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Mums katram Latvija vēl jāiegūst
Ja nebūtu 11. un 18. novembra, tad Latvijā novembris būtu viens no gada
drūmākajiem mēnešiem. Taču, pateicoties šiem liktenīgajiem datumiem, novembra vidus Latvijā ir kļuvis par ikgadēju valstiskā patriotisma laiku, kurā
saviļņojums pārņem daudzus ikdienā tik skeptiskos latviešus. Šis laiks ļauj
mums sajusties būt daļai no kaut kā liela un nozīmīga. Pasaulē nav citas vietas,
kuru latvietis varētu saukt par savu un kuru esam tiesīgi pārvaldīt tā, kā paši to
vēlamies. Tēvzemes mēnesī būsim vienoti, svētku dienās logos iedegsim sveces
un pulcēsimies zem sarkanbaltsarkanajiem karogiem!

Jānis Trupovnieks, Balvu novada Domes priekšsēdētājs

Dievs mums ir piešķīris brīnišķīgu Tēvzemi – Latviju. Tajā gan nav ne zelta, ne
dārgakmeņu, bet tā ir bagāta ar talantīgiem, darbīgiem, radošiem cilvēkiem, kuri paļaujas
uz saviem spēkiem un darbu. Latvietis alkst pēc skaistuma, viņš visas savas gara mantas
ietvēris pantos un brīnišķīgos rakstos, kā dārgakmeņus ietver zeltā. Daiļuma izjūta un
prasības, neskatoties uz daudzām dzīves negācijām, cilvēkus nav atstājušas ne tīrumā, ne
pļavā, ne pagalmā, ne pavardā.
Tādu zemi nevar nemīlēt. Es lepojos, ka esmu piedzimusi un savu apzināto mūžu esmu
dzīvojusi un dzīvoju tādā zemā kā Latvija, par kuru mans tētis cīnījies Brīvības cīņās,
un es, savā mūžā mācot jauno paaudzi, esmu aicinājusi un aicinu, vienmēr skatīties uz
gaismas pusi, attīstīt un pilnveidot sevi garīgi. Latvija ar katru gudru, izglītotu cilvēku
kļūst aizvien stiprāka, bet katrs sliktais darbs to dara vājāku. Spēku un izturību Tev, mana
Tēvzeme – Latvija!
Veronika Spridzāne, Balvu Valsts ģimnāzijas vēstures skolotāja
Man šajās dienās šķiet svarīga kāda Annas Brigaderes atziņa no 20.gadu publicistikas:
"Tā Latvija, kura no mūsu neaizmirstamiem cīnītājiem iegūta ieroču cīņā, vēl katram ir
jāiegūst gara un kultūras cīņā". Lai tas izdodas! Tāpēc 18.novembrī iedegsim sveces logos - gan greznās mājās, gan meža būdiņās! Kādreiz sveces dega vēl arī gar ceļa malām
un krustojumos. Tas visus vienojis, stiprinājis mīlestībā un ticībā uz visu labo. Lai tās
deg ar gaišu liesmu un sasilda visu sirdis Latvijā!
Irēna Šaicāne, Balvu Valsts ģimnāzijas vēstures skolotāja
Latvija ir valsts, kurā esmu dzimusi, augusi un skolojusies. Latvija ir manas mājas, te ir
mani vistuvākie un mīļākie cilvēki, darbs, kas man patīk un sniedz gandarījumu.
Laime nav meklējama ārzemēs un tālumā. Laime ir būt mājās - LATVIJĀ - mazā, bet
skaistā pilsētiņā Balvi. Balvi - tā nav tikai vieta, tās ir atmiņas, tie ir pazīstami cilvēki,
draugi un ģimene. Tā ir vieta, kur ir zaļāka zāle, spožāka saule, dzidrāks ūdens un
zilākas debesis. ES MĪLU LATVIJU!
Inga Reinfelde, Balvu pamatskolas vēstures skolotāja
Vēsturiski valsts ir augstākā sabiedrības organizācijas forma. Valsts – tā ir noteikta teritorija, iedzīvotāju kopums un publiskā vara. Šodien, diemžēl, liela Latvijas sabiedrības
daļa ar valsti identificē tikai politisko pārvaldi: veiksmīga pārvalde – laba valsts, slikta
pārvalde - tātad slikta valsts. Kā katram cilvēkam ir savas mājas, tā, manuprāt, valsts ir
mūsu kopējās mājas. Kulturāls un izglītots cilvēks vienmēr rūpējas par savu māju, cenšas
to uzturēt kārtībā, jo tā ir viņa “laimes sala”. Mēs nebēgam projām no savām mājām tikai
tāpēc, ka tur kaut kas nav sakārtots. Mēs ievedam kārtību un turpinām dzīvot. Latvija
vienmēr ir bijusi un būs mūsu visu, kas šeit esam piedzimuši un uzauguši, dzimtās mājas
- Dzimtene. Ja šodien daļa Latvijas iedzīvotāju savu valsti, savu dzimto zemi primāri
saista tikai ar iespēju gūt peļņu, tad mums ir stingri jāpārskata sava vērtību sistēma.
Māju un dzimtenes vērtība nav mērāma tikai naudā. Kur palicis mūsu patriotisms, lepnums par savu zemi un valsti?
Anita Stepanova, Bērzpils vidusskolas vēstures skolotāja
Latvija ir manas mājas! Ar to arī pateikts viss. Vai mūs kur citur gaida? Šo zemi
aizstāvējuši mūsu vectēvi, te mēs esam nākuši pasaulē. Te mēs runājam savā valodā,
dzīvas uzturam tradīcijas. Te bērzi šalko vietās, kur atdusas mūsu mīļie. Mums pašiem
te jābūt saimniekiem, nevis citiem par kalpiem.
Silvija Jermacāne, Tilžas vidusskolas Vectilžas filiāles vēstures skolotāja
Pasaulē, Eiropā, Baltijā Latvija ir mazo valstu skaitā. Tāpēc jo īpaši latviešiem vārds
LATVIJA skan kā motivācija būt un dzīvot šeit, nebraukt laimi meklēt svešās zemēs.
Arī aizbraucējiem vienmēr jāpatur prātā doma no plašās pasaules atgriezties savās
mājās – Latvijā.
Larisa Šļunceva, Balvu Valsts ģimnāzijas vēstures skolotāja

Labāk veidot savu karjeru tepat Latvijā un izmantot savu
potenciālu ģimenes un sabiedrības labā, nekā dzīvot
bezpersonisku dzīvi ārvalstīs, smagi strādājot un zaudējot
savu identitāti. Manas saknes ir Latvijā, kamdēļ man
meklēt laimi citā zemē. Te ir mani mīļie, radinieki un
draugi, un te es vienmēr saņemšu atbalstu!
Zanda Arnicāne, Stacijas pamatskolas vēstures skolotāja
Novembris latviešiem vēsturiski nozīmīgs mēnesis, arī
man kā vēstures skolotājai. Ar vārdu " valsts" es domāju
savu dzimteni. Domāju par katra cilvēka attiecībām,
piederību un atbildības izjūtu pret savu valsti, savu
dzimteni. Lai šīs attiecības kļūtu par mīlestību, tauta,
valsts un tās kultūra, vēsture, māksla un pārējās vērtības
ir jāiepazīst pa īstam. Īstu patriotismu nespēj iespaidot
ekonomika, politiskās norises, tautiešu savstarpējās
attiecības. Cilvēkiem ir jāstrādā godīgi un par darbu
jāsaņem godīgs atalgojums. Esmu mājās, lai nevis vainotu jaunatni par Latvijas vēstures notikumu nezināšanu,
bet gan to izglītotu.
Janīna Ozoliņa, Bērzpils vidusskolas Krišjāņu filiāles
vēstures skolotāja
Latvija ir mūsu mājas. Mājām būtu jākļūst par vietu, kur
justies kā latvietim, Latvijas pilsonim. Pienākuma un
atbildības sajūta veido mājas un Dzimtenes apziņu, arī
cieņu pret otru cilvēku.
Ilona Melne, Balvu pamatskolas vēstures skolotāja
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Svētkos saņems valsts apbalvojumus
Šī gada 26.oktobrī Valsts prezidents Valdis Zatlers apstiprinājis Ordeņu kapitula paziņojumu
par piešķirtajiem valsts apbalvojumiem. Apbalvojamo skaitā ir arī divi mūsu pilsētas
iedzīvotāji.
17.novembrī notiks svinīgs apbalvojumu pasniegšanas pasākums Rīgas pils Ģerboņu zālē.
Par nopelniem Latvijas valsts
labā ar Atzinības krusta V šķiru
apbalvots Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas
Valsts augu aizsardzības dienesta Vidusdaugavas reģionālās
nodaļas vecākais inspektors,
agronoms Imants Kārkliņš.
Par nopelniem Latvijas valsts
labā ar Atzinības krusta III
pakāpes (bronzas) goda zīmi
apbalvots sabiedriskais darbinieks, Tēvzemes Daugavas Vanagu biedrības Balvu nodaļas valdes loceklis
Zigfrīds Rihards Berķis.

Apbalvos ar Balvu novada Domes
Atzinības rakstu
18.novembrī svinīgajā valsts proklamēšanas svētku pasākumā Balvu Kultūras un atpūtas
centrā Balvu novada Dome ar Atzinības rakstu apbalvos:
• novadnieku, mākslinieku PĒTERI DŽIGURU par ilggadēju ieguldījumu Balvu Novada muzeja
krājuma papildināšanā un Balvu novada atpazīstamības veicināšanā;
• Balvu Mūzikas skolas vijoļspēles skolotāju ZOJU ZAHAROVU par ieguldījumu mūzikas
profesionālās ievirzes izglītībā un nozīmīgu devumu vietējās kultūrvides veidošanā;
• Valsts Policijas Latgales reģiona pārvaldes Balvu iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas priekšnieci
GINTU ZĀBELI par augstu profesionalitāti sabiedriskās drošības veicināšanā;
• Zemnieku saimniecības „Ošupe” īpašniekus ILZI un VALDI ČIVČUS par neatlaidīgu un
mērķtiecīgu darbu lauksaimniecības attīstībā Balvu novadā;
• Nodarbinātības Valsts aģentūras Balvu filiāles koordinējošo eksperti INĀRU KRAVALI par augstu profesionalitāti nodarbinātības organizēšanā un veicināšanā Balvu novadā;
• SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” medicīnas māsu ANNU ČUBARI par ilggadēju un
nesavtīgu darbu veselības aprūpes nodrošināšanā.

Balvu novada Domes priekšsēdētājs novēro
parlamenta vēlēšanas Azerbaidžānā

Uzņēmējdarbība

Uzņēmēji pārrunā aktuālos
jautājumus

27.oktobrī Balvos, Vidzemes
2b (biznesa inkubatorā) uz
kārtējo sēdi bija pulcējušies
novada
Uzņēmējdarbības
konsultatīvās
padomes
locekļi.

Novada Saimnieciskās pārvaldes vadītājs Sandis Puks
iepazīstināja uzņēmējus ar
savas iestādes darbu. Viņš
sniedza informāciju par lielākajiem novada pašvaldības
realizētajiem un nākotnē
iecerētajiem projektiem, niansēm saistībā ar veiktajām iepirkumu procedūrām šo projektu
sakarā. Tika apsvērtas novada
uzņēmēju iespējas veiksmīgāk
startēt pašvaldības iepirkumos, atbalstīta iecere apkopot
informāciju un izveidot datu
bāzi par novada uzņēmējiem,
kuri būtu gatavi pašvaldībai

sniegt pakalpojumus nelielos
iepirkumos – kā piemēram,
grants
piegāde,
pārtikas
produktu piegāde, malkas,
kokmateriālu piegāde u.c.
Uzņēmēji apsprieda Latgales
stratēģiju 2035. gadam un
Latgales programmu 2014.2020. gadam. Tie ir dokumenti, ko izstrādā Latgales
plānošanas reģions. Uzņēmēji
sprieda par Balvu novada
lomu Latgales reģionā, novada
nākotnes attīstības virzieniem,
perspektīvajām nozarēm.
Sanāksmes dalībnieki apsprieda arī skolu iesaistīšanos
praktiskās biznesa izglītības
programmās un skolēnu mācību uzņēmumu veidošanā.
Tika nolemts meklēt jaunas
un plašākas iespējas jaunatnes iesaistīšanai reālā
uzņēmējdarbībā.

Zināšanai

Iespēja saņemt sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu
Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 31.marta
noteikumiem Nr.279, Sociālās integrācijas valsts
aģentūra nodrošina sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu
sniegšanu iedzīvotājiem par
valsts budžeta līdzekļiem.
Līdz 21 dienu ilgu sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu
kursu ir tiesīgas saņemt šādas
personas:
- personas ar funkcionāliem
traucējumiem
darbaspējīgā
vecumā (no 15 – 62 gadu
vecumam).
Kopš
2009.g.1.janvāra šo pakalpojumu nesaņem pensionāri;
- personas ar funkcionāliem
traucējumiem pakalpojumus
atkārtoti var saņemt 14 dienas, bet ne agrāk kā 2 gadus
pēc iepriekšējo pakalpojumu
saņemšanas pabeigšanas;
- politiski represētās personas
(pakalpojumus tiesīgas saņemt
reizi 3 gados, bet ne agrāk
kā 3 gadus pēc iepriekšējā
pakalpojuma saņemšanas pabeigšanas);
- Černobiļas AES avārijas
seku likvidatoriem un avārijas
rezultātā cietušajām personām
līdz 18 gadu vecumam (pakalpojumu atkārtoti var saņemt
reizi gadā, bet ne agrāk kā gadu
pēc iepriekšējā pakalpojuma
saņemšanas pabeigšanas).

sekojoši dokumenti:
personām ar funkcionāliem
traucējumiem
- rakstisks iesniegums;
- ģimenes vai ārstējošā ārsta
izziņa.
Politiski represētajām personām, Černobiļas AES avārijas seku likvidatoriem un
avārijā cietušajām personām,
iesniedzot
iepriekšminētos
dokumentus, jāiesniedz arī
politiski represētās personas
apliecības vai
Černobiļas
AES avārijas seku likvidatora
apliecības kopija.

7.novembrī Azerbaidžānā notika parlamenta vēlēšanas, kurās
uzvarēja valdošā partija "Jaunā
Azerbaidžāna", saglabājot dominējošo lomu parlamentā un
nostiprinot esošā prezidenta
Ilhama Alijeva varu, liecina
Tiesības saņemt pakalpojumu
vēlēšanu rezultāti Centrālās
steidzamības kārtā ir personām,
vēlēšanu komisijas mājaslapā.
kurām ceļu satiksmes neEiropas Drošības un sadarbības
gadījuma, insulta u.c., reorganizācija bija nosūtījusi
zultātā radušies funkcionāli
apmēram 300 novērotājus uz
traucējumi, ja pakalpojumu
šīm vēlēšanām un plāno pirmpieprasa sešu mēnešu laikā pēc
dien nākt klajā ar paziņojumu
medicīniskās rehabilitācijas
par to norisi. Novērotāju
kursa pabeigšanas.
skaitā bija arī Balvu novada
Lai saņemtu šo pakalpojumu
Domes priekšsēdētājs Jānis
jāiesniedz
Trupovnieks.
- ārstējošā ārsta vai ģimenes
Priekšsēdētājs pastāstīja, ka
ārsta izziņa, kurā norādīts,
darba grafiks bijis ļoti spraigs.
ka funkcionālais traucējums
Tāpēc galvaspilsētas Baku
radies tieši no šī negadījuma;
apskatei bijušas tikai pāris
- izziņa no medicīniskās
stundas laika. Redzams, ka
rehabilitācijas
institūcijas
pēdējos gados veikti daudzi
par ārstēšanās pilna kursa
ievērojami uzlabojumi. Pilsēta
saņemšanu..
attīstās un vecpilsētas jaunās
būves ir harmonijā ar seno
Izmantojiet iespēju uzlabot
arhitektūru.
Azerbaidžānas
savu veselību!
zeme ir bagāta ar derīgajiem
Lai saņemtu sociālās rehabiliizrakteņiem, naftu, gāzi. Tas
Līvija Voroņina
tācijas pakalpojumus par valsts
dod iespēju labai attīstībai.
Balvu novada pašvaldības
budžeta līdzekļiem, jāvēršas
Priekšsēdētājs atzina, ka mēs
Sociālā dienesta
Balvu novada pašvaldības Sono Azerbaidžānas pieredzes
Atbalsta un rehabilitācijasd
ciālajā dienestā Raiņa ielā 52,
varam daudz ko mācīties. Šī
nodaļas vadītāja
3.stāvā darba dienās no pulkir bijusi viņa pirmā vizīte aussten 8.30-16.00 un jāiesniedz
trumu valstī.
“Balvu Novada Ziņas”: Bērzpils iela 1A, Balvi, LV 4501, e-pasts: bnz@balvi.lv, t.: 64522465, www.balvi.lv, izdevējs: Balvu novada pašvaldība
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Muzejs gūst jaunu pieredzi
Balvu
Novada
muzeja
vadītāja Iveta Supe un
vadītājas vietniece Guna
Ševkina oktobra beigās
piedalījās
starptautiskā
zinātniski praktiskā konferencē Vitebskas pilsētā,
Baltkrievijā.
Divu dienu konferenci organizēja Vitebskas apgabala
Novadpētniecības
muzejs,
un tā tika veltīta Vitebskas
guberņas kultūrvēsturiskajam
mantojumam.
Konferencē
savus referātus lasīja Baltkrievijā ievērojami zinātnieki
no Baltkrievijas Zinātņu
akadēmijas, Vitebskas, Polockas
universitātēm
un
muzejiem, kā arī Vitebskas
guberņas kultūras mantojuma un vēstures pētnieki no
Krievijas un Ukrainas. Latviju
šajā konferencē pārstāvēja trīs
Latgales muzeji, jo uz konferenci Balvu Novada muzeja
pārstāves devās kopā ar Ludzas
Novadpētniecības muzeja un
Preiļu Vēstures un lietišķās
mākslas muzeja speciālistiem.
Konferences pirmajā dienā bija
iespēja ne tikai noklausīties tematiski interesantus referātus,
bet arī iepazīties ar Vitebskas
apgabala Novadpētniecības
muzeja ekspozīcijām un darbības specifiku. Otrajā konferences dienā I.Supe nolasīja
referātu par Balvu muižas
kompleksu. G.Ševkina nolasīja referātu par sarkano ķieģeļu arhitektūru Latgalē. Tie
klausītājos radīja patiesu in-

Konkursi ik gadus tiek gaidīti
kā profesionālās ievirzes
mākslas izglītības procesu,
profesionālo un nacionālo
vērtību, skolu un audzēkņu
darbu
sasniegumu
plaša
skate un rezumējums. Balvu
Mākslas skolas ekspozīcija
ieguva 5.vietu.
Šogad konkurss un pedagogu seminārs bija veltīts
glezniecībai un tās izteiksmes
spēkam,
metodikai profesionālās ievirzes
mākslas izglītībā. Laikā, kad
valsts samazināta finansējuma
apstākļos mākslas skolas visā
Latvijā darbojas saspringtā
režīmā, ir svarīgi apzināties,
ka klasiskie mākslas izglītības
pamati, pedagoģiskais un me-

Jaunietis ar pozitīvām ambīcijām
Lai iegūtu pasaulē konkurētspējīgu izglītību, jaunieši nereti dodas studēt
ārzemju augstskolās. Starp
viņiem ir balvenie-tis Artūrs
Vancāns, kurš pirms mēneša
uzsāka mācības Jorkas Universitātē (The University of
York) Lielbritānijā.

Ar konkrētu mērķi

teresi un izraisīja virkni jautājumu par kultūrvēsturisko
mantojumu Latgalē. Pēc konferences delegācija no Latvijas gida pavadībā devās
nelielā ekskursijā pa Vitebskas vēsturisko centru. Pirms
došanās atpakaļ uz Latviju,
Latgales muzeju speciālisti paguva apmeklēt vēl Iļjas Repina
brīvdabas muzeju un Marka
Šagāla memoriālo muzeju.
Šādi starptautiski pasākumi
muzejam ir ļoti nepieciešami,
jo tiek iegūta būtiska pieredze,
jauna un akuāla informācija,
tiek nodibināti kontakti ar
citu muzeju pārstāvjiem un
veidotas iestrādnes turpmākai
sadarbībai.
Balvu Novada muzeja dalību
starptautiskā konferencē Vitebskā finansiāli atbalstīja
Valsts Kultūrkapitāla fonds.

Balvu Mākslas skolai augsti
rezultāti
23.oktobrī Ādažu Mākslas
un mūzikas skolā notika
nozīmīgs Latvijas profesionālās ievirzes
mākslas izglītības ikgadējais
pasākums - Latvijas mākslas
skolu gleznošanas priekšmeta pasniegšanas metodikas pedagogu seminārs
un konkurss. Uz semināru
pulcējās 160 pedagogi no 59
Latvijas mākslas skolām.

3.

todiskais darbs nav zaudējuši
nozīmību. Gleznošana ir
būtisks mākslas izglītības
mācību
priekšmets,
kas
saskarsmē ar kompozīciju,
zīmēšanu un citiem mācību
priekšmetiem veido ne tikai
audzēkņu nacionālo vērtību,
mākslas pamatkategoriju un
pamatvērtību izpratni, iztēli,
bet arī radošu pieeju ikkatrai
dzīves norisei. 46 skolas izstāžu zālē izvietoja ekspozīcijas,
kurās atspoguļoja savu metodisko pieredzi gleznošanas
priekšmeta pasniegšanā un
dažādu ar gleznošanu saistītu
uzdevumu risināšanā.
Visu ekspozīciju izteiksmīgums un koptēls bija profesionāli interesants, bagāts,
tomēr
apbalvošanai
tika
izvirzītas tās ekspozīcijas,
kurās uzskatāmi redzams
pārliecinošs
uz
noteiktu
mērķi virzītas metodikas
atspoguļojums
gleznošanā.
Ekspozīcijas vērtēja Latvijas Mākslas Akadēmijas
pasniedzējs, profesors Jānis
Arvīds Osis un Latvijas
mākslas vidusskolu pedagogi,
metodisko apvienību vadītāji.

Šovasar
divus
mēnešus
Balvu novada pašvaldībā
datorspeciālista pienākumus
veica apzinīgs un mērķtiecīgs
jaunietis Artūrs Vancāns, kurš
patīkami pārsteidza ar savām
zināšanām, darbaspēju un
skaidru mērķi – iegūt pasaulē
konkurētspējīgu izglītību.
Artūrs šogad ar vidējo
atzīmi 9,2 pabeidza Balvu Valsts ģimnāzijas klasi ar uzņēmējdarbības un
menedžmenta novirzienu. Tas
viņam deva iespēju pretendēt
un tikt uzņemtam vienā no
prestižākajām Lielbritānijas
universitātēm The University
of York, kura ieņem arī augstu vietu pasaules universitāšu
reitingā. Šajā universitātē
jaunietis apgūs kursu, par
kuru vienmēr sapņojis – elektronikas inženieriju ar biznesa
menedžmentu.
„Pirms apmēram trijiem gadiem sev izvirzīju mērķi
studēt elektronikas inženieriju
vai kādu zinātni, kas saistīta
ar datoriem. Izpētīju, ka man
vispiemērotākās studijas piedāvā Lielbritānija. Tiecoties
uz savu mērķi, cītīgi mācījos.
Veiksmīgi darbojos datortehnikas un biznesa jomā. Esmu
izveidojis daudzas mājas
lapas vietējiem uzņēmumiem
un organizācijām, pārstāvu
savu
interneta
projektu,
kuru apmeklē līdz pat 4 000
lietotājiem dienā. Pārzinu
sešas programmēšanas valodas, esmu saņēmis LR
premjerministra
pateicību
par augstiem sasniegumiem
mācībās, ieguvis daudzus
diplomus un olimpiāžu apbalvojumus. Divus gadus vasarā
braucu uz Lielbritāniju strādāt
un vācu informāciju par studiju iespējām. Man iepatikās

Apņēmības pilns. Artūrs Vancāns sev uzstādījis augstus mērķus. Savas zināšanas jaunietis ir gatavs pielietot
Latvijā.
turienes kultūra, cilvēki un kvalifikācija, lai pēc vidusskovaloda. Pieteikties varēju las beigšanas uzreiz iestātos
studijām piecās universitātēs, universitātē. Ir jāapliecina savs
ko arī izdarīju. Mani uzņēma zināšanu līmenis speciālajos
visās piecās, tāpēc bja grūti priekšmetos. Artūra gadījumā
izvēlēties. Es izvēlējos Jorku, – matemātikā un fizikā. Tāpat
jo šai universitātei ir augsts jānokārto starptautiskais valoreitings. The University of das tests. Jāņem vērā, ka arī
York piedāvātā specialitāte konkurss uz studiju vietām
nav apgūstama universitātēs ir liels. Dažādās augstskolās
Latvijā, tāpēc esmu pār- iestāšanās
nosacījumi
ir
liecināts, ka šī iespēja ļaus dažādi. Lai tiktu skaidrībā
man sasniegt augstu zināšanu plašajā informācijas klāstā,
un izglītības līmeni,” stāsta patstāvīgi izvēlētos piemērotu
Artūrs.
mācību iestādi un programmu, noformētu visus dokumentus, noliktu eksāmenus,
Ceļš nav vienkāršs
saņemtu visus nepieciešamos
Artūram bakalaura program- apstiprinājumus un iegādātos
mā būs jāstudē trīs gadus. Viņš aviobiļetes, jāpatērē daudz
plāno studēt vēl vienu gadu, laika un finanšu. Bet tas ir
lai iegūtu maģistra grādu. iespējams un grūtības tikai
Savu nākotni jaunietis sais- pavairo apņēmību iesākto
ta ar darbošanos ektronikas pabeigt. Artūrs jau iejuties
inženierijas un neiroloģijas Jorkas gaisotnē. Ar interesi
jomā, varbūt arī kibernētikā. apgūst zināšanas. Daudzas liePlāni ir lieli un mērķi – aug- tas ir pavisam jaunas, dažas
sti. Tāpēc jāiegūst laba līmeņa – jau zināmas. Lielbritānijas
izglītība, lai veiksmīgi ieņemtu augstskolu studentu dzīve ir
vietu globālajā darba tirgū. piesātināta un interesanta.
Lielbritānijā studē arī vairāki Piemēram, Artūrs iesaistījies
citi Balvu jaunieši. Piemēram universitātes televīzijas darbā.
Artūra klasesbiedrene Sintija Lai arī Artūrs sapņo par augŽagare šogad uzsāka ķīmijas stiem mērķiem, viņš savu
studijas Sauthemptonas Uni- nākotni lielā mērā saista ar
Latviju.
versitātē.
Ar katru gadu pieaug to „Man nav bail braukt mācīties
cilvēku skaits, kuri vēlas uz ārzemēm. Gluži otrādi –
mācīties ārzemēs. Taču ceļš tas ir patīkams izaicinājums
uz studijām ārpus Latvijas piedzīvot kaut ko jaunu un
nav vienkāršs. Jāņem vērā sasniegt kaut ko augstu. Esmu
tas, ka Latvijas vidussko- mērķtiecīgi gājis uz to,” saka
las atestāts nav pietiekama Artūrs.

Pārgājiens pa Latgales Partizānu
pulka kauju vietām
Lai atzīmētu Latgales Atbrīvošanas cīņu
90.gadadienu, paaugstinātu karavīru militāro
sagatavotību un sekmētu zemessargu, jaunsargu un skolu jaunatnes patriotisko audzināšanu,
2.Zemessardzes novads šī gada 6.novembrī
organizēja pārgājienu pa Latgales Partizānu
pulka kauju vietām.
15 kilometrus garais pārgājiena maršruts veda
no Tilžas Balvu novadā līdz Kārsavas novada
Salnavai. Pārgājienā piedalījās 2.Zemessardzes
novada karavīri un zemessargi, Latgales novada jaunsargi, skolēni. Kopumā ap 100
dalībniekiem. Pārgājiens sākās Tilžas centrā.
Pirms pārgājiena par Latgales partizānu pul-

ka tapšanu un 1920.gada cīņām stāstīja Tilžas
muzeja vadītāja Rutta Silauniece. Piešķirot autobusus skolēniem, pārgājienu atbalstīja Balvu un
Kārsavas novadu pašvaldības, Balvu un Tilžas
muzeji sniedza informatīvu atbalstu.
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Nāciet valsti sev mīļu sajust!
Laika jēdziens ir viena
no cilvēces vislielākajām
mīklām, kas aizvien no
jauna minama. Katram
atsevišķi un visiem kopīgi.
Laiks, kas aizgājis. Laiks,
kurā pastāvam. Laiks, kurš
vēl piepildīsies.
Lāčplēša dienas un valsts
proklamēšanas
svētku
pasākumu
pamatuzdevums – atgādināt vēstures
patiesības un faktus, likt
pārdomāt, kā dzīvot un
rīkoties tālāk.
Svētku
pasākumā
18.novembrī
piedalīsies
vīru kopa „Vilki”, kuri ir
2007.Gada folkloras balvas
ieguvēji un kuru darbība
skaitāma jau 30 gadu
garumā.
Vīru kopas „Vilki” uzstāšanās sevī ietvers muzikālu un vēsturiski piesātinātu informāciju par
latviešu karavīru dzīvesziņu no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām.
Koncerta laikā dziesmu
pavadījumam tiks izmantoti latviešu tautas mūzikas
instrumenti – dūkas, kokles, bungas, ģīgas, kā arī
akustiskie jaunāku laiku
mūzikas instrumenti –
akordeons,
harmonikas,
ģitāra. Uzveduma pamattēmas, par kurām tiek
stāstīts, papildinot dziesmas, ir latviešu karavīrs

Balvu Kultūras un atpūtas centrā
Līdz 26.novembrim foajē telpā un 2.stāvā skatāma Latgales
fotogrāfu biedrības prezentācijas ceļojošā izstāde.
11.novembrī plkst.17:00 Vakara junda Pieminekļa laukumā
„Lai cerība, paļāvība un sirdsspēks” (K.Ulmanis).
11.novembrī plkst.18:00 Lāčplēša dienas koncerts „Sirdsspēks”.
Piedalās jauktais koris „Ezerkrasts”, Kubulu jauktais vokālais
ansamblis, Mūzikas skolas vijolnieku ansamblis.
13.novembrī Pateicības vakars KAC mākslinieciskās
pašdarbības kolektīvu un kursu dalībniekiem.
18.novembrī plkst.19:00 Valsts proklamēšanas dienas
sarīkojums „Karogs sarkanbaltsarkans lai sauc mājās...”
Piedalās vīru kopa „VILKI”, bērnudārza „Sienāzītis” zēni,
jauniešu deju kolektīvs „Rika”. Latviešu spēlfilmas „Vienīgā
fotogrāfija” demonstrējums.
18.novembrī plkst.22:00 Deju vakars kopā ar grupu „Zeļļi”.
25.novembrī plkst.19:00 Kinopunkta 8.filma. Divas 2010. gadā
Latvijā ražotās dokumentālās filmas “Kā Tev klājas, Rūdolf
Ming?” (rež. R.Rubīns) un “Homo@LV” (rež. K.Goba).
26.novembrī plkst.17:00 Dzejas draugu kopas otrā tikšanās.
28.novembrī plkst.16:00 Pirmā Adventa pasākums „IEDEDZ
GAISMU!”
28.novembrī plkst.17:00 Gaismu iedegšana lielajā eglē laukumā
pie Kultūras un atpūtas centra.

kā tautas vitālā spēka
simbols, senais karavīru
apģērbs, ieroči, sadzīves
priekšmeti, mūzikas instrumenti, latviešu karavīrs
pirmā un otrā pasaules karā.
Stāstījumi tiks papildināti
ar uzskatāmiem priekšmetu
atdarinājumu demonstrējumiem, savukārt dziesmas
– ar fotoprojekcijām.
18.novembrī ap pulksten
21:20 Kultūras un atpūtas

centra Mazajā zālē būs
iespēja noskatīties latviešu spēlfilmu „Vienīgā
fotogrāfija”. Šī filma, balstoties uz vēstures liecībām
un dokumentiem, tapusi
pirms diviem gadiem. Filmā atainoti 1918.gada vēsturiskie notikumi – tas, kā
daži cilvēki vienas nakts un
pus dienas laikā piepildīja
latviešu tautas ilgi loloto
sapni par neatkarību.

Kafija vientuļajiem iedzīvotājiem
Latvijas Sarkanā Krusta Balvu komiteja, Raiņa ielā 52, Balvos, aicina vecos vientuļos
Balvu pilsētas iedzīvotājus saņemt Sarkanā Krusta un Merild akcijas ietvaros ziedoto
kafiju katru darba dienu no 9.00 līdz 16.00 Balvu novada Bāriņtiesas telpās.
Tālrunis uzziņai 64522978 vai 28301540.

4.decembrī plkst. 18.00 uzņēmēji, iestāžu vadītāji, sabiedriski aktīvi cilvēki laipni
aicināti un gaidīti uz labdarības vakaru “Atver sirdi” Balvu muižā.
Vakaru pavadīsim pateicības un pārsteigumu gaisotnē - klausoties vietējo mākslinieku sniegumā,
dejojot kopā ar grupu “Otto” un sagaidot pārsteigumus.
Dalības maksa 20,00 Ls no divām personām.
Savāktie līdzekļi tiks ziedoti Ziemassvētku akcijai, kuru rīko Latvijas Sarkanā Krusta Balvu
komiteja un Balvu novada Bāriņtiesa.
Akcijas mērķis ir sagādāt Ziemassvētku dāvanas Balvu, Rugāju, Viļakas un Baltinavas novadu bērniem no trūcīgām ģimenēm, lai dāvinātu varbūt vienīgo pārsteigumu un brīnumu šajos
svētkos.
Pieteikties līdz 2010.gada 29.novembrim pa tālr.28301540.
Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Balvu pagastā
17.novembrī Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai
veltīts koncerts.
Balle. Spēlē “Kontrasts”.
Bērzpilī
17.novembrī plkst.19.00 Saieta nama atklāšanas pasākums un
balle ar grupu „Laikam līdzi”.
18.novembrī plkst.21.00 pie saieta nama visi aicināti vienoties
kopējai dziesmai – himnai „Dievs, svētī Latviju!”.
27.novembrī plkst.13.00 saieta namā atpūtas pēcpusdiena pagasta pensionāriem.
Briežuciemā
12.novembrī no plkst.12.00 līdz 15.00 Pasaku diena.
13.novembrī plkst.20.00 Jautrs pasākums ‘’Vīriešu diena
Briežuciemā’’.
20.novembrī plkst.19.00 Valsts svētkiem veltīts koncerts.
Viesojas grupa „Putni” no Rīgas.
Kubulos
Līdz 22.novembrim mazajā zālē apskatāma Daces Teilānes foto
izstāde „Pa novada saules takām”.

Aicina uz Labdarības vakaru
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Krišjāņos
13.novembrī plkst.13.00 pensionāru pēcpusdiena. Aicinājums
līdzi ņemt groziņus un labu garastāvokli.
19.novembrī plkst.19.00 Nautrēnu dramatiskā kolektīva
iestudējumā Rutku Tēva “Inteliģentas meičas”. Plkst.22.00
ballē muzicē “Ginc un Es”.
Tilžā
17.novembrī plkst.20.00 Latvijas dzimšanas dienai veltīts koncerts “Skan mana dziesma Tēvu zemei”.
17.novembrī plkst.22.00 Balle - spēlē ansamblis “Draugi”.
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