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Baltinavas novada domes
informatīvais izdevums

2016. gada skaistākās lauku saimniecības tituls
piešķirts ZS "Amatnieki/Riekstiņi"

Īsumā

Baltinavas novada čempionāts zolītē!
Sacensības notiks no 2016. gada 25. oktobra līdz 29. novembrim otrdienās plkst.
18:00. Sacensībās aicina piedalīties visus
spēlēt gribētājus no 16 gadu vecuma bez
dzimuma ierobežojumiem. Nav dalījuma
vecuma grupās. Pirmo triju vietu ieguvēji
tiks apbalvoti ar diplomiem un medaļām.
Vairāk informācijas - 25612707, Kaspars

Sākot ar 17. Oktobri
Baltinavas sporta hallē
notiek treniņi:
Pirmdienās no 18:00-22:00
(basketbols,florbols)
Trešdienās no 18:00 - 22:00
(volejbols)
Piektdienās no 18:00 - 22:00
(volejbols)
Laipni aicināti visi sportot
gribētāji!!!

Konkursā, ko organizēja vadošais piena pārstrādes uzņēmums “Food Union” un lauku dzīvesstila žurnāls “IEVAS Māja”, varēja piedalīties
ikviens Latvijas zemnieku saimniecības īpašnieks, pārvaldnieks vai cita pilnvarota persona, kura nodarbojas ar lauksaimniecību un ir izveidojusi skaistu un sakoptu lauku sētu. Konkursā vērtēja saimniecības tēlu, sākot no ceļa rādītāja un izpļauta grāvja, līdz pagalmā lepni
paceltam karogam, kā arī to, kā saimniekošana sadzīvo
ar dārza sakopšanu.
13. oktobrī, valsts prezidents Raimonds Vējonis pasniedza balvas konkursa Skaistākā lauku saimniecība laureātiem. 2016. gada skaistākās lauku saimniecības tituls
tika piešķirts Guntara un Jolantas Bartkeviču zemnieku
saimniecībai “Amatnieki/Riekstiņi”Baltinavas novadā,
portālam Delfi vēsta konkursa rīkotāju pārstāvji. Konkursā, kura patrons ir Valsts prezidents, tiek izceltas un
apbalvotas skaistākās un sakoptākās zemnieku saimniecības Latvijā šajā gadā. Konkursa „Skaistākā lauku
saimniecība“ laureāti ar savu darbu parāda, ka jebkurā
Latvijas novadā ir iespējams izveidot skaistu saimniecību un tajā sekmīgi darboties. Novēlu, lai jūsu saimniecības plaukst un zeļ, jo tikai tad varēs uzplaukt arī
Latvija!,svinīgajā ceremonijā sacīja Raimonds Vējonis.
“Amatnieku-Riekstiņu” stāsts sācies 1991. gadā, kad
saimniecības vadītājs Guntars Bartkevičs atgriezies vectēva dzimtajās mājās un nolēmis veidot saimniecību.
Sākotnēji zemes nav bijis daudz, tāpat kā tehnikas tās apstrādāšanai, bet centība, neatlaidība un prasme pareizi ieguldīt nopelnītos līdzekļus
ir palīdzējusi saimniecībai attīstīties.
Saimnieks dzimtas mājā sāka saimniekot pirms 25 gadiem. Ceturtdaļgadsimta laikā saimniecība kļuvusi plašāka gan teritorijas, gan apbūves
ziņā. Šobrīd tajā ir nodarbināti vairāk nekā 30 darbinieki, un nākotnē šis skaits varētu pieaugt. Šobrīd kopā darbojas divas saimniecības –
„Riekstiņi”, kas savu darbību vērš uz graudaugu un rapša audzēšanu, un „Amatnieki”, kuru darbības vairāk saistīta ar bioloģisko saimniekošanu un kokapstrādes projektiem. Jāpiebilst, ka vairāki saimniecības darbinieki atgriezušies Latgalē no Rīgas un savu izvēli nenožēlo.
Guntara un Jolantas Bartkeviču iekoptā saimniecība Amatnieki/Riekstiņi mērāma teju 2000 hektāros, kuros aug graudi, veksmīgi darbojas kokapstrāde, bet saimniecības teritorija ir sakopta, sākot no pagalma, beidzot ar saimniecības ēkām, ceļiem un taciņām.
Par uzvaru konkursā saimniecība saņēma goda plāksni, kas apliecina “Skaistākās lauku saimniecības 2016” statusu un apmaksātu braucienu
divām personām uz Berlīnes “Zaļo nedēļu” - pasaules lielāko starptautisko pārtikas, lauksaimniecības un dārzkopības izstādi.
APSVEICAM!!!
Avots:www.delfi.lv

12. novembrī Balvos, laukumā pie Balvu
Kultūras un atpūtas centra notiks ikmēneša tradicionālais lauku labumu tirdziņš.
Aicinām apmeklēt tirdziņu, lai iegādātos
dažādus lauku labumus, sezonas dārzeņus un amatniecības izstrādājumus no
zemniekiem, mājražotājiem un amatu
meistariem!
Tirdziņā piedalīties aicinām vietējos
zemniekus, amatniekus un mājražotājus!
Tirgotājiem pieteikšanās obligāta (līdz
10. novembrim) Ziemeļlatgales biznesa
un tūrisma centrā: rakstot uz biznesacentrs@balvi.lv, turisms@balvi.lv vai
zvanot 26461435, 29272948.
Lauksaimnieki jau saņem vairākus platību maksājumus!
LAD informē, ka kopš šā gada oktobra
vidus lauksaimnieki saņem Vienotā platību maksājuma (VPM) avansus 70% apmērā apmērā no kopējās provizoriskās
maksājuma. Ir uzsākts izmaksāt arī maksājumu apgabaliem, kuros ir dabas vai
citi specifiski ierobežojumu (ADSI).
Tā kā pavasarī lauksaimnieki platību
maksājumiem pieteicās elektroniski, tad
šajā platību maksājumu sezonā klientiem
ir vairāki būtiski ieguvumi. Viens no ieguvumiem – kļūdas bija iespējams novērst jau pieteikuma iesniegšanas brīdī,
tas savukārt ļāva izvairīties no sankcijām.
Otrs nozīmīgs ieguvums – šogad lauksaimniekiem ir iespēja saņemt maksājumus ātrāk.Decembrī tiks uzsākts
izmaksāt gala maksājumus šādos pasākumos: Maksājums par klimatam un videi
labvēlīgu lauksaimniecības praksi
(ZAL), Brīvprātīgs saistītais atbalsts par
slaucamām govīm (SSG), Brīvprātīgs saistītais atbalsts par miežiem (SMI), Brīvprātīgs saistītais atbalsts par vasaras rapsi
(SVR), Brīvprātīgs saistītais atbalsts par
dārzeņiem (SDA), Brīvprātīgs saistītais
atbalsts par augļiem un ogām (SAU),
Brīvprātīgs saistītais atbalsts par proteīnaugiem (SAP), Mazo lauksaimnieku atbalsta shēma (MLS), Atdalītais PPVA par
platībām (APL), Pārējie maksājumi tiks
izmaksāti 2017.gada sākumā.
Pilna informācija:www.lad.gov.lv/aktualitates
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Baltinavas novada domes informatīvais izdevums
Domes ziņas
Domes sēdes 20.10. lēmumi.

Par grozījumiem Baltinavas novada domes 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Baltinavas novada budžetu 2016. gadam”
Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.10 “Grozījumi Baltinavas novada domes 2016. gada
28. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Baltinavas novada budžetu 2016. gadam””.
Apstiprina nolikumu
Apstiprināja Baltinavas novada domes nolikumu “Baltinavas novada muzeja nolikums”.
Apstiprina komisiju
Apstiprināja Nolikumu “Baltinavas novada muzeja Krājuma komisijas nolikums”
Par Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas sniegtajiem maksas pakalpojumiem
Apstiprināja cenas par Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas sniegtajiem maksas pakalpojumiem.
Atļauj savienot amatus
Atļāva Atļaut Sarmītei Taborei savienot Baltinavas novada domes priekšsēdētājas vietnieces amatu ar Baltinavas novada lauku attīstības speciālista amatu, Baltinavas novada domes
Plānošanas – attīstības konsultanta amatu, Baltinavas novada domes Iepirkumu komisijas
locekles amatu, biedrības „Balvu rajona partnerība” valdes locekles amatu biedrības „Sudraba pakavi” valdes locekles amatu, un Baltinavas novada domes Valsts vienotā klientu
apkalpošanas centra speciālista amatu.
Par Baltinavas novada domes Atzinības rakstu piešķiršanu Baltinavas novada kapu
vecākajiem
Nolēma piešķirt Baltinavas novada domes Atzinības rakstus Baltinavas novada kapu vecākajiem par nesavtīgu ieguldījumu un godprātīgu darbu kapu vecāko pienākumu pildīšanā

2016. gada Oktobris
bām atbilstošu atkritumu apsaimniekošanu.
Kopš 2002. gada ZAAO īsteno sistemātiskas vides izglītības aktivitātes pašvaldībās. Pašreizējo iespēju robežās pašvaldībām un ZAAO ir labas iestrādes vides izglītības jomā.
ZAAO faktiski var uzskatīt par jomas līderi vides izglītībā. Kopš 2012. gada ZAAO reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā (RAAC) Daibe realizē Pārgaujas novada* pašvaldības licencētu bērnu un jauniešu interešu izglītības programmu, kas nodrošina bērnu
un jauniešu zināšanu papildināšanu par cilvēka un vides mijiedarbību, vides piesārņojumu,
atkritumu veidiem, to apsaimniekošanu un otrreizējo pārstrādi. Tiek organizētas daudzveidīgas aktivitātes ekskursiju, izbraucienu un citos veidos, tomēr ZAAO iespējas vides izglītības veicināšanai ir ierobežotas gan finansējuma, gan infrastruktūras jomā.
Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs Hardijs Vents uzsver: «Nepieciešams aizvien vairāk
atteikties no fragmentētām un kampaņveidīgām aktivitātēm par labu sistēmiskai, organizētai
vides izglītībai visām sabiedrības grupām. Tikai šāda pieeja palīdzēs sasniegt ilgtspējīgas
attīstības nodrošināšanai paredzētos vides pārvaldības rādītājus.»
* RAAC (reģionālais atkritumu apsaimniekošanas centrs) Daibe atrodas Pārgaujas novadā,
Stalbes pagastā.
Elīna Astahovska
sabiedrisko attiecību un jaunatnes lietu speciāliste
Attīstības plānošanas nodaļa

Baltinavas novada ģimenes saņem mazlietotu datortehniku
no fonda „Gloria Patri”

Ar pilnu domes sēžu lēmumu sarakstu var iepazīties www.baltinava.lv/sadaļā
pašavaldība/domes sēdes

Informē Sociālais dienests

Septembra mēnesī spēkā trūcīgas personas statuss 75 personām
sociālajiem pabalstiem izlietotie līdzekļi € 1417,72
No tiem:
*pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai izmaksāts € 828,07
17 mājsaimniecībām
*dzīvokļa pabalsts izmaksāts 1 mājsaimniecība € 54,*pabalsts veselības aprūpei € 125,65.
*veselības aprūpes pabalstu stacionārās ārstēšanas izdevumu apmaksai € 120,55 ( 2 personām)
*transporta pakalpojumu samaksai € 5,10 (1 persona)
*pabalsts audžuģimenei- € 410,*Izdevumi par 3 personu uzturēšanos ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā – Viļakas novada
Šķilbēnu pagasta sociālās aprūpes mājā € 534,94
*Izdevumi par 2 personu uzturēšanos ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā pansionātā
„Balvi”€ 167,71

Baltinavas novada iedzīvotāji var piedalīties
Balvu novada rīkotajā fotokonkursā

Baltinavas novads, projekta “Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas pētnieku sevī!”, ietvaros aicina ikvienu foto entuziastu un profesionāli piedalīties foto akcijā “Latvijas dabas
spēks un skaistums”.
Fotoakcijā tiek gaidītas fotogrāfijas, kas uzņemtas Ziemeļlatgalē – Balvu, Viļakas, Rugāju,
Baltinavas un Kārsavas novados un kuras raksturo Ziemeļlatgales piecu novadu dabu un
dabas vērtības dažādos gada laikos, ietverot tematiku – četras dabas stihijas: Ūdens, Zeme,
Uguns un Gaiss. Iesniegtās fotogrāfijas tiks apkopotas ceļojošajā izstādē, kura visos piecos
novados tiks izstādīta līdz 2017. gada septembrim. Fotogrāfiju iesniegšana no 2016.gada
1.novembra līdz 1.decembrim. Darbus var iesniegt Balvu novada domē Bērzpils iela 1a,
Balvi, LV-4501. Projekts "Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas pētnieku sevī!", veltīts
Latvijas simtgadei un tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansiālu atbalstu.
Vairāk informācijas un konkursa nolikums: www.baltinava.lv/sadaļā tūrisms

Ziemeļvidzemes pašvaldības nosaka vides izglītību kā prioritāti
atkritumu apsaimniekošanā

2016. gada 30. septembrī SIA ZAAO dalībnieku sapulcē, piedaloties visu 28 pašvaldību
pārstāvjiem, pieņēma lēmumu atzīt vides izglītības nodrošināšanu Ziemeļvidzemē (ZAAO
darbības reģionā) par stratēģisku prioritāti. Sapulcē tika aicināts Pārgaujas novada pašvaldībai izveidot vides izglītības infrastruktūru un aktīvi iesaistīties finansējuma piesaistē
vides izglītībai, tostarp vēršoties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un
Izglītības un zinātnes ministrijā. Būtībā tas nosaka, ka kopš atkritumu savākšanas un noglabāšanas sistēmas radīšanas un attīstīšanas reģionā, šobrīd tieši atkritumu radītāju izglītošana kļuvusi par svarīgāko sistēmas posmu. Jau kopš 1998. gada, kad nodibināts
atkritumu apsaimniekotājs ZAAO, paveikts liels darbs visu veidu atkritumu savākšanā,
šķirošanā, nogādāšanā pārstrādei un noglabāšanā. Reģionā gan iedzīvotājiem,gan juridiskajām personām pieejams pienācīgs pakalpojumu loks, lai nodrošinātu mūsdienu prasī-
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Fonds „Gloria Patri", kura darbības mērķis ir nozīmīga labuma sniegšana sabiedrībai uzsācis sadarbību ar Baltinavas novada Sociālo dienestu un atbalsta daudzbērnu ģimenes, ģimenes, kurās zaudēts viens no apgādniekiem un trūcīgas ģimenes, kurās aug skolas vecuma
bērni. 19. oktobrī Baltinavā mazlietotus datorus saņēma kopumā 24 ģimenes. Saņemtie datori paredzēti lietošanai ģimenēs esošo bērnu un jauniešu izglītošanai, attīstībai, kā arī ir
noderīgi mācību procesa nodrošināšanai skolā. Ar laipnu fonda darbinieku atbalstu tiek
piedāvāts arī datortehnikas remonts. Ģimenes ar fondu „Gloria Patri" noslēdza līgumu, kas
aizliedz datoru pārdošanu, dāvināšanu vai nodošanu trešajai personai.
Fonda „Gloria Patri " valdes loceklis Andris Liepa pateicās par sadarbību un atbalstu, kā
arī izteica vēlmi arī turpmāk sadarboties un iespēju robežās sniegt palīdzību Baltinavas novada ģimenēm.
Evita Broka,
Baltinavas novada sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm, ar bērniem

Apmācības par Erasmus+ Jauniešu apmaiņas (K1) projektu sagatavošanu „Projektu darbnīca”

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina pieteikties apmācībām par Erasmus+
jauniešu apmaiņas (K1) projektu sagatavošanu, kuras notiks no 2016.gada 18. līdz 20.novembrim viesu namā „Turbas", Ikšķiles novadā.
Apmācību mērķis: Attīstīt apmācību dalībnieku kompetences Erasmus+ Jauniešu apmaiņas
projektu izstrādē un sniegt dalībniekiem atbalstu sava projekta sagatavošanā, motivējot tos
iesniegt un īstenot kvalitatīvus jauniešu apmaiņas projektus.
Dalībnieku profils: Jauniešu organizāciju pārstāvji (jaunieši un jaunatnes darbinieki), kuriem vēl nav pieredzes jauniešu apmaiņas īstenošanā, bet ir projekta ideja un vēlme iesniegt
un realizēt jauniešu apmaiņas projektu programmā Erasmus+. No vienas organizācijas var
pieteikties 1-2 dalībnieki, t.sk. nepilngadīgs jaunietis (vismaz 16 gadus vecs), ja otra persona ir pilngadīga (vecāka par 18 gadiem), uzņemas atbalsta personas funkcijas un palīdzēs
jaunietim projektu īstenot. Dalības pieteikums jāaizpilda katram pārstāvim!
Dalībnieku skaits apmācībās ierobežots un piekšroka dalībai tiks dota dalībniekiem, kuriem
nav pieredzes, bet ir spēcīga ideja, motivācija un organizācijas atbalsts idejas īstenošanai,
«Projektu nakts 2016» dalībniekiem, kā arī dalībniekiem, kas plāno iesniegt jauniešu apmaiņas projektu uz 2017. gada februāra termiņu.
Apmācības notiks pilnas 3 dienas, tāpēc svarīgi, lai Tu tajās varētu piedalīties visas apmācību dienas! Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sedz uzturēšanās (arī nakšņošanas), ēdināšanas un apmācību izdevumus, savukārt ceļa izdevumi uz apmācību norises
vietu jāsedz Tev pašam/-ai.
Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildus informācija, lūdzu, raksti vai zvani: Ginta
Salmiņa, tālr.: 29256888, E-pasts: apmacibas@brfonds.lv
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Baltinavas novada domes informatīvais izdevums

2016. gada Oktobris
SIA "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība" AMBULATORĀS DAĻAS darba laiki

SIA „ Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības" Balvu ambulatorās nodaļas speciālistu darba laiki Balvos, Krasta ielā 1, Vidzemes ielā 2
(visi speciālisti pacientus pieņem pēc iepriekšēja pieraksta pa tālr: 64507001)
Nr.p.k
Vārds, Uzvārds
Specialitāte
Pieņemšanas laiks
1.
2.

Andrejs Baranovskis
Vladimirs Sorokins

3.

Aina Buliņa

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ginekologs
Dzemdību speciālists
Ginekologs
Dzemdību speciālists

Dagmāra
Daija-Stūrmane
Ruta Aborinska
Tālrunis pierakstiem 64507164
Ruta Pastare
Tālrunis pierakstiem 64522767

Ginekologs
Dzemdību speciālists
Oftalmologs

Tatjana Šaicāne

Sarmīte Pužule

Natālija Zondaka

13.

Svetlana Semjonova

14.

Andris Bačuks

Edīte Gorkina

15.

Aija Ignatova
Tālrunis pierakstiem 64507132

16.

Laboratorija

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Ķirurgs

Rudīte Ikere
Tālrunis pierakstiem 64507004
Sergejs Gurjanovs
Tālrunis pierakstiem 64507004

11.

12.

Ķirurgs
Ķirurgs
Onkologs

Datortomogrāfija
Tālrunis pierakstiem 64507132
Fizikālā medicīna
Tālrunis pierakstiem 26466719
Rentgena kabinets
Tālrunis pierakstiem 64507132
Mammogrāfija
Tālrunis pierakstiem 64507132
K. Malinka Rambadagalla
Samuils Noviks

Ārija Akmentiņa
Ligita Zepa

Oftalmologs

Pneimonologs

Pirmdiena
10:00 – 15:00

Otrdiena
11:00 – 13:00

12:00 – 15:00

10:00 – 13:00

10:00 – 13:00
09:00 – 13:00

Trešdiena

10:00 – 13:00

10:00 – 13:00
(grūtnieces)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10:00 – 13:00
09:00 – 13:00

14:00 – 16:00

09:00 – 13:00

08:00 – 15:00

08:00 – 15:00

08:00 – 16:00

Endokrinologs

11:00 – 14:00
12:00 – 15:00

11:00 – 14:00

11:00 – 14:00

14:00 – 15:00
11:00 – 14:00
09:00 – 12:00

14:00 – 16:00

Elektrokardiogrāfijas speciālists
Veloergometrija
Fizioterapeits

08:00 – 15:00
12:00 – 14:00
10:00 – 12:00

08:00 – 15:00
08:30 – 9:30

08:00 – 10:00
10:00 – 15:00

08:00 – 10:00
10:00 – 15:00

08:00 – 15:00
08:30 – 10:30
13:00 – 16:00

08:00 – 15:00
08:30 – 11:30
10:00 – 12:00

08:00 – 15:00
08:30 – 10:30
12:00 – 16:00

Tālr. 64507134,
mob. tālr. 26418103

8:00 – 16:00

8:00 – 16:00

8:00 – 16:00

8:00 – 16:00

8:00 – 16:00

8:00-11:00
14:00-16:00
8:00-17:00

8:00-11:00
14:00-16:00
8:00-17:00

8:00-11:00
14:00-16:00
8:00-17:00

8:00-11:00
14:00-16:00
8:00-17:00

8:00-11:00
14:00-16:00
8:00-17:00

9:00-16:00

9:00-16:00

9:00-16:00

9:00-16:00

9:00-16:00

Kardiologs
Alergologs

Arodveselības un arodslimību
ārsts

Radiologs – diagnosts
Ultraskaņas izmeklējums ginekoloģijā.Vēdera dobuma orgānu
ultrasonogrāfija.

08:00 – 11:00

Neiroķirurgs
Neirologs

14:00 – 16:00

08:00 – 10:00
10:00 – 15:00

9:00-16:00

Pneimonologs
Psihiatrs

Otolaringologs
Ķirurgs
Ginekologs

10.

Dagmāra Daija- Stūrmane

Ultraskaņas izmeklējums
ginekoloģijā
Ginekologs

12.

Ilze Pilsnibure

Nefrologs

11.

Natālija Zondaka

Endokrinologs

9:00-16:00

08:00 – 10:00
10:00 – 15:00

12:00-15:00
2x mēnesī
9:00 – 12:00
(1 x mēnesī, mēneša pirmajā
ceturtdienā)

Pieņemšanas laiks

Pirmdiena
09:00-17:00

Otrdiena
09:00-17:00

Narkologs
Infektologs
Dermatovenerologs

08:00 – 10:00
10:00 – 15:00

11:00 – 14:00

13:00-16:00

13:30-16:00

Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts
Nefrologs

Jūlija Landsmane
Tālrunis pierakstiem 64471061
Anita Zariņa
Tālrunis pierakstiem 64471064
Jānis Ozoliņš
Tālrunis pierakstiem 64471064

Rita Skrastiņa

13:30 – 17:00
(pēc pieraksta)

08:00 – 16:00

Specialitāte

Sandra Smala
Viktors Visočanskis
Rita Skrastiņa

Piektdiena
11:00 – 13:00

08:00 – 15:30

Vārds, Uzvārds

Ilze Ābrāma
Ina Maksimova-Agafonova

10:00 – 13:00
09:00 – 13:00

SIA „ Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības” Gulbenes ambulatorās nodaļas speciālistu darba laiki Gulbenē, Upes ielā 1
(visi speciālisti pacientus pieņem pēc iepriekšēja pieraksta pa tālr: 64472809)
Nr.p.k

Ceturtdiena
11:00- 14:00
10:00 – 15:00

12:00-15:00
09:00-14:00
11:00-13:00
09:30-11:30
11:00-13:00

09:00-14:00
09:30-11:30
11:00-13:00

Trešdiena
09:00-17:00
08:00-16:00

Katra mēneša 1.un
3. trešdiena
09:00-16:00

11:00-13:00
09:30-11:30

Ceturtdiena
09:00-18:00
08:00-12:00

10:00-16:00
(2xmēnesī)
09:00-14:00
09:30-11:30

Piektdiena
09:00-18:00

09:00-14:00
11:00-13:00

12:00-16:00

No 10:00-15:00 (pēc iepriekšēja pieraksta 1x divos mēnešos)

12:00 – 16:00 (1x vai 2x reizi mēne sī pēc iepriekšējā pieraksta)
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Nr.p.k

Vārds, Uzvārds

Specialitāte

13.

Guntis Liberts

Urologs

14.

Marina Zaķe

15.

Sarmīte Seļicka

Radiologs, vēdera dobuma orgānu ultrasonogrāfija, ehokardiogrāfija, doplerogrāfija

16.

Vladimirs Sorokins

17.

2016. gada Oktobris
Pieņemšanas laiks

Pirmdiena

Otrdiena

08:00-16:00

08:00-14:00

08:00-16:00

08:00-16:00

Radiologs, vēdera dobuma orgānu ultrasonogrāfija

08:00-16:00

08:00-16:00

08:00-16:00

08:00-16:00

Dagmāra Mūrniece

Pediatrs

10:00-12:00

18.

Dina Dzerkale

Elektrokardiogramma

08.00-14.00

08.00-14.00

08.00-14.00

08.00-14.00

08.00-14.00

19.

Anna Lukjanova
Tālrunis pierakstiem 26656184

Fizikālās terapijas māsa

17:00-20:00

17:00-20:00

17:00-20:00

17:00-20:00

17:00-20:00

Fizioterapeits

8:00-13:00

Kaspars Kupics

Holtera monitorēšana

8:00-12:00

Nonna Tomiševa

Mikroķirurgs

20.
21
22.

Oskars Klija
Tālrunis pierakstiem 26398038

Onkologs

12:00-16:00
(2 x mēnesī)

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena
9:00 – 14:00
(1 x mēnesī pēc iepriekšēja pieraksta)

10:00-12:00

8:00-12:00

08:00-16:00

10:00-12:00

8:00-13:00
8:00-12:00

08:00-16:00

8:00-13:00
8:00-12:00

09:00 - 12:00 (1x vai 2x reizes mēnesī pē c iepriekšējā pierak sta)

Skolu ziņas
Aktivitātes BVSK
Sacensības futbolā

5. oktobra rītā Baltinavas vidusskolas A grupas jaunieši devās uz kārtējiem starpnovadu
skolēnu sporta spēļu mačiem, lai noskaidrotu labākos futbola meistarus. Sacensības notika
BVĢ stadionā, kur šogad diemžēl tikās tikai trīs lielmeistaru komandas. Aukstā un vējainā
dienā spēles izvērtās pilnas stresa un provokāciju no pretinieka puses. Pirmo spēli mūsu
skolas zēni nospēlēja pārliecinoši un ar rezultātu 3:0 uzvarēja BPVV komandu. Otrā spēlē,
kaut lielāku daļu bijām vadībā, tomēr nogalē pietrūka veiksmes un spēku izsīkums deva
par sevi ziņu, jo spēlējām otru spēli pēc kārtas praktiski bez atpūtas, kā rezultātā pienācās
piekāpties BVĢ ar 1:3. Kopvērtējumā Baltinavas jaunieši ierindojās godalgotajā 2. vietā.
Sacensībās piedalījās: Lauris Keišs, Jānis Keišs, Edgars Jermacāns, Arvils Keišs, Jēkabs
Kašs, Raivis Logins, Jānis Doroškevics, Ervīns Kleins, Ilmārs Bleidels, Ivo Benedikts
Skabs.
V. Gamazins,
Baltinavas v-skolas sporta skolotājs

Tikšanās ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības
inspekcijas pārstāvjiem

ir negatīvā, jo zūd atrasto lietu zinātniskā vērtība. Ja atradējs visu būtu atstājis zemē un informējis par to inspekciju, iespējams, par vēsturi mēs uzzinātu daudz vairāk. Inspektores
aicināja būt vērīgiem un uzmanīgiem ar zemē atrastajām senlietām un atradumus atzīmēt,
bet neaiztikt, ziņojot par atradumu. Tā mēs uzzināsim par mūsu senčiem daudz vairāk, lieki
netraucējot pīšļu mieru.

Teksts: Inta Ločmele, Foto: Evita Broka

Pludmales volejbols pie Balvu ezera un sacensības
smilšu volejbolā Viļakā

Piektdienas pēcpusdienā Baltinavas vidusskolas paaudžu centrā notika tikšanās ar Valsts
kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas pārstāvjiem. Tikšanās notika UNESCO nedēļas Latvijā ietvaros. Tēma – kultūrvēstures mantojuma saglabāšana un aizsardzība Baltinavas novadā.
Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas pārstāves Vilma Platpīre un Evita Princova
auditoriju iepazīstināja ar kultūrvēstures mantojuma aizsardzības sistēmu Latvijā un aicināja sabiedrību iesaistīties kultūras pieminekļu aizsardzībā.
Lielākā daļa pasākuma apmeklētāju bija Baltinavas vidusskolas skolēni un skolotāji, kuri
aktīvi iesaistījās diskusijā par Baltinavas novada kultūrvēstures pieminekļiem un to aiz- Jau pirmajā septembra nedēļā, jaunā mācību gada sākumā, Baltinavas vidusskolas jaunieši
sardzību.Inspektores informēja arī par nesen izskanējušo atradumu Svātūnē, minot, ka vie- bija gatavi aizstāvēt skolas godu starpnovadu kausa izcīņas sacensībās pludmales volejbolā
nīgais pozitīvais ieguvums ir atrasto lietu nodošana muzejam, taču vairāk šajā gadījumā Balvos. Neskatoties uz drēgno, bet saulaino rītu un lielo komandu daudzumu, spēles visas
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dienas garumā ritēja ātri un aizraujoši. Intriga saglabājās līdz pēdējam brīdim, jo komandas
bija spēkos līdzīgas. Skolēnu sasniegumus vērtēja gan individuāli, gan kā komandas darbu.
Patiess prieks un gandarījums ir par mūsu skolas jauniešiem, jo kopvērtējumā Baltinavas
vidusskolas B grupa ieguva 1. vietu un kausu, bet A un C grupas ierindojās 2. vietā sešu
skolu konkurencē. Individuāli gribētos atzīmēt un izteikt atzinību: par iegūto 1.vietu – K.
Circenei, L. Skangalei, R. Loginam, E. Kleinam (B grupā); par iegūto 2. vietu – A.L. Kušnirei, I. Keišai (B grupā), par iegūto 3. vietu – M. Graudumniecei, D. Zelčai, A. Keišam, L.
Keišam (A grupā), I. Bleidelam, M. Keišam, L. Miethke, M. Kleinam (C grupā).
13. septembrī ar kuplu dalībnieku skaitu visās vecuma grupās pārstāvējam Baltinavas novadu arī Viļakā, kur risinājās atklātās novada sacensības smilšu volejbolā. Cīnoties ne tikai
ar pretinieku komandām, bet arī ar lielām vēja brāzmām, Baltinavas viduskolas skolēni
spēja parādīt savu raksturu, neatlaidību un sasniegt labus rezultātus. Interesantas, skatāmas
un apmeklētas spēles ritēja līdz pat vēlai pēcpusdienai, un tika noskaidroti arī uzvarētāji.
Komandu vērtējums bija individuāls. Skolēniem bija pasniegtas medaļas un diplomi, pie
kuriem tika A grupā: K. Keiša un L. Keiša- par iegūtu 2. vietu, A. Keišs un L. Keišs- par
iegūtu 2. vietu, B grupā: L. Skangale un K. Circene- par iegūtu 1. vietu, A.L. Kušnire un I.
Keiša- par iegūtu 2. vietu, C grupā: I. Bleidels, M. Keišs, L. Miethke- par iegūtu 1. vietu,
D. Kozlovskis, E. Kokorevičs, N. Miethke- par iegūtu 3. vietu.
V. Gamazins,
Baltinavas v-skolas sporta skolotājs

Vecāku kopsapulce Baltinavas vidusskolā

Baltinavas novada domes informatīvais izdevums
Baļtinovīši pīredzes apmaiņas seminarā Rogovkā

28. oktobrī Rēzeknes nūvoda Rogovkā, Nautrānu vydsškolā nūtyka latgalīšu volūdai,
kulturas montuojumam i nūvoda muoceibai veļteits pīredzes apmaiņas seminars „Nūvoda
izzynuošonas īspiejas vuiceibu procesā”. Seminarā pīzadaleja ari Baļtinovas vydsškolas
puorstuovi- Inta Ludborža, Silvija Ločmele i Imants Slišāns. Kūpā ar baļtinovīšim iz semināru brauce ari Ligita Spridzāne nu Upeites pamatškolas. Inta Ludborža profesionali i
interesanti prezentēja sovu pīredzi, runojūt par tēmu „Nūvoda viestures izpietes īspiejas
nūvodvuiceibā, projektu nedeļā, ZPD”. Itūs ryndu autora (I.S.) uzastuošonas tēma beja
„Latgaliskuos identitates i latgalīšu volūdas styprynuošona, sagaidūt Latvejas valsts 100gadi”. Seminarā sazatyka dūmubīdri, kas jau godu nu goda ir kūpā latgalīšu školuotuoju
vosoras kursūs „Vosoruošona”, latgalīšu volūdas i kulturviestures olimpiadēs i cytūs pasuokumūs.
Baļtinovīši soka lelu paļdis seminara organizatorim par pasuokumu, par vīsmīleibu, par
pozitivū auru, kaida beja Rogovkā! Cīši lels paļdis Nautrānu vydsškolas direktorei Anitai
Ludboržai i Latgalīšu volūdas, literaturas i kulturviestures školuotuoju asociacejas
(LVLKŠA) vadeituojai Veronikai Dundurei!
Imants Slišāns,Baļtinovas vydsškolas direktors

Paldies par svētkiem!

25. oktobrī Baltinavas vidusskolā notika vecāku kopsapulce pirmsskolas grupas bērnu vecākiem un 1.- 12. klases skolēnu vecākiem. Tika pārrunātas skolas aktualitātes jaunajā mācību gadā un ievēlēti vecāku pārstāvji jaunajā Skolas padomes sastāvā. Atbilstoši Skolas
padomes reglamentam, padomē ir pieci vecāku pārstāvji- četri no 1.-12.klases skolēnu vecākiem, viens no pirmsskolas grupu bērnu vecākiem. Jaunajā Skolas padomes sastāvā pirmsskolas bērnu vecākus pārstāvēs Agita Zelča, bet 1.-12. klases skolēnu vecākus- Egīls Ļvovs,
Velta Mītke, Andris Logins un Dace Ločmele.
Sapulces otrajā daļā Paaudžu centrā bija tikšanās ar Oļegu Auzeru no Limbažiem, kas ir
Dzīvā sudraba muzeja dibinātājs un grāmatas „Mans sudraba ceļš apziņā” autors. Ar vieslektoru izvērtās interesanta saruna par veselīgu dzīvesveidu, par atkarībām, par cilvēka paša
iespējām stiprināt savu veselību, par vērtībām u.c.
Baltinavas vidusskola saka paldies par sadarbību visiem vecākiem, kas atnāca uz kopsapulci!
Imants Slišāns,
Baltinavas vidusskolas direktors

Oktobra sākumā tiek svinēta Skolotāju diena. Baltinavas vidusskolā ir
tradīcija, ka šos svētku
skolā organizē 11. klase.
Katru gadu viņi mūsskolotājus pārsteidz ar ko
jaunu. Arī šogad vienpadsmitie bija ļoti centušies,
radot skolotājiem īstus
svētkus. Mūs priecēja atrakcijas, konkursi un
jauki pateicības un apsveikuma vārdi. Sirsnīgs
paldies 11. klases jauniešiem- Arīnai, Ilzei, Madarai, Marikai, Arvilam, Kristīnei, Aijai,
Dinijai un klases audzinātājai Indrai Keišai!
Kamēr vienpadsmitie sveica un izklaidēja pedagogus, skolēniem nodarbības vadīja cilvēki,
kas bija laipni atsaukušies aicinājumam uz vienu dienu iejusties skolotāja lomā. Tā bija
jauna pieredze gan viņiem, gan mūsu skolēniem. Paldies par atsaucību baltinavietim Imantam Bleidelam, Andrim Slišānam no Upītes un Edmundam Kadakovskim no Ludzas.

Baltinaviešu sveiciens dzejniekam Uldim Auseklim

Septembris rudeni izkrāso neiedomājamos
krāsu
toņos.
Dzērvju klaigas
ienes skumjas
par aizgājušo
vasaru. Šīs pārmaiņas dabā
vedina lasīt vai
pat rakstīt par
to, kas notiek
dabā un katra
cilvēka dvēselē.
Baltinavas
vidusskolas sākumskolas
klašu skolēni
šāgada rudens
dzejas dienās
lasīja, zīmēja un izdziedāja Ulda Ausekļa dzeju, iepazinās ar viņa dzīves gājumu. Pasākuma
nobeigumā visi nofotografējāmies. Skolēni darināja apsveikumu, kuram pielīmējām fotobildi, katrs parakstījāmies un pateicāmies autoram par interesanto dzeju, vēlot daudz radošu
gadu, labu veselību. Sagatavoto apsveikumu aizsūtījām Uldim Auseklim, jo šoruden dzejnieks svin 75 gadu jubileju.
Irēna Kaša,
Baltinavas v-skolas skolotāja

Paldies novada pašvaldībai par Baltinavas kultūras namā organizēto Skolotāju dienas vakaru! Paldies novada domes priekšsēdētājai Lidijai Siliņai, kultūras nama vadītājai Intai
Ločmelei un Baltinavas Romas katoļu draudzes prāvestam Staņislavam Prikulim par kopā
būšanu ar skolotājiem svētkos!
Skolotāju saimes vārdāImants Slišāns, Baltinavas v-skolas direktors
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2016. gada Oktobris
Aktivitātes BKI
Dabaszinību Olimpiāde Palsmanē

Kā katru gadu septembra nogalē labākos skolu sportistus sapulcina vieglatlētikas sacensībās.
Neskatoties uz aukstu, nemīlīgu rudens dienu, sporta pasākums notika Rugāju vidusskolas
sporta laukumā, pulcinot 12 vispārizglītojošās skolas no trijiem novadiem. Baltinavas vidusskolu pārstāvēja gan zēnu, gan meiteņu komandas ar maksimāli pieļauto skolēnu skaitu
trijās vecuma grupās. Vecākās un vidējās grupas skolēni spēkojās stafetes skrējienā, tāllēkšanā, sprintā, lodes grūšanā un dažādu distanču izturības skrējienā. Jaunākie sportisti mērojās spēkiem 4-cīņā un bija
vērtēti gan individuālā meistarībā, gan komandu sniegumā. Pēc pamatīga darba
tika noskaidroti un nosaukti
labākie sportisti un labākās
komandas. Kopvērtējumā
Baltinavas vidusskolas A
grupas komanda ierindojās
3. vietā, B grupas komanda4. vietā, bet C grupas zēnu
komanda ieguva 1. vietu.
Vislabākā sacensību vieglatlēta titulu C grupā ieguva
mūsu skolas 7. klases skolnieks Nils Miethke.
Sacensībās piedalījās:
A grupas komandā – Arvils
Keišs, Valters Logins, Jānis
Keišs, Edgars Jermacāns,
Marika
Graudumniece,
Egija Ločmele, Ilze Jermacāne, Dinija Zelča.
B grupas komandā – Arnis
Mežals, Ervīns Kleins, Jānis Doroškevics, Ivo Benedikts Skabs, Alise Ločmele, Marija Samanta Diča, Laura Skangale, Krista Circene.
C grupas komandā – Markuss Kleins, Nils Miethke, Enriko Kokorevičs, Lars Miethke, Nika
Oļipova, Renāte Ločmele, Madara Circene.
V. Gamazins,
Baltinavas v-skolas sporta skolotājs

Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas 7.,9. klases skolēni šī mācību gada 4.oktobrī piedalījās Latvijas Republikas speciālo izglītības iestāžu 5.-9.klašu Dabaszinību Olimpiādē
Palsmanes internātpamatskolā. Olimpiādes tēma: ,,Dzīvā un nedzīvā daba". Mērķi: Radīt
interesi par dabu un tās procesiem, veidojot labvēlīgu attieksmi pret apkārtējo vidi. Dot
iespēju izglītojamajiem pierādīt savas spējas praksē un veicināt speciālo izglītības iestāžu
pedagogu sadarbību un pieredzi metodisko materiālu apmaiņā.
Mūsu skolu pārstāvēja četri skolēni- Ieva Krūmiņa, Andžela Kleina, Jānis Pipcāns un Normunds Timenieks. Dabaszinību Olimpiāde sastāvēja no praktiskiem uzdevumiem, kuri komandai bija jāveic brīvā dabā -Dabas takā. Pavisam bija 16 daudzveidīgas, dažādu grūtības
pakāpju aktivitātes, kurās skolēniem bija jāparāda gan fiziskā sagatavotība, gan iegūtās zināšanas dabaszinību mācību stundās jāpierāda praksē. Uzdevumi bija ļoti daudzpusīgi, bet
Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas komanda ieguva trešo godpilno vietu!
Ierodoties uz pasākumu, komanda sagatavoja mājas darbu, kas tika vērtēts kā pirmais Olimpiādes uzdevums. Komandas noformējums, nosaukums, īsa prezentācija par mums un
vietu, no kuras bijām ieradušies. Mūsu komandas nosaukums bija ,,Pētnieki" un prezentācijā skanēja A.Ločmeļa dzejolis ,,Baltinava".
Dabaszinību Olimpiādē piedalījās speciālās internātpamatskolas no dažādiem Latvijas novadiem. Kopā ar mums piedalījās skolēnu komandas no Gaujienas, Spāres, Sveķu, Rīgas
1. un Gaismas skolām. Palsmanes skolā mūs sagaidīja laipni un atsaucīgi skolotāji un skolēni, kuri izrādīja savu skolu un tās apkārtni. Arī Dabas takā neapmaldīties palīdzēja kāds
vietējais skolēns.
Pēc apbalvošanas visus gaidīja izklaidējoši pārsteigumi skolas zālē, un nelielu koncertu
sniedza Smiltenes ģimnāzijas muzikālā meiteņu grupa. Skolēni jauki pavadīja laiku gan
dejojot, gan piedaloties muzikālajās aktivitātēs. Jāsaka, ka bijām visi priecīgi par lietderīgi
pavadīto laiku un jauniegūtajiem draugiem!
Dabaszinību skolotāja – I.Cibule

Tematiskā diskotēka ‘’Rudens lapu virpulī’’

Saulainā rudens
pēcpusdienā
20.oktobrī , mazie
un lielie ‘’C ‘’
klašu skolēni pulcējā uz tematisko
diskotēku ‘’Rudens lapu virpulī”’,
kurai
gatavojās nedēļu
iepriekš. 9.c klases skolēns Aleksejs Jerjomins ar
mājturības skolotāja palīdzību izgatavoja
afišu,
meklējām dažādus
materiālus par rudeni, gatavojām
diskotēkas emblēmu ‘’kļavas
lapu’’. Diskotēka
sākās ar teorētisko
daļu.
Internāta
skolotāja Sarmīte
Bukša rādīja interesantu prezentāciju par rudeni,
Helovīna disenīte Baltinavas KN
rudens augiem,
putniem, dzīvniekiem. Uzzinājām,
ka vārds ‘’rudens’’ir radies no
vārda – ruds. Noskaidrojām, kurš
putns pirmais un
kurš pēdējais aizlido uz siltajām
zemēm. Skatījāmies videomateriālu
un
uzzinājām, ko dzīvnieki, kukaiņi dara rudenī, kā daba pielāgojas šim gadalaikam. Pēc prezentācijas noskatīšanās skolēni aktīvi uzdeva jautājumus, kā arī paši čakli atbildēja. Tālāk
internāta skolotāja Skaidrīte Supe uzdeva skolēniem radošu uzdevumu – izdomāt vienu
rudens krāsu. Nosaucot krāsu, katram skolēnam tika piesprausta diskotēkas emblēma ‘’kļavas lapa”, un rudens lapu virpulis varēja sākties skolas sporta zālē. Tur mūs gaidīja
skaista mūzika un dažādi atjautības uzdevumi, par kuriem saņēmām gardumus. Diskotēkas
laikā minējām mīklas, lasījām ticējumus, likām pašgatavotās puzles par rudeni, spēlējām
dažādas spēles un, protams, cītīgi dejojām. Par to, ka bijām aktīvi dejotāji liecināja sārtie
vaigi, skaļie smiekli. Nobeigumā skolotāja Sarmīte Bukša katram dalībniekam uzdāvināja
31. oktobra pēcpusdienā Baltinavas Kultūras namā sanāca bariņš bērnu , lai kopīgi izde‘’kastani’’ar norādījumu, ka zēniem kastanis jānēsā labajā kabatā, meitenēm kreisajā kajotos disenītē. Pirms pasākuma bērni uzzināja , ka pasākumā ģērbšanās būs maskās, lai
batā, tad veiksme nepametīs visu gadu. Tematiskā diskotēka visiem skolēniem ļoti patika,
aizbaidītu ļaunos garus, kas ir sena daudzu tautu , arī baltu tradīcija. Bērni izdejojās ciejo uzzināja daudz jauna par rudeni.
nājās ar konfektēm un jautri pavadīja šo pēcpusdienu.
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Skolēnus aicina piedalīties Latvijas simtgadei veltītā vides konkursā

Latvijas simtgadei veltītajā vides iniciatīvā „100 darbi Latvijai" ir izsludināts konkurss 1.-12.klašu skolēniem. Jaunā paaudze tiek aicināta sapost Latviju gaidāmajiem svētkiem 2018.
gadā – paveikt darbus savas apkārtējās vides (skolas teritorijas, pilsētas, pagasta, ciema) izdaiļošanā un labiekārtošanā. Oriģinālāko un vērienīgāko vides darbu autori galvenajā balvā
saņems Tallink Latvija jūras ceļojumu uz Stokholmu visai klasei.
Konkursa pirmajā kārtā skolēni tiek aicināti savā tuvākajā apkaimē atklāt vietu vai objektu, ko būtu nepieciešams labiekārtot, atjaunot vai izdaiļot. Pēc izvēlētā objekta vai vietas apsekošanas skolēnu uzdevums ir izstrādāt praktisku un radošu piedāvājumu tā uzlabošanai un līdz 2017. gada 3. februārim savu ideju iesūtīt konkursa organizatoriem uz e-pastu
info@100darbilatvijai.lv. Savukārt konkursa otrajā daļā, līdz 2017. gada 2. maijam, savas idejas radoši jāīsteno dzīvē.
„Viens no konkursa otrās kārtas darbiem tiks iemūžināts īpašajā „100 darbi Latvijai" video žurnālā, kas paliks kā liecība mūsu valsts vēsturē. Tādēļ aicinām izstrādāt radošas un vēl
neredzētas idejas, bet darbu realizācijā mudinām iesaistīties arī skolēnu vecākus, vecvecākus, brāļus, māsas, un citus radiniekus, jo, apvienojot paaudžu zināšanas, prasmes un spēku,
iespējams īstenot pat pārdrošākās ieceres," uzsver SIA „ZAAO" valdes priekšsēdētājs Aivars Sirmais.
Vērtēšana abās kārtās notiks pa klašu grupām: 1.-4., 5-9. un 10.-12. klase, katrā grupā tiks apbalvots viens laureāts. Konkursa pirmajā posmā tiks vērtēts darba projekts – idejas oriģinalitāte, nozīmīgums un izstrādātā projekta (apraksta, skiču un/ vai maketa) kvalitāte. Lai pirms veicamajiem darbiem uzkrātu enerģiju, visi trīs pirmās kārtas laureāti balvā saņems
gardumu grozu no veikalu tīkla „RIMI" kopīgam klases pasākumam. Savukārt konkursa otrajā posmā žūrija vērtēs paveiktā darba rezultātu – izcilību, vērienīgumu un darba procesa
radošumu. Galvenajā balvā mazākie (1.-4.klašu grupas laureāts) saņems aizraujošas ekskursijas Rīgā, bet lielākie (5.-9. un 10.-12.klašu grupu laureāti) tiks pie Tallink Latvija jūras
ceļojuma visai klasei uz Stokholmu.
Konkursā aicinātas piedalīties SIA „ZAAO" darbības reģiona (28 Vidzemes un Latgales pašvaldību) vispārējās izglītības iestādes. Pieteikšanās konkursam notiek līdz 14. novembrim,
un nolikums ar plašāku informāciju pieejams iniciatīvas mājas lapas www.100darbilatvijai.lv sadaļā „Konkurss skolēniem".
Jau ziņots, ka atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums „ZAAO" šogad uzsācis vides iniciatīvu „100 darbi Latvijai", kas iekļauta Latvijas simtgades svinību oficiālajā programmā, un
aicina ikvienu ceļā uz mūsu valsts nozīmīgo jubileju paveikt kādu vērtīgu vides labiekārtošanas, izdaiļošanas vai izglītības darbu. Par labajiem vides darbiem var uzzināt, kā arī savu
darbu pieteikt var mājas lapā www.100darbilatvijai.lv.
Papildus informācija:
Līga Ivanova: 26464686, info@100darbilatvijai.lv
www.100darbilatvijai.lv, https://www.facebook.com/100darbiLatvijai

Kāds laiks gaidāms novembrī?

1. novembrī ir Garu diena. Šajā dienā senču gari nāk uz savām bijušajām mājām, lai redzētu, kā dzīvo dzīvie un vai sargā sentēvu tikumus.
Ticējumi. Kādi vēji iepūš 1. novembrī, tādi pārsvarā pūtīs laikā no Katrīnām līdz Andrejiem.
Dvēseļu diena ir 2. novembrī. Visu šogad mirušo dvēseles klīst apkārt līdz par Dvēseļu dienai, kad tās paliekamu vietu atrod kapsētā.
Ticējumi. Sals Dvēseļu dienā sola sniegainu un aukstu ziemu. Ja miglaina Dvēseļu diena – būs mīksta ziema.
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 sala mēneša galvenie svētki. 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 nozīmēja Veļu laika beigas. Ar Mārtiņu vakaru sākās Budēļu laiks, kas turpinājās līdz pat Metenim. Mājinieki
buduļus centās godam uzņemt un pamielot. Ja budēļos Mārtiņos vairāk iet vīrieši, tad Katrīnās - sievietes.
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.
21. novembrī ir Kustoņu diena. Šajā dienā arī meža valdnieks Lācis „atmet visam ar ķepu” un dodas ziemas miegā.
Ticējumi. Ja laikā ap 21. novembri odi vēl sijājas, tad būs lēna, silta ziema.
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 čigānos. Atšķirība tā, ja Mārtiņos galvenie čigānos gājēji bija vīrieši, tad Katrīnās – sievietes.
Ticējumi. Migla Katrīnās uz mīkstu, bet sniegainu ziemu. Ja Katrīnas čurā (līst), tad Andrejs spaida (salst). Sals laikā ap Katrīnām norāda uz siltu laiku Pavasara Mārā (25. marts).
Andrejus svin 30. novembrī. Līdz tiem bija jānokauj visi tie mājdzīvnieki, kurus nebija domāts izmitināt līdz pavasarim. Andreja naktī svarīga vieta ir zīlniecībai. Puiši pūlējās uzzīlēt,
kādas viņiem būs līgavas, meitas – kādi būs līgavaiņi.
Ticējumi. Kādi Andreji, tāda visa ziema. Ja Andrejos salst – ziemā sagaidāms stiprs sals. Ja līst – ziema būs maiga un atkušņaina.
Par laiku novembrī
Latvijas austrumu pierobežā šogad oktobra pēdējā diena atnāca ar apmākušām debesīm, slapju sniedziņu un ar vēlīniem strazdiem, kas kāri ēd oktobra salnu atdzesētos ābolus. Ticējums
saka: ja oktobris aiziet ar sniedziņu, tad saimniekam jāizvelk ragavas un tās jāapgāž pirms braukšanas, jo pēc trīs nedēļām sāksies ragavu ceļš.
Novembris ir laiks, kad rudens ar ziemu cīnās. Nereti Mārtiņa mēnesī ir tā, ka no rīta lietus, bet vakarā jau snieg un putina. Ja Sala mēnesī jeb novembrī sniegs uzkrīt uz nesasalušas
zemes un nenokūst, tad būs agrs pavasaris. Ja sniegs uzsnieg sasalušai zemei – tad nākošā gadā būs laba graudu raža. Ja Sala mēnesis auksts, tad marts būs silts. Ja snieg un stiprs sals,
gaidāms bagāts gads. Silts un miglains novembris – 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.
Šogad novembra pirmajā pusē, laikā līdz Mārtiņiem (10. novembris), mainīgi laika apstākļi. Mēneša sākumā dažādi nokrišņi, temperatūras pārsvarā plusos. Vēlāk nokrišņu mazāk, bet
naktīs neliels sals un arī dienās ap nulli. Daudzviet uz ceļiem apledojums. Ap Mārtiņiem laiks mainīsies. Sals atkāpsies, kļūs vējaināks, vairāk nokrišņu, kas pārsvarā lietus. Ar vienu
vārdu sakot - slapjdraņķa nedēļa. Vēlāk, mēneša vidū, novembra miglas un temperatūra dienas laikā ap plus 5, plus 7. Novembra otrajā pusē, laikā ap Cecīliju (22. novembris), jau neatlaidīgāk sāks klauvēt ziema. Sals naktīs pastiprināsies un arī dienās temperatūra ne augstāka par nulli. Neliels sniedziņš. Ceļi daudzviet slideni. Laikā ap Katrīnām (25. novembris)
atkal vējaināks, vairāk dažāda veida nokrišņu, brīžiem arī putinās. Naktīs ap nulli, dienās nelieli plusi. Vēlāk, pirms Andrejiem (30. novembris), Latvijas austrumos jau iestāsies neliela
ziemiņa un tā jau būs uz palikšanu. Arī temperatūras dienas laikā būs ar nelieliem mīnusiem, brīžiem snigs un putinās.
Kopumā novembris temperatūru ziņā būs tuvu šā mēneša vidējiem rādījumiem. Nokrišņu vairāk kā parasti.
Sala mēneša iezīmdienas (Mārtiņi, Katrīnas, Andreji) nosaka valdošos vējus, bet jo īpaši laikā līdz Ziemasvētkiem. Šīs dienas ir kā vārti ziemas vējiem. Laikā ap Katrīnām (25.
novembris) un Andrejiem (30. novembris) sākas vilku laiks, kas ir gada tumšākais un drūmākais laiks. Lai šo laiku darītu gaišāku un priecīgāku, līdz ar sveču gaismu Adventa (27. novembris) vainagā, senči šajā laikā gāja vakarēties viens pie otra un stāstīja pasakas, minēja mīklas un zīlēja nākotni...
Avots: www.mieravietis.lv

Plānotie kultūras pasākumi novembrī:
*10.novembrī plkst. 14.00 Izrāde bērniem "Sunītis un kaķītis"
*17.novembrī plkst. 18.00 Valsts svētku koncerts, plkst. 19.00 koncertā
uzstājas grupa „Grodi”.
Plkst. 22.00 balle kopā ar grupu „Unknown Artist”
*19.novembrī plkst. 15.00 Baltinavas novada jauktā kora
jubilejas koncerts
*26.novembrī plkst. 22.00 diskotēka kopā ar DJ LB
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