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Baltinavas
Vēstis
Baltinavas novada domes
informatīvais izdevums

Klāt rudens visā tā krāšņumā! Lapas, mainījušas nokrāsu, vēja iztramdītas, steidz pamest koku zarus. Naktis ar dienām jau izlīdzinājušās un nu tās ir vienāda garuma.
Šo mēnesi iesākām ar lieliem svētkiem visās skolās, kas kārtējo reizi vēra durvis, sagaidot skolotājus un skolēnus pēc garajām vasaras brīvdienām.
Septembrī brīvais laiks, lielākoties, pavadīts dārzos, steidzot novākt bagātīgo rudens
ražu. Septembrī parasti tiek svinēti Miķeļi. Senajā laika skaitīšanas sistēmā Miķeļi iezīmē
rudens saulgriežus, kad dilstošā saule nonākusi pusloka viduspunktā un diena un nakts
ir atkal vienādā garumā. Ziemeļu puslodē pēc Miķeļiem saule mazāk apspīd zemi, dienas
kļūst īsākas, un naktis garākas. Astronomiskais rudens šogad sākās 22. septembrī neilgi
pirms pusnakts, plkst.23.44, un no šī laika naktis nu kļūst garākas par dienu.
Ar Miķeļdienu saistīti arī dažādi latviešu ticējumi. Piemēram, ja Miķeļa diena un nakts
ir miglaina, tad būs laba vasara, savukārt, ja ir sausa un auksta diena un nakts, tad būs
slikta vasara. Ja Miķeļos zosis lido augstu - pavasarī būs lieli pali. Ja zemu - plūdu
nebūs. Jo siltāka un sausāka Miķeļdiena, jo vēlāk iestāsies ziema un stipra sala nav ko
baidīties.
Jau šajā sestdienā neaizmirstam sameklēt
pasi un doties nobalsot, par sev tuvākajiem
cilvēkiem, kādu no 13 partijām, ievēlot 12.
Saeimu. Vēlēšanu iecirkņi būs atvērti jau no
plkst. 7:00 līdz 20:00.
Būsim atbildīgi paši un balsosim par
atbildīgiem cilvēkiem!

Mums labas atmiņas būs,
Lai kā kuram gājis.
Mēs atcerēsimies jūs
Skola un skolotāji.
Kad padoms vajadzīgs būs
Un spēks, ko te krājām,
Mēs atcerēsimies jūs
Skola un skolotāji.
Kad darbā viegli mums būs
Iet ceļu, kas jāiet.
Kad darbā grūti mums būs,
Mēs nekļūsim vāji.
Mēs atcerēsimies jūs,
Skola un skolotāji.
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sirsnīgi sveic visus
novada pedagogus
skolotāju dienā!

Madara

Sācies jaunais mācību gads!
Septembra viskrāšņākajā dienā
Ir tavs vārds ar ziediem ierakstīts,
Viņa pieskārienā vienmēr jūtams,
Rasots, auglīgs, cerībām vīts rīts.
Ar sirsnīgiem bērnu smaidiem, skaistu
ziedu pušķiem un atkalsatikšanās prieku
sācies jaunais mācību gads!
Baltinavas vidusskolā skolas direktors
skolēnus un pedagogus sveica jaunajā mācību gadā, kas šogad iesākās pavisam īpaši
– siltinātā skolas ēkā. Liels prieks par iepriekšējiem skolas absolventiem - 11 no 12
skolēniem studē budžeta vietās! Tāpat par
skolēnu sportiskajiem sasniegumiem, visu
vasaru cītīgi spēlējot volejbolu. Savu svētību pasākumā sniedza arī mūsu prāvests

Staņislavs Prikulis. 1. klases skolēniem,
kam šī bija pirmā skolas diena, novada
domes priekšsēdētāja dāvāja pirmās skolas
grāmatas „Zīle”. Sportiskākos jauniešu iepriecināja ziņa, ka šogad skolā būs Balvu
sporta skolas grupa volejbolā. Pateicības
vārdi tika teikti Guntaram Bartkevičam, kas
finansiāli atbalstījis skolas teritorijas labiekārtošanu.
Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas
skolēni un jaunatnācēji (Oksana, Aļona,
Artūrs, Ivans, Sanda, Kaspars, Andrejs,
Valdis) ar ziediem rokās, pozitīvām emocijām, jaunām idejām, atvērtu sirdi vēra šīs
skolas durvis, lai gūtu jaunas zināšanas,
iemaņas, satiktos ar brīnišķīgiem klasesbiedriem, radošiem skolotājiem,
saprotošajiem un izpalīdzīgajiem
tehniskajiem darbiniekiem. Neizpalika arī svinīgais brīdis novēlējumus jaunajam mācību
gadam teica skolas direktore Inta
Vilkaste, Baltinavas novada
Domes priekšsēdētāja Lidija
Siliņa, Baltinavas Romas katoļu
draudzes prāvests Staņislavs
Prikulis. Satraukumu pārvērst
jokā, mācēja sociālā pedagoģe
Gunita, aicinot visus atsaukties
uz nosauktajiem burtiem, populā-

rākie, izrādās, ir vārdi, kam sākumā burtiņš A. Pēcpusdienā
visi devās uz Baltinavas parku,
lai piedalītos jautrajās stafetēs,
kuras bija sagatavojis skolotājs
Vjačeslavs. Skolēni brauca ar
velosipēdu, pārvarēja šķēršļus,
ļoti jautri bija vienam otru
stumt ķerrā ar aizsietām acīm,
līst cauri „zirnekļu tīklam”,
šļūkt ar lielajām komandu slēpēm, lēkt ar maisu, brist pa
„purvu”, celt „glāžu torņus”.
Zinību dienas pēcpusdienā ar
rudens ziedu pušķiem rokās
Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā no visām pusēm satecēja mākslu
un mūziku izzināt un izprast griboši bērni,
viņu vecāki. No atkalredzēšanās prieka un
saviļnojuma zāle sanēja kā bišu spiets, un
starp daudzajām, priecīgajām sejām, viegli
bija atrast jaunos audzēkņus, kuru skatieni
vēl bija nedaudz bikluma, izbrīna un jautājumu pilni. Viņiem šī bija pirmā diena
Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas ģimenē. Svinīgais pasākums tradicionāli
sākās ar neoficiālo skolas himnu, Ģ. Ramaņa dziesmu „Mūzikas zeme”, ko izpildīja
skolotāji. Tā bija zīme, ka atkal sācies jauns
iespēju, gudrību, prasmju, iemaņu un pieredzes uzkrāšanas posms – jauns mācību
gads. Visus audzēkņus, pedagogus, tehniskos darbiniekus, audzēkņu vecākus un
pārējos klātesošos jaunajā mācību gadā
ar apsveikuma runu sveica skolas direktore M. Bukša, bet skolas pedagogi
klātesošos priecēja ar muzikāliem priekšnesumiem. Klātesošajiem bija arī iespēja
ieskatīties un ieklausīties pagājušā mācību gada atskatā.

Tika rādīts video, kurā saksofona spēles
fonā varēja apskatīt foto mirkļus no spilgtākajiem notikumiem audzēkņu ikdienā
pagājušajā mācību gadā
Svētki pirmsskolas izglītības iestādē
atnāca ar neierastu rosību un skaļām bērnu
čalām, jo bērnudārza gaitas šinī mācību
gadā uzsāka 22 bērni: 9 bērni obligātajā
piecgadīgo bērnu grupā un 13 bērni jauktā
vecuma grupiņā. Daļai bērnu šeit viss jau
bija pazīstams. Acīs valdīja prieks par draugiem, kas drīz taps satikti, dažiem bērniem
te viss vēl šķita svešs un nepazīstams, jo šī
bija pirmā diena bērnudārzā. Arī māmiņu
acīs redzams satraukums par to, kā bērniņš
iejutīsies bērnudārzā. Taču pretī, smaidīdamas, nāca skolotāja Aļona un auklīte Ina, un
aicināja nākt grupiņā spēlēties. kopīgi
sagaidīt brokastis.
Lielos bērnus kopā ar vecākiem skolotāja
Skaidrīte aicināja uz piecgadnieku nodarbību telpu. Bērni jutās izauguši lieli, jo nu
pārcēlās uz lielo bērnu klasīti, kurā pagājušajā gadā tik ļoti gribējās paciemoties un
padarboties kopā ar iepriekšējā
gada piecgadniekiem. Sākās arī
pirmā nodarbība, kurā skolotāja
atgādināja, ka nu jau viņi ir lieli
un, ka visi kopā uzsāks ceļojumu sarežģītajā burtu un ciparu pasaulē.
Lai
sekmīgs
Jaunais
2014./2015. mācību gads!
Teksts, foto: skolu pedagogi,
skolu arhīvs.
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2014. gada septembris

Priekšsēdētājas sleja

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu

Septembris mūsu ikdienā ir ienesis īsti rudenīgu
noskaņojumu, - pirmkārt jau mācību gada sākšanās
- mūsu kopīgais skolas ceļš, asteru un gladiolu krāšņums dārzos, ražas vākšanas drudžainas laiks un
sēnes, ko daba mums šogad bagātīgi dāvājusi. Un
tagad gribas pieķerties aizejošam sārtumam rudens vaigos... Vēl pavisam negribas atteikties no
lapu čaukstoņas zem kājām un krāšņajiem kokiem,
kuri sniedz savu bagātību kā atvadas uz ilgāku
laiku. Tik ļoti gribas noturēt krāsainās pasaules
atmiņas savā prātā, lai arī dienas paliek košākas,
rīti dzestrāki, vakari garāki un sevi piesaka jau pirmās salnas. Bet rudens man tomēr patīk – šim gadalaikam ir vērtība - skatot novāktos laukus, ražu
apcirkņos, sakārtotās „gardumlietas”pagrabos
ziemai, jūtu gandarījumu par paveikto, kam sekos
nedaudz mierīgāks periods. Vispār jau nosacīti „mierīgāks”, jo novada darbā tas tā nebūt
nav. Pašreiz aktuālākais ir laicīgi pabeigt kultūras nama un novada telpu siltināšanas
darbus, plānoto pasākumu, iesākto projektu realizāciju, jo šis gads sakarā ar vairākiem
nozīmīgie projektiem mums ir finansiāli ļoti atbildīgs un smags.
Tuvojas arī visai valstij ļoti nozīmīgs brīdis – 4. oktobris - Saeimas vēlēšanas. Aicinu
visus godprātīgi izvēlēties kandidātus un piedalīties vēlēšanās, jo tikai no mūsu visu vienotas rīcības būs atkarīgs tas, kas iekļūs valdībā, un mums svarīgi, lai to vidū būtu mūsu
cilvēki – Latgales attīstības veicinātāji. Nopietni izvērtējiet, kuriem no tiem ir lielākas izredzes, un balsojiet!
Lai rudens vakari neliktos tik gari, iekuriniet uguni pavardos, jo sen zināms uguns liesmu
piesaistošais spēks, kas liek tajās lūkoties, neatraujot skatu, un aicina sildīties.
Lai Jums visiem silti, mīļi rudens novakari mājās un ražīgas darbdienas!
Lidija Siliņa

Domes ziņas
Domes sēdes 25.09. lēmumi
Par nolikuma apstuprināšanu
Apstiprināts Baltinavas novada vides aizsardzības speciālā budžeta izmantošanas nolikums.
Par grozījumu amata vienību un amatalgu sarakstā
Sēdē nolemts izdarīt grozījumu Baltinavas vidusskolas darbinieku amata vienību un amatalgu sarakstā 2014.gadam, sākot ar 2014.gada 1.septembri papildinot sarakstu ar jaunu
amata vienību „pirmsskolas izglītības skolotājs”.
Par amatalgu noteikšanu
Sēdē noteikta Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas direktores Intas Vilkastes, Baltinavas
vidusskolas direktora Imanta Slišāna darba samaksa, atbilstoši 28.07.2009. MK noteikumos
Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” noteiktajām darba algas likmēm.
Par grozījumiem lēmumā
Nolemts izdarīt grozījumu Baltinavas novada domes 2013.gada 26.augusta lēmumā „Par
Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas maksas pakalpojumiem” (Protokols Nr.6 (9), 18.&),
lēmuma 4.punktā skaitli „1,20” aizstājot ar skaitli „0,90”.
Par Atzinības rakstu pasniegšanu
Deputāti nolēma piešķirt Baltinavas novada domes Atzinības rakstu Baltinavas Kristīgās
internātpamatskolas skolotājai Norai Sondarei sakarā ar 60 gadu jubileju, izsakot atzinību
par profesionālu darbu un nesavtīgu ieguldījumu skolēnu izglītošanā un skolas attīstības
veicināšanā; piešķirt Baltinavas novada domes Atzinības rakstu Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas skolotājai Regīnai Lācei sakarā ar 60 gadu jubileju, izsakot atzinību par profesionālu darbu un nesavtīgu ieguldījumu skolēnu izglītošanā un skolas attīstības
veicināšanā; piešķirt Baltinavas novada domes Atzinības rakstu Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas darbiniecei Verai Oļipovai sakarā ar aiziešanu pensijā, izsakot atzinību par
ilggadēju godprātīgu un profesionālu darbu.
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu
Sēdē nolemts piešķirt no Baltinavas novada pašvaldības pamatbudžeta finanšu līdzekļus
70,00 euro apmērā bīstamo koku izzāģēšanas izdevumu segšanai Baltinavas novada Slobodas kapsētā.
Par nosaukuma piešķiršanu zemes vienībai
Piešķirts Baltinavas novada pašvaldībai piekritīgajai zemes vienībai nosaukums –
„Krūmāji”.
Par zemesgabala iznomāšanu
Nolemts iznomāt Z/S „Mītkes” zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 002 0152 6,7
ha platībā uz 5 (pieciem) gadiem, zemes nomas maksu nosakot ārējos normatīvajos aktos
noteiktajā apmērā.
Par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem
Sēdē lemts ievietot vienu personu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā „Pansionātā „Balvi””.
Par ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā
Sēdē lemts ievietot vienu personu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā – Šķilbēnu sociālās
aprūpes mājā.
Par grozījumu lēmumā
Deputāti nolēma izdarīt grozījumu Baltinavas novada domes 2013.gada 26.septembra lēmumā „Par Baltinavas novada domes maksas pakalpojumiem” (Protokols Nr.6 (9), 17.&),
lēmumu papildinot ar 2.7. punktu sekojošā redakcijā: 2.7. Baltinavas bibliotēkas telpu izmantošana - par dienu 24,20(ar PvN)
Ar pilnu domes sēžu lēmumu sarakstu iespējams iepazīties mājaslapā
www.baltinava.lv sadaļā Pašvaldība/domes sēdes.
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Baltinavas novada dome ir uzsākusi ievākt
un apkopot informāciju par personām – sadzīves atkritumu radītājiem vai valdītājiem,
kuras līdz šim brīdim vēl nav noslēgušas
līgumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 16.panta
pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka sadzīves atkritumu sākotnējam radītājam vai valdītājam ir pienākums piedalīties pašvaldības organizētajā
sadzīves atkritumu apsaimniekošanā, ievērojot
normatīvos aktus par atkritumu apsaimniekošanu (arī pašvaldības izdotos saistošos noteikumus) un noslēdzot līgumu par sadzīves
atkritumu savākšanu un pārvadāšanu ar atkritumu apsaimniekotāju, kurš ir noslēdzis
attiecīgu līgumu ar pašvaldību.
Par šo noteikumu nepildīšanu ir noteikts administratīvais sods saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 75.panta otro daļu,
kura nosaka, ka par sadzīves atkritumu radītāja
vai īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā uzliek
naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām - no četrsimt trīsdesmit līdz tūkstoš
četrsimt euro.
Arī Baltinavas novada domes 2009.gada 17.

Ar 2014.gada 21.augusta domes sēdes
lēmumu (protokols Nr.9.1.&) tika izsludināts skiču konkurss „Baltinavas vēsturiskā centra laukuma labiekārtošana”
un apstiprināts konkursa Nolikums, kas
paredz konkursa priekšmetu, skices
iesniegšanas vietu, termiņu un kārtību,
skices noformēšanu, konkursa mērķi,
skiču vērtēšanu, skices izmantošanu pēc
konkursa rezultātu paziņošanas, vērtēšanas komisijas darbību, dalībnieka tiesības un pienākumus, godalgas apmēru un
tās izmaksāšanas kārtību. Īsumā mēģināšu paskaidrot konkursa būtību, bet viss ir
atrunāts Nolikumā, kas būs pieejams „Baltinavas Vēstis” un novada mājas lapā:
www.baltinava.lv .
Ja ir kaut kas nesaprotams par konkursa
organizēšanas kārtību, var griezties personīgi pie plānošanas un novada attīstības speciālistes S.Tabores (mob. 28399183, vai
e-pats: planosana@baltinava.lv) - mēģināsim tikt galā ar visām problēmām.
Ideja radās sakārtot esošo laukumu centrā,
pie autobusu pieturas. Lai to izdarītu profesionāli ir nepieciešams speciālistu izstrādāts
projekts. Izejot no idejas tika identificēti
mērķi - iegūt „Baltinavas vēsturiskā centra
laukuma labiekārtošana”, labiekārtošanas
darbus un izveidot skulptūru, kas veidotu
kopīgu saskaņotu ainavu, atspoguļotu Baltinavas novada vēsturi un saistību ar
šodienu; Baltinavas novada iedzīvotāju
nodarbošanos laikmetu griežos, liekot
akcentu uz latgalisko kultūras mantojumu.
Vēsturiskā laukuma labiekārtošanas darbu
veidošanu pakārtot Baltinavas novada heraldikai.
Skiču konkursā var piedalīties jebkura fiziska vai juridiska persona, vai personu
grupa. Darbi iesniedzami līdz 2015.gada 30.
aprīlim (ieskaitot) plkst. 17.00.
Skice jāiesniedz aizlīmētā aploksnē ar
norādi „Skiču konkursam Baltinavas vēsturiskā centra laukuma labiekārtošana”. Neatvērt līdz konkursa vērtēšanas komisijas
sēdei!”. Skice sastāv nosekojošām daļām:
-Skices uz teritorijas robežu plāna ar labiekārtošanas un apzaļumošanas ideju mērogā
M 1:100 krāsainā risinājumā, ar košumkrūmu un puķu izvietojumu.
-Skices aprakstošā daļa A4 formātā datorrakstā.
-Skulptūras mets (materiāls pēc pretendenta
ieskatiem – māls, plastilīns, koks, papīrs,
kartons, plastikāts un tamlīdzīgi).
-Izmaksu aprēķins (jānorāda apzaļumošanai
izmantotie ilggadīgie košumkrūmi pa šķirnēm, puķu dobju izveidošanā jānorāda puķu
šķirnes un krāsa, ilgmūžība,

decembra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu” ir noteikts
sadzīves atkritumu radītāju vai valdītāju pienākums slēgt līgumu saskaņā ar normatīviem par
sadzīves atkritumu savākšanu ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu, kuram ir līgums ar
pašvaldību, kā arī paredzēta administratīvā atbildība - naudas sods fiziskām personām no
42,69 euro līdz 71,14 euro, juridiskām personām
no 71,14 euro līdz 350,00 euro apmērā par minēto saistošo noteikumu neievērošanu.
Baltinavas novada dome lūdz visas personas,
kuras ir sadzīves atkritumu radītāji vai valdītāji,
un kuras līdz šim brīdim vēl nav noslēgušas līgumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu,
tuvākajā laikā noslēgt minētos līgumus ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju Baltinavas
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
SIA „ZAAO”. Līgumu par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu nenoslēgšanas gadījumā sadzīves atkritumu radītājiem vai valdītājiem tiks sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli bez
jebkādas iepriekšēju brīdinājumu izsūtīšanas.
Neskaidrību gadījumā griezties novada domē
pie izpilddirektora personīgi vai pa telefonu
29191320!

Izsludināts konkurss
to izmaksas uz skices sagatavošanas brīdi,
arhitektūras mazo formu apraksti un materiāli izmēri, izmantotie puķu dobju materiāli, celiņu materiāli un to izgatavošanas un
uzstādīšanas izmaksas, skulptūras materiāls, izmēri un izmaksas).
-Vēsturiskā centra laukuma moto vai devīze
(īsa, lakoniska, vienā teikumā – latviešu valodā un latgaliešu dialektā).
-Visi darbi jāiesniedz arī CD formātā (skulptūras meta fotogrāfija).
-Iesniedzēja kontaktinformācija.
Skiču vērtēšanai ir noteikti kritēriji un
īpatsvars.
1.Idejas oriģinalitāte, emocionālais un idejiskais vēstījums, maks. punktu skaits 30;
2.Iekļaušanās eksponējamā vidē, arhitektonisko un māksliniecisko elementu sintēze,
saistība ar haraldiku (Baltinavas novada
ģerboni un karogu), maks. punktu skaits 40;
3.Ieceres realizācijas izmaksas, maks. punktu skaits 10;
4.Funkcionalitāte – materiālu izturība un ilgmūžība, maks. punktu skaits 20.
Skices vērtēs vērtēšanas komisija 7cilvēku
sastāvā. Komisijas sastāvs tiks apstiprināts
ar atsevišķu Domes lēmumu marta mēnesī.
Iesniegtie darbi tiks izlikti publiskai vērtēšanai – Baltinavas novada domē, elektroniskā versija Baltinavas novada domes
mājas lapā: www.baltinava.lv , vienu mēnesi.
Iedzīvotāji varēs nobalsot par skici, kuru
uzskatīs par labāko. Nobalsot būs iespējams
Baltinavas novada domē un Baltinavas novada domes mājas lapā: www.baltinava.lv .
(visām skicēm tiks piešķirti numuri, balsošana notiks pēc numuriem).
Par konkursa uzvarētāju tiek atzīts tas
dalībnieks, kura skice ieguvis visaugstāko
vērtēšanas komisijas novērtējumu un sabiedrības balsojumu.Vienādu punktu skaita
gadījumā, uzvarētāju noteiks vērtēšanas komisijas balsojums.
Godalgas balvu fonds sastāda 1000,00 € .
Godalga tiek piešķirta 1.vietas ieguvējam.
Godalga tiek izmaksāta mēneša laikā no rezultātu paziņošanas. Godalgas summā ir iekļauti visi nodokļi. Komisijai ir tiesības
konkursa nolikumā noteiktās godalgas ietvaros noteikt godalgu skaitu un to lielumu,
pēc vērtēšanas komisijas ieskatiem. Pārējiem tiek piešķirtas veicināšanas balvas pēc
vērtēšanas komisijas ieskatiem.Pārējo informāciju par skiču konkursa organizēšanu lūgums skatīt konkursa Nolikumā.
Informāciju sagatavoja S.Tabore
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2014. gada septembris
Skiču konkursa
„Baltinavas vēsturiskā centra laukuma
labiekārtošana”
Nolikuma projekts
1 VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1.Konkursa veids – skiču konkurss
1.2. Pasūtītājs Baltinavas novada pašvaldība
Juridiskā adrese: Kārsavas iela 16, Baltinava,
Baltinavas novads, LV-4594
Nodokļu
maksātāja
reģistrācijas
Nr.90009115590
1.3. Konkursa priekšmets
Skiču konkursa ietvaros tiks izvērtētas dalībnieku iesniegtās skices „Baltinavas vēsturiskā
centra laukuma labiekārtošana” ar teritorijas
apzaļumošanu, celiņu izveidi, apgaismi un skulptūras izveidi. Kadastra Nr. 3844 003 0612.
Konkursa dalībnieks, kura skice saņems augstāko punktu skaitu un atbildīs nolikuma prasībām, tiks atzīts par uzvarētāju un viņa skices
ideja tiks izmantota Baltinavas vēsturiskā
laukuma izveidē, apzaļumošanā, apgaismes ķermeņu un skulptūras uzstādīšanā. Esošā piemiņas
plāksnes vieta var tikt mainīta pēc autora ieskatiem. Izmaksu tāme nedrīkst pārsniegt 28 000,00
€ (bez PVN).
1.4. Skices iesniegšanas vieta, termiņš un
kārtība
1.4.1. Konkursa skici ar aprakstošo daļu un idejas īstenošanas izmaksām iesniegt līdz
2015.gada 30.aprīlim plkst17:00 Baltinavas
novada domē, Kancelejā (8.kab.), Kārsavas ielā
16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594, iesniedzot personīgi vai nosūtot uz iepriekš minēto
adresi pa pastu.
1.4.3. Dalībnieks var atsaukt vai mainīt savu
skici līdz iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi iesniedzot pieteikumu– Baltinavas
novada dome, Kancelejā (8. kab.), Kārsavas ielā
16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594, un
apmainot pieteikumus. Pieteikuma atsaukšanai
ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz dalībnieku no
tālākas līdzdalības konkursā.
1.5. Skices noformēšana
1.5.1. Skici un tai pievienotus dokumentus
iesniedz aizlīmētām aploksnē, uz kuras jānorāda:
•Pasūtītāja nosaukums un adrese:Baltinavas novada dome, Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594,
•Atzīme: Pieteikums skiču konkursam „Baltinavas vēsturiskā centra laukuma labiekārtošana”,
neatvērt līdz konkursa vērtēšanas komisijas
sēdei!
•Iesniedzēja kontaktinformācija
1.5.2. Skice sastāv nosekojošām daļām:
•Skices uz teritorijas robežu plāna ar labiekārtošanas un apzaļumošanas ideju mērogā M 1:100
krāsainā risinājumā, ar košumkrūmu un puķu izvietojumu.
•Skices aprakstošā daļa A4 formātā datorrakstā,
•Skulptūras mets (materiāls pēc pretendenta ieskatiem – māls, plastilīns, koks, papīrs, kartons,
plastikāts un tamlīdzīgi)
•Izmaksu aprēķins (jānorāda apzaļumošanai izmantotie ilggadīgie košumkrūmi pa šķirnēm,
puķu dobju izveidošanā jānorāda puķu šķirnes
un krāsa, ilgmūžība, to izmaksas uz skices sagatavošanas brīdi, arhitektūras mazo formu apraksti un materiāli izmēri, izmantotie puķu dobju
materiāli, celiņu materiāli un to izgatavošanas un
uzstādīšanas izmaksas, skulptūras materiāls, izmēri un izmaksas).
•Vēsturiskā centra laukuma moto vai devīze (īsa,
lakoniska, vienā teikumā – latviešu valodā un
latgaliešu dialektā)
•Visi darbi jāiesniedz arī CD formātā (skulptūras
meta fotogrāfija)
•Iesniedzēja kontaktinformācija
1.5.3. Pieteikumā iekļautajiem dokumentiem
jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.
1.5.4. Pieteikumu sagatavo latviešu valodā.
1.6. Cita informācija
1.6.1.Baltinavas novada dome ar domes lēmumu
izveido skiču vērtēšanas komisiju 7 cilvēku sastāvā
1.6.2. Ar skiču konkursa nolikumu ieinteresētie
dalībnieki var iepazīties Baltinavas novada pašvaldības mājas lapā www.baltinava.lv, sadaļā
/aktualitātes/ vai Baltinavas novada domē, Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, kontaktpersona - Baltinavas novada domes
priekšsēdētāja Lidija Siliņa
1.6.3.Ieinteresētais dalībnieks var uzdot jautājumus par konkursu, iesniedzot tos pasūtītājam pa
pastu, faksu vai e-pastu līdz 2015.gada 1.aprīlim
(ieskaitot).

Baltinavas novada domes informatīvais izdevums
1.6.4. Ieinteresētais dalībnieks var apskatīt vēsturiskā laukuma labiekārtošanas vietu, saskaņojot apskates laiku ar Baltinavas novada domes
priekšsēdētāju Lidiju Siliņu (mob. 29364993).
1.6.5. Dalībnieks sedz izdevumus, kas saistīti ar
skices pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu.
1.6.6. Konkurss notiek saskaņā ar šo nolikumu.
1.6.7. Konkursā var piedalīties fiziskas, juridiskas personas vai personu grupa.
1.6.8. Ja skici ir iesniegusi personu grupa ir jānorāda visi grupas dalībnieki.
2. KONKURSA MĒRĶIS
Šī skiču konkursa mērķis ir iegūt „Baltinavas
vēsturiskā centra laukuma labiekārtošana”, labiekārtošanas darbus un izveidot skulptūru, kas
veidotu kopīgu saskaņotu ainavu, atspoguļotu
- Baltinavas novada vēsturi un saistību ar
šodienu; Baltinavas novada iedzīvotāju nodarbošanos laikmetu griežos, liekot akcentu uz
latgalisko kultūras mantojumu. Vēsturiskā laukuma labiekārtošanas darbu veidošanu pakārtot
Baltinavas novada heraldikai.
3. SKIČU VĒRTĒŠANA
3.1. Skices vērtē komisija, kas pārbauda skices
atbilstību nolikuma prasībām, pieņem lēmumu
par labāko skici, kā arī nosaka konkursa uzvarētāju. Komisija darbojas un lēmumus pieņem
slēgtā sēdē.
3.2. Pēc skiču pieteikumu iesniegšanas termiņa
beigām komisija atver iesniegtos dalībnieku pieteikumus.
3.3. Komisijas vērtē iesniegtās skices atbilstoši
nolikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem.
3.4. Skiču vērtēšanas kritēriji un to īpatsvars:
Nr Kritērijs
.
1. Idejas oriģinalitāte,
emocionālais un
idejiskais vēstījums

Vērtēšana
(maksimālais
punktu skaits)
30

2. Iekļaušanās eksponējamā 40
vidē, arhitektonisko un
māksliniecisko elementu
sintēze, saistība ar
heraldiku
3. Ieceres realizācijas
izmaksas

10

4. Funkcionalitāte –
materiālu izturība un
ilgmūžība
Kopā:

20
100

3.5. Katrs komisijas loceklis izvērtē skices,
katrā vērtēšanas kritērijā piešķirot punktus no 0
līdz attiecīgā kritērija maksimālajai vērtībai.
3.6. Ieceres realizācijas izmaksu vērtējums tiks
aprēķināts, dalot ar zemāko piedāvāto cenu ar
Pretendenta piedāvāto cenu un reizinot ar kritērija punktu skaitu.
3.7. Komisija var pieaicināt neatkarīgus ekspertus atzinumu sniegšanai par skicēm. Eksperti
nepiedalās lēmumu pieņemšanā.
3.8. Kad komisijas locekļi ir izvērtējuši visus
skices, tiek aprēķināts vidējais komisijas locekļu
kopvērtējums katrai skicei.
3.9. Komisija apkopo vērtējuma rezultātus un
pieņem lēmumu par labāko skici.
3.10. Iesniegtie darbi tiks izlikti publiskai vērtēšanai – Baltinavas novada domē, elektroniskā
versijā Baltinavas novada domes mājas lapā:
www.baltinava.lv , vienu mēnesi.
3.11. Iedzīvotāji varēs nobalsot par skici, kuru
uzskatīs par labāko. Nobalsot būs iespēja
Baltinavas novada domē un Baltinavas novada
domes mājas lapā: www.baltinava.lv . (visām
skicēm tiks piešķirti numuri, balsošana notiks
pēc numuriem).
3.12. Par konkursa uzvarētāju tiek atzīts tas
dalībnieks, kura skice ieguvis visaugstāko vērtēšanas komisijas novērtējumu un sabiedrības
balsojumu.
3.13. Ja vienādu punktu skaitu iegūst divi konkursa dalībnieki, uzvarētāju noteiks vērtēšanas
komisijas balsojums.
3.14. Dalībnieki, kuru piedāvājumi nebūs saņēmuši augstāko novērtējumu, varēs saņemt darbus Baltinavas novada domē viena mēneša laikā
pēc konkursa rezultātu paziņošanas.
3.15. dalībnieki par konkursa rezultātiem tiek
informēti telefoniski 5 darba dienu laikā no rezultāta apstiprināšanas.
3.16. Konkursa rezultātus apstiprina Baltinavas
novada domes sēdē.

4. SKICES IZMANTOŠANA PĒC
KONKURSA REZULTĀTU
PAZIŅOŠANAS
4.1. Visaugstāk novērtētās skices
autors nodod pasūtītājam īpašumtiesības uz skici pilnā apmērā bez
jebkādiem ierobežojumiem, noteikumiem un nosacījumiem.
4.2. Pasūtītājam ir tiesības publicēt
konkursā iesniegtās skices, kā arī
izmantot tās pēc vajadzības, grozījumus un papildinājumus, saskaņojot ar
skices iesniedzēju. Pasūtītājam ir tiesības nodot skices idejas realizāciju
citām personām idejas īstenošanai.
Pasūtītājs nodrošina autortiesību
saglabāšanu atbilstoši LR normatīvajiem aktiem.
5. VĒRTĒŠANAS KOMISIJA
5.1. Konkursam iesniegto skiču vērtēšanu veic vērtēšanas komisija šādā
sastāvā:
-komisijas priekšsēdētājs;
-komisijas locekļi (vērtēšanas komisija tiks izveidota un apstiprināta
2015. gada martā ar atsevišķu Baltinavas novada domes lēmumu).
5.2. Komisijas sēdes tiks protokolētas. Protokolu paraksta komisijas
priekšsēdētājs un visi komisijas locekļi, kuri piedalās sēdē.
5.3. Komisija ir lemttiesīga, ja sēdē
piedalās vismaz divas trešdaļas komisijas locekļu.
5.4. Komisijas darbu vada komisijas
priekšsēdētājs.
5.5. Komisija nodrošina vienādu
attieksmi pret dalībniekiem.
5.6.Komisija nodrošina vērtēšanu
saskaņā ar Nolikumu.
6. DALĪBNIEKA TIESĪBAS UN
PIENĀKUMI
6.1. Dalībnieka tiesības.
6.1.2. Līdz skiču pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto pieteikumu.
6.2. Dalībnieka pienākumi.
6.2.1. Sagatavot pieteikumu atbilstoši
nolikuma prasībām.
6.2.2. Sniegt patiesu informāciju.
6.2.3. Sniegt atbildes uz komisijas
pieprasījumiem par papildu informāciju.
6.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar pieteikuma sagatavošanu un
iesniegšanu.
6.2.5.Dalībnieki uzņemas atbildību,
ka iesniegtajās skicēs nav trešo personu autortiesību pārkāpumu un
uzņemas visu atbildību par autortiesību pārkāpumiem, ja tādi tiek atzīti
vai pierādīti ar tiesas lēmumu.
7. GODALGA, TĀS APMĒRS UN
IZMAKSĀŠANAS KĀRTĪBA
7.1. Godalgas balvu fonds sastāda
1000,00 €.
7.2. Godalga tiek piešķirta 1.vietas
ieguvējam.
7.3. Godalga tiek izmaksāta mēneša
laikā no rezultātu paziņošanas.
7.4. Godalgas summā ir iekļauti visi
nodokļi.
7.5. Komisijai ir tiesības konkursa
nolikumā noteiktās godalgas ietvaros
noteikt godalgu skaitu un to lielumu,
pēc vērtēšanas komisijas ieskatiem.
7.6. Pārējiem tiek piešķirtas veicināšanas balvas pēc vērtēšanas komisijas
ieskatiem.
Baltinavas novada domes
priekšsēdētāja
L.Siliņa

Pieredzes apmaiņas brauciens
Jau otru gadu LLKC Balvu nodaļa ar ZM
finansējumu rīko pieredzes apmaiņas braucienu
lauksaimniekiem, mājražotājiem, amatniekiem
ar mērķi iepazīstināt ar saimniekošanas dažādību jau esošos un tos, kuri vēlās uzsākt saimniecisko darbību.
Pārsvarā šie braucieni orientēti uz mazajām saimniecībām. Pieredzes apmaiņas braucieni ir guvuši
lielu interesi, braucienam pieteicās krietni vairāk
gribētāju. Šogad pieredzes apmaiņas brauciens aizveda uz Madonas novada Vestienas pagasta trīs saimniecībām: z.s. „Aparēni”, z.s. „Ielāpi”, z.s.
„Jānkalni”. Baltinavas novadu pārstāvēja Antra
Keiša, Marija Kaņepe, Ingrīda Bleidele un Sarmīte
Tabore.
18.septembra jaukajā un saulainajā rītā devāmies
uz Madonas pusi. Pirmā saimniecība, ko apmeklējām – bioloģiskā dabas sēta z.s. „Aparēni”. Saimniecība nodarbojās ar tūrismu, siera gatavošanu
mājas apstākļos, ezotēriku. Saimniecības īpašniece
Ligita Vītoļina parādīja savu putnu kolekciju, saimniecībā ir ap 100 putniem pārstāvēti ar 8 sugām un
32 šķirnēm. Pārsteidza saimniecības kolekcijā
esošā Vācijas purva aita jeb Haidšnukes aita. Šīs
šķirnes aitas raksturojas ar īpatnēju vilnu, kas
līdzīga lamu vilnai. Īpatnība ir arī tā, ka aita nav jācērpj, bet pavasaros vilnu no aitas ķermeņa noņem
gluži kā banāna mizu no banāna. Un protams, saimnieces lepnums ir daiļdārzs ar lielu ziedu daudzveidību un sakoptību.
Nākošājā saimniecībā z.s. „Ielāpi” saimniecības
īpašnieki Ligita un Ivars Bogdanoviči ar dēlu un
vedeklu iepazīstināja ar savu saimniecības struktūru un nozarēm. Saimniecībā pamatnozare ir piena
ražošana, ganāmpulks nav liels 16 slaucamās govis
un 12 jaunlopi, apsaimnieko ap 50 ha zemes.
Paralēli katram ģimenes loceklim ir vēl sava nodarbošanās. Ivars Bogadanovičs ir biedrības „Kāla
ezers” valdes priekšsēdētājs. Pie Kāla ezera ir izveidota atpūtas vieta, uzbūvēta pirts, iegādātas
laivas un katamarāni. Biedrība aktīvi realizē
LEADER projektus. Biedrība pārdod makšķerēšanas licences un nodarbojas ar zivju resursu atjaunošanu, piesaistot finansējumu biedrība ir ielaidusi
ezerā zandartu, līdaku, līņu, pāliju un sīgu mazuļus.
Vasaras laikā tiek rīkotas arī dažādas nometnes un
vedekla vada ziepju vārīšanas darbnīcas. Arī
katram brauciena dalībniekam bija iespēja izvārīt
savu ziepju gabaliņu. Saimniecībā tiešām ir liela
nozaru daudzveidība tiek sniegti arī ēdināšanas pakalpojumi, mēs baudījām garšīgas pusdienas.
Trešā saimniecība, kuru apskatījāmies bija z.s.
„Jāņkalni”, šī saimniecība ir jau nedaudz pazīstamāka arī Baltinavas puses cilvēkiem. Saimniecība
audzē krūmmellenes, rabarberus, lielogu dzērvenes, ābolus, avenes un nesen ir atvērusi arī ogu pārstrādes cehu, tādejādi radot jau produktam
pievienoto vērtību. Saimniecības īpašnieki Māris
Ozoliņš un māsa Ilze Ozoliņa izrādīja krūmmelleņu stādījumus, kas aizņem 7 ha, siltumnīcas, kur
tiek audzēti stādi no spraudeņiem un savu pārstrādes cehu. Tiek ražoti dažādi produkti: sulas, biezsulas, tējas, žāvēti augļi, saldētas ogas, ievārījumi,
var iegādāties svaigas ogas un krūmmelleņu stādus.
Produkciju realizē uz vietas saimniecībā un ved uz
veikaliem.
Brauciena dalībnieki saka paldies Balvu nodaļas
uzņēmējdarbības konsultantei Lienei Ivanovai par
brauciena organizēšanu!
Informāciju sagatavoja S.Tabore

Paziņojums lauksaimniekiem!
Sakarā ar to, ka LAD 2015.gadā, saimniecībām kuras apsaimnieko 10 ha aramzemes
un lielāku platību maksājumu pieteikumu iesniegt varēs tikai elektroniski (EPS), aicinu
visus sākt jau savlaicīgi kārtot elektroniskās pieteikšanās sistēmas pieeju. Lai to izdarītu
jānoslēdz līgums ar LAD par EPS izmantošanu. Līguma veidlapas ir pieejamas arī novadā
pie lauku attīstības konsultantes S.Tabores, vai tās var izdrukāt LAD mājas lapā:
www.lad.gov.lv .
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Baltinavas novada domes informatīvais izdevums
Domē jauna darbiniece

Ginta Bubnova (psihologs)
- Kur esi studējusi?
Esmu studējusi Latvijas Universitātē,
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, pabeidzot Profesionālā psiholoģijas bakalaura programmu. Šobrīd turpinu
studijas Daugavpils Universitātē maģistrantūrā kā izglītības psihologs.
- Vai kļūt par psiholoģi vēlējies jau sen?
Par ko vēlējies kļūt bērnībā?
Par psiholoģi nolēmu kļūt mācoties vidusskolā. 12. klasē jau skaidri zināju, ka došos
studēt tieši uz Latvijas Universitāti un tieši
psiholoģijas programmā. Bērnībā, manuprāt, tāpat kā diezgan daudzi bērni tajā
laikā, vēlējos kļūt par ārstu. Ja tā padomā,
tad principā jau bērnības vēlme ir piepildīta, tikai nedaudz savādākā aspektā, iznāk,
ka vairāk esmu kā dvēseles ārsts.
- Vai esi jau iestrādājusies jaunajā
darbavietā?

Katrai darba vietai ir sava specifika, bet
kopumā varu teikt, ka esmu iestrādājusies.
- Vai tava psiholoģes profesija ietekmē
tavu dzīvi ārpus darba vietas?
Protams, nevar tā strikti nodalīt darbu un
profesionālās zināšanas no ikdienas ārpus
darba. Psiholoģijas zināšanas noder un palīdz arī ikdienā, komunicējot ar apkārtējiem, veiksmīgāk reaģējot uz apkārt
notiekošo. Bet noteikti neapstiprināšu mītu
par to, ka psihologs visu laiku skenē apkārtējos un vērtē katru pateikto vārdu un kustību. Pirmkārt un galvenokārt psihologs ir
tāds pats cilvēks kā pārējie.
- Ar ko nodarbojies no darba brīvajā
laikā? Vai ir kādi hobiji, vaļasprieki?
Vismīļākās brīvā laika nodarbes man ir
lasīšana un brīvā laika pavadīšana kopā ar
ģimeni.
- Atgriezties uz dzīvi Baltinavā bija spontāns lēmums, vai arī vienmēr esi zinājusi,
ka atgriezīsies dzimtajā pusē?
Šis lēmums noteikti nebija spontāns, bet
drīzāk gan labi pārdomāts un izsvērts. Kad
pēc vidusskolas devos studēt uz Rīgu,
godīgi sakot, pat prātā nebija doma, ka varētu atgriezties un strādāt Baltinavā. Bet
laikam jau katram ir savs ceļš ejams un lietas notiek tad, kad tām jānotiek. Studējot un
strādājot Rīgā arvien spēcīgāka kļuva
vēlme darīt kaut ko savā novadā, strādāt
saviem cilvēkiem. Kad šāda izdevība radās
ar vīru bijām tai pilnībā gatavi un te nu mēs
esam!
Pieņemšanas laiks:
Piektdienās no 9:00 līdz 17:00
Tālr. nr. 26534604
E pasts: ginta.keisha@gmail.com

Domes darbinieki piedalās „Eiroreģiona
„Pleskava-Livonija’’ dienā 2014”
Valkā, 27.septembrī, visas dienas garumā „Eiroreģiona „Pleskava–Livonija”
diena 2014 ” ietvaros, norisinājās dažādi
pasākumi, uz kuriem tiek aicināti vietējie
iedzīvotāji un novada viesi.
Eiroreģions „Pleskava – Livonija” ir Latvijas Republikas, Krievijas Federācijas un
Igaunijas Republikas pierobežas rajonu un
apriņķu pašvaldību brīvprātīga savienība.
Pasākuma ietvaros tikās dažādu nozaru speciālisti, kā arī notika konference novadu,
apriņķu administrācijai un projektu vadītājiem.
Baltinavas novadu pasākumā pārstāvēja
domes priekšsēdētāja Lidija Siliņa, izpilddirektors Hnrihs Slišāns- Logins, un sabiedrisko attiecību speciāliste Madara Balode.
No plkst. 9.00 tūrisma izstādē- tirdziņā
interesenti tirgojās ar pašgatavotajām precēm. Ikviens varēja iepazīties ar Latvijas,
Igaunijas un Krievijas apkārtnes daudzveidīgo tūrisma piedāvājumu tepat Valkā.
Pasākumu atklāja Valkas novada domes
priekšsēdētājs Velts Armans Krauklis, sirsnīgi sveicot viesus Valkas pilsētā.
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Pasākuma dalībnieki dalījās 3 grupās:
Kultūras darbinieki, jauniešu sekcijas pārstāvji un darbinieki, kā arī novadu administrācijas pārstāvji. Katra grupai notika savas
aktivitātes. Baltinavas novada dalībnieki
piedalījās konferencē, kurā dažādo pašvaldību pārstāvji stāstīja par plašājām sadarbības iespējām, īstenotajiem projektiem.
Latvijas sekcijas izpilddirektors Juris
Annuškāns aicināja dalībniekus no Krievijas, Igaunijas un Latvijas rast arvien jaunus
un jaunus veidus, kā kopīgi darbojoties
sasniegt pēc iespējas labākus rezultātus.
Klātesošos sveica arī Balvu novada domes
priekšsēdētājs, Latvijas sekcijas Valdes
priekšsēdētājs Andris Kazinovskis.
Pēc konferences interesenti piedalījas
Valkas tūrisma informācijas centra organizētajā ekskursijā pa Valkas pilsētu. Tā teikt
„ar vienu kāju” tika iekāpts arī Valgā.
Gūtas jaunas idejas, iegūtas jaunas pazīšanās un apskatīta skaistā Valkas pilsēta.
Pasākums izdevās gan izglītojošs, gan
pieredzes bagāts.
Teksts, foto: Madara Balode
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Informē sociālais dienests
Augusta mēnesī spēkā trūcīgas personas statuss 109 personām,
sociālajiem pabalstiem izlietotie līdzekļi € 1410,36
No tiem:
- pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai izmaksāts 15 mājsaimniecībām
€ 923,01;
- dzīvokļa pabalsts 1 mājsaimniecībai € 28,46;
- pabalsts veselības aprūpei € 117,37;
stacionārās ārstēšanas izdevumu apmaksai 2 personām
- aprūpes pabalsts - 8 personām € 341,52.

Sabiedriskās aktivitātes
8. septembrī Starptautiskajā rakstības
dienā, Eiropas kultūras galvaspilsētas
programmas
ietvaros
norisinājās
krāšņais karnevāla gājiens bērniem
„Gribu iet uz bibliotēku!”, ko organizēja
Latvijas Nacionālā bibliotēka un nodibinājums „Rīga 2014”.
Karnevāla gājienā piedalījās 1500 bērnu
no visas Latvijas, tajā skaitā no Baltinavas
uz karnevālu brauca Alise Kokoreviča un
Justīne Puriņa, jo viņas piedalījās domrakstu konkursā „Kā atmodināt Saulcerīti”.
Justīnes darbs ir 72 labāko un oriģinālāko
vidū un publicēts grāmatā „Atmodināt
Saulcerīti”. Krāšņā karnevāla gājienā devāmies no Rātslaukuma pāri Akmens tiltam
uz Gaismas pili.
Tā kā Balvu pilsēta dzīvo labais Balvu
vilks, Viļakā - ezis, tad karnevāla gājienā
Balvu reģions pārstāvēja brāļu Grimmu pasakas „Sarkangalvīte” varoņus.

„Gribu iet uz bibliotēku!”
Sarkangalvītes, vecmāmiņas, māmiņas,
mednieki,ezīši, lācenīte un spilgtās puķes
kuplināja gājienu.
Gājiens no Rātslaukuma, virzoties pāri
Akmens tiltam, apstājās pie Gaismas pils,
kur bērniem bija jāizcīna cīņa ar melnajiem
kraukļiem, tos pārkrāsojot baltus. Tad dalībnieki devās iepazīt Nacionālo bibliotēku
un piedalījās dažādās aktivitātēs, bet noslēgumā varēja noklausīties „Dzelzs vilka”
jauno Jāņu orķestra koncertu.
Pirms karnevāla apmeklējām Eiropas
māju, kur mūs iepazīstināja ar informāciju
par Eiropas Savienību. Bērni atbildēja uz
dažādiem jautājumiem un saņēma balviņas.
Teksts, foto: Baltinavas novada bibliotēkas vadītāja
Ināra Bubnova.

Baltinavas_Vestis_septembris_Baltinavas Vēstis 2014.09.30. 12:52 Page 5

2014. gada septembris

Baltinavas novada domes informatīvais izdevums

Skolu ziņas
Skolotāja ar stāžu

Septembra izskaņā, oktobra sākumā
visās skolās tiek svinēta Skolotāju diena,
kad par sasniegumiem skolēnu, skolas
labā tiek sumināti pedagogi. Runājot par
ievērojamiem pedagogiem Baltinavā, ne
vienu vien reiz tiek minēta Maija Fjodorova- skolotāja, kas nu jau pensijas
vecumā, taču savus darba gadus Baltinavas skolās aizvadījusi ar neizmirstamu
entuziasmu, enerģiju un darba sparu,
savu audzēkņu atmiņās palikusi tikpat
spilgti vēl mūsdienās.
Uz sarunu ar pensionēto skolotāju devāmies divatā- kultūras darba organizatore
Gunta Pudnika, un es, sabiedrisko attiecību
speciāliste Madara Balode. Ciemos mūs sagaidīja saimnieces kaķis Muļa, kas, kā smejas saimniece, ir īsts pilsētas kaķis. Tāpat pie
skolotājas mājās notika liela rosība – ciemos
atbraukuši 2 dēli, kas palīdzot dažādos
lauku darbos. Intervijas dienā viens no
dēliem laboja saimniecības ēkas jumtu.
Tāda rosība skolotājas mājās notiekot katru
vasaru.
- Pastāstiet, kā Jūs esiet nokļuvusi šeit,
Baltinavā? Kur esiet mācījusies?
1947. gadā (kad man bija 7 gadi) atbraucu
uz Baltinavu (no Krievijas), mācījos septiņgadīgajā skolā. Vienmēr esmu vēlējusies
kļūt par skolotāju. 1953. gadā iestājos
Rēzeknē, studēt pedagoģiju. 3. kursu pabeidzu Rēzeknē, 4. Jelgavā.
- Kādus priekšmetus un kādās skolās
mācījāt Baltinavā?
Biju sākumskolas skolotāja. Tas sevī ietver
visu- gan dziedāšanu, gan zīmēšanu, gan lasīšanu, gan rēķināšanu. Sākumā strādāju
Kārsavā par Pionieru vadītāju. Kad Baltinavā atbrīvojās vakance, tad ātri vien pārcēlos atpakaļ uz Baltinavu. Šeit strādāju 3
skolās – Krievu septiņgadīgajā skolā; skolā,
kas kādreiz atradās Kārsavas ielā 8; Baltinavas vidusskolā. Par skolotāju strādāju
līdz pat pensijai un pat ilgāk.
Aptuveni no 1970. gada sāku strādāt Rīgā,
kā pirmsskolas skolotāja. Rīgā nostrādāti
tika 25 gadi. Atbraucot no Rīgas turpināju
strādāt Baltinavā, kā tehniskā darbiniecegarderobiste. Zvanīju skolas zvanu gan uz
stundām, gan starpbrīžiem. Tā nostrādāju 3
gadus. Tad man palika 55 gadi. Uz 3-4 gadiem atgriezos strādāt Rīgā bērnudārzā.
-Vai atcerieties kādus atgadījumus no
ikdienas skolās?
Protams, kā, piemēram, bija gadījums, kad
kāds bērns sūdzējās par to, ka garderobē
nozagts sporta tērpa maisiņš. Izmeklējāmies

teju pa visām garderobēm. Izrādās, puika bija vienkārši sajaucis
garderobes.
Vienmēr patīkami atcerēties 2
skolnieces- māsas no laika, kad
strādāju par skolotāju vidusskolā.
Uz jautājumu- par ko vēlaties
kļūt, kad izaugsiet, meitenes viennozīmīgi atbildēja: „Par Maiju
Ivanovnu!”. Starp citu, abas
meitenes tā arī izmācījās par
skolotājām un strādā skolās vēl
joprojām.
-Ar ko nodarbojieties šobrīd?
Auklēju mazbērnus un mazmazbērnus. Esmu bagāta vecmāmiņa!
Man pašai ir 2 dēli un viena meitiņa. Ir 5 mazbērni, 6 mazmazbērni. Es pati apprecējos ar
jūrnieku, dēls arī jūrnieks, arī
mazdēls strādā uz kuģa. Esam
jūrnieki jau vairākās paaudzēs!
Skolotāja mūsu dzimtā gan nav
neviena bez manis. Šobrīd arī aktīvi strādāju pa dārzu. Katram
bērnam, mazbērnam jau sagatavots maiss
ar rudens labumiem- kartupeļiem, burkāniem, sīpoliem... Ļoti priecājos, ka pagājušajā gadā sanāca aizbraukt uz Krieviju un
apmeklēt dzimtās vietas.
-Kā ar rokdarbiem, vai ir kādi sirdij
tuvi? Vai ir kādas mīļākas nodarbes,
vaļasprieki?
Rokdarbi gan man nepatīk. Man patīk risināt krustvārdu mīklas, lasīt avīzes, skatīties
TV. Sirdslieta ir pirtī iešana, pēršanās.
Ziemā bieži pastaigājos, taču aukstajā gadalaikā parasti dzīvojos pa Rīgu. Baltinavā
piedalos dažādos pasākumos- patīk apmeklēt senioru pasākumus, braukt ekskursijās
ar pensionāriem. Ēst gatavošana gan nav
īpaši sirdij tuva nodarbe. No jaunības vēl
joprojām saglabājusies kāre pēc sportajaunībā metu granātu, šķēpu, nodarbojos ar
velosportu, slēpoju.
Esmu bezgala pateicīga Dievam par visu
kas man ir, par to, ka esmu tik daudz piedzīvojusi!
-Vai savus mazbērnus, mazmazbērnus
arī sanāk audzināt kā skolotājai?
Protams. Katru vasaru mazbērni pie manis
brauca ciemos uz Baltinavu, lai palīdzētu
dažādos darbos. Vienmēr sastādīju lielu sarakstu- tabulu ar darbiem un pretī sarakstīju bērnu vārdus, kam kas jāpaveic. Laiks
darbiem tika sadalīts pat pa stundām, bija
noteiktas arī klusās stundas (atpūtas).
Atpūtas brīžos patika doties peldēties ar
piknika groziem. Bija pat sava tradīcija- kā
mazbērni atbrauc uz vasaru ciemos, tad
paceļam karogu pie mājas. Sezonas noslēgumā karogs vienmēr tika nolaists, un katrs
bērns tika apbalvots ar šokolādes medaļām
par labiem nopelniem, darot savus darbus.
Ar mazbērnu dzimšanu ģimenē uzsākām
tradīciju- koku stādīšanu. Katram mazbērnam stādījām savu īpašo ābeli (katram
savas šķirnes). Mazmeitiņai, savukārt, iestādījām bumbieri.
Tagad šo tradīciju aizsācis arī mans dēls.
-Ko Jūs novēlētu Baltinavas skolām,
skolotājiem?
Lai skolas turpina savu darbību vēl ilgi jo
ilgi! Lai strādātu par skolotāju, ir jāmīl
savs darbs, ar mīlestību jāpanāk rezultāti,
jāieliek dvēsele.
Novēlu katram atrast savu īsto pieeju
mācību procesam un bērniem.

Mūzikas un mākslas skolā
Ar Agritas Luīzes Kušnires flautas skaņdarbu 26. septembra pēcpusdienā tika
atklāts pasākums Baltinavas mūzikas un
mākslas skolā „Ziedi. Mūzika Dzeja.”
Pasākumu vadītāja Madara Balode klātesošos uzrunāja: „Septembris ir pirmais
rudens mēnesis, jaunā mācību gada sākums
visās skolās. Gan skolnieki, gan skolotāji ar
svaigām vēsmām, vēl vasaras lietus, vēja un
saules smaržām, atgriežas sen iepazītajās
telpās. Un protams, rokas visiem pilnas ar
savu dārzu bagātīgās ziedu ražas augļiem.
Gladiolas, asteres, dālijas bez maz vai reibina ar to košumu, smaržu un bagātību.
Septembrī ik gadu tiek svinētas arī Dzejas
dienas. Kā zināms, arī mūsu Baltinavā
dzīvo atpazīstami dzejnieki un literāti, kas
ar savām dzejas rindām priecējuši lasītājus
visā Latvijā, apkopojot tās uz papīra un iesienot grāmatās. Šajā pasākumā šodien reibinošu ziedu smaržas pavadīti klausīsimies
skaistu mūziku etnogrāfiskā ansambļa, sieviešu vokālā ansambļa, mūzikas un mākslas
skolas audzēkņu izpildījumā. Klausīsimies
dzejnieku un literātu iemīļotāko dzeju un
stāstījumus par šī brīža dzejas gaitām.”
Pasākumā piedalījās 6 dzejnieki- Veneranda Andžāne (Baltinava), Pēteris Keišs
(Baltinava), Laima Ločmele (Briežuciems),
Santa Mežābele (Viļaka), Līga Slišāne (Baltinava), Mārtiņš Mūrmanis (Briežuciems).
Klātesošie tika iepazīstināti ar dzejnieku
biogrāfiju, radošajām aktivitātēm, uzklausīja dzejnieku atbildes uz pasākuma vadītājas uzdotajiem jautājumiem. Dzejnieki
lasīja savus izvēlētos dzejoļus, kā arī
sniedza nelielu ieskatu šī brīža aktivitātēs,
tuvākajos nākotnes plānos.
Veneranda Andžāne pēc pasākuma dalījās
iespaidos: „Bijām priecīgi ar Pēteri Keišu,
kad uzzinājām, ka pasākums tiks rīkots
mūzikas skolas jaunajā, mājīgajā zālē.

Tiekamies ar dzejniekiem
Zāle bija rudenīgi daiļi izgreznota ar zelta
lapām, rudens augļiem. Cik mīļas, liriskas
dziesmas dziedāja ansambļa dāmas savās
jaunajās, zaļajās vakarkleitās! Arī etnogrāfiskais ansamblis radīja īpašu muzikālu
noskaņu. Protams, liels prieks arī par pasākuma vadītājas pārdomātajiem vārdiem.
Liels paldies no mums- Venerandas, Pētera
un Santas Mežābeles! Liels atklājums bija
dzejnieces Līgas Slišānes uzstāšanās ar 3
grāmatām, kurās lasāmi viņas dzejoļi par
Dievu, mīlestību, dzīvi. Paldies par šo pasākumu. Mēs vēl rakstīsim, mēs vēl dzīvosim, mēs Jūsu atzīšanu gaidīsim!”
Muzikālās pauzes pasākuma laikā nodrošināja Baltinavas etnogrāfiskais ansamblis
(vadītāja Antoņina Krakope), kas izpildīja
dažādas dziesmas – „Rožulauks”, „Ni nu
lustes es dzīdoju”, „Klāt rudentiņis”, „Visi
vēji mani pūta”. Tāpat uzstājās sieviešu vokālais ansamblis (vadītāja Marija Bukša),
ar dziesmām „Lidojums”, „Caurvējā”, „Pa
rudenīgiem ceļiem”. Ansamblim šis pasākums bija īpašs, jo dalībnieces pirmo reizi
uzstājās jaunajos tērpos.
Izmantojot to, ka pasākumā piedalījās
radoši cilvēki, ar dzejas stīgām dvēselē,
vadītāja jautāja dzejniekiem- „Kādām īpašībām, prasmēm jāpiemīt, lai cilvēks varētu
rakstīt dzeju, jo, kas to lai zina – varbūt šodien mūsu starpā ir kāds dzejas cienītājs,
kas klusītēm lolo cerību kādreiz kļūt par
dzejnieku vai rakstnieku?” Atbilstoši pasākuma tematikai, vadītāja bija sagatavojusi
īpašu ziedu, uz kura ziedlapiņām tika
sarakstītas dzejnieku idejas par to, kādam ir
jābūt cilvēkam, lai viņš būtu dzejnieks.
Dzejnieki pastāstīja, ka nepieciešamās īpašības ir – emocionalitāte; radošums; cilvēkam jābūt nedaudz trakam, godīgam
gudram, zinošam (daudz jālasa), dziedošam
un dzīvespriecīgam; ir jāpiemīt arī spītībai,
neatlaidībai; svarīgi, lai vienmēr tiktu glabātas kopijas(!).
Uz atvadām tika novēlēts, lai ikviens, kas
sevī saskata kaut daļu no šīm īpašībām un
uzskata dzeju par sev tuvu, nekautrējas un
droši izpaužas, savas domas un idejas pierakstot uz papīra.
Teksts: Madara Balode
Foto: Madara Balode, BMMS arhīvs

Foto: Madara Balode
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Ansambļa dāmām jauni tērpi
Baltinavas novada iedzīvotāju grupai
projektu Nr. 2014-KNHM-2-09 izdevās
realizēt pilnā apmērā. Baltinavas novada
sieviešu vokālajam ansamblim ir uzšūti
jauni 13 skatuves tērpi, lai priecētu klausītājus ne tikai ar savu sniegumu, bet arī
ar vizuālo tēlu.
Doma uzšūt tērpus bija jau sen, jo ansamblis darbojas jau piekto sezonu. Ansamblis
bieži uzstājas dažādos pasākumos, koncertos, skatēs. Projektā iesaistītās sieviešu vokālā ansambļa dalībnieces saņemot
pozitīvu rezultātu no „Balvu rajona

partnerība” par projekta atbalstu, apzinājās
iespējas iegādāties audumu, kas būtu piemērots skatuves tērpiem.
Apskatījām audumus gan Rēzeknes, gan
Balvu veikalos. Pēc ilgas meklēšanas mūs
uzrunāja prece Balvu veikalā Ezera ielā 284, kas atbilda visu dalībnieču gaumei. Tur
pat iegādājāmies diegus un bižutēriju.
Visas dziedātājas aktīvi piedalījās tērpu
modelēšanā, pielaikošanā, šūšanā. Dažām
tā bija pirmā pieredze.
Projekta kopējās izmaksas 593,54 EUR.
KNHM fonds atbalstīja 296,77
EUR.
Prieks par skaistiem, gaumīgiem
skatuves tērpiem. Uzstājoties jaunajos tērpos, tiks uzlabota priekšnesuma kvalitāte.
Paldies KNHM fondam, Vinetai
Zeltkalnei, Sarmītei Taborei, Baltinavas novada domei.

Aktivitātes BVSK
Tūrisma diena- rudens velobrauciens
Baltinavas vidusskolā ir tradicionāls
pasākums, kas notiek jau vairāk kā 10
gadus. To organizē ģeogrāfijas skolotājs
sadarbībā ar Skolēnu padomi. Velobrauciens tiek rīkots ar mērķi, veicot fiziskas
aktivitātes, labāk iepazīt dzimtā novada
dabu un kultūrvēstures objektus, ainavas,
ceļus, ciemus. Katru gadu ir cits maršruts,
iepazīstot arvien jaunas Baltinavas novada
vietas.
Šogad velobrauciens notika 11. septembrī.
7.-12. klašu skolēni kopā ar saviem klašu
audzinātājiem brauca velobraucienā pa
maršrutu: Baltinava- Kotlova- BegunovaŠtikunova- Abriņas- Keiši- Pliešova- KašiBaltinava. Ceļš veda pa Baltinavas novadu,
ar nelielu loku ietverot arī Balvu novada
Briežuciema pagasta teritoriju. Maršrutā

Teksts: projekta vadītāja M.Bukša
Foto: no personīgā arhīva

Notikumi PII

Rita Keiša

-Kādu priekšmetu pasniedziet?
Es esmu mūzikas skolotāja Baltinavas PII.
-Kāpēc Jūs izvēlējāties šo profesiju?
Joma, kurā izvēlējos profesiju, bija skaidra
jau sen, jo nāku no ģimenes, kurā esmu jau
4.paaudze kas nodarbojas ar to. Mīlestība un
mūzika manī ielikta jau no dienām kad vēl
nemācēju staigāt.
-Vai šī ir Jūsu pirmā pieredze pedagoģes
darbā?
Pedagoga darbā šis man ir 3.gads, mainītas
tikai darba vietas dažādu apstākļu dēļ.
-Vai esiet jau apradusi ar audzēkņiem?
Ar bērniem jau esam saraduši, kautrība jau
sen pie malas un nu aktīvi darbojamies.
-Kas, Jūsuprāt, ir sarežģītākais strādājot Jūsu amatā?
Pedagoga profesija sevī ietver arī vairākas citas profesijas - piemēram, tērpu mākslinieks,
noformētājs, psihologs, aktieris, un šo sarakstu var turpināt. To visu apvienot, manuprāt,
arī ir tas grūtākais.
-Kas Jums sagādā lielāko prieku Jūsu darbā?
Lielākais prieks noteikti ir bērnu atsaucība, lielās zinātkārās acis, viņu patiesums, kā arī
mūzika, ko palīdzu bērniem iepazīt!
-Kas, Jūsuprāt, ir svarīgākais, ko skolotājam ir jāiemāca bērniem?
Svarīgs ir viss, gan zināšanas, gan kāda dzīvesgudrība.
Madara Balode
Foto: Ritas Keišas personīgais arhīvs
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tika iekļauts arī Latgales resnākais ozolsPliešovas dižozols, kas, lai arī nokaltis,
joprojām lepni stāv Supenkas upītes krastā.
Laika apstākļi bija labi, tāpēc braucēji
velomaršrutu veica ātri un veiksmīgi. Atgriežoties skolā, katra klase rādīja savu
priekšnesumu- prezentāciju, bet tad sekoja
Skolēnu padomes organizētās fiziskās aktivitātes skolas sporta laukumā.
Šogad velobrauciena aktīvākās klases
titulu ieguva 8. klase (velobrauciena maršrutu veica vairāk nekā 90 % skolēnu- nepiedalījās tikai viens). Balvas par labāko
prezentāciju ieguva 9. klase un 12. klase.
Labākie dalībnieki katrā sporta aktivitātē
tika nominēti individuāli. Rezultātu paziņošana un balvu, diplomu, atzinību pasniegšana notika informatīvajā skolas līnijā.
Savukārt, jaunāko klašu (līdz 6. klasei)
skolēni kopā ar audzinātājiem šajā dienā devās
pārgājienos- katra klase pa
savu izvēlēto maršrutu.
Paldies visiem, kas aktīvi
piedalījās- brauca, gāja,
sportoja, organizēja.
Pēc gada atkal startēsim
„Rudens velobraucienā 2015”.

Skolā jauna pedagoģe

Teksts, foto:
Imants Slišāns

Šis jaunais mācību gads zīmīgs ne tikai skolēniem, kas nu jūtas par gadu vecāki,
zinošāki, bet arī jaunajiem pedagogiem skolās, kam šis 1. septembris iezīmē jaunu
darba posmu jaunā darba vietā. Jautāju jaunajai skolotājai, kādas izjūtas viņu pārņēmušas sākoties 2014./2015. mācību gadam.

16. septembrī Baltinavas PII audzēkņi
kopā ar vecākiem, skolotājām un pārējiem iestādes darbiniekiem devās
braucienā uz Balkanu dabas parku Viļakas novada Šķilbēnu pagastā.
Ceļš nebija tāls un drīz jau autobuss piestāja dabas parka stāvvietā. Izzinošā ekskursija varēja sākties. Vispirms tika izmēģināts

Rudens velobrauciens

Izzinam dabas parku
sajūtu celiņš, tad visi kopā devāmies pa
taku uz estrādes pusi. Pa ceļam uzmanību
piesaistīja takas malā augoša priede ar daudziem interesantiem čiekuriem un dažādās
celmu figūras.
Apskatījuši un iemēģinājuši estrādi visi
devās uz dabas taku. Taka vijās cauri
mežam un sagādāja dažādus pārsteigumus: tās malās varēja aplūkot koka
figūras - dzīvniekus, putnus, kā arī
atrast nogrimušo baznīcu un, skandinot zvanu, uzkāpt kalnā.
Veiksmīgi izgājuši dabas taku, atpūtas vietā varējām iestiprināties ar
līdzpaņemtajām maizītēm. Laiks
paskrēja nemanot, un drīz noguruši un
iespaidiem bagāti braucēji atgriezās
mājās.
Teksts, foto:
PII vadītāja Ilze Ločmele

Dzejas dienas ir viena no latviešu tautas
kultūras tradīcijām. 1965. gads
latviešu kultūrā bija zīmīgs ar
to, ka Rainim apritēja 100.
dzimšanas diena, ko var uzskatīt par vienu no Dzejas dienu
izveidošanas iemesliem. Jau
nākamajā gadā - 1996. - iesākās
Dzejas dienu ikgadējā rīkošana
visā Latvijā. Arī Baltinavas
novads ik gadu iesaistās Dzejas
dienās.
Šogad Baltinavas vidusskolas
Paaudžu centrā notika tikšanās ar
dzejnieci, kultūras darbinieci
Inetu Atpili- Jugani.
Pasākums iesākās ar Baltinavas
vidusskolas 12. klases tematisko skeču. Pasākuma vadītājas - 12. klases skolnieces
centās pārliecināt klases puišus, ka dzejas
lasījumi un rakstīšana nav velta laika
šķiešana, bet gan noderīga, turklāt, īpaši noderētu, gatavojoties latviešu valodas un
literatūras eksāmeniem. Vadītājas klātesošos iepazīstināja ar dzejnieces biogrāfiju,
sasniegumiem. Atmosfēras radīšanai, atskaņoja grupas „Kardināls” dziesmas, kuru
tekstu autore Ineta.
„Lai smeltos idejas dzejoļiem nav nepieciešama īpaša atmosfēra. Svarīgi ir vārdi,
jo tie spēj izsacīt visu, ar vārdu var izdarīt
visu. Grūtāk ir ar dziesmām. Rakstot tekstus

Tikšanās ar dzejnieci
jāņem vērā gan
labskanība, gan rindiņu garumi, atskaņas.” tā atzina Ineta.
Pasākuma vadītājas lasīja dzejnieces
populārākos dzejoļus latgaļu valodā.
Arī skolēni no
citām klasēm nolasīja savus sagatavotos dzejoļus.
Uz jautājumu - Kā
radās doma rakstīt
latgaliski?- Ineta
atbildēja: „Tas nebija nekāds protests pret to, ka tiek rakstīts
tikai latviešu valodā. Strādājot pie projekta
„Vīna vosora deļ vysu” sāku plašāk pielietot latgaļu valodu. Nu jau esmu ceļā uz 3.
dzejas grāmatas izdošanu. Pirmoreiz grāmata būs latgaļu valodā.” Par sadarbību ar
komponistiem dzejniece teic: „Katrs sastaptais cilvēks dzīvē ir svarīgs, katram cilvēkam ir sava loma un nozīme kaut kādu
mērķu sasniegšanai.”
Pasākuma izskaņā Ineta nolasīja savu vēl
nepublicēto dzeju. Tāpat viņa pastāstīja, ka
šobrīd intensīvi noris darbs pie kādas dokumentālas filmas. 12. klases puišiem pasākuma laikā bija uzdots uzdevums iedvesmojoties no sarunas ar dzejnieci, pašiem uzrakstīt savus
dzejoļus. Dzejoļi izdevās humora pilni, turklāt ar atskaņām. Ineta
Atpile- Jugane atzinīgi
novērtēja puišu sniegumu, un novēlēja klātesošajiem nekautrēties
un droši rakstīt, atrast
savu radošo dzirksti un
izpausties!
Teksts, foto:
Madara Balode
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2014. gada septembris

Aktivitātes BKI

Pasaules koku olimpiādes ietvaros, koku stādīšanas dienas -22. maijs un 22. septembris
Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas
darbiniekiem, skolēniem bija īpašas, jo kopā
ar bērniem un jauniešiem visā pasaulē vienlaicīgi un vienoti stādījām kokus, skaitījām
dzejoļus, dziedājām un apguvām zināšanas
par vidi.
Skolotāji R.Leicāns, O.Lācis, sadarbībā ar A/S
„Latvijas valsts meži” Ziemeļlatgales mežsaim-

Baltinavas novada domes informatīvais izdevums
Piedalāmies pasaules koku
stādīšanas olimpiskajās spēlēs
niecības Kārsavas iecirkņa vadītāju Daini Rudzīti, bija sagādājuši
parastās priedes stādus. Deviņi
1.,2. kursa galdnieka palīga un pavāra palīga profesiju audzēkņi
bruņojušies ar gumijas zābakiem,
galvassegām, iepazinušies ar drošības noteikumiem, devās uz Grīvas mežiem, lai stādītu kociņus.
22. maijā skolēniem vajadzēja
stādīt ar speciālajiem stādīšanas
aparātiem. Tajā dienā tika iestādīti
1500 jauno priedīšu.
22.septembrī iestādīja 400, šoreiz stādīja ar lāpstu pēc sentēvu metodes. Palicējiem skolā šajās
dienās mācību stundās, audzināšanas laikā pedagogi runāja par kokiem, to izmantošu, uzsvēra
koku būtisko nozīmi. Savu veikumu atzīmējām starptautiskajā koku stādīšanas akcijas kartē
www.treelympics.org .
Teksts, foto: Vineta Kaša,
Violenta Kubuliņa

Mazais pārgājiens Baltinavā

Cilvēki laukos dzīvo dabā. Katrs rīt sākas ar
malku svaiga vēja, ar mazu glāstu no saules
uz kreisā vaiga un apvārsni, kas ir tik tuvs.
No rīta viss šķiet tik nepazīstams, bet vakarpusē iepazīt līdz mielēm.Baltinava ir tālu
prom no putekļainās ikdienas, kurā var
nosmakt. Mums ir daudz svaiga gaisa un par
to rūpējas ikviens koks, kas zaļo mūsu pusē.
Šis stāsts aizsākās jau šī gada vasarā jūlijā, kad
Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas mierīgais vasaras posms pārtrūka un skolā sākās
nometne „Pētnieki”, un visi tās dalībnieki metās
izpētīt Baltinavas parku un dižkokus, kas izdzīvojuši līdz šim. Lai par nometnes atklājumiem
uzzinātu ikviens skolas skolēns Baltinavas Kristīgajā internātskolā, septembra pirmajā pusē devāmies mazā ekspedīcijā.
Skolēni, kas piedalījās nometnē, uzņēmās pildīt
„koku gida” pienākumus, jo viņi jau no vasaras
zina, kur Baltinavā meklējami dižākie apkārtnes
koki. Skolēni apvienojās vecuma grupās un kopīgi devās pa Baltinavas ceļiem, lai aplūkotu
dižos kokus.
„Koku gidi” ar lepnumu izrādīja savu vasaras
veikumu – 36 informatīvās plāksnītes, kas izvietotas Baltinavas parkā pie dažādām koku un
krūmu sugām. 12 vietējās nozīmes dižkokus, no
tiem 3 valsts nozīmes dižkokus liepu un divas
ābeles.
Jaunieši kopīgi izmēģināja koku mērīšanu, noskaidroja, ka tas pareizi veicams un pārliecināSākoties jaunajam mācību gadam aktuāls
jautājums kļūst skolu jaunatnes drošība, jo
skolēni ikdienu ir ceļā no mājām uz skolu un
atpakaļ. Tāpēc Valsts policija veic ikgadējus
preventīvus pasākumus skolā, rudenī, atgriežoties aktīvajā sadzīvē un pirms garajām
skolēnu vasaras brīvdienām maijā. Šajā septembrī BKI ciemojās VP Balvu nodaļas Nepilngadīgo lietu inspektors I. Vizulis.
Skolēni sapulcējās skolas pasākumu zālē un
inspektors sarunu iesāka ar vispārējiem drošības
noteikumiem. Atzina, ka patīkami ir tas, ka
šogad mūsu pusē skolu jaunatne nav piedzīvojusi lielas nepatikšanas, nav uzsākti kriminālprocesi, vai paši bijuši cietušie nopietnos
starpgadījumos. Taču atzina, ka šogad aktualizējies jautājums par atkarību izraisošu vielu lietošanu un solīja apciemot skolu, tikties ar vecāko
grupu audzēkņiem, lai runātu par šo tēmu.

jās, ka dižas lietas ir tepat blakus.
Kā izmanto koku daiļamatniecībā - jaunāko klašu skolēni noskaidroja biedrībā
„Sukrums”, kas ir izveidojuši
Amatnieku centru, kurā darbojas arī meistari ar koku.
Skolēni apskatīja darba galdus, uz kuriem top meistardarbi no koka, iepazinās ar
darbnīcām un uzzināja, ka
skolotājs, kas strādā skolā, arī
darbojas šajā biedrībā.
Jaunākā grupa devās pārgājienā no Baltinavas uz tuvējo atpūtas vietu blakus senajam Puncuļovas
pilskalnam, kur
satikās ar vecāko klašu grupu.
Pa to laiku vecāko klašu grupu skolēni ar saviem
„koku gidiem”, pēc dižkoku taku pieveikšanas,
devās uz Baltinavas novadā esošo zemnieku saimniecību „Amatnieki”.
Iespaidu vienai dienai ļoti daudz. Ceļā uz seno
Puncuļovas pilskalnu jaunieši redzēja pirms dažiem gadiem stādītu mežu. Vecais ceļš vijās
cauri mežam mums bija iespēja redzēt interesantus kokus, kas veidojušies mainīgu vides
apstākļu ietekmē, izcirtumus un, protams, sēnes,
kas šajā brīdi mežā bija bagātīgā skaitā.
Sēnes, zīles un iespaidi – bija tas, ko skolēni
atnesa pie dienas „Iespaidu vēja” sadaļas. Skolēni rādīja apļus, ko radīja sadodoties rokās, lai
visi redz, cik diži ir koki Baltinavā. Vecāko
grupu skolēni stāstīja savus novērojumus vietējā
kokzāģētavā - darbs esot ļoti grūts, bet noteikti
interesants. Dienas laikā jaunieši redzēja visu
koka dzīves ciklu no jaunaudzes līdz koka meistara darbam „Sukruma” darbnīcā un taras dēlīšiem glītos kubos zemnieku saimniecībā
Amatnieki. Mums tā bija viena iespaidiem
bagāta diena, kokam tas ir vesels mūžs!
Teksts, foto: Skolotājas Violenta un Gunita

Septembris – drošības mēnesis
Inspektors sev līdzi atveda video par dažādu
drošības noteikumu ievērošanu, pēc kura noskatīšanās uzdeva jautājumus un uzmanīgākajiem
tika piešķirtas balviņas no Valsts policijas.
23.septembrī skolā viesojās Viļakas iecirkņa
inspektore Lilita Vancāne. Viņas bija stāstīja par
atkarībām un ar lielāko grupu audzēkņiem runāja par narkotisko un atkarību izraisošu vielu
lietošanu, to ietekmi uz jauniešu sociālo un
fizisko veselību. Īpaši skolēnu uzmanība tika
vērsta uz to, kas ir kriminālatbildība un kādi kriminālsodi iespējami nepilngadīgām personām
par izdarītajiem noziegumiem alkohola, narkotiku iedarbībā. Noslēgumā, Lilita Vancāne aicināja tikties līdzīgos pasākumos, ne policijā.
Teksts: Skolotājas Violenta un Gunita

25. septembrī profesionālās izglītības skolēni
kopā ar audzinātājām devās patīkamo iespaidu pārpilnajā mācību ekskursijā uz
rudens krāšņuma pārbagāto Siguldas piedzīvojumu parku „Tarzāns”, kā arī apskatīja
uzņēmumu „Baltic Stars”, un iepazinās ar tā
darbības specifiku, baudīja garšīgas pusdienas kafejnīcā „Ņamma”.
Skolēniem bija iespēja izbaudīt visas septiņas
šķēršļu trases, kā arī gūt adrenalīna devu, joņojot
ar rodeļiem, izpriecāties un izspiegties šļūkšanā
ar kamerām. Jaunieši vēroja Siguldas skaisto apkārtni, celtnes , pilis no putna lidojuma, griežoties „Panorāmas ratā.” Ekskursanti šajā
piedzīvojumā guva ne tikai pozitīvas emocijas,
bet arī apskatīja daudzveidīgo koku sugu bagātīRudens skaistums salīst košajos ziedos… To
gribās noturēt, saliekot ziedus kompozīcijās,
bet BKI var ziedus salikt arī gleznās, kas
izstādītas septembra pēdējā nedēļā skolas
priekšā. Ziedu gleznas veido skolēni kopā ar
saviem grupu audzinātājiem, pēdējā septembra nedēļa. Šajā radošajā procesā bija iespēja
atklāt, kuri ziedi un augi ir piemērotāki šāda
rakstura vizuālās mākslas darbiem. Skolēniem
tika dota iespēja pašiem veidot un pašiem arī vērtēt biedru darbus. Labākos noskaidros oktobra
sākumā.
Labs gads, kas labi sākas! Skolas pedagoģisko
kolektīvu papildinājis viens aizrautīgs sava aroda
pratējs mūzikas skolotājs Valdis Domarks. Kolēģu pirmo nedēļu iespaids: Ar humora dzirksteli
apveltīts, radošs skolotājs, kas prot aizraut skolēnus. Ieinteresēts sava darba rezultātos, meklē
jaunas iespējas, lai mācību darbu padarītu interesantāku skolēniem. Vienmēr cenšas saskatīt,
tikai labo. Arī skolēni jauno priekšmeta pasniedzēju sagaida ar sajūsmu, jo atkal atsāksies

Saulainā Sigulda
bu gan atrakciju parkā, gan Siguldas apkārtnē.
Pārvarot dažādu grūtību pakāpju trases, skolēni
varēja ne tikai demonstrēt savu veiklību, atraktivitāti, aktivitāti, spēku, bet arī uzmundrināt un
palīdzēt viens otram.
Atceļā visi pārrunājām piedzīvoto un pārdzīvoto, mielojāmies ar līdzpaņemtajiem pīrāgiem
un maizītēm, dziedājām dziesmas un runājām
par to, ka labprāt vēlreiz apmeklētu lielisko
Atrakciju parku „Tarzāns”.
Paldies Latvijas bērnu bāreņu fonda darbiniecei
Inārai par sagādāto iespēju skolēniem bez maksas baudīt rudens priekus!
Teksts: Skolotājas L.Dunce un E.Keiša

Uzbur ziedu gleznas!
aktīvas mūzikas nodarbības. Nodarbībās skolēni
iemēģina savas balsis, rokas mūzikas instrumentu spēlēšanas mākslā, tāpat atsācies skolas
ansambļa darbības laiks. Notiek aktīva gatavošanās skolotāju dienas pasākumam oktobra
sākumā.
Teksts, foto: Gunita Prokofjeva

Gada skolotājs- Ojārs Lācis
Skolotājs, kurš 42 gadus māca skolēniem darba prasmes un
dzīves vērtības, ir pozitīvs paraugs skolēniem. Amata meistars
ar mežu sirdī un dvēselē, māca skolēniem saskatīt skaisto un
noderīgo katrā lietā. Vienmēr izpalīdzīgs, saprotošs, radošs, aktīvs skolas dzīves līdzveidotājs. Pateicoties skolotājam Ojāram,
skolai ir izveidojusies laba sadarbība ar AS „Latvijas Valsts meži”.
Ieinteresēts sava darba rezultātos. Darbojas Mamma daba meistarklasē. Visus gadus neatlaidīgi māca skolēniem mīlestību un
saudzīgu attieksmi pret vienu no lielākajām Latvijas bagātībām –
mežu. Katru gadu organizē meža, putnu dienas. Pēdējos gados ir
galdniecības pamatiemaņu veidotājs arī C apmācības līmeņa skolēniem, kas prasa lielu pacietību un atbildību. Vienmēr labprāt
atbalsta dažādas sporta un brīvā laika pavadīšanas aktivitātes kopā
ar skolēniem un kolēģiem. Apveltīts ar pozitīvu humora izjūtu,
aizrautīgi darbojas ar skolēniem.
Teksts, foto: Gunita Prokofjeva

Rosās tehniskais personāls!
Vizuāli pievilcīga fiziskā vide ir ikvienas iestādes lepnums. Šis mācību gada sākums neiztiek, bez tehnisko darbinieku rosības. Pašu spēkiem ir veikts remonts vizuālās mākslas klasē,
notiek remontdarbi krievu valodas klasē.
Jaunus vaibstus ieguvusi skolas centrālā ieeja, veikti flīzēšanas darbi kāpnēs, nu tās ir kļuvuša
vizuāli pievilcīgas un drošas. Lai mums visiem labi klājas un uz trepēm neslīd kājas!
Teksts, foto: Gunita Prokofjeva

Sporta notikumi

Bronzas medaļa futbolā

18.septembrī Gulbenē notika LSO Latgales zonas sacensības futbolā, kur startēja
Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas zēnu komanda. Turnīrā piedalījās 6
komandas no dažādām Latgales vietām: Daugavpils skola, Maltas skola, Aleksandrovas skola, Antūžu skola, Baltinavas skola, Sveķu skola. Komandas bija sadalītas divās
apakšgrupās. Sīvas cīņas risinājās visas dienas garumā. Sava apakšgrupā Baltinavas komanda ierindojās pirmajā vietā aiz sevis atstājot Daugavpils un Maltas komandas. Spēlējot
krustā tikāmies ar Antūžiem. Spēki bija vienlīdzīgi, tomēr veiksme palika pretinieka pusē,
jo otrā puslaikā ielaidām
kuriozus vārtus, bet atspēlēties pietrūka laika.
Cīnoties mazajā finālā
atkārtoti
panākumus
guvām par Daugavpils
komandu.
Kopumā turnīrā palikām
3. vietā un ar bronzas
medaļām atgriezāmies
mājās.
Teksts, foto: Vjačeslavs
Gamazins
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Baltinavas novada domes informatīvais izdevums
Vasaras laikā, kad ir tik plašs piedāvājums
ar ko nodarboties, patiess prieks un gandarījums par mūsu novada jauniešiem, kuri bija
gatavi ziedot gan savu laiku, gan līdzekļus lai
startētu volejbola turnīrā.
Vasaras spēles „Pūre Chocolate volejbols ”
(bijušais „Tio volejbols”) jau devito gadu sastāv
no četriem atlases posmiem un fināla, kas notiek
zem klajas debess, kur jaunie volejbolisti un
volejbola entuziasti pierāda to, ka jaunieši ir
sportiski, aktīvi un enerģiski.
Trīs Baltinavas vidusskolas komandas: jaunietes – Aiga Boldāne, Anastasija Bolgarova, Elvija
Ločmele, Kristīne Keiša, Sandra Petrova ; meitenes – Krista Circene, Iluta Keiša, Agrita Luīze
Kušnire, Salvija Supe ; jaunieši –
Valters Doru, Lauris Keišs, Dailis
Langovskis, Arvils Keišs, Zigmārs Keišs, neskatoties uz jūlija
lietaino dienu Stāmeriena un, spītējot ļoti karstam laikam augusta
dienā Līzumā, sīvi un spraigi cīnījās ar saviem vienaudžiem.
Visas trīs mūsu komandas savā
vecuma grupās ierindojās pirmajā
pieciniekā Gulbenes novadā un
ieguva tiesības piedalīties finālā
Rīgā. Finālsacensībās par vietu uz
goda pjedestāla sešās vecuma
grupās startēja 120 labākās abu
„krastu” gan zēnu, gan meiteņu
Beļģijas pilsētā Antverpenē no 9. līdz 20.
septembrim notika Speciālās Olimpiādes
Eiropas vasaras spēles, kurās piedalījās arī
Latvijas Speciālās Olimpiādes sportisti.
Latviju pārstāvēja 24 sportisti no 12 Latvijas
speciālām skolām. Sportisti startēja vairākos
sporta veidos.
Futbola Latvijas izlases komandā startēja arī
Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas skolnieks Andis Timenieks. Futbolā piedalījās 24
valstis. Priekšsacīkstēs tika uzvarēta Francija,
Islande un zaudēts Polijas komandai. Pamatsacensībās tika uzvarēta Turcija, Horvātija, Islande
un piedzīvots zaudējums pret futbola lielvalsti

Rīgā – pirmie!

2014. gada septembris

Afišas

komandas, Daugavas stadionā uz 16 laukumiem
vienlaikus visas dienas garumā. Spēki bija vienlīdzīgi visām komandām.
Meiteņu komanda ieguva 6 vietu, mazliet nepaveicās mūsu jaunietēm, kuras ierindojās 7
vietā 10 komandu konkurencē savā vecuma
grupā.
Savukārt jauniešiem, kuri bija noskaņojušies
uz uzvaru, šajā dienā viss gāja no rokas - uzvara
arī tika nopelnīta. Beidzot izdevās pieveikt abu
atlases posmu konkurentus no Madonas un
godam izcīnīt čempionu titulu!
Teksts, foto: Vjačeslavs Gamazins

Sudrabs – Beļģijā
Spāniju. Ar šiem rezultātiem pietika, lai Latvijas
izlase spēlētu finālā.
Finālā tikās Latvija – Spānija. Pamatlaiks
beidzās ar neizšķirtu rezultātu, tad tika nozīmēts
papildlaiks, kurā mūsu komandai diemžēl nepaveicās un tika piedzīvots zaudējums.
Neskatoties uz to, ka tika zaudēts finālā, sportisti ir guvuši lielu gandarījumu un emocionālu
piedzīvojumu, kā arī guvuši vērtīgu pieredzi un
paaugstinājuši savu meistarību.
Teksts: V.Gamazins

Laimi kā zilu pasaku,
Smieklus kā pavasara lietutiņu,
Spītību kā ūdens burbuli,
Savaldību kā akmens krūzi,
Burvību kā pasakās,
Bet pāri visam mīlestību kā varavīksni!

Sirsnīgākie sveicieni kolēģēm Norai, Regīnai un
Verai skaistajās dzīves jubilejās!
Sveicieni no Baltinavas Kristīgās
internātpamatskolas kolēģiem!
Tuvākie plānotie pasākumi
15.10. no plkst 09:00-13:00 Donoru diena Baltinavas kultūras namā.
17. oktobrī, plkst. 15:00 Baltinavas Kultūras namā uz Senioru atpūtas
vakaru tiek mīļi aicināti Baltinavas novada seniori.
8. novembrī, plkst. 20:00 Baltinavas Kultūras namā notiks
„Lauksaimnieku, uzņēmēju un amatnieku balle”.
Sīkāka informācija drīzumā Baltinavas novada mājaslapā,
pie afišu stendiem vai zvanot: 28399183 (Sarmīte), 26144097 (Gunta).
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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