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Lepojamies ar labākajiem skolēniem

Mācību gadu ieskandina skolas zvans, bet par tā beigām liecina
līksmās putnu dziesmas, ziedošie dārzi, siltie saules stari un diena,
kad tiek godināti mūsu talantīgākie un centīgākie skolēni, kas Balvu
novada vārdu godam nesuši valsts līmenī.
28.maijā Balvu novada Domē tās priekšsēdētājs Andris Kazinovskis sveica valsts mācību priekšmetu olimpiāžu laureātus un
viņu skolotājus. Klātesošos uzrunāja arī Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes vadītāja Iveta Tiltiņa, novada Domes sabiedrisko attiecību
speciāliste Lauma Raciborska, dziesmas laureātiem veltīja Astra
Ločmele – Ambarova. Pedagogu vārdā paldies par sadarbību Domei
teica Valentīna Pužule. Vēlāk Balvu muižas zālē tika godināti 43
profesionālās ievirzes un interešu izglītības audzēkņi, 16 viņu pedagogi, kā arī 1 vispārizglītojošās izglītības iestādes skolēns un 2 pedagogi,
kuri guvuši atzīstamus rezultātus. Klātesošos uzrunāja Balvu novada
Domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis un Izglītības, kultūras un
sporta pārvaldes vadītāja Iveta Tiltiņa. Ar muzikālu sveicienu priecēja
Balvu Mūzikas skolas 6.klavieru klases audzēknis Dāvis Lāpāns un
Balvu Amatniecības vidusskolas jauktais koris.
Paldies jums, skolēni, vecāki un pedagogi, par panākumu
kaldināšanā ieguldīto laiku un enerģiju!

Vispārējā izglītība – valsts mācību priekšmetu olimpiāžu laureāti
Vārds, uzvārds
Arturs
Buzijans
Darja Ivanova
Guntars
Pužulis
Modris
Martinovs

Izglītības iestāde

Balvu Valsts ģimnāzija
Balvu Valsts ģimnāzija
Balvu Valsts ģimnāzija
Balvu Amatniecības
vidusskola

Balvu Mūzikas skola
Annija Anete Logina
Dāvis Lāpāns
Lāsma Vītola
Pedagoģes Jeļena Agafonova,
Zoja Zaharova
Darja Ivanova
Pedagogi Egons Salmanis,
Egita Salmane
Eduards Lipāns
Pedagogi Edvīns Timošenko,
Ina Iļjučonoka

Sasniegums
Atzinība valsts vācu valodas
olimpiādē 10.-12.klašu skolēniem
Atzinība valsts krievu valodas
(svešvalodas) olimpiādē 10.-12.
klašu skolēniem
III vieta valsts vides projektu
olimpiādē 8.-12.klašu skolēniem
I vieta Atklātajā mājturības un
tehnoloģiju olimpiādē

Pedagogs
Alina Vestfale
Līvija Bukovska
Valentīna Pužule
Dzintars Putniņš
Aigars Noviks

2. vieta konkursā „Talants Latvija”
2.vieta VI Jēkaba Graubiņa Jauno pianistu konkursā
3. vieta stīgu instrumentu spēles konkursā „Itāļu vecmeistari
jaunatnei”
3.vieta 17. Latvijas mūzikas skolu Pūšaminstrumentu un
sitaminstrumentu izpildītāju konkursā un
2. vieta konkursā „Talants Latvija”
2. vieta konkursā „Talants Latvija”

Balvu Mākslas skola
Alīna Logina

2. vieta datorgrafikas izstādē – konkursā „Burtu spēles”

Olafs Deņisovs

Uzvara bērnu un jauniešu dizaina konkursā „Mans tautiskais
T-krekls”

Pedagoģe Anita Putniņa
Raina Bankova

Laureāta diploms 17.Starptautiskajā mākslas konkursā „Manas tautas
etnoloģiskais apģērbs un folklora”

Pedagoģe Elita Eglīte

Interešu izglītība

Dana Slišāne
Sigita Kokoreviča
Edgars Pundurs
Linards Vaivods
Valērijs Cvetkovs
Valfrīds Cvetkovs
Pedagoģe Anita Pakalnīte
Sonora Logina
Laura Šapale
Pedagoģe Daiga Jēkabsone

1.pakāpe tradicionālās dziedāšanas valsts konkursā „Dziedu
dziesmu, kāda bija”

1.pakāpe tradicionālās dziedāšanas konkursā „Dziedu dziesmu,
kāda bija”
2.pakāpe tradicionālās dziedāšanas konkursā „Dziedu dziesmu,
kāda bija”
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Domes priekšsēdētāja sleja

Andris Kazinovskis,
Balvu novada
Domes priekšsēdētājs
Ik pa brīdim izskan pārmetumi Latgalei un arī Balvu novadam par
to, ka pašvaldības nerada darba vietas, neattīsta ražošanu.
Atbilde ir sekojoša.
Pirmkārt, pašvaldībām pašām ar likumu nav atļauts nodarboties
ar uzņēmējdarbību. Otrkārt, likumdošana pašvaldībām paredz vienīgi
sekmēt uzņēmējdarbību un to atbalstīt.
Balvu novada pašvaldība cenšas to ievērot.
Kāpēc neattīstās ražošana Latgalē un Latvijas attālākajās vietās?
Uz šo jautājumu atbilde meklējama valsts politikā, kura nesniedz pietiekamu atbalstu, lai šīs ekonomiski nelabvēlīgākās teritorijas varētu
pietiekami efektīvi attīstīties. Šis atbalsts varētu izpausties nodokļu
diferencēšanā jeb to atlaidēs, papildus investīciju ieguldīšanā gan
ražojošajā , gan apkalpojošajā sfērā, piemēram, maksājot šo teritoriju
iestādēs strādājošiem skolotājiem, ārstiem un citiem speciālistiem
lielākas algas, kā arī paredzot lielāku atbalsta intensitāti Eiropas
struktūrfondu īstenošanā.
Tā visa nav.
Pašvaldības, arī mūsu novadā, dara visu iespējamo, lai sekmētu
nodarbinātību savās teritorijās. Tas ir pretēji Eiropas Savienības
šobrīd piekoptajai politikai, ka pēc krīzes visās jomās un vietās
ir jāsamazina tēriņi un jāekonomē, bet nevis jāiegulda attīstībā (šo
nostāju visspēcīgāk atbalstīja Vācijas kanclere Angela Merkele un
bijušais Francijas prezidents Nikolā Sarkozī), un mūsu valdības
nostājai, kas diemžēl atbalstīja šādu Eiropas politiku. Par to liecina
kaut vai fakts, ka pēdējos gados mūsu valsts budžetā nebija sadaļas
investīcijām un kopējais valsts institūciju ieguldījums jaunu objektu
būvniecībā bija niecīgs.
Pašreizējā valsts attīstība pamatā gulstas uz pašvaldību un
uzņēmēju pleciem. Daudzas pašvaldības un arī Balvu novads aktīvi
apgūst projektus, būvējot ceļus, renovējot ēkas utt., tā sekmējot
kopējo valsts un novadu attīstību un radot jaunas darba vietas.
Varētu minēt, ka Balvu novada pašvaldības 42 iestādēs strādā 932
darbinieki. Pašvaldībai pieder kapitāldaļas, jeb ir īpašnieki SIA Balvu
autotransports, SIA Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība, AS Balvu Enerģija, PA SAN-TEX, PA Ziemeļlatgales biznesa centrs, kuros
kopā ir nodarbināti 463 darbinieki. Neaizmirsīsim, ka šīs darba vietas
nodrošina visu iestāžu darbību un pakalpojumus, bet to darbinieki
saņem algu.
Būtiski, ka mūsu pašvaldība pērn realizējusi 52 projektus, no kuriem 30 ir noslēgušies, bet šajā pusgadā jau ir īstenoti 39 projekti, no
kuriem noslēgušies 8. Šajos projektos bija nodarbināti 1999 cilvēki,
tanī skaitā 1276 bezdarbnieki. Pie tam ar būvniecību saistīto projektu
realizēšanā papildus ieguvēji ir gan izejvielu un materiālu ražotāji,
gan tirgotāji un piegādātāji. Katrs realizētais projekts ir ieguvums
gan novadam kopumā, gan daudziem iedzīvotājiem individuāli, dodot viņiem iespēju strādāt un gūt ienākumus. Arī Balvu veikalos un
tirdzniecības vietās priecājas par to, ka ir pietiekami daudz pircēju,
kuri par nopelnīto var atļauties daudzas preces.
Tas ir ļoti konkrēts pašvaldības ieguldījums uzņēmējdarbības
attīstībā. Ja uz brīdi iedomātos, ka pašvaldība un tās iestādes neveic
savas funkcijas un arī nerealizē projektus, tad nav grūti iztēloties, ka
viss būtu apstājies.
Balvu novada pašvaldības politika un mans uzskats šobrīd ir, ka
krīze ir pārvarama tikai aktīvi darbojoties, radot papildus darba vietas,
kas dotu iespēju strādāt uzņēmumiem un to darbiniekiem saņemt algas. Tikai taupīt vien un neko nedarīt – tā nav tālredzīga politika. Es
ar zināmu sapratni uztveru jaunā Francijas prezidenta Fransuā Olanda domu, ka nevis tikai jātaupa, bet jāsekmē attīstība. Tas saskan ar
daudzu pašvaldību vadītāju un manu personisko viedokli.

Otram bedri rok, pats iekrīt

Valsts
policijas
Latgales reģiona pārvaldes Balvu
iecirknī ir pieņemts lēmums par
kriminālprocesa , kas bija uzsākts
pēc Sanda Puka iesnieguma par
to, ka 2012. gada 17. janvāra
Ziemeļlatgales laikrakstā Vaduguns
viņam celta neslava, izbeigšanu
noziedzīga nodarījuma sastāva
trūkuma dēļ. Kriminālpolicijas
nodaļas vecākā inspektore majore S. Leišavniece, izskatot lietas
materiālus, kuros ir 10 nopratināto
liecības un saņemtie dokumenti,
pieņēmusi minēto lēmumu.
Lietas materiālos norādīts,
ka nopratinātais Sandis Puks
liecinājis, ka viņš uzrakstījis
iesniegumu policijai ar lūgumu
ierosināt krimināllietu pret Balvu

novada domes priekšsēdētāju
Andri Kazinovski par neslavas
celšanu masu saziņas līdzeklī –
Vadugunī. Ziemeļlatgales laikraksta Vaduguns minētajā rakstā
„Panākumu atslēga nav no zelta
”uz žurnālista jautājumu, cik
konstruktīvs ir opozīcijas deputātu
darbs novada domē, Balvu novada
domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis atbildēja: ”Opozīcijā
šobrīd ir J.Trupovnieks. Atsevišķos
jautājumos pret balso vēl daži
deputāti. Konstruktīvu darbu
nejūtu.Vairāk to varētu nodēvēt
par populismu. Cilvēciski žēl Sanda Puka, tomēr situācija aizgāja
tiktāl, ka viņš atļāvās pacelt roku
pret savu kolēģi.Skaidrības labad
jāsaka, ka problēmas ar Sandi ir

17.maijā Balvu novada Domē
notika kārtējā Domes sēde, kurā
kopumā tika izskatīti 59 jautājumi.
Sēdē piedalījās 9 no 15 deputātiem.
Nekustamie īpašumi
Domes sēdē lielākā daļa
jautājumu bija saistīti ar lēmumiem
par nekutamo īpašumu. Deputāti
lēma par nekustamo īpašumu sadali Bērzpils, Tilžas un Krišjāņu
pagastos, par adrešu piešķiršanu
un precizēšanu, par zemesgabalu Balvu pilsētā izslēgšanu no
līdzvērtīgas zemes kompensācijas
fonda,
par
Balvu
novada
pašvaldībai piekrītošajām zemes
vienībām Balvu pilsētā, par platības
precizēšanu rezerves zemes fonda
zemes vienībai Krišjāņu pagastā,
par zemes ieskaitīšanu rezerves
zemes fondā, par zemes lietošanas
tiesību izbeigšanu, kā arī par
nekustamā īpašuma lietošanas
mērķa noteikšanu zemes vienībai
Kubulu pagastā un par nosaukuma piešķiršanu zemes īpašumam
Vectilžas pagastā. Klātesošie
deputāti, vienbalsīgi nobalsojot
„Par”, atbalstīja lēmumprojektus
arī par zemes nomu Tilžas,
Bērzkalnes, Vīksnas, Vectilžas,
Bērzpils un Balvu pagastā.
Deputāti lēma arī par piecu Balvu
novada zemes gabalu nodošanu
atsavināšanai un par viena zemes
gabala sadalīšanu un nodošanu
atsavināšanai, par nekustamā
īpašuma
sadali
Briežuciema
pagastā, par platības precizēšanu
zemes īpašumam Balvu pagastā,
kā arī par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam
īpašumam Kubulu un Briežuciema
pagastā.
Sociālie jautājumi
Deputāti lēma par trīs personu ievietošanu ilgstošas sociālās
aprūpes institūcijā un sociālo pakalpojumu apmaksu.
Par aizņēmuma piešķiršanu
Domes
sēdē
lēma
par
aizņēmumu Eiropas Savienības
Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) 321
pasākuma
„Pamatpakalpojumi
ekonomikai un iedzīvotājiem” projekta Nr. 11-07-L32100-000246
„Krišjāņu Tautas nama rekonstrukcija” realizēšanai, par aizņēmumu
trīs automašīnu iegādei Balvu novada pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai, kā arī par
aizņēmuma summas precizēšanu
Eiropas
reģionālā
attīstības
fonda projekta „Balvu pilsētas
ielu rekonstrukcija stratēģiski
nozīmīgu objektu sasniedzamības
nodrošināšanai” īstenošanai.
Grozījumi dokumentos
Domes
sēdē
lēma
par
grozījumiem Balvu novada Domes
2011.gada 14.jūlija lēmumā „Par
ēkas Vidzemes ielā 2b, Balvos
nodošanu apsaimniekošanā” un par
grozījumiem Balvu novada Domes
2012.gada 9.februāra lēmumā „Par
personas ievietošanu ilgstošas

sociālās aprūpes institūcijā un
sociālā pakalpojuma apmaksu”. Deputāti nolēma pieņemt
saistošo noteikumu Nr.15/2012
projektu „Grozījumi Balvu novada pašvaldības 13.02.2012.
saistošajos noteikumos Nr.7/2012
„Par Balvu novada pašvaldības
2012.gada budžetu””.
Par dalību projektu iesniegumu konkursā
Balvu novada Domes deputāti
atbalstīja lēmumprojektu par
dalību
projektu
iesniegumu
konkursā Eiropas Kopienas programmas „Eiropas pilsoņiem”
(2007- 2013) 4.darbībā „Aktīvi
Eiropas piemiņas pasākumi” un
līdzfinansējuma
nodrošināšanu
projektam „Politiski represēto
piemiņas saglabāšana” un nolēma
piedalīties šajā konkursā ar minēto
projektu
„Politiski
represēto
piemiņas saglabāšana”, projekta
atbalsta gadījumā, nodrošināt
līdzfinansējumu 30% apmērā
no projekta kopējām izmaksām
un projekta līdzfinansējuma un
priekšfinansējuma nodrošināšanai
ņemt kredītu Valsts kasē.
Par
traktortehnikas
norakstīšanu
Deputāti lēma par atļauju
norakstīt Balvu novada pašvaldības
aģentūras „San – Tex” traktortehniku DT – 75 un JUMZ – 6AKL.
Par akciju
Balvu novada Domes deputāti
lēma par Balvu Sporta skolas
peldbaseina akciju „Lata diena!”.
Tika nolemts noteikt maksu par
baseina un hidromasāžas baseina
apmeklējumu, trenažieru zāles
apmeklējumu vai sāls istabas
apmeklējumu - Ls 1.00 (ar PVN)
vienai personai, Balvu Sporta skolas peldbaseina organizētās akcijas
,,LATA diena!” laikā no 2012.gada
1.jūnija līdz 2012.gada 3.jūnijam.
Par
sadarbības
līguma
slēgšanu
Deputāti
nolēma
slēgt
Sadarbības līgumu ar Baltkrievijas Republikas Dokšicas rajona izpildkomiteju, apstiprināt
Vienošanās starp Latvijas Republikas Balvu novadu un Baltkrievijas Republikas Dokšicas rajona
izpildkomiteju projektus latviešu
un krievu valodās, pilnvarot Balvu novada pašvaldības Domes
priekšsēdētāju Andri Kazinovski
parakstīt sadarbības līgumu starp
Latvijas Republikas Balvu novadu un Baltkrievijas Republikas
Dokšicas rajonu.
Par nolikumu apstiprināšanu
Balvu novada Domes sēdē
tika nolemts apstiprināt Balvu novada pašvaldības administrācijas
struktūrvienību (nodaļu) nolikumus.
Par konsolidētā finanšu
pārskata apstiprināšanu
Balvu novada Domes deputāti
lēma par Balvu novada pašvaldības
2011.gada konsolidētā finanšu
pārskata apstiprināšanu.
Par iestāšanos biedrībā
Lai
atvieglotu,
lēmuma
pieņemšanu
par
iestāšanos
biedrībā „Latvijas Tirdzniecības

un rūpniecības kamera”, uz Balvu
novada Domes sēdi tika uzaicināts
šīs biedrības Rēzeknes nodaļas
vadītājs Juris Guntis Vjakse .
Biedrības
Rēzeknes
nodaļas
vadītājs paskaidroja, ka šajā
uzņēmējus apvienojošā biedrībā
pašvaldības ir vajadzīgas kā partneres, lai aktivizētu uzņēmējus
darbībai, iegūtu plašāku kontaktu loku. No pašvaldības puses
būtu nepieciešams deleģēt personu uzņēmēju uzrunāšanai. Tas
veicinātu tikai labāku sadarbību
starp visām pusēm. Dalības maksa
šajā biedrībā ir Ls 270 gadā.
Deputāti izteica priekšlikumu
deleģēt aģentūru „Ziemeļlatgales
Biznesa centrs” pārstāvēt Balvu
novada pašvaldību šajā biedrībā.
Gala
rezultātā
Domes
deputāti nobalsoja par iestāšanos
biedrībā „Latvijas Tirdzniecības
un rūpniecības kamera”, Reģ.
Nr.
LV40003081501,
adrese
Krišjāņa Valdemāra iela 35, Rīga,
LV 1010 un nolēma uzdot Balvu
novada pašvaldības aģentūrai
„Ziemeļlatgales Biznesa centrs”
pārstāvēt Balvu novada pašvaldību
biedrībā „Latvijas Tirdzniecības
un rūpniecības kamera”.
Par izglītību
Deputāti izskatīja jautājumu un
lēma par izmaiņām Balvu novada
izglītības attīstības programmā.
Tika nolemts papildināt Balvu novada izglītības attīstības programmas 13.sadaļu ar sekojošu ierakstu: „Lai sekmētu uzņēmējdarbības
un reģiona ekonomiskās izaugsmes atbalstu, uzsākt profesionālās
izglītības attīstību Balvu novadā,
izveidojot integrētu izglītības
iestādi, nodrošinot jauniešiem
iegūt profesionālo izglītību un
kvalifikāciju.”.Deputāti lēma arī par
projekta „Par integrētās izglītības
iestādes izveides uzsākšanu Balvu
novadā profesionālās izglītības
attīstībai, uzņēmējdarbības un
reģiona ekonomiskās izaugsmes
atbalstam” rīcības plāna aktivitāšu
apstiprināšanu.
Lai izskatītu ierosinājumu
anulēt uzņēmumam SIA „Ilgvis”
izsniegto alkoholisko dzērienu
mazumtirdzniecības licenci, uz
Domes sēdi tika aicināti SIA „Ilgvis” pārstāvji. Sēdes laikā tika
uzklausīti visu pušu viedokļi un
deputāti nolēma atlikt jautājuma
izskatīšanu līdz nākošajai Domes
sēdei un lūgt SIA „Ilgvis” valdes
loceklim
veikt
pasākumus
nekārtību novēršanai.
Balvu novada Domes sēdes
nobeigumā izpilddirektore Inta
Kaļva sniedza pārskatu par
administrācijas un pašvaldības
iestāžu
darbu
2012.gada
1.pusgadā, kā arī deputātiem tika
sniegta informācija par galvojuma
līgumu „Sia Alba 5” kredītam projekta „Atkritumu apglabāšanas poligona „Kaudzītes” infrastruktūras
attīstība” realizācijai.
Ar pilnu Domes sēdes lēmumu
tekstu var iepazīties www.balvi.
lv, sadaļā Pašvaldība/Normatīvie
akti/Lēmumi.

ilgstošas, varētu teikt „hroniskas”
jau no I.Ņikuļinas un J. Trupovnieka laikiem, disciplīnas pārkāpumi,
problēmas ar alkohola lietošanu.
Ne velti savulaik, būdams
priekšsēdētājs,
J.Trupovnieks
pārcēla visu Saimniecisko pārvaldi
ar S.Puku priekšgalā no bijušās
pilsētas domes administrācijas
ēkas uz pašreizējo novada domes
administrācijas ēku, lai Sandis
būtu vadītāja „acu” priekšā, lai
neklibotu disciplīna. Bet diemžēl
kā zinām, pārkāpumi turpinājās.
Arī es kā vadītājs no savas puses
esmu vairākas reizes runājis ar
Sandi Puku un viņu brīdinājis,
tomēr tas izrādījās veltīgi. Viņš ir
zaudējis manu un pārējo vadītāju
uzticību, bet galvenais – jāpārtrauc

graut novada domes prestižs. Gribu uzsvērt, ka šajā gadījumā nebija
nekādu politisku zemtekstu vai
kontekstu. Disciplīna ir jāievēro
ikvienam.” Lietas materiālos ir arī
citas liecības, kas rāda , ka Sandis
Puks esot darba laikā lietojis alkoholu, kavējis darbu, bijis rupjš pret
kolēģiem, pat pacēlis roku.
Lēmumā
norādīts,
ka
saskaņā ar krimināllikumu pie
kriminālatbildības persona ir
saucama par apzināti nepatiesu, otru personu apkaunojošu
izdomājumu tīšu izplatīšanu masu
saziņas līdzeklī, tajā uzsvērts, ka
konkrētajā gadījumā A. Kazinovskim nebija nodoma par S. Puku
izplatīt nepatiesas ziņas, apkaunot
viņu, celt neslavu. Lēmumā teikts,

ka to, ka S. Pukam ir problēmas
ar alkohola lietošanu, disciplīnas
pārkāpumiem, apstiprina lietā
liecinošo personu liecības, kā arī
Balvu novada pašvaldības iesniegtie dokumenti un ka A. Kazinovska minētie fakti 2012. gada 17.
janvāra laikrakstā Vaduguns nav
izdomāti un nav apzināti nepatiesi.
Kā izriet no S. Puka liecības un
nostājas, no citu liecinieku teiktā
– kas ir pašvaldības darbinieki un
uzņēmēji – visi citi vainīgi, tikai
ne es – Sandis Puks, un pieņemtais
lēmums saka – kas otram bedri
rok, pats iekrīt.

17.maija
Domes sēde
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Es pateicos tev, mīļā, labā skola,
Par rīta sauli, ko mums liki plaukstās:
Mēs paņemam no tavas klases sola
Sev līdz ar sauli sapņu zvaigznes augstās.
Es pateicos tev skolotāj, mans sirmais,
Par sirdi liesmaino, ko tu mums devi:
Tu lielās dzīves ceļā biji pirmais,
Kas atrast mācēji mums pašiem sevi.
Par tavu balto bērzu maigām šalkām,
Kas mūža pavasariem pāri skries,
Par tālu gaitu nebeidzamām alkām
Tev skola vienmēr nāksim pateikties.

3.

Krišjāņu pamatskolai – 100
Absolventu domas par Krišjāņu skolu
Evita Stepāne
Krišjāņu skola man ir kā pirmās mājas, kurās iemācījos veidot teikumus, pirmo reizi dziedāju dziesmas lielas
auditorijas priekšā, tā ir vieta, kur es atrados visu savu bērnību, iepazinos ar saviem draugiem, kuri man ir līdzās vēl
šobrīd. Skola veidoja mani par cilvēku, kas esmu šobrīd.
Mans mīļākais mācību priekšmets viennozīmīgi bija latviešu valoda un literatūra. Iespējams, tas bija skolotāja
nopelns, iespējams, šis priekšmets man vienkārši labi padevās un radīja prieku.
Mans lielākais sasniegums bija pirmā vieta ZPD izstrādē.
No pedagogiem visbiežāk atceros savu pirmo audzinātāju- Ilonu Stepāni Kā skolas 100 gadu jubilejas pasākuma
vadītāju vēlētos redzēt savu skolas biedreni Signi Gabranovu, jo viņa ir pietiekami azartiska, lai pasākumu novadītu
kvalitatīvi un interesanti. Varu arī sevi iedomāties kā šī pasākuma vadītāju).Skolai vēlu vēl ilgus gadus būt par vietu,
kur skan skolēnu ņiprie smiekli, skan dziesmas un dejo rotaļas. Būt par vietu, kur izaug un izglītojas mūsu valsts
nākamie vadītāji.
Par nedarbiem. Īpašus nedarbus nedarījām. Visa klase kopā bijām kustīgi un nemierīgi katru dienu, tāpēc
konkrētu notikumu atcerēties ir grūtāk.
Elīna Rižā
Mācotie Krišjāņu skolā mans mīļākais priekšmets bija matemātika. Tas laikam tādēļ, ka jau ļoti mazai man
vectēvs iemācīja skaitļot ar “skaitīkļiem”, kas man 4 gadu vecumā šķita pasaulē interesantākā lieta. Vēlāk skolā ļoti
viegli padevās uzdevumu risināšana un stundas bija ļoti interesantas. Varbūt tieši tādēļ arī esmu izvēlējusies savu
profesiju.
Kādā no saviem sacerējumiem, ko skolas laikā rakstījām, salīdzināju mūsu Krišjāņu pamatskolu ar dzijas kamolu. Šis nu jau nosirmojušais dzijas kamols rotājas spožākajās varavīksnes krāsās, kuras tajā esam iekrāsojuši
mēs- Krišjāņu skolas skolēni un absolventi. Tajā savīta vairāku paaudžu bērnība, pirmie burti, smiekli un asaras,
viss skaistais, kas noticis neaizmirstamajā skolas laikā. Pa dzīparam vien, tika iekrāsoti šie neaizmirstamie mirkļi,
ko pavadījām kopā. Man šī skola vienmēr asociēsies ar otrajām mājām, jaukiem skolotājiem un jautriem klasesbiedriem.
3Ar klases biedriem piedalījāmies dažādās sporta sacensībās, bet ,diemžēl , ne viss kolektīvs. Piedalīšanās
Zinātniski pētniecisko darbu konferencēs un olimpiādēs bija mani lielākie sasniegumi Krišjāņu pamatskolā.
Ja jāsaka, kuru skolotāju visbiežāk atceros, tad - neapšaubāmi mūsu mīļo audzinātāju- Austru Naumovu. Viņa
mums vienmēr bija kā otra mamma, kura ar mums sadzīvoja gan priekos, gan bēdās. Vienmēr atbalstīja. Nekad
neatteica un kopā ar mums arī pa kādai ballītei uzrīkoja un devās līdzi uz klases vakariem arī uz citām skolām. Mēs
vienmēr tikām uzklausīti un saprasti. Paldies mūsu mīļajai audzinātājai!
Vēl liels paldies skolotājai Juzefai Stepānei, kura mums iemācīja kārtīgi un atbildīgi darboties, uzturēt stundu
pierakstus kārtībā un uzdevumus pildīt laikā un ar pietiekami lielu rūpību. Pateicoties šai skolotājai vēl šodien pildot
augstskolā matemātikas un fizikas uzdevumus atceros, ka visam ir jābūt rūpīgi sarakstītam un noformētam. Paldies!
Krišjāņu pamatskola ir pelnījusi tikai un vienīgi bērnu smiekliem piepildītas klašu telpas un darba mīlestības pilnas skolotāju sirdis! Novēlu skolai ražīgu mācību procesu vēl ilgus gadus. Lai arī vēl nākamās paaudzes var izdzīvot
savu neaizmirstamo skolas laiku šajā Krišjāņu skolā!
No nedarbiem atceros vienu epizodi, kas ieslēdzāmies klases telpā, kad stunda bija jau sākusies un sēdējām klusi
kā pelītes, lai tikai mūs kāds nepamanītu un neatprasītu mājas darbus.

Krišjāņu skolu nosaukumi

1912.gads pirmo reizi izveidoja Krišjāņos skolu - Krišjāņu
trīsgadīgā skola.
1923. gadā Krišjāņu trīsgadīgā skola.
1928. gadā Krišjāņu četrgadīgā skola.
1935./1936.Krišjāņu sešgadīgā skola. Skolu nosauca par brāļu
Skrindu sešgadīgo skolu.
1940./1941.Brāļu Skrindu sešgadīgo pamatskolu pārdēvē par
Krišjāņu septiņgadīgo skolu.
1960./1961.gadā pāriet uz astoņgadīgo skolu un nosauc par
Krišjāņu astoņgadīgo skolu.
1989./1990. Krišjāņu deviņgadīgā skola.
1991./1992.g.Krišjāņu deviņgadīgā skola tiek pārsaukta par
Krišjāņu pamatskolu.
2009./2010.Krišjāņu pamatskola tiek apvienota ar Bērzpils vidusskolu, tiek izveidota Bērzpils vidusskolas Krišjāņu filiāle.

Skolas tradīcijas – ar tām mēs lepojamies

Gluži kā kļavu lapu krāšņums izdaiļo dabu rudenī, tā arī pasākumi
skolā bagātina mācību procesuskolā.Tradicionālie svētki caurvij
mācību gadu no septembra līdz maijam, no rudens lapu zelta caur
sniegaino ziemu līdz pavasara ziedonim.
Mūsu tradīciju pasākumi: 1.septembris,
ziedu paklāju
svētki,skolotāju
diena,ražas
svētku
izstāde,
ekskursijas,
vēstures konkurss Latvijas gadadienas pasākumā,Mārtiņdienas
pasākums,skolas apkārtnes sakopšana (rudens un pavasara
talkas),Ziemassvētku pasākums ,drošības nedēļa,Meteņdiena,Ābeces
svētki,Lieldienu pasākums,pēdējais skolas zvans, Gada balva,sporta
diena kopā ar vecākiem, izlaidums.

Baiba Martuzāne
Krišjāņu pamatskola man ir neatņemama dzīves sastāvdaļa, kura man ir devusi daudz zināšanu, jaukas atmiņas,
draugus un paziņas. Krišjāņu pamatskolai ir silta vieta manā sirsniņā, to vienmēr atceros ar pozitīvām, krāsainām
un pacilātām atmiņām.
Man matemātika un sports jau no pirmās klases bija mīļākie mācību priekšmeti. Matemātika, ne tikai tāpēc, ka
tā man vienmēr ir padevusies, bet arī tāpēc, ka man patīk rēķināšana, loģiskā domāšana, protams, liela nozīme bija
arī skolotājām (audzinātājai Guntai, Juzefai Stepānei), kuras veicināja patiku pret šo priekšmetu. Un sportiskās
aktivitātes man vienmēr ir patikušas. Sasniegumi sporta sacensībās tikai veicināja patiku pret basketbolu, volejbolu,
vieglatlētiku, u.c. To var dēvēt arī par azartu, sacensību garu, kas manī visu laiku sēdēja (un sēž) - būt labākajai
komandā, gūt visvairāk punktus, aizmest vistālāk, izrēķināt uzdevumu visātrāk, utt.
Mani lielākie sasniegumi bija godalgotās vietas rajona matemātikas, vēstures olimpiādēs, basketbola un
vieglatlētikas sacensībās. 2. vieta Balvu rajona zinātniski pētniecisko darbu konkursā, darbs atzinību ieguva arī valsts
līmenī.
Klases - tā laikam bija vairāk kā veiksme, 4. klasē “LABAS” dienasgrāmatu konkursā uzvarējām un vinnējām
ekskursiju uz Lietuvu.
Grūti pateikt, kuru no visiem skolotājiem atceros visbiežāk, bet viena no tām noteikti ir Juzefa Stepāne, kura man
veicināja patiku pret matemātiku. Skolotāju Juzefu atceros, kā ļoti mīļu, saprotošu skolotāju, kura mācēja izskaidrot
jaunās vielas ļoti saprotami. Skolotājs Vilis Irbītis arī mācēja vielu izskaidrot ļoti saprotami.
Krišjāņu pamatskolai 100 gadu jubilejā novēlu uzplaukt ar jaunu sparu, nākotnē pilnas telpas ar bērnu čalām.
Novēlu skolai arī pēc 5, 10, 15, utt. gadiem kopā pulcēt visus savus bijušos absolventus.
Skolas laikā bija arī nerātnības.Manai klasei “veicās” ar logu izsišanu, varu saskaitīt vismaz 3 gadījumus.
Mans lielākais nedarbs, ja to tā var nosaukt, bija: kā jau parasti zēni ejot garām zvana pogai, to nospieda uz
nepilnu sekundi. Atceros, ka mums nenotika stunda, mēs gaitenī ākstījāmies, es ar izdomāju nospiest to pogu, bet
izslēdzu tikai pēc vairāk nekā 5 sekundēm, visi nobijāmies un aizskrējām uz tukšo klasi.. pārējās klases un skolotāji
laikam uzreiz nepamanīja, ka mācību stundai jābeidzas tikai pēc 15 minūtēm , tā nu sanāca, ka starpbrīdis bija par
15 minūtēm garāks. Vēlāk skolas līnijā tika meklēts vainīgais, bet es nobijusies stāvēju un klusēju. Paldies klasesbiedriem, ka mani nenodeva.
Uz tikšanos 2. jūnijā!
Laura Karole
Man Krišjāņu pamatskola ir vieta, kur es ieguvu pamatus savām zināšanām un izglītībai. Tā ir vieta, kur atgriezties, ja ir vajadzīga jebkāda veida palīdzība - iziet praksi, piemēram. Atmiņas, kas ar to saistās izraisa divējadas
izjūtas. Bija brīži, kad bija ļoti jautri, bija brīži, kad nācās paraudāt.
Mīļākais mācību priekšmets bija angļu valoda. Kā vakar atceros, kad trešajā klasītē , uzsākot šo priekšmetu,
ar lielu gandarījumu parakstīju pierakstu burtnīcu. Iemeslu nevaru izskaidrot, bet droši vien tieši tādēļ tagad pati
mācos par angļu valodas skolotāju.
Lielāka daļa klases ļoti aktīvi piedalījās sporta aktivitātes, sacensībās. godam aizstavējam skolas godu tad vēl
rajona mērogā. Kā arī 9. klasē, manuprāt, ļoti veiksmīgi un interesanti novadījām Ziemassvētku pasākumu, kā arī
uzstājāmies.
Pēc gadiem no pedagogiem visspilgtāk atceros Austru Naumovu - jo viņa bija tā, kas lika pamatus manām angļu
valodas zināšanām un arī pie viņas bija interesanti.
Skolas jubilejā gribēt teikt, ka pats galvenais, lai skola pastavētu vēl tikpat un vairāk, jo mums katram, kas tur ir
mācījusies, tā ir īpaša, un nekad negribētu redzēt to slēgtu.
No nerātnībām prātā brīži, kad kolektīvi bastojām stundas, slēpjoties no skolotājām zem kāpnēm.

Par mūsu skolu 2012. gadā

Krišjāņu skolā - Bērzpils vidusskolas Krišjāņu filiālē – šogad
zināšanas apgūst 31 skolēns pamatizglītības programmu no 1.-9.
klasei un 7 skolēni pirmsskolas izglītības programmu.
Pedagogu kolektīvs: Ilona Stepāne – Bērzpils vidusskolas direktore, Gunta Rižā - Struktūrvienības vadītāja,Līga Baranova, Daiga
Griestiņa , Vija Ločmele, Ēriks Mičulis, Līvija Socka, Iveta Socka,
Adrija Dreimane,Juzefa Stepāne.
Tehniskie darbinieki: Lilita Martuzāne, Antoņina Veselova,
Leontīne Kalneja, Iveta Nagle

2011.gada 1.septembrī pie skolas
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1.jūnijs - Starptautiskā bērnu aizsardzības diena

Saņem Pateicības rakstus par bērnu aprūpi
Jau kopš 1994.gada 15.maija
Latvijā un pasaulē tiek atzīmēts
kā Starptautiskā Ģimenes diena.
Šī diena ikvienam atgādina par
iespēju novērtēt ģimenes sniegtā
atbalsta lomu savu mērķu un
sapņu sasniegšanā.
Balvu novada pašvaldība
katru gadu apbalvo un izsaka
pateicību tiem vecākiem, kuri
rūpējas un sniedz ģimenes siltumu aizbildniecībā paņemtiem
bērniem. Šogad Ģimenes dienas ietvaros Balvu novada
Bāriņtiesas vadītāja Rudīte
Krūmiņa pasniedza Balvu novada Domes Pateicības rakstu
Emīlijai Bankovai un Inārai
Circenei, kuras uzņēmušās
bez vecāku gādības palikušo
bērnu aprūpi, audzināšanu un
izglītošanu,
dodot
bērniem
iespēju augt ģimenē, saņemt atbalstu un mīlestību.
Ināra Circene ir drosmīga,
uzņēmīga sieviete, kura viena pati saimniekodama lauku
saimniecībā
Briežuciema
pagastā, ir atradusi spēku
nodrošināt bez vecāku gādības

Emīlija Bankova

palikušās meitenes Gitas aprūpi.
Savu mīlestību, pajumti un
gādību Ināra devusi arī vēl trīs
bērniem.
Savukārt 84 gadus vecā Tilžas
pagasta iedzīvotāja Emīlija
Bankova 15 gadus apzinīgi veica
aizbildnes pienākumus pār meite-

ni Gunitu, kurai Emīlijas kundze
pat uzcēlusi māju. Emīlija ir čakla
strādniece savā saimniecībā,
kurā tiek apsaimniekoti 58 ha
zemes. Viņa joprojām ir sabiedriski aktīva – dzied Tilžas pagasta folkloras kopā, vasarā
aktīvi iesaistās valsts mēroga

Par skolēnu darbu un atpūtu vasarā
Lai pārrunātu jautājumus
par bērnu un jauniešu atpūtu
vasarā, skolēnu brīvdienās,
par jautājumiem, kas saitīti
ar lietderīgu brīvā laika
izmantošanu, Balvu novada
Domē notika apaļā galda saruna. Domām apmainījās un savus
viedokļus izteica Balvu novada
pašvaldības izpilddirektore Inta
Kaļva, Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Balvu
iecirkņa
priekšnieks Dzintars Čerbakovs, Balvu policijas kārības policijas nodaļas
priekšniece
Rita
Kravale
un kārtības policijas inspektors Ilmārs Vizulis, Balvu novada
pašvaldības
policijas
priekšnieks Ēriks Ločmelis un
Balvu bāriņtiesas priekšsēdētāja
Rudīte
Krūmiņa. Sarunu
vadīja un pierakstīja Balvu
novada
pašvaldības
sabiedrisko attiecību un informācijas
tehnoloģiju nodaļas vadītāja
Ilona Vītola.
„Par bērniem lielākas rūpes ir
jāuzņemas vecākiem, nepietiek
tikai aizsūtīt savu atvasi uz skolu”, uzsākot domu apmaiņu, teica
Inta Kaļva. „Arī vasarā, skolēnu
brīvdienu laikā, vecākiem ir
jāorganizē bērnu laiks, lai tas
būtu sakārtots un lietderīgs.
Laukos bērnus vairāk vai mazāk
iesaista lauku darbos, bet pilsētā
bērni vairāk tiek atstāti savā vaļā.
Un attiecībā uz pārkāpumiem,
tas ir vairāk cīņa ar sekām. Lai
tas tā nebūtu, pašvaldības ,
valsts iestādes un sabiedriskās
organizācijas veic lielu darbu,
lai sekmētu bērnu nodarbinātību,
izglītošanu, kopumā lietderīgu
laika pavadīšanu, arī saturīgu
atpūtu, tai skaitā nodarbošanos
ar sportu. Sakarā ar vasara
pasākumiem jau pērn runājām, ka
mūsu novadā ir maz nometņu. Ja
no 16000 iedzīvotājiem aptuveni
puse ir pilsētā. Jautājums – kur to
garo vasaru pavadīt? Pašvaldība
šogad līdzfinansējumam bērnu
nometnēm ir paredzējusi 2000
latu, darbosies pavisam astoņas
nometnes. Godīgi sakot, to
vēl joprojām ir pamaz. Vasarā

Rudīte Krūmiņa

bērni ļoti vēlas strādāt. Esmu
uzrunājusi vairākus uzņēmējus.
Ļoti gribētos uzteikt uzņēmumu
„Balvi Flora”, kurš regulāri
nodarbina bērnus un arī labi
samaksā. Ir bijusi saruna arī ar
citiem uzņēmējiem. Diemžēl
pašreizējos
finansiālajos
apstākļos nevaram atļauties
sponsorēt bērnu nodarbināšanu,
apmaksājot prakses vietas. Mūsu
novadā ir liels skaits biedrību,
tās varētu vairāk iesaistīt savā
darbībā jauniešus, tostarp arī
brīvprātīgajā darbā. Biedrības
realizē dažādus projektus, kam
adresāts ir jaunieši, un mēs šīs
iniciatīvas tikai atbalstām. Daudz
darba šajā ziņā iegulda Balvu
Bērnu un jauniešu centrs, Balvu Centrālā bibliotēka un citas
iestādes. Iespējas lietderīgai laika pavadīšanai ir, tās tikai plašāk
jāizmanto”.
Ja runā par laukiem, tad
jāsaka, ka mums Domes izglītības
komisijā nesen bija jautājums par
jauniešiem laukos, jo jaunieši
sūdzējās, ka viņiem neesot kur
vakaros pulcēties. Tagad visos
pagastos šim nolūkam ir atvēlētas
telpas. Atsaucība gan nav visai liela, bet šī iespēja joprojām
pastāv. Nerunājot nemaz par
sporta bāzēm”.
Bet attiecībā uz bērnu brīvo
laiku gribu teikt, ka no mūsu
puses ir svarīgi panākt, lai tiktu
ievēroti novada pašvaldības
saistošie noteikumi, kas regulē
prasības attiecībā uz šiem

jautājumiem. Bet te, kā jau teicu,
iestājas vecāku atbildība. Jā , mēs
nosakām kārtību, veicam reidus
un pārbaudes, lai to ievērotu, bet,
ja bērnu policija vēlu naktī vai
apreibinājušos atved mājās, tad
vecākiem ir jāsaprot, kas notiek”
Arī Rudīte Krūmiņa norādīja,
ka vasaras periodā tiešām
palielinās vecāku atbildība.
„Vecākiem jāseko līdzi - vai
bērns ir noteiktā laikā mājās vai
nav, vai nav smēķējis, ostījis
līmi vai benzīnu, vai citādi
apreibinājies, administratīvajā
komisijā nesen skatījām lietu
par to, ka bērni saostījušies līmi.
Svarīga ir vecāku attieksme – nevis pārmest, ka vainīga skola un
citi, bet skatīties, kā uzvedas, ko
dara bērns un sekot, lai līdzīgi
gadījumi neatkārtotos”.
Ēriks Ločmelis informēja,
ka bērnu uzvedības stāvoklis
pēdējā laikā ir uzlabojies,
pašvaldības policijai šai ziņā
nav sevišķi daudz darāmā. Ir
bijušas situācijas, kad kādam ir
jāpalīdz „aizbraukt” uz skolu, bet
citādi stāvoklis normalizējies.
Iestājoties brīvdienām, bērni
vairāk būs laukā un uz ielas,
no laukiem brauks uz pilsētu
un otrādi, veidosies draugu
kompānijas, aktuālāks kļūs
jautājums par riteņbraukšanu.
Kopā ar valsts policiju tiek
organizēti reidi uz dažādiem
sarīkojumiem, ir arī konstatēti
pārkāpumi.
„Mēs , policija, esam cīnītāji
ar sekām”, uzsvēra valsts policijas pārstāve Rita Kravale.
Sarunas dalībnieki iztirzāja
jautājumu par to, kā tiek
uzraudzītas tukšās un pamestās
ēkas, kur mīl klejot bērni, smēķēt.
Tās policija regulāri apseko.
Tika arī aktualizēta problēma
par video kameru uzstādīšanu
pilsētā.
Saruna izvērsās arī par
kafejnīcām un bāriem, par
iedzīvotāju sūdzībām par to
apmeklētāju
uzvedību.
Par
kafejnīcu un bāru, tāpat kā citu
tirdzniecības iestāžu atvēršanu
pašvaldībai nav atļauja jāprasa,

Ināra Circene

pļaušanas sacensībās ar izkapti.
Latvisko tradīciju saglabāšanu,
mīlestību uz mūziku un darbu
viņa ir centusies nodot arī Gunitai Emīlijas kundzē kūsā enerģija
un dzīvesprieks.”Ja ir gribēšana,
visu var paspēt izdarīt!”, apgalvo
Emīlija kundze.

Lai arī abu gādīgo sieviešu
audzinātās meitas ir izaugušas un
studē tālu prom no mājām, viņām
vienmēr līdzi ies zināšanas, darba tikums labsirdība, ko viņām
sniegušas Emīlija un Ināra.

bet ja to darbība rada problēmas,
tad jācīnās ar šīm negatīvajām
sekām, kad tiek iesaistīta gan
pašvaldība, gan policija.
R. Kravale izklāstīja savus
novērojumus un vērsa uzmanību
uz to, ka kafejnīcu īpašnieki ar
savu piedāvājumu paši regulē
apmeklētāju plūsmu un tas, kādi
cilvēki nāk un kā uzvedas ir arī
šo iestāžu atbildība.
Ilmārs Vizulis, kas ilgus gadus nodarbojas ar šīm
problēmām, atzīmēja, ka novadā
nepilngadīgie likumpārkāpēji,
par kuriem materiāli tiek nosūtīti
uz sociālo dienestu, ir aptuveni
30 cilvēki. Skolās un bērnudārzos
policija veic plašu preventīvo
darbu , informējot par dažādām
lietām – uzvedību uz ielas, satiksmes drošību, peldēšanos,
atbildību. Kā uzsvēra I. Vizulis,

ar bērniem tiek izvērsti runāts
par visām šīm problēmām, lai
viņi zinātu, kāda atbildība draud
par pārkāpumiem.
Dzintars Čerbakovs vērsa
uzmanību uz to, ka darbā ar
nepilngadīgajiem ir ne viena
vien nianse, kuru nepieciešams
regulēt ar likumdošanu. Par to
ir rakstiski iesniegumi ari Saeimas juridiskajai komisijai. Ne
visu var par labu vērst policija
vai pašvaldība, nepieciešama
vispusīga sadarbība.
Tāda – kopīga rīcība darbā
ar nepilngadīgiem ir starp Balvu
novada pašvaldību, pašvaldības
un valsts policiju.
Apaļā galda dalībnieki arī
vienojās, ka vasarā turpinās
kopējos reidus vakaros jauniešu
atpūtas vietās.

Paldies viņām par to!

Attēlā: R.Kravale, Dz.Čerkovskis, I.Vizulis

Attēlā: E.Ločmelis, I.Kaļva, I.Vītola
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Svētki bērniem un jauniešiem
Balvu bērnu un jauniešu
centrs sadarbībā ar tām Balvu
iestādēm, kuras Balvu novadā
strādā ar mērķi aizsargāt, izglītot
un radīt draudzīgu pilsētvidi
bērniem un jauniešiem 1. jūnijā
Balvu skvērā organizē Bērnu un
jauniešu dienu „Tu pasaulē un
pasaule Tevī”. Mazāki un lielāki
bērni tiek gaidīti no 15.00 – 18.00
skvērā, lai kopā ar draugiem,
vecākiem izstaigātu tiesību un
pienākumu taku, kuras ietvaros
tiks piedāvātas radošās darbnīcas,
spēles un aizraujoši uzdevumi.
Lai piedalītos uzdevumu takā,
bērnam Balvu bērnu un jauniešu
centra
informācijas
punktā
jāsaņem uzdevumu kartiņa un tad
jādodas uz dažādām darbnīcām
( pēc paša izvēles), kurās, veicot uzdevumu, kartiņā tik ielikts īpašs spiedogs. Ja kartiņā ir
iegūtas sešas atzīmes, dalībnieks
atgriežas informācijas centrā un
saņem īpašo svētku nozīmīti un
iespēju atpūsties piepūšamajās
atrakcijās.
Svētku devīze – Atceries, ka
ievērot savus pienākumus ir tikpat būtiski, kā uzmanīt, lai tiktu
ievērotas Tavas tiesības!
Svētku ciemiņus pārsteigs
Bērnu bibliotēkas, Iekļaujošās
izglītības atbalsta centra, Balvu bērnu un jauniešu centra,
Sociālā dienesta, Mākslas skolas, Balvu muzeja, policijas un
ugunsdzēsēju profesiju pārstāvju
radītās aktivitātes. Maziņos
gaidīs savā grupā „Yamaha”
skoliņas dalībnieki, bet konkursi tiek gatavoti gan mazajiem
ķipariņiem, kuri pasauli iepazīst
rāpojot, gan tiem, kuri nu jau
stabili skrien pa pasauli, tiks
noteikts tituls „Mans supertētis”
un „Supermammis”.
Svētkos piedalīsies bērni
un jaunieši, lai radītu jauku
brīvdabas
koncertu.
Būs
iespēja dzirdēt jauniešu grupas „Elektrolīts” izpildījumu,
solistus, mūsdienu dejas izdejos „Di - Dancers”, kā arī būs
iespēja baudīt teātra mākslas
priekšnesumus.
Jauniešu zonas aktivitātēs tiek
aicināti visi novada pagasti, lai ar
komandām pārstāvētu sporta un
īpašas orientēšanās sacensības.
Tiks noskaidroti labākie minipich (futbolā), fotoorientēšanā
un jautrajās sacensībās „Lielā
balva”.

5.

Skolu jauniešu izbraukums pie lauku
saimniekiem
Tuvojas mācību gada beigas un vecāko klašu izlaiduma
laiks. Absolventiem pienācis
brīdis padomāt par profesijas
izvēli, par to, ar ko nodarboties
nākotnē, vai saistīt savu nākotni
ar dzīvi pilsētā un izvēlēties šai
dzīves videi atbilstošu profesiju,
vai veicināt lauksaimniecības
attīstību un izvēlēties lauku
īpašuma apsaimniekotāja, lauku
uzņēmēja specialitātes, saistot
savu dzīvi ar laukiem.
Lauku konsultantiem, ir
uzdevums pārliecināt skolu
jauniešus par to, ka arī laukos
var sekmīgi saimniekot un pelnīt
naudu. Ceru, ka šādu pārliecību
guva Bērzpils vidusskolas 11
un 12.klašu, Tilžas vidusskolas
10.klases skolnieki 16.maijā,
Balvu ģimnāzijas skolnieki
23.maijā, kad, pateicoties Balvu
novada pašvaldības atbalstam,
devāmies izbraucienā uz Balvu
novada zemnieku saimniecībām
un uzņēmējiem. Tilžas pagastā
apmeklējām z/s Ābelītes 2002,
kura pamatā nodarbojas ar
graudaudzēšanu. Ābelītes 2002
īpašnieks Vilnis Dzenis labprāt
mūs izvadāja pa saviem laukiem,
iepazīstināja ar katru kultūru,
izsējas normām un prognozējamo
ražu, saimniecība nodarbojas ne tikai ar graudkopību,
bet arī ir nedaudz pievērsusies
augļkopībai,
apskatījām
arī graudu pieņemšanas un
uzglabāšanas
torņus
Tilžā.
Zēniem bija daudz jautājumu
gan par rapša, gan par graudu
cenām un graudu realizāciju.
Ar lielu sajūsmu jaunieši vēroja
Vladimira Aleksandrova Šarolē
šķirnes gaļas lopu ganāmpulku
Tilžas pagastā.Ir apbrīnojama šī
jau cienījamos gados vecā vīriņa
enerģija un prasme sarunāties
ar saviem lopiņiem un viņus
savaldīt.”Jauni cilvēki var turēt
un gaļas lopiņi atmaksājas, tā
sacīja mums „Vanadziņu” saimniece, viņi sākuši saimniekot
ar 5-6 telītēm, kuras nopirkuši

Jēkabpils apkārtē un pašlaik jau
viņiem ir ap 50 galviņām.
Skaidrītes Kašas saimniecībā
“Ezerlīči”
vērojām
skaisto
akmeņu un košumkrūmu kolekciju, Skaidrīte realizē projektu
kā jaunais zemnieks un galvenā
produkcija, ko ražo ir medus.
Bērzpils pagastā iegriezāmies
zemnieku saimniecībā „Bērziņi”,
apskatījām Andreja Bondara
zivju dīķus, kas arī tapuši ar ES
projektu atbalstu, ieceru zemniekam ir ļoti daudz, lai izdodas
realizēt!
23.maijā kopā ar Balvu
ģimnāzijas 7-11.klašu skolniekiem apmeklējām z/s Užgava,
kas nodarbojas ar kartupeļu,
dārzeņu audzēšanu, kā arī nedaudz ar piena lopkopību un
cūkkopību, saimnieko vien
pašu ģimene, vasarās nedaudz
palīdz kāds palīgstrādnieks vai
skolnieks. Doma
pievērsties
lauksaimniecībai saimniekam radusies ap gadiem 30 un šo izvēli
viņš nenožēlo.
Ļoti patika uzņēmumā SIA
Autokruīzs , kur uzņēmuma
menedžeris
Modris
mums
pastāstīja un izrādīja visus
auto apkopes blokus, sākot
ar
automašīnu
mazgāšanu,
krāsošanu , diagnostiku un remontdarbiem. Šeit var pasūtīt
visu nepieciešamo, kas vajadzīgs
mūsu autiņiem, lai tie ripotu un
pat iegādāties automobili.
Ar lielu interesi uzklausījām
stāstījumu, kā z/s Dālderi
īpašniecei Sandrai Paiderei radās
ideja tikt pie sava purva un ierīkot
lielogu dzērveņu un krūmmelleņu
stādījumus.Sandras novēlējums
jauniešiem:”Vajag izvirzīt sev
mērķi, un uz to tiekties, tad tas
noteikti piepildīsies!”Arī es
pievienojos šim novēlējumam,
vēlu
veiksmes
jauniešiem
eksāmenos!Ja mēs mīlēsim Latvijas dabu un laukus, tad tie tukši
nepaliks.
Biruta Bogdane,
Balvu novada lauku konsultante

Balvu novada čempionāts pludmales volejbolā
Lai sekmētu pludmales volejbola attīstību un popularitāti
Balvos un tuvākajos novados,
paplašinātu Balvu novada un
apkārtējo novadu iedzīvotāju
brīvā laika pavadīšanas iespējas
vasaras sezonā, popularizētu un
veicinātu veselīgu dzīvesveidu,
noskaidrotu 2012. gada vasaras
sezonas pludmales volejbola
labākās komandas sieviešu un
vīriešu grupu konkurencē notiks „Balvu novada pludmales
volejbola atklātais čempionāts
2012”,
kas norisināsies no
10.jūnija. maija līdz 18. augustam,. Čempionāts notiks pēc posmu principa, sestdienās posmu
sākums pulksten 9.00. „Balvu novada pludmales volejbola atklāto
čempionātu 2011” organizē
Balvu novada pašvaldības Balvu
Sporta centrs.
Turnīrā
var
piedalīties

pilnīgi visi pludmales volejbola interesenti bez vecuma
un profesionalitātes līmeņa
ierobežojumiem.
Sacensību
posmos piedalās visi interesenti, sieviešu un vīriešu grupu
konkurencē.
Vīriešiem
divas vecuma grupas: līdz 40
(komandā spēlē 2 cilvēki), vecuma grupā 40+ ( komandā
spēlē 2 cilvēki līdz 45 gadiem),
bet virs 45 gadiem komandā var
spēlēt 3 cilvēki).
Sievietēm divas vecuma
grupas: vecuma grupa līdz 35
(komandā spēlē 2 spēlētājas)
un virs 35+ grupa(vecumā no 35
līdz 40 gadiem komandā spēlē divas spēlētājas,bet virs 40 gadiem
komandā var spēlēt 3 spēlētājas).
Ja vecuma grupā dāmām35+
pieteikušos komandu skaits ir
mazāks par 4, tad šīs komandas
šajā posmā neiegūst nevienu

punktu (tiek uzskatīts, ka posms
nav noticis), un šajā posmā spēlē
vienā vecuma grupā ar dāmām
līdz 35 gadiem.
Pieteikšanās
sacensībām
notiek katrā posmā, ir dalības
maksa. Sacensību nolikums,
sacensību kalendāri un rezultāti
būs pieejami Balvu novada
mājās lapā www.balvi.lv ,kā arī
katrā posmā pie galvenā tiesneša
vai posma organizatora.
Paredzamie posmi „Balvu
novada pludmales volejbola
atklātā čempionātā 2012”:1.
posms - Balvi 10.06, 2.posms
- Balvi, 4.Latvijas Amatieru
pludmales volejbola posms
14.07, 3.posms - Balvi, 28.07,
4.posms - Balvu novada,
Bērzpils pagasts 11.08, 5.posms
- Balvi, noslēguma posms
18.08.

“Balvu Novada Ziņas”: Bērzpils iela 1A, Balvi, LV 4501, e-pasts: ilona.vitola@balvi.lv, t.: 64522830, 29275166, 27885185, mājas lapa: www.balvi.lv

6.

“Balvu Novada Ziņas”, 2012.gada 31.maijs
PIELIKUMS
Balvu novada Domes
2012.gada 12.aprīļa
lēmumam (prot. Nr.7,11.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Balvos

2012.gada 12.aprīlī

Nr.11/2012

GROZĪJUMI 2010.GADA 23.SEPTEMBRA SAISTOŠAJOS
NOTEIKUMOS NR.16 „PAR BALVU NOVADA TERITORIJAS UN TAJĀ ESOŠO ĒKU UN BŪVJU UZTURĒŠANU”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 16.punktu,
43.panta pirmās daļas 5.,6.punktu
Izdarīt Balvu novada pašvaldības 2010.gada 23.septembra
saistošajos noteikumos Nr.16 „Par Balvu novada teritorijas un
tajā esošo ēku un būvju uzturēšanu” (turpmāk – noteikumi) šādus
grozījumus:
Noteikumu 1.1.5. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: „1.1.5.
regulāra zāliena pļaušana – zāliena pļaušana ne mazāk kā piecas
reizes sezonā – līdz 15.maijam, 15.jūnijam, 15.jūlijam, 15.augustam,
15.septembrim;”.
Domes priekšsēdētājs

A.Kazinovskis
PIELIKUMS
Balvu novada Domes
2012.gada 12.aprīļa
lēmumam (prot. Nr.7,11.§)

LATVIJAS REPUBLIKA
BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu nov., LV-4501, tālrunis +371 64522453
fakss +371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv

Balvos
PASKAIDROJUMA RAKSTS
par 2012.gada 12.aprīļa saistošo noteikumu Nr.11/2012 „Grozījumi 2010.gada
23.septembra saistošajos noteikumos Nr.16 „Par Balvu novada teritorijas un tajā esošo
ēku un būvju uzturēšanu”” projektu
Īss projekts satura
izklāsts

Grozījumi paredz biežāku zāles pļaušanu (vismaz piecas reizes sezonā),
nekā tas bija līdz šim (ne mazāk kā trīs reizes sezonā).

Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Grozījumi ir nepieciešami, lai Balvu novada pašvaldības teritorija
(zālieni un zaļā zona) vasaras sezonā būtu labāk sakopta.

Projekta ietekme uz
pašvaldības budžetu

Nav, jo pašvaldība arī šobrīd savas teritorijas pļauj vismaz 5 reizes
sezonā.

Projekta ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Uzņēmējdarbības vide nedaudz uzlabosies, jo palielināsies zālāju
pļaušanas apjoms, kas palielinās pieprasījumu pēc pakalpojuma un
dažādām izejvielām un materiāliem.

Projekta ietekme uz
administratīvajām
procedūrām

Nav.

Konsultācijas ar
privātpersonām

Nav.

Domes priekšsēdētājs

A.Kazinovskis

Izlaidumi 2012.gada jūnijā
Iestāde

9.klase

12.klase

Balvu Valsts ģimnāzija

9.06. plkst.19:00

22.06. plkst.19:00

Balvu Amatniecības vidusskola

08.06. plkst.19:00

22.06. plkst.18:00

BAV vakarskolas programma

08.09. plkst.13:00

Balvu pamatskola

15.06. plkst.17:00

Bērzpils vidusskola

09.06. plkst.18:00

Krišjāņu filiāle

08.06. plkst.19:00

Briežuciema pamatskola

09.06. plkst.14:00

Stacijas pamatskola

09.06. plkst.18:00

Vīksnas filiāle

08.06. plkst.18:00

Tilžas vidusskola

09.06. plkst.17:00

Vectilžas filiāle

08.06.

Tilžas internātpamatskola

08.06. plkst.13:00

Rīgas Valsts tehnikums

22.06. plkst.18:00
Balvu Muižā

16.06. plkst.18:00

22.06. plkst.19:00

Ontans un Mare ugunsdzēsēju sacensībās
16.maija rītā Balupītes krastus pilsētā ieskandināja Balvu
novada pirmsskolas izglītības
skolotāji, kuri piedalījās Balvu
novada pirmsskolas darbinieku
5. sporta spēles. Tās šogad
vadīja balvu PII „Pīlādzītis”
kolektīvs. Sporta aktivitātēs
startēja 7 komandas (Balvu PII
„Sienāzītis”, PII „Pīlādzītis”,
Kubulu PII „Ieviņa”, Bērzkalne,
Rugāji, Tilža, Briežuciems).
Sportistus uzrunāja Balvu PII
„Pīlādzītis” vadītāja Marija Voika un Balvu VUGD daļas komandieris Guntis Magone, kurš arī
piedalījās sacensībās, jo 17.maijā
tiek atzīmēta Ugunsdzēsēju
diena. Šai dienai par godu
arī sacensību nosaukums bija
„Ugunsdzēsēju sacensības”. Galvenie tiesneši bija G.Magone,
viņa palīgi - Ilga Dūdele, Ilona
Kazāka un Inese Salmane.
Visi dalībnieki tika sadalīti
3 komandās, kuras sacentās 7
stafetēs. Bet pirms lielā starta katrai komandai vajadzēja
sevi prezentēt. Tur nu gan bija
daudz pārsteigumu! - No PII
„Sienāzītis” bija ieradies Ontans
ar Mari ar bariņu nepaklausīgu
bērneļu un pat zīdainīti, kuram
vēl knupītis mutē. Šie bērneļi
darīja dažādas blēņas, nerātnības
- līda pie ugunsdzēšamajiem
aparātiem, upē mēģināja slapināt
kājas. Viņus centās savaldīt
bērnu aizsardzības inspektore, kā
arī paši vecāki Ontans ar Mari.
Kubulu PII „Ieviņa” komanda bija ieradusies kā zaķu
bērnu saime ,kas pārējiem
dalībniekiem mācīja uguns
drošības noteikumus. Savukārt
Bērzkalnes
komanda
bija
ieradušies ar bišu kvēpinātāju,
dziedāja un sniedza dažādus ieteikumus ugunsdzēsējiem, un vēl
uzdāvināja bundžās pašu gatavotu specdzērienu..
Daudz labu ieteikumu vēl
dzirdēja arī no citām komandām.
Tomēr Balvu PII „Pīlādzītis”
komanda izcēlās ne tikai ar
saviem jaunajiem orandžīgajiem
krekliem, bet arī ar Čaikovska
baleta „Gulbju ezers” gulbīšu
deju, un vēl viņi disko ritmos
rādīja savas prasmes un iemaņas,
kā jārīkojas ar ūdens šļūteni. Tas
bija tikai sākums.
Prasmes, iemaņas,
veiklību skolotājas rādīja šādās
stafetēs:
•
Uzvelc aprīkojumu
•
Garākā šļūtene
•
Šļūtenes vilkšana
•
Trāpi mērķī
•
Trauku pildīšana
•
Glābēji uz ūdens
•
Komandu sacīkstes ar
ugunsdzēšamajiem aparātiem

ievingrināja savas rokas arī ar
ūdenspistolēm, ar cauriem ūdens
spaiņiem, ar ugunsdzēšamajiem
aparātiem. Bet tā kā ugunsdzēsēji
strādā ne tikai uz zemes, bet arī
uz ūdens, tad šoreiz bija jāglābj
arī pīles, kuras peldēja upē. Ar
glābšanas riņķi bija tās jānoķer.
Te centīgi palīdzību sniedza
ūdens nāra, kura peldējās upē
un kuras lomā bija iejutusies
PII „Pīlādzītis” metodiķe Ilona
Ločmele. Visvieglāk no visiem
uzdevumiem bija iezvanīt trauksmes zvanu, kurš bija iekarināts
kokā.
Stafetes noslēgumā Ontans ( PII „Sienāzītis”skolotāja
Aina Saidāne) bija tas, kurš ar
glābšanas riņķi izvilka arī pašu
nāru no ūdens. Slapjā stafete nu
bija galā!
Turpinājumā notika kas
negaidīts - otrpus tiltam parādījās
dūmi un visām komandām bija
jādodas turp pilnā ekipējumā.
Liels pārsteigums tos sagaidīja,
kad viņi ieraudzīja piknika vietu,
kur darbojās pavāri Tatjana Reute
un Pāvels Vinogradovs. Viņi bija
iekūruši ugunskuru, uzsildījuši

patvāri un sagatavojuši maltīti.
Kad sportisti bija remdējuši
izsalkumu, sākās apbalvošana.
Visi dalībnieki, komandas
saņēma medaļas, apbalvojumus, diplomus, PII „Pīlādzītis”
vizītkarti-grāmatzīmi,
kā
arī veicināšanas balvas ugunsdzēsēju cepures, lāpstas,
grābekļus, lejkannas, glābšanas
riņķus, ūdens traukus, piltuves,
ūdenspistoles un citus rīkus, kas
var noderēt dzēšot uguni.
Arī Balvu novada pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes vadība pasniedza balvas un diplomus pirmsskolas
izglītības iestāžu vadītājiem.
Noslēgumā, taurēm skanot,
ieradās vēl viena komanda-bērnu
komanda, kura dalībniekus sveica ar dzejoļiem un dziesmām.
Visi gāja jautrās rotaļās.
Sirsnība un prieks par
padarīto darbu pavadīja visus
atpakaļceļā uz mājām. Uz
tikšanos nākošajās sporta spēlēs,
kuras notiks Bērzkalnē!!!
Ilona Ločmele,
Balvu PII „Pīlādzītis”metodiķe

Jaunajiem ugunsdzēsējiem
nācās piedzīvot dažādus kuriozus:
Izrādās, ka ķiveri nemaz nav
tik viegli noturēt galvā ,braukt
ar mašīnu izsaukumā vēl grūtāk.
Arī ar šļūtenēm negāja viegli,
izrādās no baloniem pūstā un
izgatavotā šļūtene nemaz nav
tik izturīga, un skriešana kalnā
ar īstajām šļūtenēm arī nebija
no vieglajām. Tāpēc sportistus cītīgi uzraudzīja medmāsa
Valentīna Soldatova, kurai līdzi
bija gan šļirce, gan kodoskops,
gan arī citas medicīniskas ierīces.
Jaunās un jautrās ugunsdzēsējas
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Diena bez tabakas

Turpinājums no 1.lpp

Balvu Sporta skola

Matīss Zelčs un
Samanta Elizabete Cielaka

Maksims Fjodorovs un
Edīna Kļava

2.vieta Latvijas kausa izcīņas
sacensībās sporta dejās
1.vieta Latvijas kausa izcīņas
2011.gada sacensību sporta
dejās kopvērtējumā

Deivids Bebins un
Amanda Romka

2.vieta Latvijas kausa izcīņas
2011.gada sacensību sporta
dejās kopvērtējumā

Pedagoģe Anita Grāmatiņa
Sanita Pastare

3.vieta šķēpa mešanā
Latvijas Jaunatnes olimpiādē
vieglatlētikā

Jeļena Suhova

2.vieta 400m distancē Valsts
Prezidenta balvu izcīņas
sacensībās vieglatlētikā

Sintija Pastare

2.vieta lodes grūšanā Latvijas
čempionātā vieglatlētikā

Santa Groševa

3.vieta 3000 m distancē
Latvijas čempionātā
vieglatlētikā

Deniss Groševs

3.vieta lodes grūšanā
Latvijas ziemas čempionātā
vieglatlētikā

Erika Tumbaha

3.vieta diska mešanā
Latvijas ziemas čempionātā

Treneri Sarmīte Keisele,
Viktors Beļikovs
Ervīns Dille
Artūrs Berezovs
Mareks Karasevs
Raivis Vilciņš
Edijs Oplucāns

Andris Ivanovs

Ingars Keišs

1.vieta svarcelšanā
Latvijas Jaunatnes olimpiādē
1.vieta svarcelšanā
Latvijas Jaunatnes olimpiādē
2.vieta svarcelšanā
Latvijas Jaunatnes olimpiādē
2.vieta svarcelšanā
Latvijas Jaunatnes olimpiādē
3.vieta
Latvijas čempionātā
atsevišķos vingrinājumos
svarcelšanā
1.vieta
Latvijas čempionātā
atsevišķos vingrinājumos
svarcelšanā jauniešiem
3.vieta
Latvijas čempionātā
atsevišķos vingrinājumos
svarcelšanā jauniešiem

Ainis Akulis

3.vieta
Latvijas čempionātā
atsevišķos vingrinājumos
svarcelšanā jauniešiem

Nikolajs Starikovs

2.vieta
Latvijas čempionātā
svarcelšanā kungiem

Aigars Kuprišs

3.vieta
Latvijas čempionātā
svarcelšanā kungiem

Treneris Varis Sārtaputnis
Dmitrijs Dubrovs

1.vieta grieķu-romiešu cīņā
Latvijas Jaunatnes olimpiādē

Sergejs Maruks

3.vieta grieķu-romiešu cīņā
Latvijas Jaunatnes olimpiādē

Kaspars Kočāns

3.vieta grieķu-romiešu cīņā
Latvijas Jaunatnes olimpiādē

Treneris Konstantīns
Titarenko
Austris Keišs

3.vieta pludmales volejbolā
Latvijas Jaunatnes olimpiādē

Kaspars Ločmelis

3.vieta pludmales volejbolā
Latvijas Jaunatnes olimpiādē

Treneris Guntis Kūkojs

31. maijā tika atzīmēta pasaules veselības organizācijas
‘’Diena bez tabakas’’. Smēķēšana
ir galvenais priekšlaicīgas nāves
cēlonis Eiropas Savienības
valstīs.
Sabiedrība
aizvien
skaidrāk apzinās smēķēšanas
kaitīgās sekas, tāpēc arī Veselības
ministrija, aicinot uz sadarbību
arī pašvaldības, veic pasākumus,
lai informētu un atturētu
iedzīvotājus no smēķēšanas,
pasargātu viņus no tabakas
dūmiem, palīdzētu smēķētājiem
atmest šo ieradumu, kā arī
ierobežotu tabakas reklāmu un
pārdošanu.
Tabaka ir nakteņu dzimtas augs, kas satur nikotīnu,
kura lietošana ātri rada spēcīgu
atkarību. Nikotīns ir spēcīgas
un ātras iedarbības viela, kas
vispirms nonāk plaušās, tad
kaitīgā viela nonāk asinīs. Pa
asinsvadiem nikotīns izplatās pa
visu ķermeni un jau 8 sekundes
pēc dūmu ieelpošanas sasniedz

smadzenes, tāpēc paātrinās
sirdsdarbība un paaugstinās
asinsspiediens. Smēķēšana ir
iemesls plaušu vēzim, bronhītiem
un sirds asinsvadu slimībām.
Tabakas
dūmi
satur vairākus tūkstošus ķīmisku
vielu. Nonākot vidē, tabakas
dūmi izraisa tā saukto „pasīvo
smēķēšanu’’, kuras ietekme ir
sabiedrībā izplatīts saslimstības
un mirstības cēlonis. Pastāvīga
”pasīvā smēķēšana” ir cēlonis
daudzām tām pašām slimībām,
kuras izraisa aktīvā smēķēšana,
tostarp plaušu vēzis un sirds
asinsvadu slimības.
Kā atmest smēķēšanu neviens
nezina labāk par pašu smēķētāju.
Tikai viņš pats var nolemt kādu
metodi izvēlēties. Pakāpeniski
samazinot cigarešu daudzumu,
uzreiz, no pirmdienas, kolektīvi
vai vienatnē, ar vingrojumu vai
košļājamās gumijas palīdzību tas nav būtiski. Svarīgi ir atmest
smēķēšanu. Tas nozīmē pieņemt

7.

apzinīgu lēmumu, kura labā Jūs
esiet gatavs tērēt nervus, spēku
un laiku. To var darīt arī ārstu
uzraudzībā, konsultējoties ar
speciālistiem. Ir vajadzīga tikai
liela vēlēšanās.
2012. gada 31. maijā visi Balvu novada pašvaldības Domes
un sociālā dienesta darbinieki
tika aicināti uz informatīvu
pasākumu,
ko
organizē
sabiedrības veselības speciālists,
lai sniegtu informāciju par
smēķēšanas
kaitīgumu
un
ietekmi uz veselību. Kampaņas
ietvaros tiks izvietota arī klientiem
pieejama
informācija
Sociālā dienesta telpās. Šīs dienas ietvaros aicinām sabiedrību
ieklausīties vērtīgos padomos un
atmest smēķēšanu.
Ilze Kozlovska,
Balvu novada pašvaldības
Sociālā dienesta sabiedrības
veselības speciālists

Iespēja pieteikties studijām DU Balvu filiālē
Balvu Tālākizglītības centrs
ar Daugavpils Universitāti aktīvi
sadarbojas jau no 2001.gada.
Šajā laikā realizētas dažādas
mācību programmas un studiju
programmas apguvuši vairāk
nekā 500 interesenti.
2010.gadā esam uzsākuši
realizēt arī klātienes studijas.
Mācības 1.studiju gadā pilna
laika studijās uzsāka- Sociālo
zinātņu fakultāte ar studiju programmu „Tiesību zinātne” un
Mūzikas un mākslas fakultātes
ar studiju programmu „Datordizains.”
Pilna laika studentiem ir
iespēja apgūt augstāko izglītību
arī valsts apmaksātās budžeta
vietās, kā arī saņemt stipendiju.
Studiju programmas „Datordizains” studenti rīkojuši
radošo darbu skates un plenērus,
kuros radītos darbus var aplūkot
izstādēs Balvu muižā.
DU sadarbojoties ar Balvu
novada pašvaldību ir nodrošināta
iespēja iegūt augstāko izglītību
pilna laika studijās, tuvāk savai
dzīves vietai visiem jauniešiem
arī no tuvākajiem novadiem.
12.klašu absolventi- izmantojiet šo iespēju!
Jau šobrīd ir iespēja pieteikties studijām DU Balvu filiālē,
tieši tev interesējošajās studiju
programmās:
• tiesību zinātne
• datordizains
• ekonomika
Maģistru programma:
• sabiedrības un iestāžu vadībā

VAIRĀK INFORMĀCIJAS
PAR
UZŅEMŠANU
UN
STUDIJĀM:
Balvu
Tālākizglītības un
cilvēkresursu attīstības centrā

Vasaras nometnes
Lielākajai daļai skolēnu jau
noslēdzies mācību gads. Ātriem
soļiem tuvojas vasara un tas,
protams, ir labākais laiks interesantai un neaizmirstamiem
piedzīvojumiem bagātai atpūtai,
tāpēc aktuāls kļūst jautājums par
vasaras nometnēm.
Portālā nometnes.gov.lv ir
pieejams visu Latvijā reģistrēto
nometņu saraksts. Balvu novadā
tiek piedāvātas sekojošas nometnes: - ”Raibās dienas” Balvu
pamatskolā no 4. līdz 15.jūnijam
6-11 gadus jauniem bērniem,

- „Mākoņu šūpolēs” Balvu
Bērnu un jauniešu centrā no
18.-29.jūnijam 7 – 12 gadīgiem
bērniem, - „Esi pētnieks” Balvu
Amatniecības vidusskolā no
4.-8.jūnijam 11-15 gadus jauniem bērniem, - „Lai top” Balvu
Amatniecības vidusskolā no 4.-8.
jūnijam 11-15 gadus jauniem
bērniem, - „Es ar Tevi = mūsu
sporta vasarā” Briežuciema
pamatskolā no 11 .-15.jūlijam
11 līdz 16 gadus jauniem
bērniem, - „Notikumi muižā”
Balvu Muižā no 26.jūnija līdz

Balvu muižā, Brīvības ielā
47, tālrunis/ fakss: 64507012,
mob.t. (LMT) 26585964,
e-pasts: centrs@balvi.lv

5.jūlijam 7-14 gadus jauniem
bērniem, - „Radošā teātra nometne” Balvu novada Kubulu
pagasta atpūtas vietā „Azote”
no 1. - 5.jūnijam 7 līdz 18 gadus
jauniem bērniem, - Balvu Valsts
ģimnāzijas AWARD teicamnieku
nometne Balvu Valsts ģimnāzija
no 20.līdz 24.augustam 14 līdz
18 gadus jauniem skolēniem.
Lai visiem – skolēniem,
vecākiem, skolotājiem - jauka,
saulaina un interesanta vasara!
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Balvu Centrālā
bibliotēka 2.jūnijā
slēgta
Balvu centrālās bibliotēkas
un Balvu reģiona bibliotekārie
darbinieki
2.-3.jūnijā
dodas kultūrvēsturisko studiju
braucienā uz Pleskavu. Šajās
dienās bibliotekāri apmeklēs
Pleskavas
bibliotēkas
un
piedalīsies Puškina svētkos.
2.jūnijā Balvu centrālā
bibliotēka – Slēgta.
Atvainojamies
par
sagādātajām neērtībām!

Laikraksta
„Vaduguns” arhīvs
Balvu centrālās bibliotēkas
un laikraksta „Vaduguns”
darbinieki lasītājiem piedāvā
iespēju lasīt laikrakstu „Vaduguns” elektroniskā formātā.
Arhīvā jebkuru „Vaduguns”
numuru kopš 2009.gada novembra ir iespējams lasīt,
pētīt un analizēt elektroniskajā
versijā. Arhīvs pieejams Balvu
kultūrvēstures datu bāzē www.
balvurcb.lv.
Pēdējie iznākušie „Vaduguns” numuri tiek pievienoti
ar viena mēneša nobīdi.

Aicinām uz
plenēru
Kā jau katru gadu, arī šovasar
Mākslas izglītības centrs TĪRS
KRĀSAS aicina piedalīties
plenērā. Katrreiz meklējam
īpašu, mums pašiem interesantu
tēmu. Šovasar divu profesionālu
un aizrautīgu mākslinieču Intas
Stalidzānes un Kristīnes Lasmanes vadībā pievērsīsimies
glezniecības un grafikas ‘zaļajai’
pusei. Spersim soli atpakaļ vēsturē
- iepazīsim, rekonstruēsim un
ienesīsim šodienā pirmsrenesanses glezniecības meistaru
prasmes, gatavojot temperas
krāsas no pigmentiem un olas
dzeltenuma. Paralēli olu un olueļļas temperas tehniku izpētei
būs iespēja eksperimentēt ar
pigmentu izgatavošanu no dabā
pieejamajiem materiāliem –
padomāt par to, kā iespējams
būt par gleznotāju, neiepērkoties
mākslinieku materiālu veikalos.
Augstspiedes
tehnikā
drukāsim uz 20.gs. sākumā
Līgatnē ražota papīra, kā arī
uz vecu mākslas žurnālu un
grāmatu lapām – tā radot
laikmetīgajai mākslai raksturīgu
dubultu vēstījumu un arī
savdabīgus vizuālos efektus.
Būs iespēja iemācīties īpašu tehniku trīsdimensionālu objektu
veidošanai no apdrukāta papīra.
Un, protams, pētīsim, skicēsim
un baudīsim ļoti skaisto Garozas
skolas apkārtni.
Plenērs ir saskaņots IZM kā
24 stundu tālākizglītības programma mākslas pedagogiem,
laipni lūdzam piedalīties arī
māksliniekus un mākslas interesentus.
Norises laiks 28.jūnijs 1.jūlijs, vieta – Ozolnieku novads, Garozas pamatskola.
Sīkāka informācija un
pieteikšanās mūsu mājas lapā
www.triskrasas.lv.

BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 2 reizes mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl.. Nr. 90009115622

Latvijas nacionālā
čempionāta 3.posms
motokrosā

viļakā
02.-03.06.2012.

baltā brieža moto trasē
sākums pl.11.00

02.06.2012.
Dienas kārtība
MX50, MX65, MX85
H14+, H30+, Open2T, Senjori,
Veterāni, Q50, q100, q200,
Q IESĀCĒJI, Q HOBIJI.
FINĀLA BRAUCIENI 11:30
IEEJA 2LS

03.06.2012.
Dienas kārtība
IESĀCĒJI, DĀMAS, MX1, MX2,
mx 125 JAUNIEŠI, MINI MX, Q PRO,
BLAKUSVĀĢI, B/V VETERĀNI .
FINĀLA BRAUCIENI 11:30
IEEJA 3LS

BĒRNIEM LĪDZ 16 GADIEM
UN PENSIONĀRIEM, INVALĪDIEM
IEEJA BRĪVA.

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 5000 eksemplāri

Balvu pilsēta
1.jūnijā plkst.15.00 Bērnu un jauniešu svētki „Tu pasaulē un pasaule Tevī”
Balvu pilsētas skvērā.
1.jūnijā plkst. 22.00 Vasaras ieskaņas zaļumballe Balvu estrādē. Spēlē grupa „Otto”. Ieejas maksa Ls 2,00.
2.jūnijā plkst.14:00 balvu Mākslas skolas skolēnu izlaidums Balvu Novada
muzejā.
3.jūnijā Balvu novada Ģimeņu sporta diena. No plkst.10:00 reģistrācija,
plkst.11:15 ģimeņu gājiens un komandu pieteikšana, 11:30 sacensību norise
Balvu pilsētas stadionā.
9.jūnijā „Motociklu vasara 8”. Pulcēšanās no plkst. 15:00 DUS „Virši”
stāvlaukumā, plkst.17:00 parādes brauciens, plkst.18:00 pasākuma sākums
Balvu vecajā slidotavā.
13. jūnijā plkst. 18.00 Deju sarīkojums „Es dzīvoju mazā debesu gabaliņā”
Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības
augstskolas Deju un ritmikas nodaļas 4.kursa audzēknes Gunas Kaļvas
pārbaudes darbs. Ieeja bezmaksas.
14.jūnijā plkst.11:00 Atceres pasākums represēto piemiņai Balvos, pie
pieminekļa Abrenes apriņķa Komunistiskā genocīda upuriem, un Kubulos,
Balvu Stacijā pie piemiņas akmens.
23.jūnijā plkst.19:00 Līgo svētki Balvu estrādē - R.Blaumanis ,,Trīnes
grēki”- Gulbenes Tautas teātra viesizrāde, ugunskura iedegšana. Plkst.
22:00 Līgo nakts balle Balvu estrādē, muzicē grupa ,,Mākoņstūmēji”.
30.jūnijā II Starptautiskais tautu deju festivāls ,,Eima, eima!” Balvu pilsētas
estrādē. Plkst.19:00 Lielkoncerts Balvu pilsētas parkā. Piedalās viesi no
Polijas, Igaunijas, Krievijas, Lietuvas. Ieeja bezmaksas.
Visu jūniju skatāmas izstādes:
Balvu Kultūras un atpūtas centrā:
• Marģera Martinsona foto izstāde “Rozes - manas karalienes“.
Balvu novada muzejā:
• Tautas tērpu izstāde Balvu muzejā „Pērle māsu pulciņā”;
• Gleznotāja Jāņa Ūdra piemiņas istaba;
• Muzeja jaunieguvumu izstāde „Kārļa Ozoliņa mantojums”;
• Izstāde „Latgales partizānu pulks”;
• Izstāde „Balvi senajās fotogrāfijās”. Daiņa Puncuļa dāvinājums Balvu Novada muzejam;
• Edītes Madernieces gleznu izstāde „Skaļā daba” (līdz 24.jūnijam);
• Jolantas un Valda Dundenieku keramikas izstāde (līdz 24.jūnijam);
• Balvu mākslas skolas absolventu noslēguma darbu izstāde.
Balvu centrālajā bibliotēkā:
• Izstāde „Ceļojums laikā”. Senas ceļojuma somas, koferi un sienas
pulksteņi no Fedulova kunga kolekcijas (līdz 14.jūnijam);
• Izstāde „Vasara ceļojumu laiks!”.Līgas un Jura Annuškānu ceļojuma
krūzītes (līdz 16.jūnijam).
Balvu mākslas skolas izstāže zālē:
• Balvu mākslas skolas radošā kolektīva Mākslas dienu 2012 izstāde
“Pavasaris krāsās“ (līdz 21.jūnijam)
Kubulu Kultūras nama mazajā zālē:
• Gleznošanas studijas ,,Olīves” darbu izstāde.
Balvu pagasts
29.jūnijā plkst.19:00 Starp novadu vokālo ansambļu sadziedāšanās ,,Dziesma vasarai” Balvu pagasta Tautas namā.
Bērzkalnes pagasts
2.jūnijā plkst.20.00 Sezonas atklāšanas pasākums Bērzkalnes estrādē. Pēc
pasākuma balle kopā ar grupu „Ceļā”.
23.jūnijā plkst.21:00 Līgo vakars Bērzkalnes estrādē.
30.jūnijā plkst.16:30 Deju koncerts ar Lietuvas deju ansambļa piedalīšanos
Bērzkalnes estrādē. Kopā ar Lietuvas deju kolektīvu piedalās deju kopas
“Cielaviņa”, “Dēka”, “Pāris”, “Luste” no Balvu apriņķa un “Atvasara” no
Ludzas. Koncertu vada Inese Buliņa. Ieeja bezmaksas.
Rubeņu saieta namā katru pirmdienu plkst.17:00 pīšanas un mezglošanas
nodarbības.
Bērzpils pagasts
23.jūnijā plkst. 21.00 Līgo dienas pasākums Bērzpils estrādē – Bērzpils pagasta pašdarbnieku koncerts un balle.
Briežuciema pagasts
21.jūnijā plkst. 21.00 Folkloras kopas ,,Soldanī” piektās dzimšanas dienas
koncerts pie Briežuciema Tautas nama.
21. jūnijā plkst.22:00 Vasaras Saulgriežu ielīgošana ar tautas muzikantiem
pie Briežuciema Tautas nama.
Krišjāņu pagasts
2.jūnijā plkst. 18.00 Krišjāņu pamatskolai – 100! Tiek aicināti visi, kuri ir
mācījušies vai strādājuši Krišjāņu pamatskolā. Reģistrācija no plkst. 17:00,
dalības maksa Ls 2,00. Pēc pasākuma, plkst. 20:00, balle.
22.jūnijā Netradicionālās orientēšanās skrējiens ,,Zelta paparde” Krišjāņu
apkārtnē.
29.jūnijā Bērnības svētki 2007. gadā dzimušajiem bērniem Krišjāņos.
Lazdulejas pagasts
2.jūnijā plkst. 12.00 Bērnības svētku pasākums Lazdulejas pagasta
pārvaldes zālē.
9.jūnijā plkst.19:00 Diskotēka bērniem Lazdulejas pagasta pārvaldes zālē.
23.jūnijā plkst.19:00 Līgo vakars pie Lazdulejas pagasta pārvaldes ēkas.
Tilžas pagasts
23.jūnijā plkst. 20.00 Līgo svētku pasākums ar pašdarbības kolektīvu
piedalīšanos. Plkst. 22:00 balle kopā ar Zinti Krakopu Tilžas estrādē.
30.jūnijā Bērnības svētki Tilžas Kultūras namā.
Vectilžas pagasts
16.jūnijā plkst.11.00 Vectilžas pagasta pirmsskolas vecuma bērnus uz
tikšanos aicina Jūras kapteinis un viņa draugi Vectilžas Sporta un atpūtas
centrā.
22.jūnijā plkst.08:00 Jāņu dienas tirgus.
22.jūnijā plkst.20:00 Jāņu ielīgošanas pasākums “No saulītes līdz saulītei”.
Pēc pasākuma, plkst.22:00, Jāņu dienas balle Vectilžas Sporta un atpūtas
centrā.
Vīksnas pagasts
28.jūnijā plkst.14:00 Pensionāru pēcpusdiena „Gadu krāsainajā pļavā”
Vīksnas pagasta Tautas namā.
29.jūnijā plkst.20:00 Pēterdienas pasākums Vīksnas pag. Tautas namā. Pēc
pasākuma, plkst. 21:00, balle.
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