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2016. gada
Novembris

Baltinavas novada domes
informatīvais izdevums

Aizvadīts Latvijas Republikas 98. dzimšanas dienas koncerts Baltinavā

2016.gada 17. novembrī Baltinavas Kultūras
namā notika Latvijas
Republikas 98. Dzimšanas dienai veltīts
koncerts. Svētku pasākumu atklāja kultūras
nama vadītāja Inta
Ločmele un Baltinavas
novada domes priekšsēdētāja Lidija Siliņa,
bet turpinājumā izskanēja Latvijas Republikas himna Baltinavas
novada pūtēju orķestra
izpildījumā. Patriotisku
sveicienu bija sagatavojuši arī Baltinavas
vidusskolas skolēni,
kas savā stāstījumā,
gan dziesmās aprakstīja Latviju, Latgali, gan arī savu dzimto Baltinavas novadu. Koncertā ar savām skanīgajām balsīm priecēja arī Baltinavas novada sieviešu vokālais ansamblis. Valsts svētku koncerta laikā ar Baltinavas novada domes Atzinības rakstiem par nesavtīgu ie-

guldījumu un godprātīgu darbu tika godināti Baltinavas novada kapsētu vecākie. Kā zināms, viena no unikālākajām latviešu tautas tradīcijām
ir savu senču godināšana. Liela loma latviešu un īpaši latgaliešu kultūrā ir kapsētām. Gan kapu kopšana un uzturēšana, gan kapu svētki ir
apliecinājums, ka mēs latvieši savus tajā saulē aizgājušos piederīgos pieminam un turam godā. Tieši tādēļ šogad tika godināti tie cilvēki,
kuri ar nesavtīgu darbu un mīlestību sniedz neatsveramu atbalstu visiem mums, lai kapsētas apmeklējums sagādātu prieku ne tikai kapusvētkos, bet arī ikdienā. Cilvēki, kuru sirdsdarbs ir rūpes, lai visu mūsu piederīgo pēdējā atdusas vieta tiktu pienācīgi apkopta, lai ierašanās
kapsētā būtu patīkama un kavēšanās atmiņās piepildīta. Baltinavas novada domes Atzinības rakstus saņēma Pliešovas kapu vecākais Astērijs
Keišs, Merkuzīnes kapu vecākā Valentīna Boldāne, Breksenes kapu vecākā Genovefa Ločmele, Merkuzīnes Jauno kapu vecākā Antoņina
Krakope, Gubas kapu vecākā Irina Nikolajeva, Dziervīnes kapu vecākā Anna Vilkaste, Slobodas kapu vecākā Velta Mītke, Čudarīnes kapu
vecākā Brigita Langovska, Dansku kapu vecākais Jānis Ločmelis, Zubku kapu vecākā Janīna Kubuliņa un Svētūnes kapu vecākā Stefānija
Ludborža- Gabrāne. Braukājot pa Baltinavas novadu un runājot ar kapu vecākajiem Merkuzīnes kapu vecākā Valentīna Boldāne ieteica
vārdus, kas palīdz viņai pienākumu pildīšanā- «Kopa vīta jōuztur kōrteibā. Kristeigūs kopsāta ie svēteita vīta, leidzeigi kai dīvnoms. Labi
kūpta kopsāta līcinoj na tikai par cīnu pret myrušajīm, bet ari par cylvāku kultūru. Kopsāta ir pīmineklis bejušajīm cylvākīm.» Pēc apsveikumu un labo vārdu nodošanas kapu vecākajiem patriotiskās noskaņās izskanēja Eugenija Karūdznīka un Annas Rancānes kopīgi radītā
dziesma Skaidra volūda Daces Loginas, Guntas Loginas un Elijas Loginas izpildījumā, dziesmas laikā visi pasākuma apmeklētāji piecēlās
kājās un pievienojās dziesmas izpildījumam. Pēc tam klātesošie varēja baudīt Folkloras grupas „Grodi" koncertu.

Teksts, Foto:Evita Broka

Īsumā

Par izmaiņām minimālo sociālo iemaksu piemērošanā.
Valsts ieņēmumu dienests atgādina, ka, ar
2017.gadu, tiek ieviests minimālo valsts
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu
objekts no kura darba devējam par saviem
darbiniekiem jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, tādējādi nodrošinot, ka darbinieki ir sociāli aizsargāti
arī grūtniecības vai slimības gadījumā, kā
arī, darba gaitām noslēdzoties, saņems vecuma pensiju. Likums “Par valsts sociālo
apdrošināšanu” paredz, ka, ar 2017.gada
1.janvāri, par ikvienu darbinieku neatkarīgi
no tā, vai viņš strādā pilnu vai nepilnu
darba dienu, vai tikai noteiktu stundu
skaitu kalendāra mēnesī, darba devējam
par viņu ir jāmaksā minimālās iemaksas no
iemaksu objekta. Minimālās iemaksas veic
arī mikrouzņēmumi par katru no saviem
darbiniekiem neatkarīgi no mēneša apgrozījuma. 2017.gadā mēneša iemaksu objekts ir trīs ceturtdaļas no Ministru
kabineta noteiktās minimālās mēneša
darba algas apmēra (2017.gadā minimālā
mēneša alga ir 380 euro, tātad minimālo
obligāto iemaksu objekts ir 285 euro).
2018.gada 1.janvāri, minimālo iemaksu
objekts būs pilna Ministru kabineta noteiktā minimālā mēneša darba alga. Minimālās iemaksas aprēķina, piemērojot
obligāto iemaksu likmi, vispārējā gadījumā
– 34,09 %.
Pilna informācija: www.vid.gov.lv
Lauku labumu tirdziņš Balvos 10. decembrī
10. decembrī Balvos laukumā pie Balvu
Kultūras un atpūtas centra notiks ikmēneša
lauku labumu tirdziņš Ziemassvētku noskaņās. Aicinām apmeklēt tirdziņu, lai laicīgi sarūpētu svētku dāvanas, iegādātos
dažādus lauku labumus un amatniecības izstrādājumus no zemniekiem, mājražotājiem un amatu meistariem!Tirdziņā
piedalīties aicinām vietējos zemniekus,
amatniekus un mājražotājus! Tirgotājiem
pieteikšanās obligāta (līdz 8. decembrim)
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā:
rakstot uz biznesacentrs@balvi.lv, turisms@balvi.lv vai zvanot 26461435,
29272948.
Sākusies ziemas uzņemšana Jauniešu
garantijas bezmaksas mācībām!!!
Sākusies dokumentu pieņemšana Jauniešu
garantijas pusotra vai gada izglītības programmās, kurās bez maksas var iegūt
darba tirgū pieprasītu kvalifikāciju kādā no
59 profesijām. Ziemas uzņemšanā audzēkņus gaida 24 profesionālās izglītības iestādes visā Latvijā. Lai apgūtu profesiju
Jauniešu garantijas profesionālās izglītības
programmās, jaunietim jābūt vecumā no
17 līdz 29 gadiem ar pamatskolas, vidusskolas vai vidējo profesionālo izglītību.
Jaunietis var strādāt algotu darbu vai būt
pašnodarbināts. Pieteikties mācībām var
arī vakarskolu audzēkņi un ikviens, kas iegūst vidējo izglītību tālmācībā, studē nepilna laika studiju programmās augstskolās
vai atrodas bērnu kopšanas atvaļinājumā.
Ar apgūstamo profesiju sarakstu un pilnu
informāciju iespējams iepazīties: www.baltinava.lv/aktualitates
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Baltinavas novada domes informatīvais izdevums
Priekšsēdētājas sleja

Kad gada visgarākās naktis
nāk ar tumsu mūs biedēt,
mēs katrs pa svecītei iededzam,
lai liesmiņas tumsu kliedē.
Katrs pa svecītei iededzam,
lai tumsa bēg projām pa katktiem.
Katrs pa svecītei iededzam par spīti naktij.
(J.Baltvilks)
Novembrī ikdienas darbi paliek it kā otrajā
plānā – Lāčplēša diena, valsts dzimšanas
diena un šogad arī Adventa laika sākums!
Gada pēdējie mēneši pašvaldībā ir ļoti saspringts laiks, kad jāapkopo paveiktais, jāgatavo
neskaitāmi pārskati, jāplāno budžets jaunajam gadam un ,protams, jāsarūpē dāvaniņas Ziemassvētkiem!
Patreiz dzīvojam Adventa laikā, kad visā kristīgajā pasaulē ir sācies Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Arī mūsu novadā tas aizsākās ar ļoti skaistu, sirsnīgu un dvēselei baudu sniedzošu pasākumu, ko rīkoja Kristīgās internātskolas kolektīvs ar saviem ciemiņiem kultūras
namā. Šis ir laiks pirms lielā brīnuma un prieka vēsts- Kristus piedzimšanas. To pavadām
klusi, dziļās pārdomās un lūgšanās. Četrās lielās patiesības - Miers, Mīlestība, Cerība,
Prieks - lēnām iestrāvo ikvienā caur Adventa laiku. Mēs jau izsenis zinām, ka šis ir laiks,
kad vajag piebremzēt mūžīgo skrējienu, aizņemtību ar laicīgām lietām un padomāt par to,
kādi esam, ko domājam un kā jūtamies. Aizdomāties par to, ko tiešām gaidām! Advents ir
īstais laiks, lai veiktu „tīrīšanu” savās domās, izprastu attiecības ar tuvajiem, rastu piedošanu un biežāk pateiktu „Paldies, Dievam!”arī par ikdienišķām lietām un vajadzībām.
Tas ir laiks „sagatavot ceļus”- atjaunot vecos, labot aizlaistos, klāt jaunus - no cilvēka pie
cilvēka, no vīra pie sievas, no sievas pie vīra, no vecākiem pie bērniem, no bērniem pie
vecākiem, pie kaimiņiem, darba biedriem, pie tiem mīļajiem, kas ir tālu no mums, pie tiem,
kas nokļuvuši nelaimē, jo ikviens no mums savu dzīvi izdzīvo attiecībās ar citiem cilvēkiem. Šis ir laiks gaismai, kuru varam iedegt viens otrā - atzīstoties, iedrošinot, samierinoties, sniedzot palīdzību, mīlestību un prieku.
Līdz ar sveču liesmiņām Adventa vainagos iedegsim katrs sevī vēlmi palīdzēt, iepriecināt
otru, jo tik daudziem trūkst siltuma, padoma, mīlestības!
Novēlu visiem svētīgu un mierpilnu gaidīšanas laiku, lai izdodas katram tik daudz gaismas
dvēselēs sēt vienam pret otru, lai mīļumā spētu mēs šai laikā uzziedēt!
Lidija Siliņa

Domes sēde
Domes sēdes 24.11. lēmumi

Par Baltinavas novada domes saistošo noteikumu Nr.11 „Brīvpusdienu piešķiršanas
kārtība Baltinavas novadā” apstiprināšanu.
Nolēma apstiprināt Baltinavas novada domes 2016. gada 24. novembra saistošos noteikumus Nr.11„Brīvpusdienu piešķiršanas kārtība Baltinavas novadā”.
Par Baltinavas novada domes saistošo noteikumu Nr.12 „Kārtība, kādā tiek piešķirts
transporta pakalpojums personām, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās” apstiprināšanu
Nolēma apstiprināt Baltinavas novada domes 2016. gada 24. novembra saistošos noteikumus Nr. 12 „Kārtība, kādā tiek piešķirts transporta pakalpojums personām, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās”
Par grozījumiem Baltinavas novada domes saistošajos noteikumos Nr.9 „Par pabalstu
piešķiršanu Baltinavas novadā”
Nolēma apstiprināt Baltinavas novada domes 2016.gada 24. novembra saistošos noteikumus Nr.13 ”Grozījumi Baltinavas novada domes 2015.gada 23.jūlija saistošajos noteikumos Nr.9 ”Par pabalstu piešķiršanu Baltinavas novadā””
Par grozījumiem Baltinavas novada domes 2014.gada 23.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 10 ”Par sociālās palīdzības pabalstiem Baltinavas novadā”
Nolēma apstiprināt Baltinavas novada domes 2016.gada 24. novembra saistošos noteikumus Nr.14 ”Grozījumi Baltinavas novada domes 2014. gada 23. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 10 ”Par sociālās palīdzības pabalstiem Baltinavas novadā””.
Par grozījumiem Baltinavas novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Baltinavas novada budžetu 2016.gadam”
Nolēma apstiprināt saistošos noteikumus Nr.15 “Grozījumi Baltinavas novada domes
2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Baltinavas novada budžetu
2016.gadam””.
Par grozījumiem Baltinavas novada attīstības programmā 2012.-2018.gadam
Nolēma izdarīt grozījumus Baltinavas novada attīstības programmā 2012.-2018.gadam
(Baltinavas novada attīstības programma apstiprināta ar Baltinavas novada domes 2012.
gada 25.oktobra lēmumu Nr. 10, 1.§ „Par Baltinavas novada attīstības programmas 2012.
– 2018. gadam apstiprināšanu”), izsakot jaunā aktualizētā redakcijā Baltinavas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam II sējuma “Stratēģiskā daļa” 3.pielikumu „Investīciju plāns”.
Par grozījumiem Baltinavas novada domes 2015.gada 25.marta lēmumā „Par Baltinavas novada domes maksas pakalpojumiem”
Nolēma izdarīt grozījumu Baltinavas novada domes 2015.gada 25.marta lēmumā „Par Baltinavas novada domes maksas pakalpojumiem” (Protokols Nr.3, 8.&), izslēdzot no Baltinavas domes sniegto maksas pakalpojumu saraksta 1.sadaļas „Traktora un autotransporta
pakalpojumi” sekojošus pakalpojumu veidus:. Ekskavators EO – 3323, .Vieglā automašīna
„Volvo 850””.
Par Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas administrācijas un tehnisko darbinieku
amata vienību un amatalgu saraksta 2017. gada janvāra – augusta mēnešiem
apstiprināšanu
Nolēma apstiprināt Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas administrācijas un tehnisko
darbinieku amata vienību un amatalgu sarakstu 2017. gada janvāra – augusta mēnešiem.
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Par finanšu līdzekļu piešķiršanu SIA "Austrumlatvijas koncertzāle" Latgaliešu kultūras Gada balvas „Boņuks 2016” pasniegšanas ceremonijas norises nodrošināšanai
Nolēma piešķirt no Baltinavas novada pašvaldības pamatbudžeta finanšu līdzekļus 100,00
euro apmērā SIA "Austrumlatvijas koncertzāle" Latgaliešu kultūras Gada balvas „Boņuks
2016” pasniegšanas ceremonijas norises nodrošināšanai, pēc līguma par finansējuma piešķiršanu noslēgšanas.
Par Baltinavas novada pašvaldības dalību Latvijas – Lietuvas - Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam Eiropas Kaimiņattiecību
instrumenta ietvaros
Nolēma apstiprināt Baltinavas novada pašvaldības dalību Latvijas – Lietuvas - Baltkrievijas
pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta
ietvaros.
Par projektu Grantu uzņēmējdarbības veicināšanai
Nolēma Baltinavas novadā rīkot projektu Grantu, paredzot Baltinavas novada pašvaldības
2017.gada pamatbudžetā kopējo finansējumu 1500,00 euro, nosakot maksimālo finansējumu vienam projektam līdz 500,00 euro.
Par nekustamā īpašuma „Ābolkalni” izsoles rezultātu apstiprināšanu
Nolēma apstiprināt Baltinavas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Ābolkalni” kas atrodas Baltinavas novadā, 2015.gada 21.oktobrī notikušās izsoles rezultātus.
Atzīt par nekustamā īpašuma “Ābolkalni” izsoles uzvarētāju A.K. Pārdot izsoles uzvarētājam A.K. .Baltinavas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Ābolkalni” par
izsolē nosolīto cenu 5788,00 eiro.
Par autogreidera iegādi Baltinavas novada pašvaldības autonomo funkciju izpildei
Nolēma iegādāties Baltinavas novada pašvaldības autonomo funkciju izpildei autogreideri
ielu, ceļu un laukumu uzturēšanas vajadzībām.
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu
Nolēma apstiprināt SIA „ZAAO” iesniegto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas
aprēķinu un noteikt maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Baltinavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 18,04 EUR par 1 m3 atkritumu (bez PVN).
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ,,Duļbovas
dzirnavas”
Nolēma apstiprināt SIA ,,Metrum” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Duļbovas dzirnavas”, Baltinavas novadā.
Par Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas attīstības plāna 2016.-2019.gadam
apstiprināšanu
Apstiprināja Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas Attīstības plānu 2016. – 2019.gadam
Par Baltinavas novada domes noteikumu “Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu uzņemšanas noteikumi” apstiprināšanu
Apstiprināja Baltinavas novada domes noteikumus “Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas
audzēkņu uzņemšanas noteikumi”
Par Baltinavas novada domes nolikuma “Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas nolikums” apstiprināšanu
Apstiprināja Baltinavas novada domes nolikumu “Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas
nolikums”
Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība
Baltinavas pašvaldības autoceļa Čudarīne – Tutinava pārbūvei”
Nolēma lūgt pašvaldību aizņēmuma un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 2017.gada janvārī ņemt aizņēmumu no Valsts kases ar Valsts kases noteikto procentu
likmi projekta „Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība Baltinavas pašvaldības autoceļa Čudarīne – Tutinava pārbūvei” realizācijai” 7865, 00 euro apmērā, kas sastāv no līgumcenas 6500,00 euro un PVN 21% summas 1365,00 euro uz 5 gadiem
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ,, Zaļmuiža”
Apstiprināja SIA ,,Lauku zemju inženieri” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Zaļmuiža”, Baltinavas novadā.
Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu akciju sabiedrībai
“Latvijas valsts meži” smilts – grants un smilts atradnē „Svātaune”
Nolēma izsniegt AS „Latvijas valsts meži, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju
uz laiku līdz 2041.gada 20.jūlijam smilts – grants un smilts atradnē „Svātaune”, kas atrodas
Baltinavas novadā, pēc valsts nodevas - EUR 142,29 samaksas.
Ar pilnu domes sēžu lēmumu sarakstu var iepazīties www.baltinava.lv/sadaļā pašvaldība/domes sēdes

Informē Sociālais dienests

Sociālās dienesta informācija par 216. gada oktobri:

Oktobra mēnesī spēkā trūcīgas personas statuss 67 personām
sociālajiem pabalstiem izlietotie līdzekļi € 1410,92
No tiem:
*pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai izmaksāts 16 mājsaimniecībām€ 798,42
*dzīvokļa pabalsts izmaksāts 3 mājsaimniecībām € 135,-.
pabalsts veselības aprūpei € 67,50
*veselības aprūpes pabalstu stacionārās ārstēšanas izdevumu apmaksai € 49,-. ( 1 persona)
*ambulatori veikto diagnostisko izmeklējumu apmaksai € 18,50 ( 2 personām)
pabalsts audžuģimenei- € 410,Izdevumi par 4 personu uzturēšanos ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā – Viļakas novada
Šķilbēnu pagasta sociālās aprūpes mājā € 744,54

Izdevumi par 2 personu uzturēšanos ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā pansionātā
„Balvi”
€ 136,30
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Saņem Baltinavas novada domes Atzinības rakstus

2016. gada 17. novembrī Baltinavas kultūras namā notika Latvijas Republikas 98. dzimšanas dienai veltīts koncerts- kura laikā par godprātīgu darbu un nesavtīgu ieguldījumu kapu
sakopšanā, uzturēšanā Baltinavas novada domes Atzinības rakstus saņēma 11 Baltinavas novada kapsētu vecākie. Turpmāk sīkāk iepazīsim katru no kapu vecākajiem.

Pliešovas kapu vecākais Astērijs Keišs
Pliešovas kapsētu nu jau 5 gadus apsaimnieko Astērijs Keišs. Par savu darbību kapu vecākā amatā Astērijs saka – tas ir grūts un
atbildīgs darbs. Daudz jāsadarbojas ar cilvēkiem, tādēļ darbam ir gan savi plusi, gan mīnusi. Arī kapos apglabāto piederīgie vairs nav
tik aktīvi talkotāji. Kopā ar kapsētā apglabāto tuvinieku atbalstu ir paveikti dažādi darbi- Ir uzstādīta tualete, nokrāsoti un nomainīti
fasādes dēļi, kapličas iekštelpā veikts kosmētiskais remonts, uzstādīts altāra pārsegs un nokrāsots žogs. Arī zāles pļāvēja iegādei ar
piederīgo tuvinieku atbalstu jau savākta krietna naudas summa un Astērijs cer, ka jau nākamajā vasarā kapsētu varēs kopt ar jauno
zāles pļāvēju.
Cilvēkiem par Astēriju sakāmi tikai labi vārdi, jo viņš ir atbildīgs, atsaucīgs un izpalīdzīgs, kā arī gana asprātīgs.

Merkuzīnes kapu vecākā Valentīna Boldāne
Valentīna Boldāne Merkuzīnes kapos ir kapu vecākā jau kopš 2000. gada. Ir tik daudz izdarīts, iegādāti gan procesiju piederumi un
karogi, gan veikta kapličas celtniecība, gan arī kapu sēta.. Valentīna ir pierakstījusi visus ziedotājus un saglabājusi visus dokumentus.
Viņai liekas, ja pametīs šo darbu, tad viss vairs nebūs tā kā ierasts. Tas ir viņas sirdsdarbs un nekad to nedarītu par maksu.
Par Valentīnu saka, ka viņa ir ļoti kārtīga, prasīga un centīga. Un rūpējas, lai kapos vienmēr būtu kārtība un skaistums. Merkuzīnes kapu
vecākā Valentīna Boldāne ieteica vārdus, kas palīdz viņai pienākumu pildīšanā. Un, es domāju, ka ne tikai viņa, bet arī visi Mēs savā
darbā vadāmies pēc tiem.” - Kopa vīta jōuztur kōrteibā. Kristeigūs kopsāta ie svēteita vīta, leidzeigi kai dīvnoms. Labi kūpta kopsāta
līcinoj na tikai par cīnu pret myrušajīm, bet ari par cylvāku kultūru. Kopsāta ir pīmineklis bejušajīm cylvākīm.”

Breksenes kapu vecākā Genovefa Ločmele
Par Breksenes kapiem Genovefa Ločmele rūpējas jau 32 gadus un uzskata, ka tas nemaz nav tik vienkārši, kā liekas, jo kapos apglabāti
3 pagastu - Šķilbēnu,Briežuciema un Baltinavas novada aizgājēji. Ir pateicīga arī par pašvaldību atbalstu. Ar savu darbu ir apmierināta,
jo esot pensijā laiks darbojoties rit ātrāk.
Genovefa ir zinoša kapu vecākā, kas pārzina katru kapu kopiņu un ierāda arī vietas jaunām apbedījumu vietām. Turklāt neviens aizgājējs nepaliek arī bez apzvanīšanas.
Jauno Merkuzīnes kapu vecākā Antoņina Krakope
Kapu vecākās pienākumus Antoņina Krakope Merkuzīnes Jaunajos kapos veic jau 18 gadus un uzskata, ka ar līdzcilvēku un pašvaldības atbalstu viss ir paveicams, vajag tikai darīt. Savā darbošanās laikā viņa ir nākusi pie atziņas, ka priekšnieku, tāpat kā
lauvu nevajag raustīt aiz ūsām, bet tikai pakužināt. Un tā nu viss izdodas. Arī uz kapu kopšanas talkām tomēr gribētos lielāku atsaucību no piederīgajiem.

Gubas kapu vecākā Irina Nikolajeva
Irina Nikolajeva rūpes par Gubas kapiem uzņēmās 1996. gadā. Pēdējā laikā viņai gan kļuvis grūtāk šo pienākumu veikt, taču ja ir izpalīdzīgi un atsaucīgi cilvēki, viss ir paveicams. Turklāt viņa nekad neskopojas ar padomu. Viņai ir sāpe par katru kapsētā guldīto un
viņa vienmēr cenšas apkopt vientuļās kopiņas.

Dziervīnes kapu vecākā Anna Vilkaste
Visus šos gadus, kopš Anna Vilkaste ir bijusi kapu vecākā Dziervīnes kapos, viņa bijusi kā kapsētas dvēselīte. Dziervīnes kapi ir nelieli
un Anna tos uztver gandrīz kā dārziņu, kurā var apkopt puķes, kociņus un radīt skaistumu visapkārt. Turklāt viņa lieliski pārzina katru
kapu kopiņu šajos kapos.

Slobodas kapu vecākā Velta Mītke
Slobodas kapu vecākās pienākums Veltai ticis pirms četriem gadiem. Viņa uzskata, ka tas nav nekas grūts, ja atbalsta piederīgie, kuriem
šajos kapos guldīti radinieki. Tam visam vajadzīgs spēks, uzņēmība un spēja organizēt, kas Veltai nenoliedzami piemīt. Šajā darbā ir
gan plusi, gan mīnusi bet viss ir risināms, ja vien cilvēku būtu vairāk

Zubku kapu vecākā Janīna Kubuliņa
Zubku kapu vecākā Janīna Kubuliņa savu kapu vecākās pienākumu ir saņēmusi mantojumā no vīramātes. Viņai liekas savādi, ka pilsētnieki to uzskata par algotu darbu un negrib ticēt, ka šeit to veic cilvēki bez kādas atlīdzības, jo uzskata to par sirdsdarbu. Arī viņai
veicot šo, nebūt ne vieglo uzdevumu ir gājis gan vieglāk, gan grūtāk, bet ar Dieva palīgu viss izdodas, jo Janīna ir ļoti strādīga un izpalīdzīga.

Turpinājums nākošajā lappusē
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Čudarīnes kapu vecākā Brigita Langovska
Čudarīnes kapos Brigita Langovska strādā pavisam nesen un par savu darbu saka, ka tie nav nekādi joki. Un tā arī ir, jo kapus pārsvarā
kopj cilvēki gados un maz ir jaunāku seju. Arī uz kapu kopšanas talkām nemaz tik čakli nenāk. Strādājot jau ir radušies arī dažādi
nākotnes plāni, ko tuvākajā laikā realizēt.

Svētūnes kapu vecākā Stefānija Ludborža Gabrāne
Stefānija rūpējas par Svētūnes kapiem jau kopš atnākšanas dzīvot uz Svētūni. Tas ir jau kopš 1963. gada, lai gan tā oficiāli tikai kādi
10 gadi iznāk. Viņai šie kapi ir mīļi, tādēļ viņa par tiem tā rūpējas. Viņa saka lielu paldies arī pašvaldībai, jo bez tās palīdzības daudz
ko kapos izdarīt nevarētu. Stefānija neaizmirst parūpēties arī par tām kapu kopiņām, kuriem piederīgie vairs nav zināmi.

Dansku kapu vecākais Jānis Ločmelis
Jānis Ločmelis Dansku kapu vecākā pienākumus pilda jau 20 gadus, jo ticis vienbalsīgi ievēlēts šajā amatā. Par viņu tas liecina daudz – viņš patīk cilvēkiem, ir atsaucīgs un savu darbu veic apzinīgi.
Viņš saka – ja būs cilvēki, viss notiks.

Baltinavas jauktajam korim 20

Dziesmas vara ir saskaņa!
Sanāksim kopā ar dziesmu! Tas nozīmē ne tikai dziedāt, bet sapīt vēju koku zaros, ielaist tauriņu ziedā, ļaut dvēselei izdejot
valsi! Sanākt kopā ar dziesmu, tas, nozīmē atvērt logu uz prieku. Būt kopā, dziedāt un neprasīt: Kāpēc?

Ar šādu uzaicinājumu Baltinavas novada
jauktā kora dziedātāji 19. novembra pēcpusdienā gaidīja ciemos viesus, lai svinētu 20
gadu jubileju. Jau pavasarī tika izlemts, ka
dzimšanas diena jānosvin, jāsagatavo koncerts, jāuzaicina ciemos kolektīvi no apkārtējiem novadiem, ar kuriem ir izveidojušās
draudzīgas attiecības kā arī jāuzgriež lustīgs
dancis kopā ar sava novada pašdarbniekiem.
Notika aktīvs sagatavošanās darbs – neskaitāmie mēģinājumi, jo vēlme iepriecināt viesus un baltinaviešus bija liela. Mēs
vēlējāmies mainīt priekšstatu par kora dziedāšanu, ko bijām dažkārt dzirdējuši no apkārtējiem, ka kora dziesmas nav interesantas
un vienmuļas. Viss atkarīgs, kas un kā to pasniedz. Degsmi dziedātāju acīs, radošu pieeju katrai dziesmai un koncerts var sākties...
Skatītāju pilnajā zālē, kuri atdeva godu dziedātājiem, pirmās uznāca kora meitenes
dziedādamas – Aizalaida sauleite aiz mākonīša, atnoca moseņas, atnoca broleiši, atnocam visi mēs padzīdoti, un tad lepnā marša
solī uzsoļoja kora puiši. Koncertu veidojām
no dziesmām, kas mums pašiem ir nozīmīgas un kuras ir dziedātas svarīgos koncertos
un braucienos. Un tā griezās atmiņu virpulis:
Dziesma kā kliedziens – savējie sapratīs;
Tautas dziesmu virkne, jo kā gan bez senās
no māmuļām mantotās dziesmas, atceroties
braucienus, tika ielocītas balsis dažādās valodās, gan pajodelējām, gan nedaudz itāliski,
gan krievu valodā dziedātā dziesma koru
karos- Белая черёмуха. Dziesmas, kas stāstīja par mūsu kora ģimeniskajām tradīcijām –sacerējušies vairāki pāri, dzimst kora bērni un protams, Dvēseles dziesma, kura izpelnījās
ilgus aplausus. Koncerta izskaņā uzsverot skaisto, bet grūto Dziesmu svētku ceļu, skanēja J.Vītola Gaismas pils un ieskandinot Latvijas simtgades Dziesmu svētku taku, dziedājām
R.Tigula dziesmu Lec saulīte. Kad izskanēja dziesmas pēdējie akordi, bija liels prieks par kopā paveikto, par dziedātāju pozitīvo enerģiju, mīlestību un ticību pašu spēkiem. 20 gadus
atpakaļ, kad iesākās 1.kora sezona, aprīlī, laikrakstā „ Vaduguns” tika rakstīts: Sācies ceļš. Ar mēģinājumiem. Ar rajona kolektīvu kopmēģinājumiem. Ar mazo dziesmu „karu”. Ar
skatēm. Sācies ceļš- tā nevienreiz vien tika teikts 6.aprīlī Balvu kultūras namā- rajona koru un pūtēju orķestra „Balvi” koncertā, kuru varētu nosaukt par ģenerālmēģinājumu pirms
novada svētku skates, gan par Latvijas dziesmu svētku ieskaņu koncertu. Rajona koru virsdiriģents Roberts Liepiņš pēc koncerta atzina, ka tā turpinot, kori noteikti aizies līdz galamērķim. Koncerts beidzās ar kopkora dziedāto Pūt vējiņi . Tā šis skaistais Dziesmotais ceļš ritējis, piedzīvojot daudzus brīnumainus mirkļus – trauksmainās emocijas pirms neskaitāmām
koru skatēm un Dziesmu svētkiem. Izrādās, ka kora tradīcijas Baltinavas pusē ir diezgan senas. Jau 20.gs. sākumā izveidojas baznīcas koris un lieli nopelni ir arī Aizsargu organizācijai,
kura izveido kori. Šie kori bija pirmie, kuri piedalījās Latgales Dziesmu svētkos 1940.gadā. Rakstos teikts, ka Baltinavas pagasta koris tiek dibināts 1950.gadā un to vada ērģelnieks
Pāvels Zelčs. Tā arī aizsākās Dziesmu svētku tradīcijas Baltinavā. Pa šo laiku kori pa dziesmu ceļu vadījuši daudzi diriģenti: Polomeiko, I.Truba, A.Ziņģe, I.Anspoks, K.Pušmucāns,
I.Karaļkova, M.Saukāne, A.Laicāns, A.Ločmele. un 1996./97 gada sezonā kori iesāka vadīt M.Bukša un A.Nagle. Uzsākot kora sezonu 2010.gada rudenī. Diriģentes Aijas vēlējums
koristiem ar J.Rubeņa vārdiem: Dzīve nav domāta nepārtrauktam smagam darbam. Ir tik labi laiku pa laikam apstāties un padomāt, ko es daru, Vai vispār ir jēga tam, ko daru? Dzīve
prasa līdzsvaru. Mums jāatvēl laiks ne tikai mūsu ārējām vajadzībām bet, arī mums pašiem, mūsu Dvēselēm.
Kora diriģente Aija Nagle
Foto: Evita Broka
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Skolu ziņas
Aktivitātes BMMS

Baltinavas vidusskola saņem Draudzīgā aicinājuma balvu
par rezultātiem angļu valodas eksāmenā

1.vieta konkursā “Rudens prieks”

Baltinavas Mūzikas un
mākslas skolas programmas «Vizuāli plastiskā
māksla» 4. klases audzēkņi
— Lars Miethke, Nika Oļipova, Liene Kaša, Aleta
Ločmele, Arvils Kokorevičs, Edvarts Ločmelis,
Evana Ločmele, Anna
Miethke un Kristīne Čigure piedalījās Balvu
Bērnu un jauniešu centra
rīkotajā konkursā «Rudens
prieks».
Pateicoties bērnu un skolotājas Lilitas Kūkojas entuziasmam, radošai izdomai
un neatlaidīgam darbam, tapa kopdarbs „Ballējam neguļam, kurinām, kurinām", kurā mazas
no zāles veidotas skudriņas dejo, kurina ugunskuru, cep šašliku un priecājas.
24.oktobrī BJC uz konkursa noslēguma un apbalvošanas pasākumu aicināja visus konkursa
dalībniekus no 12 starpnovadu izglītības iestādēm. Liels bija pārsteigums gan skolēniem,
gan skolotājai par žūrijas vērtējumu, iegūto 1. vietu. Jauno mākslinieku izcili padarītais
darbs sniedza prieka un gandarījuma sajūtu ne tikai pašiem, bet arī skolai un vecākiem.
Lilita Kūkoja

Patriotiskā nedēļa Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā

No 11. novembra
Baltinavas Mūzikas
un mākslas skolas
logos staroja svecītes īpašos svečturos,
ko bija veidojuši
mākslas nodaļas audzēkņi. 11. novembra pievakarē skolas
audzēkņi un skolotāji ar lāpu uguntiņām rokās piedalījās
svinīgā
Lāčplēša
dienai veltītā gājienā
uz Gubas kapiem
pie Latvijas valsts
neatkarības cīnītāja
Voldemāra Milberga
kapa, un uz piemiņas vietu Masļenku ciema traģēdijas piemiņas vietu. Gājiena priekšgalā soļoja mūsu pūtēju
orķestris, atskaņojot patriotiskus skaņdarbus, un neskatoties uz ne tik labvēlīgajiem laika
apstākļiem, noskaņa gājiena dalībnieku vidū bija vienotības un pacilātības pilna.
16. novembrī skolā notika Latvijas proklamēšanas gadadienai veltīts koncerts „Man svarīga
Latvijas zeme”, kur audzēkņi atskaņoja un izdziedāja skaistākās tautas dziesmas par mūsu
zemi. Skolas gaiteņus un kamerzāli rotāja sarkanbaltsarkanas ziedu kompozīcijas un liesmoja sarkanbaltsarkanas sveces. Koncertā sākumā visi vienojās kopējā himnas atskaņošanā pūtēju orķestra pavadībā. Pedagogi lasīja O.Slišāna esejas „Runoj zeme”, „Runoj
guņs”, „Runoj yudiņs” un “Runoj gaiss”.Pasākuma izskaņā direktore M .Bukša pasniedza
Atzinības rakstus skolas audzēkņiem, kuri piedalījās Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu
un lauku mūzikas un mākslas skolu vokālās un vizuālās mākslas konkursā „Skani mana
tēvu zeme”, kuru rīkoja Ilūkstes Mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Ilūkstes novada
kultūras centru. Atzinības rakstu saņēma: Madara Kļaviņa, Māra Circene, Mareks Supe,
Rebeka -Andžēla Šaškova, Ernests Krakops ( ped. Sandra Bukša), Kristīne Čigure, Lars
Miethke (ped. Iveta Gabrāne), Nils Miethke, Domeniks Slišāns ( ped.Indra Keiša). Par ieguldīto darbu pateicības saņēma arī pedagogi.
Skolas audzēkņi un pedagogi piedalījās arī svētku svinīgajā pasākumā Baltinavas KN.

Aktivitātes BVSK
Baltinavietēm- 1. vieta „B” grupas volejbolā

Šī gada 9. novembrī Balvos notika Balvu novada atklātās skolēnu sporta spēļu sacensības
volejbolā „B" grupai, kurās piedalījās arī Baltinavas vidusskolas jauniešu komandas. Sīvas
cīņas risinājās visas dienas garumā. Sešu komandu konkurencē zēni ierindojās ceturtā vietā,
bet meitenes starp trim komandām pārliecinoši izcīnīja 1.vietu un ieguva tiesības piedalīties
Latgales reģiona sacensībās.Sacensībās piedalījās – Bērzpils vidusskolas, Viļakas Valsts
ģimnāzijas, Balvu Valsts ģimnāzijas, Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskolas,
Rekavas vidusskolas un Baltinavas vidusskolas komandas.
Mūsu skolas zēnu komandā spēlēja – Ilmārs Bleidels, Jānis Doroškevics, Arnis Mežals, Ivo
Benedikts Skabs, Raivis Logins, Ervīns Kleins, Matīss Keišs.Savukārt meiteņu komandā
— Laura Skangale, Krista Circene, Agrita Luīze Kušnire, Iluta Keiša, Paula Kleine, Salvija
Supe, Airita Ločmele. Sveicam meitenes ar uzvaru!
V.Gamazins,Baltinavas v-skolas sporta skolotājs
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Šogad Baltinavas vidusskola otro gadu pēc kārtas bija uzaicināta uz Draudzīgā aicinājuma
fonda balvu pasniegšanu. 16. novembrī Vidzemes koncertzālē Cēsīs svinīgā pasākumā tika
apbalvotas skolas, kas pēc centralizēto eksāmenu (CE) rezultātiem 2016. gadā Draudzīgā
aicinājuma fonda skolu reitingā iekļuvušas labāko skaitā. Skolas tiek vērtētas četrās skolu
grupās- ģimnāzijas, pilsētu vidusskolas, lauku
vidusskolas un specializētās skolas. Lauku vidusskolu grupā šogad Baltinavas vidusskola ir
otra labākā valstī pēc angļu valodas CE rezultātiem. Atgādināšu, ka pērn lauku skolu grupā
Baltinava bija līderos pēc latviešu valodas un
matemātikas CE rezultātiem un ieguva 3.vietu
valstī kopvērtējumā.
Apsveicot ar šogad sasniegto, vislielākais paldies par ieguldīto darbu un profesionalitāti jāsaka angļu valodas skolotājai Tatjanai
Bolgarovai! Viņa prasmīgi pasniedz angļu valodu ikdienas stundās, sagatavo skolēnus olimpiādēm un eksāmeniem, pati ir vadījusi
starptautiskos projektus, dodot iespēju jauniešiem gūt angļu valodas lietošanas praksi ārzemēs. Sirsnīgs paldies par to! Apsveicot skolēnus, kuri šogad kārtoja CE angļu valodā,
jāatzīst, ka viņu rezultāti bija labi, ļoti labi un izcili. Visaugstāko vērtējumu angļu valodas
CE ieguva Andris Cars (96 % no maksimālā punktu skaita) un Dailis Langovskis (93 %).
Puiši arī pārstāvēja skolu starpnovadu un Latgales reģiona olimpiādēs.

Novembrim piestāv vārds – Brīvība

Atkal klāt novembris- tumšais rudens mēnesis. Bet tas ir arī gaišs laiks, jo novembrim piestāv vārds – Brīvība. Šis vārds daudzreiz izskanēja pasākumos Baltinavā – skolā, kultūras
namā, kad tika atzīmēta Latvijas valsts dzimšanas diena. Atceroties 1919. gada Brīvības
cīņu notikumus un atzīmējot Lāčplēša dienu, 11. novembrī Baltinavā notika lāpu gājiens.
Vispirms dalībnieki devās uz Gubas kapiem, kur ar klusuma brīdi un svecīšu iedegšanu
godināja neatkarības cīņu dalībnieku Voldemāru Mīlbergu. Svinīgajā brīdī pie piemiņas
zīmes Masļenku traģēdijas upuriem baltinavieši ieklausījās 1941. gada 15. jūnija notikumu
lappusēs. Klusumā noliektās galvas, ziedi un iedegtās svecītes apliecināja cieņu šīs traģēdijas upuriem. Paldies Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas pūtēju orķestrim Aigara
Bukša vadībā, jaunsargiem Artūram Smirnovam, Megijai Bukšai un Mārai Laganovskai,
Baltinavas vidusskolas koristiem Aijas Nagles vadībā, kā arī Eduardam Buravecam un
Ilzei Jermacānei par dalību pasākumā.
17. novembrī plkst. 9.00 Baltinavas vidusskolas 6. – 12. klašu skolēni pulcējās Paaudžu centrā, lai atzīmētu Latvijas valsts 98. gadadienu. 11. klases skolnieces Arīnas Bistrovas vārdos izskanēja prieks par skaisto, daudzveidīgo Latvijas dabu, bagāto, skanīgo
latgaliešu valodu, lepnums par baltinaviešu sasniegumiem Latvijas un pasaules mērogā.
Skolēnu skandētās latviešu, latgaliešu tautas dziesmas bagātināja dvēseli, stiprināja patriotismu par savu dzimto vietu, Latgali un Latviju. Paaudžu centrā valsts dzimšanas dienu
skaistā pasākumā, ko vadīja skolotāja Rudīte Laganovska, atzīmēja arī Baltinavas vidusskolas 1.-5. klašu skolēni. Klases prezentēja mūsu zemi Latviju katrā gadalaikā- ziemā,
pavasarī, vasarā un rudenī. Svētku noslēgumā kā jau īstā dzimšanas dienā bija kopīga torte
ar Latvijai veltītu salūtu. Klašu kolektīvi fotografējās svētkiem rotātajā telpā Latvijas un
Latgales karogu fonā. Arī paši mazākie Baltinavas vidusskolas audzēkņi- pirmsskolas
grupu bērni skolotāju vadībā piedalījās savā Latvijas valsts svētku pasākumā. Skolotājas
Skaidrītes Keišas prezentācija palīdzēja mazajiem baltinaviešiem labāk iepazīt dzimto
zemi. Valsts himna braši skanēja arī pirmsskolas bērnu dziedājumā.
16. novembrī Briežuciema pamatskolā notika starpnovadu pasākums – konkurss “Latgale – Latvijas sirds”. Baltinavas vidusskolas 7. – 9. klašu skolēnu komanda sīvā konkurencē kopā ar Upītes pamatskolas skolēniem izcīnīja 1. vietu. Uzvaras laurus kaldināja
Agrita Luīze Kušnire, Artis Adilevičs, Salvija Supe, Ilmārs Bleidels, Zane Tabore, Kristofers Boldāns, Raitis Vilkaste un Dāvis Kozlovskis.
Inta Ludborža,Baltinavas vidusskolas vēstures skolotāja
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2016. gada Novembris
Aktivitātes BKI
Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas sportisti
apmeklē hokeja spēli Rīgā

Baltinavas novada domes informatīvais izdevums
ozoli- parastais ozols un sarkanais ozols. Parastajam ozolam lapas atšķiras no sarkanā
ozola lapām, mēs tās sameklējām lai salīdzinātu. Arī zīles šiem ozoliem ir atšķirīgas, sarkanajam ozolam tās ir apaļākas un strupākas salīdzinot ar parastā ozola zīlēm. Uzzinājām,
ka sarkanā ozola dzimtene ir Ziemeļamerika. No viņas stāstītā mēs daudz uzzinājām arī
par ozola lietderību, ar interesi noklausījāmies, kā iegūst ozola stādus. Tagad zinam, ka
garākie ozoli nebūt nav resnākie, gluži otrādi. Latviešiem ir teiciens ,,Ozols 300 gadus
aug, 300 gadus briest, 300 gadus mirst.'' Pēc pārgājiena secinājām, ka ikdienā ejot garām
kokiem, mēs nepadomājam, cik daudz koki var dot enerģijas, spēka, tie ir arī vēstures
liecinieki. Visi kopā atpūtāmies no mācībām, pabijām svaigā gaisā, uzlabojām pašsajūtu.
Šis pārgājiens mūs izglītoja, paplašināja mūsu redzesloku.
Klases audzinātājas: A.Lipska, L.Ločmele, A.Circene

Labo darbu nedēļa

8.novembrī mūsu skolas sportistiem bija iespēja doties uz hokeja spēli Rīgā. Ļoti aizraujoša spēle, tik daudz pozitīvu un nebijušu emociju saņēmu gan es, gan jaunieši! Kaut
gan Dinamo zaudēja, tas nelika mums vilties komandā un braucām mājup ar lielu prieku
par redzēto.
Paldies Latvijas Bērnu bāreņu fondam par iespēju apmeklēt hokeja spēli!
Sporta skolotāja Līga Careva

Visi kopā lāpu gājienā

No 17. līdz 23. oktobrim, labdarības
organizācija Palīdzēsim.lv sadarbībā ar Latvijas
valsts simtgades
jauniešu rīcības komiteju, Izglītības
un zinātnes ministriju, rīkoja akciju
«Labo darbu nedēļa» — nedēļu, lai
kopīgi gatavotos
Latvijas svētkiem,
lai aktīvi darītu
labus darbus gan
paši, gan mudinātu
to darīt arī citus.
Akcijā «Labo darbu nedēļa 2016» piedalījās arī Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas
skolēni, veicot visdažādākos darbiņus- remontējām Baltinavas katoļu baznīcas logu rāmjus, grābām lapas skolas teritorijā, lasījām ābolus, spiedām sulu, rakstījām un noformējām
savas lūgšanas, gatavojām noformējumu Latvijas dzimšanas dienai, gatavojām radošos
darbiņus sponsoriem.
Nedēļas laikā visus darbus uzskaitījām un secinājām, ka to veikšanai nav nepieciešams
liels finansiāls ieguldījums, bet tas vairoja prieku.Mēs esam priecīgi par paveikto.
V.Kubuliņa

Vecāku kopsapulce Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā

Šī gada 11.novembra baltajā pēcpusdienā pieci Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas
skolēni un skolotāja pievienojās novadā rīkotajā, Lāčplēša dienai veltītajā lāpu gājienā. Visapkārt virmoja aizdegto lāpu un svecīšu uguntiņas, vienotības sajūta un svinīga gaisotne,
jo kopā bija gan skolēni, gan skolotāji, gan mazi bērni ar vecākiem, gan citi novada iedzīvotāji. Un šoreiz vēlos teikt par to, kā mēs nonākam līdz patriotismam. Jāatzīst, ka ne visi
bērni piedzimst ar šādām jūtām. Noteikti kādam, pirms iešanas lāpu gājienā, bija jāatsakās
no kārtējā TV seriāla, kādam jāizslēdz dators, kādam vēl kaut kas jāpārvar, kādam tas bija
pienākums, kādam – aicinājums. Arī ejot nedaudz sala rokas, kājas, bija bailes no vēja
strauji iekustinātās lāpu liesmas. Bet kādam, no lielā aizkustinājuma, pat rokas nesala. Un
liels prieks, protams, bija redzēt ejam gājienā arī bijušās skolnieces, jo viņām līdzās nestāvēja skolotājs un nemudināja to darīt.
Patiesi, tas bija jauki! Mēs visi bijām vienoti, spējām kaut ko sevī pārvarēt, spējām pierādīt,
apliecināt un jutām lepnumu par paveikto. Jutām piederību savai dzimtenei.
Daina Petrova, Foto: Evita Broka

Mūsu mazais pārgājiens 2016

Šī gada 3. oktobrī- rudenīgā
pēcpusdienā mēs,
4.,5.,7.
klases
skolēni un audzinātājas, devāmies
uz
Baltinavas
muižas parku nelielā pārgājienā,
lai iepazītu parkā
augošos kokus un
noklausītos stāstījumu. Pie parka
vārtiem mūs sagaidīja daiļdārzniece
Ināra
Daukste. Kopā
visi devāmies izzināt parkā augošos kokus.Cik daudz ir apkārt koku! Tūjas, oši, liepas,
egles, priedes, jasmīni, kļavas, ozoli unkatram no tiem sava vēsture… Zem kājām sākam
just lapu un zīļu čaboņu. Lūk -ozols! Daiļdārzniece stāsta,ka mūsu parkāaug divu veidu

Balvu Bērnu un jauniešu centrā
24.oktobrī tika atklāta vizuālās un
vizuāli plastiskās mākslas izstāde
„RUDENS PRIEKS", kurā piedalījās skolotāja Inga Careva. Šīs izstādes-konkursa mērķis bija
veicināt bērnu un jauniešu radošo
spēju attīstību, izmantojot vizuālo
un vizuāli plastisko mākslu un
sekmēt izglītības iestāžu vizuālās
un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu sadarbību un pieredzes apmaiņu.
Kopā izstādē-konkursā piedalījās
12 mācību, interešu un profesionālās ievirzes iestādes no Balvu un
Baltinavas novadiem. To vidū bija
trīspadsmit Baltinavas Kristīgās
internātpamatskolas skolēnu darbi,
skolotāju I.Carevas, R.Leicāna,
V.Kubuliņas vadībā.
Prieks, ka skolēnu roku darbs,
skolotāju radošums tika novērtēts.
Uzvarētāji saņēma diplomus, grāmatas, saldās balvas. Mūsu skolas 9.c. klases audzēkņa
Alekseja Jerjomina darbs- kolāža «Rudens ziedi» ieguva 2.vietu vecuma grupā no 11 līdz
18 gadiem.
Pasākuma noslēgumā ikvienam bija iespēja piedalīties kādā no piedāvātajām darbnīcām,
apskatīt nesen renovēto centru, kur ikviena telpa ir ar pozitīvu krāsu noskaņu.
V.Kubuliņa, I.Careva

BKI skolotāju darba aktivitātes skolēnu rudens brīvdienās

Skolēnu rudens brīvdienu nedēļa skolotājiem noritēja spraigā darbā. Pirmdien skolotāji
piedalījās metodiskajā dienā, kurā dalījās pozitīvajā pieredzē, kā organizēt skolēnu pašvērtējumu mācību stundās, notika arī audzināšanas grupu mazo pedagoģisko kolektīvu
sanāksmes. Trešdien skolas direktore kopā ar Baltinavas vidusskolas kolēģiem apmeklēja
IZM organizēto konferenci «Tagad!» Daugavpilī, 6 skolotāji piedalījās Balvu Valsts ģimnāzijas organizētajā metodiskajā konferencē «Efektīvas mācīšanas un mācīšanās galvenie
aspekti», kurā noklausījās tēmas par «Mūsdienu skolas aktuālo pedagoģisko problēmu
psiholoģiskajiem aspektiem» un par«Starpdisciplinārajām mācībām skolēnu uzņēmības
veicināšanai». Ceturtdien mūsu skolas matemātikas skolotājas Velta Ļvova, Ausma Lipska
un Emīlija Keiša apmeklēja Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas rīkoto republikas speciālo skolu matemātikas skolotāju semināru. Pārējais laiks tika veltīts jaunu un interesantu
materiālu izstrādei mācību stundām un klašu sakārtošanai jaunajam darba cēlienam.
V.Kaša
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Vecāku kopsapulce Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā

21.oktobrī
Baltinavas
Kristīgajā internātpamatskolā pulcējās skolēnu vecāki uz kārtējo rudens
kopsapulci. Galvenā sanāksmes tēma bija „Audzināsim drošus bērnus
nedrošā pasaulē".
Skolas psiholoģe Skaidrīte Krakope, rādot prezentāciju, stāstīja:
«Katrs bērns ienāk šajā
pasaulē, pateicoties saviem vecākiem un ģimenei, ko viņi ir izveidojuši.
Ģimene ir pirmā vide,
pirmā sabiedrības daļiņa, no kuras bērns sagaida aizsardzību un gādību. Tādēļ bērna pilnvērtīgai attīstībai noteikti ir nepieciešama beznosacījuma mīlestība, cieņa pret bērna personību, drošības un stabilitātes izjūta un vecāku noteicošā loma ģimenē. Bērniem ir jāsaka,
mana mīlestība vienmēr ir ar tevi. Ja vien man būtu izvēle izvēlēties jebkuru bērnu uz pasaules, es vienalga izvēlētos tevi.
Būt vecākam, skolotājam vai speciālistam, kas palīdz bērnam, ir vissvarīgākais uzdevums,
kādu cilvēkam var uzticēt. Bērna nepaklausība ir kliedziens pēc palīdzības, es viens netieku
galā – lūdzu, palīdziet man.
Lai audzinātu drošus un pozitīvus bērnus, biežāk ģimenē izcelt bērna labākās īpašības, uzklausīt, uzslavēt un iedrošināt bērna centienus. Teikt, tu spēji, vari, izdarīsi, tev veiksies, es
zinu un tam ticu. Ar katru dienu tev tas sanāk labāk un labāk.
Teikt bērnam — tu esi mīļš, labs, gudrs, jauks, foršs, skaists, atsaucīgs, laipns. Jo saņemot
uzslavas bērns jūtas laimīgs, mīlēts, vajadzīgs un neapdraudēts. Šīs sajūtas veido bērnam
pozitīvu pašapziņu.Vecākiem jāpasargā savi bērni no visiem vardarbības veidiem, no iepazīšanās internetā un no dažādām atkarībām. No mazām dienām bērnam ģimenē ir jānoliek
robežas, lai viņš zinātu, ko drīkst atļauties un ko nedrīkst darīt.
Vecākiem pašiem gūt prieku no dzīves, veltīt laiku atpūtai un domāt pozitīvas domas.
Ģimenes galvenās laimes atslēgas ikdienā ir ļoti vienkāršas un prasa tikai katra paša apņemšanos un papildu uzmanības izrādīšanu līdzcilvēkiem. Visa pamatā ir savstarpēji saprotoša un sirsnīga saziņa, nebaidoties izrādīt uzmanību un neizmirstot citam citu samīļot vai
uzslavēt.Vecākiem bija iespēja iepazīties ar bērnu rakstura iezīmēm un ar metodēm,kā atbrīvoties no dusmām, lai sajustu iekšēju mieru.
Laimīgiem vecākiem aug laimīgi bērni un dzīve ir skaista!»
Pēc psiholoģes uzstāšanās vecāki uzdeva viņus interesējošus jautājumus, izvērtās diskusija.
Direktores vietniece audzināšanas darbā V.Kubuliņa rādīja prezentāciju un stāstīja par skolas
darba aktivitātēm un visu kopējiem sasniegumiem 2015./2017.m.g.
Direktore I.Vilkaste stāstīja par skolas darba aktualitātēm, izvirzītajiem darba uzdevumiem
šajā mācību gadā.
Sanāksmes nobeiguma daļā notika skolas padomes vēlēšanas.
Apsveicam jaunizveidoto skolas padomi:
-Vecāku pārstāvjus: Ņinu Nikolajevu, Ilonu De Kleiri, Jeļenu Petrovu;
-Skolotāju pārstāvi: internāta skolotāju Skaidrīti Supi.
Skolas padomē darbojas arī skolas direktore Inta Vilkaste, un var tikt pieaicināta skolēnu
padomes prezidente Linda Jermacāne.

Pieredzes apmaiņas brauciens

2016.gada 7.oktobrī Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas skolotāji un darbinieki devās
pieredzes apmaiņā uz Krustpils novada Antūžu speciālo internātpamatskolu. Skolas direktors, direktora vietnieces parādīja skolu, redzējām kā skolotāji un skolēni strādā klasēs,
darbnīcās. Kopīgi pārrunājāmnovitātes darbā ar bērniem.
Pēcpusdienā jauku ģidu pavadībā iepazinām Jēkabpili, Krustpils pili,tās vēsturi, baznīcas.
Diena bija iespaidiem, idejām, piedzīvojumiem bagāta.
Paldies par atbalstu Baltinavas novada pašvaldībai!
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