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Netradicionālo tērpu modes skate „Es redzēju jūriņā” Baltinavā
Jau ceturto gadu pēc kārtas 2016. gada 28. janvārī Baltinavā norisi-

nājās netradicionālo tērpu modes skate „Es redzēju jūriņā", ko orga-

nizēja Baltinavas Kristīgā internātpamatskola.Pasākumā piedalījās

skolēni ar speciālajām vajadzībām no Rēzeknes logopēdiskās, Balti-

navas, Tilžas, Aleksandrovas, Palsmanes, Raudas, Rudzātu, Sveķu,

Ezersalas, Gaujienas internātpamatskolām un Baltinavas vidusskolas
skolēni, Baltinavas pirmsskolas izglītības iestādes bērni.

Netradicionālo tērpu modes skates mērķis bija padziļināt un sistema-

tizēt skolēnu zināšanas un izpratni par ūdeni, tā lomu un nozīmi dabā,
cilvēka dzīvē.

Pasākuma gaitā skolēni demonstrēja pašdarinātos tērpus no otrreiz

pārstrādājamā materiāla – papīra, plastikāta maisiņiem, PET iesaiņojumiem un daudziem citiem materiāliem. Skolēniem bija iespēja pa-

plašināt redzesloku par ūdens pasaules daudzveidību, pilnveidot sadarbību ar skolēniem no citām izglītības iestādēm, radot padziļinātu
interesi par netradicionālo tērpu dažādību, sekmēt skolēnu saskarsmes kultūru.Klātesošajiem tika dota iespēja redzēt tērpu kolekcijas

«Dzintari» no Raudas internātpamatskolas, „Pasaka par nāriņu" no Aleksandrovas internātpamatskolas, «Pie Neptūna ballē» no Rēzeknes

logopēdiskās internātpamatskolas, «Zivtiņas sapnis» no Tilžas internātpamatskolas, «Zemūdens valstības noslēpumi» no Ezersalas internātpamatskolas, «No jūriņas izpeldēja» no Palsmanes internātpamatskolas, «Jūras oāze» no Baltinavas pirmskolas izglītības iestādes,

«Zivtiņas dziedāja dziļā jūrā, zvejnieka dēliņa gaidīdamas» no Gaujienas internātpamatskolas, 'Es redzēju jūriņā' no Sveķu inetrnātpa-

matskolas, «Jūrnieka laimes zivtiņa»,«Mūsdienu nāriņas», «Medūzas», «Koraļļi» no Baltinavas vidusskolas, „Kapteinis Reinis", „As-

toņkājis un medūzas", „Ūdens valstība", „Pingvīni", „Mākonīši un krāsainā varavīksne«no Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas.

Tērpu kolekcijas vērtēja žūrijas pārstāvji un kā galvenie vērtēšanas kritēriji bija tērpa atbilstība tēmai, originalitāte, otrreiz pārstrādājamo

materiālu izvēle, saskaņošana un sniegums. Dalībnieku fantāzijai nebija robežu, jo ikvienu klātesošo tērpu kolekcijas pārsteidza ar oriģinalitāti, radošumu un enerģisku sniegumu.Bērnu un skolotāju acīs bija vērojams patiess prieks par paveikto. Ikviens tērps bija neatkārtojams un pārsteidzošs, kas spēja priecēt skatītājus un rosināt uz turpmāko radošo darbību. Tērpu kolekcijas ieguva nominācijas un

pārsteiguma balvas par piedalīšanos pasākumā no Latvijas Bērnu bāreņu fonda.Pēc netradicionālo tērpu skates skolēni un skolotāji tika

aicināti noskatīties pārdomas rosinošu dokumentālo filmu „Dzīve bez ūdens“ (»Life without water"), kas paplašināja skatītāju redzesloku

par cilvēku dzīvi atsevišķās vietās Bolīvijā, Āfrikā, kur cilvēku galvenā nelaime un posts ir dzeramā ūdens trūkums. Dokumentālās filmas

sižets ikvienu rosināja aizdomāties par ūdens vērtību,izvērtēt ūdens patēriņu ikdienā, jo ūdens tā ir dzīvība.

Jau ceturto gadu pēc kārtas Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas saimei ir patiess prieks aicināt un sagaidīt dalībniekus no citām Lat-

vijas internātpamatskolām, kurās mācās skolēni ar speciālām vajadzībām, redzēt sajūsmu un prieku bērnu acīs. Priecājamies par paveikto,
jo ik gadu dalībnieku skaits kļūst kuplāks un mēs zinām, ka kopā mēs to varam.

Teksts:Skolotāja Liene Čugurova
Foto:Evita Broka

Ar jaunām un gaišākām domām ir atnācis sveču mēnesis februāris - mēnesis,
kas šogad mums visiem noteikti asociējas ar sveču dienu, gavēni - kluso Lieldienu gaidīšanas laiku, kā arī ar
pirmajām pavasarīgajām pārmaiņām.
Tumšākais gada periods ir beidzies - rīti
un vakari pakāpeniski kļūst gaišāki. Arī
novada avīzi „Baltinavas Vēstis” ar februāra mēnesi ir skārušas pārmaiņas.
Iepazīsimies – mani sauc Evita
Broka, Baltinavas novadā strādāju jau 2
gadus, mans ikdienas darbs, kas ir arī
manas dzīves aicinājums, ir sociālais
darbs. Baltinavas novadā palīdzu grūtībās nonākušām ģimenēm ar bērniem rast
iespēju dzīvot labāk un veicināt bērnu
augšanu un attīstību drošos apstākļos.
Turpmāk, uz ilgāku laiku veidošu arī izdevumu „Baltinavas Vēstis”- ja ir kādi
priekšlikumi vai papildinājumi, droši uzklausīšu visus viedokļus, lai spētu avīzi
veidot pilnvērtīgi!
Evita

Īsumā

Tuvojoties pavasarim, lauksaimniekiem viena no aktualitātēm ir atbrīvošanās no skābbarības sagatavošanā
izlietotās ruļļu un bedru plēves. SIA
„ZAAO” piedāvā risināt jautājumu, savācot minēto materiālu bez maksas no
saimniecībām, lai to sagatavotu otrreizējai pārstrādei. ZAAO visā darbības teritorijā bez maksas piedāvā no
lauksaimniekiem savākt skābbarības ruļļu
plēvi, pārklājamo plēvi skābbarības bedrēm, polimēra maisus, plastmasas kannas,
sietus un režģus. Sīkāka informācija apskatāma mājaslapā www.zaao.lv sadaļā
saturs/lauksaimniekiem.

Valsts reģionālās attīstības aģentūra
(VRAA) informē, ka vienotajā valsts un
pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv ir pieejams e-pakalpojums «Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa
tiešsaistē». E-pakalpojums iedzīvotājiem
sniedz iespēju apmaksāt viņu īpašumā
esoša nekustamā īpašuma nodokli, izmantojot Latvijas komercbanku tiešsaistes pakalpojumus. E-pakalpojums «Nekustamā
īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē» nodrošina arī vairākas papildus iespējas: apmaksāt nodokli par citai personai
piederošu īpašumu, maksājuma uzdevumu
lejupielādēt PDF datnes formātā un, nepārtraucot e-pakalpojuma izpildi, izveidot
sev atgādinājumus ar brīvi ievadāmu tekstu, piemēram, par turpmākajiem nodokļu
maksājumiem.
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2016. gada februāris

Priekšsēdētājas sleja

Februāris šogad – te izteikti pavasarīgs, jau ieurbām pat
kļavā, lai baudītu pirmās sulas,iegādājos gumijas zābakus, te
atkalt ziemīgs,kā jau tam būtu jābūt- vien jāspēj noreaģēt
kādu šalli vai zābakus uzvilkt. No vienas puses nav jau slikti
just pavasara tuvošanos, bet tie slimību vīrusi šogad mūs
šajā laikā nesaudzē.. Arī pašvaldības darbinieki daudzi ir izslimojuši un 3 vēl turpina ārstēties. Cerams, ka tagad saulīte
mūs aplaimos biežāk un visas kaites pāries. Ļoti „sāpīgu”
problēmu mums radīja spēcīgais apledojums 18.-19.februāra naktī, kad Nordeka autobuss negadījumā sagrāva tūrisma informācijas stendu. Nodarītie zaudējumi sastāda 2600 eiro pēc būvnieku tāmes, kas būs jāsedz no pašvaldības budžeta.
Domē darbs arī šajā laikā bija ļoti saspringts – janvāra beigās pašvaldības darbu baudīja Valsts
kontrole sešu cilvēku sastāvā ,šonedēļ – Satiksmes ministrijas audits. Daudz laika tika veltīts, lai
sagatavotu-sameklētu,nokopētu prasīto dokumentāciju par laika posmu 2013.-2015.gads. Valts
kontrole izvērtēšanas aktu sola tikai uz gada nogali, bet Satiksmes ministrija mēneša laikā. Nebūtiski aizrādījumi un norādījumi tika sniegti uz vietas, bet konkrētu novērtējumu redzēsim pēc revīziju aktu saņemšanas.
Budžets ir apstiprināts vienbalsīgi, visas iestādes var darboties ierastajā režīmā, vienīgi vidusskolai šis gads būs darbietilpīgāks un atbildīgāks kā citus gadus sakarā ar pirmsskolas izglītības iestādes pārņemšanu. Pēc mācību gada nobeiguma- vasaras mēnešos būs jāspēj veikt
nepieciešamos pārbūves un remontdarbus, sagādāt iekārtas un nepieciešamās mēbeles, iekārtot
rotaļu laukumu un vēl citi sīkāki darbi. Detalizētāk ar budžetu varat iepazīties šajā avīzītē. Par
gada prioritātēm pašvaldības darbos jau rakstīju Vadugunij, neatkārtošos.
Pagājušajā nedēļā droši vien vairākumu latgaliešu „šokēja” TV rādītā filmas „World War
Three:Inside War Room”demostrācija. Esmu saņēmusi atbildes vēstuli no Ārlietu ministra E.Rinkeviča, kurā viņš arī izsaka dziļu nožēlu, ka filmas veidotāji pilnīgi nepamatoti nesenos notikumus
Krimā un Ukrainas austrumos ir šabloniski pārcēluši uz Latgali. Viņš arī informē, ka vizītes laikā
Londonā, šī gada 3.februārī sarunā ar Apvienotās Karalistes ārlietu ministru F.Hamondu guvis
apliecinājumu, ka filma ir neatkarīgas raidsabiedrības BBC veidots materiāls un neatspoguļo
Lielbritānijas vadības oficiālo nostāju un dara zināmu, ka Latgales reģiona pašvaldību vadītāju
parakstīto vēstuli Latvijas vēstniecība Lielbritānijā nodos BBC 2 kanāla vadībai.
Optimistisku, pacilātu noskaņojumu šajā mēnesī radīja Latvijas bobslejistu komandas uzvara pasaules kausā, kur startēja arī mūsu novadnieks Arvis Vilkaste. Arvi- lepojamies ar tevi!
Patīkami , ka šogad Latgaliešu kultūras gada balvai „Boņuks 2015” tika izvirzīti četri nominanti
no mūsu novada: Anita Ločmele (Danskovīte) ar lugu izlasi „Komedejas „Ontans i Anne”” izvirzīta divās nominācijās- Labākais izdevums/grāmata un Labākais sniegums literatūrā
Par latgaliešu kultūras popularizēšanu Latvijā un pasaulē -Aldis Bukšs, detektīvromāna „Parādu
piedzinēji“ autors. Gada debija mūzikā-Grupa „Unknown Artist”, kur piedalās Māris Keišs
Gada sniegums vizuālajā mākslā- Lietišķās mākslas izstāde „Mantinieki. Ziemeļlatgale”- Iveta
Gabrāne.
Svinīgā balvas pasniegšanas ceremonija notika šī gada 28. februārī 16.00 Latgales vēstniecības
GORS Lielajā zālē. Ceremonijas pirmajā daļā tika izrādīts uzvedums „Saule. Bērni. Rainis”, kurš
radīts pirmajā ērģeļmūzikas festivālā „ORGANismi”, bet pasākuma otrajā daļā tika godināti notikumi, cilvēki, aktivitātes, kas latgaliešu kultūrā bijuši nozīmīgi 2015. gadā.

Lidija Siliņa

Domes ziņas
Sadala mērķdotācijas interešu izglītībai
Sadalīta valsts mērķdotācija 2016. gadam interešu izglītības pedagogu darbasamaksai un
VSAO iemaksām 8 mēnešus ilgam laikam no 2016. gada janvāra līdz 31. augustam. Baltinavas vidusskolai-3630 eiro, mūzikas un mākslas skolai.
Sadala mērķdotācijas pirmsskolas izglītībai
Sadalīja valsts piešķirto mērķdotāciju 2016. gadam obligātās pirmsskolas izglītības pedagogu samaksai un VSAO iemaksām laikā no 1. janvāra līdz 31. augustam. Baltinavas
vidusskolai-3476 eiro un pirmsskolas izglītības iestādei-2172 eiro.
Sadala mērķdotācijas māksliniecisko kolektīvu vadītāju atlīdzībai
Sadalīja valsts piešķirto mērķdotāciju 2016. gadam 2728 eiro pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju atlīdzībai.
Par mācību maksas līdzfinansējumu
Apstiprināja pašvaldības noteikumus”Par daļējas mācību maksas kā līdzfinansējuma noteikšanu Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā. nosakot vecāku maksu par bērna izglītošanu mūzikas un mākslas skolā 6 eiro mēnesī.
Slēgs līgumu ar būvvaldi
Nolēma slēgt deleģēšanas līgumu ar Viļakas novada būvvaldi par tās kompetencē esošo
funkciju veikšanu Baltinavas novadā. Līguma slēgšanu uzticēt novada domes priekšsēdētājai L. Siliņai
Izdara izmaiņas administratīvās komisijas sastāvā
Apstiprināja Jāni Bubnovu Baltinavas novada Administratīvās komisijas locekļa amatā.
Apstiprina maksas pakalpojumu cenrādi
Apstiprināja novada pašvaldības noteikumus “Baltinavas novada pašvaldības iestāžu
sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”
Saskaņo noteikumus
Apstiprināja biedrības “Sukrums” izstrādātos sabiedriskā centra “Supāni” iekšējās kārtības noteikumus.
Nosaka prioritātes
Pamatojot ar nepieciešamību noteikt prioritātes programmā “Teritoriju revitalizācijā, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”, par prioritāro projekta ideju noteica ceļa Čudarīne-Tutinava pārbūvi divu
kilometru garumā, kā arī ideju par ēkas Tilžas ielā 17, Baltinavā, pārbūvi. Uzdeva novada plānošanas un attīstības konsultantei S.Taborei veikt grozījumus Investīciju plānā
saskaņā ar noteiktajām projekta idejām un iesniegt domē apstiprināšanai.
Piešķir līdzekļus biedrībām
Biedrībai “Sukrums” piešķira pašvaldības līdzfinansējumu biedrības realizētajam projektam “Nāc, piedalies, mācies un attīsties”-280 eiro. Atbalstīja biedrības “Jaunieši Baltinavai” dalību LR izsludinātajā projektu konkursā “Latgaliešu valodas celšana tautā”,

Domes sēdes 28.01. lēmumi
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piešķirot projekta realizācijai līdz 10 % no projekta kopējām izmaksām.
Apstiprina budžetu
Apstiprināja Baltinavas novada domes budžetu 2016 gadam nosakot, ka pamatbudžeta ieņēmumi 2016. gadā būs 1 287 706 eiro, bet izdevumi-1 286 824 eiro apmērā.

Domes sēdes 26.02 lēmumi

Apstiprina nolikumu
Nolēma Apstiprināt nolikumu “Par aktiermākslas kolektīvu un interešu grupu darbību
Baltinavas novadā.
Apstiprina noteikumus par līdzfinansējuma piešķiršanu
Apstiprināja Baltinavas novada domes saistošo noteikumu „Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībām un nodibinājumiem projektu realizēšanai Baltinavas novadā”
Par rūpniecisko pašpatēriņa zveju Svētaunes, Motrīnes un Obeļevas ezeros
2016.gadā.
Nolēma Izsludināt izsoļu komisiju, par rūpniecisko pašpatēriņa zveju Svētaunes, Motrīnes un Obeļevas ezeros 2016.gadā.
Apstiprina zvejas nomas,zemes nomas tiesību izsoļu dalības maksas
Apstiprināja zvejas nomas tiesību izsoļu dalības maksu Svētaunes, Motrīnes un Obeļovas ezeros 2016. gadā – 5,00€ Apstiprināja zemes nomas tiesību izsoļu dalības maksu
Baltinavas novada domes rīkotajās zemes nomas tiesību izsolēs 2016. gadā – 7,00€.
Maina zemes gabala izmantošanas mērķi
Atļāva novada iedzīvotājam mainīt nekustamā īpašuma „Vanagova” zemes gabala
1,3 ha platībā lietošanas mērķi no zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība uz zemi, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība
Iznomā zemesgabalu
Nolēma iznomāt vienam novada iedzīvotājam zemesgabalu 0,1 ha platībā.uz 5 (pieciem)
gadiem, zemes nomas maksu nosakot ārējos normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.
Par Baltinavas novada domes 2014.gada 27.novembra lēmuma “Par zemes vienību
Baltinavas novadā ieskaitīšanu rezerves zemes fondā” atcelšanu un zemes vienību
ieskaitīšanu Baltinavas novada pašvaldībai piekritīgajās zemēs.
Nolēma atcelt Baltinavas novada domes 2014.gada 27.novembra lēmumu “Par zemes
vienību Baltinavas novadā ieskaitīšanu rezerves zemes fondā” . Ieskaitīt no rezerves
fonda zemēm Baltinavas novada pašvaldībai piekritīgajās zemēs Baltinavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā atrodošās zemes vienības.
Apstiprina pašapkalpošanās veļas mazgātavas pakalpojumu maksas
Apstiprināja tarifus par Baltinavas pašapkalpošanās veļas mazgātavas pakalpojumu izmantošanu. Veļas mazgāšana Trūcīgām ģimenēm ar bērniem 1 cikls 1 reizi mēnesī0,53€, Pārējie iedzīvotāji 1 cikls-1,05€. Veļas žāvēšana 1,24€ par reizi. Dušas
izmantošana Trūcīgām ģimenēm ar bērniem 1 x mēnesī katram bērnam-0,64€. Pārējiem
iedzīvotājiem 1,27€ par reizi.
Par nekustamā īpašuma sadalīšanu
Nolēma atļaut. vienam iedzīvotājam no viņam piederošā nekustamā īpašuma „Grantiņi”
atdalīt zemes vienības. Atdalītās zemes vienības apvienojot vienā nekustamajā īpašumā
un jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam piešķirot nosaukumu „Grantiņu zeme”.
Veic grozījumus Baltinavas novada attīstības programmā 2012.-2018.gadam.
Nolēma veikt grozījumus Baltinavas novada attīstības programmā 2012.-2018. gadam
(Baltinavas novada attīstības programmas apstiprināta ar Baltinavas novada domes
2012. gada 25. oktobra lēmumu Nr. 10, 1.§ „Par Baltinavas novada attīstības programmas 2012.–2018. gadam apstiprināšanu”), izsakot jaunā aktualizētā redakcijā Baltinavas
novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam II sējuma “Stratēģiskā daļa” 3.pielikumu „Investīciju plāns”.
Atliek līdzekļu piešķiršanu biedrībai “Sporta klubs “Dinamo LAT”” vasaras
sporta nometnes “Robiņš 2016” viena bērna dalībai.
Nolēma atlikt līdzekļu piešķiršanu biedrībai “Sporta klubs “Dinamo LAT”” vasaras
sporta nometnes “Robiņš 2016” viena bērna dalībai, līdz tiks precizēta un papildināta informācija par nometni.
Pieškir līdzekļus biedrībai „Latgaliešu kultūras biedrība”.
Piešķīra no Baltinavas novada pašvaldības pamatbudžeta finanšu līdzekļus 100,00 euro
Nikodema Rancāna konkursa rīkošanai biedrībai „Latgaliešu kultūras biedrība
Apstiprina Baltinavas novada pašvaldības autoceļu un to posmu uzturēšanas klašu
sarakstu 2016. gadam.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010. gada 9. marta noteikumu Nr.224, apstiprināja
Baltinavas novada pašvaldības autoceļu un to posmu ar noteiktām ikdienas
uzturēšanas klasēm ziemas un vasaras sezonās sarakstu.
Dzēš adresi
Nolēma dzēst zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3844 005 0086 piešķirto adresi
"Vītoliņi”, Pleitova, Baltinavas novads, LV-4594.
Saskaņo Baltinavas vidusskolas pašnovērtējuma ziņojumu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, ņemot
vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2016. gada 22. februāra priekšlikumu nolēma saskaņot Baltinavas vidusskolas 2016. gada 19. februāra pašnovērtējuma ziņojumu
Par Baltinavas Pirmsskolas izglītības iestādes reorganizāciju.
Lai optimizētu Baltinavas novada izglītības iestādes, izveidojot optimālu un kvalitatīvu
izglītības sistēmu Baltinavas novadā un nodrošinātu Baltinavas novada pašvaldības finanšu līdzekļu racionālu un efektīvu izmantošanu nolēma reorganizēt Baltinavas Pirmsskolas izglītības iestādi, pievienojot to Baltinavas vidusskolai
Piešķir atzinības rakstu
Nolēma Piešķirt Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas skolotājai Ingrīdai Briedei
Baltinavas novada domes Atzinības rakstu sakarā ar Ingrīdas Briedes 60 jubileju, izsakot
atzinību par Ingrīdas Briedes ilggadējo darbu Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā,
veikto ieguldījumu skolēnu izglītošana, skolas attīstībā, skolas vides sakopšanā un pilnveidošanā, aktīvu piedalīšanos skolas apkārtnes sakopšanā, un aktīvu iesaistīšanos skolas īstenotajos projektos.
Ar pilnu domes sēžu lēmumu sarakstu iespējams iepazīties mājaslapā www.baltinava.lv
sadaļā pašvaldība/domes sēdes
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2016. gada februāris
Budžets 2016

Pamatbudžeta ieņēmumi 2016. gadā būs 1 287 706 eiro, bet izdevumi-1 286 824
eiro apmērā.Pamatbudžeta kases apgrozāmo līdzekļu atlikums uz 01.01.2016 sastāda 92 422,02 €, tai skaitā: Kase – 1 143,88 €,norēķinu konti Valsts kasē – 20
929,05 €, norēķinu konti SEBbankā – 21 880,43€, norēķinu konts Citadele bankā
– 48 468,66€. Baltinavas novada pašvaldības. Speciālā budžeta ieņēmumi 52
037€ apmērā. Baltinavas novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumi 80 723 €
apmērā. Speciālā budžeta kases apgrozāmo līdzekļu.atlikums 01.01.2016 91
211,42€, tai skaitā: norēķinu konti SEB bankā – 91 211,42€. Ziedojumu un dāvinājumu kases apgrozāmo līdzekļu atlikums 01.01.2016 1920,80€.

Baltinavas novada domes informatīvais izdevums
Izsūtīti Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumi 2016. gadam

Pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksātājiem ir izsūtījušas maksāšanas paziņojumus
par aprēķināto NĪN 2016. gadam. Nodokli par zemi un mājokli aprēķina uz gadu, un tas tiek sadalīts
četros maksājumos: šogad NĪN maksāšanas termiņi noteikti 31. marts, 16. maijs, 15. augusts un 15.
novembris. Maksājumu var veikt gan pa daļām norādītajos termiņos, gan arī avansa veidā, līdz pirmajam maksājuma termiņam – 31. martam – samaksājot visu summu.

Savukārt, ja samaksas termiņi ir nokavēti, tad atbilstoši likumam par termiņa kavējumu maksātājam
tiek aprēķināta nokavējuma nauda — no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu.
Nomaksāt NĪN iespējams pašvaldības norēķinu punktos, bankā, internetbankā, kā arī portālos
www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv .

Jāuzsver, ka, maksājumu veicot caur internetbanku, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums tiek
adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu, un pārskaitījumu veikt uz kādu
no tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā. Tāpat arī maksājuma
mērķī precīzi jānorāda nodokļa maksātāja personīgā konta numurs par zemi un personīgā konta numurs ēkām, īpašuma adrese vai kadastra numurs, par kuru veikts maksājums.
Taču drošākais un ērtākais veids nomaksāt NĪN ir portālā www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv,
jo tur pieejami pašvaldību banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās
visa nepieciešamā informācija.

Iedzīvotāji tiek arī aicināti aktīvāk izmantot arī citus saistībā ar NĪN nomaksu pieejamos pakalpojumus portālā www.epakalpojumi.lv. Piemēram, lietotāji, kuri autorizējušies pakalpojumam, portālā
var iegūt informāciju par maksājamo nodokli un to apmaksāt, pieteikties maksāšanas paziņojuma
saņemšanai e-pastā, kas ir daudz ērtāk un būtiski taupa resursus, kā arī pieteikties saņemt atgādinājumu e-pastā vai SMS veidā par tuvojošos NĪN samaksas termiņu.

Vispārējā vadība-209 765 eiro jeb 16.30%
Izglītība-703 119 eiro jeb 54.60%
Sociālā palīdzība-133 508 eiro jeb 10.40%
Kultūra,atpūta,sports-91 088 eiro jeb 7.10%
Komunālie pakalpojumi-74 259 eiro jeb 5.80%
Traktortehnikas apskates Baltinavas novadā 2016. gadā
Teritorijas labiekārtošana 12 996 eiro jeb 1%
Aizņēmuma atmaksa- 62 089 eiro jeb 4.80%
Ar detalizētāku budžeta pārskatu var iepazīties mājaslapā Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara
www.baltinava.lv, sadaļā pašvaldība/budžets darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
Apskates laikā vadītājam līdzi jābūt traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas aplieInformācija par projektiem Baltinavas novada pašvaldībā. cībai un jābūt derīgai OCTA polisei. Samaksa par apskati tiek veikta pie inspektora.
Esmu saņēmusi vairāku Baltinavas novada iedzīvotāju jautājumus sakarā ar plānoto Uzziņām tālrunis: 29284557 un 25639706 vai www.vtua.gov.lv.
Datums
Laiks
Datums
Laiks
Vieta
ceļu pārbūvi pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”.
Šai sakarā sniedzu skaidrojumu, ka uz doto brīdi ir sagatavots Nolikums iepirkumam
24.03
10.00
19.04
10.00
Pie veikala (Pazlauga)
„Tehnisko projektu izstrāde un autoruzraudzība Baltinavas pašvaldības autoceļu
pārbūvei” un tiks izsludināts iepirkums būvprojektu izstrādei 1.prioritātes ceļam
24.03
11.00
19.04
11.00
Pie novada domes (Kārsa“Čudarīne-Obeļova” un 2.prioritātes ceļam “Baltinava-Abriņas”. Iepirkuma Nolivas iela 16)
kumā ir noteikts, ka projekts minimālā sastāvā jāizstrādā 3 mēnešu laikā no līguma
noslēgšanas brīža, būvprojekts pilnā sastāvā jāizstrādā 6 mēnešu laikā no līguma
24.03
13.00
19.04
13.00
Pie Krustojuma (Demerova)
noslēgšanas brīža. Tātad iepirkums kopā ar būvprojekta izstrādi ilgs līdz oktobrim.
Pēc būvatļaujas saņemšanas tiks izsludināts iepirkums ceļu pārbūves būvdarbiem,
kas ilgs aptuveni 2 mēnešus, tā kā saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma 8.pantu
jāpiemēro iepirkuma procedūra – Atklāts konkurss un iepirkums būvuzraudzībai,
tātad tas varētu būt jau decembra mēnesis. Mēnesis ir nepieciešams, lai sagatavotu
projekta pieteikumu un sasitošo dokumentāciju iesniegšanai LAD. Pēc Vienošanās Sākot ar 2016.gadu platību maksājumus varēs iesniegt tikai elektroniski EPS (elektroniskā pieteiknoslēgšanas ar LAD būs iespējams uzsākt projekta realizāciju. Reāli uzsākt būv- šanās sistēma). Lai izmantotu EPS ir nepieciešams noslēgt līgumu ar LAD. Līguma veidlapas
darbus varēs tikai ar 2017.gada martu vai vēlāk, tas būs atkarīgs no laika apstākļiem, LAD izsūtīs visiem LAD reģistrētajiem klientiem. Līgums ir jāaizpilda un jānogādā personīgi uz
šai sakarā tika pieņemts lēmums arī būvdarbus veikt uzreiz diviem ceļiem: 1.prio- Gulbeni Ziemeļaustrumu reģionālai pārvaldei, vai ceturtdienās uz Balviem, vai Baltinavas lauku
ritātes ceļam “Čudarīne-Obeļova” un 2.prioritātes ceļam “Baltinava-Abriņas”.
attīstības konsultantei S.Taborei aizvešanai uz LAD. Uz platību maksājumiem varēs pieteikties no
Tāpat ir uzsākts gatavot iepirkuma Nolikumus “Tehniskā projekta izstrādei un au- 11.aprīļa līdz 22.maijam izmantojot EPS.
toruzraudzībai ceļa Čudarīne-Tutinava pārbūvei” un “Tehniskā projekta izstrādei Platību maksājumus aizpildē konsultācijas sniegs 11.04. Baltinavas novada domē LAD speciālists
un autoruzraudzībai ēkas Tilžas ielā 17 pārbūvei”, kuri tiks realizēti SAM 5.6.2. ie- no 9:00-16:30, pārējās dienās platību maksājumu aizpildē var griezties pie lauku attīstības konsultvaros “Teritorijas revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašval- tantes. Konsultācijas sniegs arī KAC darbinieki. Baltinavas novada bibliotēkā būs pieejami datori.
dību integrētajām attīstības programmām”. Ceļa Čudarīne-Tutinava būvdarbus plāno Ja ir neskaidrības, lūgums sazināties ar S.Tabori (mob. 28399183).
uzsākt 2017.gada vidū, bet ēkas Tilžas ielā 17 pārbūves uzsākšana plānota 2019.gada Līdz šī gada 1.aprīlim Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) ir iespējams iesniegt lauku bloku
pavasarī.Novada iedzīvotāji ir interesējušies arī par LEADER projektiem. Varu pa- un ainavu elementu precizēšanas pieprasījumus 2016.gada Platību maksājumu sezonai.Lauku
vēstīt patīkamu ziņu visiem interesentiem, 2016.gada 23.februāri Zemkopības mi- bloku precizēšana ir jāveic, ja LAD lauku bloku kartē zemei, kuru lauksaimnieks apstrādā:
nistrijā ir apstiprināta biedrības “Balvu rajona partnerība” “Ziemeļlatgales •nav uzrādīts lauku bloks;
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija 2015.-2020.gadam”. Tas nozīmē, ka •situācija LAD lauku bloku kartē un dabā atšķiras, piemēram, dabā ir izrakts dīķis, uzcelta ēka, izbiedrība “Balvu rajona partnerība” uzsāks projektu pirmās kārtas izsludināšanu. cirsti krūmi un sakopta platība;
Martā notiks informatīvie semināri visos četros novados, bet aprīlī būs iespēja ie- •ja apsaimniekotā platība šobrīd ir labā lauksaimniecības un vides stāvoklī, bet tā līdz šim nav iesniegt projektu pieteikumus biedrībā. Ar “Ziemeļlatgales sabiedrības virzītas vietējās kļauta LAD lauku blokos.
attīstības stratēģija 2015.-2020.gadam” var iepazīties biedrības mājas lapā: 2016. gada 16. februārī tika apstiprināti grozījumi MK noteikumos Nr.393“Lauksaimniecības un
www.balvi.partneribas.lv . Informācija par informatīvajiem semināriem būs pie- akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtība, kā arī lauksaimniecības
ejama arī Baltinavas novada mājas lapā, sekojiet informācijai!
dzīvnieku apzīmēšanas kārtība”. Šie grozījumi paredz izmaiņas informācijas sniegšanā LauksaimInformāciju sagatavoja S.Tabore niecības datu centram par medus bišu saimju skaitu ganāmpulka novietnē. Turpmāk, saskaņā ar

Aktuāli lauksaimniekiem

grozījumiem, medus bišu saimju īpašniekiem vai turētājiem Lauksaimniecības datu centram ir jāsniedz informācija par bišu saimju skaitu uz attiecīgā gada 1. maiju un 1. novembri. Pārējām dzīvnieku sugām informācija jāsniedz uz 1.janvāri un 1.jūliju.
Janvāra mēnesī spēkā trūcīgas personas statuss 90 personām
Līdz 1.aprīlim, saimniecības, kuras vēlas uzsākt bioloģisko saimniekošanu var iesniegt pieteikusociālajiem pabalstiem izlietotie līdzekļi € 3718,52
No tiem: pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai izmaksāts mus bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sertifikācijas institūcijām “Vides kvalitāte” (Salaspils)
18 mājsaimniecībām € 1155,08, dzīvokļa pabalsts izmaksāts 49 mājsaimniecībām vai “Sertifikācijas un testēšanas centrs” (Priekuļi), nosūtot pieteikumu un saistošo informāciju par
saimniecību.
€ 2530,-pabalsts veselības aprūpei 2 personām € 33,44

Informē sociālais dienests

Izdevumi par 5 personu uzturēšanos ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā – Viļakas
novada Šķilbēnu pagasta sociālās aprūpes mājā € 1137,26

Izdevumi par 2 personu uzturēšanos ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā pansionātā „Balvi”€ 174,84

Informāciju sagatavoja Baltinavas lauku attīstības konsultante S.Tabore
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Baltinavas novada domes informatīvais izdevums
Laika prognozes martam
Vilis Bukšs,
laika vērotājs.

Marts ir kalendārā pavasara
pirmais mēnesis. 20. martā plkst.
06.30 sāksies astronomiskais pavasaris. Lai gan Latvijas austrumos
kļavām sula sāka tecēt februāra
vidū, tradicionāli marts ir kļavu
sulas tecēšanas laiks. Pēdējos gados
marta otrajā pusē arī bērziem sāk
tecēt sula. Parasti par bērzu sulas laiku un Sulu mēnesi tiek dēvēts aprīlis. Šogad sniegpulkstenītes sāka ziedēt februāra vidū,
bet neskatoties uz to, marts ir sniegpulkstenīšu, zilo vizbulīšu
un māllēpju ziedēšanas sākuma laiks. 1.marts ir Evdokija. Pavasara pirmā mēneša pirmā diena. Dienas līdz 4. martam ir Pavasara vēju dienas. Kāds 1. marts, tāds lielākoties pavasaris. 2.
marts paredz vasaru. 3. marts – rudeni, bet 4. marts nākamo
ziemu.
Ticējumi. Ja jauka Evdokija - būs jauks pavasaris. Ja vistiņa
padzersies, tad Jegorā (6. maijs) aitiņa zālīti paēdīs.
Gregors ir 12.martā. Šī ir diena, kad āpsis izlien no alas, bet
– ja laiks vēl nešķiet pietiekami silts, lien alā atpakaļ un guļ vēl
divas nedēļas. Ja Gregorā atlidojuši gājputni, tad būs bagāts labības gads. Ja līst lietus - būs laba vasara.
Ticējumi. Ja pūpoli atveras, vai atvērušies vairāk no galotnes
- laba būs agrā sēja. Ja nav atvērušies (šogad atvērušies jau decembrī), tad laba būs vidējā sēja.
14.marts - Jevdokija (Evdokija). Kāds laiks Jevdokijā – tāds
visā vasarā. Diena, kad sievietēm, kas ir mātes cerībās, jāiet
vērot saullēkts, lai bērni dzimtu stipri un veseli.
Ģertrūdes diena jeb Ģērdacis ir 17.martā. Šī diena ir kā veltījums Svētajai Ģertrūdei no Nivelles. Viena no galvenajām Kustoņu dienām. Krauķi dodas pie savām ligzdām. Bišu pamošanās
diena. Šajā dienā dravnieki izslauka bišu stropus un gatavojas
medus vasarai.
Ticējumi. Ja ligzdās atgriezušies krauķi, pēc trīs nedēļām
varēs sēt. Ja krauķi vēl nesteidz atjaunot ligzdas, pavasaris būs
garš un auksts.
19.martā Jāzepa diena. Ja Jāzepa dienā dzenis kaļ, būs vēls
pavasaris. Lai pasteidzinātu pavasara atnākšanu, apkārt vecai
priedei vai ozolam velk melnu āzi un blēj līdz ar to.
Benedikts jeb Bindus ir 21. martā. Dzīvnieki, kas Ģērdacī
nav pamodušies, mostas Bindus dienā.
Ticējumi. Ja Bindus dienā sniegs mijas ar lietu, tāds tas būs
arī Lieldienās. Silta Bindus diena uz siltu pavasari.
25.martā – Pavasara jeb Kāpostu Māra. Diena, kad koki jūt
sāpes, tāpēc cirvi šai dienā necilā. Šajā dienā pamostas arī meža
valdnieks lācis. Uguni vakaros vairs nededz un pirmo reizi pavakariņo ar Saules gaismu.
Ticējumi. Ja naktis pirms un pēc Māras dienas ir aukstas, tad
sals vēl četrdesmit naktis. Kāpostu Māras naktī jāliek ola uz
staba gala: ja čaula nepārsalst, tad būs silts pavasaris.
27.marts un 28. marts - Lieldienas. Lieldienu rītā Saule dejo,
Zeme šūpojas, Ūdeņi dzied un virmo Gaiss. Olas un šūpoles ir
galvenie Lieldienu simboli. Lieldienu noslēpums ir Pavasara atmodā, ar visur valdošo auglību un Dzīvā mūžīgo Augšāmcelšanos.30.martā ir Aleksis. Viena no Kustoņu dienām. Ūdens
vērošanas diena, lai noteiktu, vai būs lieli pali.
Ticējumi. Ja Alekseja dienā pūš dienvidu vējš, būs silts pavasaris. Ja ziemeļaustrumu – būs auksts pavasaris un auksta vasara. Ja zivis iet nārstot - būs labs pavasaris.
Mana vecmāmuļa teica: Marts ir kā vīrietis, tikai ar sievietes
dabu. Te raud, te smejas. Te saulīte muguru glāsta, te ziemeļvējš
sniegu bārsta.Marts pēc savas būtības vēl nav īsts pavasaris, bet
gan vairāk priekšpavasaris. Ticējums saka, ja janvārī ir marts,
tad martā janvāris. Pagājušais janvāris šogad bija ar ziemai raksturīgiem laika apstākļiem un tā ir zīme, ka martā ziemai vajadzētu atkāpties. Savukārt siltais un nokrišņiem bagātais februāris
norāda uz to, ka martā ziema var izspēlēt ne vienu vien ziemīgu
stiķi. Vērojot 1. un 2. februāri, kas paredz martu un pavasari, tad
marts un kopumā pavasaris būs ar mainīgiem laika apstākļiem,
salīdzinoši vēss un nokrišņiem bagāts.Līdzīgi laika apstākļi, kā
šobrīd februārī, turpināsies arī martā. Dienās lielākoties atkušņi,
bet naktīs piesals. Mēneša pirmajā pusē skaidrās naktīs dažviet
temperatūra var nokrist līdz mīnus 15 grādiem. Saulainās dienās
līdz plus 6 grādiem. Mēneša vidū vairāk nokrišņu, vējains, vidējā
temperatūra drusciņ virs nulles. Pirmā pavasara mēneša otrajā
pusē, laikā līdz Pavasara Mārai (25. marts), laika apstākļi mainīgi. Daudzviet neliels nakts sals, kas var sasniegt 10 grādu atzīmi. Nelieli dažāda veida nokrišņi. Apledojums. Dienās
temperatūra ap nulli. Arī Lieldienu laikā (ap 27. martu) bez būtiskām pārmaiņām. Vēlāk, mēneša beigās, īslaicīgi nokrišņi un
kļūs siltāks. Temperatūra var sasniegt plus 10 grādus un arī naktis paies bez sala. Lai gan turpmāk, vēl līdz Jurģim (23. aprīlis),
iespējamas naktis ar nelielu salu, kad temperatūra var pazemināsies līdz mīnus 3, 5 grādiem.
Kopumā marts ar šā mēneša vidējiem rādījumiem temperatūru ziņā rādās būt tuvu nullei, bet nokrišņu vairāk kā parasti.
Teksts: http://meiravietis.typepad.com/mans/laiks/
Foto: Viļa Bukša personīgais arhīvs
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Kultūras aktualitātes

Ziepju gatavošanas meistardarbnīca Baltinavas novada muzejā
“Izbaudi ziemu ZiemeļLatgalē” ietvaros

Pasākuma „Izbaudi Ziemu Ziemeļlatgalē" ietvaros 2016. gada 20. februārī Baltinavas novada muzejā notika Ziepju gatavošanas meistardarbnīca. Pasākumu atklāja Baltinavas novada muzeja vadītāja
Antra Keiša, kura iepazīstināja ar darba procesu, darba materiāliem, bet pēc tam sekoja
Baltinavas vidusskolas un Kārsavas mūzikas
un mākslas skolas audzēkņa Eduarda Buraveca muzikālais priekšnesums.
Ziepju gatavošanas darbnīcu vadīja Antra
Keiša, ziepju liešanas procesā muzeja vadītājai palīdzēja Zanda Keiša, kura kausēja
ziepju masu un audēja, rokdarbniece Iveta
Gabrāne, kura organizēja ziepju iesaiņošanu.
Pasākuma apmeklētāju vidū galvenokārt
bija bērni no Baltinavas vidusskolas, Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas, viena
Baltinavas pirmsskolas izglītības iestādes
audzēkne, kā arī daži pieaugušie ziepju veidošanas gribētāji. Pasākumā piedalījās arī Baltinavas novada domes priekšsēdētāja Lidija Siliņa. Lai izveidotu katrs savu unikālo ziepju gabaliņu, meistardarbnīcas apmeklētājiem vajadzēja krūzītē ievietot savu formiņu, izvēlēties kādu
no daudzajiem dabīgajiem materiāliem( bija pieejami gan liepu ziedi, kafija, kanēlis, lauku
āboliņš, kliņģerītes, magoņu sēklas.), pievienojot šos dabīgos materiālus ziepēm, radās unikāls dabīgs aromāts. Izkausējot ziepju masu, tā tika uzlieta pievienotajiem dabīgajiem materiāliem un aromāta pastiprināšanai, ziepju masai klāt tika pievienoti pāris pilieni smaržvielas
(bija pieejami ābolu, zemeņu, lavandas, maijpuķītes, ruma aromāti). Pēc ziepju gabaliņa izveidošanas, bija jāgaida, kamēr ziepju masa sacietē, un pēc tam katrs varēja savu izgatavoto
ziepju gabaliņu skaisti iesaiņot. Katrs dalībnieks Ziepju meistardarbnīcas ietvaros izveidoja
vairākus gabaliņus ziepju, process aizrāva katru darbnīcas apmeklētāju, taču īpaši priecīgi par
saviem darbiņiem bija bērni.

Paldies pasākuma organizētājiem un darbnīcas vadītājām par aizraujošo un noderīgi pavadīto dienu!
Teksts, foto: Evita Broka

Ar gaišām domām par nākotni...

2016. gada 13. februārī Baltinavas kultūras namā notika ikgadējais Baltinavas vidusskolas rīkotais pasākums – žetonu
vakars, kas ir viens no centrālajiem notikumiem skolas dzīvē. Žetonu gredzenus par
piederību Baltinavas vidusskolai saņēma 8
topošie absolventi. Lai noskaidrotu jauniešu viedokli par skolas dzīvi, žetonu vakaru un nākotnes plāniem , jautāju : Kā katrs
raksturotu skolā pavadītos gadus, lielākos
ieguvumus, neskaitot mācību procesā iegūtās zināšanas, kādas ir asociācijas , emocijas,
spilgtākais mirklis izdzirdot vārdu salikumu
„Žetonu vakars”, kā arī lūdzu atklāt kaut nelielu kripatiņu no nākotnes plāniem saistībā
ar augstskolas un profesijas izvēli.
Par lielākajiem ieguvumiem, kas iegūti skolas gados topošie absolventi minēja to, ka
skolas laiks iemācījis sasniegt savus mērķus,
izteikt savu viedokli, iespēju pilnveidoties
visdažādākajos pulciņos, skolas laikā ir radies priekšstats par dzīvi un pilnveidojusies personība, kā arī par ļoti lielu ieguvumu jaunieši uzskata to, ka skolas laikā ir
iegūts daudz draugu un ir lieliski pavadīts laiks. Nākotnes plānus saistībā ar profesijas izvēli topošie absolventi lielākoties
vēlas paturēt noslēpumā, jo nevēlas atklāt savus mērķus un plānus, kamēr tie nav sasniegti. Ir vēl arī daudz faktoru, kas
var ietekmēt augstākās izglītības ieguves iespējas. Kā iespējamās augstākās izglītības iestādes, kurās varētu mācīties pēc
vidusskolas absolvēšanas, jaunieši minēja – Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultāti, Latvijas Lauksaimniecības
universitāti , tika minēta iespēja savu nākotnes profesiju saistīt ar sportu, programmēšanu, kā arī tika izteikts viedoklis
par vizāžista profesiju.
Spilgtākās asociācijas un emocijas saistībā ar vārdu salikumu „Žetonu vakars” topošajiem absolventiem visvairāk saistās
ar gatavošanās procesā iegūtajām emocijām, gūto pieredzi, ar klases kolektīva saliedēšanos – kā arī ar prieka, gandarījuma
sajūtu, lieliski pavadītu laiku, smaidu uz lūpām un lieliskām atmiņām atceroties par šo dienu.
Savukārt klases audzinātāja Aija Nagle, pavadīto laiku kopā ar saviem audzēkņiem gatavojoties žetonu vakaram, raksturo
kā rūpju pilnu, bet ar cerību, ka viss izdosies, kā arī izteica prieku par to, ka viss noritējis veiksmīgi. Saņēmās pat tie audzēkņi, kam varbūt viss negāja tik gludi. Uz jautājumu par audzinātājas lomu, misiju ikdienā strādājot ar topošo absolventu
klasi, Aija Nagle atbildēja : Man šī jau ir trešā 12.klase, kurai esmu līdzās kā audzinātāja. Laiki mainās un skolēni arī, kaut
gan, ir lietas, kuras diemžēl nemainās. Viena no lietām - mēs jau nemācamies no citu kļūdām, bet tikai katrs no savējām.
Vērojot jauniešus, esmu pārliecinājusies, ka moralizēšana nedod nekādu labumu, bet mierīgā gaisotnē pārrunājam problēmu.
Ja nevari mainīt situāciju, maini domāšanu. Cenšos, lai jaunieši aizdomājas par lietām, kas ir svarīgas, diemžēl mūsu laikmetā dzīvojot, redzot apkārt tik daudz negatīvā, viņiem ir izveidojusies sava vērtību sistēma. Dažreiz man ir skumji, ka
jaunieši neprot novērtēt to labo, kas mums ir visapkārt, neprot pateikties – mans vēlējums: lai cik sarežģītas dažkārt ir situācijas un grūtsirdība māc – jāsaglabā miers un jādomā pozitīvi, tad viss arī izdosies.
Viedokļus uzklausīja un apkopoja : Evita Broka
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Skolu ziņas
Aktivitātes BKI
Labdarības projekts "Piepildi savu sapni!" Baltinavas Kristīgajā
internātpamatskolā

Ceļu policijas inspektores viesošanās Baltinavas Kristīgajā
internātpamatskolā
Profesionālās programmas izglītojamo audzināšanas programmas ietvaros 3.februārī Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā viesojās
Balvu nodaļas Ceļu policijas inspektore Karīna
Čerevina. Šis pasākums izvērsās par audzinošu,
interesantu un izglītojošu ne tikai arodklašu audzēkņiem, bet arī visas skolas skolēniem.
Inspektore rādīja prezentāciju par atstarojošiem
elementiem, pastāstīja par policijas darbu, kā
arī demonstrēja ekipējumu: pistoli, bruņu vesti,
vairogu, roku dzelžus u.c.
Skolēni ar lielu interesi klausījās, skatījās, kā
arī to visu varēja izmēģināt paši, par koviņi bija
lielā sajūsmā. Tāpat arī Ceļu policijas pārstāve pastāstīja par dažādiem gadījumiem no savas
darba pieredzes, studiju laikiem, skolēni diskutēja par dažādiem viņus interesējošiem jautājumiem.Tā kā šī pasākuma iniciatori bija profesionālās programmas audzēkņi, tad viņi
dāvānā no inspektores saņēma atstarojošās vestes, par ko viņi bija ļoti priecīgi.

Skolotāja Lilita Dunce

2015.gada nogalē InCREDIT GROUP sadarbībā ar TV3 aicināja bērnus piedalīties labdarības projektā «Piepildi savu sapni», rakstot vēstules par saviem sapņiem.
Vairāki mūsu skolas skolēni, klašu kolektīvi rakstīja vēstules, cerot, ka tieši kāds no viņu
sapņiem piepildīsies. Sapņu bija daudz un dažādu.
Viens no InCREDIT GROUP sadarbības partneriem, kas palīdzēja bērnu sapņiem kļūt par
īstenību, bija Latvijas bērnu bāreņu fonds- prezidents Kaspars Markševics, darbinieces
Ināra, Lāsma, Dace.
Latvijas bērnu bāreņu fonda prezidents K.Markševics raksta: «Latvijas bērnu bāreņu fonds
akcijas mērķim pievienojās, lai apzinātu un palīdzētu piepildīt dažādu ģimeņu sapņus. Mēs
esam veikuši neskaitāmu vēstuļu izskatīšanu, esam apsekojuši ģimenes un izvērtējuši visnepieciešamākās vēlmes par ko sapņo maznodrošināto ģimeņu bērni, rūpju ģimenes, bērni
ar īpašām vajadzībām un bērni no visas Latvijas.»
29.janvāris vairākiem Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas bērniem paliks atmiņā, jo
šajā dienā viņu sapņi piepildījās- tika saņemtas NIKE krosenes, florbola nūjas, princešu
kleita, dāvanu karte kalendāra izveidošanai u.c. dāvanas. 3.-6.klašu kolektīvs piepildīja
savu sapni apmeklēt cirka izrādi Rīgā. Projekta ietvaros skolai tika iegādāti un nodoti bērnu
koplietošanai 4 velosipēdi.
«Katram no mums ir kāds sapnis, kuru vēlamies piepildīt. Dažiem to izdodas piepildīt pašiem, taču dažiem nepieciešama palīdzība» .
Ticiet, ka ikviena sapnis kādreiz var kļūt par īstenību!
Paldies InCREDIT GROUP, Latvijas bērnu bāreņu fondam un visiem sadarbības partneriem
par mūsu sapņu piepildīšanu!

Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas skolēnu ekskursija
Rīgā

2016.gada 9.februārī agri no
rīta Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas skolēni devās
uz Rīgu, lai paplašinātu savas
zināšanas par ES Māju, Rīgas
radio un televīzijas torni, Latvijas nacionālo bibliotēku, arhitektūru, baudītu Rīgas
panorāmu no Zaķusalas televīzijas torņa, Gaismas pils
spices.Iebraucot Rīgā, uzspīdēja saulīte. Tas deva iespēju
no televīzijas torņa skatu laukuma, kas atrodas 97 metrus
virs Zaķusalas, redzēt Vecrīgu, Rīgas centru, tās augstākās celtnes, Pārdaugavu, Rīgas līci, kuģus tajā un arī vienu lidmašīnu, kas nolaidās Rīgas lidostā. No augšas skatoties mūsu lielais autobuss bija kā mazs
spēļu busiņš, mājas, kā sērkociņu kastītes…..
Arī stiklotajā, gaismas pārpilnajā Latvijas nacionālajā bibliotēkā, tā sauktajā Gaismas pilī,
varējām vērot Rīgu un tās arhitektūru. Mēs bijām priecīgi, lepni, gandarīti staigājot, aplūkojot
ēku, kas ir zīmīgs arhitektūras simbols, mūsdienīga, daudzfunkcionāla bibliotēka, kas apmierina un nodrošina 21. gadsimta informācijas sabiedrības vēlmes un prasības. Varējām
salīdzināt Baltinavas bibliotēku ar Gaismas pili, tās iekārtojumu, aprīkojumu. Redzējām
lielu, lielu grāmatu plauktu ar grāmatām,vismazāko un vislielāko grāmatu, oriģinālo Dainu
skapi, lata naudas zīmju krāsas mēbeles….Jā, vienreizēja celtne!Eiropas Mājā, kur vienuviet
atrodas Eiropas Parlamenta Informācijas birojs, Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā,
kā arī Zināšanu, sarunu un mākslas istabas, mēs guvām plašu informāciju par Eiropas Savienību, Latvijas dalību tajā, Eiropas parlamentu, valodām. Bijām sajūsmā par ES mājas
tehnisko nodrošinājumu, izspēlējām piedāvātās spēles, aplūkojām izstādi. Vizītes noslēgumā
saņēmām dāvanā informatīvos bukletus un suvenīrus.Atpakaļceļa pārrunājām redzēto, dalījāmies ar iespaidiem. Bērni bija sajūsmā par aizvadīto dienu, piedzīvojumiem, iepazīstot
kultūru un pavadot laiku iepriekš neapmeklētās vietās.
Liels paldies ES Mājai, novada šoferim par brīnumaino un izglītojošo dienu!
Informāciju sagatavoja : V. Kubuliņa

Seminārs "Planšetdatoru, iPad izmantošana mācību darbā un
ārpusstundu nodarbībās"

2016. gada 3.februārī Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas skolotajām Vinetai Kašai
un Ausmai Lipskai bija iespēja apmeklēt pieredzes apmaiņas semināru «Planšetdatoru iPad
izmantošana mācību darbā un ārpusstundu nodarbībās», kuru organizēja Rīgas 1.speciālās
internātpamatskolas – attīstības centra kolēģi.
Atklājot semināru visus klātesošos sveica skolas direktore L. Lapiņa un īsi pastāstīja par
skolas pieredzi planšetdatoru lietošanā izglītības procesā.
Saistošs bija ieskats par izglītības un tehnoloģiju izstādē BETT – 2016, Londonā redzēto
skolas informātikas skolotāju skatījumā.
Plašu informāciju par planšetdatoru izmantošana mācību procesā sniedz skolotāja Antra
Krauce, kura jau vairākus gadus praktiski ar
savas skolas C apmācības līmeņa skolēniem
veiksmīgi apgūst mācību procesu ar planšetdatoru palīdzību.
Uzzinājām dažas iespējas, kā planšetdatoru
izmantot arī ārpusstundu darbā – piemēram,
dokumentējot filmējot, fotografējot klases
dzīvi un ārpusstundu aktivitātes, noslēgumā
veidojot filmiņas, kuras parādīt vecākiem.
Uzzinājām arī kā veiksmīgāk veikt planšetdatoru administrēšanas darbus.
Semināra noslēgumā darbojāmies praktiski – ar aplikācijas iMovie palīdzību filmējām un
veidojām paši savas filmiņas.
Seminārā uzzinājām daudz jauna un guvām apstiprinājumu tam, ka jaunākās tehnoloģijas
motivē skolēnus strādāt un ar atbilstošas programmas vai spēles palīdzību vieglāk un veiksmīgāk apgūt mācību vielu.
Skolotāja: Vineta Kaša

VIKTORĪNA ,,KAS? KUR? KAD?”
Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā š.g. 23. februārī dabaszinību, ģeogrāfijas un
vēstures
skolotājas ( I.Cibule, M.Kušnire) noorganizēja 6.,8. un 9.klasei viktorīnu ,,KAS?
KUR? KAD?”.
Visi šo klašu skolēni tika aicināti apmeklēt viktorīnu, jo pasākuma mērķis bija- atkārtot
mācītās tēmas, iegūt jaunu informāciju un pilnveidot prasmes strādāt komandā. Jautājumi, uzdevumi un daudzveidīgais materiāls tika piedāvāts, balstoties uz dabaszinību,
ģeogrāfijas un vēstures mācību priekšmetiem. Skolotājas, ar nejaušības principa palīdzību, ( skolēniem bija jāizvēlas kāda no trim krāsām) skolēnus sadalīja trīs komandās.
Tika izvirzīti komandas kapteiņi. Tālāk ritēja spēle ar metamā kauliņa palīdzību. Attiecīgais skaitlis, kurš tika uzmests, bija jāsameklē uz veicamā uzdevuma darba lapas.
Darba lapās bija vienkārši jautājumi par savu skolu, Baltinavu, Latviju, Latvijas dabu
un vispārīgi jautājumi no ģeogrāfijas. Piemēram, viens no uzdevumiem bija- salikt Latvijas karti, kura bija puzzles veidā. Darba lapās bija arī spēļu varianti- jāpabeidz iesāktais teikums vai jāatrod pareizais apgalvojums.
Skolēni darbojās ļoti saliedēti un draudzīgi. Lasīja skaļi uzdevumu nosacījumus, apspriedās savā starpā, uzklausīja viens otru un laboja kļūdas, novērsa nepilnības. Bija arī
uzdevumi, kuri skolēniem likās vienkārši, taču izrādījās, ka nemaz tik ātri un pareizi nav
paveicami, piemēram, Latvijas meža zvēru pēdu noteikšana. Divas komandas izcīnīja
vienādu punktu skaitu, tāpēc tika piedāvāts papildus uzdevums- jāatbild uz jautājumiem
par dabu.
Viktorīnas uzdevumi tika vērtēti piecu punktu sistēmā. Uzvarēja komanda, kurā strādāja
un aktīvi darbojās 8.klases skolēni. Komanda ieguva lielāko punktu skaitu. Uzvarētājiem tika pasniegtas balviņas un visi draudzīgi apsveica savus skolas biedrus. Tika uzdots jautājums-vai patika viktorīna, uz kuru skolēni atbildēja, patika, bija interesanti.
Skolotāja: I.Cibule
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Izstāde „Deg svece tavās rokās...”

Februāris ir Sveču mēnesis. 2. februāris- Sveču
diena. Tautā šo dienu vēl sauc dažādi: Svecaine,
Grabenīca, Groninica, Vēja Diena, Govju diena.
Sveču diena ir ziemas vidus. Tai ir savas dziesmas, rotaļas, paražas un savi ēdieni. Sveču dienas paraža ir sveču liešana. Sveču dienu sauc par
Ziemas Māras- Marijas Dienu. Šinī dienā baznīcās deg daudz sveču un notiek sveču iesvētīšana
un tām piedēvē īpašu sargājošu spēku pret negaisu, slimībām, sērgām. Sveces aizdedzina cilvēkam piedzimstot un aizejot aizsaulē, lai tās radītu gaišu ceļu. Sakarā ar Sveču dienu
februārī, arī šis mēnesis ir nosaukts par Sveču mēnesi.
Skolas bibliotēkā februārī arī ir skatāma izstāde „Deg svece tavās rokās...".
Svece ir siltuma un gaismas simbols. Ja vēlamies iepriecināt citus, ir iespēja pagatavot īpašu
dāvanu – pašgatavotu sveci, kas piepildīta ar mūsu pozitīvo enerģiju. Labas domas jādomā
arī gatavojot sveci. Sveci, kurā ieliktas mūsu pašu karstākās domas, varam pagatavot paši
sev.
Izstādē vērojamas skolēnu pagatavotās sveces. Darbiņi ir tapuši kristīgās mācības skolotājas
Marijas Skabas vadībā. Svecītes skolēni veidoja ar lielu atbildības sajūtu un mīlestību pret
Dievu. Tās piesaista ikviena bibliotēkas apmeklētāja uzmanību. Izstāde vēl piedāvāinformāciju par svecēm un Sveču mēnesi – sveču rašanās vēsturi, sveces ticējumos, sveces runā
krāsās, kur var uzzināt, ko vēsta un pareģo katras krāsas svece, ko nozīmē sveču asaras un
kāpēc sveces raud, kāds maģiskais spēks piemīt svecēm. Svece ir gaisma, kas silda un
apņem cilvēku ar savu burvību. Izbaudīsim sveču siltumu un nesīsim sveču gaismu sirdī!
Teksts: Skolotāja Sarmīte Bukša

Ceļš pretī lieldienām...
Izzinoši un reizē jautri tika
pavadīta Meteņdiena BKI ,
lai ar Pelnu trešdienu sāktu
Gavēņa ceļu pretī gaišajiem Kristus augšamcelšanās svētkiem- Lieldienām.
Šogad cenšamies vairāk
laika un darba pielikt savas
apkārtnes un dvēseles sagatavošanai šiem cilvēka
dzīvē nozīmīgajiem svētkiem. Kā ierasts katru mēnesi, arī 17.02. vienojāmies
kopīgā sv. Mises lūgšanā.
Pirms tam 11.02. skolas
Baltajā istabā lūgšanai bija sapulcējušies tie skolēni, kuri Dieva žēlsirdībai un Dievmāmiņas
aizlūgšanai gribēja uzticēt kādu savu slimu tuvinieku. Ar labām domām 19.02.gājām Krustaceļu kopā ar prāvestu un draudzes locekļiem baznīcā. Mums tika dota iespēja pārdomāt ,
iedziļināties , lūgties katrā nostāšanās posmā , lai godinātu Jēzus ceļu uz Golgātu ,pretī
mūsu atpestīšanai.
Skolā katrai gavēņa nedēļai ir ieplānots savs darbiņš.Pagājušajā- ir tapuši dažādos materiālos atveidoti krusti. Tie būs skatāmi izstādē skolas aktu zālē, lai pēc tam baznīcā tos pret
ziedojumiem varētu paņemt ikkatrs, kurš vēlēsies. Savāktos ziedojumus mēs gribētu atdot
baznīcai Lieldienu ziedu, sveču iegādei. Tas būtu mūsu un jūsu kopīgs ieguldījums svētku
sagatavošanā. Šonedēļ īpašu vērību pievēršam Bībeles lasīšanai, jo mūsu uzdevums ir sagatavot un vēlāk risināt interesantas krustvārdu mīklas par izlasītajiem tekstiem. Uz tikšanos
skolā gaidām arī draudzes prāvestu, lai saņemtu atbildes uz mūs interesējošiem jautājumiem.
Gavēņa laikā esam ieplānojuši arī no pagājušo gadu grāmatiņām “Mieram tuvu”izveidot
skolēniem lietojamas lūgšanu brošūriņas, lai visi varētu sekot sv. Mises norisei. Tiks zīmēti,
līmēti ,veidoti apsveikumi un dāvaniņas, rotātas telpas svētkiem, gaidīti ciemiņi un protams
sagatavojušies iesim ciemos arī paši. Kā mums būs tas izdevies – pastāstīsim nākošmēnes.
Novēlam visiem lasītājiem izturību, pacietību un Dieva palīdzību īstenojot visa Gavēņa
laika apņemšanās .
Skolotāja M.Skaba

2016. gada februāris
Aktivitātes PII
Aktivitātes ārā...

Šogad, kad ziema mūs nelutina ar sniegu tādā daudzumā, lai kārtīgi izbaudītu ziemas priekus, jāizmanto katrs brīdis, kad ir sniegs. Arī Baltinavas pirmsskolas izglītības iestādes
audzēkņi kopā ar skolotājām pļaviņā pie ieejas iestādē cēla gan sniegavīrus, gan vēla tārpiņus un citus dzīvniekus, veidojot sniega figūru ciematiņu. Žēl tikai, ka šīm figūrām
mūžs nebūs garš, jo lietus kausē sniegavīru sānus un rūpīgi veltie tārpiņi ar katru dienu
kļūst arvien mazāki.
Teksts,foto:PII vadūtāja IlzeLočmele

Februāra aktivitātes PII

Lai gan februāris ir ziemas mēnesis, tomēr laika
apstākļi mūs ar sniegu nelutina. Arī Aizgavēnī
šogad diemžēl izpalika vizināšanās ar ragaviņām un citi ziemas prieki. Tomēr , lai nosvinētu
šo dienu, Baltinavas pirmsskolas izglītības iestādes skolotājas saviem audzēkņiem bija sagatavojušas dažādas atjautīgas un sportiskas
aktivitātes. Bērni spēlēja bumbu, mēģinot trāpīt
to vārtos, apguva krāsu mācību un vingrināja pirkstu muskulatūru, mēģinot piespraust dažādu krāsu knaģus pie veļas auklas. Pusdienās bērni mielojās ar tradicionālo Aizgavēņa
ēdienu - pankūkām.

Teksts,foto:PII vadūtāja IlzeLočmele

Aktivitātes BMSS
Tikšanās ar Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskolas
pārstāvjiem

Meteņdienas pēcpusdienā Mūzikas un mākslas skolas skolēni un skolotāji tikās ar Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskolas pasniedzēju – mākslinieci Agru Ritiņu un viņas audzēknēm Agnesi Isajevu, Laimu Martinovu.Pasniedzēja iepazīstināja klātesošos ar RMDV
darbības virzieniem un mācību programmām. Pastāstīja par savu, kā gleznotājas radošo
darbību,par gleznu tapšanas procesu. Māksliniece piedāvāja Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem radīt vienu kopīgu gleznu. Uz grīdas tika izklāta balta papīra lapa
3metri gara,šķīvīšos dažādu toņu krāsas.Visi ķērās pie darba, ievērojot īpašu nosacījumu
— gleznot tikai ar pirkstiem. Gala rezultātā tika radīts īpašs mākslas darbs, kopā darbojoties gūtas pozitīvas emocijas .
Pasākuma izskaņā direktore Marija Bukša pasniedza jaunajiem māksliniekiem skolas kalendāru. Dāvinājumu saņēma skolas audzēkņi, kuru mākslas darbi ievietoti Baltinavas
Mūzikas un mākslas skolas kalendārā 2016. gadam. Tie ir — Justīne Puriņa, Megija Bukša,
Agrita Luīze Kušnire, Dace un Gunta Loginas, Nils Miethke, Romualds Bolgarovs, Marts
Kozlovskis, Madara Circene, Marija Maksimova, Domeniks Slišāns, Salvis Čeirāns, Kristiāns Slišāns, Alise Kokoreviča.
Kā jau Aizgavēņos, arī mūsu skolā neizpalika tradicionālā pankūku baudīšana.

Teksts: Lilita Kūkoja

Foto: Iveta Gabrāne
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Aktivitātes BVSK

„Lāses kauss- 2016” B grupā

11. februārī Balvos notika starpnovadu pirmais
posms atlases sacensībām volejbolā „Lāses
kauss 2016”, kas sapulcināja labākas novadu koPēc latviešu tautas ticējumiem, 2. februārī svimandas „B”grupā. Baltinavas vidusskolu pārstānama Sveču diena (Ziemas Māras diena) – tai
vēja meiteņu komanda, kurā spēlēja: D.Logina,
par godu arī viss mēnesis saucams par Sveču
E.Ločmele, M.Bukša, M.Laganovska, K.Cirmēnesi. Latviešu tautas ticējumi Sveču dienas
cene, I.Keiša, A.Kušnire, L.Skangale, P.Kleine,
nozīmi skaidro vienkārši: tas ir ziemas vidus,
S.Diča. Spēles bija īsas, viena spēle ilga tikai 10
kad vēlams stipri smieties, lai būtu jautrs un
minūtes, bet aizraujošas, jo sacensību uzvarētājs
labs gads, vēlams liet sveces, ieliekot tajās
iegūst tiesības piedalīties finālā Rīgā. Spēļu gaitā
savus gaišu domu vēlējumus. Baltinavas vidusmūsu skolas meitenes pārliecinoši uzvarēja
skolas mazpulcēni pēc stundām 2.februāra
Balvu Valsts ģimnāzijas un Briežuciema pamatpēcpusdienā piedalījās aizraujošā un ļoti prak- skolas komandas, bet ar minimālo punktu starpību piekāpās Žīguru meitenēm, jo vienkārši
tiskā sveču liešanas procesā. Daloties pieredzē, pietrūka laiks. Rezultātā baltinavietes sacensībās ierindojās 2. vietā.
mazpulcēni iesaka sveces liet no mājās palikuV. Gamazins,Baltinavas v-skolas sporta skolotājs
šiem sveču atlikumiem, kurus izkausē un lej iz„Lāses kauss 2016” – A grupā divas pirmās vietas !
grebtā apelsīnā. Kad sveķi sacietē, tad ir iespēja
apelsīna mizā izgriezt dažādus rakstus, kuri spīdēs, dedzinot sveci. Lai sveces būtu aromātiskākas, tās var izrotāt arī ar krustnagliņām."

Sveču liešanas aktivitātes Baltinavas vidusskolā

Laura Meščanova
Baltinavas vidusskolas mazpulka vadītāja

Baltinavas vidusskolas meitenes piedalās Modes skatē
“Es redzēju jūriņā...”

Arī šogad Baltinavas vidusskolas 5.- 9. klašu meitenes saņēma ielūgumu no Baltinavas
Kristīgās internātpamatskolas piedalīties Modes skatē «Es redzēju jūriņā...», kuru rīkoja
28. janvārī kultūras namā.
Pirmo reizi šajā skatē piedalījās 5.,6. klašu meitenes Karīna Razumejeva, Sonora Logina, Nika
Oļipova, Kristiāna Buraveca, Renāte Ločmele,
Gunta Logina ar kolekciju «Jūrnieka laimes
zivtiņas». Jūrnieka ( precīzāk sakot) Jūrnieces
lomā iejutās 3. klases skolniece Samanta Slišāne. Laimes zivtiņu tapšanas procesā aktīvi iesaistījās ne tikai pašas meitenes, bet arī viņu
mammas Iveta Gabrāne, Ingrīda Oļipova, Jekaterina Slišāne. Make up un frizūŗas veidot palīdzēja Zanda Keiša. Meitenēm piešķīra diplomu
par iegūto nomināciju «Gaumīgākā» tērpu kolekcija.
7. klases meitenēm Samantai Marijai Dičai, Kitijai Keišai, Martai Sutugovai, Paulai Kleinei, Sandijai Urtānei, Zanei Taborei modes skates tēma asociējās ar mazo Nāriņu no Andersena pasakas. Savai kolekcijai izvēlējās nosaukumu «Mūsdienīgās Nāriņas», jo tērpu
izgatavošanā izmantoja gan audumus, gan citus mūsdienīgus otrreizējās pārstrādes materiālus — dažādu krāsu plastmasas pudeles, gan DVD diskus, ko attiecīgi griežot, līmējot
un sašujot rādās interesanti tērpi. Kolekcijai piešķīra diplomu par iegūto nomināciju "Šarmantākā" tērpu kolekcija..
Justīnei Puriņai ideja kā risināt un izgatavot
Medūzas tērpu radās mājās, pētot informāciju
internetā. Viņas idejai sekoja Salvija Supe, Airita Ločmele, Andžela Slišāne un Alise Kokoreviča. Tērpu izgatavošanai meitenes,
izmantoja vingrošanas riņķus, veļas auklas, krāsaino kreppapīru. Kā aksesuāru izvēlējās krāsainos lietussargus. Kolekcijai «Medūzas»
diploms par iegūto nomināciju «Noslēpumainākā» tērpu kolekcija.
Koraļļi augot veido dažādas formas vēdekļus, bumbas, kolonnas un kokus, tādēļ Koraļļu
tēma iepatikās 9. klases meitenēm Megijai Bukšai, Ariadnai Grigorjevai, Dacei Loginai
un Evai Kašai. Viņu kolekcijai «Koraļļi» piešķīra diplomu par iegūto nomināciju " Elegantākā" tērpu kolekcija.
Baltinavas vidusskolas skolotāja Lilita Kūkoja

Baltinavas vidusskolas 4. klase piedalās Ēnu dienā 2016
Pirmo gadu 4. klase piedalījās projektā „Ēnu diena".Aleta Ločmele, Kristīne Čigure, Liene
Kaša ēnoja frizieri Vioriku Ločmeli. Meitenēm patika vērot, kā friziere griež un krāso
matus. Interesanti bija uzzināt to, ka matu balināšanā izmanto gumijas cepurīti, kurā ir mazi
caurumiņi. To uzliek galvā un pa caurumiņiem ar tamboradatu izvelk matus un tad balina. Pret katru klientu
friziere izturējās pieklājīgi un laipni.
Markuss Kleins un Sandis Sutugovs izvēlējās ēnot skolas direktoru Imantu Slišānu. Zēni iepazinās ar direktora darbu. Gan Sandim, gan Markusam patika laminēt
diplomus, kopā ar direktoru braukt uz veikalu iepirkties, gatavoties Žetonu vakaram, pasēdēt direktora
krēslā un justies kā direktoram.
Paldies frizierei Viorikai Ločmelei un Baltinavas vidusskolas direktoram Imantam Slišānam par iespēju iepazīt
jūsu darbu.
Baltinavas vidusskolas 4. klase un skolotāja
Lilita Kūkoja

Lāses Kauss" ir vienas no populārākajām
volejbola sacensībām skolu jauniešiem,
kuras šogad tiek organizētas jau piecpadsmito reizi. Sacensībām ir divi posmi: atlases
un finālsacensības. Arī Baltinavas vidusskolas jaunieši ar lielu prieku piedalās šajās sacensībās jau ne pirmo gadu un, lai nokļūtu
finālā, baltinavieši 23. februārī devās uz
Balvu Valsts ģimnāziju, kur notika atlases
sacensības „Lāses kausam 2016” „A” grupas komandu starpā.
Meiteņu komandā spēlēja: Anastasija Bolgarova(12.kl.), Aiga Boldāne(12.kl.), Marika
Graudumniece(10.kl),Kristīne Keiša(11.kl.),
Elvija
Ločmele(12.kl.),
Laura
Skangale(7.kl.), Dinija Zelča(10.kl.).
Jaunietes sīvā cīņā sacentās ar Balvu Valsts
ģimnāzijas sportistēm, spēle ilga trīs puslaikus, katrs astoņas minūtes, vinnētāju noteica
pēc divām uzvarām. Spēle bija ļoti emocionāla un nervus kutinoša, jo abas komandas
spēlēja diezgan vienlīdzīgi. Pirmajā puslaikā
mūsu sportistes zaudēja ar rezultātu 9:11,
bet, sasparojot spēkus, nākošos divus puslaikus meitenes cīnījās un uzvarēja ar rezultātiem - 14:9 otrajā puslaikā un 11:10 trešajā.

Uzvara tika godam izcīnīta! Sveicam!
Zēnu komandā spēlēja: Valters Doru(12.kl.),
Edgars
Jermacāns(11.kl.),
Arvils
Keišs(10.kl.), Jānis Keišs(11.kl), Lauris
Keišs(11.kl), Zigmārs Keišs(10.kl), Dailis
Langovskis(12.kl.), Jānis Logins(12.kl.).
Zēnu pretiniekkomandu skaits bija lielāks
nekā meiteņu, tāpēc spēles ilga vienu puslaiku pa desmit minūtēm. Jaunieši cīnījās ļoti
pārliecinoši, kā rezultātā Baltinavas vidusskolas zēni ieguva godalgoto 1. vietu, Viļakas Valsts ģimnāziju atstājot 2. vietā,
Rekavas vidusskolu -3. vietā, bet Balvu
Valsts ģimnāziju 4. vietā.
Varam lepoties ar saviem Baltinavas vidusskolas jauniešiem, kas ne tikai ieguva 1.vietas, bet guva iespēju piedalīties „Lāses kauss
2016” finālā, kas notiks 9.aprīlī, Skonto
hallē, Rīgā.
Jāsaka milzīgs paldies skolai, direktoram
Imantam Slišānam un sporta skolotājam
Vjačeslavam Gamazinam, ka sportistiem ir
iespēja pilnveidoties, gatavoties sacensībām
un piedalīties tajās!
Arīna Bistrova, Baltinavas v-skolas 10.klase

Dažādi
Sākot ar 24. februāri,
treniņi Baltinavas sporta hallē nenotiek,
kamēr tiks atrasts jauns sporta darba
organizators!
Sludinājumi
Pārdod līvanu tipa dzīvojamo māju
Baltinavā, Kārsavas ielā 27.
Ir pirts, garāža, lapene, iekopts dārzs.
Cena runājama.
Tel.26229050
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ALTUM pieejamas plašas valsts atbalsta iespējas
uzņēmējiem
Iespējas saņemt finansējumu sava biznesa sākšanai un jau esoša biznesa attīstīšanai šodien ir plašas – nauda pieejama gan komercbankās, gan arī
Attīstības finanšu institūcijā ALTUM, kas ir specializēta, valsts izveidota un valstij piederoša finanšu institūcija, kura piedāvā finansēt tās
dzīvotspējīgās biznesa idejas, kuras paaugstinātu
risku dēļ nevar saņemt finansējumu komercbankās.
Par ALTUM piedāvājumu uzņēmējiem stāsta
ALTUM Gulbenes reģionālā centra vadītājs Valtis Krauklis.

Ko ALTUM piedāvā uzņēmējiem?
ALTUM šobrīd piedāvā aptuveni 20 dažādas
valsts atbalsta programmas: aizdevumus investīcijām un apgrozāmajiem līdzekļiem biznesa uzsākšanai un attīstīšanai; zemes iegādes
aizdevumus; eksporta kredītu garantijas. Savukārt
sadarbībā ar komercbankām piedāvājam mezanīna aizdevumus, kredīta garantijas, īstenojam
mājokļu galvojumu programmu ģimenēm ar bērniem, kurā gada laikā esam piešķīruši jau vairāk
nekā 1200 galvojumus. Strādājam arī startup jeb
tehnoloģisko iesācējuzņēmumu atbalsta jomā –
mums ir īpaša startup vides attīstības veicināšanas
programma, veicam arī ieguldījumus riska kapitāla fondos.

Biznesa uzsācējiem sniedzam arī nefinanšu atbalstu: mentorings, konsultācijas, u.c
Mūsu piedāvājums ir ļoti plašs, gribētu pat teikt,
ka valsts atbalsta iespējas šobrīd ir plašākas nekā
jebkad agrāk. Jāatgādina, ka pirms nepilna gada
vienotā organizācijā spēkus apvienoja trīs institūcijas (ALTUM, Latvijas Garantiju aģentūra un
Lauku attīstības fonds), kas sniedza valsts atbalstu finanšu instrumentu veidā, un tagad visi šie
atbalsta instrumenti pieejami vienuviet –
ALTUM. Turklāt, mēs strādājam iespējami tuvu
klientam, jo mums ir reģionālie centri 9 lielajās
pilsētās un vēl 15 konsultāciju centri mazākās pilsētās, kuri klientiem ir atvērti noteiktos laikos.
Kādos gadījumos uzņēmējam jānāk uz ALTUM?
ALTU piedāvātais atbalsts paredzēts uzņēmumiem visās attīstības stadijās – sākot no biznesa
idejas izstrādes un uzņēmuma darbības uzsākšanas līdz pat lielu biznesa projektu attīstīšanai.
Mūsu klientus, kuriem šobrīd piedāvājam dažādas valsts atbalsta programmas, var iedalīt četrās
lielās grupās, tie ir: biznesa uzsācēji, mazie un vidējie uzņēmumi, lauksaimnieki un iedzīvotāji.
ALTUM nekonkurē ar komercbanku piedāvāto
finansējumu, gluži pretēji – mūsu piedāvātais finansējums paredzēts tām uzņēmējdarbības
jomām, kurās privātais finanšu tirgus nesniedz finansējumu pietiekamā apjomā, tas paredzēts tiem
klientiem un projektiem, kuriem nav pieejams
kredītiestāžu finansējums. Dažādu iemeslu dēļ
daļai uzņēmēju aizdevumi komercbankās nav
pieejami, piemēram, biznesa uzsācējiem vai maza
apjoma projektiem, uzņēmumiem ar strauju izaugsmi vai nepietiekamu nodrošinājumu, jo no
komercbanku viedokļa šie projekti ir pārāk riskanti un tos nav ekonomiski izdevīgi finansēt.
Tomēr šie projekti ir ļoti svarīgi Latvijai, tie palīdz saglabāt esošās un rada jaunas darbavietas,
nodrošinot ienākumus iedzīvotājiem un ģenerējot
nodokļus valstij, gala rezultātā veicinot reģionu
attīstību.
Ar ko ALTUM piedāvājums atšķiras no citiem?
Mūsu piedāvātajiem aizdevumiem var būt garāki
atmaksas termiņi, zemākas nodrošinājuma prasības, mazākas procentu likmes, atsevišķās programmās piedāvājam arī procentu likmes
subsīdijas.
Taču jāuzsver, ka arī ALTUM finansē dzīvotspējīgas idejas, mēs izvērtējam biznesa perspektīvu
un uzņēmēja iespējas atmaksāt aizdevumu, lai tas
nekļūst uzņēmējam par nepanesamu nastu. Esam
gandarīti, ka mūsu īstenotās atbalsta programmas
ir noderīgas, ko apliecina arī skaitļi – pēdējo divu
gadu laikā ar mūsu rīcībā esošo valsts atbalsta finanšu instrumentu palīdzību esam atbalstījuši
vairāk nekā 4600 dažādu jomu projektus par kopējo summu 229 miljoni eiro. Mēs ar gandarī-
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jumu un lepnumu raugāmies uz mazākiem un lielākiem uzņēmumiem, kas savam atspērienam un
izaugsmei izmantojuši valsts atbalsta programmu
iespējas.
Ko ALTUM piedāvā tiem, kas vēlas sākt savu
biznesu vai ir uzsākuši to nesen?

ALTUM rīcībā ir patiešām lieliska programma,
kas palīdz jaunajiem uzņēmējiem sākt savu biznesu. Tā ir Starta programma, kas ir ļoti pieprasīta
un augstu novērtēta. Tās ietvaros ALTUM sniedz
šādu atbalstu: aizdevumu investīcijām un apgrozāmajiem līdzekļiem, procentu likmes subsīdiju
70 vai 80% apmērā, kā arī bezmaksas konsultācijas biznesa plāna sagatavošanai.

Biznesa uzsācējiem pieejami arī mikrokredīti,
strādājam arī pie tā, lai tehnoloģiskajiem startup
uzņēmumiem ar augstu izaugsmes potenciālu
būtu pieejams riska kapitāla finansējums idejas
attīstības un produkta izstrādes stadijā.

Kas paredzēts pieredzējušiem uzņēmējiem?
Arī šiem uzņēmējiem ir plašs piedāvājums –
sākot no maziem aizdevumiem, kas pieejami
mikrokredītu programmā, līdz pat liela apjoma finansējumam MVU izaugsmes aizdevumu programmā. Finansējumu piedāvājam gan
investīcijām, gan apgrozāmajiem līdzekļiem, turklāt MVU izaugsmes aizdevumu programmā nelauksaimniecības projektu realizētāji, kas
saimniecisko darbību sākuši ne senāk kā pirms
pieciem gadiem, var saņemt procentu likmes subsīdiju 50% apmērā pirmajos piecos gados maksājamiem aizdevuma procentu maksājumiem.
Uzņēmumiem piedāvājam arī kredītu garantijas,
kas kalpo kā papildu nodrošinājums bankas aizdevumam, ja tam nepieciešama lielāka ķīla, nekā
uzņēmums spēj dot. Savukārt eksporta kredītu garantijas, kas faktiski ir eksporta darījumu apdrošināšanas pakalpojums, paredzēts eksportētājiem.
Tās uzņēmumam ļauj saņemt atlīdzību par zaudējumiem ārvalstu partnera nemaksāšanas gadījumā, kā arī sniedz nodrošinājumu finansējuma
saņemšanai eksporta darījumiem uz valstīm ārpus
Eiropas Savienības ar paaugstinātu risku.
Kā ar lauksaimniekiem?
Tuvojas lauksaimnieciskās darbības aktīvā sezona un arī šeit mums ir ko piedāvāt – gan apgrozāmie līdzekļi, bez kuriem neiztikt pavasara
lauku darbos, gan aizdevumi investīcijām. Ļoti
pieprasīta ir arī lauksaimniecības zemes iegādes
programma, kurā aizdevumus turpmāk varēsim
piešķirt uz termiņu līdz 30 gadiem. Tāpat ir pieejamas kredītu garantijas lauksaimniekiem.
Pagājušajā gadā darbu uzsāka arī ALTUM pārvaldītais Latvijas Zemes fonds. Tas darbojas trīs
virzienos – lauksaimniecības zemes iegāde, noma
un pārdošana vai maiņa ar mērķi sekmēt, ka lauksaimniecībā izmantojamā zeme tiek saglabāta un
izmantota lauksaimniecības vajadzībām. Fonds
lauksaimniecībā izmantojamo zemi pērk no īpašniekiem – fiziskām un juridiskām personām, darījumi tiek veikti saskaņā ar vidējām
lauksaimniecības zemes tirgus cenām attiecīgajā
novadā un pagastā. Iegādātā zeme nonāk Zemes
fonda īpašumā un, gādājot par tās vērtības saglabāšanu un uzlabošanu, tiek piedāvāta pārdošanai
vai iznomāšanai lauksaimnieciskās darbības veicējiem. Pagājušajā gadā Zemes fonds veica darījumu viena miljona eiro apjomā, šogad plānoti
darījumi aptuveni 2 miljonu apjomā.
Kur saņemt vairāk informācijas par ALTUM
piedāvājumu?

Informācija pieejama mājas lapā www.altum.lv
un 9 reģionālajos centros, tostarp Gulbenē, Rīgas
ielā 47 (atvērts no 8.30 – 17.00), un Attīstības
programmu konsultāciju birojos visā Latvijā. Tuvākie konsultāciju biroji atrodas Madonā (Saieta
laukumā 1) un tas apmeklētājiem ir atvērts otrdienās un ceturtdienās no 10.00 – 14.00, kā arī
Balvos (Brīvības ielā 46a), tas apmeklētājiem ir
atvērts ceturtdienās no 12.00 – 14.00, un Alūksnē
(Pils ielā 21), ceturtdienās no 9.00 līdz 14.00.

Februāra mēnesī
Baltinavas novada dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēts1 mazulis - Renāte Kūkoja
Sirsnīgi sveicam ar jaundzimušo!
Februāra mēnesī
Baltinavas novada dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēts viens mirušais Andrejs Krišāns (1943-2016)
Novada dome izsaka līdzjūtību tuviniekiem
Februāra mēnesī apaļas jubilejas svinēja
baltinavieši:
Konrāds Ločmelis - 80 gadu jubileju

Anna Zelča - 95 gadu jubileju

Veselību, spēku un mīlestību skaistajos
dzīves svētkos!

Tuvākie plānotie Kultūras pasākumi
8.martā, plkst 16:00
Baltinavas Kultūras namā

starptautiskajai Sieviešu dienai veltīts koncerts
"Grand duo"
Pasākumu atbalsta Kultūras ministrija un Baltinavas novada dome.

Laipni gaidīti
27.martā, plkst. 15:00 ar Baltinavas etnogrāfisko ansambli
ieskandināsim Lieldienas Baltinavas Kultūras namā.
Pēc tam Danskovītes lugas "Izbruočietī anonimi"

PIRMIZRĀDE
Baltinavas amatierteātra "Palādas" izpildījumā.
plkst.22:00 Lieldienu Balle kopā ar Māri Zaharovu.
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