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Sveicam Jauno mācību gadu sākot!
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Dzīves pulkstenis steigai
par spīti zvana Tev atkal
svētku brīdi!
Apsveicu jūs, skolēni, pedagogi un vecāki, jauno mācību gadu
uzsākot! Novēlu strādāt radoši
un mērķtiecīgi, krāt zināšanas,
kas būs nepieciešamas gan jūsu
nākotnei, gan arī mūsu novadam
un valstij.
Novēlu skolēniem būt sabiedriski
aktīviem,
sportot,
līdzdarboties mūzikas un mākslas
kolektīvos, aizrauties ar tehnisko jaunradi, strādāt zinātniski
pētnieciskos darbus - vārdu sakot, izmanot iespējas, kādas
jauniešiem sniedz mūsu novada
skolas. Par šīm iespējām novada
pašvaldība gādā neatslābstoši
– visās mācību iestādēs par novada līdzekļiem ir veikti lielāki
un mazāki uzlabojumi, lai

nostiprinātu pirmskolas izglītības
iestāžu un skolu materiāli tehnisko bāzi.
Lai
pedagogiem
daudz
spēka un entuziasma! Balvu novada Dome ļoti augsti vērtē jūsu
darbu un arī turpmāk izglītības
jomu uzskatīs par savu galveno
prioritāti.
Novēlu vecākiem, lai jūsu
bērnu skolas gaitas sniedz jums
gandarījumu un prieku! Lai mums
visiem sekmīgs un darbīgs jaunais
mācību gads!
Lai skolas zvans zvana jautri un
rosinoši! Lai tā skaņas skan vienā
ritmā ar dzīves pulksteņa zvaniem!
A.Kazinovskis, Balvu novada
Domes priekšsēdētājs

Klāt septembris - jaunu zināšanu
un jaunu iespēju laiks
Sveicam novada skolēnus, viņu vecākus un skolotājus, vēlot
priecīgus Zinību dienas svētkus un spraigas, zinātkāres un neatlaidības
pilnas nākamā mācību gada darbdienas!
Īpaši sveicieni katram, kam šī ir pirmā skolas diena, esot pirmklasniekam, jaunajam pedagogam vai vecākam.
Lai jaunā mācību gada gaitās netrūkst spēka, drosmes un pārliecības!
Izglītības, kultūras un sporta pārvalde

Lai katra novada skola iekļaujas kopējā novada izglītības sistēmā!

Saruna ar Balvu novada
pašvaldības Izglītības, kultūras
un sporta pārvaldes vadītāju
Noru Apīni.
Kā iesācies darba cēliens
jaunajā amatā?
Ar jautājumiem par izglītības
iestāžu nodrošinājumu ar mācību
līdzekļiem, bērnu skaitu, pedagogu likmēm. 23.augustā ar
vispārizglītojošo skolu direktoriem piedalījāmies IZM rīkotajā
konferencē Rīgā, kurā cerējām
saņemt atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem,
bet arī
IZM pārstāvji neko konkrētu
vēl nespēja pateikt. 26., 27.
un 28.augustā notika ikgadējā
izglītības iestāžu pieņemšana.
Prieks par katru mūsu novada
izglītības iestādi. Tajās valda tāds
gaišums! Ar pašvaldības atbalstu izglītības iestādēs ir paveikts

daudz. Gandarījums par to, ka
iestāžu kolektīvi daudz darījuši,
lai sekmīgi varētu uzsākt jauno
mācību gadu. 29.augustā Balvu
Kultūras un atpūtas centrā notika
ikgadējā pedagogu konference,
kurā piedalījās Balvu, Baltinavas
un Rugāju novadu pedagogi. Liels
paldies KAC kolektīvam par atbalstu konferences organizēšanā!
Pirmajā dienas daļā pedagogi tika
iepazīstināti ar jaunāko izglītībā,
noklausījās lektores Ingas Pāvulas
lekciju, bet dienas otrā daļa
turpinājās Balvu pamatskolā, kur
pedagogi darbojās metodiskajās
apvienībās. Aiz kalniem vairs nav
arī Skolotāju diena, kuru šogad
svinēsim 11.oktobrī.
Jāatzīst, ka vislielāko paldies
gribu teikt novada vadībai un
visiem novada domes darbiniekiem, jo ikvienas kabineta durvis
ir atvērtas un ikviens neskaidrais
jautājums tiek izskaidrots. Neviens mans jautājums nav atstāts
bez ievērības. Ceru, ka mūsu
sadarbība būs tikpat veiksmīga arī
turpmāk…
Vai esat jau noteikusi
prioritātes
izglītības
darbā
novadā?
Prioritātes nosaka pati dzīve.
Apmeklējot skolas, nākas secināt,
ka samazinoties skolēnu skaitam,
nāksies domāt par skolu tīkla

optimizāciju. Jau šodien visiem
skolu kolektīviem nopietni jādomā par savu turpmāko darba
profilu. Tas būs ļoti smags darbs,
kurā pie viena sarunu galda
jāsēžas gan novada pašvaldībai,
gan deputātiem, gan direktoriem, gan izglītības pārvaldes
speciālistiem. Ceru, ka beidzoties ESF projektam,tiks saglabāts
Iekļaujošas izglītības atbalsta
centrs. Speciālistu paveiktais un
arī pašreizējā situācija izglītības
iestādēs liecina, ka atbalsta
personāls mums ir nepieciešams.
... un savā darbā ?
Visvairāk mani uztrauc neziņa
par pedagogu likmēm un algām.
Sākoties jaunajam mācību gadam,
skolotājs vēl nezin savu darba
slodzi un savu atalgojumu. Ko direktors var teikt savam skolotājam?
Ko mums teikt direktoriem? Šī
neziņa rada skolotājos bažas par
viņu rītdienu. Es paredzu, ka darbs
ar tarifikācijām septembrī būs ļoti
smags un nervozs. Lai arī kādi būtu
jaunie Ministru kabineta noteikumi, novada pašvaldība darīs visu
iespējamo, lai nodrošinātu mazo
skolu sekmīgu darbību.
Pastāstiet, lūdzu, par savu
darba pieredzi!
Izglītības pārvaldē (Tautas
izglītības nodaļā, vēlāk Skolu
valdē) strādāju kopš 1979.gada,

darbu uzsāku pie vadītājas Lilijas
Baunes kā bērnudārzu inspektore.
No 2000.gada līdz pat iecelšanai
par IKS pārvaldes vadītāju
koordinēju Balvu rajona (vēlāk
novada) pirmsskolas iestāžu darbu un pedagogu tālākizglītību.
Labi pazīstu visa novada pedagogu saimi, kurā strādā radoši un
gudri profesionāļi.
Ar ko, ar kādiem jauninājumiem iesāksies 1. septembris
Balvu novada mācību iestādēs?
Tos
galvenokārt
nosaka
jaunie valdības dokumenti. Ir
izstrādāti un Ministru kabinetā
pieņemti „Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības
standartu, mācību priekšmetu
standartiem un izglītības programmu paraugiem”, „Noteikumi par valsts pamatizglītības
standartu, pamatizglītības mācību
priekšmetu
standartiem
un
pamatizglītības programmu paraugiem” un „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību
un profesionālo kvalifikāciju un
pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību”.
Ar šo mācību gadu skolām
piešķirta lielāka brīvība – „Noteikumi par valsts pamatizglītības
standartu, pamatizglītības mācību
priekšmetu
standartiem
un
pamatizglītības programmu pa-

raugiem” izglītības iestādēm nosaka brīvas izvēles iespējas, kuram
no mācību priekšmetiem piedāvāt
lielāku stundu skaitu atkarībā no
skolas izvēlētā virziena un skolēnu
vajadzībām. Piemēram, izglītības
iestāde, kas īsteno humanitārā vai
sociālā virziena pamatizglītības
programmu, var noteikt papildu
mācību stundu skaitu kādā no
šīs jomas mācību priekšmetiem
- matemātikā, latviešu valodā,
mazākumtautību valodā, literatūrā, mūzikā un sportā.
„Noteikumi par pedagogiem
nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kvalifikācijas
pilnveides kārtību” skolotājiem
paredz plašākas iespējas pasniegt
vairākus mācību priekšmetus
gan pamatizglītībā, gan vispārējā
vidējā izglītībā, ja tiek apgūta
pedagogu profesionālās pilnveides programma. Jaunie noteikumi paredz iespējas pedagogiem iegūt tiesības vispārējā
pamatizglītībā vai vidējā izglītībā
mācīt citu mācību priekšmetu
vai arī iespējas strādāt nākamajā
vai iepriekšējā izglītības pakāpē.
Iecerēts, ka jaunie noteikumi
veicinās izglītības iestāžu autonomiju un ļaus izglītības iestāžu
vadītājiem efektīvāk plānot un
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organizēt mācību darbu.
Vai visas skolas turpinās darbu?
Jā, kaut arī mūsu novadā, tāpat
kā visā valstī samazinās skolēnu
skaits, jauno mācību gadu uzsāks
visas novada skolas. Ceru, ka IZM
ministra Vjačeslava Dombrovska
paustais solījums atbalstīt mazās
lauku skolas būs realitāte, ne tikai solījums. Arī Balvu novada
pašvaldība sniegs finansiālu atbalstu mazajām lauku skolām
sekmīga pedagoģiskā procesa
norisei.
Cik skolēnu mācīsies? Cik
pedagogu strādās?
Kā jau minēju, skolēnu
skaits samazinās. Mūsu novadā
skolas durvis šogad vērs ap diviem tūkstošiem izglītojamo

visās izglītības pakāpēs, tai
skaitā pāri par četriem simtiem
pirmsskolnieku. Precīzu skolēnu
skaitu varēšu nosaukt pēc 1.septembra, jo šobrīd vēl aizvien
izglītības iestādēs notiek skolēnu
uzņemšana. Pedagogu skaits
būtiski nav mainījies, šogad tie
būs 349. Notiek paaudžu maiņa.
Šogad pelnītā atpūtā aiziet pieci
mūsu novada skolotāji, savukārt
divi pedagogi pēc studijām uzsāks
savas pirmās darba gaitas. Visas
izglītības iestādes ir nodrošinātas
ar profesionāliem pedagogiem.
Kā būs ar mācību līdzekļiem?
Ar
mācību
līdzekļiem
izglītības iestādes ir nodrošinātas.
Protams, vienmēr var būt labāk,
bet pilnvērtīgs mācību darbs var
sākties visās novada iestādēs.
Vēlreiz jāuzteic novada pedagogi,
kuri ir rūpīgi pārdomājuši katra

mācību līdzekļa nepieciešamību
un noteikuši prioritātes mācību
darbā. Lielu atbalstu sniedza arī
novada pašvaldība. Jāpiebilst,
ka visa mācību gada laikā skolās
tiks stingri pārbaudīta darba
burtnīcu izmantošana mācību
stundās. Gaidām arī solīto papildu
finansējumu no IZM.
Kā apmaksās ēdināšanu, vai
būs nodrošināts transports?
Tāpat kā iepriekšējā mācību
gadā, arī šogad Balvu novada pašvaldība ir piešķīrusi
brīvpusdienas
izglītojamajiem
pamatizglītības posmā un 5-6
gadīgajiem bērniem pirmsskolas
iestādēs. Tas ir liels atbalsts katrai ģimenei. Nekas nav mainījies
arī jautājumā par
skolēnu
pārvadājumiem. Skolu direktori
jau sniedz ierosinājumus viena
vai otra maršruta maiņai, jo skolās

ienāk jauni skolēni…. Gribu teikt,
ka skolu direktori pilnībā pārzina
visu savu skolēnu dzīves vietas un
domā par viņu iespējām nokļūt
līdz skolai.
Jūsu novēlējums – bērniem,
vecākiem, pedagogiem.
Esmu pārliecināta, ka skolotāja misijas apziņa vēl ir dzīva, kaut
arī šobrīd dzīvojam ļoti saspringtā
laikā. Skola pastāvēs mūžam,
pateicoties skolotāju goda prātam
un sirds aicinājumam. Izglītība
vienmēr saistīta ar pārmaiņām,
tam vajadzīga uzdrošināšanās un
skolotājiem tās netrūkst. Skolotāji
ir tie, kas veido novada nākotni.
Atcerēsimies, ka mūsu galvenais
uzdevums ir - sniegt pēc iespējas
kvalitatīvāku izglītību. Man ir
svarīgi, lai katra novada skola
ar savu izglītības programmu
iekļautos novada kopēja izglītības

sistēmā, lai mūsu skolu atslēgas
vārds būtu „Kvalitāte”. Mācīsim
skolēniem radošumu domāšanā!
Centīsimies nodrošināt tādu skolas
vidi un mācību procesu, kas dotu
iespēju katram skolēnam sasniegt
maksimāli labākos rezultātus, kā
arī- lai interešu un profesionālās
ievirzes izglītība būtu strukturēta
tā, lai pēc iespējas vairāk skolēnu
varētu saņemt šo piedāvājumu
pēc iespējas augstākā kvalitātē.
1.septembris ir starta punkts
jaunas attīstības sākumam. Lai
jums spēks un veselība jaunu ideju un ikdienas darbu realizācijai!
Paldies par sarunu!
Intervēja Ilona Vītola

Balvu sporta skolu absolvē 17 audzēkņi Izglītības darbinieku konference
20.augustā Balvu Sporta skolā
apliecības
par
profesionālās
ievirzes sporta izglītības ieguvi
saņēma 17.absolventi 4 sporta veidos. Grieķu-romiešu cīņā skolu
beidza 3 trenera Konstantīna
Titorenko audzēkņi. Vieglatlētikā
trenere
Sarmīte
Keisele
varēja priecāties par 5 saviem
audzēkņiem, kas todien bija absolventu pulkā. Visvairāk absolventu - volejbolā, jo skolu beidza
9 audzēkņi, kurus trenēja treneri
Igors Šnepers un Gatis Stepanovs.
Basketbolā programmu sekmīgi
ir apguvuši 3 audzēkņi, treneris Arnis Voika. Jāatzīmē, ka 3
absolventi
vienlaicīgi apguva
2 programmas: Sanita Pastare
vieglatlētikā un volejbolā, Austris Keišs un Kaspars Ločmelis
volejbolā un basketbolā.
Pateicības vārdus par uzcītīgo
treniņu darbu un mācībām teica Balvu sporta skolas direktore

Attēlā (no kreisās ) absolventi Sintija Džigure, Kaspars Ločmelis,
Viktorija Gončarjuka, Dmitrijs Dubrovs, Elīna Zelča, Oskars Babris, Sanita
Pastare, Austris Keišs, Arta Kočāne, Kaspars Kočāns.
Ludmila Beļikova, viņa priecājās
par absolventu panākumiem.
Starp viņiem ir sportisti, kuri ir
vairākkārtēji Latvijas čempionātu

un
olimpiāžu
medaļnieki,
veiksmīgi
aizstāvējuši novada
un Latvijas vārdu starptautiskās
sacensībās.

29.augustā
pirms
Jaunā
mācību gada sākuma Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu izglītības
darbinieki pulcējās vienkopus
Balvu Kultūras un atpūtas centrā,
lai pārrunātu aktualitātes izglītībā.
Konference iesākās ar īsu, bet
sirsnīgu un skaistu svētku koncertu dziedošās Laicānu ģimenes
izpildījumā un turpinājās ar apsveikuma vārdiem gan no Balvu
novada pašvaldības Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes
vadītājas Noras Apīnes, kā arī no
minēto novadu vadības puses.
Ar jauno darba cēlienu
pedagogus sveica Balvu novada
pašvaldības izpilddirektore Inta
Kaļva uzsverot, ka mēs skaitām
cilvēkus, nevis naudu. I.Kaļva
aicināja skolas veidot izglītības
politiku, prognozējot nākotni
pēc 2, 5 un 10 gadiem. Izpilddirektore atzina, ka ir patiess prieks
par sava novada skolām, pirm-

skolas izglītības iestādēm, kuras
ir kļuvušas gaišākas, priecīgākas
un bagātīgākas. Šogad no Balvu
novada pašvaldības budžeta
izglītības
iestādēm
piešķirti
līdzekļi vairāk nekā 1 miljona latu
apmērā.
Pedagogus un skolu vadību
sveica arī Baltinavas novada
domes
priekšsēdētāja
Lidija
Siliņa un Rugāju novada Izglītības
pārvaldes vadītāja Biruta Berkolde, novēlot izturību, radošumu un
sapratni paaudžu starpā.
Konferences laikā visu novadu skolu vadītāji saņēma Bilžu
karti „Iedvesmas zeme Latvija”,
tika sveikti skolotāji, kuri šogad
beiguši savus darba gadus un
skolotāji, kuri 2.septembrī darbu
uzsāks jaunā skolā, jaunā amatā.
Lai visiem veiksmīgs jaunais
mācību gads!
L.Raciborska

Balvu novada izglītības iestādes gatavas jaunajam mācību gadam
Gatavojoties jaunajam mācību
gadam, jau ierasts, ka augusta
pēdējās dienās tiek apsekotas visas novada skolas, lai novērtētu
paveikto, gatavību jaunajam darba cēlienam, kā arī lai iezīmētu
nākotnes vajadzības.
Balvu novada pašvaldības
izpilddirektore Inta Kaļva kopā
ar Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāju Noru
Apīni un izglītības speciālistēm
apmeklēja visas novada izglītības
iestādes, pievēršot uzmanība
tam, kā izlietoti šogad piešķirtie
finanšu līdzekļi. Līdz ar paveiktā
novērtējumu tika pārrunātas arī
nākotnes vīzijas par skolu attīstību
un nākotni. I.Kaļva uzsvēra,
šobrīd vairāk kā jebkad ir jādomā
par ikvienu skolēnu, ikvienu
iedzīvotāju, īpaši lauku teritorijās.
Šogad visās skolās ir aktuāls
jautājums arī par mācību līdzekļu
nodrošināšanu skolēniem. Joprojām ir daudz neskaidrību, kas nav
sakārtotas valstiskā līmenī.
Paldies
visām
novada
izglītības iestādēm par ieguldīto
darbu iestāžu uzturēšanā un
pilnveidošanā. Pēc izglītības
iestāžu apmeklējuma komisijas
novērojumi un secinājumi par
paveikto un nākotnes iecerēm ir
šādi:
Stacijas pamatskolas filiāle
- Vīksnas pamatskola un skolas
apkārtne ļoti rūpīgi un skaisti sakopta, skaisti spīd tikko krāsotās
grīdas koridorā un kāpņu telpā,
nesen lieliski izremontētas tualešu

telpas. Skolā lepojas ar jubilejas
pasākumu, kas nesen aizvadīts.
Stacijas
pamatskola
var
iepriecināt ar savu audzēkņu skaitu- pāri 100, ar to, ka arī šogad būs
internāts. Var redzēt, ka skolotāji
daudz darījuši, lai ar skaisti
izrotātām telpām sagaidītu savus
audzēkņus.
Kubulu PII „Ieviņa” – visnotaļ
rūpīgi sakārtota no iekšpuses un
ārpuses. Var redzēt, ka darbinieki
ar sirdi un dvēseli strādājuši, lai
mazuļiem te būtu jauki un mājīgi.
Balvu Amatniecības vidusskolā
skolas gaitas šogad uzsāks 244
skolēni. Ir iegūts atbalsts arī no
Teterevu fonda, kurš nodrošinās
stipendijas. Šī gada laikā 1.stāva
foajē ir iekārtota konferenču zāle
un papildus viena klase aprīkota
ar interaktīvo tāfeli. Joprojām
aktuāls ir jautājums par internāta
ēkas remontu.
PII „Sienāzītis” visus priecē
jaunais žogs, kas uzstādīts ar
bērnu vecāku atbalstu, un veiktais
remonts ģērbtuvē. Lai arī izdarīts
jau ir ļoti daudz, nākotnē plānots
turpināt remontus grupiņās.
Balvu
tālākizglītības
un
cilvēkresursu attīstības centra
priekšā šogad nomainīs flīžu segums - ieklāts bruģis. Centra direktore uzsvēra, ka tuvākajā nākotnē
ir jāveic visas muižas rekonstrukcija, kam piekrita arī izpilddirektore
I.Kaļva.
Balvu Sporta skolā, sagaidot
jauno mācību gadu, ir ieklāts
jauns linolejs.

Balvu bērnu un jauniešu
centrā ar krāsu palīdzību tiek
atsvaidzināti kabineti, vienā no
jauniešu atpūtas telpām tiek
ieklāts linolejs.
PII „Pīlādzītis” šogad piedzīvojis lielākās pārmaiņas – ir
renovēta ēkas fasāde, nomainīts
jumta segums, veikti siltināšanas
darbi, kā arī nomainīta ventilācijas sistēma un veikti citi remontdarbi. Nākotnē iecerēts
sakārtot bērnudārza apkārtni –
apstādījumus, dekoratīvo apgaismojumu, bruģi u.c.
Balvu
pamatskolā
šogad
ierīkota telpa, kur skolēni pēc
stundām varēs atpūsties, spēlēt
projektā iegādātās galda spēles
un sagaidīt transportu mājup.
Direktore M.Pimanova atzīst, ka
materiāli un finansiāli skolu atbalsta arī skolēnu vecāki. Balvu
pamatskolā ar mācības uzsāks 467
audzēkņi.
Balvu Valsts ģimnāzija ir viena
no iestādēm, kura šogad piedzīvo
vērienīgus remontdarbus – ēka
tiks siltināta, nomainīts jumta segums, rekonstruēta ventilācijas,
ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēma un veikti citi ne mazāk
būtiski remontdarbi. Ar šī gada
septembri skolā tiks uzsākts darbs
pie vienota apģērba elementa
ieviešanas.
Bērzpils vidusskolā veikts remonts garderobes telpā, ieklāts
flīžu segums skolas gaitenī,
iekārtots kabinets direktores vietniecei un sporta angārā nokrāsota

grīda. Skolas gaitas ar 2.septembri
uzsāks 102 skolēni. Nākotnē skolā
plāno turpināt kabinetu remontus un veikt jaunu mēbeļu iegādi.
Krišjāņu filiālē ir nokrāsotas grīdas
un veikti citi sīki remontdarbi.
Tilžas
internātpamatskolā
izremontētās telpās turpmāk
atradīsies speciālā pedagoga kabinets, ko saviem spēkiem gaumīgi
iekārtojuši skolas darbinieki. Ar
jauno mācību gadu skolā darbu
uzsāks arī jauni pedagogi. Skolā
ir izveidota laba materiālā bāze,
kas, kā atzina skolas vadība, tiek
bagātināta katru gadu.
Tilžas vidusskolā, gaidot jauno mācību gadu, veikts remonts
tualetē, kāpņu telpā nokrāsotas
sienas. Nākotnē jādomā par
mācību līdzekļu iegādi un griestu seguma nomaiņu. Vectilžas
filiālē ir veikti sīki kosmētiskie
remontdarbi klasēs, savukārt
nākotnē ir jālabo ēkas jumts.
Tilžas PII šovasar iegādātas
jaunas gultiņas bērniem. Nākamā
gada prioritātēs ir virtuves,
ģērbtuves remonts un žoga
nomaiņa.
Briežuciema pamatskolā projekta ietvaros ar jaunām iekārtām
aprīkots mājturības kabinets
zēniem. Skolā būtu nepieciešams
ārsienu remonts.
Bērzkalnes PII iemītniekus
joprojām priecē jaunā nojume,
bērnudārza darbinieki saviem
spēkiem ierīkojuši arī interesantas
rotaļu ierīces bērniem.
Balvu Mākslas skolā ir iegādāti

jauni krēsli un sētas pusē uzstādīts
jauns žogs. Kā atzīst direktore,
skola pamazām modernizējas
un nākotnē cer uz pagrabstāva
sakārtošanu.
Balvu Mūzikas skolā vairākos
kabinetos ir nomainīts grīdas
segums un atjaunots jau esošais
lamināts. Domājot par nākotni,
prioritāšu sarakstā ir skaņas
izolācija klašu telpās, mūzikas
instrumentu atjaunošana, kā arī
fasādes un pagrabstāva telpu
atjaunošana.
Rīgas
Valsts
tehnikuma
Balvu filiālē šogad mācības
uzsāks 86 jaunieši. Skolā tiek
realizētas divas izglītības programmas – komerczinības un
enerģētika. Skolēniem ir iespēja
saņemt ikmēneša stipendijas un
vienreizēju pabalstu par sasniegumiem mācībām vai ārpusstundu
darbu. Gatavojoties jaunajam
mācību gadam, tiek krāsotas divas
skolas telpas.
Mācību iestāžu pieņemšanā
ar skolotājiem un skolu vadītājiem sarunās tika aktualizēti
jautājumi par skolu nākotni, par
nepieciešamību rast redzējumu,
kā tās attīstīsies un mainīsies
tuvāko gadu laikā, par to, kāds
būs vidusskolu liktenis, kā sakārtot
profesionālo izglītību novadā.
Jāuzteic
visu
pirmskolas izglītības iestāžu un skolu
darbinieku lielā atbildība un
pašaizliedzība, gatavojoties jaunajam mācību cēlienam.
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Pēc mācībām uz Balviem

Viss ir pašu rokās
Balvu novada muzejā nesen
sāka strādāt jauna speciāliste –
Zaiga Kozlovska. Tikos ar viņu, un
lūdzu pastāstīt, kā jaunietis, pretēji
vispārizplatītajam uzskatam, ka
visi aizbrauc uz ārzemēm, pēc
augstskolas darbu sāka Balvos.
Zaiga ļoti labprāt atbildēja uz
maniem jautājumiem.
Kad sākāt strādāt Balvos?
Es sāku strādāt no 2013.gada
janvāra, bet darbu sāku meklēt
Balvos un iet uz dažādām darba
intervijām no 2012.gada augusta.
Kur?
Balvu Novada muzejā par sabiedrisko attiecību speciālisti/
lietvedi.
Vai darbs apmierina, kas tajā ir
interesants?
Ar darbu esmu apmierināta,
pat vairāk, jo man ir fantastiski
kolēģi, darbs ir radošs, dot iespēju
sevi pierādīt kā speciālistam, kā

arī iepazīt Balvus, kultūras dzīvi un
sabiedrību. Man kā "jauniņajai"
Balvos ir ļoti interesanti iepazīties
ar Balviem tieši no vēsturiskā
aspekta. Tā ir lieliska iespēja
ne tikai redzēt Balvu ikdienas
dzīvi, bet arī uzzināt kā Balvi ir
veidojušies, kas ir gadu laikā noticis ar balveniešiem... Galu galā arī
es tagad esmu balveniete. Muzejs
ir tā vieta, kur katram ir iespēja satikt tagadni ar jaunajām izstādēm
un ielūkoties pagātnes notikumos
caur patstāvīgajām ekspozīcijām
un muzeja zinošajiem darbiniekiem. Muzejā manos pienākumos
ietilpst gan izstāžu atklāšana,
gan kontaktu veidošana, gan
lietvedība un arī saziņa ar presi
un citiem informācijas avotiem.
Darbs ir daudzpusīgs, radošs un
galvenais, ka patīk!
Vai domājat par karjeras
izaugsmi, tālāku izglītību?

Viennozīmīgi, jo pašlaik viss
tik ātri mainās, ka ir patstāvīgi sevi
jāizglīto un jāpilnveido.
Kā izlēmāt par dzīvi Balvos?
Ģimenes apstākļu vadīta,
Balvi ir vīra Jāņa Kozlovska dzimtā
puse, te viņš strādā un nodarbojas ar savu sirdslietu - vada "Balvu
Karatē Klubu". Audzinām meitiņu,
kurai nesen palika 2 gadiņi, kas
arī šobrīd ir mūsu brīvā laika
noteicēja. Manuprāt, Balvi ir lieliska pilsēta, kur viss tagad attīstās,
iet līdzi laikam un galvenais nav
lielpilsētas burzmas.
Pastāstiet, lūdzu, par sevi?
Pati esmu no Zemgales,
no Dobeles - tikpat mazas un
jaukas pilsētiņas, kā Balvi. Tur
esmu pavadījusi savu bērnību
un vidusskolas gadus, savukārt
studēju Latvijas Lauksaimniecības
Universitātē un esmu ieguvusi
profesionālo
bakalaura

Zaiga un Jānis Kozlovski ar meitiņu
grādu programmā "Iestāžu un
uzņēmumu ārējie sakari”. Jau no
pirmā kursa beigām apvienoju
mācības klātienē ar darbu.
Kāpēc Jūsu vīrs nolēma atgriezties Balvos un vai dzīve mazpilsētā
viņu apmierina un netraucē karjerai?
Kā jau minēju, katrs pats veido
savu dzīvi, un mēs to izlēmām veidot šeit - Balvos. Te ir vīra saknes,
viņam Balvos patīk un te jau ir

ielikti pamati Karatē klubam un
uzņēmumam.
Vai domājat dzīvot mazpilsētā
ari turpmāk un vai tāda dzīve Jūs
apmierina un šķiet perspektīva?
Jā, jo es uzskatu, ka viss ir
atkarīgs no cilvēka paša, kā viņš
veido savu dzīvi un ko viņš grib
sasniegt. Viss ir pašu rokās!

- Šogad zirdziņi pirmo reizi
paši sevi ir uzturējuši. Ienākumus
devis mūsu lepnums Sidrabs, arī
pārdotie zirgi. Lai savilktu galus,
ir krietni jāpapūlas, jo arī dalība
dažādās citās sacensībās nav lēta.
- Novada svētkos jūs vizinājāt
bērnus poniju mugurā!
-Jā, tā ir ļoti iecienīta atrakcija.
Parasti pieprasījums ir lielāks par
mūsu iespējām.
- Vai arī sacensību starplaikā

ir iespēja redzēt zirgus, par tie
pajūsmot?
- Visi, kuriem patīk zirgi, var
ik mīļu dienu iegriezties Tilžas
„Kapulejās”
un
pavizināties
aizjūgā vai ponija mugurā. Esiet
laipni gaidīti!
- Paldies par informāciju, lai
jums sekmējas!

ar gadījumu, proti, kad ģimenē ir
nepieciešama psihologa un citu
speciālistu konsultācijas.
Viesi iepazinās ar Sociālā dienesta nodaļu darbu, speciālistu
kabinetiem, Dienas centru, nakts
patversmi, kā arī saņēma atbildes
uz interesējošiem jautājumiem.
Sociālā dienesta Atbalsta un
rehabilitācijas nodaļas vadītāja
Līvija Voroņina atzina, ka kolēģi

bijuši patīkami pārsteigti par
mūsu plašo pakalpojumu klāstu
un gaumīgi iekārtotajiem darba
kabinetiem.
Viesiem bija iespēja apskatīt
„Lāču dārzu”, iepazīties ar Ērika
Kanaviņa darbnīcu, pabūt muzejā
un visiem kopā uzvārīt garšīgu
zivju zupu.

I.Vītola

Mūsu uzņēmēji

Lai zirgkopība kļūst rentabla
Mūsu novadā daudzi zina
lieliskos zirgu audzētājus un
sacensību
rīkotājus
Tilžas
Kapulejās. Pēc sacensībās, kas
notika augustā, uz sarunu aicināju
Larisu Klitončiku.
- Pastāstiet, lūdzu, par tām!
- Arī šogad Tilžā jau piekto
gadu pēc kārtas notika Latvija
Jātnieku Federācijas Kausa izcīņas
posms braukšanā un draudzības
sacensības šķēršļu pārvarēšanā,
- viņa teica. - Pasākums bija kupli apmeklēts - gan dalībnieku,
gan skatītāju ziņā. Bija arī
amatnieku tirdziņš. Pirmo reizi
piedalījās divjūgi no Kocēniem
un Liepājas. Pajūgu braukšanas
sacensībās startēja 14 ekipāžas,
no Liepājas, Rīgas, Kocēniem,
Cēsīm, Rugājiem, Balviem un Tartu. Sacensības notika zirgu, jaunzirgu un poniju vienjūgu klases,
jaunzirgu divjūgu klasē un konusu

šķēršļu maršruts bija paredzēts
bērniem.
Īpaši patīkami, ka pirmo reizi
Tilžas sacensībās atvērtajā klasē
stratēja četri jaunie braucēji - Anita
Tašiņa no Līgatnes, Ļubova Lempa
pārstāvēja Tilžu, Ieva Košķina no
Rugājiem, kā arī Inese Tītmane,
kura startēja bērnu klasē. Urmass
Sakss no Tartu pilsētas (Igaunija),
startēja ar Klitončiku ģimenes
audzēto zirgu Indekss.
- Reklāma vēstīja, ka būs arī
sacensības šķēršļu pārvarēšanā...
- Sestdien, paralēli braukšanas
sacensībām, notika zemnieku
saimniecības
„Vāliņi” rīkotās
šķēršļu pārvarēšanas sacensības,
kuru dalībnieki sacentās trijos
maršrutos (60cm, 80cm, 100cm)
augstu šķēršļu pārvarēšanā. Tajās
piedalījās dalībnieki no Rēzeknes,
Gulbenes, Balviem, Madonas.
Mēs abas ar Dainu Kozlovsku

pateicamies Agritai Prolei par
aizjūgu un ratiem.
- Vai ir arī citi šī lieliskā
pasākuma atbalstītāji?
- Mēs Sacensību organizatori
pateicamies
visiem
atbalstītājiem, dalībniekiem un
skatītājiem. Biedrība „Sudraba
pakavi”, saka paldies Latvijas
Jātnieku Federācijai, Balvu novada
domei, Tilžas pagasta pārvaldei,
z.s. „Doburūči”, z.s. „Kalnieši”,
SIA „Tilžas rapsis”, SDP „Saskaņa”,
SIA „Tako SD”, SIA „Magi BLU”,
z.s. „Ezerlīči”, z.s. „Vāliņi”, Rutai
Čeksei, Astrīdai Krainajai, Ritai
Lukstiņai un visiem pārējiem, kas
piedalījās un palīdzēja sacensību
organizēšanā.
- Sacensību organizēšana
prasa lielus līdzekļus, un ir labi,
ja ir sponsoru atbalsts. Bet vai
zirgkopība ir rentabla, vai tas ir
tikai dārgs vaļasprieks.

Intervēja Ilona Vītola

Limbažu kolēģu atzinīgie vārdi
- Daloties pozitīvajā sociālā
darba pieredzē ne tikai dodam,
bet arī gūstam, - pēc tikšanās ar
kolēģiem no Limbažiem atzina
mūsu novada Sociālā dienesta Atbalsta un rehabilitācijas nodaļas
vadītāja Līvija Voroņina.
Balvu
novada
Sociālajā
dienestā pieredzes apmaiņas
vizītē 23.augustā kuplā skaitā
ieradās 23 sociālā darba speciālisti
no Limbažu novada. Kolēģi bija
izteikuši vēlmi iepazīties ar mūsu
pieredzi darbā ar ģimenēm un
bērniem, kā arī sociālā darba
specifiku lauku teritorijā.
Sociālā
dienesta
Atbalsta un rehabilitācijas nodaļas
zālē vadītāja Anita Petrova
iepazīstināja ciemiņus ar novada
ģeogrāfisko izvietojumu, iestādes
struktūru, sociālo pabalstu un pakalpojumu veidiem Balvu novadā.
Sociālā darbiniece Linda
Miška prezentēja Tilžas pagasta
sociālās darbinieces Ligitas Zelčas
sagatavoto
prezentāciju
par
sociālā darbinieka ikdienu Tilžas
pagastā, radot priekšstatu, kā pie
mums tiek organizēts sociālais

darbs attālā lauku teritorijā
ar samērā lielu iedzīvotāju
skaitu. Tāpat ciemiņiem bija
iespēja iepazīties ar Atbalsta un
rehabilitācijas nodaļas darba ikdienu, speciālistiem, salīdzinošo
statistiku par sociālā gadījuma
vadīšanu, vardarbības veidiem,
nepilngadīgo
likumpārkāpēju
lietu virzību, nodaļas aktivitātēm un iecerēm turpmākajā dar-

bā. Prezentācijā tika atzīmēts,
ka veicot sociālo darbu, mēs
varam attīstīties pateicoties novada Domes un Sociālā dienesta
vadītājas Anitas Petrovas atbalstam un radošām iniciatīvām.
To atzīmēja arī Limbažu novada sociālā darbiniece Sandra
Našeniece un citi viesi. Limbažu
sociālie darbinieki atzina, ka Balvos augstā līmenī ir sociālais darbs

I.Vītola
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Sadraudzībai veltīta Novada diena Balvos

Novada diena sestdien ieskanēja svinīgi – ar Dievkalpojumu
un pūtēju orķestra Balvi (diriģents
Egons Salmanis) koncertu Balvu
evaņģēliski luteriskajā baznīcā.
Tas bija skaists ievads visiem
pasākumiem, jo Novada svētki
sākās ar svētbrīdi un Tautas pūtēju
orķestra „Balvi” garīgās mūzikas
koncertu. Tiem balveniešiem un
pilsētas viesiem, kuri nepiedalījās
Vissvētās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos Aglonā,
bija iespēja baudīt Balvu mūziķu
sniegumu tepat, mūsu skaistajā
Evaņģēliski luteriskajā baznīcā.
Pilsētas parkā visas dienas
garumā skatāms amatnieku tirgus.
Savu preci piedāvāja maizes cepēji
un alus darītāji, adītāji, audēji un
citi rokdarbnieki. Īpašā vietā – keramika. Kā atzina keramiķe Jolanta
Dundeniece, apmeklētāji ne vien
apskatījuši, bet arī iegādājušies
košos māla traukus. Līdz pat vēlam
vakaram varēja aplūkot Rūjienas
metālkalēja unikālos darinājumus.
Sava programma bija arī
bērniem - vizināšanās, varēja
spēlēt lielo cirku, apgleznot sejas, izlocīt balonus, piedalīties
radošās darbnīcās, apgleznojot akmeņus, ar piepūšamajām
atrakcijām bērnus priecēja „Jurģa
Parks”. Daudziem patika vizināties
ar poniju, pēc pasākuma tā
īpašniece Ludmila Klitončika piebilda, ka ponijs ļoti piekusis no
garās dienas, bet tā bijusi skaista.
Jautrajos startos parka centrā
sacentās visu pagastu un pilsētas
22 ģimenes. Tie tiešām izdevās –
prieks un azarts bija neviltots.
Pēcpusdienā skatu laukumā
pie Balvu ezera kopā sanāca
muzicēt un lasīt dzeju vietējie
tautas muzikanti un novada
dzejnieki. Neviltoti pateicības
vārdi izskanēja par šīm jaukajām
stundām, kad tikās dzeja un dziesma. Dalībnieku skaits bija kupls –
sevi pieteica vairāk nekā 20 tautas
talanti. Pasākuma vadītāja Maija
Laicāne teica paldies visiem par

atsaucību un skaisto tikšanos.
Novada
dienas
ietvaros
sveica „Sakoptākais īpašums”
dalībniekus. Tā kā visvairāk
dalībnieku konkursam bija pieteikts no Briežuciema, Vectilžas,
Kubulu pagastiem un Balvu
pilsētas, tad šinī pasākumā
piedalījās nosaukto vietu tautas
mākslas kolektīvi - Briežuciema
etnogrāfiskais ansamblis, Vectilžas
jauniešu deju kolektīvs, Eiropas
deju kopa „Rūtas” no Kubuliem,
„Atvasara” no Balviem un senioru
deju kopa „Luste”. Sakot paldies
par lielo darbu, kas ieguldīts sētu
sakopošanā, novada
Domes
priekšsēdētāja vietnieks Normunds Dimitrijevs vēlēja neapsīkt
šajā darbā, mācīties vienam no
otra.
„Sakoptākais īpašums” vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja
Žanete Martuža iepazīstināja ar
konkursa gaitu, dalībniekiem un
uzvarētājiem. Balvas saņēma:
"Vārpas",
Vectilžas
pagasts,
"Līkuma mājas", Kubulu pagasts
un "Paradīzes putni", Bērzkalnes
pagasts, kā “Sakoptākais īpašums
2013” Balvu pilsētā atzīti Lauku
iela 34, Balvi un Līču iela 5, Balvi.
Skanēja skaistie fragmenti par
rozi no Antuāna de Sent Ekziperī
darba „Mazais princis” Tautas teātra aktieru sniegumā, pasākuma
dalībniekus iepriecināja senioru
deju kopa „Luste”, Briežuciema
etnogrāfiskais ansamblis Eiropas
deju kopas „Rūtas” un „Atvasara”,
Vectilžas jauniešu deju kolektīvs.
Balvu pilsētā Novada dienā
sagaidījām viesus gan no visiem
mūsu desmit pagastiem, gan tautas mākslas kolektīvus no sadraudzības
pilsētām
Baltkrievijā,
Lietuvā un Polijā. Viesu kolektīvi
ciemojās Bērzkalnes un Vīksnas
pagastos. Baltkrievi un lietuvieši
koncertēja Bērzkalnes pagasta
estrādē, poļi laukumā pie Vīksnas
Tautas nama.
Zaiga Kozlovska, kura Novada
dienās pavadīja lietuviešus, pēc

Dzeju par Balviem runā Aleksandrs Aleksejevs

Maija Laicāne uzrunā Vīksnas kapellas dalībnieces
svētkiem pastāstīja:
Sestdien pie Balvu Luterāņu
baznīcas piebrauca dzeltens
mikroautobus ar 12 pozitīvi
noskaņotiem ciemiņiem no Lietuvas - mūsu sadraudzības pilsētas
Kupišķi. Tie bija pārstāvji no
lauku kapellas „Dvaras”, kas latviski nozīmē muiža. Ciemiņu diena sākās ar Balvu pūtēju orķestra
koncertu
Luterāņu
baznīcā,
par ko ciemiņi bija sajūsmā un
pieminēja vairākas reizes dienas
garumā. Tālāk sekoja viesu koncerts Bērzkalnes pagasta estrādē,
kur pateicoties viesu atraktivitātei
koncerta apmeklētāji tika iesaistīti
kopīgā dejā. Bija skaidri redzams,
ka tas apmeklētājus priecē un
arī viesi saņēma pretī pozitīvas
emocijas.
Arī dienas turpinājums bija
piepildīts pozitīvām emocijām un
daudziem patīkamiem pārsteigumiem. Tā kā viesi Balvos bija
pirmo reizi, kopīgi devāmies
mazā ekskursijā pa pilsētu. Sarunu
laikā, atklājās ka latviešiem un
lietuviešiem ir daudz kopīgu
vārdu un pat teikumu, kas skan
gandrīz vienādi abās valodās, tikai nozīme ir mazliet atšķirīga. Kā
teica ciemiņi - pietrūkst tikai mazliet, lai pilnībā saprastu latviešu
valodu. Pastaigas laikā, viesi bija
patīkami pārsteigti, ka Balvos var
redzēt ļoti daudz bērnu un jaunās
ģimenes, pie viņiem tas neesot
tik acīmredzami. Neviltotu viesu

SAN-TEX kolektīvs bija ļoti atraktīvs

Gājienā Baltkrievijas viesi

Skan kopīga dziesma
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17.augustā skaisti aizvadīti

Svētku gājiens ar novada simbolu - Vilku - priekšgalā

Gājienā - Sociālā dienesta darbinieki
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sajūsmu izpelnījās Balvu Novada muzeja ēka, jo tā izskatoties
gandrīz tāda pati, kā muiža, kurā
viņi mēģina un no kuras, tad arī ir
cēlies kapellas nosaukums.
Viesiem
vakara koncertā
bija jāuzstājas pirmajiem, bija
manāms neliels satraukums, bet
tiklīdz lauku kapella „Dvaras”
uzkāpa uz skatuves, varēja redzēt,
ka tas sagādā viņiem prieku un
sniedz gandarījumu. Lauku kapella „Dvaras” muzicē kopā jau
daudzus gadus un viņu rindās ir
mūziķi, kas kopā muzicē jau vairāk
kā 30 gadus. Viņi ir kā viena liela
ģimene, par kuras daļu arī man
bija iespēja būt Novada svētku
ietvaros.
Viesi saka lielu paldies visiem, kas viņus aicināja, uzņēma
un rūpējās. Un protams, paldies Stacijas pamatskolai par
brīnišķīgajām naktsmājām. Visi
kapellas dalībnieki izteica vēlmi
arī turpmāk sadarboties un satikties Kupišķos, nu jau, mums esot
ciemiņu lomā!”
Radošajā svētku gājienā, kurā,
kā jau ierasts pēdējos četrus gadus, piedalījās visu Balvu pilsētas
iestāžu, uzņēmumu darbinieki,
iedzīvotāju grupas un citi interesenti.
Sevišķi
radoši
izpaudās
pašvaldības uzņēmuma „SANTEX” „sievietes”, Lazdulejas un
Bērzpils pagasti, Balvu sporta skola un citi.
Atzinības rakstu pasniegšana
cienījamiem novada cilvēkiem
iesākās ar novada Domes
priekšsēdētāja uzrunu. Par to,
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ka šīs atzinības tiešām pelnītas,
liecināja daudzie apbalvotajiem
pasniegtie ziedi.
Skaists
bija
muzikālās
apvienības „Vintāža” vieskoncerts. Jāpiebilst, ka šī četrpadsmit
mūziķu grupa veido pagājušā
gadsimta otrās puses latviešu
estrādes skaņdarbu muzikālas
restaurācijas.
Viņi
atskaņo
sen aizmirstas un varbūt pat
nedzirdētas dziesmas. Arī balle
šoreiz bija jauka un ilga.

Paldies svētku režisorei Ilgai
Oplucānei, kas Novada dienas
pasākumus savija skaistā noskaņā
un tās draudzības tēma ar devīzi
“Ieelpa.Izelpa.Elpa” izskanēja jaukā kopskaņā. Paldies Kultūras un
atpūtas centra direktorei Anitai
Strapcānei un visiem daudzajiem svētku organizatoriem un
atbalstītājiem, bez kuru aktīvas
līdzdalības šī diena nebūtu izdevusies tik jauka.
Ilona Vītola

Konkurss ”Garšīgākais
Ziemeļlatgales medus”
noslēdzies

Novada Domes priekšsēdētājs A.Kazinovskis sveic svētkos

Dzied viesi - lietuvieši

Latvijas Biškopības biedrības
Balvu nodaļa sadarbībā ar
Ziemeļlatgales
biznesa
centru aicināja biškopjus pirmo reizi
piedalīties konkursā „Garšīgākais
Ziemeļlatgales medus”.
17. augustā, Balvu pilsētas
parkā amatnieku un mājražotāju
tirgus dalībnieki, kā arī visi Balvu
novada svētku apmeklētāji varēja
degustēt 24 medus paraugus.
Savu garšīgāko medu ar
balsošanas karti izvēlējas gandrīz
300 pasākuma dalībnieku, tai
skaitā viesi no Baltkrievijas,
Vācijas.
Degustācijai tika piedāvāts
dažādu ziedu, liepu ziedu, kļavu
ziedu, meža ziedu, aveņu, griķu
medus.
Pēc
visu
vērtējumu
apkopošanas par garšīgāko medu
tika atzīts biškopja Ulda Arnicāna

saimniecībā iegūtais liepu ziedu
medus.
Otro vietu ieguva biškopja
Pētera Sējāna saimniecībā iegūtais
dažādu ziedu medus.
Trešo vietu saņēma Annas
Circenes Sovostjanovas aveņu
medus no Lazdulejas pagasta un
Māra Mača dažādu ziedu medus
no Kubuliem.
Degustācijā varēja baudīt
medu no Balvu novada, Viļakas
novada, Rugāju novada un arī
Gulbenes novada.
Paldies
biškopjiem
par
piedalīšanos konkursā un doto
iespēju nodegustēt un izjust vienā
reizē tik daudz dažādas medus
garšas daudzveidību.
Svētku apmeklētājiem garšoja
visu biškopju sarūpētais medus!
Ieguvēji ir visi!
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Septembrī indeksēs pensijas un atlīdzības
2013.gada septembrī indeksēs
visas pensijas (bez piemaksas) līdz
200 Ls, bet politiski represētajiem
- visas pensijas neatkarīgi no pensijas apmēra, atgādina Labklājības
ministrija (LM).
Tas nozīmē, ka pensijas
indeksēs tiem vecuma pensiju,
invaliditātes pensiju, izdienas pensiju un apgādnieku zaudējuma
pensiju saņēmējiem, kuriem
pensijas piešķirtas (pārrēķinātas)
līdz 2013.gada 31.augustam, un to
apmērs nepārsniedz 200 latus.
Piemaksas indeksācijā neņems
vērā, jo tās nav pensiju sastāvdaļa.

Kopumā vecuma pensijas mūsu
valstī saņem 479 921 cilvēks.
Savukārt politiski represētajiem cilvēkiem indeksēs visas pensijas, neņemot vērā to apmēru.
Pēc Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūras informācijas 2013.gada
jūnijā pensijas izmaksāja 16 451
politiski represētajam.
Tāpat septembrī indeksēs
arī atlīdzības par darbspēju
zaudējumu un atlīdzības par
apgādnieka
zaudējumu,
kas
piešķirtas sakarā ar nelaimes
gadījumu darbā vai konstatēto
arodslimību, ja šo atlīdzību

apmērs nepārsniedz 200 Ls.
Indeksētās
pensijas
un
atlīdzības
cilvēki
saņems
septembrī atbilstoši saviem pensiju izmaksu datumiem.
Indeksācijā izmantos indeksu
1,04. Tas noteikts, ņemot vērā
Centrālās statistikas pārvaldes
noteiktā
iztikas
minimuma
patēriņa groza izmaiņas vienam iedzīvotājam mēnesī laika
periodā no 2009.gada līdz 2012.
gadam (175,7 Ls/168,17 Ls).
Pensijas
apmēru
pēc
indeksācijas ikviens var aprēķināt,
sareizinot līdzšinējo pensijas sum-

mu ar indeksu 1,04. Piemēram,
ja piešķirtā (pārrēķinātā) pensija
ir 178 lati, tad pēc indeksācijas tā
būs – 185,12 lati jeb par 7,12 latiem
lielāka nekā līdz šim. Aprēķinā nav
ņemts vērā iedzīvotāju ienākuma
nodoklis, kas tiek piemērots pensijas apmēram virs 165 Ls.
LM uzsver, ka par 2014.gada
indeksāciju vēl turpināsies diskusijas Senioru lietu padomes ietvaros.
Atgādinām, ka 5.jūnijā Senioru
lietu padomē LM un pensionāru
organizāciju pārstāvji vienojās
jau septembrī indeksēt pensi-

jas, kas nepārsniedz 200 latus ar
indeksu 1,04. Robeža, līdz kurai
tiek indeksēta pensija/atlīdzība,
noteikta, ņemot vērā, ka 84,7%
no visiem valsts pensijas (izņemot
Aizsardzības ministrijas un Satversmes aizsardzības biroja izdienas pensijas), apdrošināšanas
atlīdzības un apdrošināšanas
atlīdzības
par
apgādnieka
zaudējumu saņēmējiem saņem
pensiju/atlīdzību līdz 200 Ls.
Pensiju vidējais pieaugums būs
4,68 lati.

Likteņdārzā Balvu novada politiski Nojaukt vai
represēto piemiņai iestādīts ozols
saglabāt?

Likteņdārza amfiteātra ielokā
varens augs Balvu, Alūksnes, Apes,
Gulbenes un Rūjienas novadu
ozols, kura stādīšanā 23.augustā
- Eiropas staļinisma un nacisma
upuru atceres dienā, piedalījās šo
novadu pašvaldību pārstāvji un
politiski represētie.
Biedrības „Kokneses fonds”
organizētajā Ozolu Goda sardzes izveidē Likteņdārzā Koknesē
piedalījās Balvu novada Domes
priekšsēdētāja vietnieks Normunds Dimitrijevs kopā ar Latvijas politiski represēto apvienības
Balvu rajona nodaļas vadītāju
Noru Pastari, kuri iestādīja Balvu
novada politiski represētajiem
veltītu ozolu.
Likteņdārza amfiteātra ozolu Goda sardze ir veltīta politiski represētajiem. Likteņdārzs
ir nacistiskā un komunistiskā
okupācijas režīma upuru piemiņas

vieta, kuru plānots izveidot līdz
Latvijas Republikas 100 gadu jubilejai. Dārzu pēc japāņu vides
arhitekta Šunmio Masuno projekta veido kā koru svītas metaforu,
kas sastāv no prelūdijas un sešām daļām. Ozolu Goda sardzes

tapšanā kopumā ir iesaistījušās arī
Latvijas pašvaldības
Balvu novada pašvaldība ir
viena no 34 Latvijas pašvaldībām,
kura ir piešķīrusi finansējumu
Ozolu Goda sardzes izveidei, kurā
kopumā tiks iestādīti 38 ozoli.

Līdz
ar
Dzirnavu
ielas
asfaltēšanas projektu aktualizējās
jautājums, kas notiek ar ēku –
trikotāžas ceha ēku paliekām.
Pilsētas iedzīvotājos rosināja diskusiju - Ēka Dzirnavu ielā 1 Balvu
ezera krastā demontēt vai censties
saglabāt.
Atbildot uz dažādiem sabiedrības viedokļiem paskaidrojam, ka ēka padomju laikos 95%
būvēta no jauna un kalpoja kā vilnas krāsošanas cehs. Lielākā daļa
teritoriju ir vizuāli nepievilcīgas,
būves tehniskais stāvoklis ir
slikts - tā ir daļēji sagruvusi,
zaudējusi savu sākotnējo izskatu
un negatīvi ietekmē pilsētas ainavu, kā arī nav nodrošināta pret
nepiederošu personu iekļūšanu
tajā. Nosedzošās konstrukcijas ir
bojātas, atklātas ailas, nedrošas
konstrukcijas, kas var nokrist,

censties

apgāzties, vai iebrukt, tādējādi
radot apdraudējumu cilvēku
dzīvībai vai veselībai. Demontēt
tikai silikāta ķieģeļu daļu un
atstājot akmens mūra daļas uz
nenotieku laiku, nav funkcionālas
un vizuālas nozīmes. Atgādinu,
ka Latvijas Valsts aizsargājamo
kultūras pieminekļu sarakstā šī ēka
nekad nav bijusi iekļauta.
Tika meklēti investori, kas
varētu apsaimniekot ēku, bet līdz
šim brīdim tādi nav pieteikušies.
Pēc
iespējamo
risināju
meklēšanas Balvu novada Dome
ir lēmusi ēku demontēt. Domes
sēdē šis lēmums tika pieņemts ar
balsu vairākumu.
Žanete Mārtuža,
Balvu novada būvvaldes
vadītāja

10 aktuāli jautājumi un atbildes par mācību līdzekļu iegādi

Izglītības un zinātnes ministrijas speciālisti ir apkopojuši
visbiežāk uzdotos jautājumus
par mācību līdzekļu iegādi un
sagatavojuši atbildes.
Kādus mācību līdzekļus
finansē valsts?
No valsts budžeta līdzekļiem
un valsts budžeta mērķdotācijām
tiek finansēta izglītības valsts
standartiem atbilstošas: mācību
literatūras,
pedagoga
darba
vajadzībām nepieciešamo metodisko līdzekļu, papildu literatūras
(uzziņas literatūra) un digitālo
mācību līdzekļu un resursu
iegāde.
Vai valsts pienākums ir
iegādāties arī darba burtnīcas visos mācību priekšmetos?

Mācību literatūra ir mācību
grāmatas,
tām
pielīdzinātās
darba burtnīcas un citi izglītības
satura apguvei paredzēti izdevumi. Līdz ar to no valsts budžeta
līdzekļiem var tikt apmaksātas
tikai tās darba burtnīcas tajos
mācību priekšmetos, kur tās pilda mācību grāmatas funkcijas un
aizstāj to (piemēram, svešvalodā
un sociālajās zinībās).
Kaut gan darba burtnīcas
finansē valsts, skola tik un tā
tās ir iekļāvusi sarakstā pie
nepieciešamajiem mācību līdzekļiem.
Pašvaldība var iegādāties
darba burtnīcas jebkurā mācību
priekšmetā, ja šim mērķim
ir finansējums un izglītības
iestāde pamato darba burtnīcu

nepieciešamību.
Arī
vecāku
padome var lemt par citu mācību
līdzekļu iegādi, tomēr šāds lūgums
nevar tikt vecākiem izvirzīts kā
obligāta prasība.
Ja skola nav iedevusi sarakstu, kas jāpērk bērnam, sākoties
jaunajam mācību gadam, kas
tieši man ir jāpērk?
Individuālie mācību piederumi, kas skolēnu vecākiem
jānodrošina, ir - kancelejas preces, apģērbs un apavi, atsevišķu
mācību
priekšmetu
(sports,
mājturība
un
tehnoloģijas
u.c.) obligātā satura apguvei
nepieciešamais
specifiskais
apģērbs, apavi un higiēnas
piederumi, materiāli, ko izmantojot mācību procesā skolēns
rada priekšmetu vai produktu
savām vajadzībām. Piemēram,
izejmateriāli, ar ko mājturības
stundā skolēns apgūst veidošanu
(plastilīns u.c.), vai rokdarbus (dzija, adāmadatas, diegi u.c.).
Kam jāiegādājas parastās rūtiņu līniju burtnīcas, kuras bērns
lietos gan skolā, gan mājas?
Rūtiņu un līniju burtnīcas ir
paredzētas konkrētam bērnam,
tās ir bērna rīcībā un arī vēlāk pēc
mācībām paliek bērna (ģimenes)
īpašumā, tāpēc tās ir individuālie
mācību
piederumi.
Minētās
burtnīcas
būtu
jāiegādājas
vecākiem, izņemot gadījumu,
ja izglītības iestādes padome ir
lēmusi citādi.
Skola jau maijā izsniedza
sarakstu ar mācību līdzekļiem,

kas jāiegādājas vecākiem. Ko
darīt – pirkt vai nē? Vai man atdos iztērētos līdzekļus, ja esmu
jau iegādājies darba burtnīcu?
Ir izglītības iestādes, kuras
pavasarī
izsniedza
sarakstu
vai kuru mājaslapās atrodama
informācija ar mācību līdzekļiem,
kurus vecākiem vēlams iegādāties,
bet tā nevar būt obligāta prasība.
Vecākiem kopā ar pedagogiem jāizvērtē, kā iegādātos
mācību līdzekļus efektīvi izmantot
mācību procesā.
Vai darba burtnīcas, beidzoties mācību gadam, bērnam būs
jāatdod skolai atpakaļ?
Darba
burtnīcas
nebūs
jānodod, tās paliks katram
skolēnam. Nav pieļaujams, ka
darba burtnīcas tiktu aizpildītas
ar zīmuli, lai pēc tam izdzēstu un
to pašu burtnīcu dotu lietot tālāk
citam bērnam.
Draugu bērni mācās citā
Latvijas novadā un viņiem skola nodrošina daudz labākus
mācību līdzekļus, un pat slēpes.
Kāpēc radīta šāda nevienlīdzīga
situācija?
Ikvienā izglītības iestādē tiek
nodrošināta valsts noteiktajam
standartam atbilstoša izglītība.
Bet, protams, materiāli tehniskā
bāze dažādās pašvaldībās atšķiras,
jo atšķiras pašvaldību finanšu
iespējas. Ja skola ir apstiprinājusi
savu
mācību
programmu,
piemēram,
sportā
iekļaujot
slēpošanu kā obligātu mācību
satura sastāvdaļu, tad skolā arī

tiek nodrošinātas slēpes. To nosaka katra skola, valsts standarts to
nenosaka.
Vai skolas ir tiesīgas pieprasīt
vecākiem ziedojumus, motivējot
– jums šogad nav jāpērk darba
burtnīcas?
Ziedojums var būt tikai
brīvprātīgs, un ziedošanas iniciatori var būt tikai paši vecāki (vai
vecāku izveidota institūcija vai
organizācija).
Skolas ir neziņā, kad tām
ieskaitīs papildu finansējumu.
Vai tas nozīmē, ka ir apdraudēts
mācību process?
2013.gadam valsts mērķdotācija mācību literatūras iegādei
skolām jau ir ieskaitīta. Mācību
process var sākties ierastā ritmā,
jo pedagogs plāno savu darbu,
ņemot vērā pieejamos mācību
līdzekļus, papildu literatūru un
cita veida materiālus.
Papildlīdzekļu
pieejamība
atkarīga no finanšu pārdales
lēmumu
pieņemšanas
(FM).
13.augustā
Saeimas
Budžeta
un finanšu (nodokļu) komisija
atbalstīja
Izglītības
un
zinātnes
ministrijas
iesniegto pieprasījumu finansējuma
pārdalei, lai nodrošinātu mācību
līdzekļu iegādi. Jau tuvākajā laikā
pašvaldības tiks informētas par
konkrēto papildu finansējuma
apmēru. Finansējums pašvaldībām un privātajām izglītības
iestādēm
tiks
pārskaitīts
septembrī.
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Projekta ELRII-308 „Saglabāt, lai nepazaudētu - kultūrvēsturiskā mantojuma
aizsargāšana”- pirmā starptautiskā visu trīs partneru tikšanās norisinājās Rēzeknē,
Apvienotā tehniskā sekretariāta rīkotajā seminārā

2013.gada 13.un 14. augustā
Rēzeknē, Latgales vēstniecībā
„GORS” uz Apvienotā tehniskā
sekretariāta
rīkoto
semināru
ieradās kopumā vairāk kā 70
klausītāji, kas pārstāvēja 15 otrās
kārtas projektus un 2 pirmās
kārtas projektus, kas ir apstiprināti
Igaunijas – Latvijas – Krievijas
Pārrobežu sadarbības programmas ietvaros, tai skaitā otrās kārtas
projekts ELRII-308 „Saglabāt, lai
nepazaudētu - kultūrvēsturiskā
mantojuma aizsargāšana”, kas
tiek īstenots Balvu Novada
pašvaldībā (Latvija), Sangastes
lauku pašvaldībā (Igaunija) un
Pleskavas apgabala Dedoviču rajona administrācijā. Šī bija pirmā
tikšanās visiem trīs partneriem
kopā. Sanāksmē projekta part-

nerus no Latvijas, Balvu novada
pārstāvēja - projekta Uzraudzības
komitejas priekšsēdētāja Ināra
Ņikuļina,
projekta
finanšu
vadītāja Daina Pavlovska, projekta vadītāja Sanita Putniņa,
projekta vietējā koordinatore
Balvos Iveta Supe, projekta sabiedrisko attiecību speciāliste
Zaiga Kozlovska, projekta eksperts nemateriālā kultūras mantojuma jautājumos Ruta Cibule
un Balvu novada pašvaldības
Būvvaldes
vadītāja
Žanete
Mārtuža, partnerus no Igaunijas, Sangastes lauku pašvaldības
pārstāvēja – Uzraudzības komitejas loceklis Kaido Tamberg,
projekta finanšu vadītāja Kadri
Vaks, projekta vietējā koordinatore Sangastē Anneli Kattai,
meistardarbnīcu vadītāja Heili
Freimanis un partnerus no Krievijas, Pleskavas apgabala Dedoviču
rajona administrācijas pārstāvēja
- projekta asistente Dedovičos
Nadežda Marusina un projekta
finanšu vadītāja Olga Glazkova.
Semināra ietvaros notika lekci-

jas par izmaiņu veikšanām projektos, iekšējo un ārējo komunikāciju,
projekta vizuālo identifikāciju un
atpazīstamības prasībām, projekta
izmaksu saskaņošanu, iepirkuma
prasībām, izdevumu pārbaudēm
u.c.
Semināra
dalībniekiem
tika dota iespēja individuālām
konsultācijām
ar
Apvienotā
tehniskā sekretariāta darbiniekiem par sev interesējošiem

Projektā Briežuciemā – jauni soliņi

Šajā vasarā Briežuciemā tika
realizēts projekts ‘’Rūpes par sava
pagasta iedzīvotājiem – tavs un
mans pienākums’’ ( KNHM-1- 10).
Projektu iesniedza nereģistrēta
iedzīvotāju grupa „Savam pagastam’’, lai varētu izgatavot soliņus,
kuri būtu skaisti, labi iekļautos
pagasta ainavā, būtu izturīgi un
daudzfunkcionāli,
ilgus gadus
kalpotu pagasta iedzīvotājiem un
ciemiņiem. Projekts tika iesniegts
KNHM fonda finansētajā projektu konkursā “Sabiedrība ar
dvēseli 2013”. 10% no projekta
izmaksām līdzfinansēja paši projekta realizētāji.
Soliņi tika izgatavoti pašu
iedzīvotāju spēkiem, tika sarīkota
apkārtnes sakopšanas talka, kurā
iesaistījās iestāžu darbinieki un
citi iedzīvotāji. Jaunie soliņi tika
novietoti pie skolas - tautas nama,
pie sporta laukuma, pie pagasta
pārvaldes, pie ēkas, kur atrodas
medpunkts, bibliotēkas, NVO

jautājumiem un uzzināt par projekta atskaišu izstrādi.
Projekta partneriem, tā bija
lieliska iespēja klātienē pārrunāt
projekta
detaļas,
aktivitātes,
finansējuma sadali, kā arī pārrunāt
organizatoriskos
jautājumus
par tuvākajiem pasākumiem,
konkursiem, īstenojamiem iepirkumiem projekta ietvaros,
atskaites prasībām un izveidot

Par rūpniecisko zveju

Balvu novada pašvaldība
informē, ka līdz 2013.gada 6.septembrim iespējams pieteikties
rūpnieciskajai (pašpatēriņa) zvejai
Pērkonu ezerā 2014.gadā.
Ja
rūpnieciskās
zvejas
iesniegumu
skaits
pārsniegs
neiznomāto un brīvi pieeja-

mo rūpnieciskās zvejas tiesību
iespējas, tiks rīkota rūpnieciskās
zvejas tiesību nomas izsole.
Pieteikties var Balvu novada
pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, 25.kabinetā katru darba
dienu no plkst. 8.30 līdz 17.00.
Informācija pa tālruni 64522465.

Mums raksta

kā saprotu, ir nesen remontēta.
Apstākļi slimnīcā ir vienkārši
kolosāli. Balveniešiem un arī
gulbeniešiem tas ir liels ieguvums.
Varu tikai novēlēt, lai slimnīcas
kolektīvam labi veicas!
Sakarā ar braucienu apskatīju
arī Balvu pilsētu - tā ir ne tikai
skaistā vietā, bet arī pārdomāti
un rūpīgi sakopta. Tiešām skaisti!
Savu apbrīnu un pateicību novada vadībai par šādu veikumu
gribu izteikt ar pašvaldības avīzes
starpniecību. Ceru, ka publicēsiet!

Balvi pārsteidz un
iepriecina
telpas, audēju darbnīcas un arī
daudzdzīvokļu mājas pagalmā.
Labi ir tas, ka soliņi ir pārvietojami.
Pēc vajadzības tos varēs pārvietot
kā skatītāju sēdvietas pasākumos
vai citām vajadzībām.
Projekta mērķis ir sasniegts –
izgatavoti 10 skaisti un funkcionāli
soliņi, kas kalpos iedzīvotāju
vajadzībām, priecēs gan pagasta

iedzīvotājus, gan ciemiņus.
Projekta koordinatore
Zita Mežale

Balvos nebiju bijusi, bet nesen
tur nokļūt mani piespieda liktenīgs
notikums – mana māmiņa, kura
dzīvo Gulbenē un ir jau cienījamā
vecumā, sasirga un ārstēties tika
ievietota Balvu slimnīcā.
Apciemojot viņu ar patiesu
prieku secināju, ka viņas aprūpe
ir ļoti rūpīga un gādīga. Paldies
mediķiem par to. Mani pārsteidza lieliskā slimnīcas ēka, kas,

Stiprinās Balvu novada nevalstisko sektoru

Informējam, ka 2013.gada
20.jūnijā Sabiedrības integrācijas
fonda padome nolēma apstiprināt
biedrības „Radošās idejas”, reģ.
Nr. 50008184511 iesniegto projekta
iesniegumu
„Biedrības
„Radošās Idejas” institucionālās
kapacitātes
stiprināšana
un
ilgtspējīga attīstība” (Nr. 2012.
EEZ/DAP/MIC/173) un 2013.gada
19.augustā biedrības „Radošās
Idejas” valdes priekšsēdētāja
Sanita
Putniņa
Sabiedrības
integrācijas fondā, Rīgā parakstīja
Eiropas
Ekonomikas
zonas
finanšu instrumenta 2009.-2014.
gada
perioda
programmas
„NVO fonds” apakšprogrammas
„NVO darbības atbalsta programma” (turpmāk-programma)
Finansēšanas līgumu ar identifikācijas numuru: 2012.EEZ/
DAP/MIC/173/3/L/031/2013 un
Projekta līgumu ar identifikācijas
numuru: 2012.EEZ/DAP/MIC/
173/3/L/031.

Projekta
ietvaros
tiks
stiprināta biedrības „Radošās
idejas” kapacitāte un veicināta
Balvu novada nevalstiskā sektora un pilsoniskās sabiedrības
aktivizēšana un sadarbība ar mērķi
sekmēt līdzdalību savas valsts un
pašvaldības attīstībā un lēmumu
pieņemšanā vietējā, reģionālā,
nacionālā un starptautiskā līmenī.
Šogad tiks izstrādāta biedrības
vidēja termiņa stratēģija, izveidota mājas lapa un uzsākta „jumta”
organizācijas veidošana Balvu
novada nevalstisko organizāciju
savstarpējās sadarbības veicināšanai. Balstoties uz izveidoto
„jumta" organizācijas struktūru,
biedrība
veidos
sadarbības
modeļus ar citām NVO vietējā,
reģionālā un ES līmenī, kur tiks
aicinātas sadarboties NVO ar
līdzīgiem darbības mērķiem un
uzdevumiem.
Biedrība veicinās Eiropas
politikas izpratni sabiedrībā,

šogad organizējot informatīvos
pasākumus par eiro ieviešanu.
Gada nogalē tiks organizēts
seminārs, lai iepazīstinātu ar
nevalstiskā sektora aktualitātēm,
līdzdalības iespējām lēmumu
pieņemšanā, atbalsta iespējām
2014. - 2020.gada plānošanas
periodā un darbnīcu par radošumu un inovāciju: “Lai ko tu
domā, domā CITĀDI!”
Biedrība arī līdzdarbosies
lēmumu pieņemšanā vietējā un
nacionālā līmenī.
Par projektu - projekts tiek
īstenots Balvu novadā un Rugāju
novadā, Latgales reģionā.
Projekta īstenošanas periods ir no 2013.gada 18.jūlija līdz
2015.gada 31.decembrim (30
mēnešus) un 2013.gada Darba
plāna īstenošanas periods ir no
2013.gada 18.jūlija līdz 2013.gada
31.decembrim.
Projekta kopējās attiecināmās
izmaksas ir 31 590,00 LVL

turpmāko rīcības plānu. Projekta vadītājai notika individuālas
konsultācijas ar Krievijas partneru finanšu vadītāju un projekta
asistenti par projekta laika plānu
un finansējuma izmantošanu.
Nākamā projekta partneru tikšanās paredzēta septembrī Sangastes lauku pašvaldībā, Igaunijas
Republikā.

(44 948,52 EUR), no kurām
maksimālais programmas līdzfinansējuma apjoms ir 28 431,00
LVL (40 453,67 EUR), kas ir 90% no
kopējām attiecināmajām izmaksām un biedrības finansējums
- 3159,00 LVL (4494,85), kas ir
10% no kopējām attiecināmām
izmaksām.
2013.gada Darba plāna kopējās attiecināmās izmaksas ir
6251,09 LVL (8894,50 EUR), no
kurām maksimālais programmas līdzfinansējuma apjoms ir 5
625,98 LVL (8005,05 EUR) kas ir
90% no kopējām attiecināmajām
izmaksām.
Projektu
finansiāli
atbalsta Islande, Lihtenšteina un
Norvēģija. 95% no programmas

Ligita Liepa,
žurnāliste, Rīga

līdzfinansējuma tiek piešķirti no
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu
instrumenta un 5% no Latvijas
valsts budžeta.
Par biedrību - biedrība
„Radošās Idejas” ir dibināta 2011.
gada 12.oktobrī un apvieno biedrus ar plašu pieredzi nevalstiskā
sektora un publiskās pārvaldes
darbā kultūras, izglītības un
reģionālās attīstības jomās.
Par programmu - programmu
„NVO darbības atbalsta programma” finansē Eiropas Ekonomikas
zonas finanšu instruments un
Latvijas valsts. Vairāk informācijas
www.sif.lv un www.eeagrants.lv.
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Latgales latviešiem svarīgo kultūras
lauku skaidrojums Rēzeknes Augstskolas
jaunākajos pētījumos
Lektorijs Ziemeļlatgales kultūras un izglītības darbiniekiem. Balvos Centrālajā bibliotēkā, Tirgus
ielā 7
Savā ilggadējā darbā ar dažādu
nozaru kultūras darbiniekiem
Ziemeļlatgalē, esmu saskārusies ar
problēmu, ka šo cilvēku izpratne
par Latgales kultūras un vēstures
jautājumiem ir nepietiekama.
Tas rada divas nepatīkamas
izpausmes turpmākajā darbībā
- vai nu paviršu plātīšanos ar latgaliskumu, vai tā kategorisku
noliegumu, runājot par to, kā
par kaut ko ļoti marginālu un
nenozīmīgu. Īpaši tas attiecināms
uz zināmu Balvu novada teritorijas daļu. Nepietiekamā izpratne
par lokālās kultūras jautājumiem
rada atspoguļojumu kultūras darbinieku organizētajos pasākumos
tautas namos, bibliotēkās un
citās institūcijās. Savā darbībā,
strādājot ar nemateriālā kultūras
mantojuma kopējiem, esmu
pārliecinājusies, ka situāciju ir
iespējams mainīt. Tā ir izkopjama
regulārā un mērķtiecīgā darbībā,
sākot ar vispārēju lietu izzināšanu,
un attīstot to līdz atsevišķu specifisku jautājumu studijām. Lektorijs, ko vadīs Balvu Centrālā
bibliotēka sadarbībā ar Rēzeknes Augstskolu, ir mēģinājums
Ziemeļlatgales
kultūras
un
izglītības darbinieku tālākizglītības
sekmēšanai pārskatāmā nākotnē.
Tas, savukārt, nesīs augļus
ilgtermiņā Latgales kultūrvides
daudzveidības saglabāšanai un
attīstībai.

Iespēja tikties un dzirdēt šos
brīnišķīgos cilvēkus ir bez maksas.
Darbs tiks organizēts sestdienās no plkst.10.00 - 15.00.
Laika grafiks tiks precizēts, reāli
sākoties nodarbībām. Klausītāji,
kuri būs disciplinēti apmeklējuši
nodarbības, saņems Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes apliecinājuma dokumentu.
Pieteikšanās līdz 10.septembrim elektroniski bibliotēka@balvurcb.lv
Provizoriskais laika grafiks:
1. ievirze
Latgaliešu folkloras tēli un
vērtības. Ieražas, to dinamika
mūsdienās Dr.philol. Angelika
Juško - Štekele - 21. septembris
2.ievirze
Latgaliešu literatūras spilgtākie
pārstāvji un nozīmīgākie darbi.
Latgales kultūras koncepti. Dr.
philol. Ilga Šuplinska - oktobris
3.ievirze
Kultūra un ekonomika. Pilsētu
pievilcības pētījumi. Dr. Sandra
Ežmale – 19. oktobris
4.ievirze
Latgaliešu valoda kā reģionālā
valoda
mūsdienās.
Latgales
lingvistiskā ainava:
valodas publiskajā telpā. Dr
philol .Sanita Lazdiņa- novembris
5.ievirze
Latgaliešu modernā mūzika.
Dr. philol. Ingars Gusāns – decembris
Ruta Cibule,
projekta vadītāja

Aicinām mācīties PIKC "Rīgas
Valsts tehnikumā" Balvu teritoriālājā
strutūrvienībā
Var apgūt profesijas:
- Elektriķis, Komercdarbinieks.mācības 4 gadi, Valsts un Eiropas SF
stipendija no 7- 70 Ls.
- Kokapstrādes tehnologs mācības 1.5 gadi, ESF stipendija 50-70 Ls.
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Balvu pilsēta
6.septembrī plkst.18.00 Kinofilma ,,Vīna vosora dēļ vusu” Balvu Kultūras un atpūtas centrā.
27.septembrī plkst. 15.00 Pateicības stunda novada pašdarbības kolektīvu vadītājiem un novada kultūras
darba organizatoriem Balvu Kultūras un atpūtas centrā.
Izstādes
Balvu novada muzejā:
• Tautas tērpu izstāde Balvu muzejā „Pērle māsu pulciņā”
• Gleznotāja Jāņa Ūdra piemiņas istaba
• Izstāde „Kārļa Ozoliņa mantojums”
• Izstāde „Latgales partizānu pulks”
• Jāņa Bērziņa fotoizstāde „Norvēģijas skati”
• Medību trofejas
• Nikolaja Gorkina fotoizstāde „Mūsu spārnotie draugi”
• Balvu mākslas skolas audzēkņu noslēguma darbu izstāde
• Izstāde – akcija „Mans lācītis vēsturei”
• „Balvi senajās fotogrāfijās” - (D.Puncuļa dāvinājums)
Balvu Kultūras un atpūtas centrā:
• Fotoizstāde „Balvu Tautas teātra aktieri”
Balvu muižā:
• Izstāde „No Kamermūzikas festivāla vēstures”
Balvu Centrālajā bibliotēkā:
• No 2.septembra tautas tradīciju pētnieces un Latvijas Universitātes profesores Janīnas Kursītes veidotā
izstāde “Kaut kas par debesīm. Zilākalna Marta”
Balvu pagasts
28.septembrī plkst. 10.00 Miķeļdienas gadatirgus „Pārdevu Miķeli par vienu rubuli” Naudaskalna ezermalā.
Visi , kuri vēlas pirkt, pārdot, mainīt pašu audzēto, ražoto, darināto, laipni aicināti un gaidīti! Notiks dažādas
aktivitātes, kā arī neizpaliks tradicionālais ugunskurs un dārzeņu sautējums.
Bērzkalnes pagasts
7.septembrī plkst.20.00 Disko balle ”Tais man tēti pastaliņas, skolā ieti man gribās” Rubeņu saieta namā.
29.septembrī plkst.14.00 Sezonas noslēgums Bērzkalnes estrādē. Baltinavas teātra ”Palādas” izrāde
Bērzkalnes pagasta estrādē, lietus gadījumā izrāde notiks telpās.
Briežuciema pagasts
31.augustā plkst.12.00 Briežuciema pagasta svētki „Mazliet par puķēm, mazliet par tevi, mazliet par mīlestību,
ko tu man devi....”.
Krišjāņu pagasts
31.augustā plkst.11.00 Netradicionālās sporta spēles Krišjāņu pamatskolas sporta laukumā.
Lazdulejas pagasts
31.augustā plkst.10.00 Sporta svētki Lazdulejas pagasta bērnu un sporta laukumā.
Vectilžas pagasts
31.augustā plkst.10.00 Sporta svētki Vectilžas pagastā.
Vīksnas pagasts
30.augustā plkst.19:00 Vīksnas tautas namā būs skatāma Baltinavas dramatiskā kolektīva “Palādas”
Danskovītes komēdija “Lauku kūrorts pilsētniekiem”. Ieeja 2Ls. Biļešu iepriekšpārdošana no 19.augusta
(mob.20284144).

Iespējas sadarboties ar Polijas uzņēmējiem

6.septembrī Balvu novada pašvaldībā viesosies Latvijas Republikas konsulāta Gdaņskā direktors Michal
Duda. Vietējiem uzņēmējiem, kuriem ir interese par sadarbību ar Polijas uzņēmējiem ir iespēja tikties un
pārrunāt iespējamo sadarbību. Visas dienas garumā tiks organizētas individuālas tikšanās. Interesentus
lūdzu pieteikties līdz 3.septembrim uz e-pastu: sanda.kasa@balvi.lv, minot nosaukumu, darbības veidu un
intereses.

2013. gada 2. Septmebrī plkst. 10:00
skolas pagalmā

Balvu Valsts ģimnāzijas

Mācību iestādes adrese: Balvi, Vidzemes - 28, m.t. 26152940,
26432444.

Skan gaisā gāju putnu klaigas,
Skrien spārnots ceļotāju bars….

Zinību dienas svinīgais pasākums

„ LAIMEI CITREIZ MAZ VAJAG –
IET PA DZĪVI UN SATIKTIES”

Skolēni un vecāki!
Pēc pasākuma – klases stunda

Aicinām Krišjāņu skolā
2. septembrī pl. 9.00
uz jaunā mācību gada
sākumu.
BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 2 reizes mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl.. Nr. 90009115622

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Juridiskā koledža Gulbenē
Gulbenē arī šogad studentus uzņems vienīgā šī reģiona
austākās izglītības mācību iestāde
– JURIDISKĀ KOLEDŽA.
Mācības notiek sestdienās,
divas reizes mēnesī, divu gadu
garumā, lai profesionālu docētāju
vadībā iegūtu augstāko izglītību.
Šogad studentus uzņem 5
dažādās studiju programmās:

Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 6000 eksemplāri

•
•
•
•

Tiesību zinātnes
Cilvēku resursu vadība
Komerczinības
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana
• Grāmatvedība un finanses.
Studiju maksa ir 52,50 lati
mēnesī, iespējams arī saņemt
valsts garantētu kredītu. Mācību
maksu var veikt arī pa mēnešiem,

šinī mācību gadā pēdējo 3 gadu
vidusskolu
absolventiem
un
tālākmācību
vidusskolu
beidzējiem būs iespējams saņemt
30% maksas atlaidi.
Dokumentu
pieņemšana
- līdz 25.septembrim, sīkāka
informācija
koledžas
mājas
lapā www.jk.lv vai pa tālruņiem
67508005,29224936.

Izdevumu sagatavoja Ilona Vītola.
Redakcijas adrese: Bērzpils iela 1A, Balvi.
Laikraksta materiālus sagatavojuši pašvaldības darbinieki. Par faktu,
skaitļu pareizību, kā arī par sludinājumu tekstiem atbild to autors.
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