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Baltinavas
Vēstis
Baltinavas novada domes
informatīvais izdevums

Sveicieni ziemai iestājoties! Esam sagaidījuši sasnigušo sniega
kārtu, kāds jau paspējis uzvelt kārtīgu sniegavīru. Nu esam
prātīgāki pārvietojoties uz slidenajiem ceļiem.
Novembra mēnesis novadā, valstī pavadīts ar dažādiem pasākumiem, kuros uzsvars likts uz savas nacionālās identitātes
apzināšanos. Decembri pavadīsim klusi, pie sevis pārdomājot
gavēņa nozīmi. Gavēni simboliski var uzskatīt par sevis attīrīšanu. Kad atbrīvojies no visa liekā un netērē nedz laiku, nedz
spēku pārtikas meklēšanai un gremošanai, saasinās uztvere un jutība. Līdz ar to ir vieglāk pārvērtēt dzīves jēgu un ieklausīties sevī.
Sākusies advente - vainagos jau iedegta pirmā svece. Katrs šo svētku gaidīšanas laiku
izjutīsim savādāk. Kāds varbūt apņemsies no kā atteikties, kāds - sākt darīt jaunus, labus
darbus. Varam arī vienkārši klusītēm pie sevis sākt pārdomāt šo gadu- kāds tas ir bijis,
kas izdevies, kas neizdevies, kas būtu jāpilnveido, kādus mērķus
apņemties izpildīt nākamgad.
Kamēr gatavojamies gada sirdssiltākajiem svētkiem, vēl
varam paspēt piepildīt kādas šī gada sākuma apņemšanās,
paveikt kādus iecerētos darbus, ja gadījumā vēl nav sanācis
šos mērķus īstenot. Lai izdodas!
Aicinu 12. decembrī uz kopīgo Ziemassvētku eglītes iedegšanu. Padarīsim svētkus īpašus gan sev, gan līdzcilvēkiem!
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Pasaule ir tieši tik gaiša un laimīga,
Cik laimīgu mēs to mākam ieraudzīt
Un citiem parādīt.
Lai skaista svētku gaidīšana
Un vēl skaistāka sagaidīšana!
Sirsnīgu, ticības un miera pilnu adventi!
Sirdīs gaišu un pārdomām bagātu Ziemassvētku
gaidīšanas laiku!

Madara

Godināti „Gada cilvēki” novadā
„Lai svētība ir mūsu tautai Izlūgta un Dieva dota!
Lai auglība ir mūsu zemei,
Saviem spēkiem darbā gūta.
Lai mūsu karogs visos svētkos
Pland vējā saules mirdzumā
Un mūsu gaišākā no dziesmām
Skan himna debess dzidrumā!”
Ar šādām dzejas rindām iesākās
tradicionālais Latvijas Republikas
proklamēšanas gadadienai veltītais
koncerts Baltinavā.
Izskanot pūtēju orķestra spēlētajai valsts
himnai, izdziedot himnas vārdus, novada
iedzīvotājus nozīmīgajos svētkos sveica
priekšsēdētāja Lidija Siliņa.
„Godprātīgi ļaudis ir mūsu valsts, mūsu
dzimtās vietas lepnums. Mūsu mazā novada
ļaudis ir cilvēki, kuri darbus pārvērš lielos
notikumos, kurus ar atzinību novērtē līdzcilvēki. Tie ir cilvēki, kuri ar savu rīcību
pasaulē vairo ticību labajam un gaišajam,
un kuri ar saviem darbiem iedvesmo” ar šādiem vārdiem pasākuma vadītāji -Agita
Keiša un Dailis Langovskis- aicināja
klātesošos sumināt izsludināto konkursu
laureātus.
Konkursā „Par Baltinavas novada Atzinības raksta dizaina izstrādi” tika iesniegti
vairāki darbi. Par piedalīšanos konkursā
Rolands Keišs, Evika Muizniece, Elīna
Zelča un Vanda Sutugova saņēma pateicības rakstus. Novada domes deputāti, izvērtējot iesniegtos darbus, par uzvarētāju
atzina Baltinavas vidusskolas 12. klases

skolnieci Gunu Gamazinu un viņas izstrādāto skici.
Ar Gunas izstrādātajiem Atzinības
rakstiem tika apbalvoti arī konkursa
„Baltinavas novada Gada cilvēks 2014”
laureāti. Jāteic, šogad bija novērojama
zema iedzīvotāju aktivitāte aptaujas anketu
iesniegšanā - tika iesniegtas 32 anketas
elektroniski un 5 anketas papīra formātā.
Ceram uz lielāku atsaucību nākamgad! Lai
uzlabotu konkursa noteikumus, Baltinavas
novada dome griezīsies pie iedzīvotājiem
ar lūgumu iesniegt priekšlikumus konkursa
rīkošanas kārtībai. Par to tiks sagatavota
atsevišķa informācija.
Apkopojot aptauju rezultātus, tika
noskaidroti laureāti:
Gada cilvēks novadā – Imants Slišāns;
Gada cilvēks kultūrā – Aija Nagle;
Gada cilvēks izglītībā – Rudīte
Laganovska;
Gada cilvēks sportā – Arvis Vilkaste;
Gada cilvēks uzņēmējdarbībā – Laimonis
Šakins;
Gada cilvēks lauksaimniecībā –
Velta Mītke (saimniecības virs 200 ha apsaimniekotās zemes);
Juris Dauksts (saimniecības no 1-200ha apsaimniekotās zemes);
Gada cilvēks pašvaldības iestāžu darbā –
Veneranda Kaša;
Gada cilvēks pašvaldības administrācijas
darbā – Henrihs Logins-Slišāns;
Gada jaunietis – Beāte Graudumniece;
„Mūža ieguldījums” – Lucija Kaša.

Laureāti saņēma gravētas stikla balvas.
Diemžēl uz apbalvošanu ierasties nevarēja
novada sportists Arvis Vilkaste, tāpēc
viņam sūtījām labas domas un veiksmes
vēlējumus sportā arī nākamgad.
Pasākuma muzikālo baudījumu sniedza
sieviešu vokālais ansamblis, izdziedot
dziesmas „Olūteņš”, „Pa rudenīgiem
ceļiem”.
Arī jauktais koris izdziedāja savus sveicienus valsts svētkos ar dziesmām „Zīda
spārniem”, „Treis vosoras” un „Treis vokori
vītu taisu”. Koris pirmo reizi uzstājās
jaunajos apģērba elementos - dāmām zilas
blūzes un dzeltenas jostas, vīriem dzelteni

kaklauti. Koptēls saskaņots īsti Baltinavas
raksturīgajās krāsās.
Atraktīvāku gaisotni radīja deju kopas
„Gaspaža” dejotājas, izdejojot dejas
„Seresta”, „Kamenes deja”.
Vārds tika dots novada dzejniecei Līgai
Slišānei, kas lasīja gan savus, gan Venerandas Andžānes dzejoļus. Dziedošā Keišu
ģimene- Māris un Rita ar savām dziesmām
izpelnījās neviltotas klausītāju ovācijas.
Pasākuma noslēgumā klātesošie vienojās
Baltinavas himnas izdziedāšanā. Patriotiskā
noskaņā noslēdzās svinīgais pasākums.
Teksts, foto: Madara Balode
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Priekšsēdētājas sleja
Gluži nemanot, gads straujā tempā ir noskrējis vēl
vienu apli un, iegrimusi darbu mutulī, apjaušu, ka klāt
gada pēdējais mēnesis. Pagājušais mēnesis novadā,
praktiski kā vienmēr, ir bijis spraigs, daudzām norisēm bagāts. Novembris pagāja patriotisma noskaņās
– skaisti un saviļņojoši valsts svētki tika vadīti gan
skolās, gan novadā. Ļoti emocionāls šogad bija
Lāčplēša dienas pasākums ar devīzi; „Lai magones
ziedētu…”, ko organizēja vidusskola kopā ar Mūzikas
un mākslas skolu. Bez visa ierastā, prieks, ka ir atdzimis lauksaimnieku – uzņēmēju pasākums un ceru, ka
tas kļūs par vēl vienu gadskārtēju iespēju izrauties no
ikdienas rūpēm un atpūsties.
Gandarījums, ka 20. novembrī tika pieņemti kultūras
nama un domes ēkas siltināšanas darbi. Un nu jau
divi lieli pasākumi – starpnovadu jauniešu
forums - balle un „OTTO” jeb, kā tautā saka, „mazais Osvalds” ir priecējuši ne tikai baltinaviešus, bet arī ciemiņus. Ar skaistu emocionālu baudījumu ir ieskandināts Adventa
laiks. Par to liels paldies mūsu Kristīgās internātpamatskolas kolektīvam, jo viņi gadu no
gada arvien vairāk un vairāk pārsteidz ar jaukiem pasākumiem.
Pasaulē ir miljoniem lietu, kas ir „pareizas”, ir neskaitāmi daudz lietu, kuras skaitās
labas. Vienmēr būs kaut kas, par ko citi teiks, ka tas nekam neder. Tā ir arī mūsu Baltinavā,
bet tikai mēs paši zinām, kas mūs tā pa īstam aizkustina, saviļņo un liek ieskatīties mazliet
dziļāk sevī. Adventa laikā aicinu apzināties, ka Dievs mums katram katru dienu dod izvēles
iespējas. Varam tās pieņemt vai noraidīt. Globāli neko nevaram mainīt, mainīt varam tikai
sevī – no katra tas atbalsojas tālāk un veido ko lielāku, to, kā cilvēku grupa un tālāk kā
sabiedrība domā un rīkojas. Tāpēc katrs pats darīsim labus darbus, domāsim un teiksim
labus vārdus līdzcilvēkiem un par līdzcilvēkiem, lai vairotos tas, ko gribam redzēt savā
novadā, valstī, sabiedrībā un cits citā.
Mierpilnu Jums visiem Adventa laiku!
Lidija Siliņa

Domes ziņas
Domes sēdes 27.11. lēmumi
Par platības precizēšanu
Sēdē precizētas platības Baltinavas novada pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām.
Par zemes vienību ieskaitīšanu rezerves zemes fondā
Ieskaitītas rezerves zemes fondā Baltinavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
72 atrodošās zemes vienības.
Par pašvaldībai piekrītošajām zemes vienībām
Sēdē nolemts atzīt par Baltinavas novada pašvaldībai piekrītošo zemi Baltinavas novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā atrodošās 45 zemes vienības.
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
Deputāti izbeidza vienai personai zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu Nr. 3844 011 0171 5,8 ha platībā Baltinavas novadā; zemes vienība ieskaitīta
rezerves fonda zemēs. Deputāti izbeidza vienai personai zemes lietošanas tiesības uz zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 001 0202 2,2 ha platībā Baltinavas novadā; zemes
vienība ieskaitīta rezerves fonda zemēs.
Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Apstiprināti Baltinavas novada domes 2014.gada 27.novembra saistošie noteikumi „Par
aprūpes mājās pakalpojuma organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Baltinavas
novadā”.
Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu
Sēdē pagarināts ar vienu personu noslēgtais 2003.gada 28.novembra zemes nomas līgums
Nr.127 par zemesgabala, ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 001 0218 1,0 ha platībā un
zemesgabala, ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 003 0647 0,8 ha platībā, nomu termiņu uz
5 gadiem.
Par zemesgabalu atsavināšanu
Vienai personai atsavināti Baltinavas novada pašvaldībai piederošie zemesgabali ar kadastra
apzīmējumu Nr. 3844 002 0191 2,23 ha platībā un zemesgabals ar kadastra apzīmējumu Nr.
3844 002 0192 2,24 ha platībā, zemesgabalus pārdodot par brīvu cenu, pēc šo zemesgabalu
novērtēšanas un zemesgabalu pārdošanas cenas apstiprināšanas; uzdots Baltinavas novada
domes Novērtēšanas un izsoļu komisijai veikt zemesgabalu novērtēšanu Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.
Par grozījumiem nolikumā
Izdarīti sekojoši grozījumi Baltinavas novada domes Novērtēšanas un izsoļu komisijas
nolikumā (Apstiprināts ar Baltinavas novada domes 2012.gada 23.novembra sēdes lēmumu
(Protokols Nr.11, 7.&)):
1. 1. Izteikt nolikuma 1.2.punktu sekojošā redakcijā:
„1.2. Baltinavas novada domes Novērtēšanas un izsoļu komisija (turpmāk – Komisija) ir
Baltinavas novada domes izveidota institūcija, kas veic Baltinavas novada pašvaldības atsavināmā nekustamā īpašuma objektu un kustamās mantas novērtēšanu un izsoļu organizēšanu, organizē un rīko pašvaldības nomas objektu (zemes nomas tiesību, zvejas nomas
tiesību u.c) izsoles, izvērtē pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanas nepieciešamību,
un veic ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma izvērtēšanu”.
1.2. Papildināt nolikumu ar 3.7. apakšpunktu sekojošā redakcijā:
„3.7. Veikt ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma izvērtēšanu likumā „Par
zemes privatizāciju lauku apvidos” noteiktajā kārtībā”.
Par grozījumiem pašvaldības 2014.gada budžetā
Apstiprināti saistošie noteikumi „Par grozījumiem Baltinavas novada domes 2014. gada 23.
janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Baltinavas novada budžetu 2014.gadam””.
Ar pilnu domes sēžu lēmumu sarakstu iespējams iepazīties mājaslapā
www.baltinava.lv sadaļā Pašvaldība/domes sēdes.
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2014. gada novembris
Aiz tevis dzīvība un gaisma paliek,
Un piemiņa kā saules zieds.
/J. Silazars/
Atvadu vārdi
Ēvaldam Začestam
(09. 10. 1955. – 01. 12. 2014.)
Šie mirkļi atnāk negaidīti un skarbi. Ziņa, ka mūžībā aizgājis
kolēģis Ēvalds Žačests, lika brīdi paklusēt un atcerēties.
Ēvalda Začesta dzīves gājums aizsākās 1955. gada 9. oktobrī Baltinavas pagasta
Čudarīnes ciema „Kaktiņu” mājās, Marijas un Boļeslava Začestu ģimenē. Visu mūžu
pavadījis Baltinavas pusē, kur apprecējies un uzaudzinājis divus bērnus- dēlu Intaru un
meitu Santu.
Pēc Rankas profesionāli tehniskās skolas beigšanas uzsācis darba gaitas p. s. „Baltinava”
kā meliorators. Taču Ēvaldu interesēja radiotehnika un viņš pašmācības ceļā apguva
sarežģītas shēmas, strādāja dispečerdienestā, bija radiotehniķis, prata atdzīvināt dažādos
radio aparātus, un vēlāk arī datortehniku. Viņš bija pirmais Baltinavā, kurš iegādājās
datoru. Ar savu padomu un prasmīgajām rokām baltinaviešiem izgatavoja TV antenas,
apskaņoja pasākumus, apgaismoja diskotēkas kultūras namā, šī aparatūra tika radīta un
izgatavota ar paša Ēvalda prasmīgajām rokām.
No 2003. gada līdz šim strādāja Baltinavas novadā kā datorspeciālists.
Baltinaviešu un darba kolēģu atmiņās paliks viņa optimisms, labestība, atsaucība, prasme
uzklausīt, palīdzēt vai dot padomu.
Dziļi sērojam par kolēģa aiziešanu Mūžībā un izsakām visdziļāko līdzjūtību ģimenei –
sievai Tatjanai, bērniem Santai un Intaram un pārējiem tuviniekiem.
Baltinavas novada domes kolektīvs

Aktualitātes lauksaimniekiem!
Gada noslēgums ir atnācis ar patīkamu
ziņu lauksaimniekiem, 8. decembrī sākas
pieteikšanās pasākumam „Ieguldījumi
materiālajos aktīvos" 4.1. apakšpasākumā
„Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās". Projektu iesniegšanas kārta būs
atvērta no 2014. gada 8. decembra līdz
2015. gada 15. janvārim.
Atbalsta pretendents ir:
1. lauku saimniecība – juridiska vai fiziska
persona, kas pēdējā noslēgtajā gadā ražojusi
Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minētos produktus, izņemot zivsaimniecības produktus un mājas (istabas)
dzīvniekus;
2. fiziska persona, kas plāno nodibināt zemnieku saimniecību vai iegūt komersanta
statusu, vai juridiska persona, kas plāno
uzsākt lauksaimniecības produktu ražošanu.
Pasākuma ietvaros atbalstāmās aktivitātes:
1. investīcijas tādu jaunu iekārtu, tehnikas,
aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un
programmu nodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas paredzētas nepārstrādāto lauksaimniecības produktu ražošanai, un ar to
saistītai iepakošanai un pirmapstrādei, kā arī
ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot
zemenes) stādu iegādei, stādījumu balstu
sistēmu, žogu, žogu balstu iegādei, uzstādīšanai un stādījumu ierīkošanai;
2. nepārstrādāto lauksaimniecības produktu
ražošanai, ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei, paredzētu jaunu būvju būvniecībai,
esošo būvju pārbūvei, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par
darbu veikšanu un nepieciešamo jaunu būvmateriālu iegādi.
Atbalsta intensitāte. Lauku saimniecībām:
•Būvju būvniecībai, pārbūvei, ilggadīgo
stādījumu ierīkošanai - 40%;
•Lauksaimniecībā izmantojamo traktoru
iegādei – 20% - 40%;
•Piekabēm, agregātiem, traktortehnikai (izņemot lauksaimniecībā izmantojamos traktorus)
– 30% -40%
Atbalsta intensitāti būvniecības projektiem
palielina par 10%, ja:
•projekts tiek īstenots lopkopības nozarē, kur
audzē zālēdājus ;
•projekts tiek īstenots Noteikumu Nr.600
11.2.1.apakšpunktā minētā mērķa sasniegšanai (projekta rezultātā energoefektivitātes
rādītājs samazināts vismaz par 20%). Jāmin,
ka projekta pieteikumus var iesniegt EPS.
LAD informē, ka projekta pieteikumi, kas tiks
sūtīti pa pastu, netiks reģistrēti un pieņemti!
Projekta pieteikumi papīra formātā ir jāved uz
Gulbeni un jāisniedz personīgi. Visa informācija ir pieejama LAD mājas lapā:
www.lad.gov.lv .

Par pārējiem jaunā plānošanas perioda
projektiem, kad tie atvērsies, skaidrības nav,
jo viss atrodas vēl saskaņošanas procesā.
Provizoriski tas varētu būt 2015.gada vidus.
Sākot no 27. oktobra LAD ir uzsācis atbalsta
maksājumu izmaksu.
Atbalsta likmes 2014.gadā (provizoriskas)
Atbalsta maksājumi

Likme (EUR)

Vienotais platības maksājums 88,74 EUR/ha
(VPM)
Piešķirtās kvotas, kas ir vismaz 10,73 EUR/t
30 tonnas, ietvaros realizētas
30 – 79 t piena
Atdalītais PPVA par platībām 19,20EUR/ha
(APL)
Atdalītais PPVA par pienu 19,80 EUR/t
(APKV)
Atdalītais PPVA par laukaugu 22,87 EUR/ha
platībām (ALA)
Atdalītais PPVA par liellopiem 41,03
(ALM)
EUR/dzīvn.
Atdalītais PPVA par nokau- 51,41
tiem vai eksportētiem liello- EUR/dzīvn.
piem (AKEL)
2.kategorijas MLA teritorija

40 EUR/ha

Apakšprogramma Bioloģiskā 138 EUR/ha
lauksaimniecība „Pastāvīgās
pļavas un ganības, nektāraugi”
Graudaugi
108 EUR/ha
Apakšpasākums „Bioloģiskās 123 EUR/ha
daudzveidības
uzturēšana
zālājos” (BDUZ)

Piena kvota valstī 7 mēnešos izpildīta par
64,21%, piena ražošanas saimniecības sekojiet līdz kvotas izpildei!
Gads tuvojas noslēgumam, kopumā lauksaimniekiem tas nebija viegls. Jau iepriekšējā
ziemā nelabvēlīgie klimatiskie apstākļi bija
par iemeslu ziemāju pārsēšanai, vēlāk vasarā
ĀCM deva nozīmīgus zaudējumus cūkkopības nozarei, katastrofāli ir kritušās liellopu
iepirkuma cenas, Krievijas embargo un piena
kvotu pārpildes prognozes radīs zaudējumus
arī piensaimniecībai. Neskatoties uz visām
lielajām problēmām lauksaimniecības nozarē,
mūsu novada lauksaimnieki varonīgi turpina
savu darbu, plāno saimniecību attīstību, ar
cerībām, ka daudzas problēmas tiks atrisinātas
valstiskā līmenī.
Paldies visiem lauksaimniekiem par ieguldījumu, izturību! Jūs esat tie, kas nodrošina visa
novada pastāvēšanu! Bez Jums noteikti
Baltinavas novada lauki būtu tukši un
neapdzīvoti!
Teksts: Baltinavas novada
lauku attīstības konsultante S.Tabore
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Aktuāli iedzīvotājiem

Baltinavas novada domes informatīvais izdevums
Konkurss Latgales NVO

Laika prognozes decembrim
Vilis Bukšs,
laika vērotājs.

Biedrība „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) 15. decembrī izsludinās LR
Kultūras ministrijas regrantēto Latgales mazo projektu konkursu, kura mērķis veicināt
pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu attīstību un iedzīvotāju līdzdalību, sniedzot atbalstu
Latgales plānošanas reģiona nevalstiskajām organizācijām un veicinot to savstarpēju sadarbību, kā arī atbalstīt reģiona mazākumtautību nevalstiskās organizācijas.
Latgales NVO projektus varēs iesniegt sekojošās jomās:
Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas un iedzīvotāju līdzdalības projekti:
- informatīvi un izglītojoši pasākumi par interešu aizstāvību un līdzdalību lēmumu pieņemšanā,
iesaistot sadarbības partnerus no NVO, pašvaldībām, izglītības iestādēm u.c.;
- organizēt pasākumus, kas sniedz zināšanas un attīsta pilsoniskās prasmes un iespējas;
- organizēt pasākumus, kas veicina sabiedrības iniciatīvu un iesaistīšanos vietējās kopienas
dzīves uzlabošanā;
Starpkultūru dialoga / mazākumtautību iniciatīvas:
- veicināt mazākumtautību identitātes un kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību, atbalstot
dažādu mazākumtautību radošo kolektīvu darbību, mazākumtautību tradīciju attīstību;
- sekmēt mazākumtautību pilsonisko līdzdalību un sadarbību;
- organizēt starpkultūru dialogu veicinošus pasākumus, kas vērsti uz savstarpējas izpratnes
veidošanu un stereotipu mazināšanu.
- starpkultūru dialoga/mazākumtautību iniciatīvu jomā ir jānodrošina gan mazākumtautības,
gan arī pamatnācijas mērķa grupu iesaiste, nodrošinot savstarpēju sadarbību projekta aktivitāšu
ieviešanai.
Projekta maksimālā summa: 3000 EUR.
Informatīvie semināri:
09.12. - Riebiņu novada dome, plkst.: 10:00,
09.12. - Rēzeknes dome, Mazā zāle, pkst: 14:00,
10.12. - Balvu novada dome, plkst.: 10:00,
11.12. - Preiļu NVO centrs, plkst.; 13:00,
12.12. - Krāslava, LLKC telpās Skolas iela 7, 14:00,
15.12. - Daugavpils novada kultūras centrs, plkst.: 11:00.
SEMINĀRU DARBA KĀRTĪBA:
- Iepazīšanās, informācija par konkursu;
- Konkursa nolikums, projektu veidi, līdzdalības iespējas;
- Projekta pieteikuma veidlapa, projekta sastāvdaļas;
- Ideju iespējas – projektu konkursa atbalstāmās aktivitātes
- Izvērtēšanas kritēriji
- Jautājumi/ atbildes.
Informācija interesentiem:
Oskars Zuģickis
t.: 26565858

Gulbenes slimnīcā pieejams sertificēts urologs
„Movembris” jeb Ūsu mēnesis visā pasaulē pazīstams kā laiks,
kad īpaša uzmanība tiek pievērsta vīriešu veselības problēmām,
to savlaicīgai diagnosticēšanai un ārstēšanai. Latvijā ar prostatas
vēzi vidēji ik dienas mirst kāds vīrietis. Simtos mērāmi vīriešu
nāves gadījumi, kurus izraisījušas ielaistas, bet mūsdienās ārstējamas slimības. Latvijas Urologu asociācija kopā ar sadarbības
partneriem aicina sabiedrību iesaistīties dažādās kampaņas aktivitātēs un regulāri doties
pie urologa.
Speciālisti atgādina, ka pie urologa nepieciešams doties vismaz vienu reizi gadā, ja arī nav
nekādu sūdzību.SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” Gulbenes slimnīcā pacientus
pieņem sertificēts urologs Guntars Liberts.
Speciālists pacientus pieņem pēc iepriekšēja pieraksta reģistratūrā pa tālruni 64472809. Ar
ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījumu vizīte pie urologa maksā 4,27 euro. Vizīte bez nosūtījuma ir maksas pakalpojums.
Informācijai. Latvijā „Movembris” jau otro gadu norisinās Latvijas Uroloģijas Asociācijas
paspārnē. Tāpat kā citur, arī Latvijā „Movembra” sociālajā kampaņā vīrieši tiek aicināti ataudzēt
ūsas, lai tādā veidā pievērstu uzmanību vīriešu veselības problēmām, piemēram, prostatas un
sēklinieku vēzim, kā arī citām saslimstībām. Ūsu mēneša jeb „Movembra” aktivitātēs aicina
piedalīties ikvienu vīrieti, jo par vīrieša pašpārliecinātību liecina gan ūsu audzēšana, gan sevis
cienīšana un iešana pie ārsta.
2013. gadā Latvijā ar prostatas vēzi miruši 368 vīrieši, savukārt tas diagnosticēts 910 jauniem
pacientiem, tostarp tikai 11% jeb 99 vīriešiem tas konstatēts agrīni - pirmajā stadijā, tātad ar
maksimālu iespēju atveseļoties. Sēklinieku vēzis diagnosticēts 36 jauniem pacientiem, no
kuriem tikai pusei vīriešu tas konstatēts pirmajā stadijā. Ar nieru vēzi miruši 105 vīrieši, ar
urīnpūšļa vēzi – 164. Speciālisti atzīst, ka viens no iemesliem šādai statistikai ir vīriešu novēlota
vēršanās pēc palīdzības, tādēļ ikvienam vīrietim jāatceras – uroloģiska rakstura problēmas nav
normālas novecošanās simptoms vīrietim, bet gan saslimšana, kura jāārstē, sacīts paziņojumā.
Avots: www.nra.lv
www.uroweb.lv

Informē sociālais dienests
Oktobra mēnesī spēkā trūcīgas personas statuss 104 personām, sociālajiem pabalstiem
izlietotie līdzekļi € 1227.18
No tiem:
- pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai izmaksāts 9 mājsaimniecībām € 537.35;
- dzīvokļa pabalsts 1 mājsaimniecībai € 28,46;
- pabalsts veselības aprūpei € 341,84;
stacionārās ārstēšanas izdevumu apmaksai 3 personām € 305,12
medikamentu iegāde bērniem 3 personām € 36,72
- aprūpes pabalsts - 8 personām € 319,53.

1. decembris - pirmā Ziemas mēneša pirmā diena.
Ticējumi. Kāds 1. decembris, tāda ziema. Ja 1. decembra rītā sals
– ziemas sākums auksts. Ja dienas vidū atkusnis – ziemas vidū,
janvārī, atlaidenis. Ja 1. decembra vakarā sniegputenis – ziema būs
gara un pavasaris vēls.
4. decembrī ir Bārbala. Tā ir Aitu diena un vienīgā decembra
diena pirms Ziemassvētkiem, kad iet budēļos. Bārbiņa atver vārtus
Ziemai un krastus starp ūdeņiem savieno ar ledus tiltiem.
Ticējumi. Ja šajā dienā ir ledus, tad Bārbiņa to lauž (atkusnis). Ja
nav, tad Bārbiņa to taisa. Ja 4. decembrī sals – tad visos turpmākās ziemas svētkos būs sals. Ja atkusnis
– tad arī svētkos būs atkušņi.
6. decembrī ir Niklāvs (Nikolajs) jeb Zirgu diena. Šajā dienā dzimis Ziemassvētku vecītis. Šī ir
svētku diena mājas kustoņiem, bet īpaši zirgiem. Kurš šo dienu nesvētī, tam nepadodas ne zirgi, ne
mājputni, ne aitas. Ticējumi. Ja Zirgu dienā zirgiem muguras noberž ar sniegu, tad tie neslimos un
arī mošķi neēdīs. Šajā dienā sākas ragavu ceļš. Ja 6. decembrī ziemeļvējš un sniegs, vasara būs auksta
un lietaina.
Trīs dienas Vilku mēnesī veltītas zvēriem, putniem un zivīm. 9. decembris ir Vilku diena. Ja vilki
gaudo un klīst tuvu mājām – būs sals. 10. decembris ir diena, kad zivis nolaižas ūdeņu dibenā un
aizmieg. Arī lācis migā aizmieg ziemas miegā, bet alnis atbrīvojas no vecajiem ragiem. 11. decembrī
ir Žagatas un Sīļa diena. Ja žagata vai sīlis sauc, tad jāiet līdz, jo tevi gaida laimīgs pārsteigums.
13. decembrī ir Lūcijas. Sākot ar Lūciju, diena kļūst jau par vienu vistas nagu garāka. Citviet, par
gaiļa dziedājuma laiku. Arī vilkači uz sapulci ellē dodas trīsreiz gadā – Vasarsvētkos, Jāņos un
Lūcijās. Ticējumi. Ja Lūcijās rīts skaidrs – atlikušais decembris būs sauss. Ja snieg un putina, līdz
Ziemassvētkiem vēl snigs un putinās.
Ziemas saulgriežu svētki ir Ziemassvētki. Dažādām tradīcijām, ticējumiem un izdarībām bagātākie
svētki ziemā un ilgst no 21. decembra līdz 27. decembrim vai pat ilgāk. Ziemassvētku dienās Saule
nokāpj no saviem debesu augstumiem un pēc kosmiska akta ar Zemi, sāk savu ceļu augšup, pretī
Ziemeļzvaigznei. Līgo naktī Visuma dzīlēs Saule apgriežas un steidzas atpakaļ pie Zemes, lai kopīgi
auklētu jaunu Dzīvību. Ticējumi. Ja 22. decembrī saulains un skaidrs – 31. decembrī būs skaidrs un
sals. Ja apmācies un sarma – Jaungadā būs atkusnis. Kāds vējš iepūš 25. decembrī, tāds pārsvarā
pūtīs līdz Pavasara Mārai (25. martam).
Vecgada vakara (31. decembris) tradīcijās ievijušās Jaungada ieražas un tas ir sākums jaunam
gadskārtu gredzenam. Ticējumi. Ja Vecgada vakarā snieg, bites labi spietos un būs laba ābolu raža.
Ja zvaigznes dzied, būs jauka vasara.
Par laiku decembrī.
Pirms diviem gadiem (2012.g.) novembra pēdējās dienās sniga un decembra priekšvakarā arī sals
sāka kost. Ja atceramies 2010. gada novembra beigas, tad ap Katrīnām (25.11.) uzsnigušais sniegs
palika un noturējās līdz pavasarim. Kā būs šogad? Vai neatkārtosies līdzīgs to gadu ziemas scenārijs?
Vairākas norādes dabā un zīmīgās dienās rāda, ka lēni sākusies decembra otrajā pusē ziema nostiprināsies uz palikšanu.
Ticējums saka: Ja decembrī pilnā mēnesī pūš ziemas vēji, tad gaidāms liels sals. Šogad decembrī
pilns mēness ir laikā no 6. līdz 13. decembrim. Kāds jūnijs vasarā, tāds decembris ziemā. Pagājušais
salīdzinoši vēsais un mitrais jūnijs, kas paredz laiku pirmajā ziemas mēnesī, liecina, ka decembrī
bargs sals nav gaidāms, bet būs tikai ziemas „iesildīšanās” pirms aukstuma viļņiem tālākā ziemā.
Vilku mēneša pirmajā pusē bieži mākoņains un nereti sniegs, lietus, atkala. Neliels sals un brīžiem
atkušņi. Mēneša vidū vēl būtiski nemainīsies, bet laikā ap Ziemassvētkiem vairāk nokrišņu un sals
pastiprināsies. Decembra otrajā pusē dažviet sagaidāms 15, 18 grādu sals un Ziemassvētki rādās būt
balti. Kopumā pirmais ziemas mēnesis paies neliela līdz mērena sala un viegla baltuma zīmē. Arī
nokrišņi, kas pārsvarā būs sniegs - tuvu normai, bet gaisa atdzisuma ziņā Austrumlatvijā drusciņ aukstāks kā parasti.
Teksts: http://meiravietis.typepad.com/mans/2014/11/laiks-decembr%C4%AB-2014-gads.html
Foto: Viļa Bukša personīgais arhīvs

Projekti

Noslēgusies kultūras nama siltināšana

2014.gada 20. novembrī noslēdzās
būvdarbi „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai
Baltinavas kultūras nama ēkā” Nr. KPFI
– 15.3/49. Būvdarbus veica SIA
„AkvilonsZ”, reģ.
Nr. 4410304306.
Tika veikti ēkas
fasādes renovācija
darbi, cokola siltināšana,
pārseguma siltināšana,
uzstādīti 44 PVC
profila
dubultā
stiklojuma pakešu
logi, rekonstruējot
apkures sistēmu
tika uzstādīti 65
PURMO COMPACT radiatori ar
individuālās plūsmas regulatoriem.
Realizējot projektu tiek sasniegts projekta
izvirzītais mērķis:
- Oglekļa dioksīda emisiju samazinājums
attiecībā pret projekta pieprasīto finanšu
instrumenta finansējumu 0,44 kg CO2/euro
gadā,

- CO2 ietaupījums 58744,55 kgCO2/gadā.
- Siltumenerģijas patēriņš apkurei.
Būvdarbi tika veikti sasakaņā ar IK „BBB”
izstrādāto tehnisko projektu. Būvuzraudzību veica SIA „Kalna nami”.
Pēc projekta realizācijas ir panākts izmaksu samazinājums par siltumenerģiju,

samazinās siltuma zudumi, kaitīgo izmešu
daudzums un kurināmā patēriņš. Uzlabojās
ēkas tehniskais stāvoklis, tā ir kļuvusi
vizuāli pievilcīgāka un labāk iekļaujas
Baltinavas ciema ainavas vidē.
Informāciju sagatavoja S.Tabore
Foto: Madara Balode
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Tiks izveidota veļas mazgātuve

Baltinavas novadā tiek īstenots LEADER projekts „Pašapkalpošanās veļas
mazgātavas izveide Baltinavas novada
Baltinavā”Nr.14-07-LL04-L413101000021.
2014. gada 20. augustā Baltinavas novada
dome iesniedza projektu „Pašapkalpošanās
veļas mazgātavas izveide Baltinavas
novada Baltinavā” pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
uzlabošana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 1. rīcībā „Sociālo
pakalpojumu izveidošana un attīstība” .
23. oktobrī tika saņemts no LAD lēmums
par projekta apstiprināšanu.
Projekta mērķi: izveidot jaunu sadzīves
pakalpojumu – veļas mazgātava, uzlabot
dzīves kvalitāti Baltinavas novada
iedzīvotājiem.
Projekta realizācijas termiņš: 2014. gada
23. oktobris – 2015. gada 1. jūnijs.
Projekta realizācijas laikā Baltinavas
novada iedzīvotāji iegūs jaunu pakalpojumu
- veļas mazgāšana. Novada iedzīvotāji,
sociāli neaizsargātās grupas iegūs iespēju
izmazgāt un izžāvēt veļu, kuriem tas nav
iespējams dzīvesvietā. Daudzbērnu un jaunajām ģimenēm tas būs neliels finansiāls
atbalsts. Tiešie labuma guvēji, mērķauditorija būs Baltinavas novada trūcīgās, daudzbērnu, jaunās ģimenes, invalīdi un
pensionāri.

Lai realizētu projektu un īstenotu projekta
iekļautās aktivitātes, Baltinavas novada
pašvaldība veica tirgus cenu aptauju - telpas
vienkāršotas rekonstrukcijas darbiem, ievēloties no trim pretendentiem būvnieku ar
piedāvāto zemāko līgumcenu, tāpat tika
veikta tirgus cena aptauja veļas automātu,
krēslu un galda iegādei. Projekta realizācijas laikā tiks veikta pagrabtelpas 23,06 kvm
vienkāršota rekonstrukcija Baltinavas novada domes ēkā. Veicot tirgus cenu aptauju
būvdarbiem, no trim pretendentiem lētāko
piedāvājumu iesniedza SIA „Kalna nami”
reģ. Nr. 43403001316 ar līgumecnu
4565,92 € (bez PVN), veļas automātu
(viens veļas automāts ar žāvēšanas funkciju
un viens veļas automāts parastais) iegādei
pēc lētākās līgumcenas piedāvājuma ir SIA
„MK TRADE”, reģ. Nr. 40103299982 ar
līgumcenu 737,20 €, mēbeļu iegādei (4
krēsli) lētākais līgumcenas piedāvājums
SIA „AMISA”, reģ. Nr. 43202005924 ar
līgumcenu 75,27 €, un galda iegādei SIA
„JUTA MĒBELES”, reģ. Nr. 42403031913
par līgumcenu 39,67 €.
Kopējās projekta izmaksas sastāda
6555,85 €, attiecināmās izmaksas sastāda
5418,05 €, ELFLA atbalsta intensitāte 90%
jeb 4876,24 €.
Informāciju sagatavoja S.Tabore

Kultūras pasākumi
Lauksaimnieku, uzņēmēju un amatnieku balle
Emeritu Graudumnieci. Katrs nominācijas ieguvējs saņēma
koka balvu ar „zelta”
laukakmeni.
Azartiskākie pasākuma apmeklētāji
piedalījās īpašā loterijā, kurā ikviens
varēja laimēt saimniecībā
noderīgas
lietas.
Pozitīvas emocijas
un smieklus radīja
viktorīna, kurā visi
Pēc vairāku gadu pārtraukuma,
Baltinavā atkal notika novada lauksaimniekiem, uzņēmējiem un amatniekiem veltīts pasākums – balle.
Pasākumu organizēja kultūras nama
vadītāja Gunta Pudnika, kopā ar lauku
attīstības speciālisti Sarmīti Tabori.
Svētku uzrunas teica novada domes
priekšsēdētāja Lidija Siliņa, Sarmīte
Tabore, pārstāvji no LLKC Balvu
nodaļas- Ivars Logins un Liene
Ivanova.
Pasākuma organizatores, par nopelKlātesošos uzrunā LLKC Balvu nodaļas
niem dažādās jomās, sumināja aktīvos pārstāvji - Ivars Logins un Liene Ivanova.
un darbīgos baltinaviešus. Par nozīmīpasākuma apmeklētāji tika sadalīti 3 kogu ieguldījumu piensaimniecības attīstībā mandās, lai savā starpā sacenstos zināšanās
godalgu saņēma Andris Keišs; par veikpar lauksaimniecību un amatniecību gan
smīgu projekta „Jaunie lauksaimnieki” reaLatvijā, gan Baltinavā. Klātesošie atsvailizāciju apbalvoja Gati Siliņu; par gaļas
dzināja savas zināšanas arī par Baltinavas
liellopu nozares attīstības veicināšanu tika
vēsturi, atbildot uz dažādiem jautājumiem.
sumināts Jānis Zālītis. Staņislavs Ločmelis
Kā atzina novada domes priekšsēdētāja,
saņēma balvu par netradicionālās lauksaimšis vakars bija lieliska iespēja, lai atpūstos
niecības attīstību; Arti Boldānu apbalvoja
no ikdienas rūpēm un darbu kalniem, lai
par prasmīgu vidējās saimniecības izveidokopā ar draugiem un tuviniekiem izdejotos
šanu; par amata meistara tradīciju atdzīviskaistas mūzikas pavadībā.
nāšanu klātesošie sumināja Aigaru Keišu.
Par ieguldījumu tirdzniecības jomā balvu
Teksts, foto: Madara Balode
saņēma Antoņina Jevdokimova, par apzinīgu darbu veterinārajā praksē sveica
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Jaunieši tiekas sadraudzības vakarā
„Mafeja. Baļtynovas mafeja. Jyuvsīm
šūvokor ir tys gūds redziet eļitāruokuos
mafejas puorstāvjus, nu kurīm beistuos
i krīvu i itāļu mafejas. Ja grybam, pazaruodam, ja grybam, varam pazust.
Šūvokor Jyus ešat uzaicinuoti, jū myusu
mafejā ir acabreivovušs puoris vakances
i mes tīcamies maksimāli paplašinuot
sovu grupējumu, lai to darbība byutu
jyutama kotrā dzeives nūzarie. Jyvsīm
toļka šūvokor byus unikāla īspieja
dabuot sakarus, dabuot golus Baļtynovas
mafejā,” ar tādiem vārdiem iesākās
Jauniešu sadraudzības vakars Baltinavā.
Vakars tika veidots tematiskā pasākuma
ietvaros, sniedzot komandām uzdevumu
ierasties neordinārākās, mazāk pārstāvētās
profesijas tēlā savā novadā. Ideja par šāda
veida pasākumu rīkošanu radās 2012. gada
20. janvārī, kad Baltinavas komanda ieradās uz līdzīga rakstura pasākumu Kārsavā.
Pasākuma ideja Baltinavas jauniešiem ļoti
iepatikās, un vakara noslēgumā, dodoties
mājup, atvadu vārdos tika pausts vēstījums
par atkalredzēšanos šādā pasākumā, tikai
šoreiz Baltinavā.
Baltinavas jauniešu rīkotājā pasākumā piedalījās: Krišjāņu- Bērzpils
apvienotā komanda, Kārsavas novada
komanda, Baltinavas novada komanda
un Rēzeknes pilsētas komanda. Iekļaujoties pasākuma tematikā, Krišjāņu un
Bērzpils komanda bija ģērbušies kā
sporta treneri, Kārsavas komanda- kā
dambretisti, Baltinavas komanda iejutās muzikantu lomā, bet Rēzeknes
komanda bija tērpusies kā kultūras
darbinieki. Paši organizatori visa vakara garumā tēloja Mafiju.
Pirmais no vakara uzdevumiem bija
dziesmu minēšana. Dažāda žanra latgaliešu
mūzika tika skandināta no dziesmas beigām
uz sākumu, komandām bija uzdevums atpazīt dziesmu un nosaukt tās izpildītāju.
Šajā uzdevumā vislabāk veicās Baltinavas
un Kārsavas komandām. Turpinājumā
sekoja komandu prezentācijas par sevi.

Visas komandas bija veiksmīgi sagatavojušās, tomēr pēc organizatoru domām
visspilgtāk izcēlās Kārsavas komanda, kas
prezentācijas ietvaros demonstrēja klātesošajiem savus talantus. Priekšnesums bija īss
un konkrēts, tomēr atmiņā paliekošs, kas
raisa pozitīvu smieklu devu. Viss vakars
kopumā bija piesātināts ar dažādām aktivitātēm- īsfilmu komentēšanu; kapteiņu konkursu, iejūtoties Baltinavas prezidenta
lomā; izspēlējām vārdu spēli aliass, minot
Latvijā atpazīstamu cilvēku vārdu, un vēl
daudz citas aktivitātes.
Viens no vakara īpašajiem viesiem bija
Vladimirs Oļipovs, kas publiku priecēja ar
anekdošu šovu. Visa vakara garumā ar
mums kopā bija grupa „Zaļā Gaisma”.
Vakaram tuvojoties noslēgumam, no
pasākuma apmeklētājiem bija dzirdamas
pozitīvas atsauksmes un iedvesmojoši vārdi
turpmākajām aktivitātēm. Atmosfēra visa
vakara garumā bija patīkama un jautrības
netrūka.
Pasākuma organizators Rolands Keišs,
vēlas pateikties Baltinava novada domei,

Gunai Kaņepei, Līga Carevai, Helmutam
Keišam, Austrim Keišam, Ilgvaram
Keišam, Ilgai Plešai un Vladimiram
Oļipovam par ieguldīto darbu un palīdzību
pasākuma organizēšanā un norisē. Un,
protams, milzīgs paldies pašām komandām
un komandu kapteiņiem, kas spēja savākties un atbraukt ciemos uz Baltinavu.
Teksts, foto: Rolands Keišs

DVD „Baļtinovys receptis” prezentācija

Imants Slišāns sveic Ilgu Šuplinsku.

4. novembrī Baltinavas vidusskolas
Paaudžu centrā notika Rēzeknes Augstskolas folkloras ekspedīcijas DVD
„Baļtinovys receptis” prezentācijas
pasākums.
2013. gada vasarā Rēzeknes Augstskolas
folkloras ekspedīcijas dalībnieki viesojās
Baltinavā, lai veidotu video sižetus un
intervijas ar mūsu puses iedzīvotājiem, par
tradicionālajiem latgaļu ēdieniem, iecienītākajiem ēdieniem katrā saimē. Ekspedīcijas laikā kopumā nofilmēts ap 12 stundu
garš video, taču filmā šie video samontēti
uz 1 stundu.
Iesākoties pasākumam, Baltinavas vidusskolas direktors Imants Slišāns klātesošos
sveicināja nozīmīgajā pasākumā. Direktors
pateicās Rēzeknes Augstskolas pārstāvjiem
par ieguldīto darbu, Baltinavas popularizēšanu, latgalisko vērtību dokumentēšanu. Arī
novada domes priekšsēdētāja Lidija Siliņa

teica pateicības vārdus par apjomīgo
darbu, ieguldītajām pūlēm. Baltinavas
himnu nodziedāja Baltinavas vidusskolas ansamblis „Vērmelīte”.
Filma sastāv no vairākām daļām, kurās
baltinavieši atklāj savas „Spēka receptes”, raksturo Baltinavas iedzīvotājus,
sniedz ieskatu novada vēsturē, stāsta
atmiņas par bērnībā iecienītākajiem
ēdieniem, kā arī savas ēdienu gatavošanas receptes.
Pēc filmas noskatīšanās RA pārstāvji,
pasniedzēja Ilga Šuplinska, Sandra
Ūdre pateicās atsaucīgajiem baltinaviešiem, kas iesaistījās video sižetu tapšanā.
Ar visiem iznākušajiem DVD, kas tapuši
folkloras ekspedīciju laikā vairāku gadu
garumā, iepazīstināja Angelika Juško –
Štekele.
Baltinavieši katrs tika pie sava „Baļtinovys receptis” DVD eksemplāra, apbalvoti
tika arī tie stāstnieki, kuru sižeti filmā
netika iekļauti. Pasākuma oficiālās daļas
izskaņā savu muzikālo sveicienu izdziedāja
etnogrāfiskā ansambļa dziedātājas, Marijas
Bukšas akordeona spēles pavadījumā.
Tā kā filma tika veidota par tradicionālajiem ēdieniem, pasākuma dalībnieki katrs
sarūpēja savus gatavotos tradicionālos
ēdienus, uzkodas. Pēc pasākuma, pie
kafijas tases, pārrunājot iespaidus par filmu,
dalībnieki degustēja sagādātos ēdienus.
Teksts, foto: Madara Balode
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Sabiedriskās aktivitātes

Skolu ziņas

Iedegta pirmā svecīte adventes vainagā
Advente ir kristiešu liturģiskā gada sākums. Tā ievada baznīcas liturģiskā gada
Ziemassvētku ciklu, kurš ilgst līdz Lieldienu
cikla sākumam - devītajai svētdienai pirms
Lieldienām. Advente tiek saistīta ar gavēni,
mieru, klusumu un pārdomām. Šogad advente sākās pašā novembra mēneša izskaņā30. novembrī. Kristiešiem šis gaidīšanas
laiks saistīts ar gavēni, mieru, klusumu un
pārdomām, ko, protams, var pārņemt ikviens no mums.
Adventi raksturo divi vārdi – atnākšana un gaidīšana, ko itin labi var attiecināt uz svecītes
aizdegšanu vainagā. Pirmajā Adventē aizdedzot svecīti, ir atnākusi Advente, bet ar skatieniem liesmiņā tiek gaidīti Baznīcas svētki – Jēzus Kristus dzimšana. Un tā, katras nedēļas
pēdējā dienā, svētdienā, esam par vienu sveces liesmiņu tuvāk Ziemassvētkiem. Kā zināms,
četrām svecēm adventes vainagā
ir sava nozīme: pirmā tiek saukta
par pravieša sveci (cerība, kas ir
Kristus), otrā ir Betlēmes svece
(universālais aicinājums uz Pestīšanu), trešā - ganiņu svece
(prieks) un ceturtā - eņģeļu svece
(mīlestība).
Sagatavojuši savus vainagus
mājās, padarījuši darbus, baltinavieši svētdienā īsi pirms pusdienlaika devās uz katoļu baznīcu, lai
piedalītos pirmās svecītes iedegšanā baznīcas adventes vainagā.
Šogad katru svētdienu svecītes
iedegs novada skolu pārstāvji. Gods iedegt pirmo svecīti tika piešķirts Mūzikas un mākslas
skolas skolotājām un skolēniem. Skolas pārstāvji izdziedāja skaistas dziesmas, sveicot klātesošos nozīmīgajos svētkos.
Prāvests Staņislavs Prikulis klātesošos aicināja padomāt par adventes laika, gavēņa nozīmīgumu ikviena cilvēka dzīvē, domāt labas domas.
Teksts, foto: Madara Balode

„Mūža ieguldījums” Lucija Kaša

„Lucija ir čakla un enerģiska. Viņas nopelni ir baznīcas kopšana, pušķošana, svētku
noformēšana. Nesavtīga sava darba veikšana. ” šie ir tikai pāris labi vārdi, kas tika
rakstīti par Luciju Kašu aptaujas anketās
konkursam „Baltinavas novada Gada
cilvēks 2014”. Lucija saņēma balvu kategorijā „Mūža ieguldījums”.
Kad sastapu Luciju, viņa cītīgi gatavoja adventes vainagu, lai jau svētdien tajā taptu
iedegta pirmā svecīte. Lūcija pastāstīja par
saviem jaunības gadiem, mīlestību pret
baznīcu un ikdienas gaitām.
„Esmu dzimusi Briežuciemā, pēc vidusskolas strādāju Daugavpilī, fabrikā. Daugavpilī
iepazinos ar Jāni Keišu, kurš bija ieradies, lai
dziedātu ar baznīcas kori. Apprecējāmies.
Atnācām dzīvot uz Baltinavu. Tad jau strādāju Baltinavā, līdz pat pensijai. Pēc darba
piekalpoju baznīcā gan Daugavpilī, gan Baltinavā. Pat komunisma laikā, kad daudzi
baidījās.”
-Kā Jums radusies ieinteresētība par baznīcu,
Dievu? Vai vecāki to ieaudzināja?
„Mana mamma bija dievticīga, jau no
bērnības kopā ar viņu devos uz baznīcu. Jāpiebilst, labprātīgi, jo jau no bērnības uzskatīju baznīcu par tuvu.”
-Kā ar saviem bērniem, mazbērniem- vai
labprāt dodas uz baznīcu?
„Man ir 2 dēli, 1 meita un 7 mazbērniņi.
Bērni labprāt gāja uz baznīcu Baltinavā,
tagad to dara savās pilsētās. Mums ģimenē
bija pieņemts, ka līdz 18 gadiem bērni uz

baznīcu dodas kopā ar vecākiem, pēctam tā
ir pašu izvēle. Bērni baznīcu regulāri
apmeklē vēl šodien.”
-Kā ar ikdienu- ar ko nodarbojieties brīvajā
laikā, atpūtas brīžos?
„Jāteic, viss mans brīvais laiks paiet darbā
pie baznīcas. Gatavoju noformējumus svētkiem. Patīk smalki darbi. Liels paldies jāteic
Lilitai Kūkojai, jo pateicoties Lilitai apguvu
floristiku, noformēšanu. Lilita bieži palīdz
gan ar padomu, gan ar čaklu roku. Vienai ir
ļoti grūti. Kādreiz vēl vasarā ļoti patika
doties svētceļojumos. ”
-Kā uzskatāt, kāpēc ir svarīgi doties uz
baznīcu?
„Uzskatu, ja cilvēks nāk uz baznīcu, tad
viņam dzīvē kopumā viss veicas labi. Cilvēks
visu dara ar Dieva svētību. Man personīgi,
pēc baznīcas apmeklējuma ikreiz rodas neizsakāms prieks un sirdssiltums. Ir prieks par
katru padarīto darbiņu baznīcas labā. Pat

Aktivitātes BVSK

Dodamies lāpu gājienā

Šogad - 2014. gadā aprit 100 gadi, kopš I Pasaules kara sākuma, bet 1918. gadā 11.
novembrī pasaules valstis pārtrauca karadarbību un noslēdza Kompjeņas pamieru.
1919. gada 11. novembris Latvijas iedzīvotājiem ir Lāčplēša diena – uzvaras diena
pār bermontiešiem brīvības cīņu laikā. Lai atcerētos šos notikumus un godinātu
kritušos, Baltinavas iedzīvotāji 11. novembra pēcpusdienā pulcējās pie novada domes
ēkas.
Pasākums sākās ar svinīgu brīdi, kura laikā Baltinavas vidusskolas vēstures skolotāja un
skolēni atgādināja par I Pasaules kara notikumiem. Klātesošos uzrunāja arī novada domes
priekšsēdētāja Lidija Siliņa. Sarkanā magone pasākuma dalībnieku rokās bija kā piemiņas
simbols kara upuriem un apņemšanās dzīvot zem mierīgām debesīm. Sapulcējušies
baltinavieši- skolēni, pedagogi, vecāki, domes darbinieki un citi iedzīvotāji, Baltinavas
Mūzikas un mākslas skolas pūtēju orķestra pavadībā devās lāpu gājienā uz Gubas kapiem.
Šajā kapsētā ir apglabāts Voldemārs Mīlbergs. Viņš cīnījās Latgales partizānu pulkā un
kaujās pret Sarkano armiju pie Ančipovas tika ievainots. Baltinavas katoļu draudzes
prāvests Ivars Vigulis iesvētīja piemiņas akmeni un aizlūdza par kritušo dvēselēm. Skanēja
Baltinavas vidusskolas
jauniešu dziedātās dziesmas.
Klātesošie ar ziediem,
aizdegtām svecītēm un
klusuma brīdi godināja
kritušos cīnītājus, kas
atdeva savas dzīvības par
brīvu un neatkarīgu
Latviju.
Teksts, foto:
Inta Ludborža,
Baltinavas
vidusskolas vēstures
skolotāja

Mazpulcēni Latgales novada mazpulku projektu forumā
31. oktobrī norisinājās Latvijas Mazpulku
rudens projektu forums Rēzeknē, kura
laikā labākie Latgales mazpulcēni prezentēja savus šī gada rezultātus un
sasniegumus. No Latgales malu
malām mazpulcēni tikās Rēzeknē
Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā „Zeimuļs”. Forums
tika atklāts ar dalībnieku kopā
sasaukšanos, un tirgus plača atklāšanu, lauku labumu tirgošanu, kam
tālāk sekoja mazpulcēnu, kas
veiksmīgi izstrādājuši un aizstāvējuši savus projektus vietējā mazpulka ražas skatē, labāko projektu
prezentācijas. Arī no Baltinavas
vidusskolas mazpulka septiņas jaunietes devās uz forumu - Justīne,
Krista, Egija, Megija, Eva, Viktorija, Agrita.
Eva Kaša un Viktorija Kušnire aizstāvēja
savus projektus un šajā lielajā dalībnieku konkurencē guva atzinīgus vārdus no žūrijas.
Eva Kaša tika slavēta par savu lielo ieinteresētību un mīlestību pret trušiem (projekts
„Trušu pilsētiņa manās sētā”), kā dāvanu
saņemot kalendāru nākamajam gadam un
sertifikātu. Savukārt, Viktorija saņēma gan
sertifikātu, gan arī pateicības rakstu par projektu „Mans dzimtas koks”. Evas Kašas vecāki, pateicībā par lielo atbalstu meitas
projekta izstrādē, no Mazpulku padomes
priekšsēdētājas vietnieces pateicības rakstu un

ābelītes stādu.
Viktorija pēc pasākuma, daloties savos iespaidos, saka: „Forums likās pārdomāts un
interesants, kaut arī
nedaudz
nogurdinošs.
Sadraudzējos ar kaimiņu
Rekavas mazpulka meitenēm un labi pavadīju
laiku.”. Arī Eva atzīst, ka
diena bija interesanta un
izdevusies un piebilst:
„Protams, kā jau pirms
katras uzstāšanās traucēja
koncentrēties neliels uztraukums. Iepazinos ar
jauniem trušu audzētājiem. Daudz jauna uzzināju par trušiem. Ar gidi
gājām nelielā ekskursijā pa Rēzekni.
Apmeklējām izstādi „Rēzeknes Uzņēmējs”.
Apmeklējām arī jauno teātri, kur redzējām
nelielu daļu no šī brīža aktuālās izrādes
„Francis”. Es ļoti priecājos, ka manai ģimenei uzdāvināja ābeli no Arvīda Bļodnieka.
Man uzdāvināja arī kalendāru no Latvijas
šķirnes trušu audzētāju asociācijas.”
Diena tiešām bija gara, bet iedvesmas pilna.
Mēs smēlāmies idejas jauniem darbiem,
jauniem projektiem.
Teksts, foto: Baltinavas vidusskolas
mazpulka vadītāja Laura Meščanova

Ekskursija Rēzeknes pusē
tad, kad tikai izmazgāju grīdas, mājās atnāku
ar pacilājuma sajūtu.”
-Ko Jūs vēlētu baltinaviešiem adventes
laikā?
„Vēlēšu Mātes Terēzes vārdiem no Kalkutas
lūgšanas:
Dzīve ir brīnišķīga, rūpējies par to.
Dzīve ir mīlestība, priecājies par to.
Dzīve ir skumjas, pārvari tās.
Dzīve ir dziesma, izdziedi to.
Dzīve ir cīņa, piedalies tajā.
Dzīve ir prieks, esi tā cienīgs.
Dzīve ir dzīvība, aizstāvi to. Amen.”
Madara Balode
Foto: Madara Balode,
Lucijas Kašas personīgais arhīvs

Baltinavas vidusskolas 5. klase kopā ar
skolotāju Agitu Zelču 4. novembra rītā
devās ekskursijā uz Rēzekni. Vispirms klase
devās uz peintbola klubu „Priežupe”. Vesels
piedzīvojums jau bija gatavošanās peintbola
spēlei - bija jāģērbj īpašas aizsargvestes, kombinezoni, maskas, cimdi, bija jāmācās darboties ar ieroci. Tad spēle varēja sākties! Skolēni
peintbolu spēlēja pirmo reizi mūžā, emocijas
bija visdažādākās – bailes, satraukums, azarts un prieks.
Nākamais apskates objekts bija Ančupānu skatu tornis. Bērni nemaz nebaidījās no augstuma
un novērtēja Latgales plašumus un dabas skaistumu. Tālāk ceļš turpinājās uz Rēzeknes centru,
kur skolēni apskatīja Rēzeknes pilsdrupas un radošo centru „Zeimuļs”.
Kopīgā klases atpūta bija izdevusies!
Teksts, foto: Agita Zelča, Baltinavas vidusskolas 5. klases audzinātāja
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Dalība konkursā „ Zīmē ar Prieku!”

Mūzikas un mākslas skolā
Alojas novada dome sadarbībā ar Latvijas
Komponistu savienību, J. Vītola Latvijas
Mūzikas akadēmijas Kompozīcijas katedru,
Latvijas Mūzikas skolām un Rīgas Latviešu
biedrības Mūzikas komisiju rīkoja Jaunrades
dziesmu konkursu „Kas mēs bijām, būsim,
esam”. Konkursa mērķis bija veicināt
Latvijas Mūzikas skolu bērnu koru attīstību,
rosināt jaunos komponistus radīt saturīgas,
latviskas dziesmas bērnu korim. Konkursa dalībnieki bija mūzikas skolu audzēkņi, mūzikas
vidusskolu audzēkņi, akadēmijas studenti, jaunie
komponisti līdz 30 gadu vecumam.
Jaunākajā grupā startēja divas Baltinavas
Mūzikas un mākslas skolas audzēknes- Viktorija
Kušnire un Marika Graudumniece, vecākajā
grupā piedalījās mūzikas teorijas skolotāja
Solvita Bukša. 1. kārtā tika atlasīti labākie skaņdarbi atskaņošanai, publiskojot devīzes, bet
nenosaucot autora vārdus. Gan skolotājas, gan
meiteņu komponētās dziesmas žūrija izvirzīja
konkursa 2. kārtai. Žūrijas komisija sastāvā bija
komponisti- Selga Mence, Ēriks Ešenvalds, mūzikas pedagoģe, diriģente- Māra Skride.
2. kārtā izvirzītās dziesmas izpildīja mūzikas
skolu kori, šī gada oktobrī konkursa finālā Alojā.
Pirms tam izvirzīto dziesmu autori saņēma žūrijas ieteikumus un mūzikas skolu koru diriģentu
kontaktus, lai varētu sadarboties ar kori dziesmas
iestudēšanā.
Viktorijas Kušnires dziesmu „ Lai mēnesim
viegli...” ar Māras Zālītes vārdiem iestudēja
Alojas Mūzikas skolas koris, Marikas Graudumnieces dziesmu „Visu vari, ja mīli pavasari” ar
Jāņa Sudrabkalna vārdiem izpildīja Pētera
Barisona Aizkraukles Mūzikas skolas koris.
Solvitas Bukšas dziesmu „Kam jābūt” ar Diānas
Ivanovas vārdiem dziedāja Smiltenes Mūzikas
skolas koris.
Jaunās komponistes saņēma Rīgas Latviešu
biedrības un Alojas novada domes priekšsēdētāja
Valda Bārdas Pateicības rakstus. Skolotājai
Solvitai Bukšai tika piešķirta 2. vieta un prēmija,
bet Viktorija Kušnire saņēma veicināšanas
prēmiju.
Jautāju konkursa dalībniecēm par konkursa
norisi, muzikālajām gaidām.
Solvita Bukša
-Kā nolēmāt piedalīties šajā konkursā?
„Darbā skolotājiem piedāvāja izpētīt dažādu
konkursu nolikumus, starp kuriem bija arī šis
kompozīciju konkurss. Nolēmu aprunāties ar
savām 8.klases meitenēm (Viktoriju Kušniri un
Mariku Graudumnieci), kuras nekavējoties pieņēma šo izaicinājumu – komponēt savu dziesmu
(konkursā drīkstēja pieteikties dažādās vecuma
grupās). Pati arī centos ķert izdevību uzrakstīt
ko jaunu.”
-Vai tas bija sarežģīti - radīt savu dziesmu šim
konkursam?
„Grūtāk bija iedomāties, kādu tekstu varētu
ņemt par pamatu dziesmai. Šajā jautājumā man
palīdzēja mana māsa Diāna Ivanova, kura ir
dziesmas „Kam jābūt?” vārdu autore. Ja ir
vārdi, tad pārējais „aiziet pašplūsmā”...”
-Vai iepriekš, pirms šī konkursa, mēdzāt sacerēt
savas dziesmas, dziesmu vārdus?
„Jā, ir gadījies rakstīt dziesmas dažādiem sastāviem. Ļoti bieži tās ir bijušas reliģiska tipa
dziesmas, savukārt laicīgās dziesmas visbiežāk
ir bijušas pasūtījuma darbi.”
-Vai mūziku kā savu aicinājumu izjūtat jau no
bērnības, vai interese par to radusies vēlāk?
„Jā, jau bērnībā sapņoju par to, ka es varētu
būt mūzikas pedagoģe. Soli pa soli tika iegūta
muzikālā izglītība un arī kārotais darbs. Uzskatu, ja mūziķa profesija patiešām ir cilvēka
aicinājums, tad interese par to nezudīs nekad.”
Viktorija Kušnire
-Kā nolēmāt piedalīties šajā konkursā?
„Šajā konkursā piedalīties mudināja mana
solfedžo skolotāja, Solvita Bukša. Viņa man piedāvāja piedalīties un es piekritu.”
-Vai tas bija sarežģīti - radīt savu dziesmu šim
konkursam?
„Sarežģīti nebija, jo vārdus aizņēmos no
rakstnieces Māras Zalītes, kuras dzeja bija tajā
brīdī obligāti jālasa literatūrā. Un melodija pati
atnāca ar mūzu, tā radās dziesma.”
-Vai dzirdējāt kori izpildām Jūsu dziesmu?
„Ja godīgi, es neesmu dzirdējusi manu dziesmu
kora izpildījumā. Tajā dienā es nevarēju tikt uz
Aloju, lai piedalītos visā noslēguma koncertā un
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Jauno komponistu panākumi
apbalvošanā. Taču es
joprojām sazinos ar kora
(Rīgas
Dambrovska
Mūzikas skolas kora
„Strautiņš”) diriģenti
Laimdotu Ivuli, viņa
teica, ka nodziedāja ļoti
labi, harmoniski un daudziem klausītājiem ļoti
patika.”
-Vai iepriekš, pirms šī
konkursa, mēdzāt sacerēt savas dziesmas,
dziesmu vārdus?
„Pirms konkursa es sacerēju mazas dziesmiņas, parasti jau vienbalsīgas. Melodija nāk
vispirms un tikai pēc tam vārdi pielāgojas
melodijai.”
-Vai vēlētos kādreiz sacerēt savu dziesmu skolas korim, novada korim?
„Jā, vēlētos. Skolas korim varbūt sakomponēšu
kādu dziesmu. Bet novada korim, lai sacerētu,
tur vajag dziesmu ar dzīves pieredzi un kvalitāti,
lai kaut kur uzstātos. Kas to lai zina! Varbūt arī
tas kādreiz notiks.”
-Vai savu nākotni, profesiju plāno saistīt ar mūziku?
„Mūzika man ir viss. Es bez tās nespēju. Iespējams saistīšu, bet ja nē, tad tāpat mūzikai manā
dzīvē būs ļoti liela nozīme.”
Marika Graudumniece
-Kā nolēmāt piedalīties šajā konkursā?
„Nolēmu piedalīties konkursā, jo tas šķita kaut
kas nebijis un aizraujošs. Konkursa nosaukums
„Kas mēs bijām, būsim, esam” mani ļoti ieintriģēja un vēlējos uzzināt, vai tas būs manos
spēkos, uzrakstīt pašai savu dziesmu. Protams,
liela loma bija arī skolotājas Solvitas Bukšas
viedoklim un atbalstam. ”
-Vai tas bija sarežģīti - radīt savu dziesmu šim
konkursam?
„Vienmēr esmu apbrīnojusi visus komponistus,
ar plašu dziesmu un skaņdarbu repertuāru,
tādēļ, kad pati ķēros pie dziesmas rakstīšanas,
galvenais bija sagaidīti īsto noskaņojumu un
„mūzu”. Pats grūtākais bija atrast manai iecerētajai melodijai vārdus. Grūti rakstīt bija tad,
kad nebija garastāvokļa un iedvesmas, bet, kad
bija gan „mūza”, gan labs garastāvoklis darbs
ritēja ļoti raiti un produktīvi.”
-Vai dzirdējāt kori izpildām Jūsu dziesmu?
„Diemžēl savu dziesmu nedzirdēju kora izpildījumā, jo nebija iespējas aizbraukt uz Aloju,bet,
kad saņēmu e-pastu no konkursa organizatores,
par to, ka manu dziesmu
izpildīs Pētera Barisona
Aizkraukles
mūzikas
skolas koris, man bija lepnums par padarīto darbu
un, protams, par to, ka
dziesmā ieguldītais laiks
un darbs nav bijis
veltīgs.”
-Vai iepriekš, pirms šī
konkursa, mēdzāt sacerēt
savas dziesmas, dziesmu
vārdus?
„Pirms konkursa nemaz nebiju iedomājusies
par iespēju rakstīt savu dziesmu. Dziesmu melodijas un vārdi tika sacerēti tikai klases kolektīvā kādam pasākumam, piemēram, častuškas
sadraudzības vakaram vai velo- braucienam.”
-Vai vēlētos kādreiz sacerēt savu dziesmu skolas korim, novada korim?
„Neuzskatu, ka manas iemaņas ir tik lielas, lai
varētu uzrakstīt kvalitatīvu dziesmu skolas vai
novada korim, tik lielu atbildību man būtu bail
uzņemties, toties sava prieka pēc, labprāt uzrakstīšu vēl kādu dziesmu.”
-Vai savu nākotni, profesiju plāno saistīt ar mūziku?
„Mūzika ir tuva gan man, gan manai ģimenei
un ar to labprāt nodarbojos savā brīvajā laikā,
bet nākotnes profesiju nedomāju saistīt ar mūziku, bet noteikti domas vēl daudzreiz mainīsies.
Protams, klavierspēles iemaņas arī neatstāšu
novārtā.”
Madara Balode
Foto: Madara Balode,
Marikas Graudumnieces privātais arhīvs

Bērnu fonds „Eurika” oktobra sākumā izsludināja konkursu – „ Zīmē ar Prieku!”
Tajā varēja piedalīties ikviens skolēns, gan
klase kopā. Konkursa galvenās tēmas – Dabas
skaistums, Prieks dzīvot, Ziemas Saulgrieži
un citas.
Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas 7. klases
audzēknes Līna Pundure un Samanta Šubrovska,
kā arī 5.klases audzēkne Madara Circene nolēma
piedalīties konkursā, ieskanēja savus zīmējumus
– apsveikumus Ziemassvētkos un aizsūtīja uz
Bērnu fonda mājas lapu www.eurika.lv.
Labāko darbu autori saņems Ziemassvētku
apsveikuma kartiņas ar savu zīmējumu, bet populārāko darbu autori iegūs pārsteiguma balvas. Ar bērnu zīmētām apsveikuma kartiņām biedrība „Eurika” vāc līdzekļus medicīnas
iekārtām, lai palīdzētu bērniem slimnīcās ātrāk kļūt veseliem.
Teksts, foto: skolotāja Lilita Kūkoja

Veidojam izstādes

Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā no
13.- 28. novembrim bija skatāma audzēkņu
radošo darbu izstāde.

Teksts, foto: skolotāja Lilita Kūkoja

Advente, vainagu gatavošana
27. novembrī Baltinavas Mūzikas un
mākslas skolā notika radošā darbnīca Adventa vainagu izgatavošana.
Šajā darbnīcā radoši un aktīvi darbojās skolas skolotāji un tehniskie darbinieki, kā arī
Baltinavas vidusskolas 6.klases meitenes.
Darba gaitā tapa skaisti un savdabīgi Adventa vainagi, ko katrs dalībnieks ar lielu
prieka un gandarījuma sajūtu lepni nesa
mājās, lai aizdegtu pirmo Adventa svecīti.
Teksts, foto: skolotāja Lilita Kūkoja

Notikumi PII
14. novembrī Baltinavas pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi ar skolotājām
aicināja vecākus uz pasākumu, veltītu Latvijas dzimšanas gadadienai „Skaista mana
tēva sēta”. Bērnus sētā ziņkārīgais sagaidīja gailis (skolotāja Aļona), kuram bērni
un sētas saimniece (skolotāja Skaidrīte)
bija sagatavojuši dzejoļus, dziesmas un
rotaļas par mežiem, pļavām, dzīvniekiem.
Taču gailis gribēja redzēt Rīgas gaili, un
tāpēc bērni devās ceļojumā ar vilcienu uz
Rīgu. Katram tika izsniegta biļete -piesprausta lentīte Latvijas karoga krāsās.
Ceļojuma beigās bērnus gaidīja pārsteigums – salūts.
Teksts, foto: PII vadītāja Ilze Ločmele

Aktivitātes BKI

Pankūku ballīte

12.oktobri profesionālās izglītības programmas skolēni gaidīja ar lielu nepacietību, jo
galdnieku palīgi bija iecerējuši klases vakaru - „Pankūku ballīte”. Uz šo vakaru ielūdza
arī pavāru palīgus. Satraukums bija liels, jo gribējās parādīt, ka arī galdnieki prot strādāt virtuvē
un gatavot garšīgas pankūkas. Jau nedēļu iepriekš tika pārspriests par to, kāda veida pankūkas
ceps, kādi un cik produkti būs nepieciešami. Tika sadalīti pienākumi, meklētas atrakcijas.
Nolēma pagatavot piecu veidu pankūkas: ar biezpienu, ķirbi, āboliem, kartupeļu un putras. Pēcpusdienā visi ķērās pie darba un mācību virtuve sāka pildīties ar patīkamu smaržu. Katram iznāca cept kāda veida pankūkas, iepriekš visiem kopā sagatavojot mīklu. Visilgāk pie plīts
darbojās Ļena.
Klases vakara sākumā bija sagatavotas krāsainās lapiņas, lai katrs varētu nobalsot par garšīgāko
pankūku. Uzvarēja kartupeļu pankūkas. Patriotiskās nedēļas ietvaros viena no atrakcijām bija
– atminēt Latvijas pilsētas un parādīt tās kartē. Skaļus aplausus izpelnījās Aļonas, Oksanas un
Ivana priekšnesumi – dejas, jautrību sagādāja arī deja ar slotu. Pēc pasākuma skolēni bija noguruši, bet priecīgi un sāka kalt plānus nākošajam kopīgajam vakaram.
Teksts: Internāta skolotāja E. Keiša

Brīvajā laikā galda teniss
Otrā stāva vestibils ir aktīvākā skolas telpa, jo šeit izvietots galda teniss un tas ir populārs
brīvā laika pavadīšanas veids. Novembrī skolēnu vidū tika organizētas galda sacensības,
kas izvērtās sīvā cīņā. Decembra sākumā tiks noskaidroti uzvarētāji.
Teksts: Skolotāja Gunita Prokofjeva
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2014. gada novembris
Dāvanas no Latvijas Bērnu un
bāreņu fonda
Pēdējās novembra dienās skolas vadība
saņēma aicinājumu braukt uz Rīgu pēc
dāvanām. Tās ir lietas, kas atvieglos skolas
darbu un veicinās skolas vides labiekārtošanu. Latvijas Bērnu un bāreņu fonds rūpējas
ne tikai par internātskolu, skolēniem, gādājot
viņiem svētku dāvanas vairākas reizes gadā,
bet rūpējas arī par skolas materiāltehnisko
bāzi. Esam saņēmuši vērtīgus papildinājumus
gan kancelejas preču klāstā, gan skolēnu
apģērbos. Šoreiz „fondiņš” sagādāja divus
dīvānus, sniega pūtēju, kas atvieglos skolas
tehniskā personāla darbu ziemas sezonā, un
ledusskapi, kas klusi darīs savu darbu un laidīs
pelnītā atpūtā veco elektroierīci. Skolas kolektīvs ir pateicīgs čaklajiem Latvijas Bērnu un
bāreņu fonda darboņiem – prezidentam Jurim,
aktīvajām Inārai un Kristīnei, kas rūpējas par
skolas sadzīvi esot Rīgā.
Teksts: Skolotāja Gunita Prokofjeva

Uzburam pasaku
Skolas noformējuma ideja un vēstījums ir
tas stāsts, kurš mūs pavadīs visu svētku
gaidīšanas laiku un priecēs svētkos. Šī gada
tēma ir eņģeļi, tā ievijās svētku pasākumā, kā
arī skolas un novada kultūras nama zālē
iesoļoja ar skolas direktora vietnieces V.
Kubuliņas radošajām idejām un nepagurstošo
darbu. Skolas telpas arī ir pielidojušas pilnas
ar maziem eņģeļiem, piebirušas zvaigznes
logu un telpu noformējumā. Darāmo darbu
saraksts ir izpildīts. Skolas vadība izsaka
pateicību pedagoģiskajam un tehniskajam
personālam, kurš ir veicis daudz papildus
darba, lai sagatavotos skolu starpnovadu
pasākumam – Adventa ieskaņās.
Teksts: Skolotāja Gunita Prokofjeva

Atzīmējam Lāčplēša dienu
Tradicionālais Baltinavas novada piemiņas brīdis par godu karavīriem, kas cīnījās
ar Bermonta karaspēku, lai pierādītu
latviešu sīksto dabu, ir notikums, kurā
labprāt piedalāmies arī mēs. Klusi pieminām, dodamies nolikt svecītes vai ziedus
nezināmā karavīra kapavietā. Skolēnu emocijas plūst pāri malām, jo šis ir īpašs notikums
skolas dzīvē – vienoties ar baltinaviešiem
kopīgās pārdomās par notikušo, un lāpas gaismiņā skatīties ar cerību par mieru pasaulē.
Skola novembrī iegūst latvisku noformējumu, daļu noformējuma veido grupu audzinātāji kopā ar skolēniem un par kopējo skolas
tēlu šinī laikā gādā Violenta Kubuliņa. Auseklīši, ozollapas sarkanbaltsarkanās krāsās ir šī
gada skolas sejā, sagaidot valsts svētku
mēnesi.
11. novembrī Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas skolēni pulcējās sporta hallē, lai
piedalītos Lāčplēša dienai veltītā pasākumā.
Sporta skolotāji zēniem bija sagatavojuši
dažādus individuālus pārbaudījumus: palēcieni ar lecamauklu, roku saliekšana un iztaisnošana, hanteļu un stangas cilāšana,
pievilkšanās, basketbola bumbas metieni
grozā ar aizsietām acīm un vingrošanas riņķa
apļošana uz gurniem. Skolēni azartiski iesaistījās sacensībās un demonstrēja savu spēku,
izturību, lokanību un veiklību.
Apkopojot rezultātus, tika noskaidroti
labākie – visstiprākais skolā ir Andis
Timenieks, kurš uzvarēja trijos pārbaudījumos. Pievilkšanās vingrinājumā nepārspēts,
palika Arnis Breida. Metienos grozā 1. vietu
dalīja Aleksandrs Jerjomins un Artūrs
Tumarevičs. Palēcienos ar lecamauklu
visātrākais – Andrians Jansons. Visjautrākajā
un virtuozākajā sacensībā, vingrojumā ar
riņķi, nepārspēts palika Jānis Pipcāns.
Pēc sacensībām puiši jutās patīkami noguruši
un gandarīti par sasniegtajiem rezultātiem.
Skolas meitenes, kuras bija ļoti aktīvas līdzjutējas atzina, ka arī skolas meitenes labprāt
apliecinātu savas spējas un prasmes šādās
sacensībās.
Teksts: Sporta skolotāja Janīna Keiša

Baltinavas novada domes informatīvais izdevums
Boulinga mači turpinās
Cīnāmies boulinga zālē jau vairākus
gadus un gribam kļūt par čempioniem!
Skolēniem iespēju apmeklēt boulinga turnīrus Rīgā t/c Riga Plaza piedāvā skola, sadarbībā ar Latvijas Bērnu un Bāreņu fondu.
Fonda prezidents Juris Bricis pats ir šī spēles
profesionālis un ir ļoti priecīgs iepazīstināt
Latvijas internātskolu jauniešus ar šo spēli.
Skolēni Rīgu apmeklēja 10. novembrī. Nākamais brauciens tiek plānots decembra sākumā.
Teksts: Skolotāja Gunita Prokofjeva

Svētā Mise mazliet
skumjās noskaņās
Tradicionālās Sv. Mises notiek reizi
mēnesi Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas aktu zālē, kura piepildās ar
klusām lūgšanām. Šī Mise bija pēdējā, kuru
celebrēja prāvests I. Vigulis. Skolēni un skolas darbinieki ir iemīlējuši patieso un sirds
gudro priesteri Ivaru, kurš ar skolēniem runāja
valodā, ko viņi saprot, sirds valodā – vienkārši
un patiesi. Mācībās teiktie vārdi paliks mūsu
sirdīs un priestera izpildītā Ave, Marija
Adventa gaidīšanas pasākumā Baltinavas K/N
būs skaņdarbs, kas skanēs atmiņās par šo
priesteri, kas nu dodas iepazīt citas Latvijas
puses ticīgos. Skolas kolektīvs ir pateicīgs
priesterim I. Vigulim par sadarbību un
atbalstu un vēl izdošanu turpmākajās gaitās!
Teksts: Skolotāja Gunita Prokofjeva

Konkursu aktivitātes
Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas
kolektīvs šajā mācību gadā ir piedalījies
vairākos valstī izsludinātajos konkursos.
Rudens sākumā skolēni brīvajā laikā pastaigās
čakli lasīja ozolzīles, kurām šogad Baltinavas
novadā bija slikta raža. Taču kopīgiem spēkiem
tika savākti 60 kg šīs dabas veltes. Oktobrī zīles
tika nogādātas Rīgas Zoodārzā ziemas krājumiem. Novembrī skolas kolektīvs ir saņēmis
pateicības rakstu par atbalstu un atsaucību,
piedaloties šajā zīļu vākšanas akcijā. Mums ir
prieks, ka zoodārza iemītnieki cienāsies ar mūsu
pusē vāktām rudens veltēm.
Rudenī Zemkopības ministrijas izsludinātajā
konkursā „Mazais pārgājiens 2014” piedalījās
arī BKI. 8. septembrī skolēni devās iepazīt
kokus dabiskajā vidē, noskaidrot dižkoku
atrašanās vietas Baltinavā. Uzzinājām kokmateriāla izmantošanas iespējas daiļamatniecības
jomā, apmeklējot „Sukrumu”, un apskatot kokmateriālu izstrādes cehu saimniecībā „Amatnieki”. Šajā dienā piedzīvoto apkopoja un
konkursā iesniedza aprakstu, foto kolāžu skolas
avīzes radošais kolektīvs.
Skolēni un skolotāja ir apmierināti par padarīto
darbu rudenī, un no Zemkopības ministrijas
saņēma pateicības rakstu un nelielus suvenīrus
(magnētisko grāmatzīmi ar Sprīdīša simboliku).

Teksts: Skolotāja Gunita Prokofjeva

BKI bibliotēkas jaunumi
Novembrī Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas lasītavā bija skatāma
informatīvā izstāde „Dievs, svētī Latviju!”.
Novembris un Latvija ... Divi vārdi, kas
saistīti ciešām saitēm. Divi vārdi, kas latviešu
patriotiskām sirdīm liek iekvēloties. Gadu
desmitus atpakaļ Nacionālajā teātrī latviešu
politiķi nebaidījās pasludināt Latviju par
neatkarīgu valsti. Lai arī kādi notikumi caurvijuši šos gadu desmitus, mūsu valsts himna
– lūgšana izlūdz svētību un aizsardzību mūsu
valstij. Dievs, svētī Latviju!
„Rakstniekam Kārlim Skalbem – 135.”- ar
šādu nosaukumu novembra sākumā skolas
lasītavā bija aplūkojama izstāde par godu
Pasaku meistaram Kārlim Skalbem. Bibliotēkā varēja pārcilāt rakstnieka grāmatas, atcerēties, kā kaķītis dabūja atpakaļ savas
dzirnaviņas, kā Ansis atrada vērdiņu, bet tā arī
neatrada laimi un kur satikt Ziemeļmeitu.
K. Skalbes pasakās attēlotas ētiskās atziņas,
kā, piemēram, cilvēka dvēseles bagātība,
sāpju skaistums, nepretošanās ļaunumam,
klusas atsacīšanās prieks un dzīves pabērnu
skaidrā, patiesā sirds.
Teksts: Bibliotekāre Sarmīte Bukša

Balts sniegs, balti ceļi, baltas domas,
balts gaidīšanas un atnākšanas laiks
Advents – laiks, kas dots cilvēkam, lai izvērtētu sevi, ieskatoties dziļākajā būtībā. Miera
un klusuma laiks, lai ieklausītos savā dvēselē, domās un novērtētu savus darbus. Tās ir 4
nedēļas, lai paspētu izdarīt nepadarīto vai pateiktu kādam nepasacīto, pirms brīža, kad
pasaulē nāks jauna dzīvība, kas nesīs cilvēkiem ticību, cerību, mīlestību.
Kad saules ir nedaudz par maz un diena nedaudz par īsu, Baltinavas Kristīgā skola aicināja
visus uz Adventa ieskaņas pasākumu. Tālu ceļu uz šo koncertu mēroja draugi no Rudzātu,
Sveķu, Raudas un Palsmanes internātpamatskolām. Ar savu klātbūtni mūs priecēja arī Baltinavas
vidusskolas, Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas skolēni, pedagogi un draudzes prāvests I.
Vigulis, Baltinavas Domes priekšsēdētāja L. Siliņa. Pasākuma priekšnesumi saviļņoja ikvienu,
liekot sirdīm sajust to, ko ar acīm reizēm saskatīt nevar – cilvēku labvēlību, apkārtējo mīlestību,
draudzību un sapratni.
Sagatavojoties Jēzus dzimšanas dienai, mēs novēlam atrast laiku, ko varam dāvāt citiem, prieku
– neko negaidot pretī. Mīlēt ikvienu tādu, kāds viņš ir – neuzspiežot savu viedokli, rūpēties vienam par otru - nevēloties izmainīt, un visiem kopā sagaidīt Ziemassvētku gaismu!
Kad pasākums izskan paliek silta pēcgarša, atceroties katra kolēģa ieguldīto darbu svētku
veiksmīgai norisei. Priecē skatītāju atsauksmes, apskāvieni, acīs mirdzošās asaras, kuras radušās
pēc emocionālā koncerta. Skaņas un gaismas simfonijas, skatoties stāstā, kurā puisītis runā ar
savu sargeņģeli un grib saprast pasauli un sevi.
Līdz koncertam BKI kolektīvs aktīvi rosījās, bija daudz ideju, darbu, kas jāpaveic līdz pasākumam. Skolas visas telpas ieguva jaunu nokrāsu, ietērpās debesu segā ar zvaigznēm un eņģelīšiem, kas spēlē klusu tikko manāmu mūziku. Baltinavas K/N zāle pārvērtās par ziemīgu
pilsētiņu zem zvaigžņu debesīm, šo brīnumu radīja sk. Violenta kopā ar kolēģiem. Kolektīvs
pārtapa par zvaigžņu mērītājiem, figūru griezējiem, dekorētājiem, noformētājiem, scenogrāfiem
un scenāristiem. Atrasta vieta brīnuma zvaigznei un atlasīti pareizie vārdi scenārijam. Virtuves
tvaika nosūcējs nepagurstoši rija cepumu saldo smaržu, putekļu lupata skrēja ar rekordlielu ātrumu. Nenogurdināmie rūķi atrada idejas, ko realizēt radošajās darbnīcās, kas kopā bija pavisam
12 – papīra plastikas brīnumi un pierādījums, tam, ka skolotāja fantāzijai robežu nav.
Ja Tu šo brīnumu vēl neesi
pieredzējis, izplāno to
nākamgad! Jo brīnumi
nebeidzas, pie mums tie
tikai sākas. Jo mēs esam pieredzējuši savus sargeņģeļus
darbībā, citādi mēs nespētu
paveikt visu.
Ticiet eņģeļiem tāpat kā
mēs!
Teksts: Radošā apvienībaMarija Skaba,
Lilita Ločmele,
Sarmīte Bukša
Foto: Gunita Prokofjeva

Viesojas mācību centrs

Braucam uz „Latvijas finieri”

„Ceļš uz laimi” ir mācību centrs, kas
piedāvā plašu lekciju klāstu. Sazinoties
ar mācību centra direktori Ilzi Apšu, vienojāmies, ka skolā organizēsim lekciju
par alkohola un narkotiku kaitīgo
iedarbību.
2014.gada 3. novembra vakarā Baltinavas
Kristīgajā internātpamatskolā ieradās pārstāvji no mācību centra „Ceļš uz laimi”, lai
pastāstītu, kā uz cilvēku iedarbojās kaitīgās
vielas.
Vieslektors no Ukrainis Konstantīns
Malomužu krievu valodā stāstīja par alkohola un narkotiku kaitīgumu. Tulks- Inga
Cironoka ar tādu pašu degsmi, žestiem,
mīmiku stāstījumu darīja interesantu.
Skolēni aktīvi iesaistījās- atbildēja uz jautājumiem, jautāja, iesaistījās lomu spēlēs.
Konstantīna stāstījums bija emociju pārpilns, ar daudziem piemēriem no dzīves un
zīmējumiem. Viņš ar vienkāršu papīra
lapiņu palīdzību skolēniem praktiski
parādīja, kā darbojas prāts. Skolēni redzēja
„indes” graujošo iedarbību.
Lai stāstījums būtu vēl saprotamāks, kopā
noskatījāmies dažas videofilmas par saprātīgas dzīves likumiem.
Pēc lekcijas skolēni rakstīja atsauksmesļoti jauka lekcija, vienkārši, uzskatāmi,
saprotami.
Visi piekrita tam, ka dzīve var būt laimīga
un piepildīta bez alkohola un narkotikām.
Pēc lekcijas mācību centra „Ceļš uz laimi”
pārstāvji skolai dāvāja kaseti „Ceļš uz
laimi” - ceļvedis uz labāku dzīvi, balstīts uz
veselo saprātu un grāmatas.
Lai gan ārā jau bija liela tumsa, ciemiņi
labprāt apskatījās skolu, sarunājās ar
bērniem, sajūsminājās par skolēnu radošajiem darbiem.

20. novembra rīta pusē Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas profesionālās
pamatizglītības grupu skolēni, kas
apgūst kokapstrādes pamatus, kopā ar
skolotāju R. Leicānu devās uz Rēzekni,
uz Latvijas lielāko kokapstrādes uzņēmumu „Latvijas finieris”.
Skolēni pirmo mācību gadu apgūst teoriju,
strādā praktiski izgatavojot kokizstrādājumus, piedalās mežu atjaunošanas akcijās
kopā ar AS „Latvijas Meži”. Skolēnu interese par apgūstamo profesiju tiek veicināta
arī piedāvājot skolēniem iepazīties ar potenciālajām darba vietām, aprunājoties ar tur
strādājošiem cilvēkiem, uzzinot prasības ar
kurām ir jārēķinās, esot darbiniekam šādā
uzņēmumā.

Teksts: Violenta Kubuliņa

Teksts: Skolotāja Gunita Prokofjeva

Pieklājības nedēļa ēdamzālē
BKI sociālo zinību skolotāji organizēja
pieklājības nedēļu ēdamzālē, lai veicinātu
skolēnu galda kultūras līmeņa celšanos.
Skolēnu grupām katrā ēdienreizē bija iespēja
nopelnīt vērtējumu, ko izlika pavadošais skolotājs, novērtējot grupas uzvedību, ierodoties
ēdamzālē, ieturot maltīti un nokopjot galdu
pēc ēdienreizes. Skolēnus pārsteidza šis piedāvājums un sākotnēja neizpratne, bet tiklīdz
skolēnu grupas saņēma pozitīvus vērtējumus
vērtējuma tabulā, motivācija radās. Kā
paskaidro sociālo zinību skolotāja Liene
Čugurova, tad pasākuma ideja neapliecināja
savu dzīvotspēju. Turpmāk organizējot šādu
pasākumu tiks organizēta cita vērtēšanas
sistēma. Rezultāti tiks apkopoti decembra
sākumā.
Paši skolēni atzīst, ka tā ir iespēja pamēģināt
uzvesties ļoti pieklājīgi, kā arī aizrādīt citiem,
ka viņu uzvedība nav apmierinoša.
Teksts: Skolotāja Gunita Prokofjeva
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Iedzīvotāju ievērībai
Atvērts elektrības tirgus –
ko tas nozīmē un kā jārīkojas iedzīvotājiem?
Saskaņā ar šī gada 3. marta valdības lēmumu, ar kuru tika pārcelta pāreja uz brīvu
elektroenerģijas tirgu mājsaimniecībām, tā
atvēršana notiks kā plānots – 2015. gada 1.
janvārī. Līdz ar to „viens elektrības piedāvājums visiem” beigs pastāvēt. Faktiski tas nozīmē, ka elektrība kļūst
par preci, ko turpmāk tirgos vairāki,
savstarpēji konkurējoši tirgotāji, bet
iedzīvotājiem jāizvēlas piemērotākais piedāvājums.
Kāpēc jāatver elektroenerģijas
tirgus mājsaimniecībām?
Atverot elektroenerģijas tirgu,
Latvija īsteno valsts attīstībai un iedzīvotājiem svarīgo enerģētiskās
neatkarības mērķi – iespēju pirkt
elektrību par izdevīgākām cenām
Ziemeļvalstu tirgū. Izmantojot jaunizbūvētos elektroenerģijas piegādes ceļus, tā
vajadzīgajā apjomā tiks piegādāta uz Latviju,
piemēram, no Zviedrijas vai Somijas caur Igauniju.
Nav piepildījušās bažas, ka atvērtajā tirgū
nebūs pietiekamas konkurences. Konkurence
starp tirgotājiem pastāv, un tā pat saasinās. Gada
sākumā gatavību tirgot elektroenerģiju bija
izteikuši četri tirgotāji, savukārt šobrīd – jau septiņi, no kuriem trijiem – AS „Latvenergo”, SIA
„Baltcom TV” un SIA „WIN Baltic” jau ir spēkā
esoši piedāvājumi, savukārt pārējie tirgotāji ar
saviem elektrības piedāvājumiem iepazīstinās
līdz gada beigām vai nākamajā gadā.
Līdzīgi kā, saglabājot tālruņa numuru, līdz šim
izvēlējāties sev piemērotāko mobilo sakaru operatoru un tarifu plānu, Jūs varat izvēlēties
elektroenerģijas piedāvājumu. Pirmo reizi
Latvijā elektrību varēs nopirkt kopā arī ar citiem
mājoklī svarīgiem pakalpojumiem, piemēram,
kā komplektu, kurā iekļauts arī internets, TV un
telefons.
Elektroenerģijas piegādes ceļš līdz klientiem
nemainās – jauni vadi un kabeļi nevienam nav
jāvelk, skaitītāji nav jāmaina, jaunas kontaktligzdas mājokļos arī nav jāierīko. Visi tirgotāji
izmantos valsts elektrotīklu, ko ikdienā uztur un
attīsta AS „Sadales tīkls”. Elektrību līdz iedzīvotāju mājām kā līdz šim piegādās AS „Sadales
tīkls”, tāpēc arī iedzīvotājiem reģionos nav atšķirības no iedzīvotājiem pilsētās – visi tirgotāji
izmantos valsts kopējo elektrotīklu; nevienam
tirgotājam jauni vadi un kabeļi līdz savu klientu
mājoklim nebūs jāvelk.
Kas ir svarīgi un kā jārīkojas iedzīvotājiem?
Jums vajadzētu zināt elektrības vidējo mēneša
patēriņu un termiņu, līdz kuram jāizdara izvēle.
Savs ikmēneša patēriņš ir jāzina, lai spētu adekvāti izvērtēt tirgotāju piedāvājumus. Tas ir galvenais rādītājs, ap kuru veidojas tirgotāju
piedāvājumi.Otra lieta – piedāvājuma izvēles
termiņi. Sava izvēle ir jāizdara līdz 15. decembrim,ja vēlaties mainīt tirgotāju un/vai kādu no
tirgotāju piedāvājumiem jau no 1. janvāra. Ja nevēlaties neko mainīt vai neesat vēl iepazinies ar
sev piemērotāko elektroenerģijas piedāvājumu,
neuztraucieties – elektroenerģija Jums nodrošināta! To turpinās nodrošināt esošais elektroenerģijas tirgotājs universālā pakalpojuma ietvaros.
Tomēr ir jāņem vērā, ka tā var būt dārgāka, nekā

ja klients būs izvēlējies piedāvājumu atbilstoši
mēneša patēriņa.
Jūs varat mainīt elektroenerģijas tirgotāju vai
piedāvājumu katru mēnesi – par to jāvienojas ar
jauno tirgotāju līdz iepriekšējā mēneša 15. datumam. Iesakām to darīt
savlaicīgi, negaidot mēneša 15. datumu. Līdz tirgotāja vai piedāvājuma
nomaiņai ir jāapmaksā
visi līdzšinējie patērētās
elektroenerģijas rēķini.
Kam jāpievērš uzmanība
elektrības piedāvājumos?
Izvērtējot piedāvājumus,
ir jāskatās uz vairākiem
faktoriem, ne tikai 1 kWh
cenu. Piemēram, kur elektrības rēķinu var apmaksāt lētāk. Pastāv liela atšķirība starp drukātu
rēķinu pa pastu un elektronisku rēķinu, kā arī norēķinu iespējām tirgotāju portālos, kas rēķinu apmaksu nodrošina bez maksas, internetbanku,
pasta nodaļu un bankas filiāli.
Ja Jums ir vairāki objekti, piemēram, māja un
vasarnīca, ar atsevišķiem skaitītājiem, tos var
apvienot vienā līgumā un rēķinā. Tā iegūsiet
izdevīgāku elektrības cenu un ietaupīsiet, apmaksājot rēķinu. Par šādu iespēju jautājiet
savam tirgotājam.
Informāciju par uzņēmumiem, kas tirgo elektroenerģiju mājsaimniecībām, varat iegūt portālos: www.e-st.lv, www.sadalestikls.lv, kā arī
rakstot uz st@sadalestikls.lv vai zvanot uz
80 200 403.
Kam tiks sniegts valsts atbalsts?
Atverot elektroenerģijas tirgu mājsaimniecībām, ir padomāts, kā sniegt atbalstu tām sabiedrības grupām, kam tas visvairāk nepieciešams –
trūcīgajām un maznodrošinātajām personām, kā
arī daudzbērnu ģimenēm. Daudzbērnu ģimenēm
tiks nodrošināta iespēja iegādāties 300 kWh mēnesī par elektrības cenu, kas līdzvērtīga līdzšinējam Starta tarifam. Lai saņemtu atbalstu, ir
jāpiesakās AS Latvenergo (www.e-latvenergo.lv
vai klientu apkalpošanas centros). Savukārt,
trūcīgām un maznodrošinātām personām tiks
nodrošināta iespēja iegādāties 100 kWh mēnesī
par elektrības cenu, kas līdzvērtīga līdzšinējam
Starta tarifam. Lai saņemtu atbalstu, savas

pašvaldības sociālajā dienestā jānoformē
šādas personas statuss un turpat jāpaziņo
AS „Latvenergo” līguma numurs, uz kuru
atbalstu attiecināt. Atbalstam papildus pieteikties nav nepieciešams, jo pašvaldības
sociālais dienests visu nepieciešamo
informāciju nosūtīs AS „Latvenergo”.
Papildu informācijai:
AS „Sadales tīkls”
E-pasts: st@sadalestikls.lv
www.e-st.lv
www.sadalestikls.lv
twitter.com/sadalestikls
facebook.com/sadalestikls
Klientu serviss: 80 200 403
Bojājumu pieteikšana: 80 200 404

Tiks atjaunota kino tradīcija Baltinavā

ZAAO informēs klientus par 2015. gadu
SIA ZAAO ir sākusi izsūtīt klientiem nākamā gada
atkritumu izvešanas kalendārus gan sadzīves, gan šķiroto
atkritumu konteineru tukšošanai. Privātpersonas un juridiskās personas saņems arī informāciju par plānotajiem
maksājumiem par nešķiroto atkritumu konteineru tukšošanu.
Klientiem reizē ar kalendāru tiek sūtīts aprēķins jeb informācija par veicamajiem
maksājumiem, atsevišķi izdalot summu par saņemtajiem pakalpojumiem 2014.gadā, kā
arī plānoto maksu par pakalpojumiem 2015.gadā. Atgādinām, ka ikgadējā rēķina summas
apmēru var regulēt paši klienti, gan izvēloties atkritumu konteineru veidu, gan daudzumu,
gan to tukšošanas biežumu. Lūgums klientiem savlaicīgi pieteikt vēlamās izmaiņas konteineru tukšošanas grafikos (tālr. 64281250, e-pasts zaao@zaao.lv), lai uzņēmums varētu
nodrošināt maksimāli efektīvu maršrutu plānošanu.
ZAAO aicina klientus izvērtēt iespēju atteikties no papīra formāta informācijas saņemšanas pa pastu, lai taupītu dabas resursus un tā vietā izmantot vairāku tūkstošu klientu jau
izmantoto ZAAO klientu pašapkalpošanās sistēmu, kas darbojas caur uzņēmuma mājas
lapu www.zaao.lv. Izmantojot minēto sistēmu klients jebkurā laikā var piekļūt saviem datiem – saņemto pakalpojumu sarakstam, norēķinu stāvoklim, konteineru tukšošanas grafikam, kā arī veikt maksājumus.
Informāciju sagatavoja:
Zane Leimane
SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste

19. novembrī plkst. 19:00 Rīgā – tikai dažas dienas pēc pasaules pirmizrādes – Rīgas
Starptautiskā kino festivāla ieskaņas pasākumā, sadarbībā ar kinoteātri „Splendid
Palace” kinomīļi tika aicināja apmeklēt skandalozā režisora Fransuā Ozona „Jaunā
draudzene” filmas pirmizrādi Latvijā.
Viena no Rīgas Starptautiskā kino festivāla rašanās ierosmēm ir kvalitatīva Eiropas kino pieejamības nodrošināšana vietējiem skatītājiem un Latvijas kino nozares popularizēšana starptautiskā mērogā. Festivāla aktivitātes paredz kino izrādīšanu veikt ne tikai Rīgā, turpmākajos
gados izvēršot sadarbību ar reģioniem. Filmu festivāla 2ANNAS Latvijas tūres laikā viena no
pieturvietām bija Baltinavas kultūras nams, kurš raksturo līdzīgas situācijas daudzviet Latvijā
– ir vērā ņemama skatītāju interese, bet ierobežotas tehniskās iespējas, kas ietekmē kino skatīšanās kvalitāti. Tieši tādēļ Riga IFF savu darbību sāk ar simbolisku dāvinājumu – visi 19.
novembrī festivāla ieskaņas seansa laikā savāktie līdzekļi tiks novirzīti Baltinavas kultūras
nama kino izrādīšanas iespēju uzlabošanai.
Teksts: Gunta Pudnika

I zd evu mu s a ga tav o ja: Ma d ara Balod e, ( tālr. 202 32378 , e- p as ts : s a b .a t t iecib a s @ b alt in a va .lv )
I es p ies t s S I A “Lat gales d ru k a”, Bazn īcas iela 28 , LV-4 6 01 .
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