vienai personai iznomāt zemesgabalu 0,16 ha platībā uz 5 (pieciem) gadiem, zemes nomas maksu nosakot ārējos normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

Ar pilnu domes sēžu lēmumu sarakstu iespējams iepazīties mājaslapā
www.baltinava.lv sadaļā Pašvaldība/domes sēdes.
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Baltinavas novada dome novada
iedzīvotājiem atgādina, ka kūlas dedzināšana ir prettiesiska darbība, par kuru
Latvijas Republikas normatīvajos aktos
ir paredzēts administratīvais sods.
Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179.panta ceturto daļu par
kūlas dedzināšanu fiziskajām personām var
tikt uzlikts naudas sods no divsimt astoņdesmit (280) līdz septiņsimt (700) euro.
Tādu administratīvā soda veidu kā
brīdinājumu par kūlas dedzināšanu Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodekss neparedz, tādēļ minētā pārkāpuma izdarīšanas
gadījumā Baltinavas novada domes Administratīvā komisija pret pārkāpumu izdarījušajām personām būs spiesta piemērot
likumā noteiktos visai bargos naudas sodus.
Tiem, kuri vēlas tikai „nedaudz” padedzināt kūlu, jāzina, ka šis Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktais
naudas sods par kūlas dedzināšanu tiek piemērots neatkarīgi no tā, vai cilvēks vēlējies
nodedzināt kūlu plašā laukā, vai tikai pāris
kvadrātmetrus kūlas nenopļautā grāvmalā.
Tāpat iedzīvotājiem arī jāņem vērā
apstāklis, ka kūlas degšana var izraisīties,
neuzmanīgi rīkojoties ar uguni, piemēram,
dedzinot pērnā gada rudenī savāktos žagarus, izkaltušos pērnā gada augu stublājus,
salmus u.tml. Arī šādā gadījumā, ja dedzināšanas rezultātā notiks kūlas aizdegšanās,
pret pārkāpējiem tiks piemēroti Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktie naudas sodi.
Kūlas dedzināšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav pieļaujama nekādā gadījumā, un, pat ja kūlas dedzināšanas vietā
būs klāt cilvēks ar slotu, grābekli, ūdens
sūkni, vai citiem pašas šīs personas vainas
dēļ izraisītā kūlas ugunsgrēka dzēšanai paredzētiem rīkiem vai iekārtām, un šī persona teiks, ka tā visu kūlas degšanas
procesu kontrolē, tas šo personu nekādā gadījumā neatbrīvos no administratīvās atbildības par kūlas dedzināšanu.

Tādēļ, pavasarī sakopjot savu īpašumu
teritoriju, ar uguni rīkojieties uzmanīgi, lai
neizraisītu kūlas ugunsgrēkus, jo normatīvajos aktos paredzētie sodi par kūlas dedzināšanu ir ļoti bargi, un tie tiks piemēroti
neatkarīgi no tā, vai kūlas dedzināšana būs
notikusi ar nodomu, vai aiz neuzmanības,
kas bieži vien arī pavasarī notiek, vienkāršai gružu kaudzītes dedzināšanai pārvēršoties par kūlas ugunsgrēku ar neparedzamām
sekām, kad kūlas ugunsgrēka rezultātā var
nodegt pat dzīvojamās mājas un citas ēkas.
Esiet uzmanīgi, un apzinieties iespējamās
sekas!
Vienlaikus Baltinavas novada dome
iedzīvotājiem atgādina, ka tāpat kā kūlas
dedzināšana, arī kūlas veidošanās veicināšana ir administratīvi sodāma darbība (bezdarbība). Par zemes apsaimniekošanas
pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, zemes
īpašnieks saucams pie atbildības saskaņā
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 51.panta otro daļu. Par šādu pārkāpumu uzliek naudas sodu fiziskajām
personām no simt četrdesmit līdz septiņsimt
euro, bet juridiskajām personām - no septiņsimt līdz divtūkstoš deviņsimt euro. Arī
šādos gadījumos vienīgais Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzētais
sods ir naudas sods.
Arī Baltinavas novada domes 2009.
gada 17. decembra saistošajos noteikumos
Nr.9 „Par sabiedrisko kārtību Baltinavas
novada administratīvajā teritorijā” par īpašuma nesakopšanu, ja tas nelabvēlīgi
ietekmē apkārtējo vidi vai bojā vizuālo
izskatu paredz naudas sodu, fiziskām
personām no 42,69 euro līdz 142,29 euro,
juridiskām personām no 71,14 euro līdz
350,00 euro. Arī šī Baltinavas novada
domes saistošo noteikumu norma var tikt
piemērota personām, kuras nevelta pienācīgu uzmanību savu īpašumu sakopšanai.
Baltinavas novada dome pateicas
visiem novada iedzīvotājiem, kas jau sakopuši savus īpašumus!

Aktualitātes lauksaimniekiem!
Vēlos atgādināt, ka tuvojas platību
maksājumu pieteikumu iesniegšanas
laiks. Šogad tas ir nedaudz mainīts
sakarā ar izmaiņām platību maksājumu
saņemšanas nosacījumos. Pieteikšanās
platību maksājumu saņemšanai 2015.
gadam gan papīra formātā, gan elektroniski
EPS būs no 20. aprīļa līdz 22. maijam.
Jāņem vērā tas, ka šogad, ja aramzeme pārsniedz 10 ha, pieteikties varēs tikai elektroniski EPS, bloku kartes papīra formātā šīm
saimniecībām vispār vairs netiks drukātas.
Aicinu visus novada lauksaimniekus pārskatīt savas platības un savlaicīgi griezties
LAD, lai noslēgtu līgumu par EPS sistēmas
izmantošanu, līguma veidlapa ir pieejama
arī novadā pie konsultantes. Kā jau iepriekš
informēju, ar šo gadu ir daudz būtisku
izmaiņu platību maksājumu saņemšanas
nosacījumos, esiet uzmanīgi aizpildot
pieteikumus.
Visus, kuri vēlās saņemt bloku kartes
novadā pie konsultantes, lūdzu, pieteikties
pie manis personīgi vai pa telefonu no 7.
aprīļa līdz 20.maijam.
Beidzot arī LDC ir devis saprotamu
skaidrojumu MK noteikumiem Nr. 393 no
2014. gada 15. jūlija. Runa iet par ziņojumu
nosūtīšanas kārtību un termiņiem novietnēs
un ganāmpulkos. Vēršu uzmanību par to, ka
ziņojums par izmaiņām ganāmpulkā,
novietnē, vai konkrētam dzīvniekam datu
centrā jāiesniedz 7 dienu laikā.Vislielākā
neskaidrība bija sakarā ar dzīvnieka atnešanos un apzīmēšanu.Pēc LDC skaidrojuma -

7 dienu laikā datu centram jāpaziņo ja novietnē ir notikusi atnešanās, aborts, dzīvnieki piedzimuši nedzīvi, nokauti,
nobeigušies, veikta dzīvnieku kastrācija,
tātad 7 dienu laikā jāpaziņo par dzīvnieka
atnešanos! Tad 20 dienu laikā jaundzimušais dzīvnieks jāapzīmē un apzīmēšanas
akts atkal 7 dienu laikā jāiesniedz datu centram. To stingri jāiegaumē! Ar 2015.gada
18. martu LDC mājas lapā ir pieejamas jaunās veidlapas, ar kuru palīdzību var veikt
attiecīgos ziņojumus. Tāpat 7 dienu laikā
jāiesniedz pārvietošanas deklarācijas. LDC
iesaka noslēgt līgumus par pieeju savas
saimniecības datu bāzē, lai varētu paši
saimniecību īpašnieki veikt ziņojumus elektroniski, arī šīs līguma veidlapas ir pieejamas pie novada konsultantes. Lūgums sekot
visiem termiņiem, jo nesavlaicīga dzīvnieku apzīmēšana, vai nesavlaicīga paziņojuma sniegšana par izmaiņām ganāmpulkā
vai novietnē, skars saistītos maksājumus
par dzīvniekiem un maksājuma atbalstus no
valsts subsīdijām. Piem., ja dzīvnieks savā
mūžā nebūs savlaicīgi apzīmēts, vai pārvietošanas deklarācijas par šo dzīvnieku nebūs
iesniegtas savlaicīgi, tad tāds dzīvnieks
nebūs atbalsttiesīgs.
Nedaudz par slaucamo govju pārraudzību- ar šo gadu saimniecības varēs
saņemt saistīto maksājumu par slaucamajām govīm, provizoriski 147 euro par dzīvnieku, ja izslaukums pēdējā noslēgtajā
laktācijā būs virs 5500 kg konvenciālajās
saimniecībās un virs 4500 kg
Turpinājums 3.lpp
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2015. gada marts
Turpinājums no 2.lpp.
bioloģiskajās saimniecībās, govju skaits
nav noteikts, var būt kaut viena govs ganāmpulkā, nosacījums- ganāmpulkā jābūt
veiktai pārraudzībai. Ja saimniecība vēlēsies saņemt šāda veida atbalstu, ganāmpulkā ir jāuzsāk pārraudzība.
Ja nav kaut kas skaidrs kādā jautājumā,
nāciet, mēģināsim kopīgiem spēkiem tikt
skaidrībā, lai nav jāzaudē nauda nezināšanu
dēļ.
Piena kvota 11 mēnešos izpildīta par
91,91%, cerams, ka valsts kopumā kvotu

nepārpildīs, vienīgi pastāv bažas par tauku
procentu un pārrēķinu- atklājās, ka pārraudzība esošais tauku procents vidēji valstī ir
krietni lielāks, nekā to norāda pārstrādes
uzņēmumi, kā uz to skatīsies EK.
Gribu lūgt visus, kas vēlēsies pildīt
platību maksājumus elektroniski EPS,
vispirms sazināties ar mani telefoniski, lai
nav ilgi jāgaida.
Informāciju sagatavoja: Baltinavas lauku
attīstības konsultante S.Tabore

Uz vietas stāvēt nevar!
Baltinavas novadā vērojama
tendence – jaunieši pēc augstskolas studiju pabeigšanas
atgriežas dzimtajā pusē un
veiksmīgi veido savas saimniecības.
Šoreiz ciemojāmies saimniecībā ar skanīgu nosaukumu IK
„Labrego”, pie tās īpašnieka
Kaspara Kaņepes. Kaspars pastāstīja, ka saimniecības nosaukumu
„Labrego” izvēlējies jau studiju
gados, kad rakstīja bakalaura
darbu, jo tulkojumā no gallu valodas tas nozīmē „zemnieks”.
Kaspars ir profesionāls biškopis, beidzis Vecbebru profesionālo
vidusskolu, biškopības specialitāti.
Pabeidzis arī studijas LLU ekonomikas fakultātē– komercdarbība
un uzņēmumu vadība.
Studiju laikā Kasparam vēl
nebija pārliecības par tālāko nodarbošanos, bet pabeidzot augstskolu
nāca atziņa – saimniekošu un veidošu savu saimniecību dzimtajā
pusē, Baltinavā! Uzsākot saimniekošanu
Kaspars 2011. gadā iesniedza pirmo projektu programmā „Lauku saimniecību
modernizācija” par bišu stropu iegādi. Projekta ietvaros tika iegādāti Norvēģu tipa
daudzkorpusa bišu stropi. Uz jautājumu –
kāpēc tika izvēlēti tieši šādi bišu stropi,
nevis tradicionālie Latvijā izmantotie,
Kaspars lietišķi paskaidro, ka šādos stropos
bišu saimju apkopšana prasa profesionālas
zināšana, tie nebūtu ieteicami iesācējiem
biškopības nozarē, bet galvenais ieguvums
- šādi var apkopt daudz vairāk bišu saimju,
tādejādi ir panākta lielāka biškopības nozares efektivitāte saimniecībā.
2012. gadā saimniecība realizēja
projektu programmā „Atbalsts jaunajiem
lauksaimniekiem”, kur tika iegādāts biškopības nozarei nepieciešamais aprīkojums.
Šo projektu Kaspars realizēja sadarbībā ar
Balvu konsultāciju biroju.
Medu un citu biškopības produkciju
saimniecība realizē pārsvarā vairumtirgotājiem, ir arī savi klienti tepat Baltinavā,
Balvos, bet īpaši neaizraujas ar
mazumtirdzniecību, jo tas prasa lielu laika
patēriņu, bet ieguvumu praktiski nav.
IK „Labrego” vēl sniedz pakalpojumus
jaunaudžu kopšanā, arī šogad jau ir uzvarēts
konkursā par jaunaudžu kopšanu un darbi

turpināsies, kas saimniecībai dos papildus
ieņēmumus tālākai attīstībai.
Kaspars atzīst, ka saimniecība turpinās
attīstīties un paplašināties un ir jau daudz
ideju, kuras tiks realizētas nākotnē, arī piesaistot investīcijas no jaunā plānošanas perioda atbalsta programmām. Lai veiksmīgi
saimniekotu uz vietas nevar stāvēt, ir jāiet
uz priekšu, visu laiku jāseko līdz jaunākai
informācijai un arī jāmācās!
Kaspars arī izteica atziņu- lai vairāk
jauniešu ieinteresētu un motivētu atgriezties
laukos un uzsākt saimniekošanu ir jāmaina
nodokļu politika, jābūt nodokļu atlaidēm,
vai samazinātām nodokļu likmēm jaunizveidotajām saimniecībām, kuras veido
jaunieši.
Uz jautājumu – ar kādām grūtībām
Kaspars sastapās realizējot projektus, viņš
atbildēja, ka visnepatīkamākā situācija bija
tā, ka tieši šajos gados platību maksājumi
tika aplikti ar nodokli, tas radīja finansiālu
slogu jaunizveidotai saimniecībai. Bet
kopumā Kaspars optimistiski raugās
nākotnē un cer, ka viņa saimniecība spēs
attīstīties un iet uz priekšu!
„Labrego” ciemojās Baltinavas novada
lauku attīstības konsultante
Sarmīte Tabore
Foto: no ģimenes albuma.

Informē sociālais dienests
Februāra mēnesī spēkā trūcīgas personas statuss 87 personām, sociālajiem pabalstiem
izlietoti līdzekļi - € 2026,36.
No tiem:
- pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai izmaksāts 31 mājsaimniecībām € 1244,26;
- dzīvokļa pabalsts 26 mājsaimniecībām € 650,00;
- pabalsts veselības aprūpei € 107,10;
- pieaugušo ēdināšanas pabalsts 1 persona € 25,00.
Sociālie pakalpojumi
No pašvaldības budžeta nodrošinātie sociālie pakalpojumi:
-Izdevumi par uzturēšanos ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā
–
2 personas pansionātā „Balvi” € 163,24
–
5 personas Šķilbēnu sociālās aprūpes mājā € 805,88
-Aprūpes mājās pakalpojums € 202,50.

Informācija par sociālā dienesta darbu 2014. gadā
Sociālais dienests sniedz sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību Baltinavas
novada trūcīgajiem iedzīvotājiem, krīžu
situācijās nonākušām personām, kā arī personām, ģimenēm un personu grupām noteikt,
atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus. Sociālā dienesta mērķis ir koordinēt, plānot, organizēt
sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu
sniegšanu Baltinavas novada iedzīvotājiem, lai
apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu
darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas
uzlabošanā. Sociālā dienesta speciālisti strādā ar
mērķi palīdzēt rast klientu sociālo problēmu
praktisku risinājumu, viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos, integrāciju sabiedrībā, kā arī attīstīt
personu spējas un prasmes palīdzēt pašiem sev.
2015. gads rit pilnā sparā un ir nodoti statistikas pārskati par 2014. gadā paveiktiem darbiem – izmaksātiem pabalstiem, sniegto
palīdzību un pakalpojumiem.
Vēlos sniegt īsu informāciju par Sociālā dienesta darbu 2014. gadā un plānotajām aktivitātēm 2015. gadā.
Sociālais dienests administrēja 7 sociālās
palīdzības pabalstus, 1 pakalpojumu un 8 pašvaldības brīvās iniciatīvas pabalstus.
2014.gadā apstiprināti saistošie noteikumi:
1. Baltinavas novada domes saistošie noteikumi
Nr. 4 „Par pabalstu piešķiršanu Baltinavas novadā”, apstiprināti ar Baltinavas novada domes
25.05.2014. sēdes lēmumu (protokols Nr.6, 1&).
2. Baltinavas novada domes saistošie noteikumi
Nr. 5 „Brīvpusdienu iešķiršanas kārtība Baltinavas novadā”, apstiprināti ar Baltinavas novada
domes 22.05.2014. sēdes lēmumu (protokols
Nr.6, 2&).
3. Baltinavas novada domes saistošie noteikumi
Nr. 10 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Baltinavas novadā”, apstiprināti ar Baltinavas novada domes 23.10.2014. sēdes lēmumu
(protokols Nr.11, 2&).
4. Baltinavas novada domes saistošie noteikumi
Nr. 11 „Par maznodrošinātās ģimenes (personas)
statusa noteikšanu Baltinavas novadā”, apstiprināti ar Baltinavas novada domes 23.10.2014.
sēdes lēmumu (protokols Nr.11, 3&).
5. Baltinavas novada domes saistošie noteikumi
Nr. 12 „Par aprūpes mājās pakalpojuma organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Baltinavas novadā”, apstiprināti ar Baltinavas
novada domes 27.11.2014. sēdes lēmumu (protokols Nr.12, 6&).
6. Grozījumi Baltinavas novada domes
23.10.2014. saistošajos noteikumos Nr. 10 „Par
sociālās palīdzības pabalstiem Baltinavas novadā”, apstiprināti ar Baltinavas novada domes
30.12.2014. sēdes lēmumu (protokols Nr.14,
2&).
Pabalstu un pakalpojumu veidi un izmaksātās summas 2014. gadā: (1.tabula)
1. tabulā attēloti sociālās palīdzības pabalstu
un pakalpojumu veidi un gada laikā klientiem
izmaksāto pabalstu summas.
Pabalsts
Izlietotie
līdzekļi, €
Pabalsts garantētā minimālā 12 541,25
ienākuma
nodrošināšanai
(GMI)
Dzīvokļa pabalsts

2 490,18

Pabalsts pieaugušo ēdināšanai 138,99
Pabalsts krīzes situācijā
14,23
Veselības aprūpes pabalsts

2 722,11

Pabalsts ārkārtas situācijā
Pabalsts aprūpei

225,00
4 204,32

Pirktie pakalpojumi - pansio- 10 937,27
nāti, krīzes centri
KOPĀ
33 273,35
2. tabula
Pabalsts
Izlietotie
līdzekļi, €
Pabalsts jaundzimušā aprūpei 725,00
Apbedīšanas pabalsts

1 162,92

Pabalsts Černobiļas avārijas 192,06
seku likvidatoriem un politiski
represētām personām.
Pabalsts donoriem
2 57,10
Pabalsts bērna izglītības nodro- 3 327,58
šināšanai un veicināšanai)

Ziemassvētku pabalsts
1 563,46
(dāvana)
Svētku pabalsts par godu kār- 60,00
tējai Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai
Brīvpusdienu piešķiršana
16 412,36
Kopā

23 700,48

2. tabulā attēloti pašvaldības brīvās iniciatīvas pabalstu veidi un gada laikā klientiem
pabalstos izmaksātās summas.
Sociālā dienesta darbs.
Dati par Sociālā dienesta klientiem un saņemtās palīdzības apjomu tiek ievadīti elektroniskās datu uzskaites „ZZ Dats” Sociālās
palīdzības administrēšanas informatīvā sistēmā
„SOPA”.
2014. gadā klienti sociālo darbinieku apmeklēja 921 reizes (vidēji 77 reizes mēnesī), sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar
bērniem sniedza 63 konsultācijas, tika veiktas
126 apsekošanas klienta dzīvesvietā dzīves apstākļu noskaidrošanai – gan trūcīgās personas
statusa iegūšanai, gan ģimenes ikdienas dzīves
un sadzīves apstākļu noskaidrošanai.
No augstākstāvošām institūcijām (ministrijām, pašvaldībām, tiesām un citām iestādēm) saņemti 64 dokumenti, nosūtīti 78 dokumenti.
No klientiem saņemti 537 iesniegumi – trūcīgās personas statusa iegūšanai, pabalstu pieprasīšanai un dažādas informācijas sniegšanai.
3. tabulā attēlots lēmuma veids un pieņemto
lēmumu skaits Kopā pieņemti 753 administratīvie akti (lēmumi):
Lēmums par trūcīgās personas statusa 214
piešķiršanu
Lēmums par GMI piešķiršanu

98

Lēmums par GMI izmaksu

204

Lēmums par dzīvokļa pabalsta piešķir- 75
šanu
Lēmums par ienākumu izvērtēšanu
32
Lēmums par veselības aprūpes pabalsta 56
piešķiršanu
Lēmums par pabalsta ārkārtas situācijā 5
piešķiršanu
Lēmums par pieaugušo ēdināšanas pa- 4
balsta piešķiršanu
Lēmums par pabalsta aprūpei piešķir- 9
šanu
Lēmums par pabalsta krīzes situācijā 1
piešķiršanu
Lēmums par nepieciešamību piešķirt so- 8
ciālās rehabilitācijas pakalpojumu
Lēmums par invalīda asistenta pakalpo- 3
juma piešķiršanu
Lēmums par pabalsta noraidīšanu

29

Lēmums par pabalsta izmaksas atcel- 16
šanu
No 4 Sociālā dienesta darbiniekiem vienai
personai ir 2.līmeņa augstākā izglītība, vienai
personai ir 1.līmeņa augstākā izglītība un turpina
mācīties, lai iegūtu 2.līmeņa sociālā darbinieka
izglītību, diviem darbiniekiem ir augstākā izglītība – bakalaura grāds, viena turpina mācīties,
lai iegūtu 2.līmeņa sociālā darbinieka izglītību,
viena – lai iegūtu maģistra grādu.
Pašvaldība nodrošināja sociālā dienesta darbiniekiem profesionālās ievirzes seminārus 24
stundu apmērā gadā par aktuālām tēmām, ko
sniedz Latvijas pašvaldību Mācību centrs un sertificētas mācību iestādes.
Notiek sadarbība ar novada bāriņtiesas pārstāvjiem, vidusskolas skolotājiem, ģimenes ārstiem, Valsts policijas pārstāvjiem, ar psihologu.
3 bērni ir tikuši ievietoti Latgales reģionālajā atbalsta centrā „Rasas Pērles”, 1 – Preiļu novada
Sociālā dienesta struktūrvienībā „Krīzes centrs”,
kur saņēma profesionālu sociālo rehabilitāciju,
1 sociālā darbinieka ar ģimeni ar bērniem redzeslokā esošai ģimenei pārtrauktas aizgādības
tiesības pār 1 bērnu.
Sākot ar 1. septembri Sociālajā dienestā
darbu uzsāka psihologs, kurš nodrošina psiholoģisko atbalstu un konsultācijas ikvienam Baltinavas novada iedzīvotājam. 4 mēnešu laikā
psihologa konsultācijas tika sniegtas 11 klientiem.
Turpinājums 4.lpp.
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Turpinājums no 3.lpp.
Sociālā dienesta aktivitātes 2014. gadā
29. maijā no Somijas organizācijas „Cerību
zvaigzne” ar biedrības „Velku biedrība” starpniecību, saņēmām humānās palīdzības sūtījumu
labdarības mērķiem. Sūtījums sastāvēja no mēbelēm, sadzīves priekšmetiem, rotaļlietām,
somām, apaviem un apģērba. 12. jūnijā novada
trūcīgām ģimenēm tika izdalītas saņemtās mēbeles. Katra ģimene saņēma vienu mēbeli, ko
uzskatīja par visvairāk nepieciešamo.
19. jūnijā visiem Baltinavas novada iedzīvotājiem bija iespēja saņemt lielāko daļu no humānās palīdzības sūtījuma. Tā kā sūtījums bija tik
apjomīgs, drēbes tika dalītas vēl 2 reizes – bērnu
un jauniešu drēbes 20. augustā un sieviešu un
vīriešu drēbes – 17. decembrī. Visa humānā sūtījuma krava tika izdalīta iedzīvotājiem.
9. oktobrī Latvijas Neredzīgo biedrības
Balvu teritoriālā organizācijas pārstāvji Sociālā
dienesta darbiniekiem un interesentiem sniedza
informāciju un iepazīstināja ar cilvēku ar redzes
traucējumiem ikdienu, sadzīvi, aktivitātēm,
prasmēm sociālā atbalsta projekta „Esi aktīvs,
piedalies!” ietvaros.
Biedrība „Latvijas Samariešu apvienība” 9.
oktobrī Sociālā dienesta un novada domes darbiniekiem prezentēja īpaši aprīkotu automašīnu,
kurā izveidots pārvietojams aprūpes birojs ar autonomās strāvas ģeneratoru, dušu, silto un auksto
ūdeni, tualeti, gāzes plītiņu, ledusskapi, veļas
mazgājamo mašīnu, speciālo aprīkojumu pēdu
kopšanai un matu griešanai.
Biedrības pārstāvji iepazīstināja ar viņu
sniegto aprūpes mājās pakalpojumu, tā apjomu,
veidu, izmaksām un iespējām šādu pakalpojumu
nodrošināt arī Baltinavas novadā.
2014. gada 2. decembrī starp Baltinavas novada domi un biedrību „Latvijas Samariešu apvienība” tika noslēgta vispārīgā vienošanās par
Samariešu atbalsta mājās pakalpojuma sniegšanu Baltinavas novadā.
Lauku attīstības programma 2007.-2013.
gadam pasākums „Lauku ekonomikas dažādo-

šana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 1. rīcība
„Sociālo pakalpojumu izveidošana un attīstība”
projekts „Pašapkalpošanās veļas mazgātavas izveide Baltinavas novada Baltinavā” Nr. 14-07LL04-L413101-000021. 23. oktobrī pieņemts
lēmums Baltinavas novada domes ēkas pagrabtelpā izveidot visiem Baltinavas novada iedzīvotājiem pieejamu pašapkalpošanās veļas
mazgātavu, kurā būs divas veļasmašīnas, kā arī
klientu atpūtas zona ar galdu un krēsliem, kurā
uzturēties laikā, kamēr tiek mazgāta veļa.
Līdz 2014. gada 31. decembrim ir veikts
daļējs telpu remonts. 2015. gadā darbi turpinās.
22. decembrī Septītās dienas adventistu Kārsavas draudze Kultūras nama telpās organizēja
Ziemassvētku pasākumu un dāvanu dalīšanu
novada daudzbērnu, trūcīgo ģimeņu un mazaizsargāto ģimeņu bērniem. Uz pasākumu tika
aicinātas 24 ģimenes – 37 bērni vecumā no 1
līdz 10 gadiem.
Plānotās aktivitātes 2015. gadā Sociālā
dienesta darba un pakalpojumu sniegšanas uzlabošanai:
-regulāras (iknedēļas, ikmēneša) sapulces ar bāriņtiesu un citām iestādēm, lai risinātu problēmas, kurās iesaistīti bērni;
-atklāt pašapkalpošanās veļas mazgātavu Baltinavā un nodrošināt iedzīvotājiem veļas mazgāšanas telpas un dušas pakalpojumus;
-pēc NVO uzaicinājumiem, līdzdarboties un nodrošināt dažādu aktivitāšu veikšanu Baltinavas
mazaizsargāto ģimeņu bērniem.
apmeklēt profesionālās ievirzes kursus, seminārus.
Sociālā dienesta darbinieku vārdā vēlos pateikties visiem Baltinavas novada pašvaldības
darbiniekiem par palīdzību, atbalstu un sapratni
veicot ikdienas darba pienākumus!

2015. gada marts
Izsludina pieteikšanos Zemkopības ministrijas
konkursam „Sējējs–2015”
Zemkopības ministrija
(ZM)
aicina
lauku uzņēmējus,
jaunos
zemniekus, kā
arī
ģimenes
laukos pieteikties lauksaimnieku vidū iecienītajam konkursam „Sējējs–2015”. Izvirzīt pretendentus
konkursam aicinātas ne tikai pašvaldības, bet arī
lauksaimnieku un pārtikas ražotāju nevalstiskās
organizācijas. Konkursa dalībniekus šogad vērtēs septiņās grupās un tiks pasniegta arī balva
par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā.
Dalībnieki konkursā „Sējējs–2015” tiks vērtēti nominācijās – „Gada lauku saimniecība”,
kurā vērtēs augkopības, piena un gaļas ražošanas
saimniecības, „Gada uzņēmums pārtikas ražošanā”, „Ģimene lauku sētā”, „Jaunais veiksmīgais zemnieks”, „Bioloģiskā lauku saimniecība”,
kā arī „Gada LEADER projekts vietējā rīcības
grupā”. Pieteikumi dalībai šajās konkursa grupās
jāiesniedz SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centrs” konsultāciju birojos vai Lauku
atbalsta dienesta (LAD) reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs, vai LAD Centrālajā aparātā
Klientu apkalpošanas daļā, Rīgā, Republikas
laukumā 2 līdz 2015. gada 1. jūnijam.
Tāpat šogad dalībniekus vērtēs arī nominācijā „Jaunais zinātnieks”. Pieteikumus šajā grupā

Aktuāli iedzīvotājiem

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk VID) atgādina, ka fiziskajām personām - saimnieciskās darbības veicējiem, kā arī individuālo uzņēmumu, t.sk. zemnieku un
zvejnieku saimniecību īpašniekiem, kuri ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji, Gada
ienākumu deklarācija par
2014.gadu ir jāiesniedz VID obligāti, neatkarīgi no 2014.gadā
gūto ienākumu apmēra.
Gadījumā, ja aprēķinātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis no
2014. gada saimnieciskās darbības
ienākuma būs mazāks nekā 50 EUR, 15 dienu
laikā pēc likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokl” noteiktā deklarācijas iesniegšanas termiņa
beigām, tas ir, līdz 16. jūnijam, arī neaktīvajiem
saimnieciskās darbības veicējiem būs pienākums
samaksāt minimālo nodokli 50 eiro apmērā, ja
vien līdz 2014.gada 31.decembrim nav paziņots
VID par saimnieciskās darbības izbeigšanu.
Saimnieciskās darbības veicējam minimālais
nodoklis 50 eiro apmērā 2015.gadā nebūs
jāmaksā gadījumos, ja:
• 2014.gadā par darbiniekiem ir veikti iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi vai valsts
sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, vai
valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas par sevi
kā pašnodarbinātu personu;
• 2014.gadā ir reģistrēta vai izbeigta saimnieciskā darbība vai pabeigts likvidācijas process;
• saimnieciskā darbība reģistrēta 2013.gadā
gadā.
VID jau 2014.gada novembrī aicināja neaktīvos saimnieciskās darbības veicējus līdz 2014.
gada 31. decembrim paziņot VID par savas
saimnieciskās darbības izbeigšanu, lai tādējādi
izvairītos no nevajadzīgiem izdevumiem
nodokļu nomaksas jomā. Saimnieciskās darbības
veicēji arī tika informēti, ka pretējā gadījumā saskaņā ar likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 19.panta 2.1daļā noteikto arī neaktīvajiem
saimnieciskās darbības veicējiem 2015.gadā būs
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jāmaksā minimālais nodoklis 50 eiro apmērā no
saimnieciskās darbības.
VID aicina saimnieciskās darbības veicējus
ievērot Gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas un nodokļa nomaksas
termiņu.
Gadījumā, ja deklarācija
netiks iesniegta noteiktajā
termiņā, tas ir, līdz 2015. gada 1.
jūnijam, un attiecīgi līdz 2015.
gada 16. jūnijam netiks veikts
minimālā nodokļa maksājums
50 eiro apmērā, arī neaktīvajiem
saimnieciskās darbības veicējiem var tikt piemērota administratīvās atbildība
saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa 159.8 pantu „Nodokļu un informatīvo
deklarāciju iesniegšanas termiņu neievērošana”,
kā arī aprēķināta nokavējuma nauda no laikā nesamaksātā pamatparāda 0,05 procentu apmērā
par katru nokavēto nodokļa samaksas dienu.
Lai izvairītos no nevajadzīgiem izdevumiem
nodokļu nomaksas jomā 2016.gadā, VID atkārtoti aicina neaktīvos saimnieciskās darbības veicējus 2015.gada laikā paziņot VID par savas
saimnieciskās darbības izbeigšanu, iesniedzot
iesniegumu un saimnieciskās darbības reģistrācijas apliecību. Savukārt zemnieku un zvejnieku
saimniecības īpašniekiem ir jāvēršas Uzņēmumu reģistrā, jo zemnieku un zvejnieku saimniecības likvidācijas process ir atšķirīgs no VID
reģistrētas saimnieciskās darbības izbeigšanas
procesa.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām
iedzīvotājus zvanīt uz VID Nodokļu un muitas
informatīvo tālruni 67120000, izvēloties tēmu
„Nodokļi", konsultēties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā vai arī iesūtīt savu jautājumu
rakstiski VID mājaslapā „Uzdot jautājumu
VID".
Informāciju sagatavoja:
VID Sabiedrisko attiecību daļa
tālr. 67122668, 67122670, 26351438,
26558389
e-pasts: komunikacija@vid.gov.lv

Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv

Laika prognozes aprīlim

Teksts: Sociālā dienesta vadītāja
Dace Ločmele

Arī neaktīvajiem saimnieciskās darbības veicējiem jāiesniedz
Gada ienākumu deklarācija par 2014.gadu

jāiesniedz Latvijas Lauksaimniecības un meža
zinātņu akadēmijā (LLMZA), Rīgā, Akadēmijas
laukumā 1, 204. kabinetā līdz 2015. gada 15. jūnijam.
Jau devīto gadu tiks pasniegta balva par
mūža ieguldījumu lauksaimniecībā. Pretendentus
šai balvai var izvirzīt ZM un tās padotībā esošās
iestādes, lauksaimnieku un pārtikas ražotāju nevalstiskās organizācijas un LLMZA. Lai pieteiktu pretendentus balvai par mūža ieguldījumu
lauksaimniecībā, ZM Preses un sabiedrisko attiecību nodaļā, Rīgā, Republikas laukumā 2, 23.
stāvā 2302. kabinetā jāiesniedz rakstisks pieteikums (brīvā formā) līdz 2015. gada 1. augustam.
Katrā konkursa grupā noteiks vienu laureātu,
kurš saņems Gada balvu „Sējējs” (bronzas statuja), diplomu un naudas balvu, kā arī veicināšanas balvu saņēmējus. Konkursa dalībniekus
godinās konkursa noslēguma pasākumā 2015.
gada rudenī.
Iepazīties ar konkursa nolikumu, vērtēšanas
kritērijiem, pieteikuma veidlapām un citu ar konkursu saistīto informāciju var interneta mājaslapā
www.sejejs.lv.

Vilis Bukšs, laika vērotājs.
Šogad jau marts daļēji aizņēmās laiku no pavasara otrā mēneša aprīļa, kad bērziem sāk tecēt
sula, zied lazdas, alkšņi un zalktenes. Aprīlim vēl
atliek tikai kārkli, pūpolvītoli un strautmalu purenes. Sulu mēnesī laukus iekrāso māllēpes, bet
mežmalas zilās, baltās un mēneša beigās arī
dzeltenās vizbulītes. Putnu mēnesī turpinās gājputnu atgriešanās un mēneša beigās ierodas pirmās bezdelīgas, dzeguzes un lakstīgalas. Līdz ar
kārklu un vītolu ziedēšanu aprīlī bitēm sākas
darba gads un zemniekam zemes darbu un agrās
sējas laiks.
1. aprīlis ir Joka (Māņu) diena. Otra Māņu
diena ir 14. aprīlī un trešā - 30. aprīlī. Ticējums
saka, ka šajā dienā dzimis Jūdass un 1. aprīlis ir
viena no dienām, kad Velns no debesīm nomests.
Ticējumi. Kāds 1. aprīlis, tāds 1. oktobris un otrādi. Ja šajā dienā ūdens burbuļodams iet, būs
labs zāles gads, ja nē - slikts. Saulains 1. aprīlis
sola labu linu ražu.
4. aprīlī ir Izidors. Svētais Izidors ir arāju
patrons, un šai dienā Latgalē senāk nearuši. Ticējumi. Jāvēro saullēkts. Ja sarkans saullēkts,
būs labs gads. Ja sniegs skudru pūznī nokusis,
būs silta vasara.
5. aprīlis un 6. aprīlis - Lieldienas. Lieldienu rītā Saule danco, Zeme šūpojas, Ūdeņi
dzied un virmo Gaiss. Olas un šūpoles ir galvenie Lieldienu simboli. Lieldienu noslēpums ir
Pavasara atmodā, ar visur valdošo auglību un
Dzīvā mūžīgo Augšāmcelšanos. Ticējumi. Ja
svētku rītā skatās caur zīda drāniņu, var ieraudzīt
pašu Laimu.
7. aprīlī ir Vecā Pavasara Māra. Ja šajā dienā
uz jumtiem vēl sniegs, tad mežmalās un grāvmalās tas būs arī Jegorā (6. maijā). Laba diena dziedinošu līdzekļu gatavošanai. Ticējumi. Ja nakts
7. aprīlī ir silta – būs jauks pavasaris. Ja 7. aprīlī
debess bez mākoņiem un spilgta saule – būs vētraina vasara. Ja šajā dienā negaiss – būs silta vasara un laba riekstu raža. Ja slapja - būs laba sēņu
vasara.
8. aprīlis ir viena no dienām, kad vēro dabu
un laiku. Šajā dienā atgriežas ķīvītes un žagata
izdēj pirmo olu. Upes pietūkst un sāk lauzt ledu.
Ticējumi. Kāds laiks 8. aprīlī, tāds 8. oktobrī un
otrādi.

Tipša diena ir 14. aprīlī, dažviet 15. aprīlī.
Pirmā pavasara lauku darbu diena. Sāk ziedēt
māllēpes un sākas medņu riesta laiks. Ja pavasara ūdeņi šajā dienā tek lēni, būs grūts gads. Ja
nakts skaidra un silta, būs silta un sausa vasara.
18. aprīlis ir viena no Vēja dienām. Šajā
dienā vai nu līst, vai skaidrs un saulains. Diena,
kad mostas dievgotiņas (bizmārītes) un nātru raibeņi (šogad jau pamodušies martā). Ticējumi. Ja
diena rāma un klusa, labāka būs agrā sēja. Ja
stiprs vējš, tad lietus un krusa vasarā pļaus labību.
23. aprīlis – Jurģa jeb Ūsiņa diena. Zemnieka gada sākums. Viena no Zirgu dienām. Ar
Jurģi saistīts rumulēšanās paradums – trokšņaina
aplaistīšanās sākot jaunus darbus. Ticējumi.
Kāds vējš uzvar Jurģu dienā – tāds pārsvarā visu
gadu pūš. Ja silts, kluss vakars - būs karsta vasara.
25. aprīlī ir Markus diena. Šajā dienā zeme
kūp. Nestrādāja, lai krusa nemaitātu tīrumus. Ja
naktī salst un dienā snieg, tad vēl veselu mēnesi
būs aukstums.
Kāds laiks šogad varētu būt aprīlī?
Šobrīd līdzīga aina kā pirms gada. Gājputni,
kas Rietumlatvijā pamazām sāka atgriezties februāra otrajā pusē, šobrīd vienmērīgi un nesteidzoties turpina virzīties uz ziemeļaustrumiem.
Tāpat kā 2014. gada martā, tā arī šogad māju
strazdi un lauku cīruļi ar strauju masveidīgu atgriešanos nesteidzas. Tas norāda uz to, ka pavasaris, lai arī agri sācies, bet lēni un vienmērīgi
turpināsies arī aprīlī. Cīruļi Austrumlatvijā atgriezās vecā mēnesī zemu lidojot un tas norāda
uz garu pavasari. Lai gan ticējums saka, ja cīrulis
iedzied vecā mēnesī, tad silts pavasaris. Bet te,
Latvijas austrumu pusē, lai arī cīruļi atgriezušies,
bet vēl nedzied, tikai iečurkstas...
Aprīlis rādās būt mērens un pārsvarā sauss.
Laikā ap Lieldienām (5. aprīlis) lielākoties sauss,
viegli mākoņains un mēreni silts. Vēlāk ar mainīgiem laika apstākļiem, kad saulainas dienas
mīsies ar mākoņainām, kas atnesīs nelielus, īslaicīgus nokrišņus, tostarp arī sniegu. Mēneša
vidū vēsāks. Laikā līdz Jurģim (23. aprīlis)
skaidrās bezvēja naktīs nelielas salnas, bet saulainās dienās daždien līdz plus 15 grādiem pēc
Celsija. Mēneša beigās silts un dažviet līdz plus
18, 20 grādiem, kā arī vairāk saules, nelieli nokrišņi un iespējams pirmais pērkona negaiss.
Kopumā aprīlis tuvu vidējiem rādītājiem
temperatūru un nokrišņu ziņā. Vietām varētu būt
siltāks un ar nokrišņiem bagātāks kā parasti.
Teksts;
http://meiravietis.typepad.com/mans/2015/03/l
aiks-apr%C4%ABl%C4%AB-2015-gads.html
Foto: Viļa Bukša personīgais arhīvs
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2015. gada marts

Baltinavas novada domes informatīvais izdevums

Kultūras pasākumi
Komandas sacenšas pārbaudījumos Nakts spēlēs!
Jau devīto reizi marta mēneša pēdējā
sestdienā cilvēki cauri laika joslām visā pasaulē svinēja Zemes stundu. 28. martā
laikā no 20:30-21:30 ikviens iedzīvotājs, uzņēmums, pašvaldība, valdība tika aicināta
simboliski izslēgt apgaismojumu uz vienu
stundu, lai parādītu savu apņemšanos videi
draudzīgākai rīcībai ikdienā. Arī
Baltinavā uz stundu tika izlēgts ielas
apgaismojums.
Jau otro gadu, akcija „Zemes stunda”
Baltinavā tika atzīmēta rīkojot Nakts spēles,
kurās ikvienam interesentam bija iespēja
izveidot savu komandu un piedalīties radošos
uzdevumos, komandas saliedēšanas aktivitātēs, veiklības pārbaudījumos. Jābilst, šogad
pasākumu ietekmēja nelabvēlīgie laikapstākļi,
taču prieks kar komandām, kas spītējot vējam
un lietum piedalījās spēlēs.
Atklājot pasākumu, kultūras nama vadī-

tāja Gunta Pudnika klātesošajiem atgādināja
„Zemes stundas” nozīmīgumu globālā un arī
vietējā mērogā. Reģistrējušās spēlēm, komandas uzsāka ceļu uz kontrolpunktiem. Pateicoties sagatavotajām kartēm, aizdegtajām
lāpām, līdzpaņemtajiem lukturīšiem, komandām izdevās veiklāk sameklēt pa novada
centru izvietotos kontrolpunktus. „Zemes
stundas” laikā, uz stundu tika izslēgts ielu
apgaismojums, tāpēc pārvietošanās naksnīgajās ielās bija apgrūtinošāka.
Komandas savu spēkus pierādīja dažādos
āķīgos uzdevumos, kā piemēram, uzdevumā
„Niknās bundžas”, kurā ar „kaķenes” palīdzību bija jānogāž ūdens pudeles. „Ačgārnajā
deķī” komandām, atrodoties uz segas,
bija jāpierāda sava saliedētība, pēc iespējas īsākā laika posmā apgriežot
segu uz otru pusi. Atraktīvajā uzdevumā „NLZ jeb nezināmais lidojošais
zābaks” komandu dalībnieki atmuguriski, metot zābaku, centās trāpīt
noteiktā mērķī. Lielāku fizisko piepūli
prasīja uzdevums „5 pīkstuļi”, kurā uz
ātrumu katram komandas loceklim bija
jāpieskaras sporta laukuma
vingrošanas stieņos sakarinātajiem pīkstuļiem un grabuļiem.

„Sprīdīša stafetē” katrs demonstrēja savu

veiklību, ar lāpstas palīdzību pārvietojot
bumbiņu starp konusiem, taču prezitāti- uzdevumā „Trāpi mērķī”- kur ar 6 metieniem katrs
centās iegūt lielāku punktu skaitu savai
komandai.
Pēdējais kontrolpunkts „Toksiskie atkritumi”, atradās muižas parkā, blakus iekurtajam ugunskuram. Uzdevumā ar boksa cimdu
palīdzību komandas pārnēsāja dažādus
priekšmetus. Pabeidzot pēdējo kontrolpunktu,
komandas sildījās dzerot karstu tēju, cepot
desiņas un cienājoties ar pīrādziņiem.
Kamēr pasākuma organizatores apkopoja
rezultātus, komandas prezentēja pēdējo- 8.
uzdevumu. Komandām no kontrolpunktu
vadītājiem bija jānoskaidro 7 vārdi, kas 8.
uzdevumā bija jāsavij vienotā stāstījumā.
Apkopojot rezultātus, 1. vietu ieguva
komanda „Kebawā”, 2. vietu „Vilks viņu zin”
un 3.vietu- „Mēnestiņi”. Komanda „Mēnestiņi” saņēma balvu arī par veiksmīgāk prezentēto 8. uzdevumu.
Pasākuma organizatores, sabiedrisko
attiecību speciāliste Madara Balode un
kultūras nama vadītāja Gunta Pudnika, teic
lielu paldies aktīvajām komandām, kā arī jauniešiem, kas iesaistījās pasākuma norisē.
Cērēsim uz labākiem laikapstākļiem
nākošgad un novēlam komandām nebīties no
laikapstākļiem- jauku kopā būšanu un
pozitīvas emocijas arī lietus nevar iztraucēt!
Teksts, foto: Madara Balode

Baltinavieši tiek vērtēti darba skatēs
Februāra izskaņā un visu marta mēnesi Baltinavas pašdarbības kolektīvi piedalījās
ikgadējās darba skatēs.
28. februārī Viļakas Valsts ģimnāzijas aktu zālē pulcējās Alūksnes, Apes, Gulbenes, Balvu,
Viļakas, Rugāju un Baltinavas sieviešu un vīru vokālie ansambļi uz ikgadējo vokālo ansambļu skati,
kurā piedalījās 21 sieviešu un 2 vīru vokālie ansambļi. Baltinavas sieviešu vokālais ansablis skatē
saņēma 38 punktus un 2. pakāpi.
5. martā Balvu muižas koncertzālē notika vokālās mūzikas konkurss „Balsis”, kurā piedalījās
Balvu, Viļakas, Rugāju un Baltinavas vokālie ansambļi. Viens no šī konkursa mērķiem ir izvērtēt
skolu vokālo ansambļu sniegumu, tādēļ konkursantu sniegumu vērtēja žūrija: Balvu Mūzikas skolas
pedagogi – Viktors Bormanis un Liene Akmeņkalne, Jamaxa Mūzikas skolas vadītāja Iluta Tihomirova. Augstākā pakāpe tika piešķirta 4 ansambļiem - Tilžas vidusskolas 1.-4.kl. vokālajam ansamblim
un Tilžas vidusskolas vokālajam ansamblim „Varbūt”, Balvu Mūzikas skolas 4.-11.kl. vokālajam
ansamblim, vadītāja Linda Vītola, Baltinavas vidusskolas vokālajam ansamblim „Vērmelīte”,
vadītāja Aija Nagle.
21. martā, Balvu Kultūras un atpūtas centrā notika Latvijas deju kolektīvu skate Balvu apriņķa
deju kolektīviem, kurā tika izvērtēta dejotāju gatavību piedalīties VIII Vidējās paaudzes dejotāju
svētkos Jelgavā, XX Senioru deju dienā Madonā, Latgales Deju svētkos Višķos un citos deju svētkos.
Skati vērtēja Deju svētku virsvadītāja Iveta Pētersone-Lazdāne, Latvijas Nacionālā kultūras centra
dejas mākslas eksperte Maruta Alpa, deju svētku virsvadītājs, horeogrāfs Gints Baumanis, Deju
svētku virsvadītāja, horeogrāfe Taiga Ludborža un Balvu deju apriņķa virsvadītājs Agris Veismanis
un Balvu Kultūras un atpūtas centra pārstāvis Jānis Ločmelis. Baltinavas novada jauniešu deju
kolektīvs, vadītāja Irēna Kaša, saņēma– I pakāpi, 43 punktus.
Arī 1.-4. klašu deju kolektīvs rādīja savu sniegumu skatē, saņemot 39 punktus, 2. pakāpi.
Baltinavas novada jauniešu deju kolektīvs ar 36,3 punktiem ieguva 2. pakāpi.
Pūtēju orķestru skatē Jēkabpilī Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas pūtēju orķestris ar 34, 08
punktiem ieguva 2. pakāpi. Novada pūtēju orķestris pūtēju orķestru konkursā Cēsīs savā grupā ieguva
godpilno 3. vietu.
Teksts: kultūras nama vadītāja Gunta Pudnika

Meistari dalās savās zināšanās un prasmēs!
(Turpinājums no 1. lpp)
Diemžēl, pasākuma laikā secinājam, ka
daudzām sievām lādes vairs nav saglabājušās, jo tās ceļojušas no vienām kāzām uz
otrām, un tā arī nav atgriezušās. Taču
vairākām sievām lādes vēl šobaltdien stāv
mājās- bieži vien klētiņā, kā miltu
glabātuve.
Eduards Buravecs pastāstīja par Agneses Kašas pūra lādes atjaunošanu, ko veicis
kopā ar majturības skolotāju Valentīnu
Keišu un klasesbiedriem. Aizraujošs bija
Eduarda mammas, Ivetas Gabrānes stāsts
par to, kā šo lielo un smago lādi pārvietojusi
no mājas bēniņiem. Diskusijas laikā radās
arī daži neatrisināti jautājumi, kā piemēram,
kā vecāki un vecvecāki šīs lādes pārvietojuši uz māju bēniņiem, jo tas taču ir tik
smagas!
Diskusijas noslēgumā Baltinavas
novada bibliotēkas vadītāja Ināra Bubnova
klātesošos iepazīstināja ar interneta vietnēs
un bibliotēkā atrodamo informāciju par
pūra lāžu vēsturi Latvijā. Pasākuma turpinājumā ar savām prezentācijām iepazīstināja ieradušies viesi. Ciemiņi no Rugājiem
pastāstīja par zeķu, rokdarbu meistariem
savā novadā. Mājturības skolotāja Inga Līvjaka no Vangažiem stāstīja par mājturības

stundām, skolnieču aktivitāti viņas skolā.
Inga atzina, ka bieži vien skolnieces uzdodot jautājumu- kāpēc ir jāmācās adīt, ja
varam tās iegādāties. Skolotājas uzdevums
ir radīt interesi un vēlmi apgūt šos
rokdarbus. Kristīgās internātpamatskolas
mājturības skolotāja Inga Careva iepazīstināja ar viņas darba specifiku, skolnieču
ieinteresētību adīšanā. Rēzeknes augstkolas
pasniedzēja Liene Zarembo kopā ar mājturības 1. kursa studentiem iepazīstināja ar
savu studiju kursu, studiju specifiku.
Atpūtas brīžos klātesošos priecēja
māsas Anna un Māra Laganovskas, kas
izdziedāja skaistas dziesmas ģitāras
pavadījumā.
Pārrunājušas adīšanas praksi, dažādās
tehnikas, dziju krāsošanas iespējas ar dabīgajiem materiāliem, darbnīcu dalībnieces
ķērās pie praktiskajām nodarbībām. Inga
Careva mācīja „čosno” segu izšūšanu,
audējas varēja izmantot iespēju un aust ar
muzeja stellēm. Adītājas apmainījās ar savu
pieredzi, iemīļotāko adījumu pamācībām.
Interesenti arī izmantoja iespēju aplūkot
plašo adījumu, izšuvumu izstādi.
Pasākuma organizatores nonāca pie
secinājuma, ka darbnīcu laikā gūts ļoti plašs
informācijas apjoms, gandrīz vai vesela
pētījuma apjomā. Varam pastāstīt, ka darbs
pie pūra lāžu izpētes nebeidzas- Iveta
Gabrāne aicina ikvienu, kam mājās vēl
joprojām atrodas pūra lāde- padalīties ar
informāciju, bildēm.
Tiksimies nākamajā pasākumā „Satiec
savu Meistaru!” kad meistari atkal pulcēsies
vienuviet, daloties ar savām prasmēm un
pieredzes stāstiem!
Teksts, foto: Madara Balode

Intervija: par aušanas tradīcijām ģimenē un novadā...
Iveta Gabrāne Baltinavā rūpējas par senās amatu prasmes- aušanas- izkopšanu, tālāknodošanu jaunajām paaudzēm. Nupat aizvadīts arī Ivetas organizētais plaša mēroga pasākums
„Satiec savu Meistaru!”Baltinavā
Sakiet, lūdzu, cik gadus Baltinavas novads piedalās pasākumā „Satiec savu Meistaru”? Kā ar
apmeklētāju, dalībnieku atsaucību- vai novērojams interesentu skaita pieaugums?
„Pasākums „Satiec savu Meistaru!” Baltinavā notiek jau 4. gadu. Ar katru gadu gan meistaru, gan
apmeklētāju skaits pieaug. Šajā laikā mums ir izveidojusies ļoti laba sadarbība ar sieviešu biedrību
„Ūdensroze” no Rugājiem, „Tilžas rūķīši”, Upītes un Briežuciema audējām.”
Šogad par vienu no galvenajām pasākuma tēmām tika izvēlēta- pūra lādes. Kāpēc izvēlējāties šo
tematu?
„Mūsu pūrs pa pusei pielocīts. Radās jautājums - kā to visu (tradīcijas ievērojot) glabāt un tautām
rādīt? Baltinavā veiksmīgi darbojas meistari Raimonds Leicāns un Normunds Švīgers. Skolotājs
Valentīns Keišs ar 6. klases zēniem restaurēja A. Kašas lādi. Viņu lādes un darbošanās uzvedināja
uz šo domu.”
Kā Jūs apguvāt aušanas prasmes? Varbūt aušana Jūsu ģimenē tiek pārmantota kā tradīcija?
„Man bija ļoti labas aušanas skolotājas – Inese Ratniece un Anita Pētersone. Tautas tērpa darināšanā mani konsultē Ilze Ziņģīte. Par aušanas tradīcijām daudz stāstīja mācīja un Agata Briede, Ieva
Terele, Agnese Kaša. Abas manas vecmammas arī ir bijušas audējas.”
Vai mēdzat pilnveidot savas prasmes, piedaloties semināros, kursos, pieredzes apmaiņas pasākumos?
„Savas aušanas/ rokdarbu prasmes pilnveidoju, jo to prasa mana darbošanās izpētes jomā. Iespēju
robežās cenšos zināšanas papildināt semināros. Internets ir pavēris ļoti plašas iespējas ielūkoties
dažādās meistarklasēs.”
Jūs esiet radoša, uz rokdarbiem tendēta sieviete. Vai interesi par rokdarbiem izrāda arī Jūsu bērni?
„Bērni ir ļoti aktīvi palīgi. Man prieks, ka viņi
interesējas par tradicionālo kultūru – dziedāšanu, dejošanu, muzicēšanu, tagad arī - valodu. Gribu teikt lielu paldies Zandai Keišai,
Annai Laganovskai, Edgaram Punduram un
Ivetai Ivanovai, jo viņi bijuši patiesi pozitīvais
piemērs maniem bērniem.”
Vai bez rokdarbiem Jums ir vēl kādi hobiji?
„Nē, jo diemžēl neatliek laiks.”
Vai esat ieplānojusi izmēģināt spēkus kādās jaunās rokdarbu tehnikās, apgūt kādas jaunas prasmes?
„Ir dažas lietas, kas ir gaidstāvē.”
Vai piekrītat apgalvojumam- Jūsu darbs ir Jūsu
sirdslieta?
„Jā, mans darbs ir mana sirdslieta.”
Kā pavasara atnākšana ietekmē Jūsu ikdienu?
„Ļoti pozitīvi. Es ļoti gaidu vizbuļu laiku.
Katru pavasari arī iesākam jaunu izpētes darba
posmu.”
Kādas Lieldienu tradīcijas ievērojat savā
ģimenē?
„Krāsojam olas, rīkojam olu cīņas.”

Foto: Madara Balode
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Skolu ziņas
Aktivitātes BVSK

„ Zinu, esmu drošs”

13. martā Baltinavas vidusskolas 1.-4. klasēm
un 6-g. sagatavošanas grupai notika fotoorientēšanās un drošības jautājumu pasākums „Zinu,
esmu drošs”.
Sākumā visi bērni sapulcējās skolas aktu zālē, lai
iepazītos ar pasākuma gaitu. 1.-4. klasēm tālākās pasākuma aktivitātes bija apvienotas ar foto orientēšanos un to vadīja sākumskolas skolotāji, bet 6-g.
sagatavošanas grupas audzēkņi visus uzdevums
veica skolotājas Tatjanas Leicānes vadībā Paaudžu centrā. Katrai sākumskolas klasei tika izdalītas pirmās fotolapas. Skolēniem bija jāatpazīst klases telpa, kas attēlota fotolapā un uz to vietu
jādodas. Klases telpās, lai saņemtu nākamo fotolapu, bija jāizpilda dažādi uzdevumi par drošības
tēmām (ugunsdrošība, satiksmes drošība, elektrodrošība, drošība dažādās situācijās). Pasākuma
beigās uz noslēgumu visi nonāca skolas Paaudžu centrā, kur saņēma pateicības rakstus. Visātrāk
fotoorientēšanās galamērķī nonāca 2. klases skolēni. Bet ne vienmēr tie, kas ir ātrāki, ir arī visprecīzākie. Tāpēc apkopojām veikto uzdevumu atbildes, un rezultātā 1. vietu ieguva 4. klase,
2. vietu ieguva 2.klase un 3. vietu – 1.klase.
Fotoorientēšanās skolēniem bija kaut kas jauns un aizraujošs, tāpēc nākamgad domājam šo
ideju turpināt.
Teksts, foto: Laura Meščanova
Baltinavas vidusskolas sākumskolas skolotāja

Baltinavas vidusskola- „Gada būve Latvijā 2014”
nominācijā „Renovācija”
26. martā Rīgas Tehniskajā universitātē Ķīpsalā notika skates „Gada labākā būve
Latvijā 2014” noslēguma pasākums, kurā tika prezentēti konkursa 3. kārtai izvirzītie
objekti un paziņoti uzvarētāji vairākās nominācijās. Skati organizē Latvijas Būvnieku
asociācija, Latvijas Būvinženieru savienība un Būvniecības attīstības stratēģiskā partnerība
sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministriju. Nominācijā „Renovācija” par uzvarētāju atzīta Baltinavas vidusskolas ēka,
kas tika renovēta, īstenojot projektu „Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, uzlabojot Baltinavas vidusskolas ēkas energoefektivitāti”. Tas ir KPFI („Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta”) un pašvaldības finansēts projekts, galvenais būvuzņēmējs- A/S „Siguldas Būvmeistars”.
Konkursa noslēguma pasākumā piedalījās gan būvnieki, gan darbu pasūtītāji. Pirms tam
Baltinavu apmeklēja konkursa komisija un uz vietas iepazinās ar skolas renovācijā paveiktajiem
darbiem. Ar īstenoto projektu un skolas ēkas renovācijā paveikto prezentācijā Rīgā iepazīstināja
būvnieki- Jānis Keiselis (A/S „Siguldas Būvmeistars”) un Vilnis Ādamsons (SIA „Sanibūve”),
kā arī pasūtītāju pārstāvji- Baltinavas novada domes priekšsēdētāja Lidija Siliņa un Baltinavas
vidusskolas direktors. Pasākumā piedalījās arī galvenā būvuzņēmēja- A/S „Siguldas Būvmeistars” būvniecības direktors Juris Pošeika.
Jāatgādina, ka renovācijas projekta rezultātā skolā
veikta sienu siltināšana, cokola siltināšana, uzstādītas 3
ventilācijas sistēmas ar atgrieztā gaisa siltuma izmantošanu (rekuperāciju)- aktu zālei, ēdamzālei un virtuvei,
veikta jumta seguma maiņa ēdamzālei un skolas ēkā nomainīti 87 apkures sistēmas radiatori. Ieguvums ir ne
tikai skolas ēkas energoefektivitāte (siltums skolā un
būtiska malkas ekonomija), bet arī atjaunotais skolas
fasādes izskats. Prezentācijā Rīgā bija īpaši pieminēts
tāds elements, kā novada karogs ar ģerboni, kas tagad
rotā skolas ēkas ziemeļu fasādi. Tas tapa ar radošu pieeju, piesaistot vietējo Baltinavas meistaru Aigaru Keišu.
Būvnieki īsā laikā veikuši kvalitatīvu darbu, parādījuši radošu pieeju, kā arī saprotošu attieksmi pret pasūtītāju vēlmēm. Baltinavas augstākajai ēkai, kas celta
1959. gadā, atjaunots veidols, kas ir būtisks, krāšņs
akcents ciemata ainavā.
Paldies visiem būvdarbu veicējiem! Paldies pašvaldības darbiniekiem, kas strādājuši pie projekta izstrādes
un pie projekta atskaitēm, kas nodrošinājuši finanšu apriti! Paldies domes priekšsēdētājai un
deputātiem, kuri atbalstīja pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu skolas renovācijai! Tas ir
ieguldījums ilgtermiņā! Paldies katram, kas devis savu artavu, lai mūsu Baltinavā lepna un
skaista visus sveicina sava „Gaismas pils” !
Teksts, foto: Imants Slišāns,
Baltinavas vidusskolas direktors

Notikumi PII
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Gatavojamies Lieldienām
Marta mēnesis Baltinavas PII audzēkņiem kopā ar
skolotājām ir pagājis pavasara gaidās, kad varēs novilkt
biezās jakas un nolikt malā siltās cepures. Dodoties
pastaigās, bērni kopā ar skolotājām un auklītēm mēģināja
saklausīt un atpazīt putnu balsis, ieraudzīt pirmās zaļās lapas,
atrast vītolā pūpolu pūkainās galviņas.
Bērni kopā ar skolotājām cītīgi gatavojas Lieldienām,
kas tūlīt tūlīt būs klāt. Tika gatavoti gan telpu rotājumi, gan
apgūtas Lieldienu rotaļas un dziesmas, ko parādīt māmiņām,
tēviem un vecmāmiņām Lieldienu koncertā.
Katram bērnam kopā ar vecākiem tika arī dots uzdevums
izpūst tukšu vienu olu, izrotāt to un atnest uz bērnudārzu.
Rezultātā izdevās ļoti interesanta Lieldienu olu izstāde.
Pašreiz bērnudārzā ir arī apskatāma Lieldienu zaķu
izstāde, kurai eksponātus ir sarūpējuši bērnudārza audzēkņi
kopā ar vecākiem un skolotājām.
Teksts, foto: PII vadītāja Ilze Ločmele

Jaunumi Mūzikas un mākslas skolā
Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss
„Lidice 2015”

Mēs-Baltinavas vidusskolas un Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas skolēni
piedalījāmies Starptautiskajā vizuālās
mākslas konkursā „Lidice 2015”. Šī gada
konkursa tēma bija „Gaisma”. Strādājām
čakli, un par to saņēmām labus rezultātusSonora Logina, Nils Miethke, Aleta Ločmele
un Edvarts Ločmelis saņēma republikas kārtas
apbalvojumus un ielūgumus Rīgā uz
apbalvošanu.
Konkursam tika iesūtīti 1136 darbi no 58
Latvijas novadiem un pilsētām, tādēļ priecājamies, ka mūsu darbiņi ir starp labākajiem.
Visi labākie zīmējumi turpinās konkursu
Čehijā, tādēļ esam lepni, ka varēsim popularizēt Baltinavas vārdu arī aiz Latvijas
robežām.
Mūsu ceļojums uz Rīgu kopā ar skolotāju
Indru Keišu sākās agri- bet par to nebēdājām,

jo mūs gaidīja interesanti pasākumi.
Apmeklējām mūsu zīmējumu izstādi
Rīgas domē. Pēc tās Rātslaukumā izbaudījām „lidojumu” virs Rīgas 5D kino.
Cik tas bija satriecoši! Sajutāmies kā īstā
helikopterā! Par mūsu iespaidīgajām
emocijām, meitenes no kino mums parādīja vēl filmiņu ar Amerikāņu kalniņu
iespaidiem.
Pēc kino gājām iepazīt Rīgu kājām redzējām mākslinieku galveno mītni-Mākslas
akadēmiju, aplūkojām dižākā
latviešu
dzejnieka Raiņa pieminekli, vērojām brīvības
pieminekli un tā apsardzi, uzzinājām informāciju par moderno mākslinieku Kārli Padegu
un izpētījām Vecrīgas tirdziņus, kur varēja iepazīties arī ar īstiem mākslas darbiem no akmens.
Mūsu apbalvošana notika Rīgas Latviešu
biedrības namā. Te mēs noklausījāmies koncertu un modernu izrādi „7 pasakas par
Ņukucīti” , kurā tika izmantoti vizuālās mākslas un dejas elementi. Pasākumā piedalījās arī
pārstāvji no Čehijas vēstniecības.
Esam priecīgi par saviem sasniegumiem
un interesanto braucienu uz Rīgu!
Teksts, foto: Sonora Logina

Aktivitātes BKI
Piedalāmies modes skatē Balvos
6. martā Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas meitenes Ieva Mičurova, Kristīne
Nikolajeva un Jūlija Koncāne, mājturības skolotājas Ingas Carevas vadībā piedalījās Balvu
profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas
8. Starpnovadu bērnu modes skatē „Tādi raksti
pūriņā”, XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētku ieskaņās, ar mērķi iesaistīt bērnus radošajā modes skatē, kas dod iespēju meitenēm gūt
zināšanas stila un tēla izveidē, stājas veidošanā,
ritma izjūtā, uzvedības kultūrā, saskarsmē ar vienaudžiem, kā arī skatuves kultūrā.
Noslēgumā skolēnus un skolotājus apbalvoja ar pateicībām un sponsoru sarūpētām balvām.
Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas skolotāja un meitenes pateicas par dāvanu Velgai
Krastiņai „IK Ziedu Laumiņa”.

Teksts, foto: skolotāja Inga Careva

Festivāls Upītē
Skolas folkloras kopas „Ganiņi” meitenes un skolotāji- Regīna Lāce un Valdis Domarksdevās parādīt savu gatavoto priekšnesumu uz kaimiņu novada Upīti un piedalīties folkloras
pasākumā – festivālā. Šim festivālam šogad bija mantojuma tēma, tika apspēlēta ideja, par to, kā
mēs šajos laikos turam godā tradīcijas. Festivālā piedalās Latvijas skolu jaunatnes folkloras kopas.
BKI folkloras kopa piedalījās ar divām dziesmām, latgaļu valodā („Kas kaitēja nedzīvot” un „Zem
ozola nesēdēju”). Šajā reizē piedalījāmies ar mūzikas instrumentu pavadījumu, skandēja flautas,
grabuļi, svilpes un taurītes.
Pasākuma sākumā darbība noritēja Upītes pamatskolā. Meistardarbnīcās varēja izmēģināt, kā
Upītes vīri vij virves no lina, darbojās divas koka virpas, šajā darbā aizbraukušās meitenes varēja atbalstīt arī skolotājs Valdis, kurš iepriekš darbojās kā virpotājs. Ikviens varēja iemēģināt savas rokas
ratiņa vērpšanā un šķeterēšanā.
Festivālā piedalījās 7 folkloras kopas no visas Latvijas.
Teksts: skolotāja Gunita Prokofjeva

Latvijas Bērnu bāreņu fonds atceras par mums
Ik pa laikam skolas busiņš dodas uz Rīgu pie labvēļiem Ināras un Jura, kuri darbojas
Latvijas Bērnu un bāreņu fondā, lai uzpildītu braucamo ar dažādām vērtīgām mantām. Dažādās mantas noder gan skolas ikdienas dzīves organizēšanai, gan nelielu dāvanu sagatavošanai.
Teksts: skolotāja Gunita Prokofjeva

Pieklājības turnīrs
Cilvēkā valda sacensību gars un sacensties gribas ikvienam, lai kaut ko pierādītu. Jau
ceturto reizi BKI tiek rīkots „Pieklājības turnīrs”, pasākuma mērķis ir uzlabot skolēnu uzvedību, izskaust negatīvas uzvedības epizodes. Pasākumu organizē skolas Atbalsta centra speciālisti,
sadarbojoties ar skolas personālu. Turnīra sākumā skolēni saņem žetonus, šoreiz 10. Ja skolēna
uzvedībā netiek novērotas negatīvas iezīmes, tad, saglabājot žetonus neskartus, skolēns ir uzvarējis
turnīrā pats sevi un ir tiesīgs saņemt arī bonusu, kas katru reizi ir mainīga parādība, lai saglabātu intrigu. Pieklājības turnīrs BKI notiek no 24. marta līdz 2. aprīlim. Iepriekšējās reizēs uzvarējušo
skolēnu skaitam bija tendence augt, pierādot šīs sistēmas lietderībai.
Teksts: Skolotāja Gunita Prokofjeva
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Tradicionāls skolas pasākums jau vairākus gadus ir Putnu dienas, kas savā būtībā
slēpj rūpes par dabas sastāvdaļu – putniem.
Pasākumu ar savu klātbūtni pagodināja
Latvijas Valsts mežu pārstāvis Dainis Rudzītis,
kurš ir biežs ciemiņš skolas pasākumos, sasaistīts ar videi draudzīgām tēmām. Šajā reizē
Rudzīša kungs pastāstīja par meža audzēšanas
procesu, pārsteidzot klātesošo ar stāstu par meža
audzēšanā izmantojamo nakts metodi. Īpaši aprīkota priedīšu audzēšanas vieta, kurā tiek

regulēts dienas gaismas ilgums, imitējot gada
tumšās sezonas tuvošanos. Stādiņš domā, ka tuvojas ziema un ir jāsaņemas, lai to izturētu. Rezultāts – spēcīgs un izturīgs stāds, divreiz
izturīgāks, kā parastā veidā audzēts stāds. D.
Rudzītis atgādināja klātesošajiem meža dzīves
ciklu, ko īsteno Latvijas Valsts meži.
Tālāk sekoja pasākuma otrā daļa, kurā zēni
sacentās zināšanās par kokapstrādes darba
rīkiem un praktiskajā darbā, bija jātiek galā ar
putnu būrīša izbūvi. Labākās vietas ieguva c
klašu grupas zēni, 7. klases jaunieši, aiz sevi trešajā vietā atstājot galdnieka palīga pirmā kursa
puišus.
Trešajā pasākuma daļā skolas jaunieši devās
uz mežu Latvijas Valsts mežu saimniecībā, lai
tur izliktu jau iepriekš sagatavotos putnu būrīšus.
Noslēgumā- kopīgs pirmais pikniks pie
skolas šajā gadā ar visu, kas piederas pie šī notikuma- desiņām un karstu dzērienu.
Teksts, foto: skolotāja Gunita Prokofjeva

Novusa rezultāti
Kā viens no brīvā laika pavadīšanas veidiem, kas ir arī lietderīgs un aktīvs darbošanās
veids, ir novusa spēlēšana. Šobrīd šī aktivitāte ir ļoti populāra. Lokālās sacensības skolas
ietvaros notika martā, tika noskaidroti labākie spēlētāji, kas devās uz Rudzātiem 12. martā,
lai piecu cilvēku komandas sastāvā pārstāvētu BKI. Rudzātos notika Latvijas Speciālās olimpiādes
sacensības novusā, kurās piedalījās 12 komandas no visas Latvijas. BKI komanda guva labus panākumus. Individuālajā vērtējumā Artūrs Tumarevičs izcīnīja 1. vietu. Dubultspēļu kategorijā Jeļena
Hardina un Aleksandrs Jerjomins guva pirmās vietas godu. Komandu kopvērtējumā Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas komanda ieguva 2. vietu.
Teksts: skolotāja Gunita Prokofjeva

Gavēņa laiks Kristīgajā internātpamatskolā
„Man vajag Tavu Vārdu, Dievs. Runā ar
mani un māci man Tevi pareizi dzirdēt! Man
vajag Tavu Vārdu, kas pamudina ticēt un savu
ticību nenodot. Turpināt, pacīnīties, nepadoties.
Lūgt un gaidīt. Cerēt. Pieņemt lēmumu. Neiespītēties, bet piedot. Nerēķināt, bet ļauties. Spert
pirmo soli. Paturēt pie sevis pēdējo vārdu. Man
vajag Tavu Vārdu, kas sapurina. Kas atgādina –
beidz sūkstīties! Beidz šaubīties! Nespēlējies ar
svētumu! Nespēlējies ar labo un ļauno! Un arī
to Vārdu man vajag, kas aicina uz mieru un
prieku – izlīdzināt kārtējo rūpju rievu pierē un
pasmaidīt par savu milzu problēmu, kas patiesībā taču tik vien kā dzēlieniņš lepnībai. Un to
Vārdu, kas atgādina – arī Dievs smejas. Arī
Dievs raud. Dievs ir laimīgs par manu laimi un
raud par manām sāpēm. Dievam ir Sirds. Es
gribu atbildēt Tev. Es centīšos. Ar saviem mazajiem vārdiem.
Piedod par brīžiem, kad neizdodas. Kad
negribas. Piedod par brīžiem, kad, aizņemta ar
sevi, ar savām mazajām skumjām un mazajiem
priekiem, sirds aizmirst par Tavām lielajām ciešanām un par to lielo iepriecinājumu, kas
sa¬gatavots godībā – tur, kur valda uzvarējusī
Mīlestība.”
Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā
Lieldienu Gavēņa laikā katrai nedēļai bija savs
nodoms, savs uzdevums.
Laiks no 23. februāra līdz 1. martam bija veltīts svecēm. Skolēni paši zīmēja un veidoja sveces, bet 26. februārī skolā bija nodarbība ar
Baltinavas novada bišu dravu saimnieci Ingu
Bleideli. Skolēni varēja vērot, kā top īsta vaska
svece, kā arī paši veidot savas svecītes. Sakām
sirsnīgu paldies Ingas kundzei par mums veltīto
laiku, kā arī dāvinātajām svecēm.
Nedēļā no 2. marta līdz 8. martam skolēni
laiku veltīja domām un lūgšanām par draudzes
prāvestu Staņislavu. 2. martā skolēni ciemojās
draudzes mājā. Prāvests stāstīja par Gavēņa laika
nozīmi katra kristieša dzīvē, kas ir svarīgākais,
kas jāpaveic šajā laikā. Skolēni varēja uzdot arī
sev interesējošus jautājumus par to, kā prāvests
izvēlējās šādu – Dievam veltītu – dzīves ceļu.
Tika aplūkoti un paturēti rokās draudzes mājas
dārgumi – svētceļojuma gājiena uzraksts un
krustiņš, kā arī draudzes mājas teritorijā atrasts
lādiņš. Doma, kas katram sevī jāpatur dzīva
Gavēņa laikā – nedari otram ļaunu ne ar
vārdiem, ne ar darbiem, ne ar domām.
Laiks no 9. marta līdz 15. martam skolā
pagāja radošas atmosfēras gaisotnē, jo katra
klase gatavoja savu Baznīcu– kāds zīmēja, kāds
veidoja plastikā, kāds taisīja maketu ar visu telpas iekārtojumu un pat apgaismojumu, bet 8.,
9.klases puiši veidoja telpisku baznīcas modeli

no klūdziņām. Bērni strādāja no visas sirds. Šie
visi zīmējumi un baznīcu maketiņi tiks izstādīti
Baltinavas Romas katoļu baznīcā naktī uz 5.
jūniju, kad visā Latvijā baznīcas būs atvērtas.
Skolēnu brīvdienās no 16. līdz 22.martam
katram skolēnam tika uzdots mājasdarbs – pārrunāt ar vecākiem par Gavēņa laiku un iespēju
robežās pagatavot katram savu krustiņu.
24. martā skolā notika Svētā Mise, kuru vadīja prāvests Staņislavs. Prāvests bija patīkami
pārsteigts par bērnu gatavotajiem darbiņiem –
baznīcām – un vēlējās nofotografēties ar katra
darba autoriem. Bērni tam labprāt piekrita un tā
tapa skaistas bildes – bērni, Baznīca, prāvests.
Pēdējā Gavēņa laika nedēļā – no 30. marta
līdz 2. aprīlim - skolā plānoti divi lieli pasākumi
– Krustaceļš Baltinavas baznīcā un „Vislielākā
dāvana'”. Jau otro gadu skolēni kopā ar skolotājiem un draudzes prāvestu baznīcā izies visas 14
stacijas, pārdomājot Jēzus dzīvi un ciešanas, mīlestību pret mums visiem līdz pat krusta nāvei.
Šajā Krustaceļā ar mums kopā būs arī Garīgā
Semināra audzēknis Mārtiņš. Tāpat prāvests Staņislavs kopā ar semināristu Mārtiņu un skolēniem trešdien, 1.aprīlī, dalīsies pārdomās, kas
tad mums katram ir Vislielākā Dāvana? Mūsu
skola nu jau vairākus gadus piedalās starptautiskajā projektā „Vislielākā dāvana”, kad caur
Dieva Mīlestību saņemam arī materiālas dāvanas no Anglijas, Amerikas un Kanādas.
Skolēnu brīdienu laikā skolā notika metodiskā diena, kad skolotāji iepazinās ar dažādām
aktualitātēm un noklausījās kolēģu stāstījumus
par piedalīšanos semināros un konferencēs. Skolotāja Marita dalījās pārdomās par skolotāju
kristīgo konferenci janvārī un nolasīja „Dieva
vēstuli Savam Bērnam”'. Vēlot jums visiem svētīgu un Mīlestības piepildītu Lieldienu laiku –
fragments no vēstules: „Es esmu Tavs tēvs un es
mīlu Tevi tāpat, kā mīlu savu dēlu, Jēzu. Jo Jēzū
ir atklāta mana mīlestība. Viņš ir precīzs manas
būtības attēls. Viņš atnāca parādīt, ka es esmu
par tevi, nevis pret Tevi. Un pateikt Tev, ka es neuzskaitu Tavus grēkus. Jēzus mira, lai Tu un es
spētu atkal tikt savienoti. Viņa nāve bija lielākais apliecinājums manai mīlestībai pret Tevi.
Es atdevu visu, ko mīlēju, lai varētu iegūt Tavu
mīlestību. Ja Tu pieņemsi mana Dēla Jēzus dāvanu, Tu pieņemsi mani. Tad nekad un nekas
vairs nespēs nošķirt Tevi no manas mīlestības.
Nāc mājās, un es sarīkošu vislielākās svinības,
kādas vien ir redzētas dzebesīs. Es vienmēr esmu
bijis Tēvs un vienmēr būšu Tēvs. Mans jautājums ir – Vai Tu būsi mans bērns? Es gaidu Tevi!
Mīlot, Tavs Tēvs, Visvarenais Dievs.”
Teksts: Marita Kušnire

Radošās skolēnu brīvdienas
Skolēnu brīvdienas ir īsts darba laiks
skolotājiem- iespēja pilnveidoties, mācīties
jaunas lietas, dalīties savās prasmēs.
17. aprīlī skolotāju kolektīvs piedalījās
metodiskajā dienā, kad rīta puse bija piesātināta
ar pieredzes stāstiem, pēc apmeklēto kursu
noslēguma. Skolas psiholoģe Jeļenas Rauza
dalījās informācijā, pēc konferences Rīgā, par
seksuālās vardarbības riskiem.
Aizkustinošu stāstījumu kolēģiem sniedza
Marita Kušnire, par kristīgās konferences atziņām. Kopīgā uzrunas noklausīšanās rosināja uz
filozofiskām pārdomām, par savu vietu dzīvē,
pateicību tēvam un mātei par dzīvību un saviem
pienākumiem savu bērnu priekšā.
Dienas otrajā pusē darbs risinājās radoši.
Kolēģi Liene Čugurova, Ojārs Lācis un Lilita
Dunce aicināja kolēģus un radošām aktivitātēm.
Iespēju labprāt izmantoja visi kolēģi. Lilita aicināja kolēģus eksperimentēt latviešu literatūrā,
ļaujot pārtapt jau gataviem dzejas darbiem pavisam citā veidolā. Dzejas rindiņas mainījās
vietām uz nebēdu, gala rezultāts pārsteidza visus
klātesošos.
Kolēģe Liene mudināja sanākušos kopīgi
paveikt labu darbu, pagatavojot skolas logu
noformējumu pavasarīgā noskaņojumā. Sanākušie mazliet pat sacentās, kurš var vairāk un
labāk. Bet visus priecē gala rezultāts, jautrais
noskaņojums atgriežas ik reizi, ieraugot skolas
sejas pavasarīgos vaibstus.
Savās darbnīcas Ojārs uzņēma sievišķīgus
darbiniekus, jo ikdienā šajās telpās darbojas tikai
zēni. Klātesošās dāmas drosmīgi veica visus darbus, kas nepieciešami, lai patstāvīgi izgatavotu

kadiķa medaljonu, kā suvenīru, atslēgu piekariņu, mīļu dāvanu. Dāmas gan slīpēja, gan urba,
gan cīnījās ar mizu, gan iededzināja latviešu
rakstu zīmes, gan lakoja. Šī bija lieliska iespēja
izmēģināt to, kas ikdienā nav pieejams, ja vien
kokapstrāde nav sievišķīgais vaļas prieks.
Brīvdienu nedēļa ir laiks, kad iespējams
pakārtot darba gaitai kādus kursus vai seminārus. Par jaunākajām darba metodēm, darbam ar
alkohola prevenciju, skolotājas Gunita Prokofjeva un Emīlija Keiša apmeklēja biedrības GoBeyound semināru. Kursu programma sastāvēja
no divām daļām, teorētiskos aspektus alkoholisma veidošanās gaitā un iepazīšanās ar metodisko materiālu, ko piedāvā šī biedrība.
Semināru vadīja Ineta Elksne, skolotāja ar
bagātu darba stāžu, bet šobrīd nolēmusi mēģināt
sevi šādā ampluā.
Darbs bibliotēkā ir skolotājas Sarmītes dzīves daļa, šim darbam ir vairāki aspekti- tās nav
tikai grāmatu izsniegšanas, darbs prasa jaunas
zināšanas un prasmes, kuras iespējams iegūt
apmeklējot seminārus, pēdējais seminārs skolotājas Sarmītes „kontā” tika ierakstīts 18. martā.
Brīvdienu nedēļu skolotāji izmantoja, lai
tiktos un būtu kopā arī neformālā atmosfērā.
Tikšanās arī šoreiz notika brīvā dabā, tāpēc
kopīgās aktivitātes veido labu noskaņojumu
turpmākajam darba cēlienam. Par īpašiem
pārsteigumiem dāmām bija parūpējušies skolas
kolektīva vīrišķā daļa, pārsteidzot ar pantiņu par
katru dāmu un nelielu humoristisku medaļiņu.
Teksts: skolotāja Gunita Prokofjeva

Reģionālajam mākslas festivālam „Nāc līdzās
Latgalē!” 10 gadi!

Trešdien,
4.
martā plkst. 14. 00
Daugavpils pilsētas
Kultūras pilī notika reģionālais Integratīvās
mākslas festivāls „Nāc līdzās Latgalē!”. Festivālam šogad aprit 10 gadi, kopš tas notiek
Latgalē. Izņemot vienu gadu, kad festivāls
notika Rēzeknē, visas pārējās reizes norises
vieta bijusi Daugavpilī.
Uz festivālu „Nāc līdzās Latgalē!” bija pieteikušies ap 150 dalībnieki no 13 skolām, centriem un bērnu namiem no dažādiem Latgales
novadiem. – gan no Aleksandrovas, Baltinavas,
Maltas, Medumiem, Tiskādiem, Naujenes,
Biķerniekiem. Un, protams, paši daugavpilieši
viskuplākā skaitā– gan lielāki, gan mazāki: no
Daugavpils 2. speciālās pirmsskolas iestādes,
Daugavpils 1. speciālās skolas, Daugavpils
11.pamatskolas un Logopēdiskās internātpamatskolas – attīstības centra.
Koncertu ar saviem priekšnesumiem kuplināja Bērnu un jauniešu centra „Jaunība” dalībnieki. Fonds ir ļoti pateicīgs, centra „Jaunība”
direktorei Ainai Jansonei, par nesavtīgo atbalstu
„Nāc līdzās Latgalē” visu šo gadu garumā!
Koncertu apmeklēja apmēram 150 Daugavpils vispārizglītojošo skolu 3.-4.klašu audzēkņu,

Sporta notikumi

kuri redzēto pārrunāja audzināšanas
stundās un pēc tam aizpildīja arī Fonda
izstrādātās anketas par iekļaujošas
sabiedrības izveidošanas tēmu. Anketas
aizpildīja arī skolotāji, tikai viņiem jautājumi bija nedaudz sarežģītāki. Anketas ikviens varēja aizpildīt anonīmi, lai
iedrošinātu gan bērnu, gan skolotājus
būt atklātākiem.
Iegūtie rezultāti tiks apkopoti un izanalizēti
un ar tiem varēs iepazīties ikviens interesents.
Reģionālā koncerta žūrijā bija Fonda „Nāc
līdzās!” vadītāja un festivāla mākslinieciskā
direktore Sarma Freiberga, Latvijas Nacionālās
operas soliste, Daugavpils Universitātes asociētā
profesore Ilona Bagele un BJC „Jaunība”
direktores vietniece izglītības jautājumos Inta
Jackeviča.
Sarīkojumā gaidīts tika ikviens interesents,
kas ar savu klātbūtni vēlējās atbalstīt festivāla
dalībniekus un kopīgi priecāties par viņu radošajiem panākumiem.
Baltinavas Kristīgo skolu dalībnieki pārstāvēja ar diviem priekšnesumiem: meiteņu ansamblis, ko vada skolotājs Valdi Domarks un Aivis
Pužulis ar akordeona solo numuru. Jaunieši bija
priecīgi piedalīties šajā festivālā. Nākamais
notikums, kam gatavojas skolas muzikālās
apvienības ir „Nāc līdzās!” festivāls Rīgā.
Teksts: skolotāja Gunita Prokofjeva,
izmantojot http://www.naclidzas.lv/jaunumi
resursus

Aizvadīts zoles čempionāts
Marta mēnesis spraigi aizvadīts zolītes cienītājiem. 6 kārtās
noritēja sīva cīņa par godpilnajām vietām Baltinavas novada
zoles čempionātā.
Apkopojot rezultātus, tika
apbalvoti veiksmīgākie spēlētāji:
1. vieta- Jānis Keišs;
2. vieta- Guntis Kūkojs;
3. vieta- Andris Ločmelis.
Paldies visiem aktīvajiem spēlētājiem! Tiksimies citos pasākumos!
Ilgvars Keišs
Foto: Madara Balode

7

Baltinavas_Vestis_marts_Baltinavas Vēstis 2015.03.31. 15:36 Page 8

Baltinavas novada domes informatīvais izdevums

Dažādi
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Afišas
Marta mēnesī apaļu
80 gadu dzīves jubileju svinēja
Veneranda Višņekova!

Suminām jubilāri skaistajos
dzīves svētkos!
Marta mēnesī Baltinavas novada dzimtsarakstu
nodaļā reģistrēts 1 mirušais-

Evgenija Keiša (1930.-2015.)
Novada dome izsaka līdzjūtību tuviniekiem.
Baltinavas vidusskolas 1.-4. klases deju kolektīva vadītāja
I. Kaša un dejotāji
saka lielu PALDIES vecākiem
par atbalstu, gatavojoties deju skatei! Īpaši
pateicamies Vinetai Cīrulei un Veltai Mītkei par materiālo
atbalstu pastalu iegādei!

Tuvākie plānotie kultūras pasākumi
- 15. martā Pavasara Gadatirgus Baltinavā! Tirgoties un iepirkties laipni
aicināti interesenti gan no Baltinavas, gan no tālākas apkaimes.
- 24. martā Baltinavas KN POPIELA. Pēc pasākuma- diskotēka.
- 25. martā Lielā Talka! Pagājušajā gadā baltinavieši vienojās kopīgā darbā,
sakopjot avotiņu un tā apkārt esošo teritoriju vecajā muižas parkā. Par talkas rezultātu varam priecāties arī šobrīd! Būsim aktīvi arī šogad! Pēc kārtīgi
padarīta darba- gandarījuma sajūta un talkas zupa visiem talciniekiem!
Lūgums sekot līdzi informācijai mājaslapā un uz afišu stendiem, kur drīzumā
būs lasāma sīkāka informācija par talkošanas iepējām Baltinavā!

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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