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Tuvi un tāli dāmu deju kolektīvi tiekas sadancī Baltinavā!

Kad vakaros arvien ātrāk sāk krēslot
un lapas steidz rotaļāties drēgnajos
vējos, katrs apjaušam – klāt rudens.
Šajā rudenī Baltinavā pirmo reizi tika
rīkots dāmu deju kolektīvu sadancis
„Atnāc un ieklausies krāsaino rudens
lapu stāstā”. Pasākumu rīkoja deju kopa
„Gaspaža”. Pasākuma organizēšanā tika
piesaistīti līdzekļi noValsts kultūrkapitāla
fonda mērķprogrammas „Latvijas valsts
mežu atbalstītā Latgales kultūras programma.”
Pasākumu kuplināja tuvāki un tālāki deju
kolektīvi, ar ko kolektīvs „Gaspaža” bija
sadejojies dažādos deju pasākumos. Reiz
pēc kāda pasākuma arī Baltinavietes nolēma, ka labprāt sarīkotu jaukus deju svētkus

sev, citiem kolektīviem un
vietējiem
baltinaviešiem,
iekrāsojot zeltaino rudeni vēl
košākās krāsās. Pasākumā
piedalījās kolektīvi: „Dīvas”
no Lēdmanes, „Saulgriezes” no Mētrienas, kolektīvs
„Asjate” no Bērzpils, „Intriga” no Viļakas, „Junora” no
Rugājiem, „Visma” no Birzgales, Meirānu
TN kolektīvs „Magones”, „Rūžeņa” no
Līvāniem, meitu tautu deju kolektīvs
no Žīguriem, Kubulu pagasta „Rūtas”,
„Alianse” no Žīguriem un, protams,
Baltinavas sieviešu deju kopa „Gaspaža”.
Pasākumu atklāja „Gaspaža” ar īsteni rudenīgu deju „Tik un tā (Nāk rudens
apgleznot Latviju)”. Pasākums noritēja 3
rudens nokrāsās- daļās. Pirmajā- „Rudens
ieskaņas” programmas daļā kolektīvi izdejoja jestras un atraktīvas dejas. Arī otrajā
daļā „Krāsainais rudens” skatītājus priecēja lustīgas dejas. Pasākuma noslēdzošajā daļā- „Vēlais rudens” kolektīvi dejoja
rāmākas, ar īsteni rudenīgām noskaņām
piepildītas dejas.

Pasākuma programmas starplaikos ar
rudens izjūtām piepildītas runas teica
pasākuma vadītāja Irēna Kaša. Pasākumu
kuplināja arī muzikāli priekšnesumi, kurus izpildīja sieviešu vokālais ansamblis
(vadītāja Marija Bukša).
Gan ansambļa dalībnieces, gan deju
kolektīvi savos priekšnesumos izmantoja dažādus atribūtus, mainīja skatuves
tērpus, piešķirot katram priekšnesumam
savu īpašo noskaņu. Arī telpu rudenīgais
noformējums, kolektīvu galdiņu noformējums atbilda pasākuma tematikai.
Pasākuma izskaņā uzrunu teica novada
domes priekšsēdētāja Lidija Siliņa, kopā
ar „Gaspažu” dejotājam sumināja kolektīvu vadītājas. Arī ciemiņi pateicībā par
jauko pasākumu dāvāja piemiņas veltes no
saviem kolektīviem.
Pēc pasākuma oficiālās daļas kolektīvi
atpūtās pie uzklātajiem galdiņiem, baudot
Māra Keiša izpildīto mūziku.
Jau 30. oktobrī dāmu deju kolektīvi
tiksies deju pasākumā Degumniekos!
Teksts, foto: Madara Siliņa

Klāt oktobris. Dārza ražas bagātību
novākšana lielākoties jau aizvadīta,
pagrabi jau piepildīti ar pašmāju labumiem. Ielas un zāliens pamazām pārklājas ar krāsainu lapu segām. Oktobris ir
pēdējais dārza darbu mēnesis rudenī, jo
naktīs jau bieži manāmas salnas, par ko
liecina arī straujais gājputnu lidojums
virs mūsu dārziem.
Aizvadīts pirmais skolas mēnesis. Tāpat arī klāt klepus, iesnu un
šķaudīšanas laiks, kad katrs savām
metodēm cenšamies turēties pretī
rudens saslimšanām.
Šajā mēnesī novada pašdarbības
kolektīvi aktīvi atsākuši jauno darba
sezonu, aizritējuši arī pirmie jaunās
sezonas pasākumi novadā. Liels prieks
par Baltinavas dzejniekiem un fotogrāfiem, kuru darbi iekļauti grāmatā
„Latgales sirdspuksti”. Septembrī
svinīgā pasākumā notika grāmatas
oficiālais atklāšanas pasākums.
Lepnums arī par skolotājiem, kas
saņēmuši Nikodema Rancāna balvu
izcilākajiem Latgales pedagogiem!
Piepildīsim katrs savu ikdienu ar
rudenīgām vēsmām un košumu!

Īsumā

Šī gada rudenī Ekonomikas ministrija
sadarbībā ar Attīstības finanšu institūciju Altum un Centrālo Finanšu un līgumu
aģentūru deviņās Latvijas pilsētās organizēs forumus „Atbalsts uzņēmējiem”,
sniedzot komersantiem visaptverošu informāciju par šobrīd pieejamo un tuvākajā laikā plānoto atbalstu uzņēmējdarbības
uzsākšanai un paplašināšanai.
6. oktobrī tikšanās Balvos (Vidzemes
iela 2b Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma
centrā). Foruma dienas kārtība publicēta
Ekonomikas ministrijas mājas lapā. Dalība
pasākumā — bezmaksas.

LLKC piedāvā iespēju tālmācībā
apgūt
vairākas
programmas:
„Bioloģiskā lauksaimniecība” (180
stundas), „Lauksaimniecības pamati”(170
stundas),
„Augkopības
pamati”(60 stundas) un „Lopkopības pamati”(60 stundas). Abas pēdējās programmas ir pavisam jaunas un
paredzētas galvenokārt tiem klausītājiem, kam nepieciešams „sakrāt” 160
stundas, lai iesniegtu projektus, kā
arī pārraugiem kvalifikācijas paaugstināšanai.
Visas šīs programmas tālmācībā ir
aktīvas visu laiku un pieteikšanās laiks
nav ierobežots (informācija par programmām pieejama Baltinavas mājaslapā, kā arī www.llkc.lv).
No 2015.gada 17. septembra līdz
30. oktobrim norisinās konkurss
„Laiks laukiem 2015”, kurā aicina
1. -12. klašu skolēnus aktīvi izzināt
un pastāstīt citiem, kas notiek mūsdienīgos laukos. Konkursa nolikumu,
video aicinājumu un sīkāku informāciju skatīt: www.laikslaukiem.lv.
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Domes ziņas
Domes sēdes 24.09. lēmumi

Par pašvaldības saistošo noteikumu apstiprināšanu
Sēdē nolemts apstiprināt Baltinavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 12 „Par nekustamā
īpašuma nodokļa piemērošanu Baltinavas novadā 2016.gadā”.
Par grozījumiem saistošajos noteikumos
Apstiprināti saistošie noteikumi Nr.13 „Grozījumi Baltinavas novada domes 2015.gada 28. janvāra
saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Baltinavas novada budžetu 2015.gadam””.
Par noteikumu apstiprināšanu
Deputāti apstiprināja Baltinavas novada domes noteikumus „Skolēnu autobusu izmantošanas noteikumi”; Baltinavas novada domes noteikumus „Par dienesta autotransporta izmantošanas kārtību
Baltinavas novada pašvaldībā”.
Par nolikuma apstiprināšanu
Apstiprināts Baltinavas novada domes nolikums „Finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšana un izlietošana Baltinavas novada pašvaldības iestādēs”.
Par grozījumu domes administrācijas un tehnisko darbinieku amata vienību un amatalgu
sarakstā
Sēdē izdarīti grozījumi Baltinavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku amata vienību un
amatalgu sarakstā 2015.gadam (apstiprināts ar Baltinavas novada domes 2014. gada 18.decembra
lēmumā „Par Baltinavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku amata vienību un amatalgu saraksta 2015.gadam apstiprināšanu” (Protokols Nr.13, 2.&), Baltinavas novada pašvaldības
amatpersonu un darbinieku amata vienību un amatalgu sarakstu 2015.gadam sākot ar 2015.gada
1.oktobri papildinot ar amata vienību „Klientu apkalpošanas speciālists” (Profesijas kods: 4222 07),
nosakot amata slodzi 1,0, un amata atlīdzību 404,56 euro.
Par direktoru amatalgas noteikšanu
Noteikta Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas direktores Intas Vilkastes darba samaksa atbilstoši 28.07.2009. MK noteikumos Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” noteiktajām darba
algas likmēm – 737,05 euro mēnesī, sākot no 2015.gada 1.septembra; noteikta Baltinavas vidusskolas direktora Imanta Slišāna darba samaksa atbilstoši 28.07.2009. MK noteikumos Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” noteiktajām darba algas likmēm – 715,70 euro mēnesī, sākot no
2015.gada 1.septembra.
Par skiču konkursa rezultātu apstiprināšanu
Sēdē nolemts par skiču konkursa „Baltinavas vēsturiskā centra laukuma labiekārtošana” uzvarētāju
atzīt Dinu Jegorovu.

Skiču konkursa rezultāti
Ir
noslēgusies
skiču
konkursa
„Baltinavas centra vēsturiskā laukuma
labiekārtošana” vērtēšana.
Vēlos pateikt paldies visiem novada iedzīvotājiem, kuri atrada laiku,
iepazinās ar darbiem un izteica savu
viedokli balsojumā.
Kopumā tika saņemti 166 balsojumi
novada mājas lapā www.baltinava.lv
un 28 balsojumi novada bibliotēkā.
Baltinavas novada mājas lapas balsojuma rezultāti:
- Par skici Nr. 1. ir 106 balsojumi (63,9%);
- Par skici Nr.2. ir 34 balsojumi (20,5%);
- Par skici Nr. 3. ir 17 balsojumi (10,2%);
- Par skici Nr.4. ir 9 balsojumi (5,4%).
Baltinavas novada bibliotēkā iegūtie rezultāti:
- Par skici Nr. 1. ir 24 balsojumi (85,8%);
- Par skici Nr.2. nav neviena balsojuma;

Par finanšu līdzekļu atgriešanu Baltinavas vidusskolas izdevumu sadaļā
Nolemts pārskaitīt no Baltinavas novada pašvaldības finansētās Baltinavas vidusskolas budžeta
sadaļas uz valsts dotācijas pedagogu algām sadaļu naudas summu1800,00 euro apmērā Baltinavas
novada pašvaldības finansētajā Baltinavas vidusskolas budžeta sadaļā pakāpeniski – pa 450,00 euro
mēnesī, laika posmā no 2015.gada septembra līdz decembra mēnešiem.
Par pašvaldībai piekrītošo zemesgabala atsavināšanu
Nolemts pārdot vienai personai par brīvu cenu A. Č. nomātos Baltinavas novada pašvaldībai
piekritīgos zemesgabalus 6,74 ha platībā un 0,43 ha platībā; noteiktas zemesgabalu pārdošanas cenas - EUR 4463,00 un EUR 463,00.
Par nekustamā īpašuma izsoles noteikumu apstiprināšanu
Sēdē nolemts pārdot izsolē ar augšupejošu soli Baltinavas novada pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu „Čiguri”, kas atrodas Baltinavas novadā; apstiprināta nekustamā īpašuma „Čiguri” izsoles
sākumcena - EUR 4400,00 ; apstiprināts nekustamā īpašuma „Čiguri” izsoles solis – EUR 50,00; apstiprināta nekustamā īpašuma „Čiguri” izsoles dalības maksa – EUR 20,00; apstiprināti nekustamā
īpašuma „Čiguri” izsoles noteikumi.
Par nekustamā īpašuma izsoles noteikumu apstiprināšanu
Sēdē nolemts pārdot izsolē ar augšupejošu soli Baltinavas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Silagaiļi”, kas atrodas Baltinavas novadā; apstiprināta nekustamā īpašuma „Silagaiļi”
izsoles sākumcena - EUR 800,00; apstiprināts nekustamā īpašuma „Silagaiļi” izsoles solis – EUR
20,00; apstiprināta nekustamā īpašuma „Silagaiļi” izsoles dalības maksa – EUR 20,00; apstiprināti
nekustamā īpašuma „Silagaiļi” izsoles noteikumi.
Par Atzinības rakstu piešķiršanu
Sēdē nolemts piešķirt Baltinavas novada Domes Atzinības rakstu Baltinavas novada domes galvenajai grāmatvedei Silvijai Zelčai 60 gadu jubilejā par augstu profesionalitāti un apzinīgu un ilgstošu
darbu Baltinavas novada domē; piešķirt Baltinavas novada Domes Atzinības rakstu par ilggadēju
profesionālu darbu un nesavtīgu ieguldījumu skolēnu izglītošanā 3 Baltinava vidusskolas skolotājiem un 4 Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas skolotājiem.
Par skolas nolikuma apstiprināšanu
Apstiprināts Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas Nolikums.
Ar pilnu domes sēžu lēmumu sarakstu iespējams iepazīties mājaslapā
www.baltinava.lv sadaļā Pašvaldība/domes sēdes.

Domes darbinieki pieredzes apmaiņas braucienā Preiļu pusē

(0,00%)
- Par skici Nr. 3. ir 2 balsojumi (7,1%);
- Par skici Nr. 4.ir 2 balsojumi
(7,1%).
Konkursa darbus vērtēja arī konkursa vērtēšanas
komisija– Violenta Kubuliņa,
Lilita Kūkoja, Velta Mīke,
Agita Keiša un Sarmīte Tabore, pēc Nolikumā izstrādātajiem četriem kritērijiem.
Maksimālais punktu skaits,
ko varēja iegūt bija 100 punkti. Katrs
komisijas loceklis izvērtēja individuāli visus darbus. Tad katrai skicei tika aprēķināta visu komisijas locekļu vērtējuma vidējā vērtība. Vidējās punktu vērtības, ko
piešķira komisijas locekļi, tika saskaitītas
ar iedzīvotāju balsojuma rezultātiem katrai
skicei.

Kā ierasts, arī šogad rudens sākumā
Baltinavas novada domes darbinieki
devās pieredzes apmaiņas braucienā,
viesojoties kādā pašvaldībā. Šogad
brauciena mērķis bija iepazīties ar Preiļu
novada domes administrāciju, personālu.
Preiļu novada domes ēkā tikāmies ar sabiedrisko attiecību speciālisti Maiju Paegli,
mājas lapas satura redaktori Jolantu Upenieci, un viņu kolēģiem- IT speciālistu,
kultūras jomas vadītāju, jaunatnes lietu
speciālisti u.c.
Iepazināmies ar pašvaldībā realizētajiem
projektiem, iedzīvotājiem nodrošinātajiem pakalpojumiem, kultūras pasākumiem. Apskatījām arī novada lepnumu bibliotēku, kas izvietota 3 stāvos, kā arī nupat
atklāto Preiļu alternatīvās kultūras atbalsta
centru (PAKAC), kas jauniešiem nodrošina
daudzveidīgas brīvā laika pavadīšanas

Kopsavilkums
„Baltinavas vēsturiskā centra laukuma labiekārtošana” vērtēšanai.
Vērtējums

Komisijas
locekļu
vērtējums
(kopējais
vidējais
punktu
skaits)

Iedzīvotāju
balsojums
mājas lapā:
www.baltinava.
lv (balsu skaits)

Iedzīvotāju
balsojums
Baltinavas
novada bibliotēkā
(balsu skaits)

Kopā
vidējais
punktu
skaits un
iedzīvotāju
balsojums

Iegūtais
rezultāts

Skice
Nr.1.

89,13

106

24

219,13

1.

Skice
Nr.2.

55,01

34

nav

89,01

3.

Skice
Nr.3.

79,59

17

2

98,59

2.

Skice
Nr.4.

72,20

9

2

83,20

4.

Rezultāti:

1.vieta – skice Nr.1. autors Dina Jegorova, devīze: Ar baltu padomu no senatnes nākotnē
(Ar tāvutāvu boltū padūmu nu niulīnes – atīsmie);
2.vieta - skice Nr.3. autors Maija Baškirova, devīze: Baltinava laiku lokos (Baļtinova
laiku lūkūs);
3.vieta – skice Nr.2. autors Aigars Keišs, devīze: Te ieaugt tā kā bērzs es vēlos, šis ciemats lai vēl baltāks kļūst!
4.vieta – skice Nr.4. autors Viktors Baškirovs, devīze: Esi laimīgs Baltinava (Esi laimeigs Baļtinovā).
Informāciju sagatavoja: Sarmīte Tabore
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iespējas.
Tālāk devāmies apskatīt Raiņa muzeju
„Jasmuiža”, kur iepazināmies ar dzejnieka
dzīves gājumu.
Interesantu pieredzi uzņēmējdarbībā
smēlāmies Z.S. „Kalni” mājas vīna ražotnē, kur uzņēmīgā saimniece Irēna pastāstīja par sapņa īstenošanu savā saimniecībā.
Pēc Kristus Karaļa kalna apskates
Aglonas novadā, devāmies uz Malnavu, pie
saimnieces Ainas maiznīcā „Dzīles”. Baudot sarūpētās asuškas un tēju, klausījāmies
saimnieces pieredzi, veiksmes stāstu un arī
grūtības, ar kurām nācās sastapties ceļā uz
sava mērķa īstenošanu. Protams, dodoties
mājup iegādājāmies arī gardus svaigi ceptus maizes kukulīšus.
Brauciens izdevās radošām idejām un
pozitīvām emocijām piepildīts.
Prieks par gūto pieredzi Preiļu novada
pašvaldībā!
Teksts, foto:
Madara Siliņa

Informē sociālais dienests
Augusta mēnesī spēkā trūcīgas personas statuss 96 personām, sociālajiem pabalstiem
izlietotie līdzekļi € 631,57. No tiem:
- pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai izmaksāts 10 mājsaimniecībām € 586,37;
- pabalsts veselības aprūpei € 45,20.
Sociālie pakalpojumi
No pašvaldības budžeta nodrošinātie sociālie pakalpojumi :
- Izdevumi par personu uzturēšanos ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā – Pansionātā
„Balvi” € 180,73;
- Izdevumi par 4 personu uzturēšanos ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā – Viļakas
novada Šķilbēnu pagasta sociālās aprūpes mājā € 909,48.
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Aktuālitātes lauksaimniekiem!

Sabiedriskā apspriešana par pašvaldības ceļu pārbūvi!

No 15. oktobra līdz 16. novembrim LAD pieņems projektu pieteikumus apakšpasākumos „Mežu ieaudzēšana”, „Mežu ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu
mežu ieaudzēšana”, „Ieguldījumi mežu ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai”
Līdz 15. novembrim iesniedzami pieteikumi pārejas posma valsts atbalstam zīdītājgovīm. Līdz 1. novembrim iesniedzami pieteikumi „Atbalsts dalībai bioloģiskās lauksaimniecības shēmā”.
Informāciju sagatavoja: Sarmīte Tabore

Aktuāli iedzīvotājiem

Laika zīmes. Oktobris (Veļu, Rudens,
Zemliku mēnesis) Kāds ticējums saka, kad
rudenī vilki kauc, - sācies veļu laiks. Lai
arī vilkus vēl nedzird gaudojam, laiks ap
Miķeļiem (29. septembris), citviet 9 dienas
pirms Miķeļiem, ir Veļu laika sākums. Tas ir
laiks, kad nedarīja lielus darbus, piemēram,
nekūla labību, jo veļu laikā kulta labība
nedīgst. Šis ir laiks, kad senči aicināja viesos savu mirušo tuvinieku dvēseles, pamieloja tās un tad laipni aizraidīja atkal projām. Virszemē veļi nereti izkāpa naktīs, bet
miglainā laikā arī dienās. Veļiem domātos
ēdienus un dzērienus noliek pirtī, rijā, zem
ozola vai liepas. Dažviet veļus mielo Veļu
laika pirmdienas vakaros, citur - Piektvakaros (ceturtdienas vakaros). Veļu laiks bija
un ir mīklu minamais laiks. Ticējumi. Ja Veļu
laikā pērkons - ziemā būs maz sniega. Ja Veļu
laiks sākas ar siltu laiku, tad ar aukstu aiziet,
un otrādi. Ja oktobrī vēl daudz lapseņu – būs
gara ziema.
1. oktobrī ir viena no Rudens (Mazajām)
Mārām jeb Lapkritis. Diena, kad dzērves dodas uz siltajām zemēm. Šajā dienā pārceļas
no vasaras mājām uz istabām. Ievāc mežrožu
augļus. Tā ir viena no dienām, kad Velns
no debesīm nomests. Ticējumi. Kāds laiks
Mazajā Mārā, tāds rudenī. Ja labi aug atāls,
ziemā būs daudz sniega. Ja lido dzērves, pēc
divām nedēļām būs sals. Ja nelido, tad līdz 2.
novembrim bez sala un ziema vēla.
8. oktobrī jāvēro laika apstākļi un norises
dabā. Ja šajā dienā gaisā lidinās baltas mušas
(sniegpārslas), tad ziema sāksies 21. novembrī. Ja saulains, tad tāds būs turpmākās trīs
nedēļas. Ja vējš no ziemeļiem – auksta ziema.
Ja no dienvidiem - maiga, ja no rietumiem –
sniegaina.
12. oktobrī Vecmiķelis. Šajā dienā daudzviet Vecmiķeļa tirgi. Līdz Vecmiķelim
jāpabeidz visi lauka darbi, jo tad sniegam
un ziemai vārti vaļā. Ticējumi. Ja šajā dienā
uzkrīt sniegs, tad līdz ziemai vēl septiņas
nedēļas. Ja dzērves aizlidojušas - būs agra un
auksta ziema.
14. oktobrī Vecais lapkritis. Kāds 14. oktobris, tāda ziema. Ticējumi. Ja bērzs bez
lapām, būs maiga ziema. Ja lapu vēl daudz,
būs slikta ziema. Ja vējš no austrumiem –
auksta ziema.
15. oktobrī ir viena no Vēja Mātes dienām.
Šajā un turpmākajās trīs dienās vēro vēja
virzienus. Tie iezīmē rudens valdošos vējus.
Ticējumi. Ja šajās dienās gulbji iet prom vakarā – būs agrs rudens; ja rīta pusē – būs vēls

Laika prognozes oktobrim
rudens. Ja vējš no rietumiem – mitrs rudens
un sniegaina ziema.
28. oktobrī Simjūdis. Tā ir galvenā un
daudzviet arī pēdējā Veļu laika diena. Simjūdā
ēdienu nevāra. Saimnieks pirmais lauž maizi,
lej ēdienu un tur lūgšanu. Simjūdā aicina un
mielo veļus. Simjūdā ēdienu nevāra. Simjūdā
saimnieks pirmais lauž maizi, lej ēdienu un
tur lūgšanu. Dažos novados šai dienā kaut ko
cepa un vārīja no itin visas rudens ražas, papriekš pamielojot Laimas māti, bet pēc tam
mielojās paši. Simjūdā dzīvie cits pie cita neciemojās. Ja kāds viesis tomēr ieradās, viņu
nemieloja. Ticējumi. Ja šajās dienā migla līst
kā aukstas asaras, tad ziema ies pēc vasaras,
tas ir, kāda vasara, tāda ziema.
Kāds laiks varētu būt oktobrī?
Ticējums saka, ja rudenī daudz riekstu, bet
sēņu maz – būs auksta un sniegaina ziema.
(Austrumu pierobežā riekstu salīdzinoši
daudz, bet sēņu maz). Ja oktobrī vēl siltas dienas, tad silts būs arī Ziemassvētku dienās.
Ja Veļu mēnesī bieži salnas, tad pavasaris būs
vēls.
Ja seko ticējumiem par laika apstākļiem
16. augustā un rudens attīstības gaitai laikā
ap Bērtuļiem (24. augusts), tad oktobris būs
vairāk sauss nekā slapjš un rudenīgi vēss.
Atbilstoši nozīmīgām dienām aprīlī un augustā kopumā, tad Veļu mēnesis būs vējains,
ar tuvu vidējiem šā mēneša temperatūras un
nokrišņu rādījumiem.
Vērojot, kādi laika apstākļi bija nozīmīgās
dienās laikā ap 8. aprīli un vasaras izskaņā,
tad oktobris būs tuvu vidējam, bet ar noslieci uz vēsāku. Savukārt siltas dienas, kuras
šogad piedzīvotas pēc 17. septembra, rāda, ka
Veļu mēnesis būs drusciņ siltāks un sausāks
kā parasti.
Apkopojot vērojumus, tad mēneša pirmajā
pusē, pārsvarā līdz Vecajam Miķelim (12. oktobris), vēl salīdzinoši silts un sauss. Dažviet temperatūra var pakāpties līdz plus 18
grādu atzīmei. Naktis dzestras un daudzviet
iespējama salna. Nokrišņi īslaicīgi. Oktobra
vidū vairāk vējainu dienu un nokrišņu. Vēss.
Nereti lietus, krusa un Latvijas ziemeļaustrumos pirmais slapjais sniegs. Vēlāk un mēneša
beigās pārsvarā īslaicīgi nokrišņi un vairāk
vējainu dienu. Dienas pēc 20. oktobra rudenīgi vēsas un naktīs biežāk salna. Mēneša
beigās arī pirmās rudens vētras. Kopumā oktobris tuvu vidējiem rādījumiem temperatūru
un nokrišņu ziņā. Tuvāk jūrai drusciņ siltāks.
Latvijas austrumos, nedaudz vēsāks.
Rudens mēnesī, pārsvarā līdz Vecajam Lapkritim (14. oktobris) lido dzērves un zosis.
Mēneša vidū arī gulbji sāk pārvietoties. Ja
pēc 20. oktobra gulbji vēl nelido, tad, kā vēsta ticējums, ātrāk par Ziemassvētkiem ziemu
nav ko gaidīt. Ja oktobra vidū ierodas zīdastes, tad Somijā jau snieg…
Teksts: http://meiravietis.typepad.com/
mans/2015/09/laiks-oktobr%C4%AB-2015gads.html

2015. gada 6. oktobrī plkst. 10:00, Kārsavas ielā 16, Baltinavā, Baltinavas novada domes telpās notiks lauku uzņēmēju un iedzīvotāju sabiedriskā apspriešana par
pašvaldības ceļu pārbūvi!
Baltinavas novada dome aicina lauku uzņēmējus un novada iedzīvotājus uz sabiedrisko apspriešanu, lai izteiktu savus priekšlikumus par Baltinavas novada pašvaldības
ieceri sakarā ar plānoto ceļu seguma pārbūvi, pašvaldības ceļu prioritāšu noteikšanai
projektu realizācijai programmā LAP 2014.- 2020.g. pasākumā „Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvidos”.
Šīs aktivitātes ietvaros atbalstīs projektus par maza mēroga infrastruktūras sakārtošanu – lauku grants seguma ceļus, to izbūvi vai pārbūvi, bet tiem jābūt ceļiem, kas nepieciešami uzņēmējdarbības aktivitāšu un apdzīvotības veicināšanai lauku teritorijā.
Lai saņemtu projekta atbalstu, ceļam jābūt saistītam ar uzņēmējdarbību, it īpaši ar
lauksaimniecisko ražošanu. Turklāt pirms projekta īstenošanas pašvaldībai, kas būs finansējuma saņēmēja, ir jāorganizē sabiedriskā apspriešana ciešā sadarbībā ar vietējiem
lauku uzņēmējiem, iedzīvotājiem.
2015.gada28.augusta domes sēdē (protokols Nr.8. 4.&) tika apstiprināti noteikumi, kas
paredz kārtību, kāda notiek organizēta sabiedriskā apspriešana, un noteikti kritēriji, kā
tiks noteikti prioritārie ceļi.2015.gada28.augusta domes sēdē (protokols Nr.8.5.&) tika
izvirzīti uz sabiedrisko apspriešanu pašvaldības ceļi un to garumi, kurus plāno pārbūvēt,
piesaistot LAP 2014.-2020.g. programmas finansējumu.
1. Baltinava – Abriņas
2. Čudarīne – Obeļova
3. Kaši – Pleitova
4. Baltinava – Safronovka
(Baltinavas novada mājaslapā sadaļā Pašvaldība atrodami noteikumi par uzņēmējdarbībā nozīmīgo pašvaldības ceļu apspriešanas organizēšanu Baltinavas novadā)

Sabiedriskās aktivitātes
Grāmatas „ Latgales sirdspuksti” atklāšana Viļakā
16. septembrī Viļakas Kultūras un
radošo industriju centrā notika grāmatas „Latgales sirdspuksti” prezentācijas pasākums. „Latgales sirdspuksti” ir
biedrības „Balvu olūts” izveidots dzejas
un foto albums- grāmata, kurā apkopoti
latgaļu dzejnieku un fotogrāfu darbi, kas
raksturo Latgali, tai raksturīgās iezīmes
daudzu gadsimtu garumā, Latgales cilvēkus. Grāmatā iekļauti arī baltinaviešu
darbi- dzejnieku Venerandas Andžānes,
Pētera Keiša, Ilzes Kozlovskas, Līgas Slišānes un Aināra Slišāna dzeja, kā arī Vilhelma
Laganovska un Ritas Keišas fotogrāfijas.
Prezentācijas pasākumā klātesošos dzejniekus aicināja iepazīstināt ar sevi un nolasīt
savas dzejas rindas. Pateicībā par ieguldījumu grāmatas tapšanā, Baltinavas novada domes
priekšsēdētāja Lidija Siliņa un bibliotēkas vadītāja Ināra Bubnova ar rudens ziedu pušķiem
sveica Baltinavas dzejniekus. Arī grāmatas autorei Zandai Arnicānei priekšsēdētāja dāvāja ziedus un pateicības rakstu, par ieguldīto darbu.
Biedrības „Balvu olūts” valdes loceklis Uldis Arnicāns par „Latgales sirdspukstiem”:
„Latgales cilvēki ir mūsu novada lielākā un skaistākā vērtība. Pateicoties mūsu cilvēkiem,
Latgale ir spējusi pastāvēt un saglabāt tai raksturīgās iezīmes daudzu gadsimtu garumā.
Lai pateiktu paldies visiem Latgales cilvēkiem par viņu nesavtīgo darbu un garīgo vērtību kopšanu daudzu gadu garumā, ir tapusi šī grāmata, kurā mūsu novadu dzejnieki un
fotogrāfi ataino vakar un šodien svarīgās tēmas. Katrs mūsu novada cilvēks ir kā viens
mazs sirdspuksts, kas ļauj mūsu Latgales sirdij pukstēt, jo tieši no mums ir atkarīgs vai
arī turpmāk savu novadu redzēsim tādu, kādu to esam pieraduši redzēt — mīļu, saprotošu
un ļoti dvēselisku. Liels prieks, ka darbā spējām apvienot autorus ar dažādiem uzskatiem
un tautībām no visiem 20 Latgales novadiem, tādejādi atspoguļojot visas Latgales daudzpusību un krāsainību. Šis kopdarbs ir lielisks piemērs tam, ka, neskatoties uz nacionālajām, kulturālajām un reliģiskajām atšķirībām, visi mūsu novadu iedzīvotāji lepojas ar
savu skaisto Latgali un palīdz tai būt par siltām mājām mums visiem.”
Grāmata „Latgales sirdspuksti” apskatāma Baltinavas novada bibliotēkā.
Teksts, foto: Madara Siliņa, izmantojot:
www.draugiem.lv/balvurajonapartneriba/news/?p=13520275

Atjaunoti padomju karavīru kapi

Iedzīvotāju ievērībai!

2015. gada 25. oktobrī plkst.04:00
(naktī no sestdienas uz svētdienu), notiks pāreja no
vasaras laika, kad pulksteņa rādītāji būs jāpagriež
par vienu stundu atpakaļ!

3. septembrī tika pabeigti atjaunošanas darbi padomju karavīru kapos Baltinavā,
tāpēc novadā viesojās Krievijas Federācijas ģenerālkonsuls Oļegs Ribakovs, būvdarbu
veicēja SIA „LAGRON” pārstāvji. Atjaunošanas darbi veikti par Krievijas Federācijas
konsulāta piešķirtajiem finanšu līdzekļiem.
Teksts, foto: Madara Siliņa
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Baltinavas novada domes informatīvais izdevums

Skolu ziņas

Klāt jaunais mācību gads!

1. septembrī Baltinavas novada skolās tradicionāli notika Zinību dienas svētku
pasākumi. Baltinavas vidusskolā svētki iesākās nedaudz drūmā noskaņā, sakarā ar
nesen mūžībā aizgājušo skolotāju Leontīnu Mežali. Skolas direktors Imants Slišāns
atgādināja par paveiktajiem darbiem šajā vasarā, par pasākumiem, kuros piedalījušies
skolēni un pedagogi. Kā ierasts, topošā absolventu klase kopā ar audzinātāju- Aiju Nagli- skolas zālē ieveda 1. klasi (audzinātāja Irēna Kaša). Katoļu un Pareizticīgo draudžu
prāvesti deva savu svētību un laba vēlējumus, uzsākot jauno mācību gadu. Savus vēlējumus teica arī novada domes priekšsēdētāja Lidija Siliņa, dāvinot pirmklasniekiem pirmo
skolas grāmatu- Ābeci.
Arī Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas direktore Inta Vilkaste saviem
audzēkņiem, pedagogiem un vecākiem pastāstīja par vasarā paveiktajiem
darbiem. Skolas pedagogu kolektīvs sirsnīgi sumināja audzēkņus, sākoties
jaunajam mācību periodam. Tāpat tika sveikti jaunie skolēni. Svētku uzrunu
teica novada domes priekšsēdētāja, draudžu prāvesti.
Pirmsskolas izglītības iestādē pirmajā septembrī notika sava veida adaptācijas perionds- bērni pēc garā brīvlaika mācījās pierast viens pie otra, pie
auklītēm.
Mūzikas un mākslas skolā svinīgo pasākumu atklāja ar Marijas Bukšas,
Ilonas Bukšas un Aijas Nagles kopīgi izdziedātu dziesmu. Direktore kopā ar
skolotāju Lilitu Kūkoju sumināja katru jauno audzēkni, dāvājot zīmēšanas
bloku un zīmuli- mākslas novirziena audzēkņiem un nošu burtnīcas ar parasto
zīmuli- mūzikas novirziena audzēkņiem. Izskanot svinīgajam pasākumam,
izdziedot kopīgi dziesmu „Tikai tā!” skolotāji kopā ar audzēkņiem devās ārpus skolas, lai debesīs palaistu gaisa laternas.
Labas sekmes, mērķtiecību, pacietību un apņēmību jaunajā 2015./2016. mācību gadā!
Teksts, foto: Madara Siliņa

Aktivitātes BVSK

Jaunsargu vasara- 2015

Labākie Latgales skolotāji saņem Nikodema Rancāna balvu
13. septembrī, Rēzeknes
Latgaliešu kultūras biedrības rosināta, Rēzeknes
Augstskolas organizēta,
tika pasniegta izcilā katoļu
garīdznieka un pedagoga,
Latgales pirmās atmodas darbinieka Nikodema
Rancāna balva Latgales
izcilākajiem pedagogiem.
Šogad iedibinātās balvas un
konkursa mērķis bija stiprināt pedagoga profesijas
prestižu un atpazīstamību
sabiedrībā, godinot izcilu
veikumu pedagoģiskajā darbībā, latgaliskās
kultūras tradīciju ieaudzināšanu jaunajā
paaudzē.
Noslēguma pasākums un balvu pasniegšana
notika tieši monsinjora Nikodema Rancāna 145. dzimšanas dienā viņa paša izlolotajā Rēzeknes Valsts skolotāju institūtā, kurš
mūsdienās turpina darbu un ir pazīstams kā
Rēzeknes Augstskola.
Konkursam tika izvirzīts 31 skolotājs četrās
nominācijās. Arī Baltinavas skolotāji ieguva balvu: par ieguldījumu un sasniegumiem
latgaliešu valodas, kultūrvēstures un novada
mācības ieviešanā un iedzīvināšanā skolas/

/augstākās izglītības iestādes mācību/ studiju vidē saņēma Baltinavas vidusskolas skolotājs Imants Slišāns. Savukārt, Nominācijā
par mūsdienīgu un radošu pieeju skolēnu
darbaudzināšanai un amatu apmācībai
specbalvu piešķīra Baltinavas vidusskolas un
Baltinavas mūzikas un mākslas skolas skolotājai Ivetai Gabrānei.
Prieks un lepnums par mūsu skolotājiem!
Madara Siliņa, izmantojot:
http://katolis.lv/zinas/backPid/30/category/
latvija/article/labakie-latgales-skolotaji-sanem-nikodema-rancana-balvu.html
Foto: M. Justs

Dzejas dienā godina Raini un Aspaziju
Septembra mēnesī notika tradicionālais
Dzejas dienas pasākums Baltinavas vidusskolā. Kā katru gadu, gatavojoties pasākumam, skolēni kopā ar skolotājiem skolas
priekšā izveidoja savu sanesto rudens ziedu
paklāju. Šogad izveidoja jostu, kurā iekļautas
dažādas latvju zīmes.
25. septembrī skolā paredzētais Dzejas
dienas pasākums tika sadalīts 2 vecuma
grupās. 1.-4. klases bērni (kā arī sagatavošanas klasīte) pulcējās mūzikas klasē uz skolotājas Rudītes Laganovskas organizēto pasākumu, kas šogad veltīts dzejniekiem Rainim un
Aspazijai. Katra klase demonstrēja sagatavotus priekšnesumus- skaitīja dzejoļus, rādīja
nelielus skečus, iesaistot abu dzejnieku darbus.
Vecāko klašu grupa (5.-12.klase) pulcējās
Paaudžu centrā, uz skolotājas Anitas Ločmeles organizēto Raiņa un Aspazijas dzejas stundu. Pasākuma laikā skolēni skaitīja sagatavotos
Raiņa un Aspazijas dzejoļus, tāpat skolotāja
Anita iepazīstināja ar diženo dzejnieku bērnības
gaitām, studiju gadiem, liktenīgo tikšanos un
mūžu izskaņu.
Teksts, foto: Madara Siliņa
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Ar 2015. gada pavasari Baltinavas
un Viļakas novadu skolu jauniešiem
atkal ir iespēja darboties kustībā „Jaunsardze”. Nav tā, ka jaunsargu aktivitātes
sākušās gluži tukšā vietā- pirmskrīzes laikā
Baltinavas un Rekavas vidusskolās jaunsargus vadīja instruktors Guntis Liepiņš,
savukārt Viļakā ar jaunsargiem darbojās
sabiedriskais instruktors Ēvalds Vancāns.
Nu pieredzes bagāto kolēģu iesākto darbu
turpinās instruktors Valentīns Keišs.
Katrs sākums ir grūts, taču neskatoties uz
to Baltinavas vidusskolā un Viļakas Valsts
ģimnāzijā (katrā no tām) ir izveidojušās
divas jaunsargu vienības, kas kopumā pulcē gandrīz 70 jaunsargus.
Neilgajā laika sprīdī Baltinavas un
Viļakas jaunsargi jau paspējuši piedalīties
Valsts robežsardzes rīkotajā prezentācijas pasākumā Ciblas novada Krivandas
Robežapsardzības nodaļā, kur jaunieši
tika iepazīstināti ar robežsargu dienestu,
sadzīves apstākļiem, bruņojumu un
speclīdzekļiem, autotransportu. Īpašu interesi izraisīja helikoptera „AGUSTA
BELL” lidojumu paraugdemonstrējumi
un lidaparāta apskate uz zemes. Pasākuma
turpinājumā notika tematiskais pārgājiens
pa robežsargu piemiņas vietām un II pasaules kara Mozuļu kaujas piemiņas vietas
apskate.
Maijā Baltinavas jaunsargu florbola komanda uzņēma ciemiņus – Tilžas, Balvu
un Kārsavas jauniešus Baltinavas vidusskolas sporta zālē, kur norisinājās spraigas
savstarpējas draudzības spēles sportiski
azartiskā gaisotnē.
Kā ikkatru gadu- jūnijā notika jaunsargu
vienību nometne Ošupes pagasta Liepsalās-

pulkveža O. Kalpaka dzimtajās mājās, kur Viļakas un
Baltinavas jaunsargi varēja izmēģināt savus spēkus
sportā, tūrismā, ierindas
mācībā. Neiztika bez humora dzirksts, kā arī tika
iegūts daudz jaunu draugu.
Jūlijā jaunsargiem tika
piedāvāta iespēja piedalīties mācību ekskursijā
uz Ādažu militāro bāzi
Kadagā- iepazīties ar karavīru sadzīves, mācību un
dienesta īpatnībām, vērot
kaujas vienības paraugdemonstrējumus,
kaujas tehniku. Pasākuma noslēgumā bija
iespēja tikties ar spēkavīru un pašreizējo
Aizsardzības ministru Raimondu Bergmani. Pasākuma turpinājumā ekskursanti
apmeklēja I Pasaules kara Latviešu bataljonu kauju vietas Ložmetējkalnā un Ziemassvētku kauju muzeju Mangaļu mājās,
kur gids Roberts Sīlis aizraujošā stāstījumā uzbūra strēlnieku cīņu ainas, pēc
tam iesaistot jaunsargus fiziskās aktivitātēs, kurās netrūka humora, jautrības un
asprātības. Ekskursijas beigās apmeklējām
Litenes kapsētu, kur apglabāti 1940. gadā
represētie Latvijas armijas virsnieki
Augustā jaunsargi piedalījās ekskursijā
pa Ziemeļvidzemi – Ainažu jūrskolas
muzejā, Dzelzceļa muzejā un Turaidas
muzejrezervātā, kur gida pavadībā iepazina Turaidas viduslaiku pils dzīvi, varēja
apskatīt visu, sākot ar bīskapa Alberta celli
un visbeidzot ar viduslaiku cietuma pagrabiem. Spilgts iespaids palika no Turaidas
pils torņa apmeklējuma, no kura paveras
iespaidīgs skats uz sirmo Gaujas senleju.
Jaunsargu vasara nu ir pagājusi un priekšā
atkal ir spraigs jaunais mācību gads ar
jaunām domām, idejām un iespējām.
Priekšā stāv jauni pasākumi: Valsts svētki
un svinamās dienas, ekskursijas, pārgājieni, jaunsargu vienības atjaunošana Rekavas
vidusskolā, bet tam visam pa vidu smags
darbs- mācībās un nodarbībās apgūstot
zināšanas un prasmes.
Lai veicas un pietiek spēka skolēniem un
pedagogiem jaunajā mācību gadā!
Teksts, foto: Valentīns Keišs,
jaunsargu instruktors
Baltinavas un Viļakas novados
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2015. gada septembris

Mācību ekskursija uz Siguldu, Līgatni

Aktivitātes BKI
Brīnumainās pārvērtības 3.stāvā
2015.gada vasarā (nedēļā no 20.-25. jūlijam) Lilita Ločmele, Marija Skaba, Ingrīda
Briede, Inga Careva, Violenta Kubuliņa, Līga Circene, Jūlija Dorošķevica strādāja skolā
pie skolas telpu noformēšanas.
Pirmdienā katra atnāca ar idejām, ko darīt, kā darīt, kādus skolā esošos materiālus izmantot,
lai noformētu istabiņu sienas. Kopīgi apspriežoties, izvērtējot un pārcilājot visus materiālus, tapešu atgriezumus, ķērāmies pie pārvērtībām.
Sākotnējās idejas, lai cik skaistas, konkrētajā istabiņā neiederējās. Atkal nācās salikt galvas kopā, lai izvērtētu, analizētu. Nedēļas beigās
vienā istabiņā tika izveidots māksliniecisks „caurums” sienā, citā
grāmatplaukts, pieņeņpūkas, pilsētas siluets. Krāsainie vienreizējās lietošanas šķīvji arī pārvērtās brīnišķīgā sienas dekorā. Ar akrila
krāsām tika atsvaidzināts sienas zīmējums 13.istabiņā un papildināts
ar jautru helihopteru.
Darbs tika ieguldīts liels un strādāts no sirds. Mums pašām bija patiess prieks par paveikto!
Teksts: Violenta Kubuliņa, foto: Vineta Kaša

Piedalāmies Eiropas Sporta nedēļā
Latvijas Tautas sporta asociācija aicināja
skolas iesaistīties Eiropas Sporta nedēļā, kas
norisinājās vienlaicīgi visā Eiropā. Šī ir pirmā
Eiropas Sporta nedēļa, kas notika no 7.-14.
septembrim. Tās mērķis ir veicināt sportošanu un
fiziskās aktivitātes. Sporta nedēļa ir domāta ikvienam – neatkarīgi no fiziskās sagatavotības.
Arī mēs visi- gan skolas pedagogi, gan skolēniizrādījām interesi un pieteicāmies Sporta nedēļai, jo vēlamies būt aktīvi, veselīgi un ar pozitīvu
skatienu uz sportiskām nodarbēm.
Pirmdienu sākām ar rīta rosmes kompleksu sporta zālē, kas sastāvēja no 16 vingrinājumiem.
Vingrot aicinājām visus- gan skolēnus, gan direktori, gan skolotājus, gan skolēnu vecākus.
Koriģējošās vingrošanas skolotāju- Annas un Inetas vadībā izpildījām dažādus vingrinājumus.
Par rīta rosmei atbilstošu mūziku gādāja Lauris Kļaviņš. Visiem dalībniekiem, kas piedalījās
rīta rosmē, bija gandarījums un pozitīvas emocijas visai dienai.
Aicinām visus- būsim aktīvi ne tikai Sporta nedēļā, bet visa gada garumā!
Teksts: Koriģējošās vingrošanas skolotāja Anna Circene, foto: Vineta Kaša

Konferencē „Esi aktīvs!
Eiropas Sporta nedēļas ietvaros skolotāja Janīna Keiša apmeklēja konferenci „Esi
aktīvs! – vadmotīvs bērnu un jauniešu
iesaistei sportā un fiziskajās aktivitātēs”.
9. septembrī viesnīcā „Bellevue Park hotel Riga” sadarbībā ar Izglītības un zinātnes
ministriju, Latvijas Tautas sporta asiciācija
(LTSA) aicināja pašvaldības, privātpersonas, nevalstiskās organizācijas, skolas, sporta
klubus, uzņēmumus visā Latvijā aktualizēt
fizisko aktivitāšu nepieciešamību cilvēka dzīvē. Konferenci vadīja, lektorus pieteica, uz
diskusijām aicināja Juris Šteinbergs, Dr.biol.,
Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra speciālists, kuru vairums pazīst kā
raidījuma „Bez tabu” vadītāju.
Slimību profilakses un kontroles centra
vecākā sabiedrības analītiķe Iveta Pudule
runāja par bērnu veselības stāvokli
Latvijā. Ir veikts pētījums un secināts, ka visizplatītākās slimības ir: stājas traucējumi, skolioze, valodas traucējumi, pavājināta redze,
dzirde (īpaši pusaudža vecumā). Liekā svara
un aptaukošanās tendence pēdējos gados
pieaugusi par 13,5%, līdz ar to fiziskās aktivitātes skolēnam būtu javeic dienā vismaz
vienu stundu.
Veselība ministrijas valsts sekretāres vietniece veselības politikas jautājumos Egita
Pole ziņoja par politikas iniciatīvu veselības
un fiziskās aktivitātes veicināšanai bērnu un
jauniešu vidū. Patreiz Veselības ministrija
ministra Gunta Beleviča vadībā strādā pie
Latvijas veselības platformas 2015.-2065.

gadam (50 gadiem). Sabiedrības veselības
virsmērķis ir palielināt Latvijas iedzīvotāju
veselīgi nodzīvoto gadu skaitu (no 54 gadiem
uz 57 mūža gadiem vīriešiem un no 57 gadiem uz 60 gadiem sievietēm 2020. gadā).
Lektore īpaši uzsvēra, ka pašvaldību loma ir
viena no svarīgākajām veselības veicināšanā.
Galvenās aktivitātes, kuras plāno veikt Veselības minisrija, piemēram, sadarbībā IZM:
•Trešās
sporta
stundas
ieviešana
pamatskolās (2015./2016.m.g.)
•Peldēšanas
stundas
1.-4.
Klasēm
(2015./2016.m.g.)
•Ārpusstundu fizisko aktivitāšu veicināšana
(+1h dienā) interešu izglītības ietvaros.
Izglītības un zinātnes valsts sekretāra vietnieks, Sporta departamenta direktors Edgars
Severs runāja par sporta politikas pamatnostādnēm 2014.-2020. gadam: Vadmotīvs –
Sports dzīves kvalitātei.
Virzieni:
•
Bērnu un jauniešu sports
•
Sports visiem
•
Augstu sasniegumu sports
•
Pielāgotais sports
Par prioritātēm atzīstama bērnu un jauniešu
sporta un sports visiem attīstība.
Kopumā konference bija saturīgi organizēta, saņemta jauna informācija par aktualitātēm sportā un fiziskajās aktivitātēs, satikšanas ar kolēģiem, viedokļu apmaiņa, kā
arī gūtas radošas idejas turpmākajam darbam.
Paldies LTSA!
Teksts: skolotāja Janīna Keiša

Atsākam sporta sezonu!
Jau otrajā nedēļā jaunajā mācību gadā Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas
audzēkņi startēja Latgales zonas futbola turnīrā, kas notika Gulbenē, pulcējot Latgales
skolu komandas. Brīnišķīgos laika apstākļos spēles bija aizraujošas, brīžiem emocionālas, kur
puiši godam turējās, ierindojoties godalgotā otrā vietā un iegūstot tiesības piedalīties finālsacensībās.
Savukārt jau 17. septembrī agrā rītā devāmies ceļā uz Rīgu. Olimpiskajā sporta centrā notika
Latvijas Speciālās Olimpiādes republikas finālsacensības futbolā, kurā tikās desmit labākās komandas no visas Latvijas. Komandas bija sadalītas divās apakšgrupās: A grupā – Lielplatones,
Sveķu, Baltinavas, Spāres, Dzirciema komandas; B grupā – Jūrmalas, Rīgas, Dzelzavas, Pelču
un Lažas komandas. Sīvās cīņās apakšgrupā zēniem tajā dienā pietrūka mazliet veiksmes un
nedaudz izturības. Kopvērtējumā Baltinavas komanda ierindojās sestajā vietā Latvijā.
Teksts: Vjačeslavs Gamazins

Šī gada 15. septembra agrā rītā, vērojot skaisto
saullēktu, Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas skolēni kopā ar skolotājiem – Emīliju Keišu,
Ausmu Lipsku un Raimondu Leicānu, devāmies
jaukā mācību ekskursijā uz Siguldu un Līgatni.
Siguldā griezāmies Panorāmas ratā un aplūkojām
Siguldu un Turaidu no putna lidojuma. Pabijām Siguldas šķēršļu pārvarēšanas trasē „Tarzāns”, kur pārbaudījām savus spēkus, drosmi, izturību. Skolēni atbalstīja viens otru ar padomu, uzmundrinājumiem. Pat
lietus mākoņi nespēja sabojāt mūsu labo garastāvokli.
Kafejnīcā „Frīda” baudījām siltas un garšīgas pusdienas, pārbaudījām iegūtās zināšanas par naudas
skaitīšanu, veikalā izvēloties kāroto preci. Iepazinām
meža dzīvniekus, putnus un koku sugas Līgatnes dabas takās, ko nopelnījām iepriekšējā mācību gadā čakli
vācot makulatūru. Pēc labi pavadītas dienas, jautrā noskaņojumā devāmies mājupceļā.
Sirsnīgs paldies par atbalstu Latvijas bērnu – bāreņu fondam, šoferītim Arnim par izturību,
iejūtību. Skolēni labprāt vēlreiz piedzīvotu šādu brīnišķīgu dienu.
Teksts, foto: E. Keiša, A. Lipska, R.Leicāns.

Jaunumi PII

Veidojam kartupeļu izstādi

Tupi,tupi tupenīti,
Kas tev tupu tupināja?
Kas tev tupu tupināja,
Tas tev arī lupinās.
Rudens ir ražas laiks, tāpēc Baltinavas
pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi
kopā ar vecākiem un darbiniekiem izveidoja izstādi „Kartupeļi visā savā daudzveidībā”, lai bērni iepazītu mums tik ierasto
kartupeli, tā izmantošanas iespējas.
Izstādē tika izvietotas gan dažādas figūras no kartupeļiem un dārzeņiem, gan dažādu
formu un šķirņu kartupeļi. Bērni arī apguva tautasdziesmas par kartupeļiem un mācījās
dziesmu „Kartupeli, kartupeli…”.
Teksts, foto: PII vadītāja Ilze Ločmele

Jaunumi BMMS

Uzņemam skolā ciemiņus

Pateicoties atbalsta centra
„Rasas
pērles” direktorei Ilzei Ančai, 7. septembrī Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā
viesojās ciemiņi no Zviedrijas un nevalstiskās organizācijas „Lauku biedrība”
vadītājs Ivars Velks ar Liānas kundzi.
Ciemiņi iepazinās ar skolu, apskatīja
bērnu darbus, noklausījās nelielu audzēkņu
koncertu. Viesiem īpaši patika Māras,
Renātes akordeona spēle, Mārtiņa tubas,
Sonoras vijoles, Agritas flautas spēle, kā
arī Annijas, Dagnijas un Annas emocionāla
dziesmiņa par putniņu. Pēc koncerta, skolotāja Aigara trompetes skaņu fonā, zālē turpinājās sarunas ar ciemiņiem.
Teksts, foto: BMMS direktore Marija Bukša

No skolas sākas ceļš uz nezināmām tālēm
Un sākas domātājs, kas dzīvi veidos rīt.
Kaut gan nav pieņemts teikt par mīlestību paldies,
Mēs galvas noliecam un sakām paldies Jums.

Baltinavas novada skolotāji!
Dzīvesprieku, saticību Jūsu
darba kolektīvos un daudz
pozitīvu emociju!
Sveicam Skolotāju dienā!

Baltinavas novada dome
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2015. gada septembris

Baltinavas novada domes informatīvais izdevums

Dažādi

Afišas
Svecīšu vakari 2015. gada oktobrī - novembrī:

Čilipīnes kapos — 3.oktobrī plkst. 14.00; Buku-Zelču kapos — 3.oktobrī
plkst. 17.00; Augstasila kapos – 10.oktobrī plkst. 14.00; Breksenes
kapos — 10.oktobrī plkst. 16.00; Plieševas kapos — 17.oktobrī plkst.
14.00; Dansku kapos — 17.oktobrī plkst. 16.00; Merkuzīnes kapos —
24.oktobrī plkst. 14.00; Slobodas kapos — 31.oktobrī plkst. 14.00;
Dukuļevas kapos — 31.oktobrī plkst. 16.00; Bēliņu kapos — 7.novembrī
plkst. 14.00; Ploskīnes kapos — 7.novembrī plkst. 16.00.

Septembra mēnesī
Baltinavas novada dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti mazuļi:

Rolands Garbars
Raivo Ločmelis.

Sveicam vecākus ar jaundzimušajiem!
Baltinavas Romas katoļu baznīcā noslēgta laulība:

Edgars Madernieks un Sanita Supe.
Lai kopīgais dzīvesceļš laimes, prieka un
mīlestības pilns!
Baltinavas novada dome

Cienījamie Baltinavas seniori!
Sirsnīgi sveicam Jūs
Starptautiskajā veco ļaužu dienā!
Vēlam stipru veselību, izturību,
gādīgus bērnus, mīļus mazbērnus un
dzīvesprieku!

Baltinavas novada dome

Pārdod privāto dzīvojamo māju ar saimniecības ēkām
un zemi Baltinavas centrā! Cena pēc vienošanās.

Tālr.: 64563596

Tuvākie plānotie kultūras pasākumi
- 5. novembrī no plkst.9:00-12:00 Baltinavas kultūras namā Donoru diena.
Atgādinām, ka no šī gada 1.jūlija donoriem, kas vēlas ziedot asinis, bez personu
apliecinoša dokumenta papildus līdzi jāņem bankas konta numurs.
Kompensācija zaudētā asins apjoma atjaunošanai (4,27 EUR) tiks ieskaitīta
donora bankas kontā.
- Baltinavas radošās, košās, dziedošās ģimenes un apvienības tiek aicinātas
pieteikt savu dalību koncertam par godu Latvijas Republikas proklamēšanas
dienai, kas notiks 14. novembrī Baltinavas Kultūras namā.
Pieteikties un sīkāku informāciju uzzināt varēs rakstot uz g.pudnika@inbox.lv
vai zvanot pa tālruni 26144097 no 14. septembra līdz 6. novembrim!

Izdevumu sagatavoja: Madara Siliņa, (tālr. 20232378, e-pasts: sab.attiecibas@baltinava.lv)
Iespiests SIA „Latgales druka”, Baznīcas iela 28, LV-4601.
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