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Baltinavas
Vēstis
Baltinavas novada domes
informatīvais izdevums

Esam pabeiguši visus rudens darbus. Pagrabi nu pilni pār pārēm ar pašu audzētajiem
labumiem. Diena kļuvusi īsāka, pavisam neilgi pēc darba dienas beigām tumsa steidz
noklāt visas ielas. Gājējiem laiks pastiprināti piedomāt pie atstarojošu elementu iegādes.
Jāteic, tagad vakaros izejot uz ielas patīkami tas, ka ielas ir labi apgaismotas un pārredzamas.
Šo mēnesi dzīvojām ļoti nepierastos laikapstākļos. Te lietus lija un lija nepārtraukti,
skalodams arvien jaunas peļķes. Te pārsteidza sals. Acīgākie baltinavieši noteikti pamanīja, ka klusi un palēnām no gaisa lidinājās arī pirmās sniega pārslas.
Oktobrī mūsu skolās aktīvi norisinājās dažādi pasākumi. Mēneša beigās skolēni sagaidīja pirmās brīvdienas šajā mācību gadā. Skolēniem tas ir lielisks laiks, lai atpūstos
un uzkrātu spēkus nākamajam mācību cēlienam. Skolotājiem gan šīs dienas tika pavadītas intensīvā darbā.
Lielākās pārvērtības šomēnes piedzīvojusi domes un kultūras nama ēka. Nu tā kļuvusi
vizuāli daudz pievilcīgāka. Jābilst, arī jau jūtami siltāka, mājīgāka. Darbus ievērojami
apgrūtināja lielās lietavas ar stipro vēju,
taču tie tik un tā pilnā sparā rit uz priekšu.
Šajā mēnesī ieplānoti dažādi pasākumi
novadā, novembri pavadīsim patriotiskā
noskaņā. Aicinu sekot līdzi informācijai
masu medijos un uz afišu stendiem par gaidāmajiem pasākumiem un aktīvi piedalīties!
Madara

Nr. 10 (17)
2014. gada Oktobris

17. novembrī plkst. 19:00
Baltinavas kultūras namā
Latvijas Republikas proklamēšanas dienai
veltīts koncerts.
Lūgums Baltinavas dziedošajām ģimenēm un citām
aktīvajām apvienībām pieteikt savu dalību koncertā līdz
14. novembrim pa tālruni 26144097 (Gunta).
Pasākuma laikā notiks konkursu "Gada cilvēks 2014" un
„Par Baltinavas novada Atzinības raksta dizaina izstrādi”
laureātu apbalvošana!

Pēc koncerta balle kopā ar Lindu un Modri.
Darbosies bufete. Ieeja brīva.

Noskaidroti Gada skolotāji Baltinavā!

„Jau atkal pienācis klāt rudais rudens ar
pīlādžu dzestrajiem sārtiem, ar dāliju ziedu
ugunskuriem, ar zirnekļu austajiem tīmeklīšiem un pēdējiem vasaras pilieniem
tajos.” ar šādiem vārdiem kultūras nama
vadītāja Gunta Pudnika īpašā pasākumā
sveica novada skolotājus.
Rudenīgajā oktobra piektdienā Baltinavas
novada izglītības iestāžu pedagogi tikās
skolotāju dienai veltītajā pasākumā Baltinavas kultūras namā. Pasākuma vadītāja,
kultūras nama vadītāja Gunta Pudnika,
dažādās kategorijās, par nopelniem izglītības darbā, sumināja katras skolas izvirzītos
pedagogus.
Ar novada domes atzinības rakstiem par

profesionālu darbu
un nesavtīgu ieguldījumu skolēnu izglītošanā un skolas
attīstības veicināšanā, sakarā ar 60
gadu jubileju, tika
suminātas skolotājas
Nora Sondare, Vera
Pužule un Regīna
Lāce.
Sakarā ar aiziešanu pensijā, izsakot
atzinību par ilggadēju, godprātīgu un
profesionālu darbu, klātesošie sveica Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas darbinieci Veru Oļipovu.
Ar īpaši šim pasākumam izgatavotajām
koka medaļām tika apbalvoti skolotāji, ar
apaļiem darba stāža gadiem – Aija Nagle,
ar 30 darba gadiem vidusskolā; Anita Keiša,
ar 40 darba gadiem vidusskolā; Violenta
Kubuliņa un Marija Skaba ar 30 darba gadiem Kristīgajā internātpamatskolā.
Šis mācību gads īpašs arī jaunajiem pedagogiem – Ritai Keišai, Valdim Domarkam,
Sandrai Bukšai, Jeļenai Andrejevai, Arnim
Prancānam - kurus svētkos sveica kolēģi.
Pasākuma kulminācijā tika noskaidroti
„Gada skolotājs/a” titula ieguvēji.

Pasākuma vadītāja bija parūpējusies par
īpašu šī titula ieguvēju paziņošanu. Gluži
kā „Oskara” balvu pasniegšanas ceremonijās, arī šajā pasākumā katrā kategorijā tika
paziņoti pretendenti uz balvu. Kategorijā
„Eksaktās zinātnes” konkurēja slavenais
matemātiķis un filozofs Pitagors, fiziķis un
zinātnieks Alberts Einšteins, bet sīvā konkurencē uzvarēja Baltinavas vidusskolas
matemātikas skolotāja Anita Keiša. Kategorijā „Mūzika un māksla” Krievijas slaveno mūziķi Allu Pugačovu, atpazīstamo
latviešu dziedātāju Aiju Kukuli pārspēja
Mūzikas un mākslas skolas skolotāja Aija
Nagle. Kategorijā „Darbmācība un amatu
mācība” sīvā konkurencē ar Amatniecības kameras prezidentu Vilnis
Kazāku un Pinokio radītāju Tēti
Karlo, uzvarēja Kristīgās internātpamatskolas darbmācības skolotājs
Ojārs Lācis. Gada skolotāji ieguva
stikla balvu ar iegravētu uzrakstu
un īpašu apdrukātu lietussargu
Katras skolas kolektīvs pasākumā
rādīja kādu priekšnesumu. Vidusskolas „Baltais koris” ar vadītāju
Aiju Nagli izdziedāja tautā iemīļotas dziesmas, ar jauniem,
oriģināliem dziesmu vārdiem.
Mūzikas un mākslas skolas pedagogi izpildīja skaistu skaņdarbu.

Pirmssskolas izglītības iestādes skolotājas rādīja skeču
par tārpiņu un ābolu, tērpušās rūpīgi gatavotos tērpos.
Savukārt, Kristīgās internātpamatskolas skolotāji sagatavoja jautru priekšnesumu par
tēmu – sports.
Lai iemūžinātu nozīmīgo
pasākumu, pasākuma organizatore parūpējās par foto
stūrīša izveidi, kurā ikviens
skolotājs gan individuāli, gan
ar kolēģiem izmantoja
iespēju nofotografēties, turklāt, ar dažādiem rekvizītiem. Pasākums izvērtās par
jauku atpūtu kopā ar
kolēģiem.
Pasākuma izskaņā vadītāja Gunta skolotājiem vēlēja: „Ja skola ir lukturis, kas dāvā
pasaulei gaismu, tad skolotājs ir šī luktura
kvēlā liesmiņa. Būt skolotājam ir kaut kas
īpašs, jo tā nav tikai profesija, bet gan
sirdsdegsme un izaicinājums. Novēlam
stipru veselību, spirdzinošu dzīvesprieku,
panākumus un atzinību, kā arī gudrus un
paklausīgus skolēnus!”
Teksts, foto:
Madara Balode
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2014. gada oktobris
Saistošie noteikumi

Priekšsēdētājas sleja
Pavadīts oktobris – spraigs, satraukumu, steigas,
daudziem notikumiem un pasākumiem pārbagāts
mēnesis gan mūsu novadā, gan valstī kopumā.
No pēcvēlēšanu kaislībām, nu jau laikam esam
tikuši pie zināma portfeļa sadalījuma pa ministrijām
un ceru, ka drīz atsāksies normāls darba režīms „tur
augšā” un līdz ar to arī pie mums. Patīkami, ka
novadā rit darbi aizsāktajos projektos – kultūras
nama- domes ēka jau iegūst citu izskatu, ambulances telpās arī redzam ievērojamas izmaiņas, lietus
sezona gan ir traucējusi āra darbiem, bet arī vecajā
parkā jaunieši ir paspējuši izveidot bruģētus celiņus
pirms sala iestāšanās.
Bez saimnieciskajiem darbiem novadā ir aktivizējies arī kultūras darbs – oktobris ir tas mēnesis, kad
suminām skolotājus- bija interesanti pasākumi gan
skolā, gan novadā, uz atpūtas pasākumu tika
aicināti arī senjori, priecēja Valsts bruņoto spēku pūtēju orķestris.
Rudenī aktīvi atsākuši darbu pašdarbības kolektīvi. Izveidojies pat jauns deju kolektīvs,
kas savā pulkā aicina dejotgribētājus.
Kapos kopā sanākam svecīšu vakaros, esam pavadījuši arī Dvēseļu dienu - kā nu kuraiskurš dievnamā kopīgās lūgšanās, kurš klusumā, vienatnē. Bet domāju, ka šo dienu katrs
no mums uztver īpaši.
Tagad, kad lapas ir nokritušas un daba ir neapģērbta, tā kļūst maiga un trausla, viegli
ievainojama. Tad var sajust, ka dabai ir dvēsele. Tad var sajust, ka arī dvēsele ir tādamaiga, trausla, ievainojama, saudzējama. Saudzēsim to!
Lidija Siliņa

Domes ziņas
Domes sēdes 23.10. lēmumi
Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Apstiprināti Baltinavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 9 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Baltinavas novadā 2015.gadā”; apstiprināti Baltinavas novada
domes 2014.gada 23.oktobra saistošie noteikumi „Par sociālās palīdzības pabalstiem Baltinavas novadā”; apstiprināti Baltinavas novada domes 2014.gada 23.oktobra saistošie noteikumi Nr. 11 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Baltinavas
novadā”.
Par atļaujas sniegšanu būvniecībai
Domes sēdē atļauts vienai personai veikt būvdarbus, renovējot un rekonstruējot uz zemesgabala atrodošos šķūni, renovācijas procesā paplašinot šķūņa platības apjomu, būvniecības
ieceri saskaņojot Viļakas novada būvvaldē.
Par nosaukuma piešķiršanu
Nolemts piešķirt AS „Latvijas valsts meži” valdījumā esošajam nekustamajam īpašumam
ar kadastra apzīmējumu Nr.3844 008 0007, īpašuma kopējā platība – 4873,4 ha, nosaukumu
„Baltinavas masīvs”.
Par nekustamā īpašuma sadalīšanu
Atļauts vienai personai no nekustamā īpašuma, kas atrodas Baltinavas novadā, atdalīt zemes
vienību 26,2 ha platībā, noteikt atdalītajai zemes vienībai zemes lietošanas mērķi: zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods – 0101. Atļauts izstrādāt
zemes ierīcības projektu diviem nekustamajam īpašumiem Baltinavas novadā, ar mērķi
veikt zemesgabala sadalīšanu, no nekustamā īpašuma atdalot zemes gabalu – 2,2 un 2,7 ha
platībā.
Par konkursa rezultātu apstiprināšanu
Apstiprināti konkursa „Baltinavas novada Gada cilvēks 2014” rezultāti. Guna Gamazina
apstiprināta par konkursa „Par Baltinavas novada Atzinības raksta dizaina izstrādi” uzvarētāju.
Par personu ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā
Nolemts ievietot divas personas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā – Viļakas novada
Šķilbēnu pagasta sociālās aprūpes mājā.
Par grozījumiem domes lēmumā
Sēdē izdarīti grozījumi Baltinavas novada domes 2013.gada 26.septembra lēmumā „Par
Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas maksas pakalpojumiem” (Protokols Nr.6 (9),
18.&), lēmumu papildinot ar 9.punktu sekojošā redakcijā: 9. Datorklases telpu nomas
maksa- 2,60 euro/h. Izdarīti grozījumi Baltinavas novada domes 2013.gada 26.septembra
lēmumā „Par Baltinavas novada domes maksas pakalpojumiem” (Protokols Nr.6 (9), 17.&),
lēmumu papildinot ar 2.8. punktu sekojošā redakcijā: 2.8. Baltinavas vidusskolas datorklases
telpu izmantošana - par stundu 2,60 euro(bez PVN), 3,15 euro (ar PVN).
Par pārskata apstiprināšanu
Deputāti apstiprināja „Pārskatu par Baltinavas novada attīstības programmas 2012.2018.gadam ieviešanu”.
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu
Sēdē nolemts piešķirt no Baltinavas novada pašvaldības pamatbudžeta finanšu līdzekļus
Baltinavas novada pašvaldībai piederošās ēkas ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 003 0383
002 remontam 3213,78 euro apmērā (ieskaitot PVN Latvijas Republikas normatīvajos aktos
noteiktajā apmērā); piešķirt no Baltinavas novada pašvaldības pamatbudžeta finanšu līdzekļus 120,00 euro apmērā suvenīru izgatavošanai Z/S „Robežmala”; piešķirt no Baltinavas
novada pašvaldības pamatbudžeta finanšu līdzekļus 90,00 euro apmērā Baltinavas kora
tērpu iegādei. Nolemts piešķirt no Baltinavas novada pašvaldības pamatbudžeta finanšu
līdzekļus 284,00 euro apmērā gadā atlīdzībai par Baltinavas novada VIIS administratora
pienākumu veikšanu, sākot ar 2015.gada 1.janvāri, noslēgts uzņēmuma līgums ar Tatjanu
Začesti par Baltinavas novada VIIS administratora pienākumu veikšanu, sākot ar 2015.gada
1.janvāri.
Ar pilnu domes sēžu lēmumu sarakstu iespējams iepazīties mājaslapā
www.baltinava.lv sadaļā Pašvaldība/domes sēdes.
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Saistošie noteikumi Nr.9
APSTIPRINĀTI
ar 23.10.2014. Baltinavas novada domes
lēmumu,
sēdes protokols Nr.11,&1
Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Baltinavas novadā 2015.gadā
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par nekustamā īpašuma nodokli”
1.panta otrās daļas 9.1 punktu,
9.panta otro daļu un
Pārejas noteikumu 47. punktu
I. Vispārīgie noteikumi
1.Saistošie noteikumi nosaka nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Baltinavas
novadā 2015. gadā.
II. Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana
2015. gadā
2. Ja nekustamā īpašuma objekts kļūst par nekustamā īpašuma nodokļa objektu 2015. gadā (ja
2014. gadā objekts bija ar nekustamā īpašuma
nodokli neapliekams objekts vai ja izveidots
jauns nekustamā īpašuma nodokļa objekts), tad

nekustamā īpašuma nodoklis 2015. gadam tiek
aprēķināts nepiemērojot nodokļa pieauguma ierobežojumu.
3. Ar nekustamā īpašuma nodokli 2015.gadā neapliek saimnieciskajā darbībā neizmantojamās
dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība
pārsniedz 25 m2, izņemot garāžas.
III. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas
paziņojumu
piespiedu izpildes termiņš 2015. gadā
4. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņš ir septiņi
gadi no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās
brīža.
IV. Noslēguma jautājumi
5. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2015. gada 1.
janvārī.
6. Ar 2015. gada 1. janvāri atzīt par spēku zaudējušiem 26.09.2013. Baltinavas novada domes
saistošos noteikumus Nr. 15 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Baltinavas novadā
2014. gadā”.
Baltinavas novada domes priekšsēdētāja
L. Siliņa

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Baltinavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par nekustamā īpašuma
nodokļa piemērošanu Baltinavas novadā 2015.gadā”
Paskaidrojuma Informācija
raksta sadaļa
1. Projekta
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1. panta otrās daļas 9.1 punkts, 9. panta
nepieciešamības otrā daļa, pārejas noteikumu 40.2 punkts.
pamatojums
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1. panta otrās daļas 9.1 punkts paredz
pašvaldību domēm tiesības līdz dienai, kad tiek sagatavots nodokļa maksāšanas
paziņojums par 2015. gadu, pieņemt saistošos noteikumus par dzīvojamo māju palīgēku aplikšanu vai neaplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli, ja ēkas platība
pārsniedz 25 m2, izņemot garāžas.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” Pārejas noteikumu 40.1 punkts paredz
pašvaldību domēm tiesības līdz dienai, kad tiek sagatavots nodokļa maksāšanas
paziņojums par 2015. gadu, pieņemt saistošos noteikumus par nodokļa apmēra
pieauguma ierobežojumu zemei vai saglabāt nodokļa apmēru zemei 2014. gada līmenī, kā arī noteikt šī pieauguma ierobežojuma apmēru un piemērošanas nosacījumus.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta otrā daļa paredz pašvaldību
domēm tiesības līdz dienai, kad tiek sagatavots nodokļa maksāšanas paziņojums
par 2015. gadu, pieņemt saistošos noteikumus par nekustamā īpašuma nodokļa
maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu vai piedzīt laikā nenomaksāto
nodokli, nokavējuma naudu bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem
un nodevām”.
Saistošos noteikumus pieņem likuma „Par pašvaldībām”46. pantā noteiktajā kārtībā.
2. Īss projekta Saistošie noteikumi nosaka:
satura izklāsts nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2015. gadā;
nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes
termiņu 2015. gadā
3. Informācija
par plānoto
projekta
ietekmi uz
pašvaldības
budžetu

Nosakot nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma ierobežojuma piemērošanu 2015.
gadā iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu ir aptuveni 3500 euro.
Nosakot kārtību, ka 2015. gadā ar nekustamā īpašuma nodokli netiek apliktas dzīvojamo māju palīgēkas, iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu ir aptuveni 550
euro.
Nosakot nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes
termiņu 2015. gadā, iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu nav.

4. Informācija Saistošo noteikumu projekts neietekmē uzņēmējdarbību Baltinavas novada pašvalpar plānoto
dības teritorijā
projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā
5. Informācija Saistošos noteikumus publicē laikrakstā „Baltinavas Vēstis”, kā arī portālā
par administra- www.baltinava.lv
tīvajām procedūrām:
6. Informācija Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām
par konsultācijām ar
privātpersonām
Baltinavas novada domes priekšsēdētāja

L.Siliņa

Precizējums!
Baltinavas novada Sociālajā dienestā darbu uzsākusi
psiholoģe Ginta Keiša.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
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Baltinavas novada domes informatīvais izdevums
Baltinavieši gūst pieredzi Vecpiebalgā

Oktobra mēneša sākumā Baltinavas
administrācijas un iestāžu darbinieki
devās pieredzes apmaiņas braucienā šoreiz uz Vidzemi.
Vecpiebalgas novada domē tikāmies ar
pašvaldības projektu vadītāju Leldi
Burdaju, izglītības iestāžu pārstāvjiem un
citiem darbiniekiem. Ikvienam bija iespēja
uzdot sev interesējošus jautājumus kādam
speciālistam. Apskatījām arī domes ēku.
Vecpiebalgas novada pašvaldību veido 5
pagasti: Dzērbene, Ineši, Kaive, Taurene un
Vecpiebalga. Administratīvais centrs atrodas Vecpiebalgas pagastā, savukārt
Dzērbenē, Inešos, Kaivē un Taurenē darbojas pagastu pārvaldes. Neierasti šķita tas, ka
novada priekšsēdētājas kabinets neatrodas
novada domē, bet gan blakus esošajā pagastā – Vecpiebalgas muižā Inešu pagastā.
Apskatījām muižu un devāmies uz
Porcelāna fabrikas galeriju, kas arī atrodas
muižas telpās. Gide pastāstīja par galerijā
apskatāmajiem priekšmetiem, interesenti
savā īpašumā arī iegādājās oriģinālus

porcelāna darinājumus. Plašāku
ieskatu par porcelāna masas ceļu
līdz smalkiem mākslas darbiem
guvām fabrikā, kur vērojām
meistaru roku darbu. Ieguvām
arī suvenīrus- mazus porcelāna
dekorus.
Blakus esošajā Ērgļu novadā
viesojāmies R. Blaumaņa memoriālajā muzejā Braki. Gide
iepazīstināja ar Blaumaņu ģimenes gaitām, ģimenes locekļu
likteņiem un Braku māju atjaunošanu. Izstaigājam saimniecības ēkas, riju, saimes istabu.
Protams, īpašākā telpa šķita rakstnieka
istaba, kurā Rūdolfs pavadījis ilgas stundas
pie sava rakstāmgalda.
Madonas novada Bērzaunes pagasta zemnieku saimniecībā/sierotavā „Līvi” iepazināmies ar kazas siera tapšanas procesu.
Atraktīvais saimniecības vadītājs pastāstīja
gan kuriozas situācijas sierotavas darbības
laikā, gan grūtības, ar kurām saskāries īstenojot savas idejas. Degustējām dažādus sierus, piemēram, populārās siera bumbiņas ar
ķiplokiem „Labrīt”, sierus ar baraviku un
sierāboliņa garšu.
Brauciena noslēgumā viesojāmies Cesvaines pilī. Apskatījām gan pils atjaunotās, gan
vēl neatjaunotās daļas, izstaigājām plašos
pagrabus un interesenti uzkāpa skatu tornī.
Noklausījāmies stāstus par muižas sākotnējiem īpašniekiem – Vulfu dzimtu.
Kopumā diena iespaidiem bagāta. Lielākais paldies jāteic Vecpiebalgas novada
domes darbiniekiem, kas mūs uzņēma un
labprāt padalījās ar savu pieredzi.
Teksts, foto: Madara Balode

Aktualitātes lauksaimniekiem!
Kas lauksaimniekus sagaida platību
maksājumos 2015.gadā?
Ar 2015. gadu būs būtiskas izmaiņas
platību maksājumu saņemšanā.
Nosacījums, kas varētu ieinteresēt mazo
saimniecību īpašniekus ir „mazo lauksaimnieku maksājuma shēma”. Maksājums ir
500 € gadā, neatkarīgi no apsaimniekoto
hektāru skaita. Šī shēma aizstās tiešos
maksājumus. Mazo saimniecību shēmā
varēs iesaistīties tikai 2015. gadā. Šī
atbalsta saņēmēji tiks atbrīvoti no zaļinājuma prasībām, savstarpējās atbilstības un
samazinājuma. Bet tas nenozīmē, ka platības drīkstēs nesakopt, tāpat būs jābūt
platībām sakoptām, nopļautām un sienam
novāktam. LAD sekos, lai netiktu mākslīgi
radītas saimniecības, šī maksājuma saņemšanai.
Tiešo maksājumu saņemšanai ir noteikts
ieviest „aktīvā lauksaimnieka definīciju”,
kur viens no kritērijiem būs saimniecībā
iegūti ieņēmumi pēdējā fiskālajā gadā no
lauksaimniecības produktu ražošanas vai
audzēšanas, tostarp ražas novākšanas,
dzīvnieku turēšanas lauksaimnieciskajām
vajadzībām. Faktiski tas nozīmē, ka saimniecībai būs jābūt reģistrētai, kā saimnieciskās darbības veicējai, neatkarīgi no uzņē-

mējdarbības formas. Šīs shēmas atbalsta saņēmējiem būs jāievēro visi zaļināšanas nosacījumi, savstarpējā atbilstība un šīs
saimniecības būs pakļautas soda sankcijām
par prasību neievērošanu.
Vēl precizēšu, ka no „mazo saimniecību”
atbalsta shēmas varēs pāriet uz „aktīvā
lauksaimnieka shēmu”, bet atkal atpakaļ uz
„mazo saimniecību” shēmu vairs nē! Tas ir
jāiegaumē!
Arī mūsu novadā, pašlaik esošajiem
platību maksājumu saņēmējiem 2015. gadā
būs jāizvēlas, kurā atbalsta saņemšanas
shēmā pieteiksies tiešo maksājumu saņemšanai, izvērtējot visu saimniecībā esošo
situāciju. Un skaidrībai par iekļaušanos
vienā vai otrā shēmā ir jābūt līdz 2015. gada
pavasarim, kad notiks pieteikšanās uz platību maksājumu. Ja ir kaut kas nesaprotams,
lūgums savlaicīgi, nākt un noskaidrot, kā
labāk rīkoties, mēģināsim kopīgiem spēkiem rast saimniecībai optimālāku risinājumu.
Uzmanību piena ražotājiem! 6 mēnešos
piena kvota valstī izpildīta par 55,86%, ja
kvota tiks pildīta esošajā intensitātē, prognoze šogad Latvijai kvotas pārpildi, tad arī
tām saimniecībām, kuras būs pārpildījušas
kvotu tiks noteikta soda nauda, tā varētu būt
28 centi par kilogramu piena. Protams,
daudzi uzskata, nāk ziema un govis iet cietstāvē, bet tomēr jāņem vērā jaunā tendence
lielajās slaucamo govju fermās, kur nav
vairs izteikta govju atnešanās sezonalitāte.
Ja nav skaidrības par savas saimniecībās
esošās kvotas izpildi, interesēties – vai
kvota nav jau pārpildīta!
Informāciju sagatavoja Baltinavas novada
lauku attīstības konsultante S.Tabore

Informē sociālais dienests
Septembra mēnesī spēkā trūcīgas personas statuss 101 personai,
sociālajiem pabalstiem izlietotie līdzekļi € 1034,47.
No tiem:
- pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai izmaksāts 9 mājsaimniecībām
€ 513,22;
- pabalsts veselības aprūpei € 158,4;
stacionārās ārstēšanas izdevumu apmaksai 2 personām
medikamentu iegāde bērniem 1 persona
- aprūpes pabalsts - 8 personām € 341,52;
- pieaugušo ēdināšanas pabalsts 1 persona € 21,33.

Aktuāli iedzīvotājiem
Gulbenes slimnīcā pieejams izmeklējums,
kas nosaka kaulu blīvumu
20.oktobris tiek atzīmēts kā Pasaules
Osteoporozes diena. Tās mērķis ik gadu ir
atgādināt sabiedrībai par nopietno kaulu slimību, kā ietekmē kauli kļūst trauslāki un veidojas lūzumi.
SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”
ārste radioloģe Marina Zaķe norāda, ka osteodensitometrijas izmeklējums ir svarīgs, lai
noteiktu osteoporozi. Šis izmeklējums sniedz
iespēju atklāt samazinātu kaulu blīvumu un
izvairīties no kaulu lūzumiem kaulu trausluma
dēļ. Ja ar osteodensitometriju tiek diagnosticēta
osteoporoze, tad ārstiem ir iespēja izrakstīt
valsts kompensējamos medikamentus tās ārstēšanai. Osteodensitometriju ir nozīmīgi veikt arī
tad, ja osteoporoze jau ir diagnosticēta un ir
uzsākta tās ārstēšana, lai izvērtētu tās ārstēšanas
efektivitāti- vai nepieciešams lietot tos pašus medikamentus, vai ārstēšana jāpārskata un jāmaina
medikamenti. Izmeklējums ir veicams 20 līdz 30
minūtēs. Tas ir nesāpīgs un vienkāršs.
Informācijai. Osteoporoze ir kaulu slimība, kas
nemanāmi attīstās vairāku gadu laikā. Tā ir slimība, kura var radīt paliekošas sekas. Slimība
pārsvarā skar sievietes vecumā no 50 gadiem, kā
arī vecāka gada gājuma vīriešus. Šo slimību visā
pasaulē dēvē par „klusējošo epidēmiju”, jo tā
progresē bez redzamām izpausmēm un visbiežāk

to atklāj tikai ar pirmo lūzumu.
Osteoporozei raksturīgākie ir gūžas kaula,
mugurkaula skriemeļu un plaukstas pamatnes locītavas lūzumi. Osteoporoze nemanāmi attīstās:
•kauls pastiprināti zaudē minerālvielas - kalciju
un fosforu,
•kauli kļūst poraini un dobumaini,
•ievērojami samazinās kaulu masa jeb blīvums,
•kauli kļūst trausli un viegli lūst pat pie nelielas
slodzes vai traumas.
Latvijā osteoporozes izraisīti lūzumi skar vairāk
nekā 200 000 cilvēku, t.i. katru 3. sievieti un
katru 5.vīrieti pēc 50 gadu vecuma. Tā ir skarba
realitāte, jo, laicīgi atklājot osteoporozi, to ir iespējams novērst.
No šī gada augusta mēneša arī SIA „Balvu un
Gulbenes slimnīcu apvienība” Gulbenes slimnīcā Upes ielā 1, Gulbenē, ir pieejams jauns
pakalpojums – osteodensitometrijas izmeklējums, kas nosaka kaulu blīvumu. Izmeklējums
pieejams iepriekš piesakoties reģistratūrā pa
tālruni 64472809. Šim izmeklējumam nepieciešams ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījums,
pretējā gadījumā tas būs maksas pakalpojums.
Ar ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījumu izmeklējums maksā tikai 2,85 euro.
Informācijas avots: laikraksts „Dzirkstele”
www.osteo.lv

„Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” turpina
izaugsmi un uzsāk cīņu ar parādniekiem
SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” ir veiksmīgi noslēgusi 2013. finanšu
gadu un turpina veiksmīgu izaugsmi, attīstot
veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību
tuvāk novadu iedzīvotāju dzīvesvietai.
Šovasar uzņēmums pilnībā ir norēķinājies par
iepriekšējos gados uzkrātajiem nodokļu parādiem, ko atzinīgi novērtējis arī Valsts ieņēmumu
dienests, iekļaujot uzņēmumu labo komersantu
sarakstā. Tajā pašā laikā „Balvu un Gulbenes
slimnīcu apvienības” izaugsmi var bremzēt nesamaksātās pacientu iemaksas par slimnīcas
sniegtajiem pakalpojumiem un ārstu vizītēm.
Kopējā pacientu parāda summa šobrīd ir vairāk
nekā 58 000 eiro, kas ir par 10 000 eiro vairāk
nekā šajā pašā laika periodā pērn. Slimnīcu apvienība patur tiesības vērsties pret pacientiem
nemaksātājiem ar parādu piedziņu tiesā.
Marģers Zeitmanis, SIA „Balvu un Gulbenes
slimnīcu apvienības” valdes priekšsēdētājs:
„Slimnīcu apvienības valde rūpīgi uzklausa
ikvienu ierosinājumu, lai nākotnē varētu sava reģiona iedzīvotājiem nodrošināt arvien plašāku
veselības aprūpes pakalpojumu spektru un piesaistītu jaunus speciālistus. Tomēr, visu labi
iesākto un uz attīstību tendēto ārkārtīgi bremzē
nesamaksātās pacientu iemaksas par vizītēm pie
ambulatorajiem speciālistiem, uzņemšanas nodaļās, kā arī par ārstēšanos stacionārā. Kopumā
uz šo brīdi parādu summa ir sasniegusi
58240,00EUR, kas pagājušajā gadā uz šo pašu
laiku bija 49300EUR, tas ir būtisks pieaugums
un liek domāt par ļaunprātīgu nemaksāšanu.
Slimnīcās tiek veikta visu pacientu datu reģistrēšana, tāpēc mēs rūpīgi apsveram iespēju vērsties
ar parādu piedziņu tiesā, bet ļaunprātīgas
nemaksāšanas gadījumā parādniekiem pat atteikt plānveida medicīnisko palīdzību.”
2011.gada nogalē Gulbenes un Balvu slimnīcas
bija uz bankrota sliekšņa un novadu pašvaldības
pieņēma lēmumu izveidot krīzes vadības komandu, lai, izmantojot esošos resursus, varētu
nodrošināt slimnīcu turpmāko darbību un attīstību. Tā rezultātā tika veikta abu slimnīcu restrukturizācija ar mērķi izslēgt abu slimnīcu
darbā dublējošās funkcijas un optimizēt slimnīcu

darbu, saglabājot medicīniskās aprūpes pieejamību reģionu iedzīvotājiem.
Pērn pēc vērienīgas renovācijas tika atklātas
Balvu un Gulbenes reģionālās slimnīcas ēkas,
īstenojot abu reģionālo slimnīcu veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošanu un slimnīcas ēku
rekonstrukcijas darbus. Pateicoties Eiropas Savienības finansējumam vairāk nekā 3,5 miljonu
eiro apmērā gan Balvu slimnīcas, gan Gulbenes
slimnīcas pacienti un darbinieki izbauda sakārtotas infrastruktūras priekšrocības - operāciju
zāle ir aprīkota ar modernām tehnoloģijām,
jaunas iekārtas ir iegādātas arī uzņemšanas nodaļām un reanimācijas nodaļai. Personāls un
pacienti priecājas par ērtām izremontētām
telpām, kas būtiski uzlabojis darba vidi abās
slimnīcās. Pacientu uzturēšanās slimnīcā kļuvusi
komfortablāka pateicoties daudzajiem mūsdienīgajiem sanitārajiem mezgliem, labai ventilācijas un skābekļa apgādes sistēmai.
Slimnīcas infekciju nodaļa kopš šī gada sākuma
ir pārcēlusies uz jaunām, mūsdienīgām telpām,
veco ēku atstājot vēsturei.
Balvu slimnīca ir saglabājusi “Mazulim draudzīgas slimnīcas” nosaukumu un pagājušajā
gadā te pasaulē nākuši 356 mazuļi un šogad līdz
oktobrim par savu izvēlējušies 215 mazuļu vecāki no dažādām Lavijas pilsētām. Balvus par
dzimšanas vietu izvēlas tieši īpašās attieksmes,
miera un individuālās aprūpes dēļ.
Balvu un Gulbenes slimnīcās ieviesti arī vairāki
jauni pakalpojumi iedzīvotājiem: Balvos šobrīd
ir pieejams Holtera monitorēšanas izmeklējums,
kur sirds veselības pārbaudi veic Dr.Sarmīte
Pužule, kāju vēnu doplerogrāfiju veic Dr.Vladimirs Sorokins, pieejams datortomogrāfijas izmeklējums ambulatoriem pacientiem, oktobrī
darbu uzsākusi ārste nefroloģe Dr. Zepa un ārsts
neirologs Dr. Noviks. Gulbenē tiek sniegti kaulu
blīvuma mērīšanas pakalpojumi ar osteodensitometrijas iekārtu. Slimnīcu apvienībai piesaistīti vairāki jauni anesteziologi un jauna ķirurģe
rezidente.
Teksts: Marģers Zeitmanis,
SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības”
valdes priekšsēdētājs
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Baltinavas novada domes informatīvais izdevums
Laika prognozes novembrim
Vilis Bukšs,
laika vērotājs.
1. novembrī sākas
Garu dienas un beidzas dienu pirms
Mārtiņa 9. novembrī.
Laiks, kad Garu dienās nomirušie nākuši
uz to māju, kur viņi
agrāk dzīvojuši un
nomiruši. Gari nākuši
istabās un mājinieki
jau zinājuši, pa kuru
logu
viņi
nāks.
Ticējumi. Ja šajā dienā
sals un sniegs, pavasaris būs vēls un auksts. Ja atkusnis - silts.
2. novembris - Dvēseļu diena. Veci ļaudis ticējuši, ka tanī
gadā mirušo dvēseles blandoties apkārt līdz dvēseļu dienai.
Latgalē šajā dienā mājinieki dzied psalmus un lūdzas par mirušo dvēselēm.
Ticējumi. Vējaina diena sola vētrainu un sniegiem bagātu
ziemu.
8. novembrī sākas gada tumšākais laiks. Svarīga diena, lai
vērotu, kāds būs laiks turpmāk. Ja šajā dienā sniegs, tad arī
Lieldienās (5. aprīlis) būs sniegs. Ja šī diena silta - būs barga
ziema. Ja 8. novembrī ar ratiem brauc, tad 9. decembrī ar ragavām. Ja diena auksta un sniegaina, tad pavasaris būs vēls
un auksts. Ja atkusnis - ziema un pavasaris būs silti.
Mārtiņi (10. novembris) ir novembra galvenie svētki. Ap
10. novembri notiek Mārtiņa tirgi. Ja Jurģis (23. aprīlis) iezīmēja zemes darbu, pieguļas un ganu laika sākumu, tad
Mārtiņi pretēji – visa tā nobeigumu. Nedēļu, kurā iekrīt
Mārtiņdiena, sauc par Mārtiņa nedēļu. Šīs nedēļas Piektvakars
nozīmē Veļu laika beigas. Ar Mārtiņu vakaru sākās Budēļu
(Čigānos iešanas) laiks, kas turpinās līdz pat Metenim (17.
februāris). Ticējumi. Ja Mārtiņos salst – Katrīnas (25. novembris) un Andreji (30. novembris) būs slapji, tajos līs. Ja nedēļā
ap Mārtiņiem ir atkušņi – visa ziema būs ar atkušņiem. Ja
Mārtiņi ir skaidri – ziemā būs sali, bet kopumā sagaidāms labs
gads. Ja ap Mārtiņiem ir skaidras mēness naktis – būs skaidrs
siena laiks. Mārtiņu nedēļā lācis dodas uz ziemas guļu un
pamodīsies tikai Pavasara Mārā (25. marts).
22. novembrī Cecīlija. Ja šajā dienā migla - būs atkušņi. Ja
kokos sarma - būs sals. Ja 22. novembrī apmācies un sniegains - maijs būs lietains.
Katrīnas ir 25. novembrī. Arī Katrīnās iet budēļos. Tikai šoreiz galvenie čigānos gājēji ir sievietes. Ticējumi. Ja Katrīnās
sniegs, tad līdz 6. decembrim ziemu nav ko gaidīt. Ja līst - 4.
decembrī arī līs. Ja Katrīnas dienā salst, tad visa ziema būs
auksta. Kad Katrīnas dienā kūst, tad ziema būs silta.
Andrejus svin 30. novembrī. Šogad ar 30. novembri kristiešiem sākas Adventa laiks. Novembra beigās arī Andreja
tirgi. Līdz tiem bija jānokauj visi tie mājdzīvnieki, kurus
nebija domāts izmitināt līdz pavasarim. Svarīga loma Andreja
naktī ir zīlniecībai. Puiši lūkoja uzzīlēt, kādas viņiem būs
līgavas, meitas – kādi būs viņu līgavaiņi. Ticējumi. Ja šajā
dienā brāzmains vējš, tad līdz 19. decembrim lielākoties būs
vējains un brīžiem arī vētrains
Kāds laiks varētu būt novembrī?
Sala mēnesī rudens ar ziemu cīnās. Tas ir laiks, kad nereti
no rīta lietus, bet vakarā jau snieg un putina. Ja novembrī
sniegs uzkrīt uz nesasalušas zemes un nenokūst, tad būs agrs
pavasaris. Ja sniegs uzsnieg sasalušai zemei – tad nākošā
gadā būs laba graudu raža. Ticējumi saka: ja Sala mēnesis
auksts, tad marts būs silts. Ja snieg un stiprs sals, gaidāms
bagāts gads. Silts un miglains – bada gada vēstnesis. Ja
novembrī odi – mīksta ziema. Ja daudz saulainu dienu – tad
nākošā pavasarī agri jāsēj. Cik ilgi pēc Mārtiņiem (10.
novembris) kokos vēl turas lapas, tik ilgi pēc Jurģiem (23.
aprīlis) nebūs vēl zāles.
Vērojot laika apstākļus nozīmīgās dienās un pazīmes dabā,
tad rādās, ka novembris būs nokrišņiem bagāts, īsti rudenīgs
un ar mazas ziemiņas sajūtām mēneša otrajā pusē. Arī nozīmīgās dienās 17. un 30. augustā, kas paredz laika apstākļus
novembrim, bija gan saule, mākoņi un lietus. Tā ir norāde uz
to, ka novembris lielākoties būs mākoņains, mitrs un ar nelielu salu naktīs mēneša otrajā pusē. Atbilstoši šīm dienām
valdošie būs rietumu, ziemeļrietumu un mēneša otrajā pusē
austrumu, dienvidaustrumu vēji. Arī 5. un 18. janvāris
Latvijas austrumpusē pagāja austrumu vēju zīmē un tas
paredz, ka Mārtiņa mēnesī austrumu puses vējiem būs liela
nozīme.
Novembra pirmajā pusē, līdz Mārtiņiem, pārsvarā mākoņains un rudenīgi vēss. Nereti dienas ar smidzinošu un
brīžiem stiprāku lietu. Laikā ap Mārtiņiem un vēlāk, daudzviet lietus ar slapju sniegu. Mēneša vidū būtiski nemainīsies,
tikai naktis kļūs aukstākas un biežāk nakts sals. Mēneša otrajā
pusē nokrišņi vairāk slapja sniega un sniega veidā. Laikā ap
Katrīnām (25. novembris) Austrumlatvijā sals saglabāsies arī
dienas laikā un izveidosies neliela sniega sega.
Kopumā Sala mēnesis nokrišņu ziņā tuvu normai, bet
aukstāks kā parasti.
Teksts: http://meiravietis.typepad.com/mans/2014/10/laiksnovembr%C4%AB-2014-gads.html
Foto: Viļa Bukša personīgais arhīvs
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Kultūras pasākumi
17.oktobra lietainajā pēcpusdienā novada seniori tikās
atpūtas pasākumā kultūras namā. Patīkamu pasākuma
atmosfēru nodrošināja kultūras nama vadītāja Gunta
Pudnika, kas ar skaistiem dzejas vārdiem sveicināja
klātesošos: „Ir cilvēka mūžs tāds kā radinieks dārzam – ar
pumpuriem un augļiem, ar nezāļu dzelkšņiem,
ar ķērcošiem strazdiem, ar cerību dziesmoto
rītu...un cilvēka mūžā skan dziesma.”
Pasākumā uzstājās Baltinavas etnogrāfiskais
ansamblis, kas dziedāja tautā iemīļotas dziesmasKo es jauns i nedareju; Klāt rudentiņis; Zinu, zinu,
jādzu, jādzu; Toļi, toļi radzu, radzu; un kopīgi ar
pasākuma apmeklētājiem izdziedāja dziesmu Zīdi
zīdi rudzu vuorpa. Tāpat tika izspēlētas rotaļas.
Etnogrāfiskā ansambļa vadītāja pastāstīja par
ansambļa dāmu jaunajiem svārkiem, kas sagādāti,
pateicoties realizētajam projektam. Uzstājās arī kapela,
ar dziesmām- Sazīdeja gaiļa pīši; Apinīšu polka; kopā
ar ansambli sadziedāja Spieļoj pīci spieļnīceņi. Apsveikuma vārdus novada domes vārdā teica novada domes
priekšsēdētāja Lidija Siliņa. Pasākuma muzikālo pavadījumu nodrošināja novada dziesminieks Jānis Keišs.
Pasākuma vadītāja Gunta aicināja sumināt apaļo
jubileju gaviļniekus, kā arī seniorus - jaunpienācējus.
Atjautīgākie un zinošākie nopelnīja saldas balvas par
pareizām atbildēm uz viktorīnas par Baltinavu, jautājumiem, kā, piemēram, - Kāds ir senākais Baltinavas
nosaukums? Kur atradās pirmā koka Baznīca Baltinavā? Kā
sauc Baltinavas himnas vārdu autoru? Kā sauca laikrakstu,
ko 50tajos gados izdeva Baltinavas MTS? Tika minētas arī
dažādas mīklas.
Kā katru gadu veļu mēnesī, arī šogad Baltinavas novada
dziedošās sievas tikās, lai kopīgi izdziedātu psalmas. Šī
tradīcija Baltinavas novadā ir sena.
Psalmas dzied pirms bērēm, bērēs, atbērēs,
pirms kapusvētkiem katrā kapsētā, daudzās
mājās oktobra un novembra mēnesī. Psalmus
dziedāja arī padomju varas gados. Ar Dieva
dziesmām tiek pieminēti aizsaulē aizgājušie.
Antoņina Krakope aicināja klātesošos aizlūgt
par visiem, kas aizgājuši.
Genovefa Ločmele pastāstīja: „Psalmas
dziedu jau sen, kopš bērnības. Dziedāt iemācījos no mammas, kā arī tantes, kas bija liela
dziedātāja. Tāpēc vēl arvien turpinu šo ieaudzināto tradīciju.”
„Dziedam katru gadu. Pirms tam sazvanāmies. Pieminēt
aizgājējus ir ļoti svarīgi. Svarīga ir kopā būšana, padziedāšana.” tā atzina Zinaida Zelča.
Mārtiņš Boiko savā zinātniskā pētījuma „Psalmu dziedāšanas tradīcijas Latgalē” raksta: „Viens no iespaidīgākajiem
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Seniori tiekas atpūtas pēcpusdienā
Pasākuma apmeklētāja Anastasija Ločmele pēc pasākuma
dalījās iespaidos: „Šis man, personīgi, bija otrais gads, kad
piedalos senioru atpūtas pasākumā. Vēlos teikt lielu paldies
novada domei, par rūpīgi gatavoto pasākumu, bija ļoti
jautri. Un cik jauki klāts galds! Cik zinu, citos novados senioriem pašiem jāsarūpē svētku
galds. Jauki, ka kopā ar mums
pēcpusdienu baudīja arī novada
priekšniece.”
Veneranda Andžāne, savukārt,
uz pasākumu steidzās pēc ārstu
pārbaudēm: „Katru gadu piedalos šajā jaukajā pasākumā. Liels
prieks par atraktīvo muzikantu
Jāni, kas nodrošināja pasākuma
muzikālo daļu. Paldies
priekšniecei Lidijai,
kas atrada laiku, lai
mums piebiedrotos.
Vienīgais žēl, ka bija
pamaz pasākuma apmeklētāju. ”
Izskaņā kultūras nama
vadītāja
senioriem
vēlēja: „Lai saldos
ziedos pārtop vērmeļu
sūrums, lai bez smaržas tiem nenākas nelaikā vīst. Jūsu dienām – lai kodols,
Jūsu sirds, lai kā jūra, kuras plašumos sapņi kā laivas var
klīst.” Nākamgad ceram atpūsties kopā kuplākā pulkā!
Teksts, foto: Madara Balode

Tiek dziedātas psalmas
Latgales tradicionālās mūzikas katoliskajiem žanriem ir
psalmes. Psalmu dziedāšana notiek tad, kad kāds ir aizgājis
aizsaulē, kā arī piemiņas sarīkojumos. Parādība ar nepretenciozo
nosaukumu
„psaļmes” ir garš un sarežģīts
muzikāls rituāls. To izpildot
dziedātāji lieto katoļu lūgšanu
grāmatas, visbiežāk XIX gs.
otrajā pusē un XX gs. sākumā
iznākušās, taču daudzos gadījumos arī jaunus, XX gs. 80.
un 90.gados klajā laistus izdevumus (melodijas bieži vien
dziedātāji zina no galvas un pārmanto mutiski). Rituāla oriģinālais nosaukums ir „Officium defunctorum”, ko varētu
latviskot kā „Aizlūgums par mirušajiem”. Latgaliešu lūgšanu grāmatās tiek lietots latviskojums „Lyugšonas par numyrušim”.
Teksts, foto: Madara Balode

„Gaspaža” gada jubilejas jūtīs!

Pirms gada- 2013. gada oktobrī aktīvām dāmām,
sanākot kopā, radās doma par sieviešu deju kolektīva
izveidi. Jau novembra mēnesī kolektīvs oficiāli sāka
savu darbību. 12 enerģiskas dāmas regulāri tikās mēģinājumos, lai jau 18. novembra svētkiem veltītajā
koncertā priecētu Baltinavas iedzīvotājus. Jau uz Jauno
gadu dalībnieku pulkam piebiedrojās vēl 2 dejotājas, pēc
Jaunā gada vēl 2. Tagad kolektīvā dejo 16 dejotājas (17.tā
dalībniece vadītāja Irēna).
Ar dejām priecēti skatītāji pasākumos gan Baltinavas novadā – dažādos novada svētkos, gan citviet. Šajā vasarā
braucām uz Jēkabpils novada Dunavu, uz sadancošanas
pasākumu. Pasākums izvērtās ļoti jauks, turklāt, braucienu
izmantojām arī kā ekskursiju. Tā kā gadu ziņā mēs esam
jaunas, citi vienmēr slavē par staltumu un graciozitāti. Bieži
.

vien cilvēki brīnās, kā mēs spējam tik ātri apgūt dejas
Nu sākusies kolektīva otrā sezona. Pavisam nesen, 18.
oktobrī uzstājāmies Kubulos, pasākumā „Mārtiņrožu laiks”.
Jau esam 29. novembrī uzaicinātas uz sadanci Lubānas
novada Mētrienas pagastā, janvāra mēnesī uz sadanci
Žīguros. Pagodinājums bija saņemt ielūgumu arī uz 1.
Starptautisko sieviešu deju kolektīvu festivālu „Spīganu
dejas ezera atspulgā”, ko organizē LSDA sadarbībā ar
Madonas novada Ošupes pagastu un Rēzeknes novada Gaigalavas pagastu.
Paldies jāteic novada vadībai, ka sponsorēja dalību sieviešu
deju kolektīvu vadītāju kursos Lubānas novada Degumniekos. Šajos kursos iemācīja dažādas dejas, ko tālāk mācīt
saviem kolektīviem. Novads sponsorēja arī kolektīva svārku
šūšanu, par pārējo dejotājas parūpējās pašas- ko vilkt klāt.
Paldies Ingai Carevai, kas sarūpēja skaistus, svārkiem pieskaņotus pušķus!
Par dejotājām jāteic, ļoti apzinīgas. Visi mēģinājumi tiek
cītīgi apmeklēti. Tas ir patīkams kopā sanākšanas laiks, kad
varam pārrunāt tuvākās ieceres, padejot. Ir dejotājas, kas
vēloties mēģināt pat vasarā. Runājot par nākotnes iecerēm
– protams, vēlētos papildināt tērpus. Ļoti vēlētos uzrīkot
sadanci tepat Baltinavā, lai varētu ciemos uzaicināt citus
kolektīvus.
Vēlēsim kolektīvam ražīgu, priekšnesumiem un pasākumiem bagātu jauno sezonu!
Irēna Kaša
Informāciju apkopoja Madara Balode
Foto: Veneranda Putrāne
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Projekti

Baltinavas novada domes informatīvais izdevums

„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšanai Baltinavas kultūras
namā” Nr. KPFI – 15.3/49

Skolu ziņas
Intervijas ar Gada skolotājiem
Anita Keiša- Gada skolotāja Baltinavas vidusskolā.

Turpinās būvdarbi pie
Baltinavas kultūras nama.
Laika periodā no 2014. gada
7.augusta līdz 2014. gada 30.
septembrim ir izpildīti sekojošie darbi:
-fasādes sagatavošana darbu uzsākšanai 865 m2
platībā,
-uzputotā polilstirola EPS 100 150 mm iestrāde
815 m2 platībā,
-armatējošā sieta iestrāde 815 m2 platībā,
-esošās ēkas betona apmales un seguma demontāža 98 m2 paltībā,
-pamatu atsegšana 0,6 m platumā un 0,6 m dziļumā 34,2 m3,
-sienas plaknes attīrīšana ekstrudētā polistirola
XPS 100 mm iestrāde 70 m2,
-cokola daļas hidroizolācija 70 m2 paltībā,
-armatējošā sieta iestrāde 36 m2 platībā,

-PVC ārdurvju ar selektīvu stikla paketi uzstādīšana 1 komplekts,
-PVC 44 logu montāža,
-pārseguma siltināšana ar beramo vati Isover
KV-041/Y 912,15 m2 platībā,
- centrālapkures radiatoru uzstādīšana 65 gab.,
-siltumtrases pārbaudīšana ar hidraulisko spiedi
darba spiedienā 5 BAR.
Labvēlīgie klimatiskie apstākļi ļauj turpināt
darbus pie fasādes un cokola siltināšanas. Projekta noslēguma termiņš 2015.gada 31.janvāris.
Informāciju sagatavoja S.Tabore

Durvis vēris vaļā izremontētais Amatnieku centrs

Biedrība „Sukrums” sākot ar šā
gada 1.augustu uzsāka projekta
„Mācāmies būt par sava amata meistariem”
realizāciju. Projektu finansiāli atbalsta Islande,
Lihtenšteina un Norvēģija. Kopējās projekta izmaksas sastāda 20 637.79 EUR, no kurām
89,98% ietver Sabiedrības Integrācijas fonda finansējums.
Projekta ietvaros tika ieplānots Amatnieku centra iekštelpu kosmētiskais remonts. Kā to vēlētos
definēt biedrība „Sukrums”, tad mērķis bija
piešķirt telpām jaunu dvesmu, galvenokārt
nomainot telpu sienu toņus. Divu mēnešu garumā tika veiktas kardinālas izmaiņas telpu
izskatā, kas radījušas krāšņāku un patīkamāku
atmosfēru Amatnieku centrā. Kopumā Amatnieku centrā ir četras telpas, kas kopš veiktā
remonta katra ir savā krāsā- zilā, dzeltenā, zaļā
un bēšā. Krāsu dažādība veidota, lai ikviens, ieejot Amatnieku centrā, atrastu sev tīkamāko
telpu, kurā labprāt uzturēties, tādejādi izjūtot
komfortu. Krāsainās sienas papildinātas ar dažādiem stila elementiem. Tomēr ne tikai sienas

acīmredzami mainījušās.
Amatnieku centrs tagad
var lepoties ar maizes
cepli, kuram viena mala
noklāta ar saplēstu flīžu
gabaliņiem, veidojot mozaīku (autors Aigars
Keišs), un jaunu uzmūrētu krāsni, kura aplīmēta ar dabā salasītajiem
akmeņiem. Krāsns tapšanas procesā lielu ieguldījumu veicis Elmārs Karlsons.
Ideja par maizes cepli radās pēkšņi, pārdomājot
jau paveiktos darbus un kaļot plānus par nākamajiem remontdarbu posmiem. Kopš Amatnieku
centrā ir uzmūrēts maizes ceplis, telpās rodas
siltuma un mājīguma sajūta.
Pašiem remontdarbu veicējiem šķiet, ka izmaiņas, kas šobrīd ir notikušas, ir ievērojamas. Ieejot
telpās, rodas neaptverams gandarījums par paveikto. Klusā, pieticīgā cerībā ticam, ka darbs
tiks novērtēts un ikviens Baltinavas novada
iedzīvotājs iegriezīsies Amatnieku centrā, lai
iegādātos sev tīkamas lietas. Kā arī kļūs par
Amatnieku centra biedru un priecēs citus ar
saviem izstrādājumiem.
Esiet mīļi gaidīti Amatnieku centrā!
Teksts, foto: Ilga Pleša

VID informatīvais pasākums
Projekta „Mācāmies būt par sava amata
meistariem” ietvaros 29.oktobrī plkst. 11.00
noritēja VID informatīvais seminārs Baltinavas novada Paaudžu centrā. Projektu finansiāli
atbalsta Islande, Lihtenšteina
un Norvēģija. Kopējās projekta
izmaksas sastāda 20 637.79
EUR, no kurām 89,98% ietver
Sabiedrības Integrācijas fonda
finansējums.
Informatīvais pasākums noritēja Paaudžu centrā. Tā mērķis
bija radīt vidi, kurā indivīdi,
kuri vēlas nodarboties ar amatniecību un realizēt savu produkciju,
varētu to darīt likumīgi, neradot sev
zaudējumus. Uz pasākuma vietu bija
sanākuši interesenti, kuriem bija kāda
rakstura neskaidrības, uz kurām vēlējās rast atbildes. VID informatīvo
semināru vadīja Irina Makarova, kas
bija ieradusies no Valsts ieņēmumu
dienesta Nodokļu pārvaldes Konsultāciju koordinācijas un uzraudzības daļas. Informatīvais seminārs ilga vairāk nekā divas stundas.
To laikā tika diskutēts par nodokļiem, pašnodarbinātās personas statusu, tirgošanās iespējām
amatniekiem. Runājām arī par neskaidrībām, kas
radušās semināra apmeklētājiem, veidojot dialogus gan ar VID konsultanti, gan auditorijas
dalībniekiem savā starpā.

Pasākuma noslēgumā klātesošajiem tika izdalītas atsauksmju lapas, kurās tika lūgts novērtēt
šāda rakstura semināru nozīmīgumu un
nepieciešamību sabiedrībai. Kopumā, izvērtējot
atsauksmju lapas, tika konstatēts- visi semināra apmeklētāji uzskata, ka šādi
pasākumi ir noderīgi un tie
noteikti jārīko biežāk. Viedokļi tika pamatoti ar
faktiem, ka gūtā informācija
semināra laikā vai nu tika
dzirdēta pirmo reizi, vai arī
tā iepriekš nebija
pilnībā izprotama.
Noslēdzoties pasākumam, visi ar
iegūto informāciju
bija apmierināti.
Klātesošie neslēpa,
ka labprāt tiktos vēl
kuplākā skaitā, lai
savstarpēji varētu
mainīties ar pieredzi, sasniegumiem un ieteikt
vislabākos risinājumus, lai iesāktie darbi noritētu
vēl efektīvāk.
Nākošais VID seminārs paredzēts 2015. gada
pavasarī. Interesentiem lūgums sekot līdzi
aktuālākajai informācijai!
Teksts, foto: Ilga Pleša

Kā Jūs nolēmāt kļūt par skolotāju?
Kad beidzu vidusskolu, 19. gs. 70. gados profesiju izvēle nebija plaša,
vai nu lauksaimniecības speciālists vai skolotājs, izvēlējos matemātikas skolotāju. Skolotāji ir laimīgi cilvēki, jo viņiem ir divi Jaunie
gadi. 1. septembris ir kā vēl viens Jaunais gads un reizēm tas pat ir
svarīgāks nekā īstais, jo tā pacilātība un apņemšanās, kas virmo 1.
septembrī, noteikti pēc tam dod spēku un izturību arī turpmāk strādāt
visu mācību gadu. Šajā dienā jaunas apņemšanās ir gan skolotājiem,
gan noteikti arī skolēniem. To es atklāju ne jau uzreiz, bet daudz
vēlāk. Skolotāja profesijā strādāju 40 gadus.
Kā Jums savos skolas gados veicās ar matemātiku, vai labāk
patika citi mācību priekšmeti? Vai mācībās mēdzāt izpalīdzēt
klasesbiedriem?
Matemātika padevās tīri labi. Matemātika bija viens no maniem mīļākajiem mācību priekšmetiem.
Patika arī vācu valoda, sports, neorganiskā ķīmija. Protams, mēdzu arī palīdzēt saviem klases biedriem, pildījām kopīgi mājas darbus.
Vai, Jūsuprāt, ar apņēmību un uzcītību ikviens var kļūt par labu matemātiķi?
Jā, kā parasti saka – 10 % talants, bet 90 % – darbs. Arī matemātikā. Ar lielu darbu var panākt patiešām daudz.
Kas Jums sagādā lielāko prieku skolotājas profesijā?
Strādājot skolā, šo 40 gadu laikā man ir bijušas 4 audzināmās klases un vislielākais prieks skolotājam ir dzirdēt vai redzēt, ka viņa audzēknim ir izdevies dzīvē kaut ko sasniegt, ka viņš ir veiksmīgs
un lepojas ar paveikto. Mums ir absolventi, kuri labprāt viesojas pie mums un ir tiešām arī veiksmes
stāsti. Mēs mudinām viņus ar saviem sasniegumiem dalīties un motivēt arī citus. Skolotājs - tā ir
misija , kas dod iespēju veidot nākotnes cilvēku, kā arī iespēja dalīties savās zināšanās un uzkrātajā
pieredzē.
Vai Jūs ietekmē pāreja uz ziemas vai vasaras laiku?
Ne īpaši, bet labāk patiktu dzīvot pēc vasaras laika.
Vai piekrītat apgalvojumam - Skolotājs - tā nav profesija, bet diagnoze!?
Nepiekrītu. Jā esmu lasījusi, ka skolotājs, tā esot diagnoze. Tā jau vispār var sacīt par daudzām
profesijām. Skolotājs ir viena no tām retajām profesijām, kur darāmo ļoti grūti izmērīt…

Ojārs Lācis- Gada skolotājs Kristīgajā internātpamatskolā.
Kā Jūs nolēmāt kļūt par darbmācības skolotāju?
Viss notika spontāni. Uzsākot darba gaitas, man tika piedāvāts mācīt
darbmācību, un tā tas mani aizrāva.
Kā veicās skolas gados- vai darbmācības stundas šķitušas aizraujošas, vai vairāk interesēja citi priekšmeti?
Skolas gaitās darbmācību mācīja stingrs un prasīgs skolotājs Eduards
Jeromāns, Rekovas vidusskolā. Klases bija ļoti lielas. 2 darbmācības
stundas nedēļā, tāpēc kaut ko apgūt bija ļoti grūti. Aizrāvos ar sportu
– kross, slēpošana, bumbas - tas viss man šķita ļoti saistoši.
Kas, Jūsuprāt, ir interesantākais/sarežģītākais, ko Jūsu audzēkņi
pagatavojuši darbmācības stundās?
Šajos daudzajos darba gados ir daudz kas izdarīts, visu atcerēties, protams, nav iespējams. Interesantākie darbi, ko izgatavoja skolēni bija
darbi no koka izaugumiem. Soliņi, galdi, puķu podu paliktņi, svečturi
un „īpašie” putnu būrīši. „Latvijas Avīze” rīkotajā konkursā divus
gadus bijām 2. un 3. vietā. Sadarbībā ar „LVM” būrīšu izgatavošanu un izvietošanu turpinām arī
tagad katru pavasari.
Esam gatavojuši skaistus māju nosaukumus, gleznu rāmīšus, koka figūras, sviesta ķērni un citus
darinājumus. Laikam vieglāk būtu izstāstīt, ko neesam pamēģinājuši izgatavot.
Kas Jums sagādā lielāko prieku skolotāja profesijā?
Lielāko prieku sagādā tas, ka ir ļoti grūti aizslēgt darbnīcas, jo strādāt gribošus bērnus jau nevar
izraidīt. Un vēl tie „ntie” jautājumi, uz kuriem jāatbild katru mirkli, katru dienu. Un kur nu vēl vasaras atvaļinājums un mūžīgais „biezais” naudas maks.
Vai Jūs ietekmē pāreja uz ziemas vai vasaras laiku?
Pāreja uz ziemas vai vasaras laiku ietekmē negatīvi. Daļēji ķermenis to izjūt kādu brīdi. Un kā
medniekam tas arī jauc prātu kādu laiku. Uzskatu, ka jādzīvo būtu pēc vasaras laika.
Vai piekrītat apgalvojumam - Skolotājs - tā nav profesija, bet diagnoze!?
Apgalvojumam piekrītu 100%. Pirmos 5-10 gadus tā ir tikai profesija, bet tad jau esi „slims”, laikam
uz visu mūžu. Savādāku profesiju nevaru sev iedomāties un arī negribētu.

Aija Nagle- Gada skolotāja Mūzikas un mākslas skolā.
Kā Jūs nolēmāt kļūt par skolotāju?
Par skolotāju nolēmu kļūt jau skolas gados. Tad, kad es mācījos
skolā, skolotājiem bija liela autoritāte un man bija laba mūzikas
skolotāja, kā arī pašai ļoti patika dziedāt.
Vai interese par mūziku Jums bijusi jau no mazotnes, skolas
gadiem? Vai skolas laikā apmeklējāt kori, ansambli, vai citus
radošus pulciņus?
Bērnībā ar mums – mazbērniem- kopā ļoti daudz dziedāja vecmāmiņa. Dziedājām katru vakaru, tā ka es uzskatu, ka viņa bija
pirmā, kas radīja interesi par dziedāšanu. Skolas laikā dziedāju
solo, ansamblī un korī. Man tas likās pašsaprotami.
Vai jauniešu vidū palielinās dziedātāju skaits, vai tieši pretēji- samazinās?
Kopumā ņemot, noteikti samazinās, jo paliek arvien mazāk laika, viss ir atkarīgs no tā, kāda attieksme
pret dziedāšanu tiek ieaudzināta bērnībā. Par Baltinavas skolēniem gan to nevarētu teikt, jo man ir
ar ko salīdzināt. Dziedāt griba ir diezgan liela, īpaši, ja priekšā ir Lielie Skolēnu Dziesmu un deju
svētki.
Kas Jums sagādā lielāko prieku skolotājas profesijā?
Kad no „maza rūcējiņa” var izveidot dziedātāju. Kad ar savu radošo pieeju dziesmai spēju aizraut
skolēnus un darboties līdz.
Vai Jūs ietekmē pāreja uz ziemas vai vasaras laiku?
Esmu pūce, patīk strādāt vakaros, tāpēc man patīk ziemas laiks.
Vai piekrītat apgalvojumam - Skolotājs - tā nav profesija, bet diagnoze!?
Diagnoze ir slimība. Kaut kas līdzīgs jau ir, jo bez aizrautības, degsmes nevar strādāt par skolotāju.
Foto: Madara Balode
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Aktivitātes BVSK

Notikumi PII
Rudens ražas izstādē, kas notika
Baltinavas pirmsskolas izglītības
iestādē, audzēkņi kopā ar vecākiem
no dārzeņiem
veidoja
dažādas interesantas un pārsteidzošas figūras un kompozīcijas, ko
novietot uz horizontālām virsmām,
tāpat arī var izmantot kā sienas
dekorus.
Teksts, foto:
PII vadītāja Ilze Ločmele

Mūzikas un mākslas skolā
UNESCO nedēļas pasākumi Baltinavas MMS

No 13. līdz 19. oktobrim jau ceturto
gadu Latvijā risinājās UNESCO nedēļa,
kuras ietvaros arī Baltinavas Mūzikas un
mākslas skolā notika šai nedēļai veltīti
pasākumi, atmiņu stāstu vakari par
Dziesmu svētkiem Baltijā.
UNESCO jeb Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija
mērķis Latvijā un pasaulē ir aktualizēt
vērtības, kas ir unikālas un saglabājamas
gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā,
tādēļ šogad UNESCO nedēļa Latvijā bija
veltīta stāstiem par mantojumu - Baltijas
ceļu un Baltijas Dziesmu un deju svētkiem.
2003. gadā UNESCO starptautiskā sabiedrība vienojās iekļaut Baltijas Dziesmu un
deju svētku tradīciju UNESCO Cilvēces
nemateriālā kultūras mantojuma reprezentatīvajā sarakstā, jo Dziesmu un deju svētku
tradīcija Baltijā ir vērtība, kas spējusi
saglabāt savu unikalitāti un nozīmi caur
dažādiem laika griežņiem. Gandrīz katrā
apdzīvotajā vietā Baltijā darbojas kāds šī
mantojuma uzturētājs un veicinātājs - koris,
pūtēju orķestris, deju kolektīvs, folkloras
kopa, kuru piecu gadu nepārtrauktais un
cītīgais darbs savu kulmināciju piedzīvo
svētku nedēļā. Dziesmu svētkos, mijiedarbojoties gan gadsimtu gaitā pārbaudītām
vērtībām, gan dažādiem jaunievedumiem,
tradīcija ir nozīmīga, dzīva un klātesoša jau
ilgus gadu desmitus.
Mudinot Baltinavas iedzīvotājus iegūt
plašākas zināšanas par mūsu unikālo tradīciju, 13. oktobrī notika tikšanās ar pūtēju
orķestra diriģentu Aigaru Bukšu, 15.
oktobrī tikšanās ar kordiriģentēm Aiju
Nagli un Mariju Bukšu. 17. oktobrī tikāmies ar ilggadējām kora dalībniecēm un
etnogrāfiskā
ansambļa
dziedātājām
Eleonoru Vilni un Antoņinu Krakopi.
Tikšanās dalībniekiem tā bija iespēja ieklausīties Dziesmu svētku atmiņu un pieredzes stāstos un gūt daudz jaunu atziņu.
Skolotājas Eleonoras Vilnes svētku pieredze ir aizsākusies jau 1950. gada Dziesmu
svētkos, turklāt, viņa ir piedalījusies visus
turpmākajos svētkos. Sākotnēji kā koriste,
bet pēdējos gados kā etnogrāfiskā ansambļa
dziedātāja. Skolotāja dziedājusi Baltinavas
korī, Balvu rajona skolotāju korī, vadījusi
arī jauniešu deju kolektīvu. Viņas bagātīgās
pieredzes patiesumu apliecināja liecību
krājums, ko E.Vilne bija paņēmusi līdzidažādi Dziesmu svētku bukleti, dalībnieku
nozīmītes, grāmatas un avīzes. Skolotāja
atzina, ka visa pamatā ir darbs un piebilda,
ka vissirsnīgāk un vispatiesāk izskan
dziesma, kas dziedāta no galvas. Daloties
atmiņās, E.Vilne stāstīja, ka agrāk visas
kopkora dziesmas uz lielās estrādes tika
dziedātas no galvas. Savu atmiņu stāstījuma nobeigumā, skolotāja priecēja
klātesošos ar V. Rūjas dzeju.
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Skolotājai Antoņinai Krakopei Dziesmu
svētku ceļš sākās ar 1. skolēnu Dziesmu un
deju svētkiem 1960. gadā. A. Krakope savā
pieredzes stāstījumā atcerējās dažādas sadzīviskas, organizatoriskas lietas, jo divos
nesen notikušajos Dziesmu svētkos viņa
piedalījās kā etnogrāfiskā ansambļa vadītāja. A. Krakope klātesošos iepazīstināja ar
repertuāru, ko sievas dziedājušas, kā arī
pastāstīja par bērniņa kristību tradīcijām, ko
Baltinavas etnogrāfiskais ansamblis rādījis
gan brīvdabas muzeja baznīcā, gan Latgales
sētā. Stāstījuma beigās A. Krakope visus
klausītājus patīkami pārsteidza, iesaistot
tos rotaļā „Kupla liepa”.
Pūtēju orķestra diriģents Aigars Bukšs,
daloties savā pieredzē, atzina, ka visspilgtākie Dziesmu svētki iespaidi saglabājušies
no 2013. gada pūtēju orķestra lielkoncerta
Domu laukumā. „Īpaši skaista un pacilājoša programma bija tieši Latgalei,” uzsvēra A.Bukšs. Viņš pastāstīja, ka Dziesmu
svētku ietvaros kolektīvam ir izveidojušās
arī pašam savas tradīcijas, piemēram, došanās uz kopīgu peldi Baltijas jūrā. „Svētki
nav svētki bez kādiem kurioziem un piedzīvojumiem, un tie visbiežāk ir saistīti ar kāda
dalībnieka apmaldīšanos Mežaparkā vai arī
Jūrmalā,” piebilda A. Bukšs.
Diriģente Aija Nagle, stāstot savu Dziesmu
svētku pieredzi, uzsvēra dziesmas spēku,
ietekmi, tās emocionālās izjūtas, kuras pārņem ikvienu dziedātāju un klausītāju lielajā
Mežaparka estrādē. Jau kopš 1985. gada A.
Nagle ir piedalījusies visos svētkos- gan
pieaugušo, gan skolēnu, sākotnēji kā dalībniece, bet turpmāk kā vadītāja. „Mācoties
Tilžas vidusskolā, mēs ar kori 1979. gadā
netikām uz skolēnu Dziesmu svētkiem, un
es to ļoti pārdzīvoju. Noskatījos visas pārraides pa televizoru un sev apsolījos, ka uz
visiem nākošajiem dziesmu svētkiem es
būšu,” stāstīja diriģente, apliecinot, ka
viņas solījums ir piepildījies.
Arī M. Bukšas stāstījums liecināja, ka
viņas Dziesmu svētku pieredze ir bagātīga.
Viņas pirmie Dziesmu svētki bija 3. skolu
jaunatnes Dziesmu un deju svētki 1972.
gadā, piedaloties kā koristei, vēlāk vidusskolā, kā pūtēju orķestra dalībniecei.
Studentu gados būts gan Vispārējos
dziesmu svētkos, gan Baltijas studentu
dziesmu un deju svētkos, bet no 1984. gada
piedaloties kā zēnu kora, vidusskolas jauktā
kora, vēlāk arī Baltinavas novada jauktā
kora vadītājai. „Par šo tradīciju un pieredzi
varētu stāstīt daudz un stundām ilgi. Ir dziedāts un spēlēts, diriģēts finālskatēs Rīgā,
gan LU aulā, gan dažādās Rīgas skolās,”
stāstīja M. Bukša, atmiņu stāsta nobeigumā
visiem klātesošajiem novēlot iegūt pašiem
savas īpašās Dziesmu svētku atmiņas, un
būt šīs tradīcijas dalībniekiem un tālāk
turpinātājiem.
Teksts: Marija Bukša

Baltinavas vidusskolā turpinās
Comenius Skolu partnerības
projekta īstenošana

Baltinavas vidusskola turpina realizēt Comenius Skolu partnerības projektu ar nosaukumu
„Klimata pārmaiņas”, projekta Nr. 2013-1-DE3-COM06-358233. Projekta īstenošanas periods:
2013. - 2015. gads. Projekts tiek finansēts no Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas
līdzekļiem. Projektā piedalās skolas no Vācijas, Čehijas, Polijas un Latvijas.
Šajā mācību gadā, no 21.09.2014.g.-25.09.2014.g. Baltinavas vidusskolā viesojās ciemiņi- 15
skolēni, 6 skolotāji- no Polijas, Čehijas, Vācijas. Vizītes laikā skolēni strādāja pie projekta tēmas
„Klimata izmaiņas”. Tika pētīti un izdarīti secinājumi par ūdens kvalitāti un piesārņojumu savā
reģionā, kā arī savas skolas apkārtnē tika pētīts augsnes kvalitātes ķīmiskais sastāvs. Katra dalībvalsts
prezentēja savu paveikto.
Projekta laikā viesi iepazina Baltinavu, ciemojās Rēzeknē, kur apskatīja „Goru”, „Zeimuli”, tika
nobaudīta tikko ceptas maizes garša Viļakas novada „Vēršukalna” muzejā, kā arī ciemiņi apskatīja
Siguldu un Rīgu.
Nākoša tikšanās reize notiks 2015. gada martā, Polijā.
Teksts: Tatjana Bolgarova,
Comenius skolu partnerības
projekta vadītāja Baltinavas vidusskolā

Audzēkņi viesojas Valsts probācijas dienestā
10. oktobris bija atvērto durvju diena valsts iestādēs, tādēļ Baltinavas vidusskolas 10. un
11. klases skolēni devās uz Balviem, lai iepazītos ar Valsts probācijas dienesta darbu. Tikšanās
laikā VPD darbinieces Rita Bukša un Santa Kaļāne pastāstīja par dienesta darbības mērķiem, virzieniem. Skolēni uzzināja, ka Valsts probācijas dienests tika nodibināts 2003. gadā, ka tā darbības mērķis
ir veicināt sabiedrības drošību.
Probācijas dienests nodarbojas ar tām personām, kurām ir piespriests sods, bet to var izciest
sabiedrībā. Interesanta, uz pārdomām rosinoša bija filma par dzīvi Cēsu audzināšanas iestādē, kur
paši jaunieši analizēja savu dzīvi, kāpēc viņi ir nonākuši tur. Pēc filmas noskatīšanās skolēni nāca
pie atziņām:
- „uz mani tas neattiecas, es nekad līdz tādam sociālajam pagrimumam nenonākšu”;
- „ tomēr man jāpārdomā sava uzvedība, es negribu nekādas saistības ar probācijas dienestu, es
negribu sev sabojātu CV”;
- „kas ir cilvēcība, atbildība vienam pret otru”;
- „vajag priecāties un novērtēt to, kas mums dots” u.c.
Baltinavas vidusskola izsaka pateicību Valsts probācijas dienesta Balvu teritoriālās struktūrvienības darbiniecēm par doto iespēju iepazīties ar iestādes darbu.
Teksts: Inta Ludborža,
Baltinavas vidusskolas 10. klases audzinātāja

Mazpulku rudens darbu starpnovadu
skate Viduču pamatskolā
7.oktobrī Viduču pamatskolā notika Mazpulku rudens darbu starpnovadu skate. Baltinavas
vidusskolas mazpulkus pārstāvēt devās divas meitenes Eva Kaša (8.kl.) un Viktorija Kušnire
(10.kl.). Meitenes atbalstīt un iepazīties ar projekta darbiem bija devies līdzi arī Egīls Ločmelis (8.kl.).
Kopā no Viļakas un Baltinavas novada uzstājās 9 skolēni ar jau pavasarī pieteiktajiem projektiem
par dažādām tēmām. Viktorija visus klātesošos iepazīstināja ar savu pētījumu par savu dzimtas koku,
bet Eva visus priecēja gan ar darbu „Trušu pilsētiņa manā sētā”, gan arī ar līdzi atvestajiem trušiem.
Liels prieks, ka meitenes bija labi pastrādājušas, labi sagatavojušās. Nu varam meitenes sveikt, jo
viņas tika izvirzītas pārstāvēt mūsu novadu arī Latgales mazpulcēnu forumā 2014 Rēzeknē, kas
notiks 31. oktobrī. Kā pateicība par ieguldījumu un lielu atbalstu savai meitai, apbalvošanai Rēzeknē
tika izvirzīti arī Evas Kašas vecāki. Par to, kā mums būs veicies Rēzeknē, varēsiet uzzināt nākamajā
numurā.
Teksts, foto: Baltinavas vidusskolas
mazpulka vadītāja Laura Meščanova

Piedalāmies Labo darbu nedēļā
22. oktobris bija diena, kad ne tikai Baltinavas vidusskolas skolēni piedalījās skolas Lielajā
talkā uzkopjot skolas apkārtni, bet arī diena, kad Labo darbu nedēļas ietvaros mazpulcēni
devās palīdzēt pensionētai skolotājai Gaļinai Ločmelei apkārtnes uzkopšanā, lapu grābšanā.
Palīdzēt pieteicās arī daži skolēni no 2.klases –
Samanta S., Arvils, Evana, Edvarts. Pēc kārtīga
darbiņa Gaļina mūs pacienāja ar pašcepto melleņu
pīrāgu. Svaigā gaisā un pēc fiziska darba tas garšoja
tik burvīgi!
Paldies visiem dalībniekiem par izturību un atbalstu
labdarībā! Par mūsu labdarības pasākumu lasiet arī
šeit - http://labodarbunedela.palidzesim.lv/paveiktodarbu-arhivs
Teksts, foto: Baltinavas vidusskolas
mazpulka vadītāja Laura Meščanova

Ekskursija uz kokzāģētavu.
Piektdien, 24. oktobrī Baltinavas vidusskolas 7. klase brauca izpētīt un iepazīt, kā tepat, mūsu
novada teritorijā, Guntara Bartkeviča jaunajā kokzāģētavā top kokmateriāli pasaules mēroga
tirgum.
Mūs sagaidīja darba vadītājs Viktors Graudumnieks un iepazīstināja ar modernās ražotnes darbību.
Parādīja, kā no mežā cirsta koka, to apstrādājot mūsdienīgos darbagaldos, veidojas glīti taras dēlīši.
Koka skaidas ar īpašu sūkni tiek novadītas īpašā telpā, tāpēc darbavietas bija tīras un kārtīgas.
Ekskursijas laikā redzējām visu zāģētavu no augšas. Tas tik bija skats! Redzēt visu no augšas vien
bija tā vērts, bet tas vēl nav viss. Uzzinājām faktus, ko līdz šim nezinājām par kokzāģētavu. Izrādās,
telpās, kurās notiek darbs, ir pat līdz 100 decibelu skaļš troksnis, tāpēc strādniekiem ir jānēsā īpašas
skaņu izolējošas „austiņas”. Izejot ārā, redzējām gatavus, sapakotus dēlīšus. Šos materiālus sūtīs
ārzemju uzņēmumiem tālākai lietošanai.
Atpakaļceļš izvērtās aizraujošs un kļuva par šī brauciena lielo piedzīvojumu, jo skolas dotais
autobuss, jau braucot uz kokzāģētavu, salūza, tāpēc atpakaļ braucām ar skolas saimnieka Vitālija un
direktora I. Slišāna mašīnām (divās reizēs). Protams, bija nedaudz jāuzgaida, līdz atbrauc pakaļ, tāpēc
sasildoties spēlējām „ķerenes”.
Šis brauciens bija jauks, izzinošs un ar jautru piedzīvojumu!
Teksts: Justīne Puriņa, 7. klase
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Palīdzība no Zviedrijas

Aktivitātes BKI
Dzejas diena „Nu runā , dvēsele, tas ir tavs laiks!”

„Rudens ir dzejas žanra izpausmes veids.
Gatavojoties Aspazijas un Raiņa 150. jubilejai, šodien dzejas dienas ietvaros, citēsim
slaveno latviešu cildenuma dižgaru,
rakstnieku, dzejnieku, tulkotāju, arī dzīvesbiedru dzeju. Nākamais gads Latvijā ir
pasludināts par Raiņa un Aspazijas gadu, kas
ikvienam šīs daiļrades piekritējam ļaus veldzēties viņu daiļradē”. Šādiem vārdiem skanot,
kurus runāja latviešu valodas skolotāja
L. Ločmele, Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā, 16. oktobra lietainā pēcpusdienā, sākās
dzejas dienai „Nu runā, dvēsele, tas ir tavs
laiks!” veltīts izteiksmīgās runas konkurss, kurā
pavisam piedalījās 15 skolēni. No tiem 1.9.klašu grupā- 9 runātgribētāji, tie bija: Elēna,
Kristīne R., Karīna, Jānis L., Jānis P., Ieva,
Kristīne N., Normunds, Mārcis, bet profesionālās izglītības klašu grupā 6 runātgribētāji- Ieva
M., Līga, Edijs, Linda, Andrians, Jeļena.
Šis gadalaiks ir pārmaiņu laiks, kad daba maina
savu krāšņo rotu- no smaržojošām lapām un
ziediem, uz brūngani, dzeltenīgi, zeltainām
lapām, zilgani vēsām lietus lāsēm un krāsainu
sveču liesmiņām mūsu sirdīs. Tāpat kā šīs
dažādās pārvērtības dabā, tāpat savas krāsainās
pārvērtības un izpausmes veidus atklāja šīs
skolas skolēni, iejūtoties dažādos šo slaveno
autoru tēlos, lasot, runājot un skandinot dzeju.
Viņu acīs bija vērojams gan satraukums un smeldze, gan arī prieks un veiksme.

Dažiem šis skanējums bija raits,
pārliecinošs, izteiksmīgs, dažiem mazliet bikls un ne tik skanīgs, bet pats
galvenais- visiem bija gandarījums par
paveikto.
Dzejas lasītāju sniegumu vērtēja
kompetenta, prasīga, bet taisnīga žūrija,
kuras sastāvā bija direktore I. Vilkaste,
skolas psiholoģe J. Rauza, vēstures
skolotāja M. Kušnire un latviešu valodas skolotāja D. Petrova.
1.-9.klašu grupā godpilno 1. vietu ieguva 7. klases skolēns - Normunds
Timenieks, kurš runāja Raiņa dzejoli „Praktiskais zēns rudenī”, 2. vietu ieguva 5. klases skolniece- Ieva Krūmiņa, kura runāja Raiņa dzejoli
„Kaķenīte”, 3. vietu ieguva 5. klases skolēns Jānis Pipcāns ar Raiņa dzejoli „Vīrs un suns”.
Arodklašu skolēnu grupā 1. vietu ieguva Edijs
Linde, kurš skandēja Aspazijas dzejoli „Circenīša Ziemassvētki”, 2. vietu ieguva Jeļena
Hardina ar Aspazijas dzejoli „Dadzītis”, 3. vietu
ieguva - Ieva Mičurova ar dzejoli „Ziedoņa rīts.”
Visi interesenti, kas piedalījās izteiksmīgas
runas konkursā, saņēma veicināšanas balvas.
Pasākuma gaitā varēja noskatīties smaidus raisošo multfilmu „Zelta sietiņš’’, „Mākonītis un
Mākonīte”, „Ziedoņa rīts”, „Sēd uz sliekšņa
pasaciņa” prezentācijas, kas skolēniem radīja
interesi un sajūsmu.
Lasītprasmju pilnveidošanai un dzīves ziņu
paplašināšanai izglītojamie un skolotāji iedziļinājās arī slavenā latviešu dižgara Raiņa atziņās,
kas lika aizdomāties par mums katram tik ļoti
nozīmīgām vērtībām kā dzīve, dzīvība, laime un
zināšanas.
Pasākuma noslēgumā visi vienojās kopīgā
dziesmā „Circenīša Ziemassvētki.”
Šī skolēniem bija brīnišķīga iespēja parādīt sevi
auditorijas priekšā, pašapliecināties, kā arī paplašināt savu redzesloku par Raiņa un Aspazijas
veikumu latviešu literatūrā.
Teksts, foto:
Latviešu valodas skolotāji

Vienoti lūgšanā... arī mēs
Kustība „Par dzīvību” sadarbībā ar organizāciju „Luterāņi dzīvībai”, pirmo reizi Latvijā
aicināja atbalstīt starptautisku akciju „40 dienas dzīvībai” (40 DAYS FOR LIFE), laika posmā
no 24. septembra līdz 2. novembrim aicināja dažādu konfesiju ticīgos cilvēkus iesaistīties šajā
lūgšanā ar vienotu domu. Baltinavas Kristīgās skolas skolotāja Marija Skaba aicināja piedalīties
visu skolas kolektīvu no maziem līdz lieliem vienoties kopīgās lūgšanās.
Pirmdienā 29. septembrī skolas ticīgie lūdzās „par dzīvību”, 30.septembrī lūgšanās tika pārdomātas
savas vajadzības, lūdzoties „par sevi”, savām sāpēm un cerībām. 1. oktobrī, trešdienā, „par mammu,
tēti, vecmammu un vectēvu” lūdzot veselību un izturību saviem vismīļākajiem. Ceturtdienā siltas
domas un lūgšanas tika raidītas uz debesīm domājot „par draugiem” un nedēļu noslēdza lūgšanu
diena „par skolu”. Lūgšanu domu pastiprināt ar praktisku darbiņu, griežoties pie Visu svētākās
Jaunavas Marijas, skolēni tika aicināti veidot Rožukroņus no dažādiem vizuāli plastiskajā mākslā
izmantojamajiem materiāliem. Šis darbiņš tika veltīts dievmātei, lai pastiprinātu savu lūgšanu domas,
lūdzoties par sevi, ģimeni un skolu. No katras audzināšanas grupas bija vismaz viens rožukronis,
dažās klašu grupās skolēni bija pavisam čakli un katrs izveidoja pa vienam rožukronim.
Skolotāja Marija paskaidroja, ka katrs, kas būs izveidojis rožukroni, būs sagādājis sev pārsteigumu,
jo atgriežoties no skolēnu rudens brīvdienām, skolā viņi saņems mazu dāvaniņu. Kāda tā būs skolotāja vēl neatklāja. Skolotāja Marija Skaba dalījās informācija, ka šajās rudens brīvdienās viņa
dodas uz Rīgas Augstāko reliģiju zinātņu institūtu uz kursiem, lai papildinātu savas zināšanas un
garīgi bagātinātos turpmākajam katehēta darbam.

Tradicionālā skolotāju diena
Oktobra pirmā nedēļas nogale ir sevišķa ikvienam pedagoģijas jomā strādājošajam, jo tiek
sumināts ikviens pedagogs. Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas kolektīvā neiztrūkst
svinīgā mini svētku koncertiņa, kad ikviens kolektīvs vai individuālais sveikt gribētājs ļaujas
vaļai un sagatavo priekšnesumu par godu saviem skolotājiem. Vieni gatavo apsveikuma kartītes
savām rokām, citi rudenīgās puķes.
Koncerta programmā dejot protošas skolas meitenes rādīja savas dejas, malā nestāvēja arī jaunāko
klašu meitenes. Šajā pasākumā debiju skolas sarīkojumos piedzīvoja skolas jaunais dziedāšanas
skolotājs Valdis Domarks, 7. klases un 2.3. 5. klases grupas skolēni dziedāja jaunapgūtās dziesmas.
Tika sagādāts arī uzdevums skolotājiem, lai pārbaudītu viņu uzmanības noturību, tas izvērtās smaidu
izraisošā notikumā. Patīkams pārsteigums bija skolas meiteņu ansambļa priekšnesums. Skolas jaunpienācēja Aļona visus iepriecināja ar savu plastiskumu dejā, ko apguvusi patstāvīgi. Savs priekšnesums bija arī skolas folkloras kopas meitenēm.
Noslēgumā ikviens gribētājs varēja savus mīļos skolotājus pārsteigt ar sagatavoto dāvaniņu vai
ziediem. Skolotājus gaidīja svētku torte, bet skolēniem bija iespēja atpūsties kino pauzē.
Šo svētku ietvaros skolēni gatavoja apsveikumus arī skolotājiem, kas savas aktīvās darba gaitas
jau ir beiguši un skolā vairs nestrādā, jo ir pelnītā atpūtā. Šie skolēni pārsteidza bijušos skolotājus
tieši svētku dienā.

Kokneses viesi BKI
9. oktobrī skolā viesojās viesi no Kokneses speciālās internātpamatskolas - Attīstības Centra
pedagogu un skolēnu delegācija. Viesi jau bija paspējuši iepazīties ar Baltinavas skaistākajām
vietām un vēlējās iepazīties ar darbu un telpām BKI. Pedagogi izteica atzinīgu vērtējumu par redzēto
telpu nodrošinājumu, kā vērtību norādot zēnu darbnīcu aprīkojumu. Kolēģi no Kokneses izteica vēlmi
sadarboties un organizēt kopīgus pasākumus.

Svētdienas pēcpusdienā, 12. oktobrī, skolā ar savu palīdzības kravas sūtījumu ieradās Zviedrijas pensionāru humānās palīdzības sūtījums Gnosjos helper. Šo kravu
skaits uz Latviju tuvojas jau 800 reizēm. Skolas kolektīvs ir priecīgs par ikvienu atbalstu,
ko saņemam, jo finanšu līdzekļi skolas rīcībā ir ierobežoti. Šādā veidā tiek atbalstīts skolas
mācību līdzekļu fonds (klades, papīrs, audumi). Šajā reizē saņemtais apģērbu sūtījums bija
lielisks atbalsts audzēkņu ģimenēm, ko viņiem bija iespēja izvēlēties pēc vecāku sapulces
oficiālās daļas.

Skolotāju profesionālā pilnveide
Darbs pedagoģijas jomā ir ciklisks un atrodas nepārtrauktā attīstībā. Lai nekļūtu par sūnu
ciema skolu, Baltinavas Kristīgās skolas skolotāji regulāri apmeklē seminārus, kursus un dodas
pieredzes apmaiņā, kā arī darbojas pretējā virzienā, aicinot pie sevis ciemiņus, un organizējot
profesionālo pilnveidi.
Oktobrī skolas direktores vietniece audzināšanas darbā V. Kubuliņa apmeklēja Mākslas terapijas
semināru Rīgā divu dienu garumā. Atgriežoties Violenta bija jaunām idejām un emocionāli pārpildīta.
Pirmajā dienā darba forma esot pārsteigusi ikvienu dalībnieku, jo tas noticis ar aktīvās vērošanas
metodi. Pēc psihologu vērtējuma,tā ir viena no vērtīgākajām, jo cilvēks atšķiro sev svarīgāko informāciju noredzētā. Otrajā dienā darbs noticis gan prezentāciju, gan kooperatīvās mācīšanās metodē.
Savā darbā kā novitāti skolotāja Violenta plāno ieviest pasaku izmantošanu, kā mācību stundas
galveno priekšmetu.
Oktobra noslēgumā V. Kubuliņa kopā ar direktora vietnieku metodisko apvienību devās pieredzes
apmaiņā uz Cēsīm, apmeklējot jaunuzcelto pamatskolas ēku. Unikāls piedzīvojums bijis Vidzemes
koncertzāles ,,Cēsis” apmeklējums, jo tas ir unikāls Nacionālas un reģionālas nozīmes daudzfunkcionāls kultūras centrs, kurš atrodas vienā no skaistākajām Latvijas vietām.
Oktobra vidū skolas sociālā pedagoģe Gunita Prokofjeva apmeklēja semināru Rēzeknē par atkarību
riskiem un darbu ar sociālā riska grupām šajā kontekstā. Semināru vadīja psihoterapeite – narkoloģe
Irēna Vārpa, kas ir guru vārda cienīgs profesionālis. Kā pašu svarīgāko posmu atkarību profilaksē,
psihoterapeite uzsvēra ģimenes lomu, veidojot bara piederības sajūtu savā ģimenē, lai tās jaunietim
nebūtu jāmeklē šī sajūta citos grupējumos. Šo semināra informāciju un sajūtu nav iespējams nodot,
iespējams, ir vērts padomāt par šīs profesionāles semināru organizēšanu BKI.

Izzinām robežsargu darbu
Sakarā ar Latvijas Republikas Robežsardzes 95. gadadienu un izsludināto zīmējumu
konkursu bērniem, tajā piedalīties nolēma arī BKI skolēni. Kopā ar skolotāju Violentu un audzinātājiem, skolēni zīmēja dažādus zīmējumus par šo tēmu, ko nu katrs saprot par robežsargu darbu
un nozīmi valsts kontekstā.
Izzināt šīs profesijas darba specifiku un ikdienas darbu skolas audzēkņi devās uz Viļakas robežsardzes kontrolpunktu. Tikšanās mērķis - popularizēt Valts robežsardzes darbu un veidot interesi par šo
profesiju. Skolēni iepazinās ar vēsturi, ar profesijas pamatuzdevumiem. Skolēni vēroja videomateriālus par Valsts robežsardzi. Lielākais notikums izrādījās robežsargu pārstāvju paraugdemonstrējumi
kinologu darbam kopā ar pārinieku dienesta suni.
Skolas kolektīvs ir pateicīgs VRS Viļakas pārvaldes Punduru robežapsardzības nodaļas darbiniekiem
par uzņemšanu un vērtīgo pieredzi.

Profesionālo grupu audzēkņu aktivitātes
Oktobra sākumā pavāra palīgu grupa devās pavadīt pēcpusdienu Baltinavas novada bagātajos
mežos. Kopā vācot dažādus dabas materiālus – čiekurus, tika atrastas arī dažas gailenes, dažādi sūnu
materiāli, ķērpji, kas būs lielisks dabas materiāls dažādu darbu veikšanai (klases noformēšanai un
kompozīciju veidošanai).
Oktobra sākumā profesionālo grupu audzēkņi organizēja savu atpūtas vakaru ar dažādām aktivitātēm
un spēlēm, ko sagatavoja paši skolēni. Pēc pasākuma visiem bija brīnišķīga sajūta, tādēļ jaunieši
plāno šos pasākumus organizēt biežāk. Galdnieka palīgu grupa devās pavadīt pēcpusdienu Baltinavas
novada Svātūnes atpūtas vietā, kur radoši un interesanti pavadīja darbadienas otru pusi, atpūšoties
no skolas vides. Tas ir aizraujoši- kopā ar grupas biedriem izbraukt nelielā izbraukumā un izbaudīt
rudeni tepat Baltinavā, jo rudens iestājas visā Latvijā ne tikai populārajos tūrisma galamērķos.

BKI un Labiedarbi.lv
Labo darbu nedēļas aktivitātes netika laistas garām arī Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā. Visas klašu grupas piedalījas ar dažādiem darbiņiem un lika tos vienu pie otra, atzīmējoties
klases labo darbu portfelītī, reģistrējot savus labos darbus arī vietnē http//labodarbunedela.palidzesim.lv.
Darīt labu ir kristieša uzdevums, tāpēc esam priecīgi darīt zināmus visiem savus mazos labos
darbiņus ar cerību, ka pasaule kļūs labāka. Uzkasītas lapas ambulances teritorijā; apkoptas kapu kopiņas, kuru tuvinieki ir tālienē; zīļu gādāšana Rīgas zoodārza iemītniekiem. Līdzēts darba solī arī
skolas bijušajai skolotājai- palīdzēts tikt vaļā no makulatūras. Aicinām ikvienu darīt dienā vismaz
vienu labu darbu un pasaule jau parīt būs pavisam laba.

Putras diena
Jau vairākus gadus Latvijā tiek atzīmēta putras diena. Putra ir vērtīgs enerģijas avots, kas
savu nozīmīgumu mūsu ēdienkartē mazliet ir zaudējis. Šī diena ir iespēja apzināties tās vērtību un
izgaršot to. BKI pavāri virtuvē šajā ziņā ir nosprauduši mērķi to popularizēt, kā garšīgu dienas
maltīti.

Brīdis vecākiem
Pirms skolēnu rudens brīvdienām ir brīdis, kad
atskatīties uz jau paveikto, saņemt sekmju izrakstus un pārrunāt aktualitātes skolas un skolēnu ikdienā. Jau vairākus gadus skola aicina audzēkņu
vecākus un tikšanos piektdienā pirms brīvdienām, lai
pārrunātu iepriekšējā gada sasniegumus un notikumus. Šajā reizē uzsvērt vecāku atbildību par savu atvašu pārkāpumiem bija ieradusies nepilngadīgo lietu
inspektore no Viļakas L. Vancāne. Skolas vecāku
kopsapulcē tika izvēlēts jauns vecāku padomes sastāvs, kurš mainās ik pēc 2 gadiem. Pēc sanāksmes
šie vecāki sanāca uz pirmo tikšanos pie direktores, skolotāju kolektīvu šajā padomē parstāvēs skolotāja S. Supe. Nākamais dienas posms vecākiem bija plānots kopā ar grupu internāta skolotājiem,
pārrunājot aktualitātes audzināmajās grupās un skolēnu individuālos jautājumus. Vecākiem patīkamu
pārsteigumu sagādāja profesionālo grupas „Pavāra palīgs” audzēkņi, kas, gaidot vecākus iepriekšējā
dienā, strādāja pie ābolu plātsmaižu gatavošanas. Vecāki ābolu pīrāgu atzina par teicamu un slavēja
cepējus. Noslēgumā vecākiem bija iespēja izvēlēties no piedāvātā klāsta apģērbus no Zviedrijas labvēļiem un apavus no Latvijas Bērnu Bāreņu fonda sūtījumiem.
Informāciju par skolas aktualitātēm sagatavoja skolotāja Gunita Prokofjeva
Foto: Gunita Prokofjeva
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Baltinavas novada domes informatīvais izdevums

Sporta notikumi

Sīva cīņa futbola sacensībās

2014. gada oktobris

Afišas

Šī gada 9. oktobrī notika Speciālās Olimpiādes republikas finālsacensības futbolā meitenēm, kurā piedalījās 8 labākas komandas. Komandas
tika sadalītas divās apakšgrupās: A grupā – Lielplatones, Antūžu, Pelču,
Dzirciema komandas; B grupā – Baltinavas, Spāres, Dzelzavas, Sveķu
komandas. Spēles apstākļi bija tuvu ekstremāliem, jo pirms tam un sacensību norises laikā
lija lietus, kas apgrūtināja spēli un kas brīžiem līdzinājās dubļu cīņām. Pēc apakšgrupu turnīra, divas labākās komandas no katras apakšgrupas tikās pusfinālā, kur arī iekļuva
Baltinavas meiteņu komanda.
Spēlējot pusfinālā tika piedzīvots pārākums pār Pelču skolas komandu. Cīnoties mazajā
finālā tikāmies ar Sveķu skolas meitenēm. Pamatlaiks noslēdzies ar neizšķirtu rezultātu un
, lai noteiktu uzvarētāju bija piešķirti pēcspēles soda sitieni, kur ar rezultātu 4:3 uzvarēja
Baltinavas komanda. Kopvērtējumā Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas meiteņu
komanda ierindojās godalgotā 3. vietā speciālo skolu konkurencē Latvijā!
Teksts: Vjačeslavs Gamazins

Volejbols Bērzpilī
23. oktobrī Bērzpilī norisinājās Kazimira Olekša piemiņas turnīrs volejbolā, kurā
piedalījās arī Baltinavas vidusskolas „A” grupas jaunieši un jaunietes. Kazimirs Olekšs
(1886-1970) bija Brīvības cīņu dalībnieks, kā arī viens no pirmajiem latgaļu ģenerāļiem,
šo cīnītāju apbalvoja ar Staņislava 2., 3. šķiras ordeni, Annas 2.,3.,4. šķiras ordeni,
Vladimira 4. šķiras ordeni un Svētā Jura zobenu. Viņa piemiņu Bērzpils pagastā iemūžinās
7. novembrī, uzstādot piemiņas plāksni, taču kā vēl viens piemiņas brīdis bija šīs sacensības.
Tās svinīgi atklāja Bērzpils vidusskolas direktore, absolventi, Skolēnu Pašpārvalde un
sporta skolotājs.
Sākoties sacensībām tika nolemts, ka viena spēle ilgs 2 setus līdz 21 punktam. Pirmie šoreiz cīņā devās mūsu skolas volejbolisti, kā arī Balvu Valsts ģimnāzijas sportisti, līdz ar
pirmajām spēlēs minūtēm baltinavieši rādīja visnotaļ pārliecinošu spēli, izcīnot uzvaru
pirmajā setā. Sākoties otrajam setam, Baltinavas komandā iestājās apjukums un nesaprašanās, tas bija izdevīgs brīdis pretinieku komandai, rezultātā zaudēts otrais sets. Arī otrajā
spēlē pret Tilžas vidusskolu mūsējie nespēja saņemties un piedzīvoja zaudējumu 2 setos!
Sākoties trešajai spēlei, Baltinavas jauniešu komanda laukumā devās ar neizsīkstošu cīņassparu. Prasmīgi apspēlējot Bērzpils vidusskolu, mūsu skolas komanda izcīnīja 3.vietu!
„A” grupas jaunietēm veicās krietni labāk, pirmajā spēlē pret Balvu Valsts ģimnāzijas
meitenēm, mūsu sportistes realizēja veiksmīgus uzbrukumus un guva uzvaru abos setos.
Arī otrajā spēlē pārliecinoši tika uzvarēta Bērzpils vidusskolas komanda. Rezultātā izcīnīta
1.vieta! Sveicam visus sportistus un aicinām trenēties vēl intensīvāk, lai sasniegtu pēc
iespējas augstākus rezultātus nākamajās sacensībās!
Teksts: Agita Keiša

Aicynojums jaunīšīm!
22. novembrī plkst. 19:00 notiks

Starpnūvodu jaunīšu sadraudzeibas vokars.
Muzikālū daļu nūdrūšinoj Zaļā gaisma!
Komandu pīteikšana leidz
15. novembrim pa tālruni 28636835 (Rolands) voi uz
epostu rolandskeiss@inbox.lv.
Seikuokas informācijas īgyušanai grīstīs pī Rolanda!

Baltinavas dejotāji!
Laipni aicināti pieteikties Baltinavas novada deju kolektīvā!
Mērķauditorija - jaunieši, kuri nedejo vidusskolas deju kolektīvā;
studenti; novada iedzīvotāji, kas vēlas gan dejot, gan priecēt
skatītājus ne tikai Baltinavā, bet arī blakus novados un citviet.
Deju kol. pasniedzēja - Irēna Kaša, 29332819;
Organizators - Guna Kaņepe, 27806312.

Tuvākie plānotie pasākumi
7. novembrī Lauksaimnieku, uzņēmēju un amatnieku balle.
11. novembrī plkst. 16:45 Lāpu gājiens. Pulcēšanās pie Baltinavas
kultūras nama.
17. novembrī Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts koncerts.
29. novembrī Otto jubilejas ballīte. Ieeja 5euro.

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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