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Valsts svētkos godinās Balvu
novada iedzīvotājus
Svinīgajā Valsts svētku sarīkojumā „Savu skaistāko zemi Dievs ir
atdevis mums” 17.novembrī plkst. 18.00 Balvu Kultūras un atpūtas
centrā par īpašiem nopelniem un sasniegumiem tiks godināti vairāki
novada iedzīvotāji.
Balvu novada Domes Atzinības raksts tiks piešķirts
1.1. Balvu novada pašvaldības Bāriņtiesas vadītājai RUDĪTEI
KRŪMIŅAI par nozīmīgo ieguldījumu Balvu novada maznodrošināto
ģimeņu atbalstīšanā un aktīvu līdzdalību novada sabiedriskajā dzīvē;
1.2. Balvu Valsts ģimnāzijas angļu valodas skolotājai VILMAI
GARANČAI par ilggadēju, godprātīgu un profesionālu darbu Balvu
Valsts ģimnāzijā;
1.3. Balvu Mākslas skolas skolotājai ANITAI PUTNIŅAI par
radošu, kvalitatīvu mācību procesa organizēšanu Balvu Mākslas skolā
un ieguldījumu mākslas popularizēšanā un attīstībā Balvu novadā;
1.4. Rekrutēšanas un jaunsardzes centra Jaunsardzes departamenta 2.nodaļas 302. Tilžas jaunsargu vienības vadītājam VALDIM
SĒRMŪKŠAM par jaunatnes nacionāli patriotisko audzināšanu un
nozīmīgo ieguldījumu jaunsardzes attīstībā Balvu novadā.
1.5. Zemnieku saimniecības „Kalnieši” vadītājam ANATOLIJAM KOTĀNAM par ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā Balvu
novadā un aktīvu iesaistīšanos novada sabiedriskajā dzīvē.
Pasākumā tiks sumināti arī „Eiropas gada cilvēki 2012”:
• MARUTA CASTROVA
• NORA PASTARE
• SKAIDRĪTE ŠNEPERE
• ZITA MEŽALE
• ANITA PETROVA
Bet ar Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu tiks apbalvota Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes izglītības darba speciāliste
NORA APĪNE par nozīmīgu ieguldījumu izglītības sistēmas attīstībā.
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Atzīmē Lāčplēša dienu

Skanot dziesmām, gaisā virmojot siltām svecīšu un lāpu
liesmām, 11.novembra pievakarē
pie pieminekļa Latgales partizānu
pulka kritušajiem karavīriem,
tautā sauktajam Staņislavam,
pulcējās gan jaunāka, gan vecāka
gada gājuma ļaudis, lai atzīmētu
Lāčplēša dienu - neatkarīgās Latvijas valsts armijas uzvaru pār
Bermonta armiju 1919.gadā.
Svinīgais
brīdis
pie
pieminekļa iesākās ar Latvijas valsts himnas atskaņojumu
Balvu Tautas pūtēju orķestra

„Balvi” izpildījumā, kam sekoja Balvu novada Domes
priekšsēdētāja vietnieces Ināras
Ņikuļinas uzruna: „11.novembris ir īpašs datums visiem Latvijas iedzīvotājiem, šajā dienā
pirms daudziem gadiem mūsu
senči cīnījās ar Bermonta armiju un izcīnīja Latvijas valsts
neatkarību. Tādēļ šodien ar ziediem, svecēm un gaišām domām
pieminam un godinām cīņās
par Latviju kritušos karavīrus.
Ar 11.novembri iesākas Valsts
svētku nedēļa – laiks, kad var-

am pārdomāt, ko mums nozīmē
mūsu valsts.” Priekšsēdētāja vietniece ikvienu aicināja saglabāt
patriotismu uzsverot, ka tas nav
politisks jēdziens, bet gan katra
iekšējās izjūtas.
Pēc Zemessardzes 31.Bataljona Operatīvās daļas priekšnieka
majora Aigara Ignatjeva uzrunas,
dziesmas Balvu Kultūras un
atpūtas centra jauktā kora „Ezerkrasts” izpildījumā un klusuma
brīža, godinot kritušos Latvijas brīvības cīnītājus, klātesošie
pie pieminekļa nolika ziedus un
sveces, izgaismojot tā pakāji.
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8.novembra
Domes sēde
Ceturtdien,
8.novembrī
norisinājās Balvu novada Domes
sēde, kurā kopumā tika izskatīti
40 jautājumi. Sēdē piedalījās 11
deputāti: Sandis Puks, Sarmīte
Cunska, Egons Salmanis, Raimonds Bombāns, Normunds
Dimitrijevs, Anita Petrova, Jānis
Trupovnieks, Ināra Ņikuļina,
Svetlana Pavlovska, Aivars
Kindzuls, Andris Kazinovskis.
Par ievietošanu sociālās
aprūpes institūcijā
Sēdē tika izskatīts jautājums
par personas ievietošanu ilgstošas
sociālās aprūpes institūcijā.
Lēmums tika apstiprināts, un
noteikta sociālā pakalpojuma apmaksa.
Tiks piešķirti Atzinības
raksti
Atklātā balsojumā deputāti
nolēma Balvu novada Domes
atzinības rakstus
Rudītei
Krūmiņai, Vilmai Garančai, Anitai Putniņai, Valdim Sērmūkšam
un Anatolijam Kotānam.
Nekustamie īpašumi
Domes sēdē lielākā daļa
jautājumu bija saistīti ar
lēmumiem
par
nekutamo
īpašumu. Atklātā balsojumā
deputāti
nolēma
nodot

atsavināšanai
pašvaldībai
piederošo divistabu dzīvokli Vidzemes ielā 12, Balvos, ar kopējo
platību 39.2 m2 un trīsistabu
dzīvokli „Pakalniešu mājas”,
Pērkoni, Kubulu pagastā, Balvu
novadā ar kopējo platību 59.4
m2, kā arī nekustamo īpašumu
Brīvības ielā 90A, Balvos.. Sēdē
nolēma īres maksu pašvaldības
dzīvokļos
„Skolas
māja”,
Akmeņrūči,
Tilžas pagastā
īpašuma īres maksu pašvaldības
dzīvokļiem Piespriestā maksa ir
0.30 Ls/m2 mēnesī, jo pašvaldība
ir ieguldījusi līdzekļus šo
dzīvokļu
apkures
sistēmas
sakārtošanā. Deputāti nolēma
slēgt nomas līgumus par Balvu
novada pašvaldībai piekrītošām
zemes vienībām ar personām
Briežuciema, Kubulu, Balvu
pagastā. Pieņemts lēmums zemes
vienībai Tilžas pagastā un uz tās
esošajām ēkām piešķirt adresi
- „Mežanoras”, Tilžas pagasts,
Balvu novads. Un zemes vienībai,
un uz tās esošajai ēkai, kura atrodas Bērzpils pagastā piešķirt
adresi „Bēržu kapsēta”, Bērzpils
pagasts, Balvu novads. Sēdē
tika pieņemts lēmums par divu
nekustamo īpašumu pārdošanu
Ezermalas līnijā 62, Balvos un
,„Māras”, Tilžas pagastā, Balvu
novadā. Domes sēdē tika nolemts
piedzīt nokavēto nekustamā
īpašuma nodokļa maksājumu no
piecām personām, kuras dzīvo
Balvu novadā, Bērzpils pagastā.
Deputāti lēma jautājumus arī

par Zemes vienību Balvu pilsētā
sadali, apvienošanu, atzīšanu
par starpgabalu un nodošanu
atsavināšanai, par platības un
konfigurācijas
precizēšanu
zemes vienībai Bērzpils pagastā,
nekustamā īpašuma lietošanas
mērķa
noteikšanu
zemes
vienībām Briežuciema pagastā
un Brīvības ielā 1C, Balvos.
Par zvejas tiesību nomu
Nolemts rīkot rūpnieciskās
(pašpatēriņa) zvejas tiesību
nomas atklātu izsoli Pērkonu
ezerā un piešķirt tīklu limitu
rūpnieciskajai
zvejai
pašpatēriņam.

atbalsta gadījumā, pašvaldība
nodrošinās
līdzfinansējumu
1000,00 latu apmērā. Nolemts piedalīties arī projektu
konkursā iniciatīvas 2.kārtā
„Skola kā kopienas attīstības
resurss”, izstrādājot projekta
iesniegumu „Bērzpils vidusskola
- daudzfunkcionāls centrs, kas
atvērts dažādām paaudzēm”,
apstiprinot kopējās izmaksas
12000, 00 latu apmērā. Projekta
atbalsta gadījumā, pašvaldības
līdzfinansējums – 500, 00 lati.

Par saistošo noteikumu
pieņemšanu
Deputāti apstiprināja un
pieņēma saistošos noteikumus
„Par Balvu novada pašvaldības
aģentūras „Ziemeļlatgales Biznesa centrs” sniegtajiem pakalpojumiem” un apstiprināt Balvu
novada pašvaldības aģentūras
„Ziemeļlatgales Biznesa centrs”
vidēja termiņa darbības stratēģiju
2013. - 2015.gadam.

Par
Vides
komisijas
likvidēšanu
Deputāti
pieņēmuši
lēmumu likvidēt Balvu novada
pašvaldības Vides komisiju, tās
funkcijas nodot Balvu novada
pašvaldības Būvvaldei. Pamatojoties uz šo lēmumu, tika nolemts izdarīt grozījumus Balvu
novada pašvaldības Būvvaldes
nolikumā- to papildinot vairākos
punktos, un saistošajos noteikumos “Par apstādījumu ierīkošanu,
uzturēšanu un aizsardzību” un
“Par Balvu novada un Balvu
pilsētas simboliku”.

Par dalību konkursā
Tika nolemts piedalīties projektu konkursā iniciatīvas 2.kārtā
„Skola kā kopienas attīstības
resurss”, izstrādājot Balvu pamatskolas projekta iesniegumu
„Mana skola- manai ģimenei”,
apstiprinot arī projekta izmaksaskopumā 11000,00 Ls. Projekta

Domes sēdes noslēgumā Balvu novada Domes izpilddirektore Inta Kaļva izformēja par LR
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas (VARAM)
vēstuli „Par apdzīvotu vietu nosaukumu saglabāšanu”,
kurā tiek skaidrots, ka ministrija ir izskatījusi pašvaldības

vēstuli par ierosinājumu sagatavot grozījumus Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu
likumā, tur iekļaujot apdzīvotas
vietas – skrajciema jēdzienu,
lai varētu Valsts adrešu reģistrā
saglabāt vēsturiskos Latgales
ciematu nosaukumus. VARAM
neatbalsta šādu priekšlikumu,
jo apdzīvoto vietu statusam un
adresācijas sistēmai ir jāatbilst
esošajai situācijai, to nevar balstīt uz kādreiz bijušām
apdzīvotām vietām. Ja Balvu
novada pašvaldība vēlas saglabāt
vēsturisko ciematu nosaukumus,
tad ministrija iesaka bijušās
apdzīvotās vietas noteikt kā
vēsturiskos ciemus, nenosakot
tiem juridiski ciema statusu.
Deputāti
nolēma
šo
jautājumu uz nākošo Domes sēdi
nevirzīt, bet sagatavot Balvu
novada pašvaldības deputātu
vēstuli gan Saeimas deputātei
Janīnai Kursītei, ar lūgumu
izvērtēt un palīdzēt no literārā
un vēsturiskā viedokļa atrast
pareizu risinājumu, kā saglabāt
vēsturiskos nosaukumus, gan
Latgales plānošanas reģionam,
gan arī Latgales pašvaldībām, lai
uzklausītu arī viņu viedokļus un
saprastu kā rīkoties tālāk.
Ar pilnu Domes sēdes
lēmumu tekstu var iepazīties
www.balvi.lv, sadaļā Pašvaldība/
Normatīvie akti/Lēmumi.

Par ieguldīto darbu senioru apmācībā saņem datoru
7.novembrī Balvu Kultūras
un atpūtas centrā notika Lattelecom sociālās atbildības projekta
„Pieslēdzies, Latvija!” Austrumlatvijas noslēguma pasākums,
godinot skolotājus, skolu direktorus un pašvaldību pārstāvjus, kas
aktīvi iesaistījušies bezmaksas
datorapmācību
nodrošināšanā
cilvēkiem pēc 50 gadu vecuma.
Kopumā projektā iesaistījušies
vairāk nekā 90 skolotāju,
apmācot sešus tūkstošus senioru
visā Latvijas teritorijā.
Ar muzikālu priekšnesumu
pasākumu atklāja Jūrmalas
mūzikas vidusskolas koklētāju
ansamblis
Kristīnes
Ojalas
vadībā, kam sekoja Lattelecom
Reģionālās biznesa attīstības
daļas
Vidzemes
nodaļas
vadītājas Inetas Matvējevas uzruna. Nodaļas vadītāja informēja,
ka Austrumlatvijā
projektā
iesaistījās 9 novadi – Balvu, Gulbenes, Apes, Alūksnes, Madonas,
Cesvaines, Rugāju, Viļakas un
Lubānas. 17 skolās un apmācību
punktos datorprasmes apguvuši
807 seniori, kas ir 13% no kopējā
„Pieslēdzies, Latvija!” apmācīto
skaita visā Latvijā.
Svinīgā pasākuma laikā par
muzikāliem sveicieniem rūpējās
Nacionālā teātra aktrise Karīna
Tatārinova
ģitārista
Ingusa
Feldmaņa pavadībā.
Balvu
novada
Domes
priekšsēdētājs Andris Kazinovskis, sveicot klātesošos
skolotājus
un
pensionārus,
pauda gandarījumu, ka seniori
iet līdzi laikam, apgūst datorprasmes, lielā mērā atvieglo-

jot sev dzīvi, jo elektroniski ir
iespējams gan nomaksāt dažādus
rēķinus, gan sazināties ar tuviniekiem. Īpašus pateicības vārdus
priekšsēdētājs veltīja Balvu pamatskolai un Tilžas vidusskolai
par
iesaistīšanos
projektā
un ieguldīto darbu senioru
apmācībā.
Ineta Matvējeva un pasākuma
vadītājs, Dailes teātra aktieris
Artūrs Skrastiņš, sveica un apbalvoja visus Austrumlatvijas
skolotājus, kuri apmācījuši aptuveni 70 seniorus. Šie skolotāji

I.Matvējeva pasniedz Pateicības
rakstu Tilžas vidusskolas skolotājam
Dzintaram Studentam.

saņēma portatīvo datoru – vienlaikus gan praktisku, gan arī simbolisku dāvanu kā pateicību par
ieguldīto laiku un entuziasmu.
Godināmo skolotāju vidū bija arī
Balvu pamatskolas skolotāja ir
Rita Hrustaļova un Tilžas vidus-

skolas skolotājs Dzintars Students.
Balvu pamatskolas skolotāja
Rita Hrustaļova pastāstīja, ka
mācību laikā viņa apmācījusi
77 seniorus 7 grupās. „Centos veidot nelielas grupas, lai
varētu pēc iespējas vairāk laika
un uzmanības veltīt katram.
Kursi notika pakāpeniski no
jūnija beigām līdz oktobrim.
Tie gan bija ļoti īsi – tikai trīs
dienas katrai grupai, tāpēc izlaidumu varējām svinēt ik nedēļu.
Veidojot grupas, centos pēc
iespējas ņemt vērā katra interesenta vēlmes, jo laukos vasarā
un rudenī ir tik daudz citu neatliekamu darbu – dārza ravēšana,
ogu lasīšana, siena pļaušana, bet,
neskatoties uz to, interese par
kursiem bija ļoti liela”, pastāstīja
skolotāja.
Uz jautājumu, kādas datorprasmes seniori apguva, Rita
atbild: „Vairumam manu kursantu nebija priekšzināšanu
datora lietošanā, tāpēc bija
jāsāk ar pašu vienkāršāko
– datora ieslēgšanu, pelītes
ganīšanu un burtiņu meklēšanu
uz klaviatūras. Apguvām teksta rakstīšanu un noformēšanu,
iepazinām prezentāciju lietotnes
iespējas, bet visvairāk laika
veltījām dažādu internet iespēju
apgūšanai. Mācījāmies meklēt
informāciju par visdažādākajiem
jautājumiem, sākot ar ziņām,
autobusu sarakstiem, kartēm un
beidzot ar vaļaspriekiem. Liela
interese bija par internetbankas
lietošanu, televīzijas programmu
skatīšanos, kā arī sazināšanos, iz-

mantojot programmu Skype”.
Skolotāja atzina, ka piecdesmitgadnieku, sešdesmitgadnieku un
vecākiem senioriem jeb sudraba
paaudzei, kā mēs saucām savus kursantus projekta laikā,
vislielākās grūtības ir pārvarēt
savas bailes un noticēt tam, ka
viņi neko sliktu datoram nevar
nodarīt. Kā teica kāda cienījama
vecuma kursante: „Mēs piederam citai paaudzei, neesam
piedzimuši ar čipu galvā kā
mūsu mazbērni”. Vairumam

Rita Hrustaļova ir gandarīta par
paveikto darbu un ir paŗliecināta,
ka kursantiem nezudīs vēlme
papildināt savas zināšanas un izdosies tās pielietot dzīvē.

grūtības sagādāja darbs ar peli
un klaviatūru, jo rokas daudzajos
gados ir pieradušas pie pavisam
citādiem darbiem – meža
ciršanas, malkas skaldīšanas,

dārza ravēšanas. Maliet vieglāk
varbūt bija rokdarbniecēm,
kuras ik dienu trenē savu pirkstu
veiklību.
Pamatskolas skolotāja Rita
stāsta, ka kursanti mācījušies ļoti
nopietni un ar patiesu aizrautību,
jo to darīja paši dēļ sevis, nevis
lai ieliktu kādā biezā mapē kursu
beigšanas sertifikātu. Bija pat
tādi seniori, kuri vēlējās „palikt
uz otru gadu”, lai apgūtu to, kas
pirmajā reizē aiz satraukuma bija
paslīdējis garām.
Rita Hrustaļova saka lielu
paldies Balvu pamatskolas direktorei
Mārai
Pimanovai,
kura atsaucās projekta rīkotāju
aicinājuma un sniedza iespēju
izmantot skolas telpas un datorus. Daudzi no kursantiem bija
tieši Balvu pamatskolas bērnu
vecvecāki, kuri ļoti priecājās
mācīties savu mazbērnu skolā, lai
datoru lietošanā justos līdzvērtīgi
mazbērniem. Tāpat paldies
jāsaka
biedrības
„Mežģis”
rokdarbniecēm par atsaucību
un viņu „krustmāmiņai” Ilgai
Oplucānei, kura mudināja noticēt
sev un iedrošināja pieteikties
kursos datorprasmju apgūšanai
jau pašā pirmajā grupā.
„Kursu laikā pārliecinājos,
ka arī ļoti īsā laikā var apgūt
pārsteidzoši daudz. Gandrīz
visi kursanti izteica nožēlu,
ka apmācību laiks ir tik īss,
vajadzētu mācīties vēl un vēl,
taču katrs cilvēks, jo viņš vairāk
zina un prot, jo vairāk apzinās,
cik daudz vēl ir nezināma”, saka
Balvu pamatskolas skolotāja Rita
Hrustaļova.
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Informatīva tikšanās ar Tilžas pagasta iedzīvotājiem
9.novembrī Tilžas pagasta
iedzīvotājiem bija iespēja tikties ar Balvu novada Domes
priekšsēdētāju Andri Kazinovski, priekšsēdētāja vietnieci Ināru
Ņikuļinu, pašvaldības izpilddirektori Intu Kaļvu, pašvaldības
Sociālā dienesta vadītāju Anitu
Petrovu, kā arī deputātu Aivaru
Kindzulu.

un par straujāko izaugsmi
eksāmenu vērtējumos. Voldemārs
Čeksis izteica arī priekšlikumu –
organizēt Mūzikas un Mākslas
skolu nodarbības pagastā, jo, lai
tās apgūtu, no Tilžas uz Balviem
dodas ievērojams skaits jauniešu.
Tilžas
internātpamatskola
viennozīmīgi šogad var lepoties ar ievērojama projekta

par ko tiek vestas sarunas ar
ministriem. Runājot par Tilžu,
priekšsēdētājs atzina, ka bijis
patīkams pārsteigums dzirdēt
Bērzpils un Tilžas vidusskolu
nosaukumus labāko skolu vidū.
Tāpat gandarījums ir par jaunizveidoto katlu māju. Iespējams,
ka liels ieguvums Tilžas pagasta
iedzīvotājiem būs Lutenānu pur-

Sociālā dienesta vadītāja Anita Petrova Tilžas pagasta iedzīvotājus informē par aktualitātēm sociālajā sfērā

Pirms iedzīvotāju jautājumu
uzdošanas un atbilžu saņemšanas,
Tilžas pagasta pārvaldes vadītājs
Vilnis
Dzenis
klātesošos
iepazīstināja ar pagastā paveikto
2012.gadā.
Piemēram, Tilžas pirmsskolas
izglītības iestādē no pašvaldības
piešķirtajiem līdzekļiem veikti
iekštelpu remonti, nomainīti logi,
kam kopumā iztērēti 9,5 tūkstoši
latu. Tomēr iestādē nepieciešams
uzstādīt jaunu žogu, atjaunot
katlu māju un veikt remontu virtuves telpās.
„Zināt nozīmē uzvarēt!”, ar
Tilžas vidusskolas logo par skolu
prezentāciju uzsāka tās direktors Voldemārs Čeksis. Direktors informēja, ka šogad skolā
veikti vairāku telpu remonti par
pašvaldības līdzekļiem, bet ar
skolēnu vecāku un skolotāju
iniciatīvu pie skolas uzstādīti jauni soliņi un izveidota puķudobe.
Skolas direktors lepojās ar
saņemto Draudzīgā aicinājuma
balvu, kas iegūta par 3.vietu Latvijas lauku skolu grupa, vērtējot
centralizēto eksāmenu rezultātus,

realizēšanu – jaunas katlu mājas
izveidi, kas jau dod vēlamo
rezultātu. Siltināts ir skolas
internāts, kas nepieciešams arī
pašai skolai. Šogad iestādē izveidota jauna struktūrvienība, lai
bērni, kuri ar Bāriņtiesas lēmumu
ir šķirti no ģimenes, nonāktu
internātpamatskolā.
Skolas
direktore piebilda, ka skolas
kolektīvs dara visu iespējamo, lai
bērni skolā justos labi.
Pagasta pārvaldes vadītājs
uzsvēra, ka ūdenssaimniecības
projekts ir lielākais šogad
realizētais projekts Tilžā, bet
nepieciešams domāt par apgaismojumu, kam piekrita arī
iedzīvotāji –gaismas ķermeņi
būtu jāuzstāda ceļā uz lielākajām
pagasta iestādēm -skolām.
Turpinājumā Balvu novada
Domes priekšsēdētājs uzrunāja
klātesošos, sakot, ka tiek darīts
viss, lai novads attīstītos – gan
pilsēta, kur atrodas lielākās
pašvaldības iestādes, gan arī
pagasti. Lai veicinātu ekonomisko izaugsmi, nepieciešams
domāt par pierobežas attīstību,

„Balvu maiznieka” degustācijas Rīgā
9.novembrī
Kristīnes
Šmiukše un Kristīne Antonova,
no Balvu Bērnu un jauniešu
centra
jauniešu
apvienības
„Kalmārs”
devās
„Balvu
maiznieka” sadarbības braucienā
uz Rīgas lielveikaliem „Maxima
XXX”, lai vadītu degustācijas.
Tā kā lielajos „Maximas”
veikalos ir izveidojies stends
„Saimes galds”, kurā tirgo
arī Balvu maizes kombināta
produkciju, tika nolemts rīkot
prezentācijas, kas veicinātu
uzņēmuma
atpazīstamību
galvaspilsētā kā arī iepazīstinātu
ar jauno produktu – nātru maizi.
„Kalmārs”, turpinot sadarbību
ar „Balvu maiznieku”, piekrita
vadīt šīs degustācijas un jau
2.30 no rīta doties kopā ar tirgzini Eventiju Zelču braucienā uz
Rīgu.
Pirmajā lielveikalā, Ulmaņa
gatves „Maximā” tika prezentēta
Artavas rudzu maize, kēkss ar
apelsīnu gabaliņiem, graudu
maize un, protams, nātru maize,
bet Deglavas ielas lielveikalā
graudu maizes vietā pircēji tika
iepazīstināti ar rozīņu baltmaizi

un Kates saldskābmaizi. Cilvēku
atsaucība bija pārsteidzoši liela.
Protams, lai arī bija tādi, kas
ignorēja sniegto piedāvājumus,
lielākoties pircēji bija ieinteresēti.
Izdzirdot par nātru maizi, neviens nepalika vienaldzīgs,
un daudziem tūdaļ pat radās
vēlēšanās to iegādāties. Patiesībā
pieprasījums bija lielāks par
piedāvājumu, jo Balvu maizes
kombināta produkcija veikalu
stendos ātri vien tika izpirkta. Arī apelsīnu kēkss garšoja
daudziem, it īpaši bērniem,
bet
Kates
saldskābmaize
dažiem apmeklētājiem jau bija
pazīstama, un viņi neslēpa, ka
to arī regulāri iegādājas. Toties
par Artavas rudzu maizi kāds
degustētājs izteicās: „Drosmīgi,
spēcīgi, izteiksmīgi, jauneklīgi!”.
Kopumā vērtējot brauciens
atzīts par izdevušos. Balvu maizes kombināta maize tika godam
noprezentēta Rīgas lielveikalos, un mēs zinām, ka daudziem
atmiņā paliks tieši īpašā nātru
maize, bet mums tā bija lieliska
un unikāla pieredze.

va tuvums, jo tur aktīvu darbību
sācis uzņēmējs, ka varēs piedāvāt
darbavietas.
Priekšsēdētājs
iedzīvotājiem paskaidroja, kā
veidojas pašvaldības budžets –
katras iestādes vadītājs iesniedz
sarakstu ar prioritārajām lietām
un aprēķiniem, kas tiek iekļauts
budžetā. Tiklīdz budžetā parādās
līdzekļi, tie tiek novirzīti
vajadzību realizēšanai. Atbildot uz iedzīvotāja jautājumu,
priekšsēdētājs uzvēra, ka budžets
nav ar deficītu – līdzekļi tiek
tērēti tikai tad, ja ir ieņēmumi.
Savukārt priekšsēdētāja vietniece Ināra Ņikuļina uzsvēra, ka
novadā nepieciešams mācīt un
mācīties konkrētu profesiju. Šāda
iespēju nodrošinās Rīgas Valsts
tehnikums, kas sākotnēji piedāvā
iegūt diplomu kokapstrādē, ko
priekšsēdētāja vietniece aicināja
izmantot, jo, nesakaitot diplomu,
studentiem tiek nodrošināta stipendija līdz 70 latiem mēnesī.
Jaunieši vecumā no 18-25 gadiem, kuri vēlas iegūt profesionālo
izglītību, tiek aicināti pieteikties
savā pagasta pārvaldē.

Pašvaldības izpilddirektore
piebilda, ka jūtas gandarīta,
ka Latgale, īpaši Balvu novads šogad sevi ir pierādījis,
jo novadā, tai skaitā arī Tilžā
ir profesionāli iestāžu vadītāji.
Runājot par projektiem, izpilddirektore brīdināja, ka 2013., 2014.
gads, iespējams, būs „tukšāks”
gads jo beidzas viens un sākas
jauns plānošanas periods. Tam
gan nepiekrita Balvu novada
Domes deputāts Aivars Kindzuls, informējot, ka plašsaziņas
līdzekļos ziņo, ka šajā laikā
Austrumeiropai tiks piešķirti
ievērojami līdzekļi.
Diskusija izvērtās par ceļu
atjaunošanu un būvēšanu –
priekšsēdētājs informēja, ka
nākotnē jādomā ceļa TilžaSalnava-Kārsava rekonstrukciju,
savukārt Aivars Kindzuls atzina,
ka ir sava novada patriots un
uzskata, ka jāsalabo ceļa posms
Tilža-Bērzpils. Iedzīvotāji, protams, atbalsta abus variantus,
arī Sociālā dienesta vadītāja
Anita Petrova. Viņa skaidroja, ka
pārvietoties pa ceļu līdz Bērzpilij
mediķiem ir tiešām apgrūtinoši.
Dienesta vadītāja informēja,
ka drīzumā valsts nedotēs pabalstus, tas tiks guldīts uz
pašvaldības pleciem. Līdz ar to,
nākamais gads pašvaldībai būs
smags. Vadītāja uzskata, ka Valsts politika šajos jautājumos nav
pareiza, pirmkārt jau minimālajai
algai būtu jābūt lielākai par pabalstiem, lai iedzīvotājiem būtu
motivācija atrast patstāvīgu
darbu. Runājot par šo tēmu,
tika uzdots jautājums par zupas virtuves izveidi pagastos
uz ko Anita Petrova atbildēja
noraidoši - tā nav pašvaldības
funkcija, turklāt tam ir paredzēti
daudzie pabalsti, kuri bieži
vien tiek izmantoti nelietderīgi.
Priekšsēdētājs papildināja, ka
lauku iedzīvotājam ir jāmāk
sev sagādāt pārtiku, apstrādāt
dārzu, kam piekrita arī vairums
klātesošo.
Iedzīvotājiem aktuāls bija
jautājums par sporta inventāra
atjaunošanu
un
līdzekļu
piešķiršanu komandu atbalstam.
Piemēram, transporta izde-

Izmantojot izdevību, rokdarbu
pulciņa “Rūķīši” vadītāja nodeva
dāvanu dziedošo Laicānu ģimenes
jaunākajai dalībniecei -Dagmārai

vumu segšanai, kad jādodas uz
sacensībām. Izpilddirektore gan
uzsvēra, ka pieaugušo sports ir
jānošķir no skolēnu komandām,
tomēr jautājums ir piefiksēts
un kopīgi ar pagasta pārvaldes
vadītāju tas tiks risināts.
Turpinājumā priekšsēdētājs
atbildēja uz jautājumu par Balvu
slimnīcu, paskaidrojot, ka Balvu
un Gulbenes slimnīcu apvienība
beidzot sāk atgūties no krīzes,
ir sākusi rekonstrukcijas darbus
un cerīgi raugās nākotnē. Laikā,
kad tā bija uz bankrota robežas
un bija sakrāts 1,5 miljoni latu
lieks parāds, tika nomainīta
valde, kura pierādīja, ka spēj
tikt galā ar grūtībām. Tomēr, lai
segtu lielos parādus, Balvu un
Gulbenes slimnīcu apvienībai
bija nepieciešams piesaistīt
investorus. Ieguldīt tik lielus
līdzekļus nebija gatavs neviens no slimnīcas īpašniekiempašvaldībām, līdz ar to kā investori tika atbalstīti slimnīcas
valdes valdes locekļi Marģers
Zeitmanis un Alīda Vāne,
kļūstot par slimnīcu apvienības
līdzīpašniekiem.
Tilžas pagasta iedzīvotāju
tikšanās ar Domes un pašvaldības
pārstāvjiem
noslēdzās
ar
aicinājumu atbalstīt vienam otru
un priecāties par līdzcilvēku sasniegumiem!

Ģimnāzisti tiekas ar KNAB pārstāvjiem
5.novembrī Balvu Valsts
ģimnāzijas 12.klašu skolēniem
bija iespēja piedalīties nodarbībā
„Pretkorupcijas stunda”, ko
vadīja divi ģimnāzijas bijušie
audzēkņi, tagad KNAB darbinieki – operatīvo pasākumu
nodaļas vadītājs Jānis Circens un
izmeklētājs Rimants Kuzma.
Jānis un Rimants, izman-

tojot Powerpoint prezentācijas
materiālus, gan video ierakstus,
skolēniem stāstīja par šī biroja
darbu, par dažādiem korupcijas veidiem, gan iemesliem,
kas to sekmē. Uzrunājot jauno
paaudzi, abi KNAB darbinieki
mudināja padomāt, ko ikviens
no mums varētu darīt, lai korupciju ierobežotu. Klātienē varēja

aplūkot dažus no instrumentiem,
ko savulaik pretkorupcijas darbinieki ir izmantojuši darbā.
Nodarbības
noslēgumā
skolēni varēja pārbaudīt savas
zināšanas, pārliecināties, cik
uzmanīgi klausījušies. Par ātrāko
un pareizo atbildi daudzi jaunieši
ieguva dažādus KNAB dāvātos
suvenīrus.

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta likmes

Lauku atbalsta dienests
saskaņā ar MK 2011.gada
1. marta noteikumu Nr. 173
„Kārtība, kādā tiek piešķirts
valsts un Eiropas Savienības
atbalsts lauksaimniecībai tiešā
atbalsta shēmu ietvaros” 8.1.
apakšpunktu informē, ka 2012.
gadā ir noteiktas šādas likmes:
• atdalītais papildu valsts
tiešais maksājums par platībām
ir 17,84 Ls/ha;
• atdalītais papildu valsts
tiešais maksājums par laukaugu
platībām ir 19,49 Ls/ha;
• atdalītais papildu valsts
tiešais maksājums par pienu ir
18,28 Ls/t;

• atdalītais papildu valsts
tiešais maksājums par liellopiem
ir 34,66 Ls/dzīvn.;
• atdalītais papildu valsts
tiešais maksājums par kartupeļu
cieti ir 126,04 Ls/t;
• atdalītais papildu valsts
tiešais maksājuma par nokautiem
vai eksportētiem liellopiem ir
42,65 Ls/dzīvn.;
• atdalītais papildu valsts
tiešais maksājums
īpašos gadījumos jaunajiem
lauksaimniekiem ir 17,70 Ls/ha;
• atsevišķais maksājums par
cukuru ir 5,48 Ls/t.
Īpašais atbalsts par pienu
valstī pārsniedz kopējo pie-

ejamo atbalsta apmēru, tāpēc
2012. gadā, veicot atbalsta izmaksu, īpašam atbalstam par
pienu jāpiemēro atbalsta likmes
samazinājuma
koeficients
0,727927, līdz ar to īpašā atbalsta par pienu likme 2012. gadā
pēc samazinājuma koeficienta
piemērošanas ir:
- 6,08 Ls/t, ja lauksaimnieks
ir realizējis 30 vai vairāk
tonnu piena, bet mazāk par
80 tonnām;
- 5,47 Ls/t, ja lauksaimnieks
ir realizējis 80 vai vairāk tonnu
piena.
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Zemnieku, uzņēmēju balle 2012
10. novembrī, kad visā Latvijā
tiek atzīmēta Mārtiņdiena, Balvu
novada zemnieki un uzņēmēji
svinēja savus svētkus – „Zemnieku, uzņēmēju balli 2012”.
Pasākums
iesākās
ar
dziedošo
Laicānu
ģimenes
muzikālu sveicienu, kas vakara
gaitā vairākkārt atkārtojās. Tam
sekoja Balvu novada Domes
priekšsēdētāja Andra Kazinovska
svinīgā uzruna. Priekšsēdētājs
gan atzina, ka šajā vakarā nevēlas
teikt garas un svinīgas runas,
jo pasākums paredzēts kopīgai
atpūtai pēc padarītā darba - zemniekiem saspringtākais darba
periods ir beidzies, uzņēmējiem
gan jāstrādā visu gadu, bet šis
tomēr ir brīdis, kad par ikdienas

lielākoties pabeigti, pārvaldē ir
tieši otrādi - notiek aktīvs darbs,
lai Eiropas vienotie maksājumi
nonāktu pie zemniekiem. Tāpat
pārvaldes vadītāja un Ivars
Logins pateicās Balvu novada pašvaldībai par abpusējo
sadarbību un vēlēja visiem veiksmi un izturību!
„Bez
stiprām
ģimenēm
nebūtu
stipru
zemnieku
saimniecību
un
uzņēmēju.
Ģimene ir mūsu lielākā vērtība”,
ar šādiem vārdiem pasākuma
vadītāja Maija Laicāne pieteica Laicānu ģimenes muzikālo
priekšnesumu „Mana ģimene”.
Pēc sirsnīgās dziesmas Andris
Kazinovskis un Balvu novada
pašvaldības izpilddirektore Inta

ģimene no Bērzkalnes pagasta
ir godprātīgi darba veicēji savā
saimniecībā „Zīles”, no kuriem
daudzi var ņemt piemēru. Bet
šī pagasta iedzīvotājs Ēvalds
Garjānis tika novērtēts par
biškopības, augkopības un citu
lauksaimniecības darbu veikšanu
un ieguva balvu „Paraugs
daudzveidīgā
saimniekošanā
2012”. Balvu pagasta zemnieki Vija un Jānis Timenieki
un uzņēmējs Pēteris Kravalis
saņēma balvas attiecīgi „Dabai
draudzīgākā saimniecība 2012”
un „Amata meistars 2012”.
Valsts svētku ietvaros tika
izvirzītas nominācijas „Savas
zemes patrioti 2012”, „Dzimtas
koka veidotāji laukos 2012” un
„Lauku mantojuma saglabātājs
2012”, kuras attiecīgi ieguva
Vilhelmīne un Imants Začesti no
Briežuciema pagasta, Guntars un
Elita Bukši no Vectilžas pagasta
un Ņina Smirnova no Lazdulejas
pagasta. Par „Elastīgāko lauku
saimniecību 2012” tika atzīta
Z/S „Silēni” Kubulu pagastā,
kur saimnieko Sanita un Vitālijs
Petrovi. Savukārt Sandra Stempere no Krišjāņu pagasta tika
atzīta par „Izturīgāko lauksaimnieku 2012”, un ne velti,

Andris Kazinovskis un Inta Kaļva pateicas Elitai Mozulei par kopīgo
sadarbību

darbiem uz brīdi var aizmirst.
“Mēs varam lepoties ar novada lielākiem un mazākiem
zemniekiem, kas nebīstas smagā
darba un saimnieko laukos.
Lauki ir mūsu valsts vērtība,
un ir prieks, ka to saprot arī
jaunākā paaudze un turpina darbus savu vecāku, vecvecāku
mājās vai pat sāk nodarboties ar
lauksaimniecību no nulles, kas
ir apsveicami. Tāpat ir prieks
redzēt, ka arī uzņēmējdarbība
novadā attīstās, par spīti visām
grūtībām. Lai arī turpmāk visiem
veicas darbos un biznesā! Lai
visiem jauks vakars!”, vēlēja
Domes priekšsēdētājs.

Kaļva sveica un pasniedza apbalvojumus šī gada nominētajiem
zemniekiem un uzņēmējiem.
Nomināciju „Stipra ģimene
lauku sētā 2012” saņēma jauna,
strādīga ģimene, kura saimnieko zemnieku saimniecībā
„Sidrabiņi” Bērzpils pagastā –
Antra un Andris Kriviši. Savukārt
Bērzpils pagasta iedzīvotājs
Dainis Rakstiņš tika atzīts
par „Veiksmīgu mājražotāju
2012”. Balvu par netradicionālo
lauksaimniecību saņēma Līga
un Agris Kupči no Tilžas pagasta, bet par enerģiskāko
saimniekošanu laukos – Silvija
Salmane no Lazdulejas pagasta.

jo sieviete ar četriem bērniem
nepagurstot apsaimnieko aptuveni 80 ha zemes un domā arī
paplašināties. Uzņēmumi, kuri
rūpējas par saviem klientiem, tika
izvirzīti nominācijām „Klientam draudzīgs uzņēmums 2012”
un „Kvalitatīvu pakalpojumu
sniedzējs 2012”. Šīs nominācijas

Laicānu ģiemenes dziedošās māsas klātesošos priecēja ar skaistām
dziesmām.

ieguva attiecīgi Valentīna Ozola
no Vīksnas pagasta, kura ne
tikai rūpējas par darbavietu
saglabāšanu, bet arī par ikdienas
preču piegādi ar autoveikalu
gan Balvu, gan Viļakas novada
ļaudīm, un Dzidra Sērmūkša,
kura nodarbojas ar ēdināšanas
pakalpojumu sniegšanu. Balvu
„Sociāli ekonomiskās attīstības
veicinātājs
2012”
saņēma
Oskars Keišs no Kubulu pagasta, uzņēmuma SIA „Balvu
mežierīcības un konsultāciju centrs” īpašnieks. Par daudzveidīgas
bioloģiskās
lauksaimniecības
attīstību, vairākām paaudzēm
saimniekojot Vīksnas pagastā,
apbalvojumu
„Ekoloģiskās
produkcijas ražotājs 2012”

Sabiedriski aktīvākais lauksaimnieks 2012 - Aigars Čirka

saņēma
Lielbāržu
ģimene.
Vectilžas pagasta saimniecības
„Ošulāji”
īpašnieks Aigars
Čirka tika atzīts par „Sabiedriski
aktīvāko lauksaimnieku 2012”,
bet Vilnis Čirka no Tilžas pagasta ieguva balvu nominācijā
„Veiksmīga saimniekošana laukos 2012”. Par pašaizliedzīgu
un ilggadēju darbu veterināro
pakalpojumu sniegšanā balvu
”Palīgs lauku sētā 2012” saņēma
veterinārārste Rita Keiša no
Briežuciema pagasta. Divas

Ņina Smirnova

Valentīna Ozola
Elita Mozule, Ivars Logins un Liene Ivanova sveic klātesošos

Uzņēmēju, zemnieku ballē
piedalījās un klātesošos sveica arī Lauku atbalsta dienesta
(LAD)
Ziemeļaustrumu
reģionālās
lauksaimniecības
pārvaldes vadītājas vietniece
Elita Mozule un Latvjas Lauku
konsultāciju un izglītības centra Balvu biroja vadītājs Ivars
Logins. Elita Mozule atzina, ka
zemniekiem šis bijis smags gads
un visi ir pelnījuši atpūtu. Tomēr,
lai arī lauksaimniecības darbi

Apbalvojamo vidū bija arī gados jauni zemnieki un uzņēmēji,
piemēram, jaunais lauksaimnieks no Krišjāņu pagasta, kurš
savu saimniecību „Jaunmāliņi”
mantojis no tēva, saņēma balvu
„Uzņēmīgākais latvietis laukos 2012”, bet par veiksmīgu
jauno uzņēmēju šajā gadā tika
atzīts Mairis Eņģis, SIA „MRM
Pakalni”. Ivars un Anna Buši
saņēma apbalvojumu „Ilggadēja
saimniekošana laukos 2012”. Šī

Oskars Keišs saņem apbalvojumu

balvas – „Lielākais nodokļu
maksātājs 2012” un apbalvojumu
no 2011.gada zemnieku balles
saņēma Edvīns Dille, kurš vada
uzņēmumu „Liepas Z”.
Pēc svinīgās apbalvošanas,
klātesošos priecēja dziedātāja
Viktora Zemgala koncerts, kura
laikā zālē parādījās arī pirmie
dejotāji. Vakars turpinājās ar
skaistām dziesmām Viktora
Tilčika izpildījumā, dejām, kā
arī jautriem teātra uzvedumiem
Tilžas amatierteātra „Spogulis”
izpildījumā.
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Pateicas Balvu novada folkloras kopu vadītājiem

9.novembra rītā Balvu novada Domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis, pašvaldības
izpilddirektore Inta Kaļva, kā arī
pašvaldības Izglītības, kultūras
un sporta pārvaldes vadītāja

Iveta Tiltiņa tikās ar novada
folkloras kopu vadītājiem, lai
sveiktu un izteiktu pateicību par
piedalīšanos starptautiskajā folkloras festivālā „Baltica 2012” un
ieguldījumu folkloras tradīciju

saglabāšanā.
Priekšsēdētājs Andris Kazinovskis un Iveta Tiltiņa Bērzpils,
Vectilžas,
Briežuciema
un
Tilžas folkloras kopu vadītājus
- attiecīgi Juri Stepanovu, Solvetu Loginu, Marutu Ločmeli un
Anitu Pakalnīti, Daigu Jēkabsoni
sveica ar ziediem un īpašiem
festivāla „Baltica 2012” T-krekliem.
Tikšanās laikā tika prezentēta
folkloras kopu dalība festivālā,
atceroties gan patīkamus mirkļus,
gan
kuriozus
atgadījumus.
Vadītāji pastāstīja par savu folkloras kopu darbību, vēsturi, uzsverot, ka dziedāt folkloras kopā
var ne kurš katrs, jo dziesmas

tiek dziedātas ne pēc notīm,
bet dzirdētā un pārņemtā no
mammām, vecmammām. Un
tieši šī lieta mums ir jāsaglabā
un jānodod nākamajai paaudzei,
lai nepazaudētu savas tradīcijas
un Latgalei raksturīgo kultūru,
ko novērtē gan viesi no Latvijas, gan citām pasaules valstīm.
Klātesošie nonāca pie viena
secinājuma -, ka tādas lietas,
kā uzvedība, tradīcijas un patriotisms sākas ģimenē. Bērna
priekšstats par labu uzvedību,
vērtībām un cieņu veidojas
ģimenē. Bet diemžēl šobrīd valstī
ir tāda situācija, ka ģimenes nereti ir nestabilas – ir tikai viens
vecāks, daļa ģimenes atrodas

5.

ārzemēs un tml.
Pārrunājot turpmākos plānus,
izpilddirektore izteica interesantu ideju – organizēt Balvu
dienas Rīgā, kad vienkopus
Rīgā pulcējas balvenieši no
visām Latvijas malām. Šo ideju
atbalstīja gan priekšsēdētājs, gan
pārējie klātesošie, piebilstot, ka
pie tā jāpiestrādā un jau pavasarī
noteikti jārealizē.
„Paldies par darbu, optimismu un uzņēmību! Lai arī turpmāk
izdodas visus turēt kopā un ar lepnumu pārstāvēt savu valsti, savu
novadu!”, ar pateicības vārdiem
tikšanos noslēdza izpilddirektore
Inta Kaļva.

„Sipiņi’’ svin 10. dzimšanas dienu

‘’Sipiņi’’ pēs sava priekšnesuma par skolas dzīvi

9. novembrī, Mārtiņdienas
un Lāčplēša dienas priekšvakarā,
Briežuciema
dramatiskais
kolektīvs ‘’Sipiņi’’ svinēja sava
kolektīva 10. dzimšanas dienu.

Teātra spēlēšanas tradīcijas
Briežuciemā ir vismaz 100 gadus senas, bet ‘’Sipiņi’’ par savu
dzimšanas gadu uzskata 2002.
gada rudeni, kad kolektīvu sāka

vadīt Valentīna Kaša un tas tika
pie vārda – Sipiņi. Tā mūsu pusē
kādreiz tikuši saukti atraktīvi
un jautri cilvēki, kuri nekad nav
varējuši mierā nosēdēt. Tādi
patiešām arī ir cilvēki, kuri
šobrīd Briežuciemā spēlē teātri
– Jāzeps un Vija Jermacāni, Jugita un Jānis Boldāni, Marianna
Langovska, Inese Ozoliņa, Aina
Ločmele, Aldis Pundurs, Artūrs
Upītis un vadītāja Valentīna
Kaša. Šie aktieri veido kolektīva
kodolu, bet pagastā ir ļaudis, kuri
vajadzības gadījumā uzņemas
kādu lomu, piespēlē uz kāda
mūzikas instrumenta vai izlīdz ar
transportu.
Kopā ar ‘’Sipiņiem” šo desmit
gadu laikā lomas ir spēlējuši: Evija Kaša, Ozoliņš Žanis, Valentīns
Mežals, Edgars Jermacāns, Anita
un Aleksandrs Pakalnīši, Anita

Logina, Skaidrīte Pakalnīte,
Helēna Ločmele, Lubāns Artūrs,
Linards Vaivods, Pundure Anna.
Ar mūzikas instrumentu spēli
ne reizi vien ir izlīdzējis Aigars
Keišs, ar transportu - Guntis
Logins. Kolektīvam izveidojusies sadarbība ar folkloras kopu
„Soldanī” un etnogrāfisko ansambli. Ne velti, sveicot ‘’Sipiņus’’,
etnogrāfiskā ansambļa vadītāja
Maruta Ločmele viņus dēvēja
par labiem sadarbības partneriem
un kolēģiem.
Kolektīvu sveica un tencināja
Balvu novada Izglītības, kultūras
un sporta pārvaldes vadītāja
Iveta Tiltiņa, Balvu kultūras un
atpūtas centra pārstāve Anita
Putniņa. Dāvanas, ziedus, laba
vēlējumus un dziesmas aktieriem
dāvināja pagasta pašdarbības
kolektīvi. No pagasta pārvaldes

un kultūras darba organizatores
gaviļnieki saņēma biļetes uz
teātri, Gaļinas Gruzniņas zīmēto
draudzīgo kolektīva karikatūru.
Cilvēki, kuri pasākumos smīdina
citus, pratīs pasmieties arī par
sevi. Sabraukušie ciemiņi no
Krišjāņiem, Bērzpils, Baltinavas, Medņevas un Upītes visiem
klātesošajiem parādīja amizantus priekšnesumus, jo līdztekus
„Sipiņu” dzimšanas dienai,
Briežuciemā kā ierasts devīto
reizi tika svinēta arī „Vīriešu diena Briežuciemā”. Paši „Sipiņi’’
šoreiz iejutās desmitgadīgu
skolēnu lomās. Iedomājoties
vēlēšanos, kolektīvs, stilizēta
orķestra pavadījumā, nopūta
svecītes svētku tortē. Lai viņu
vēlēšanās piepildās un nekad
nepazūd prieka un azarta
dzirksts!

Noskaidroti konkursa „Mis un Mis- Jaunie keramiķi virpo un
ters Balvi 2012” finālisti
virpos podus Bērzpilī

10.novembrī
Balvu
Kultūras un atpūtas centrā notika konkursa „Mis un Misters
Balvi 2012” dalībnieku atlase.
Pieteikušies bija 15 pretendenti.
No tiem vērtēšanas komisijai bija
jāizvēlas desmit, kuri 2.februārī
sacentīsies par Mis un Mistera
titulu. Konkursantus vērtēja
aģentūras „Mis Latvija” vadītāja
Inta Fogele, konkursa „Mis un
Misters Balvi” producents Ivars
Saide, sporta skolotāja, aerobikas
trenere Iluta Balule, horeogrāfe
Valērija Olekša, Balvu novada
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes vadītāja Iveta Tiltiņa
un Balvu Kultūras un atpūtas
centra pasākumu organizatore

Inese Buliņa.
Konkursantiem
bija
jāpastāsta par sevi, jāatbild
uz
dažādiem
jautājumiem,
jāparāda komunikācijas prasmes
un kustību koordinācija. Pēc
pārrunām un debatēm vērtētāji

nosauca konkursa finālistus. Par
Mis titulu sacentīsies: Madara
Voite, Valērija Orlovska, Dana
Šustova, Linda Mežale un Estere
Alpe. Par titulu Misters Balvi
cīnīsies Guntars Logins, Artūrs
Buzijans, Viesturs Smoļaks, Atis
Iļjanovs un Emīls Tjunītis.
Konkurss „Mis un Misters
Balvi” notiks jau astoto reizi.
Pirmo reizi šāds pasākums Balvos norisinājās 2000. gadā.
Speciālisti atzīst, ka šis pasākums
Balvos norisinās augstā līmenī
un izceļas ar augstvērtīgu šovu.
Par labo līmeni liecina arī tas, ka
divi no šī konkursa dalībniekiem
ir izcīnījuši Misters Latvija titulu
– „Misters Latvija 2007” ir Jānis
Komarovskis, bet „Misters Latvija 2011” – Kaspars Romanovs.
Jāpiebilst, ka no 10.novembra
Kaspars pārstāv Latviju vīriešu
skaistumkonkursā
„Mr.World
2012” Kentā, Lielbritānijā.

Bērzpils vidusskola no 2012.
gada 1. maija līdz 31.oktobrim realizēja projektu „Jaunie
keramiķi virpo podus Bērzpilī”,
projektu finansiāli atbalstīja VAS
„Hipotēku un zemes banka”
Klientu klubs „Mēs paši”.
Projekta ietvaros skolas keramikas kabinets tika papildināts
ar keramikas virpu, skolēni
veidoja un virpoja keramikas
darbus, kuri tika izvietoti divās
izstādēs Bērzpils pagasta Saieta
namā, skolēnu radītie darbi tika
izmantoti skolas telpu vizuālajā
noformējumā.
Projekts noslēdzies un var
novērtēt sasniegto. Projekta
ietvaros Bērzpils vidusskolas
keramikas pulciņa dalībnieki un
citi skolēni tika apmācīti un ir
apguvuši jaunu keramikas darba
veikšanas
tehniku-virpošanu.
Skolēnus apmācīja Bērzpils
vidusskolas vizuālās mākslas
skolotāja un keramikas pulciņa
vadītāja Jolanta Dundeniece.
Iegūstot jaunas zināšanas par
tautas tradīcijām un etnogrāfiju,

apgūstot podu tapšanas procesu,
skolēni tika rosināti apgūt seno
Latgales podnieka amatu, un
tādējādi saglabāt Latgales novada kultūrvēsturiskās iezīmes.
Izglītojot skolēnus, nodrošināta
senās Ziemeļlatgales tradīciju
popularizēšana un saglabāšana,
izkopta skolēnu gaume, talanti, nodrošināta pilnvērtīga
brīvā laika pavadīšanas iespēja.
Projekta laikā jūtami cēlusies
skolēnu pašapziņa, jo darbus
atzinīgi novērtējuši skolas biedri, skolotāji, vecāki un izstāžu
apmeklētāji.
Pateicoties tam, ka skolā
ir keramikas virpa, keramikas
pulciņš papildinājies ar jauniem dalībniekiem, jo interese
par virpošanu ir liela. Tas ļauj
secināt, ka kāds no skolēniem
nākotni varētu saistīt ar podnieka
amatu. Tā ir cerība tam, ka senais
podnieka amats nekad nezudīs,
ka krāsainos māla podus Latgalē
virpoja un virpos!
Liels
paldies
VAS
„Hipotēku un zemes banka”
Klientu klubs „Mēs paši” par
piešķirto finansējumu projekta
realizēšanai!
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Mācību brauciens uz Briseli

Mūsdienās izglītība nevar
balstīties vienīgi uz to, kas jau ir
zināms un tiek iemācīts. Laikā,
kas viss tik strauji attīstās un
mainās, skolotājiem nemitīgi
jāatjauno zināšanas un savā darbā
jāienes jaunas idejas. Šī iemesla
dēļ no 14. līdz 18.oktobrim
sociālo zinību skolotājiem tika
organizēts mācību brauciens uz
Eiropas Savienības galvaspilsētu
Briseli. Tajā piedalījās 45
skolotāji no visas Latvijas.
Balvu novadu šajā mācību
braucienā pārstāvēja Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes
speciālistes - Ilona Naļivaiko
un Terēza Čudarkina. Brauciena mērķis bija klātienē iepazīt
Eiropas Parlamenta darbības
struktūru. Brauciena laikā tika
noorganizēta tikšanās ar Eiropas
Parlamenta Apmeklētāju nodaļas
pārstāvi Lauru Zandersoni, kura

likās ļoti zinoša, jo aizraujoši
un interesanti tika stāstīts par
Eiropas Savienības uzdevumiem, institūcijām, budžetu,
deputātu darbu komitejās. Eiropas Parlamentā strādā 754
deputāti no 27 dalībvalstīm.
Mācību braucienā tika uzzināts,
ka deputātu darba laiks bieži
ievelkas līdz pusnaktij, kamēr
tiek pieņemts kopīgs lēmums.
Tikšanās turpinājumā brauciena
dalībniekiem bija iespēja uzdot
jautājumus, interese tika izrādīta
par Latvijas deputātu darbu, par
jauniešu iespējām strādāt Eiropas
Parlamentā.
Apmeklētāju centrā „Parlamentarium”, kurā modernas tehnoloģijas palīdz labāk
izprast Eroparlamenta darbību,
pārsteigumu radīja tas, ka šeit katrai dalībvalstij visu interesējošo
informāciju iespējams lasīt un

dzirdēt savā valodā.
Pēc Eiropas Parlamenta
apmeklējuma
ekskursantiem
bija iespēja iepazīties ar Briseles vēsturisko centru – Lielo
laukumu. Tas atmiņās palicis ar greznu iekšpagalmu un
krāšņiem balkoniem. Izdevās
atrast un nofotografēt slavenās
un leģendām apvītās čurājošā
puisēna un čurājošās meitenītes
skulptūras, kas pārsteidz ar savu
nelielo izmēru – tikai 30 cm augstas. Vecpilsētas ieliņas vilināja
ar savu šokolādes smaržu un
slavenajām Briseles vafelēm.
Tās ir ar dažādiem pildījumiem
un tiešām garšīgas!
Mājupceļā, braucot cauri
Vācijai, tika izmantota izdevība
apskatīt Drēzdeni. Tālākais ceļš
veda cauri Polijai, Lietuvai,
bet iebraucot Bauskā visi jau
jutās kā mājās. Kopā tika nobraukti vairāk nekā 4100 km un
šķērsotas 5 valstu robežas. Viss
redzētais un piedzīvotais mācību
brauciena laikā deva jaunu pieredzi, paplašināja redzesloku, ļāva
iepazīt jaunus kolēģus.
Paldies Eiropas Parlamentam par iespēju piedalīties
šajā mācību braucienā, paldies
IZM VISC speciālistei Sandrai
Falkai par šīs ieceres veiksmīgu
īstenošanu.

Balvu Valsts ģimnāzijas jaunieši uzvar
EUROSCOLA organizētajā konkursā

Balvu Valsts ģimnāzijas jaunieši gatavo prezentāciju Euroscola konkursam

Divdesmit četri Balvu Valsts
ģimnāzijas 10.-12.klašu skolēni
pagājušajā gadā kopā ar direktora vietnieci audzināšanas
jomā Birutu Vizuli piedalījās
EUROSCOLA
organizētajā
konkursā.
Piedaloties
EUROSCOLA konkursā, skolas
jaunieši iepazinās ar vispārējo
informāciju par Eiropas Par-

lamenta
darbību,
Latvijas
EP deputātiem. Iepazīstoties
ar
Eiropas
Parlamenta
vēlēšanas rezultātiem Latvijā,
izlozēja skolēnu piederību EP
pārstāvētajām partijām. Izveidoja šo partiju reklāmas plakātus,
izstrādāja priekšvēlēšanu lozungus. Priekšvēlēšanu kampaņa
notika mēnesi pirms vēlēšanām

un tika pārtraukta vēlēšanu
dienā. Deputātu kandidāti tikās
ar Balvu novada deputātiem, lai
uzzinātu vairāk par deputātu ikdienu un darbu. Notika tikšanās
ar vēlētājiem un kandidātu grupu
programmu prezentācijas skolas aktu zālē, klasēs, skolotāju
istabā, kā arī ekspresreklāmas
starpbrīžos un pēc mācību
stundām. Tika izveidots Balvu
Valsts ģimnāzijas EP vēlēšanu
nolikums. Vēlēšanas notika
2012.gada 24. februārī. Stundu
pēc vēlēšanām vēlēšanu komisija
atvēra vēlēšanu kasti un saskaitīja
balsis. Kopā vēlēšanās piedalījās
100 vēlētāji (58 % balsstiesīgo
vēlētāju).
Konkursa rezultāti kopā
ar fotomontāžām, video un
izstrādātu
programmu
tika
iesniegti Eiropas Parlamenta
Informācijas birojā Rīgā.
Balvu Valsts ģimnāzijas
jaunieši uzvarēja konkursā, un kā
balvu ieguva janvārī apmaksātu
braucienu uz Eiropas Parlamentu
Strasbūrā.

Par drošu bērnību!
Centrs „Dardedze” kopš
2003.gada īsteno „Džimbas
drošības
programmu”.
Tās
mērķis ir pirmsskolas un
sākumskolas vecuma bērnus
informēt
par
personiskās
drošības jautājumiem, kas ir ļoti
būtiski, lai mēs varētu pasargāt
mūsu bērnus no vardarbības.
Tāpēc Balvu pirmsskolas
izglītības iestādei „Pīlādzītis”
jau vairākus gadus pēc kārtas
izveidojusies cieša sadarbība
ar Balvu novada pašvaldības
Sociālā dienesta speciālistiem,
kuri vada rotaļu nodarbības

par šo tēmu. Arī šogad
atsākušās nodarbības, kuras tiek
organizētas piecgadīgiem un
sešgadīgiem bērniem. Šī mācību
gada tēma ir - „Emocionālā
vardarbība”. Nodarbības vada
sociālais pedagogs Dmitrijs
Usins un psiholoģe Modrīte
Markova. Bērni, rotaļājoties
un noskatoties mācību filmas,
gūst zināšanas un pieredzi
attiecībās ar citiem cilvēkiem.
Tiek veidota saskarsmes kultūra,
pilnveidotas gribas īpašības:
patstāvība,
disciplinētība,
savaldība, nosvērtība. Kā arī

tiek veidotas bērnu tikumiskās
jūtas un priekšstati, nodrošinot
emocionālo attīstību un personisko saskarsmi, prasmi pieņemt
lēmumus un meklēt risinājumus
problēmu novēršanai. Bērniem
rodas zināšanas kā izteikt savas emocijas, paust savu attieksmi, veidojot priekšstatu
par draudzību, godīgumu un
līdzjūtību.
Ilona Ločmele,
Balvu PII „Pīlādzītis” vadītājas
vietniece izglītības jomā

Projekta „Garā pupa” ietvaros
apmeklē Latvijas galvaspilsētu

Ekskursanti Saules muzejā

Balvu novada pašvaldības
Sociālais dienests, sadarbībā ar
Biedrību „Ascendum”, saņēma
atbalstu projekta „Garā pupa”
realizēšanai. Projekta ietvaros
bija paredzēta arī ekskursija uz
Rīgu 25 trūcīgo ģimeņu bērniem
vecumā no 6 līdz 12 gadiem.
Brauciena
laikā
tika
apmeklēti vairāki objekti. Latvijas Nacionālā opera pārsteidza
ar savu krāšņumu un greznību.
Bērni varēja apskatīt operas zāli,
uzkāpt uz operas skatuves un pat
paviesoties premjerministra ložā.
Noslēgumā visi varēja nobaudīt
garšīgas
pusdienas
operas
ēdnīcā, kuras apmeklējums bija
iekļauts projekta līdzekļos.
Tālāk tika apskatīts Saules
muzejs, kur varēja apskatīt
dažādus, ar sauli saistītus
priekšmetus un mākslas darbus
no Latvijas un visas pasaules.
Bērniem bija iespēja noskatīties
filmu par mūsu galaktiku, Zemi
un citām planētām, lai saprastu
cik ilgus gadus tās veidojusies
un kā izskatās. Dalībniekiem
saņēma baltas saulītes figūriņas,
kuras varēja izkrāsot ar guašas

kur bērni noskatījās teātra izrādi.
Ļoti interesants un pieredzes
bagāts brauciens. Atpakaļceļā
bērni aktīvi dalījās ar savām
izjūtām un apsprieda, ko viņi ir
redzējuši. Daudzi no bērniem
Rīgu apmeklēja pirmoreiz.
Par šo iespēju jāpteicas projekta „Garā pupa” organizatoriem par finansiālo atbalstu un
par interesantu un spilgtu, atmiņā
paliekošu ekskursiju, kuras laikā
bērni paplašināja savu redzesloku, vairāk uzzināja par mūsu
galvaspilsētu Rīgu. Tāpat paldies
jāsaka arī Kubuļu pagasta šoferim
Aleksandram, par profesionālu
darbu, jo ekskursijas dienā bija
uzsnidzis pirmais sniegs un ceļš
bija slidens. Paldies arī kolēģēm
Inārai Skopānei un Lindai
Miškai, kuras bija pavadošās
personas, kā arī visiem Sociālā
dienesta darbiniekiem, kuri
palīdzēja organizēt braucienu!
Šī ekskursija devusi iedvesmu arī turpmāk izmantot visas
piedāvātās iespējas, sadarbībā ar
nevalstiskajām organizācijām,
biedrībām, lai mūsu bērniem
pavērtos
iespējas
iepazīt

krasām pēc savas gaumes un
atstāt sev par piemiņu.
Nākošais ekskursijas objekts bija mākslas muzejs „Rīgas
birža”, kurā tika apskatīta gleznu
izstāde. Netrūka arī pārsteigumu
– muzejā bija īsta mūmija, kas
bērniem patika visvairāk un
atstāja vislielāko iespaidu.
Pēc izstādes lietderīgi tika izmantots brīvais laiku un apskatīta
galvaspilsētas vissenākā daļa –
Vecrīga.
Bet ar to ekskursija nebija
beigusies - nākošais apskates objekts bija Latvijas Leļļu teātris,

skaistākās un interesantākās vietas Latvijā un ārpus tās.
Kristīnes-Annas
no
Briežuciema viedoklis par ekskursiju: ”Man ļoti patika izrāde
Leļļu teātrī un izkrāsot saulītes
”Saules muzeja ”.
Karīna no Bērzkalnes: „Ļoti
patika Rīga, galvas pilsētā biju
pirmo reizi”.

Bērni izkrāso saulītes

Dmitrijs Usins,
Balvu novada pašvaldības
Sociālā dienesta
Atbalsta un rehabilitācijas
nodaļas sociālais pedagogs
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Bēržu kapu kapliča – senākais kultūras piemineklis Balvu novadā
Viena no vissenākajām ēkām
Balvu novadā ir Bēržu kapu
kapliča. Tās sākotnējais apjoms
tapis 1791.gadā. Celtniecības
iniciators bija Zosuļu muižas
muižturis Teofils Beņislavskis.
Pašreizējā vietā- uz pilskalna
ierīkotajos Bēržu kapos- kapliča
atrodas kopš 1920.gada, kad
pēc Bēržu prāvesta J.Kindzuļa
iniciatīvas tā tika pārvesta no
agrākās lokalizācijas vietas
Zosuļu muižas teritorijā. Ēkas
būvēšanas vēsturi var iedalīt trīs
periodos:
Pirmajā periodā kādreizējai
Zosuļu muižas kapelai bijis
centrisks plāna astoņstūru apjoms. Par sākotnējo fasāžu apdari spriest gan nav iespējams.
No pašreizējās ēkas atšķirīga
bijusi taisnstūra logu forma bez
vēlāk izveidotās segmentveida
augšdaļas. Altāra daļā daļēji
saglabājusies sākotnējā - 18.gadsimta beigu polihromā interjera apdare. Tā ir frīze, kurā
polihromi attēlota variācija par
klasisko meandra ornamentu.
Sienas krāsotas ar līmes krāsām
tieši uz gruntētām gult šķautņu
konstrukcijām. Šāda vēsturiskā
interjera apdares liecība Latgales

mākslas vēsturei ir ļoti nozīmīga.
Otrā būvperioda sākumā
(līdz 19.gadsimta vidum) ēkai
paplašināta
draudzes
daļa,
astoņstūru apjomam pievienojot
taisnstūra telpu ar segtu lieveni,
ko greznojis četru kolonnu
portiks un vaiņagojis trīsstūra
formas
frontons.
Frontona
vidusdaļu akcentē no profillīstēm
veidots trīsstūris. Kopumā ēkai
piešķirtas, lai arī vienkāršotas,
tomēr noteiktas vēlā klasicisma zem ampīra stila iezīmes.
Par aktīvu elementu fasāžu
arhitektūrā kļuvušas logu ailesjaunizveidotā segmenta augšdaļa,
gan logu dalījuma kompozīcija
un dekoratīvais spraišļotums,
kas raksturīgs vēlā klasicisma
un bīdmeijera laikam. Nozīmīgs
akcents galvenajā - rietumu puses fasādē ir greznās divvērtņu
durvis ar virsgaismu. Savukārt
vērtņu dekorā pārliecinoši izmantoti ampīra – bīdmeijera
dekoratīvie motīvi. Iespējams,
ka fasādes plastisko izteiksmību
bagātinājušas profilētās dzegas,
kas 1920.gadā pārvietošanas
laikā sekundāri izmantotas kā
vertikāli novietotas noseglīstes
altāra daļas un draudzes telpas

saduras vietai.
Pēc
ēkas
pārvietošanas
kopumā
saglabāts
otrajā
būvperiodā izveidotais ēkas apjoms un fasāžu noformējums, lai
arī pilnībā, vai daļēji zaudētas
daudzas
oriģinālas
detaļas.
Zemes līmeņa pieaugums slēpj
iespējamo akmens mūra cokola
izvirzījumu, kas redzams tikai
pie Austrumu gala sienas. Ap
logu ailēm liektas divu veidu
noseglīstes- sānu malās- 1920.
gadā izgatavotie dēļi jau ar minēto
profilu vienā malā un atšķirīgas
liektās daļās noseglīstes.
Galveno Rietumu fasādi
veido portiks ar četriem balsta
stabiem (apaļkokiem)- frēzētiem
baļķiem, kuri sākotnēji iespējams
bija izgatavoti un paredzēti
elektrolīnijām. Stabu pamatnes
iebetonētas, kas veicina to
trupēšanu.
Dēļu klājs saglabājies no
19.gadsimta būves. Jāpiebilst, ka
frontona plaknes dēļi sākotnēji
bijuši savienoti ar pietapotiem
iegremdētiem
šķērsdzītņiem.
Šāds konstruktīvais risinājums
īpaši nodrošina pret dēļu klāja
deformācijām.
1920.gadā virs ieejas durvīm

iebūvētas kādreizējās galvenās
fasādes logu vērtnes. Pēdējās rekonstrukcijas laikā iestiklojuma
daļā izņemti spraišļi un stikli, tos
aizvietojot ar dēļu klāju. Šobrīd
ēka neapmierinošā tehniskā
stāvokļa dēļ netiek ekspluatēta.
Pašvaldība šobrīd mēģina rast
iespēju saglabāt šo unikālo ēku.
Tika sagatavots tās atjaunošanas
projekts,
kurš
iesniegts
programmā „Leader”. Šobrīd
projektam tiek piemeklētas
iespējas Kultūras ministrijā.
Pateicība par nozīmīgu projekta
atbalstu jāizsaka Vides inspekcijai un Bērzpils Kultūras darba
organizatorei Annai Krivišai.
Objektā
paredzēti
restaurācijas- konservācijas darbi
- ēkas guļšķautņu sienu un jumta
rekonstrukciju līmeņošana (siju
un ailu augstumu atzīmes atjaunojamas situācijā, kā pēc 1920.
gada pārbūves), laukakmeņu
mūra
pamatu
atjaunošana,
bojāto guļšķautņu nomaiņa
vai protezēšana, lietus ūdens
novadīšana no ēkas pamatiem.
Paredzēta atsevišķu ēkas daļu
rekonstrukcija( logu un durvju vērtnes), zudušo vērtņu un
portrika kolonnu rekonstruk-

cija. Altāra daļas interjerā esošās
polihromās apdares attīrīšana un
nostiprināšana.
Nepieciešama
ēkā esošo vērtīgo iekārtu elementu (patrionāta sols, dievlūdzēju
sols, altāris, lentera margas)
restaurācija,
ceremonijām
nepieciešamo papildus solu
izgatavošana. Paredzēta arī vidi
degradējošu elementu (kapsētas
vārti) demontāža, jaunu ķieģeļu
vārtu stabu un krāsotu koka
vērtņu izgatavošana.
Jāpiebilst, ka Bēržu kapliča
ir nozīmīgs Valsts kultūras
piemineklis Balvu novadā. Var
diskutēt par to, vai šobrīd kapliča
kalpos mirušo izvadīšanai vai
tajā notiks Svētās mises, vai
citi baznīcas pasākumi- tas ir
iedzīvotāju un baznīcas rokās.
Viennozīmīgi ir tas, ka vairāku
simtu gadu vecs kultūras piemineklis mums ir jāsaglabā, jo to
apmeklē un apmeklēs tūristi, un
par to priecāsimies arī mēs paši.
Inta Kaļva,
Balvu novada pašvaldības
izpilddirektore

Tilžas pagasta jaunietis Kaspars Romanovs startē starptautiskajā
konkursā „Mr. World 2012”
Sakarā ar to, ka no 10.
līdz 24.novembrim „Misters
Latvija 2011” Kaspars Romanovs piedalās starptautiskajā
skaistumkonkursā „Mr. World
2012” Lielbritānijā, Kentā.
7.novembrī
Balvu
Novada
muzejā notika preses konference,
kurā piedalījās „Mis un Misters
Balvi 2009” finālists, „Mis un
Misters Latvija 2011” uzvarētājs
Kaspars Romanovs, Balvu novada pašvaldības izpilddirektore Inta Kaļva, Aģentūras „Mis
Latvija” pārstāve, skaistuma eksperte, pārmaiņu un pārvērtību
trenere Agrita Grosbarte, konkursa „Mis un Misters Balvi” producents Ivars Saide, kā arī konkursa „Pilnība 2011” uzvarētāja un
titula ieguvēja Olga GordijenkoKrūmiņa.
Aizņemtības
dēļ
konferencē klātienē nepiedalījās
Aģentūras „Mis Latvija” direktore Inta Fogele, tomēr direktore ar klātesošajiem sazinājās
virtuāli.

Konferences laikā Kaspars
Romanovs demonstrēja Evitas
Kapteines darināto stilizēto tautu tērpu, ar kuru starptautiskajā
konkursā Kentā tiks pārstāvēta
Latvija. Tērpa autore atzīst, ka
ideja par tērpu radusies zibenīgi:
„Ieraugot latgaļu kareivja tautu
tērpu kādā 6.klases vēstures
grāmatā, un, vienlaikus raugoties bildē, kur Kaspars sēž uz
retro motocikla, tērpa vizuālais
skats nāca kā zibens no skaidrām
debesīm. Šīs bildes sasaucās
kopā ar Kaspara būtību – viņa
vēlmi vecās lietas pārveidot
par jaunām, dzīvotspējīgām un
noderīgām lietām”. Konferences
laikā Kaspars pastāstīja par tērpa
zīmju un rotu simbolisko nozīmi,
kā arī izteica pateicību Balvu
novada pašvaldībai par sniegto
atbalstu un iespēju piedalīties
konkursā „Mr. World 2012”:
„Paļdis! Paļdis, pogosta vaļdei”,
latgaliešu valodā teica Kaspars.
Izpilddirektore Inta Kaļva

Balvos tiks atklāts EKO laukums
Piektdien,
2012.gada
16.novembrī, Balvos tiks atklāts
EKO laukums šķirotu atkritumu
bezmaksas pieņemšanai. Tas
atradīsies Balvos, Ezera ielā 3.
EKO laukumu izveidojis atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums
„ZAAO” sadarbībā ar Balvu novada pašvaldību.
EKO laukums klientiem būs
pieejams pirmdienās, otrdienās,
ceturtdienās un piektdienās no
plkst.9:00 līdz 18:00, sestdienās
no plkst.10:00 līdz 14:00, bet
trešdienās un svētdienās gan
EKO laukums, gan birojs būs
slēgts.
SIA „ZAAO” birojā, kurš
arī drīzumā Balvos atvērsies,
ikviens varēs noslēgt līgumu
par atkritumu apsaimniekošanu,
veikt kādas izmaiņas šajā
līgumā, saņemt informāciju par

uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem, iegādāties EKO somu,
saņemt konteinera izvešanas
kalendāru un noskaidrot citus
būtiskos jautājumus.
EKO laukumā bez maksas tiks pieņemti tie atkritumu
veidi, kurus iespējams nodot
otrreizējai pārstrādei - papīrs un
kartons, dzērienu kartona iepakojums (tetrapakas un elopakas),
polietilēna plēve, PET dzērienu
pudeles, sadzīves ķīmijas un
kosmētikas plastmasas iepakojums, pudeļu un burku stikls,
logu stikls, sadzīves metāla
priekšmeti, sadzīves elektriskās
un
elektroniskās
iekārtas,
nevajadzīgi tekstila izstrādājumi,
kā arī sadzīves bīstamie atkritumi. Tāpat laukumā par nelielu
samaksu var nodot arī dažāda
veida nestandarta atkritumus -

lielgabarīta atkritumus tīrus un
jauktus celtniecības atkritumus,
zaļos, kompostējamos atkritumus.
Balvu
novada
domes
priekšsēdētājs
Andris
Kazinovskis ir gandarīts, ka
veiksmīgās sadarbības rezultātā,
balveniešiem un pārējiem novada iedzīvotājiem būs iespēja
atkritumu šķirošanu padarīt vēl
pieejamāku. Šāda laukuma izveide līdzīgi kā daudzās citās
Vidzemes pilsētās, kur darbojas ZAAO, iedzīvotājiem dos
iespēju videi draudzīgā veidā bez
maksas nodot otrreiz izmantojamos materiālus, tādā veidā ietaupot savus līdzekļus.
Šāda veida pakalpojums
padarīs Balvu pilsētu un mūsu
novadu vēl modernāku.

atzina, ka jūtas lepna un gandarīta
par sava novada jauniešiem un
to sasniegumiem šajā konkursā,
jo ne tikai Kaspars Romanovs
„nes” Balvu vārdu Latvijā un
pasaulē, bet tie ir arī Jānis Komorovskis, kurš titulu „Misters
Latvija” ieguva 2007.gadā, kā
arī Evita Stepāne, kura 2010.
gadā bija viena no šī konkursa
dalībniecēm un ir pārstāvējusi
Latviju
arī
starptautiskajā
konkursā Ķīnā. Tāpat izpilddirektore pauda prieku, ka Balvos
konkurss ir plaši apmeklēts un
tajā piedalās gan Balvu novada,
gan blakus novadu jaunieši.
Tomēr, lai arī rīkotais pasākums
sniedz jaunu pieredzi jauniešiem
un nes panākumus, tomēr tam
ir arī „medaļas otrā puse” un
jautājumi, kas jārisina. Izpilddirektore vēlēja veiksmi un izturību
Kasparam, startējot konkursā!
Lai priecē visus ar jauniem sasniegumiem!
Gandarīts par Kaspara sasnie-

gumiem ir arī Ivars Saide, kurš
2009.gadā organizēja konkursu
„Mis un Misters Balvi”, un dara
to joprojām. Ivars spilgti atceras to brīdi, kad saņēma ziņas
par Kaspara uzvaru Latvijas
mēroga konkursā, un novēl tikpat augstus sasniegumus gūt arī
Lielbritānijā!
Pēc konferences tās pārstāvji
devās uz Balvu Valsts ģimnāziju
un Balvu Amatniecības vidusskolu, lai iemācītu jauniešiem praktiskas lietas, kas noder ne tikai
piedaloties šāda veida konkursos, bet arī ikdienā. Jaunieši tika
aicināti pārbaudīt savas spējas
un piedalīties konkursa „Mis un
Misters Balvi 2012” atlasē jau šo
sestdien, 10.novembrī, Balvos.
Par to, kā Kasparam veicas
Kentā, var noskaidrot interneta
vietnē
www.mrworld.tv, kur
iespējams arī izteikt savu viedokli un nobalsot.

Pagarina zīmējumu konkursu
Tiek
pagarināts
logo
„Ražots Balvos” zīmējumu
konkursa iesniegšanas termiņš
līdz 2012. gada 3.decembrim
plkst.12.00. Darbus iespējams
iesniegt
Balvu
novada
pašvaldības Izglītības, kultūras
un sporta pārvaldē, Sporta ielā
1, Balvos.
Konkurss „Ražots Balvos” izveidots ar mērķi
izvēlēties logo, kuru turpmāk
būtu
iespējams
izmantot
prezentācijas materiālos, uz
veidlapām, pasākumu vizuālajā
noformējumā,
vizītkartēs,
reprezentācijas materiālos un
suvenīros. Logo pamatmērķis
ir popularizēt produktus, kuri
ražoti Balvu novadā.
Piedalīties
konkursā

iespējams 8. – 12.klašu
skolēniem, kā arī jebkuram
iedzīvotājam no 18 gadu vecuma. Vienam dalībniekam
jāiesniedz ne vairāk kā trīs
darbi. Tie iesniedzami uz A4
formāta lapas, iespējams pievienot arī īsu aprakstu. Datorgrafikas darbi iesniedzami gan
izdrukas veidā, gan digitālā
formātā, vai arī sūtot uz e-pastiem: ingus.berkulis@balvi.lv
un ilona.nalivaiko@balvi.lv.
Konkursa darbus vērtēs
speciāli izveidota komisija,
kuras sastāvā ir Balvu novada
pašvaldības,
Ziemeļlatgales
Biznesa centra, Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes
pārstāvji, kā arī Balvu Mākslas
skolas pedagogi un uzņēmēji.
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Seminārs jaunajām māmiņām
Lai palīdzētu topošajām māmiņām izvēlēties vispiemērotāko bērna barošanas veidu, lai rastu iespēju
māmiņām satikties un dalīties pieredzē par jaundzimušo zīdīšanu, aicinām ieinteresētās sievietes satikties sarunai seminārā, kurš notiks 29.novembrī plkst. 11.00, Balvos, Raiņa ielā 52 - Sociālā dienesta
III stāva zālē.
Pasākums notiek projekta “Izglītojošu pasākumu izveide un realizācija par zīdīšanu, aktuālajiem
problēmjautājumiem un praktiskiem risinājumiem grūtniecēm un jaunajām māmiņām” ietvaros un to
finansē Latvijas Republikas Veselības Ministrija.
Sīkāka informācija par semināru:28674458

Aicina pieteikties Sudrabkāzu ballei
2012.gada 23.novembrī plkst.19.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā notiks
Sudrabkāzu balle “Tikai Tu un vairs neviens”
Aicinām pārus, kuri laulību noslēguši 1987.gadā, pasākumam pieteikties personīgi Balvu novada
Dzimtsarakstu nodaļā - Balvos, Sporta ielā 1 vai pa tālruņiem: 64507147; 29397765; 28360409 līdz
16.novembrim.

Seminārs "Attālinātais darbs- iespēja Latvijas reģioniem"
16.novembrī plkst. 13:00 "Ziemeļlatgales Biznesa centrā", Vidzemes ielā 2B, Balvos, notiks
seminārs Micropol "Attālinātais darbs- iespēja Latvijas reģioniem".
Projekta mērķis: Uzlabot vietējās un reģionālās attīstības politikas efektivitāti un instrumentus
attālinātā darba centru izveidei, lai stimulētu izaugsmi un nodarbinātību ārpus metropoļu reģioniem.
Semināra darba kārtību skatīt www.balvi.lv.

A F I Š A

Balvu pilsēta
14.novembrī plkst.15.00 tikšanās ar rakstnieku Jāni Lejiņu un
režisori Virdžīniju Lejiņu Balvu Centrālajā bibliotēkā.
15.novembrī plkst.15.00 Tekstilmākslinieces Ineses Jakobi izstādes
atklāšana Balvu Novada muzejā.
15.novembrī 16.00 Latvijas dzimšanas dienai veltīts pasākums
-Viktorīna „Mana Latvija”, Latviešu kino vakars - A. Graube „Rīgas
sargi” un J. Streičs „Rūdolfa mantojums”, Balvu Bērnu un Jauniešu
centrā.
16.novembrī 16.00 Kubulu Kultūras nama pašdarbnieku koncerts,
pansionātā „Balvi”.
17.novembrī plkst.18.00 Svinīgs valsts svētku sarīkojums „...Savu
skaistāko zemi Dievs ir atdevis mums” Balvu Kultūras un atpūtas
centrā. Piedalās deju kopas „Rika”, „Nebēda”, „Luste”, jauktais koris „Mirklis”, pirmsskolas tautu deju kolektīvs, ģitāristu ansamblis,
dziedošā Vītolu ģimene. Pēc koncerta – balle, muzicē grupa „Ginc
un Es”. Ieeja bezmaksas.
21.novembrī plkst. 14.00 Pagraba stāsti. Tikšanās ar grāmatas „Testaments...Modus Vivendi” autoru A.Bušu Balvu Novada muzejā.
23.novembrī plkst. 19.00 Sudrabkāzu balle „Tikai Tu un vairs
neviens” Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Iepriekšēja pieteikšanās
Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļā.
24.novembrī plkst.17.00 „Deju kopa „Luste” – 30” jubilejas koncerts Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Piedalās vieskolektīvi „Ezerrieksts” no Rugājiem, „Saiva” no Salacgrīvas, „Krustpilietis”
no Krustpils, „Atvasara” no Ludzas. Ieeja bezmaksas.
27.novembrī plkst.15.00 Latvijas Leļļu teātra labdarības izrāde
bērniem – Daina Strelēvica „Lācītis sirsniņā” Balvu Kultūras un
atpūtas centrā. Ieeja bezmaksas.
30.novembrī plkst.19.00 Vīru kopai „Vilki” – 20! - jubilejas koncertuzvedums Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Biļešu
iepriekšpārdošana.
Balvu pagasts
16.novembrī plkst.19.00 Valsts svētku ieskaņas koncerts „Audzi,
Latvija audzi!”. Koncertā piedalās Balvu pagasta jauktais vokālais
ansamblis “Malduguns”, Balvu pagasta dramatiskai kolektīvs, Ieva
Silauniece, Armands Immers, Zojas Zaharovas vadītais vijolnieku
ansamblis. Plkst. 21.00 balle kopā ar grupu „Kontrasts” Balvu pagasta Tautas namā.
Bērzkalnes pagasts.
17.novembrī plkst.19.00 Svinīgs brīdis un atpūtas vakars veltīts
Latvijas valsts svētkiem Rubeņu saieta namā.
18.novembrī plkst.14.00 Svinīgs brīdis un latviešu filmas „Dancis pa trim” demonstrēšana Bērzkalnes pagasta kultūrai un atpūtai
paredzētajās telpās
Bērzpils pagasts
16.novembrī plkst. 15.00 Valsts svētku priekšvakarā filmas ‘’Latgolys laikadečs’’ demonstrēšana Bērzpils saieta namā.
17.novembrī plkst. 22.00 Valsts svētku priekšvakarā deju vakars
kopā ar grupu ‘’Laikam līdzi’’ Bērzpils saieta namā.
18.novembrī plkst. 9.30 Valsts svētkiem par godu - Bērzpils kauss
volejbolā veterāniem Bērzpils sporta hallē.
24.novembrī plkst.13.00 Atpūtas pēcpusdiena vecākajai paaudzei
Bērzpils saieta namā.
Briežuciema pagasts
16.novembrī plkst. 21.00 Valsts svētkiem veltīts pasākums
„Latviešu dziesmas latviešiem” – salūts, sadziedāšanās, balle
Briežuciema Tautas namā.
Kubulu pagasts
18.novembrī plkst. 18.00 Valsts svētkiem veltīts koncerts „Ai,
vēja buras...”. Hertas Anitas Zeltiņas dzeja, Aiņa Šaicāna, Māra
Lāpāna, Ulda Stabulnieka dziesmas izpilda muzikantu apvienība
„Pārsteigums”. Plkst. 21.00 dejas kopā ar mūziķiem „Pārsteigums”
Kubulu kultūras namā.
Krišjāņu pagasts
18.novembrī plkst.16.00 svinēsim Valsts svētkus kopā Krišjāņu
Tautas namā. Viesos Nautrēnu vidusskolas jauniešu teātris ar literāri
muzikālu kompozīciju „Mana zeme, mana māja, mana sirds ir Latvija”. Ieeja bezmaksas.
Lazdulejas pagasts
2.novembrī plkst.12.00 Psalmu dziedāšana Lazdulejas pagasta
pārvaldes zālē.
Tilžas pagasts
15.novembrī plkst.18.00 Ukraiņu cirks „TRASFORMERIS” Tilžas
kultūras namā.
16.novembrī plkst.20.00 Valsts svētkiem veltīts koncerts „Mēs viena tauta, viena saime esam”. Koncertē Manguļu ģimene no Ogres,
pēc koncerta plkst. 22.00 deju vakars kopā ar Zinti Krakopu Tilžas
kultūras namā.
24.novembrī plkst. 19.00 Pašdarbnieku vakars Tilžas kultūras
namā.
Vīksnas pagasts
18.novembrī plkst.14.00 Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts svētku koncerts ar Kubulu pašdarbnieku piedalīšanos
Vīksnas tautas namā.
Vīksnas Tautas namā skatāma Andra Keiseļa personīgā fotoizstāde.
Vectilžas pagasts
16.novembrī plkst. 15.00 Valsts svētku priekšvakarā filmas “Latgolys laikadečs’’ demonstrēšana Vectilžas Sporta un atpūtas centrā
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