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Pūpolu pirkstus liegus
Kārkli jau saulītē
silda.
Līčus, kas sakrāja sniegus,
Palu ūdeņi pilda.
Putniņš, klau, lemešus
vīlē,
Drīzi gavilēs gani.
Sirdīm, kas ziedoni
mīlē,
Gaisā skan Lieldienu
zvani.
(Kārlis Skalbe)

Lieldienas ir vieni no gada labākajiem svētkiem. Gaisma ir atgriezusies, tuvojas pavasaris un ikvi-

ens var atspiesties pret saulē sasilušu sienu, lai saprastu, ka ziema vairs ir tikai atmiņas.
Lieldienas ir Baznīcas gada augstākais punkts, viss iepriekšējais laiks ir bijis kā ievads Kristus
Augšāmcelšanās svētkiem: gaidu pilnais Advents, Jēzus Dzimšanas svētki, gavēnis. Visam ir bijis
viens mērķis — sagatavot kristiešus Lieldienām. Lieldienas jau no seniem laikiem tiek sauktas par
svētku svētkiem. Kā saule ar savu spožumu pārspēj visus spīdekļus, tā Lieldienas ar savu dziļo
cilvēces atpestīšanas noslēpumu paceļas pāri visiem svētkiem ikvienā ģimenē, ik katrā sirdī.

Lai gaišas un svētīgas Lieldienas ikvienā mājā!
Balvu novada Dome un pašvaldība

Jaunas iespējas
pensionāriem
Balvu novada Dome apstiprināja Balvu peldbaseina
maksas pakalpojumus. No šī
gada 1.aprīļa līdz 30.aprīlim
pensionāriem 1stundas baseina, hidromasāžas baseinu
apmeklējums (bez saunas)
darba dienās no plkst. 9.00
– 12.00, uzrādot pensionāru
apliecību, maksās 1,25 Ls.

Pagastos
Tikšanās
Briežuciemā
31.martā Briežuciemā ar
pagasta iedzīvotājiem tikās
novada vadība. Iedzīvotāji
atzinīgi novērtēja feldšerpunkta, kultūras un
izglītības iestāžu darbu.
Sarunas dalībnieki pārrunāja “stipendiātu” darba
nodrošinājumu,
iespēju
izmantot slimnīcas un
pansionāta pakalpojumus.

Balto zeķīšu svētki jau septīto gadu
Pirms septiņiem gadiem
Balvu pilsētā izveidojās
jauna un jauka tradīcija sveikt iepriekšējā gadā Balvu pilsētā dzimušos bērnus.
Domājot par šiem svētkiem,
kopā sanāca Kultūras nama,
Dzimtsarakstu
nodaļas
un pašvaldības aģentūras
“Sociālais serviss” darbinieki. Vēlmi dāvināt baltas zeķītes Balvu pilsētas
mazuļiem izteica Kultūras
nama rokdarbnieču pulciņš
„Mežģis”. No tā arī svētkiem
radās nosaukums „Balto
zeķīšu svētki”.

Ada
jau
bērniem

mazmaz-

Rokdarbnieču pulciņa „Mežģis” dalībnieces Skaidrīte
Šnepere un Aldona Cepurīte
stāsta, ka zeķīšu adīšana
mazajiem
balveniešiem
ir bijis liels prieks un arī
zināma misijas sajūta. Zeķīte
ir ne tikai praktiska, silta
mīļlietiņa, bet arī lieta, kurā
var ielikt pašvaldības sarūpētu
dāvaniņu. Svētku pasākumam
tika adītas ļoti dažādas zeķītes.
Viens pāris zeķu prasījis vienu
pilnu dienu. Pamatdoma bija,
lai zeķītes būtu baltas. Pārējās
nianses bija pašu adītāju ziņā.
Pēdējos trijos gados „Mežģa”
dāmas zeķītes svētkiem vairs
neada. Toties tagad vairāk
laika atliek mazbērnu un
mazmazbērnu „apadīšanai”.
Skaidrītes
kundze
ada
zeķītes mazdēlam, Aldonas
kundze – radu bērniem. No
„Mežģa” dāmām viskuplākais

mazmazbērnu pulciņš esot
Verai Ubagai. Čakla adītāja
ir arī Zelma Šulce. „Mežģa”
rokdarbnieces Balvu Kultūras
un atpūtas centrā kopā
sanāk katru trešdienu. Viņas
priecājas, ka cienījamā vecuma kundzēm piepulcējas arī
jaunas dalībnieces, piemēram,
deviņpadsmitgadīgā
Laura
Keiša. „Mežģis” šogad atzīmēja savu 13 gadu jubileju.
Dāmas saka, ka jūt jaunus
spēkus. Ir iegādātas stelles, kas
dos papildus sparu jaunradei.

Tradīcijas jāturpina

Paldies mūsu bezdarbniecēm
par skaistajām zeķītēm mūsu
Pirmā pasākuma režisore bija
novada pašiem mazākajiem
Ilga Oplucāne. Tika sameklēti
iedzīvotājiem”, saka Balvu
atbalstītāji aptieku un veikanovada pašvaldības Sociālās
lu vidū. Un vēl šogad šo
pārvaldes speciāliste Lolita
atbalstītāju vidū ir Balvu apLaicāne.
tieka, „Ieva – Sil”, Penneres
Katrā pilsētā šos svētkus veido
aptieka, Zeltkalnes aptieka,
savādākus. Arī mums turpmāk
kā arī veikali „Mans Mazais”,
jādomā, kā šo pasākumu
„Balvu Bildes” un grāmatnīcas
veidot interesantu un pieejamu
„Litiņa” un „Stella”.
visiem novada mazuļiem.
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„Balto zeķīšu svētku” organizētāji atzīst, ka šī ir skaista tradīcija. Kādreiz tie bija
pilsētas svētki, tagad tie ir
svētki visam novadam.
„Organizējot šos svētkus jūtam, ka pasākums ir vajadzīgs,
jo kopā ar mazuļiem uz pirmo
iziešanu sabiedrībā ierodas ne
tikai vecāki, bet arī vecvecāki,

brāļi, māsas, krustvecāki un
draugi. Gatavojoties Balto zeķīšu svētkiem, lielu
ieguldījumu zeķīšu tapšanā
šobrīd dod bezdarbnieces.
Šībrīža sociālā situācija un
pašvaldības finanšu iespējas
liek
racionālāk
izmantot
bezdarbnieku
darbaspēku
un Nodarbinātības Valsts
aģentūras finanšu līdzekļus.
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Dome lēma

11.marta
Domes sēde
Lemj par personu ievietošanu pansionātā
Deputāti nolēma ievietot
trīs personas pašvaldības
pansionātā „Balvi”.
Lemj par gadatirgiem
Dome atļāva SIA “Valdis”rīkot
gadatirgus 2010.gadā Balvu
tirgus teritorijā un uz Sporta ielas no plkst. 7.00 līdz
16.00: “Pavasara tirgus” –
15.maijā; “Rudens tirgus” –
18.septembrī.
Lemj par pārvaldniekiem
Uzdeva Saimnieciskajai pārvaldei nodot dzīvojamās mājas Bērzpils ielā 50, Balvos,
(84 dzīvokļi) pārvaldīšanas
tiesības dzīvokļu īpašnieku
pilnvarotajai personai Ņinai
Andrejevai; dzīvojamās mājas Tirgus ielā 5, Balvos,
(12 dzīvokļi) pārvaldīšanas
tiesības - dzīvokļu īpašnieku
pilnvarotajai personai Arkādijam Arhipovam.
Lemj par tirdzniecības
atļauju
Dome nolēma izsniegt IU
„Baltim” atļauju izbraukuma
tirdzniecībai ar rūpniecības
un saimniecības precēm Balvu novada Bērzpils, Tilžas,
Vīksnas un Krišjāņu pagastos.
Atļauj rīkot sporta aktivitātes
Atļāva biedrībai „Sporta

klubs „KUBULI”” līdz 2014.
gada 31.decembrim rīkot 4x4
auto un moto orientēšanās
sporta aktivitātes Balvu novada pašvaldībai piederošajā
nekustamajā īpašumā “Pagastlauki”, ievērojot likumos noteiktos ierobežojumus
un, rakstveidā saskaņojot
piebraucamā ceļa izmantošanu
ar pieguļošo zemes īpašumu
īpašniekiem.
Lemj par līdzfinansējumu
Projekta „Transporta sistēmas
efektivitātes un satiksmes
drošības uzlabošana Balvos,
Bērzpils ielā, veicot autoceļa
P47 Balvi - Kapūne renovāciju
(posmā no Tautas ielas līdz
Balvu administratīvajai robežai)” atbalsta gadījumā,
dome nolēma nodrošināt
līdzfinansējumu 15% apmērā
jeb Ls 202 810. 67 no projekta kopējām attiecināmajām
izmaksām un neattiecināmās
izmaksas Ls 17 726.60, kopā
nosakot Ls 220 537.27. Projekta kopējās izmaksas ir
Ls 1 369 797.70. Projekta
īstenošanas laiks 2010.gada
augusts - 2011.gada decembris. Deputāti nolēma
projekta
līdzfinansējuma
un priekšfinansējuma nodrošināšanai ņemt kredītu
Valsts kasē.
Par pansionātu
Deputāti uzklausīja pansionāta
direktora ziņojumu par pansionāta
“Balvi”
darbību.
Balvu novada pašvaldības
„Pansionāta „Balvi”” direktoram Pēterim Supem uzdeva
līdz 2010.gada 10.maijam

novērst trūkumus, kas minēti
SIA „Zvērinātu revidentu
firmas KAPITĀLS” 2010.
gada 15.februāra ziņojumā,
sniegt atskaiti Balvu novada
pašvaldības Domes 2010.gada
27.maija sēdē par veiktajām
aktivitātēm un sasniegtajiem
rezultātiem trūkumu novēršanā
„Pansionāta „Balvi”” darbībā.
Pašvaldības
izpilddirektorei Intai Kaļvai, Sociālās
pārvaldes vadītājai Anitai
Petrovai un Saimnieciskās
pārvaldes vadītājam Sandim
Pukam uzdeva vienu reizi
mēnesī ziņot Domes sēdē par
SIA „Zvērinātu revidentu firmas KAPITĀLS” 2010.gada
15.februāra ziņojumā norādīto
trūkumu novēršanas gaitu.
Nolemj slēgt līgumu
Nolēma
slēgt
trīspusēju
sadarbības līgumu ar Rīgas
Valsts tehnikumu un Daugavpils Universitāti par sadarbības paplašināšanu un
mācību procesa organizēšanu
Balvu novadā.

25.marta
Domes sēde
Lemj par personu ievietošanu pansionātā
Dome nolēma ievietot vienu
personu „Pansionātā „Balvi””.
Nosaka maksas pakalpojumus
Dome noteica maksas pakalpojumus par izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem.
Apstirpina izglītības iestāžu
izdevumu tāmes

Apstiprināja Balvu novada
pašvaldības izglītības iestāžu
izdevumu tāmes pašvaldību
sasvstarpējiem norēķiniem par
izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem
Apstiprina maksas pakalpojumus
Apstiprināja Balvu kultūras un
atpūtas centra Kubulu pagasta
kultūras nama sniegto maksas
pakalpojumu cenrādi.
Apstiprina Ētikas kodeksu
Apstiprināja Balvu novada
pašvaldības Ētikas kodeksu un
Ētikas komisijas nolikumu.

par nedzīvojamo telpu Vidzemes ielā 2b, Balvos. Atļāva
Saimnieciskajai
pārvaldei
iznomāt minētās nedzīvojamās
telpas, kuru kopējā platība
ir 500.3 m2. Saimnieciskajai pārvaldei uzdeva noslēgt
nedzīvojamo telpu nomas
līgumu ar biedrību “Latgales
aparātbūves
tehnoloģiskais
centrs” par šīm telpām
uz laiku līdz 2014.gada
31.decembrim.

Deleģē pārstāvi
Deleģēja Sociālās pārvaldes
vadītāju
Anitu
Petrovu
pārstāvēt pašvaldības intereses
reģionālās sociālo pakalpojumu attīstības programmas
sagatavošanā un apspriešanā.
Uzdeva A.Petrovai koordinēt
rīcības plāna izstrādi, kādā
veidā pašvaldība programmu pieņems izmantošanai
turpmākajā darbā.

Lemj par dalību projektā
Deputāti nolēma piedalīties
Ziemeļvalstu un Baltijas
valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija”
izsludinātajā projektu konkursā ar projektu „Tīkla veidošana, lai veicinātu pieredzes un
labās prakses apmaiņu starp
Balvu pašvaldību Latvijā,
Giskes pašvaldību Norvēģijā
un Lieksas pašvaldību Somijā”. Projekta atbalsta gadījumā
nodrošinās līdzfinansējumu
30% apmērā jeb 3134,13 EUR
no izmaksām 10 447,10 EUR.

Pēc paša vēlēšanās atbrīvo
no amata
Dome atbrīvoja Oskaru Keišu
no Kubulu pagasta pārvaldes
vadītāja amata ar 2010.gada
31.martu sakarā ar darbinieka
uzteikumu. Līdz jauna pagasta
pārvaldes vadītāja iecelšanai
amatā, pārvaldes vadītāja
pienākumus pildīs izpilddirektore Inta Kaļva.

Par simbolikas virzīšanu
Ņemot vērā Latvijas valsts
Heraldikas komisijas ieteikumu un sabiedriskajā apspriešanā par Balvu novada
simboliku pausto iedzīvotāju
viedokli, deputāti nolēma
virzīt Astras Ločmeles – Ambarovas izstrādāto Balvu novada ģerboņa skici izskatīšanai
LR Kultūras ministrijā.

Nosaka nomas maksu
Deputāti noteica nomas maksu
Ls/m2 4.84 (ar PVN 21%)
mēnesī, tai skaitā maksa par
komunāliem pakalpojumiem,

*Ar pilnu Domes lēmumu un
pielikumu tekstu var iepazīties
www.balvi.lv vai
Balvu novada pašvaldībā,
Bērzpils ielā 1a, Balvos

Balvu novada speciālisti pieredzi smeļas Igaunijā
26.martā Balvu novada pagastu pārvaldnieki un iestāžu
vadītāji pabija pieredzes
apmaiņā Igaunijā - Lasvas
pašvaldībā.
Lasva ir neliela pašvaldība
Igaunijas Dienvidaustrumos:
platība -172,1km2
Iedzīvotāju skaits - 1774
Ciemojoties pirmais pārsteigums
–
pašvaldības
vadītājs Juris Juhansoo, kura
dzimtas saknes meklējamas
Latvijā, lieliski runāja latviski!
Tas ļāva brīvā atmosfērā izrunāt visdažādākos jautājumus.
Vispirms Juris Johansoo viesus iepazīstināja ar pašvaldības
darbu, pieredzi projektu realizēšanā un turpmākajām
iecerēm, tika apsvērta iespēja
turpmāk startēt kā partneriem
kādā no Eiropas fondu projektiem. Tad apmeklējām dažādas
iestādes – skolu, pansionātu,
kultūras namu, topošo tūrisma
centru, kas izvietosies senajā
ūdenstornī.
Patīkami pārsteidza iestāžu
sakārtotība tik nelielā pašvaldībā. Katrā vietā varēja just
pārdomātu, rūpīgu attieksmi,

prasmīgu vecā un jaunā apvienojumu. Skolā – vecais un
jaunais korpuss nepamanāmi
savienojas. Telpu interesantais
krāsojums rada jauku noskaņu.
Skolas direktors pastāstīja,
ka uz šo skolu mācīties brauc
bērni arī no pilsētas un citām
pašvaldībām. No igauņiem
gribētos pārņemt valsts attieksmi pret jauno paaudzi
– katram skolēnam tiek
nodrošinātas
brīvpusdienas
un pašvaldība rūpējas arī par
mācību grāmatām.
Patīkams pārsteigums bija apskatot veco ļaužu pansionātu.
Tas
iekārtots
divstāvu
daudzdzīvokļu mājā, kurā uzturas 25 iemītnieki cienījamos
gados, bet vēl spējīgi paši
pārvietoties un kaut minimāli
sevi aprūpēt. Iepriecināja
dzīvojamo istabu gaišie, saulainie toņi, gaumīgie aizkari,
romantiskais atpūtas stūrītis,
garais lokveida gaitenis, kurš
atgādina ielu.
Šādu pansionātu priekšrocība
ir tā, ka sadzīves apstākļus
iespējams pietuvināt ģimenes
videi, nodrošināt kvalitatīvu
telpu ventilāciju un radīt
mierīgu vispārējo gaisot-

ni. Uzturēšanās izmaksas
pansionātā, līdzīgi kā pie
mums, sedz gan bērni, gan
pašvaldība. Tomēr, kā atzīmēja
pašvaldības vadītājs, viņu
mērķis ir paplašināties, lai
spētu darboties rentabli.
Ļoti īpašs objekts Lasvā –
ūdenstornis – ne uz pusi tik
augsts kā Balvos, bet šeit
plānots atvērt tūrisma centru. Pagaidām šo objektu

var izmantot kā skatu torni.
Tajā pa kāpnēm ved klavieru taustiņu veidā gatavotas
skanošas kāpnes. Uz sienām
– informācija par novadu,
fotogrāfijas. Labā akustika aicina uzdziedāt kādu dziesmu.
Kultūras nams ir neliels, bet
ļoti gaumīgi iekārtots. Kaut
arī rīta stundā te ir kluss,
jaušama darbīgas kultūras
dzīves atmosfēra.

Pārrunājot iespaidus, secinājām, ka ir daudz kopēju
problēmu - nodarbinātība,
sociālie jautājumi, iespēja
vairāk attīstīt uzņēmējdarbību,
piesaistīt finansējumu no dažādiem fondiem. Tomēr katrs
dalībnieks no šī apmeklējuma
varēja smelties kādu ideju,
ierosmi tālākajam darbam.
Iveta Supe,
Balvu Novada muzeja
direktore
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Balvu Mākslas skola Lieldienu gaidās
Balvu
Mākslas
skolas
audzēkņi un skolotāji šīs
Lieldienas sagaida īpaši
darbīgā gaisotnē. Daudzviet
Balvos uzstādīti interesanti
Lieldienām veltīti pilsētvides
objekti, ir zīmēti Lieldienu
stāsti un saņemti apmēram
pustūkstotis ziedu zīmējumu
skolas organizētajam starptautiskajam
konkursam
„Dažādā pasaule”.

Balvu Mākslas skolas kolektīvs un viņu draugi Lieldienu svētkiem ir greznojuši
mūsu pilsētu. Radošajās vides
dizaina darbnīcās „Lieldienas”
darbojās pilsētas skolu bērni.
Zaķus pie 2.pamatskolas
veidoja pašu skolas bērni,
1.pamatskolas bērnu gatavotie zaķi priecē Balvu lielajā
skvērā, Balvu Amatniecības
vidusskolas skolnieku darinājumi sniegu izkausējuši pie
novada pašvaldības ēkas. Arī
valsts konkursam „Nedekorē
–
komunicē”
sagatavoti
„putniņi”, kuri Lieldienās
priecē mūsu pilsētas viesus pie
Mākslas skolas, Teātra ielā 2.

Noformēti arī daudzi skatlogi –
SEB Unibankā, Balvu aptiekā,
Mūzikas skolā, bibliotēkā.

Jaunas izstādes
Balvu Mākslas skolas kolektīvs ir patīkami pārsteigts
saņemot tik daudz darbus, kas
atsūtīti konkursam „Dažādā
pasaule”. Pastnieki nes vēstules
pat no tādām tālām zemēm
kā Ķīna, Filipīnas, ASV,
Norvēģija, Somija, Krievija
un citām valstīm. Ir atsūtīti
vairāk nekā pustūkstotis darbu. Atsūtītos zīmējumus varēs
apskatīt maijā izstādē jaunajās
Balvu novada muzeja telpās.

Arī Mākslas skolas izstāžu
zālē līdz 22.aprīlim skatāmi
audzēkņu darbi, bet pēc tam
tur tiks eksponēti Rēzeknes
Mākslas un Dizaina vidusskolas diplomandu darbi.

Jāpiesakās
meniem

iestājeksā-

Jaunajiem māksliniekiem ir
laiks pieteikties mācībām,
jo jau 21.maijā plkst. 15.00
sāksies iestājeksāmeni. Vairāki
pretendenti jau ir pieteikušies,
tāpēc lūgums nekavēties. Interesanti, ka šī mācību gada
programmā iekļauts arī ieskats
datorgrafikas kursā.

Jelgavā skan Balvu pūtēju orķestra mūzikas valoda
Neskatoties uz lielajiem
pavasara plūdiem, 27. martā
Jelgavas pilsētas kultūras
namā notika III Latvijas
pūtēju orķestru konkurss,
kurā Balvu novadu veiksmīgi pārstāvēja Tautas pūtēju
orķestris „Balvi”.
Konkursā piedalījās 25 pūtēju
orķestri četrās grūtības pakāpju grupās. Pūtēju orķestru
sniegumu vērtēja starptautiska žūrijas komisija, kuras
sastāvā bija Anatolijs Dudins
no Krievijas, Timo Kotilainens no Somijas un Anitra
Tumševica no Latvijas. Pūtēju
orķestris „Balvi” startēja otrās
grūtības pakāpes grupā.

Kā jau ierasts, bez žūrijas
godalgota atzinuma Balvu
orķestris neizpalika. Mūsu
orķestrim - 3. vieta. Pirmo
vietu vietu ieguva Jūrmalas
orķestris, savukārt otro vietu
- rīkotājpilsētas Jelgavas
orķestris „Zelmeri”.
Pūtēju
orķestra
„Balvi”
dalībnieki atzīst, ka cītīgā
gatavošanās konkursam ir
nesusi gaidītos augļus. Šādi
konkursi mobilizē kolektīvu,
dod jaunus, radošus uzdevumus, izvēloties un iestudējot
repertuāru.
Viens no konkursa mērķiem
bija
sekmēt
orķestru
repertuāra
papildināšanu

Skolu pielāgos izglītojamiem
ar īpašām vajadzībām
Balvu novada pašvaldība
Balvu Amatniecības vidusskolā realizē Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda
prioritātes „Infrastruktūra
cilvēku kapitāla nostiprināšanai” pasākumu „Izglītības
infrastruktūra
vispārējo prasmju nodrošināšanai”. Projekta īstenošanas termiņš ir no 2009.
gada 1.jūlija līdz 2010.gada
31.decembrim.
Projekta vispārīgais mērķis
ir
nodrošināt
izglītības
iestāžu pieejamību izglītojamiem un citām personām ar funkcionāliem
traucējumiem.

Īsteno programmu
„PĀRMAIŅU IESPĒJA SKOLĀM”
Balvu 2.pamatskolā turpinās
projekts „Daudz siržu- viena
zeme un valoda”.

Pavasaris pilsētā

Projekta mērķis ir Balvu
Amatniecības
vidusskolas
infrastruktūras
pielāgošana
izglītojamiem un citām personām ar funkcionāliem traucējumiem, veicot renovācijas
un rekonstrukcijas darbus.
Ieguvēji no šī projekta realizācijas būs Balvu pilsētas,
novada un 7 blakus novadu
skolu skolēni, pedagogi un citas personas ar funkcionāliem
traucējumiem.
Projekta rezultātā:
• Izbūvēs uzbrauktuves;
• Ierīkos pašatveramās durvis;
• Izbūvēs lifta konstrukcijas;
•Izbūvēs pacēlāja konstrukcijas;
• Veiks sanitāro mezglu rekon-

ar jauniem latviešu komponistu oriģinālskaņdarbiem.
Konkursā pūtēju orķestris
„Balvi” izpildīja četrus skaņdarbus, no kuriem divi bija
latviešu komponistu komponēti
skaņdarbi:
P.Butāna
„Un miers virs zemes” un
A.Tumševicas „Lībiešu dziesmas”.
„Skaņa ir mūzikas valoda”,
bija konkursa moto, un jāteic,
ka Tautas pūtēju orķestris
„Balvi” šo valodu labi pārvalda.
Gaidīsim nākamos pūtēju
orķestra „Balvi” panākumus!
Laura Komarovska,
TPO „Balvi” dalībniece

strukciju;
• Veiks ēdamzāles grīdas
klājuma ierīkošanu;
• Veiksa iekštelpu apdares darbus;
• Labiekārtos iekšpagalmu
cilvēkiem ar funkcionāliem
traucējumiem;
• Uzstādīs norādes zīmes
cilvēkiem ar funkcionāliem
traucējumiem.
Ir veikts iepirkums uz
renovācijas darbiem. Šos darbus no 2010.gada 15.aprīļa
līdz 2010.gada 15.jūnijam
veiks SIA RCI Gulbene.
85% no projekta izmaksām
finansē ERAF un 15% pašvaldība.
Vilis Žogota, projekta vadītājs
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Projekta mērķis ir skolā izveidot sabiedrības integrācijas
un kultūrmijiedarbības centru.
Tas nodrošinās izglītības,
kultūras, brīvā laika pavadīšanas, sabiedriskos un citus
pasākumus, veicinās tolerances veidošanos nepiespiestā saskarsmē un savstarpējā
cieņā, nodrošinās lietderīgu
brīvā laika pavadīšanu interešu grupām, iepazīstoties
ar latviešu un krievu kultūru,
tās tradīcijām, gan pasākumu
rīkošanā, gan ēdienu gatavošanā, gan tautu tērpu
darināšanā, veicinās valodas
barjeru likvidēšanu, mācot
latviešiem krievu valodu,
krieviem – latviešu valodu.
Lai to varētu izdarīt ir
nepieciešams
labiekārtot
mājturības kabineta telpas,
iegādāties nepieciešamo aprīkojumu galdniecības kabinetam, iegādāties modernu
aprīkojumu valodu apguvei,
iegādāties
nepieciešamo
inventāru interešu grupu
apmācībām.
Balvu 2. pamatskola ir vienīgā
mazākumtautību skola Balvu
novadā un atrodas pilsētas
centrā. Mācības skolā saskaņā
ar izglītības programmām
notiek krievu valodā, bilingvāli
un valsts valodā. Skolā mācās
91 skolēns, strādā 21 pedagogs.
Viens no skolas uzdevumiem
ir saglabāt savas skolas kā
mazākumtautību
izglītības
iestādes īpatnības un tradīcijas,
vienlaikus audzinot cieņu un
pienākuma izpratni pret Latviju.
Skola tiek finansēta no valsts
un pašvaldības budžeta. Esošā
sociālekonomiskā situācija,
izglītības finansēšanas modeļa
„Nauda
seko
skolēnam”
ieviešana, Balvu pilsētas
ģeogrāfiskais
izvietojums
- pierobeža, attālums no
lielajām pilsētām, ir faktori,
kas ierobežo iedzīvotāju, īpaši
bērnu un skolēnu izglītības,
sociālās aktivitātes, brīvā laika
pavadīšanas iespējas.
Balvos ir zems nodarbinātības
un iedzīvotāju ienākumu
līmenis, līdz ar to ievērojama
iedzīvotāju daļa, tajā skaitā
bērni un skolēni, cieš no
sociāla rakstura problēmām.
Šajos apstākļos liela nozīme
ir saskarsmei, tai skaitā
starpkultūru saskarsmei, kas
veicina toleranci un izpratni
par sabiedrības daudzslāņainību, palīdzot cilvēkiem
pārvarēt sociālo atstumtību.
Projekta
realizācijas
un
plānoto
aktivitāšu
ieviešana dos ieguldījumu
sabiedrības
integrācijas,
sociālās
aktivitātes
un

kultūrmijiedarbības
attīstīšanas jomā.
Bērniem un skolēniem tiks
nodrošināta iespēja lietderīgi
pavadīt laiku ārpus stundām,
apgūstot prasmes, kas turpmāk
sekmēs profesionālās karjeras
izvēli, kā arī iesaistīties valodu apguves grupās. Šādās
valodu apguves grupās varēs
iesaistīties arī pieaugušie,
tā
sekmējot
iedzīvotāju
vairākvalodību, līdz ar to
veicinot valodu kompetentu
lietošanu saziņā, mūžizglītībā
un kultūru dialogā.
Tā kā jaunās tehnoloģijas aizvien vairāk ienāk sabiedrības
informācijas apritē, aizvien
populārāka kļūst e-klases
sistēmas ieviešana izglītības
sistēmā, bet konkrētajā vidē
tomēr nav tik attīstīta, jo ne
visiem mājās ir pieejams dators un internets. Izveidojot datorlietotāju interešu
grupu, pieaugušie (vecāki)
sadarbībā ar saviem bērniem
un skolotājiem apgūs un pilnveidos šīs prasmes.
Skola ir krievu kultūras centrs
Balvu novadā. Skola sadarbībā
ar citām Balvu skolām un
pašvaldību ir iesaistījusies
sadarbības projektos. Skolai ir izveidojusies ļoti cieša
sadarbība ar Krievu kultūras
biedrību „Razdoļje”.
Šobrīd Balvu 2.pamatskolā
norit mājturības kabineta remonts, top mēbeles šim kabinetam, tiek iegādāts aprīkojums.
Valodu
un
informātikas
skolotājas priecē iegādātie
datorkomplekti,
projektors,
portatīvais dators, ekrāns un
CD atskaņotājs.
Tad, kad būs pabeigts remonts
un aprīkoti kabineti, projekts
turpināsies ar ārpusstundu
aktivitātēm skolēniem, kā arī
mūžizglītības un amata prasmju pilnveidi pieaugušajiem
neformālajā izglītībā. Skolēni
pēc mācību stundām varēs
apvienoties interešu grupās
un lietderīgi pavadīt brīvo
laiku. Varēs tikt nodrošinātas
gan grupu, gan individuālās
nodarbības.
Projekta ietvaros paredzēta
latviešu un krievu valodas
apguve, ilgtspējas kontekstā to
varēs izmantos arī svešvalodu
apguvē, tā veicinot starpkultūru
saziņas procesu.
Interesanta ir ideja par
pieaugušo apmācību par
mājsaimniecību lomu sabiedrībā, pilnveidojot prasmes, kas
spētu risināt privātos ekonomiskos un sociālos jautājumus,
kas šajos sociālekonomiskajos
apstākļos ir būtiski.
Terēza Čudarkina,
Balvu 2.pamatskolas
direktore
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Paziņojums
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
1.punktu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturto
daļu un Reģionālās attīstības likuma 13.pantu, Balvu novada
Dome 2010.gada 1.martā ir pieņēmusi lēmumu “Par Balvu
novada Attīstības programmas 2011.- 2017.gadam izstrādes
uzsākšanu”. Atbildīgais par programmas izstrādi ir pašvaldības
izpilddirektore Inta Kaļva.
* Ar pilnu Balvu novada Domes lēmuma tekstu un pielikumu Nr.1
var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.
lv sadaļā “Lēmumi” vai Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils ielā
1a, Balvos.

Balvu Mūzikas skola paziņo,
ka no 10.aprīļa katru sestdienu no 12.00 līdz 13.00 notiks bezmaksas konsultācijas
bērniem, kas vēlas mācīties
klavieres, vijoli, akordeonu,
pūšaminstrumentus, sitaminstrumentus.
Iestājpārbaudījums
notiks trešdien, 2010.gada
2.jūnijā plkst.17.00. Sīkāka
informācija:
29169345,
64521095

Iespēja apgūt akvakultūras pamatus
7.aprīlī plkst. 15.00 Balvu Tālākizglītības centrā,
Partizānu ielā 16, notiks
informatīvā diena, kurā
uzzināsiet par vienreizēju
iespēju - pirmo reizi apgūt
licencētu
profesionālās
pilnveides programmu –
akvakultūras pamati.
Programmas apguves laikā
varēsiet iegūt zināšanas par:
· Akvakultūras sistēmās audzējamu objektu bioloģiju,
tehnoloģijām un procesiem,
· Kā izveidot un vadīt
mūsdienīgu
akvakultūras
uzņēmumu videi draudzīgā
drošas ražošanas režīmā.
· Akvakultūras biotehnikas un
ūdens kvalitātes jautājumiem.
· Zināšanas un izpratni par
dzīvo, dabīgo un mākslīgo
barību akvakultūru audzēšanā.
· Dzīvās barības ieguvi
akvakultūras
tehnoloģijās,
kā arī ar rūpnieciski ražotās
barības sastāvu formulēšanu,
izmantojamām tehnoloģijām,
raksturojumiem un kvalitāti.
· Akvakultūru
barošanas

sistēmām, to izvēli, iekārtām,
kā arī labas barošanas praksi
vides kvalitātes un ekonomikas principu nodrošināšanai.
· Akvakultūras zivju un
vēžu slimībām, to cēloņiem,
izplatību
un
profilakses
pasākumiem.

plānošanu.
· Iegūsiet zināšanas par
iespējamo akvakultūru pārstrādi un par to lietderību
uzturā.
· Jums veidosies priekšstats
par akvakultūru kā pamatu
sabalansēta uztura lietošanā.

Apgūstot mācību programmu:
· Iepazīsieties ar dīķsaimniecību veidiem un struktūru, dīķu
hidrotehniku,
saimniecības
plānošanu un ierīkošanu;
zivju audzēšanas biotehnisku, dīķu apkopi, inventāru un
dīķsaimniecības vadīšanu.
· Iegūsiet zināšanas, izpratni un jaunāko informāciju
par
sasniegumiem
videi
draudzīgu un ekspluatācijā
drošu recirkulācijas akvakultūras sistēmu uzbūvi un
darbību, to komponentiem,
aparātiem,
bioķīmiskiem,
biotehnoloģiskiem un ķīmiskiem procesiem, materiālu
un
enerģijas
plūsmām
sistēmās.
· Iegūsiet zināšanas par
akvakultūru
piedāvājumu
tirgū un pārdošanas procesa

Mācību programmā ir ietverts
trīs dienu praktisko apmācību
kurss Polijā:
Kompānija „Aqua Aller” –
zivju barības ražotne;
Vairākas dīķsaimniecības: dīķu
akvakultūra un recirkulācija.
Būs
iespēja
apmeklēt
rūpnīcu, kas ražo iekārtas
dīķsaimniecībām (barotavas,
kompresorus, baseinus utt.)
Mācību
200 Ls.

maksa

Mācību ilgums 164
dēmiskās stundas.

Mykoob mācību sociālais tīkls
ir būtisks atbalsts skolām,
kas uzlabo un modernizē
mācību procesu. Ieviešot
šo informācijas sistēmu, ir
iespējams pilnībā aizstāt tradicionālo papīra žurnālu ar
elektronisku vērtējumu un
apmeklējumu reģistru, padarot
mācību procesu vienkāršāku
un strukturizētāku.
Izglītojamo vērtējumi un
apmeklējums tiek attēlots
gan grafiski, gan tabulās.
Vecākiem ir iespēja saņemt
informāciju par vērtējumiem
un kavējumiem uz mobilo
tālruni. Pedagogiem semestru
noslēgumos automatizēti tiek
aprēķinātie vidējie vērtējumi,
tādā veidā atvieglojot liecību
sagatavošanu. Skolas var
BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 1 reizi mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl. Nr. 90009115622

pašrocīgi sastādīt stundu plānu.
Līdz ar to vecāki ir vienmēr
informēti par izmaiņām bērna
dienas grafikā.
Vecākiem paredzēts uzskatāmi attēlots bērnam uzdoto mājasdarbu saraksts,
lai pamudinātu izglītojamo
pildīt mājasdarbus. Katram
mājasdarbam vai kursa darbam ir norādīts izpildīšanas
datums, tematika un apraksts,
lai nodrošinātu skolēnu ar
izpildāmo darbu sarakstu.
Iekšēja saziņas sistēma ir
veids, kā veicināt pedagogu,
bērnu un vecāku komunikāciju. Šajā sistēmā kontaktu
saraksts katram lietotājam
ir izveidots automātiski. Tas
nozīmē, ka katram vecākam
kontaktu sarakstā ir visi pedagogi, kas viņu bērniem māca
kādu priekšmetu.
Pedagogiem ir iespējams
pievienot mācību materiālu
visdažādākajos formātos – dokumentus, attēlus, tabulas, tāNorēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

aka-

Par
programmas
apguvi
tiks izsniegts valstiski atzīts
izglītības dokuments: apliecība
par profesionālās pilnveides
izglītību.

Vērtīgs seminārs skolotājiem
Pagājušajā nedēļā Balvu
Tālākizglītības centrā Balvu,
Baltinavas un Viļakas novadu skolu pārstāvjiem tika
prezentēts mācību sociālais
tīkls Mykoob.

aptuveni

dā veidā nodrošinot skolēnam
pieeju mācību materiāliem
no jebkura datora ar interneta
pieslēgumu. Izglītojamie veiktos mājasdarbus var iesniegt
pedagogam, ielādējot tos
sistēmā.
Balvu 2.pamatskolas direktora vietniece izglītības jomā
L.Leišavniece pēc semināra
atzina, ka skolotājiem un skolas vadībai būs iespēja ātrāk
un efektīvāk veikt mācību
sasniegumu un kavējumu
analīzi, sastādīt nodarbību
plānu, tomēr šis pasākums
rosināja arī pārdomas par to,
cik gatavas ir mūsu skolas
jaunās mācību sociālās vides
ieviešanai. Veiksmīga mācību
sociālās vides ieviešana skolās
tiktu nodrošināta tad, ja visos mācību kabinetos būtu
pieejams dators ar interneta
pieslēgumu.
Terēza Čudarkina,
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes Vispārējās izglītības
speciāliste

Reģistrācijas
numurs
000703136
Bezmaksas

AFIŠA
Balvu Kultūras un atpūtas centrā
4.aprīlī plkst.15:00 Muzikāls sveiciens Pavasara saulgriežus
„MŪZIKAI NOLEMTIE”. Koncertā piedalās grupa „Leijerkastnieki”, TPO „Balvi”, vokālais ansamblis „Pārdomu
Vējš”, BVĢ meiteņu vokālais ansamblis, senioru deju kopa
„Luste”. Ieeja bezmaksas.
4.aprīlī plkst.20:00 Deju vakars – kafejnīca. Muzicē Ainārs
Lipskis (Ludza). Ar Lieldienu jautrībām izklaidē Trīne no
Valmieras. Iespējams rezervēt galdiņus, darbosies kafejnīca.
Ieejas maksa līdz pulksten 22:00 Ls 2,-, vēlāk Ls 2,50.
5.aprīlī plkst.14.00 Balvu Tautas teātra studijas izrāde - E.Vulfs
“Liel-Ceros būs kāzas”. Ieejas maksa Ls 1,-.
8.aprīlī plkst.12:00 Labdarības pasākums. Latvijas leļļu teātra
izrāde ”Viena maza turku pupa”. Ieeja bezmaksas.
10.aprīlī plkst.16:00 Starpnovadu deju kolektīvu skate –
lielkoncerts.
15.aprīlī plkst.15:00 Dejas izrāde ”Sprīdītis,,. Piedalās dejas
atbalsta fonds ,,Zvaigžņu aka,, (Rīga).
16.-23.aprīlī Balvu Valsts ģimnāzijā Starpnovadu vizuālās un
lietišķās mākslas pulciņu darbu konkurss - izstāde.
17.aprīlī Sarīkojums jauniešiem. Hip-Hop apvienības „Bro
Records” diska „Pazaudētie Austrumi” prezentācija.
21.aprīlī plkst.10:00 Balvu pamatskolā Zinātnisko darbu ievirzes konkurss „Kāpēcīši”.
22.aprīlī plkst.16:00 Liepājas Leļļu teātra viesizrāde – Varis Siliņš „Snurķa piedzīvojumi”. Ieejas maksa Ls 1,- , biļešu
iepriekšpārdošana no 6.aprīļa.
24.aprīlī Lielā valsts pavasara talkas diena.
Atpūtas vakars - kafejnīca.
30.aprīlī plkst.19:00 Grupas ,,Eolika,, jubilejas koncerts.
Balvu pagasts
4.aprīlī plkst.19.00 Balvu pagasta dramatiskā kolektīva
pirmizrāde E. Vulfs „Dzīvē kā dejā”. Režisore Vaira Resne.
Ieeja: bezmaksas.
4. aprīlī plkst.22.00 Lieldienu balle. Spēlē ‘Kontrasts”. Ieeja:
bezmaksas.
Bērzpils pagasts
5.aprīlī plkst.18.00 Izrāde pēc R.Blaumaņa motīviem “Trīnes
grēki”. Izrādi spēlē Tilžas vsk. 12.klase. Ieeja: Lieldienas ola,
kura pēc izrādes piedalās loterijā.
10.aprīlī plkst. 22.00 Balle. Spēlē grupa “Nakts ekspresis”.
Ieeja no plkst.22.00- 22.30 – Ls 1, vēlāk Ls 1.50.
Briežuciema pagasts
4.aprīlī plkst.20.00 SVINAM LIELDIENAS! Koncerts, dejas
ar grupu ‘’ Draugi”. Ieeja brīva.
Kubulu pagasts
4.aprīlī plkst.19.00 LIELDIENU KONCERTS. Plkst.21.00
BALLE. Spēlēs “Pienenīte” Ieeja Ls 1. Līdzi var ņemt
groziņus.
Vīksnas pagasts
5.aprīlī plkst.14.00 Vīksnas pamatskolā Pavasara saulgriežu
koncerts. Koncertu sniegs Balvu Kultūras un atpūtas centra
mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi.

Balvu peldbaseina darba laiks Lieldienās:
•
•
•
•

Redaktors
Modris Teilāns
Redakcijas adrese:
Bērzpils iela 1A,Balvi

2.aprīlī
3.aprīlī
4.aprīlī
5.aprīlī

-

Lielajā Piektdienā - slēgts
no 10:00 līdz 22:00
Pirmajās Lieldienās - slēgts
no 10:00 līdz 22:00
Būsiet gaidīti!

Tirāža: 5000
eksemplāri

Publicētie materiāli ne vienmēr atspoguļo
redakcijas viedokli. Par faktu, skaitļu
pareizību, kā arī par sludinājumu tekstiem
atbild to autors.
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