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Balto zeķīšu svētkos sveic 109 jaundzimušos

9. (102.) numurs

Pavasara gadatirgus
17.maijā no plkst.8.00 notiks
ikgadējais pavasara gadatirgus
Balvu tirgus laukumā.

Autobusa pietura
pie Priedaines kapu
ceļa netiks ierīkota
Pamatojoties uz iedzīvotāju
izrādīto interesi par pieturas
ierīkošanu pie Priedaines kapu
ceļa, Balvu novada Bērzkalnes
pagasta
pārvalde
kopā
ar
pašvaldības speciālistiem gatavoja iesniegumu VAS „Latvijas Valsts
ceļi” ar lūgumu šajā vietā izveidot
jaunu pieturu.
VAS „Latvijas Valsts ceļu”
Latgales reģiona Balvu nodaļa
informēja, ka maršrutu tīkla
izstrādāšanas, sabiedriskā transporta pakalpojumu pieprasījuma
un
maršrutu
tīkla
apjoma
noteikšanas kārtību nosaka MK
noteikumi Nr.634.
Ņemot vērā šos noteikumus,
nav pamatojuma izveidot jaunu
autobusa pieturu pie Priedaines
kapu ceļa.

Lai Balto zeķīšu īpašnieku kājiņas atrod dzīvē gaišākos ceļus, kurus pavada vecāku mīlestība!
Turpinot pirms 11 gadiem
aizsākto tradīciju, arī šogad
11.maijā, kad visā pasaulē tika
atzīmēta Mātes diena, Balvu
Kultūras un atpūtas centrā notika tradicionālie "Balto zeķīšu
svētki", kurā tika sumināti vieni
no jaunākajiem Balvu novada
iedzīvotājiem.
Tradicionālās
rokdarbnieču
pulciņa
„Mežģis”
darinātās
baltās zeķītes un simbolisku
piemiņas medaļu ar Balvu novada

ģerboni Balvu novada Domes
priekšsēdētāja vietnieks Juris
Boldāns šogad pasniedza 109
bērniem, kuri dzimuši 2013.gadā
un deklarēti Balvu novadā.
Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Svetlana
Romanovska pastāstīja, ka 2013.
gadā Balvu novadā piedzimuši
(deklarētas dzīvesvietas) 109
bērni, no tiem 57 Balvu pilsētā,
4 Balvu pagastā, 3 Bērzkalnes
pagastā, 5 Bērzpils pagastā, 4

Briežuciema pagastā, 14 Kubulu pagastā, 4 Krišjāņu pagastā,
5 Lazdulejas pagastā, 9 Tilžas
pagastā, 2 Vectilžas pagastā un 2
Vīksnas pagastā.
Balto zeķīšu svētku apmeklētājus ar priekšnesumiem priecēja
Zanes Meieres vadītā Kultūras un
atpūtas centra bērnu deju pulciņa
„Balvu Vilciņš” mazie dejotāji, Ilutas Tihomirovas vadītais dziedāšanas ansamblis „Notiņas” un
pirmsskolas izglītības iestādes

Starptautiskās ģimeņu dienas
pateicas aizbildņu ģimenei
14.maijā, Starptautiskās ģimenes dienas priekšvakarā, Balvu
novada Domes priekšsēdētāja
vietnieks Normunds Dimitrijevs
pasniedza Pateicības rakstu Balvu
novada Tilžas pagasta iedzīvotājai
Ilzei Aleksandrovai par ieguldījumu bez vecāku gādības
palikušā bērna audzināšanā un
ģimeniskas vides nodrošināšanā.
Starptautiskā ģimenes diena Latvijā tiek atzīmēta kopš
kopš 1994.gada. Tā ikvienam
atgādina par iespēju novērtēt
ģimenes sniegtā atbalsta lomu
savu mērķu un sapņu sasniegšanā.
Starptautiskajā ģimenes dienā
ikviens tiek aicināts rūpēties par
ģimenes vērtībām un novērtēt tās
nozīmību, jo ģimene ir pamats
ne tikai valsts attīstībai nākotnē,
bet arī pamats kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšanai. Balvu
novada pašvaldība katru gadu pēc
Bāriņtiesas lūguma apbalvo un

izsaka pateicību tiem vecākiem,
kuri rūpējas un sniedz ģimenes siltumu aizbildniecībā paņemtiem
bērniem.
Ilze Aleksandrova uzņēmusies
bez vecāku gādības palikušā
bērna Normunda Pundura aprūpi,
audzināšanu un izglītošanu, dodot bērnam iespēju augt ģimenē,
saņemt atbalstu, ģimenes gādību
un mīlestību. Bērna mātei
atņemtas aizgādības tiesības, par
tēvu dzimšanas reģistrā ziņu nav.
Pirms 9 gadiem Ilze, strādājot
iestādē, kurā atradās pamesti
bez vecāku gādības atstāti bērni,
ievērojusi mazu zēnu. Viņa zēnu
iemīlēja un vēlējās palīdzēt. Ilzes vīrs Valdis, meitas Simona un
Sandija arī Normundu iemīlēja
un pieņēma kā ģimenes locekli,
saucot par dēlu un brāli. Visi
kopā veiksmīgi saimnieko savā
saimniecībā.
Balvu novada Bāriņtiesas

„Sienāzītis” mazie dziedātāji, kā
arī Līgas Morozas-Ušackas vadītās
deju studijas "TERPSIHORA" ritmikas jaunākās grupas (2-4 gadi) un
vecākās grupas (5-6 gadi) dejotāji.
Pasākumu tradicionāli rīkoja
Balvu novada Dzimtsarakstu
nodaļa sadarbībā ar Sociālo dienestu un Balvu Kultūras un atpūtas
centru.

priekšvakarā

Informācija dzīvojamo
māju pārvaldniekiem
19.maijā plkst.15.00 dzīvojamo māju pārvaldnieki tiek
aicināti uz tikšanos ar p/a „Santex” apakšnozaru vadītājiem un
speciālistiem. Sanāksme notiks
p/a „San-tex” ēkā, Bērzpils iela 56.

Pašvaldība iznomā
zemes platības
Balvu novada pašvaldības
rīcībā vēl ir nelielas iznomājamas
zemes platības - pārsvarā starpgabalu, kā arī mazdārziņi Balvu
pagasta Verpuļevā un Kubulu pagasta Steķintavā.
Informācija par Balvu novada
pašvaldības iznomājamām zemes
vienībām atrodama Balvu novada
mājaslapā www.balvi.lv un pagastu pārvaldēs.
Lai pieteiktos uz zemes nomu,
iesniegums jāiesniedz Balvu novada pašvaldībā Balvos, Bērzpils
ielā 1A vai attiecīgā pagasta
pārvaldē.

Suminās par sasniegumiem valsts līmeņa
mācību olimpiādēs

No kreisās Balvu novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja Rudīte Krūmiņa,
aizbildne Ilze Aleksandrova, Balvu novada Domes priekšsēdētāja vietnieks
Normunds Dimitrijevs
priekšsēdētāja Rudīte Krūmiņa:
“Paldies Ilzei, kura 9 gadus apzinīgi
audzina bez vecāku gādības
palikušo bērnu! Pateicoties viņas

rūpēm un gādībai, Normundam
ir iespēja izaugt ģimeniskā vidē,
saņemt mīlestību un sapratni,
iemācīties darba tikumu.”

Tuvojoties 2013./2014. mācību gada noslēgumam, Balvu novada Domes priekšsēdētāja vietnieks Normuns Dimitrijevs uz
svinīgu pieņemšanu 15.maijā ir
aicinājis Balvu novada skolēnus,
kuri guvuši panākumus valsts
līmeņa olimpiādēs un konkursos, un skolotājus, kuri skolēnus
gatavojuši
olimpiādēm
un
konkursiem.
Lai
izteiktu
pateicību
skolēniem par uzcītīgu mācību
darbu,
sasniegumiem
valsts
olimpiādēs un skolotājiem par
kvalitatīvu
mācību
procesa
organizēšanu tiks pasniegtas dāvanas un Pateicības raksti.
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Domes priekšsēdētāja sleja

Andris Kazinovskis,
Balvu novada
Domes priekšsēdētājs

Sadarbības partneru un draugu
loks paplašinās
Līdzās ikdienas darbiem mūsu novada pašvaldība turpina sadarbību
ar kaimiņu valstu pašvaldībām.
Iepriekšējos gados ir izveidojusies sadarbība ar sekojošām
pašvaldībām: Lieksu - Somijā, Pitalovu - Krievijā, Dokšicu – Baltkrievijā,
Giski - Norvēģijā, Taujenas pilsētu Taivānā. Ar šīm pašvaldībām ir noslēgti
sadarbības līgumi, kuri paredz plaša mēroga savstarpējo sadarbību gan
kultūras, gan izglītības, gan sporta, gan uzņēmējdarbības un citās jomās.
Pēdējos divos gados īpaši veiksmīga sadarbība izvērtusies ar
Dokšicas rajonu Baltkrievijā, ar kuru Sadarbības līgums tika noslēgts
2012.gada vasarā. Šobrīd notiek savstarpējā iepazīšanās ar vēl trijām
pašvaldībām, ar kurām pagaidām ir noslēgti Nodomu protokoli. Tās ir:
Žukovas pilsētas pašvaldība Polijā, Pōlva – Igaunijā un Kupišķu novads
– Lietuvā. Un jau šonedēļ, 17.maijā tiks parakstīs Sadarbības līgums ar
Žukowas pilsētas pašvaldību Polijā, kura no 16.-18.maijam svinēs pilsētas
svētkus. Tajos piedalīties ir uzaicināta gan Domes vadība, gan tautu deju
kolektīvs „Cielaviņa” no Kubulu pagasta. Žukowas pašvaldība atrodas
blakus ostas pilsētai Gdaņskai pie Baltijas jūras.
Sadarbība ar Žukowas pilsētas pašvaldību aizsākās 2013.gadā, kad
pilsētas mērs un vadošie speciālisti ieradās vizītē Balvos. Žukowas
pilsētas pašvaldības vadība un deju kolektīvs piedalījās pagājušā gada
Balvu novada svētku svinībās, kurās toreiz piedalījās arī kolektīvi un
pašvaldību vadītāji no Dokšicas rajona un Kupišķu novada.
Savukārt Kupišķu novada pašvaldības mērs ir uzaicinājis mūsu
novada vadību un pašdarbības kolektīvu uz Kupišķu pilsētas svētku
svinībām no 30.maija -1.jūnijam. Arī šo svētku laikā tiek plānots parakstīt
Sadarbības līgumu.
Līdzīga veida ielūgums ir saņemts arī no Pōlvas pilsētas pašvaldības
Igaunijā, kura aicina piedalīties festivālā „Pōlvas dienas” šī gada 7.jūnijā.
Šajās svinībās parakstīsim līgumu par sadarbību arī ar Pōlvas pilsētas
pašvaldību.
Kultūras pasākumi, dalība festivālos un pasākumos, pašdarbības kolektīviem ļauj iepazīt ārvalstu kultūru, tradīcijas, paplašināt redzesloku
un gūt jaunas idejas, kā arī nodibināt vērtīgus kontaktus. Līdzīgi veidojas
un stiprinās sadarbība starp uzņēmējiem un dažādu jomu speciālistiem.
Piedaloties pieredzes apmaiņas braucienos, tiek salīdzināta pašvaldību
un to iestāžu darbība. Savukārt uzņēmējiem ir iespēja atrast sadarbības
partnerus un paplašināt noieta tirgu. Ceram, ka turpmāk arī Balvu
novada svētkus kuplinās ciemiņi, pašdarbības kolektīvi no mūsu
sadarbības pašvaldībām.

24.maijs – Eiroparlamenta vēlēšanas
Šī gada 24.maijā Latvijā
notiks kārtējās Eiropas Parlamenta vēlēšanas, kurās Latvijas
pārstāvībai Eiropas Parlamentā
jāievēl astoņi deputāti. Šajās
vēlēšanās Latvija būs viens
vēlēšanu apgabals.
Eiropas Parlamenta vēlēšanās
vēlētāju uzskaitei lieto vēlētāju
reģistru, un balsošana notiek, izmantojot vēlētāju sarakstus. Katrs
vēlētājs vēlēšanām ir reģistrēts
noteiktā
vēlēšanu
iecirknī
atbilstoši reģistrētajai dzīvesvietai.
Eiropas Parlamenta vēlēšanu
dienā, 24.maijā, vēlēšanu iecirkņi
Latvijā būs atvērti no pulksten 7.00
līdz 20.00. Balsošanas dokuments
vēlēšanās ir pase vai personas
apliecība jeb identifikācijas karte.
No 21.līdz 23.maijam vēlēšanu
iecirkņos dažas stundas dienā notiks iepriekšējā balsošana:
- trešdien, 21.maijā – no pulksten 17.00 līdz 20.00;
- ceturtdien, 22.maijā – no
pulksten 9.00 līdz 12.00;

- piektdien, 23.maijā – no
pulksten 10.00 līdz 16.00.
No 19.maija vēlēšanu iecirkņos
var iepazīties ar kandidātu sarakstiem, ziņām par kandidātiem un
priekšvēlēšanu programmām. No
19.maija vēlēšanu iecirkņos var
pieteikt arī balsošanu atrašanās
vietā tiem vēlētājiem, kuri
veselības stāvokļa dēļ nevarēs
nobalsot vēlēšanu iecirknī.
Tiesības
piedalīties
Eiropas
Parlamenta
vēlēšanās
ir
balsstiesīgajiem
Latvijas
pilsoņiem, kā arī citu Eiropas
Savienības dalībvalstu pilsoņiem,
kuri uzturas Latvijā (ziņas par kuriem ir iekļautas Latvijas Iedzīvotāju reģistrā). Balsstiesības Latvijā
ir no 18 gadu vecuma.
2014.gada 24.maija Eiropas
Parlamenta vēlēšanām Centrālā
vēlēšanu komisija ir reģistrējusi
14 partiju un partiju apvienību
deputātu kandidātu sarakstus,
kuros kopā pieteikti 170 deputātu
kandidāti.

Tilžas tirgus laukumā izbūvēta nojume tirgotājiem
Kopš maija sākuma Tilžas pagasta centrā atrodas skaista tirgus
nojume, kura jau aktīvi tiek izmantota.
Šī nojume uzstādīta projekta
Nr. 13-07-LL04-L413101-000015
„Infrastruktūras
labiekārtošana
uzņēmējdarbības attīstībai Tilžas
pagastā”, kas tika iesniegts Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku
attīstības programmas 2007.-2013.
gadam pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā” ietvaros.
Balvu novada pašvaldības
iesniegtā projekta „Infrastruktūras
labiekārtošana uzņēmējdarbības
attīstībai Tilžas pagastā” realizācija
tika uzsākta šī gada janvārī.
Projekta ietvaros Tilžas tirgus
laukumā ir izbūvēta skaista koka

tirgus nojume vietējo zemnieku,
ražotāju un uzņēmumu tirgošanās
vajadzībām. Rekonstruēts ir arī
tirgošanās laukuma segums, nostiprinot to ar dolomīta šķembu
slāni.
Projekta kopējās izmaksas

ir EUR 6703,79, tai skaitā ELFLA finansējums EUR 4986.29.
Saskaņā ar cenu aptauju, darbus objektā veica SIA „Kalna
nami”. Projekta vadītājs Andris
Vrubļevskis.

Lazdulejas pagastā iedzīvinātā tradīcija dzīvo
Lazdulejas pagastā par skaistu tradīciju ir kļuvusi koku un
košumkrūmu stādīšana par godu
Latvijas Republikas Neatkarības
atjaunošanas dienai. Arī šogad
šī tradīcija neizpalika un pagasta teritorijā tika iestādīti vairāki
kociņi, kas priecē pagasta
iedzīvotājus un viesus.
Uz aicinājumu, uzdāvināt savam pagastam retināmās augu
atvases, atsaucās vairāki pagasta iedzīvotāji, par ko tiešam
ir liels prieks, jo paša atnestam
un iestādītam kokam tiek dota
pavisam cita augšanas enerģija un
spēks! Šim aicinājumam atsaucās
pagasta iedzīvotāji: Raisa Larina,
Boriss Kļarovskis, Aija un Juris
Supes.
Koku un košumkrūmu stādī-

šanas talkā ar prieku piedalījās
paprāvs
pagasta
iedzīvotāju
pulciņš, tai skaitā arī bērni.
Saskaņoti un centīgi darbojoties,
kopumā tika iestādīti 26 koki un

košumkrūmi.
Dienas noslēgumā pēc kopīgi
padarītā darba pie pagasta
pārvaldes ēkas tika baudīta silta
tēja.

Mātes dienai veltītā koncertā noskaidro supermeiteni un superpuiku
9.maijā Krišjāņu skolā uz
vecāku sapulci tika aicināti vecāki.
Skolas direktore Ilona Stepāne un
struktūrvienības vadītāja izglītības
jomā Gunta Rižā informēja par
skolas un vecāku sadarbības
iespējām, kā arī par ģimenes lomu
bērnu audzināšanā.
Mātes dienai veltītajā koncertā
vecākus un vecvecākus skolēni
iepriecināja ar skaistām dzejas
rindām, skanīgām dziesmām
un dejām. Turpinājumā vecāki
atbalstīja 5.-9.klases skolēnus
konkursos
„Superpuika”
un
„Supermeitene”, bet 1.-4.klašu
aktīvākie bērni rādīja oriģinālus
tērpus nepieradinātās modes
skatē.
Kas jāprot, lai kļūtu par superpuiku
vai
supermeiteni?
Skolēni sacentās, veicot dažādus
uzdevumus. Gan zēniem, gan
meitenēm bija jāprot pīt pīnīti.
Ļoti patikuši uzdevumi, kad bija
jāspēj nomizot garāko kartupeļu
mizu, kā arī ar bieziem dūraiņiem
jāatšķir grāmatā noteikta lappuse.
Sievišķību
meitenes
apliecināja, veicot tādus uzdevumus, kā frizūras veidošana, pogas
piešūšana. Savukārt puišiem spēks
un veiklība jāapliecina, pievelkoties pie stieņa, izbraucot šķēršļu
joslu ar velosipēdu.
Starpbrīdī visus priecēja lielisks 1.-4.klases skolēnu iznāciens
nepieradinātās modes skatē.
Paldies mammām, kuras ieguldīja

lielu darbu tērpu gatavošanā!
Izrādās, ka skaists tērps var būt pagatavots no plastmasas šķīvjiem,
karotēm, maisiņiem, agroplēves,
kreppapīra. Modes skatē 1.vietu
ieguva 3.klases skolniece Anda
Anete Briede.
Kamēr supermeitenes viena otrai veidoja frizūras, skolas direktore vecākiem mācīja

sveču marmorizēšanu. Vecāki
ar lielu aizrautību to izmēģināja.
Pasākuma noslēgumā tika apbalvoti konkursa dalībnieki. Ikviens
ieguva sev atbilstošu titulu, bet,
summējot dažādajos uzdevumos
iegūtos punktus, par supermeiteni kļuva Aiva Agnese Briede, bet
superpuiku – Dāvis Martuzāns.
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Lauksaimniecībai Balvu novadā ir nākotne
Zemkopības ministrija ik gadu
visā Latvijā izsludina lauksaimnieku
vidū iecienītu konkursu „Sējējs
2014”, kurā gan privātpersonām,
gan uzņēmumiem, gan arī
pašvaldībām ir iespēja pieteikt
pretendentus
vairākās
nominācijās.
Novērtējot
ieguldījumu
Balvu novada lauku attīstībā
un lauksaimniecībā, Balvu novada pašvaldība apbalvojumam
nominācijā „Jaunais veiksmīgais
zemnieks” nolēma izvirzīt Balvu
novada iedzīvotāju, jauno un
aktīvo lauksaimnieku Viesturu
Lukstu.
Lauksaimnieks
ir
jauns,
veiksmīgs
un
perspektīvs
uzņēmējs,
kurš
ieinteresēts
savu saimniecību veidot par
modernu, stipru un ekonomiski dzīvotspējīgu uzņēmumu,
ieviešot iespējami progresīvāku
tehnisko aprīkojumu un efektīvas
ražošanas tehnoloģijas.
2009. gadā V.Luksts nodibināja piemājas saimniecību,
kuras darbība notiek Balvu novada
Kubulu pagastā. Bet jau 2012.gadā
tika nodibināta SIA „Nagi un ragi”.
Jautājot par saimniecību, Viesturs pastāstīja, ka viņš nodarbojas pamatā ar graudkopību un
audzē gaļas šķirnes lopus. Saviem
spēkiem tiek apstrādāti vairāk
nekā 200 ha zemes.

Kā
sākas
jūsu
diena
saimniecībā?
Ikdiena atšķiras, nu jau ir
uzsākusies sezona, jāsāk apstrādāt
lauki. Diena gan parasti sākas ar
gaļas lopu apsekošanu, it īpaši
tad, ja gaidāms ganāmpulka
papildinājums. Un tad jau jāsāk
pārējās lietas, kas jādara ikvienā
saimniecībā.
Kādas ir būtiskākās problēmas, ar ko jāsaskaras lauksaimniekam?
Būtiskākā problēma ir tā,
ka bieži vien ir lietas, kas nav
atkarīgas no cilvēka un kuras nevar ietekmēt. Nevaram paredzēt
laika apstākļus, nezinām kāda būs
ziema, kā tas ietekmēs ziemājus.
Tāpat nav iespējas plānot.
Daudzās nozarēs var saplānot
darāmās lietas, bet mums tas nav
iespējams, jo vienā dienā vari
domāt, bet, ja laikapstākļi neļauj
paveikt iecerēto, viss ir jāpārplāno.
Tāpat, ja nebūtu iespējams griezties Lauku konsultāciju birojā,
nebūtu iespējas realizēt projektus,
jo cilvēkam, kurš ar to nekad nav
saskāries, uzrakstīt veiksmīgu projektu nav iespējams.
Kādi projekti ir realizēti jūsu
saimniecībā?
Esmu piedalījies projektos
„Lauku
saimniecību
modernizācija”, kur iegādāta dažāda
tehnika, pēdējais projekts bija

„Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem”, kurā tika izveidota šī
lauksaimniecības papildus nozare
– iegādāti gaļas lopi.
Mūsdienās
jaunieši
reti
izvēlas nodarboties ar lauksaimniecību. Kā jūs nonācāt pie šāda
lēmuma?
Visi nevar būt vienādi, dzīvot
Rīgā vai braukt uz ārzemēm.
Studējot un strādājot, 4 gadus
nodzīvoju
galvaspilsētā,
bet
Rīgas steidzīgā ikdiena man
tā īsti arī negāja pie sirds. Bet
vispār lauksaimniecības jomā
jau strādāju kopš mazotnes, kad
palīdzēju ģimenes saimniecībā.
Ar to arī viss sākās.
Un ko labprāt darāt brīvajā
laikā?
Brīvajā laikā labprāt pavadu
laiku kopā ar ģimeni, apmeklēju
kādu kultūras pasākumu Balvos.
Šad tad arī piedalos medībās vai
pamakšķerēju, bet neteiktu, kas
tas ir mans hobijs.
Jautājot par to, vai vēlētos
mainīt pašreizējo nodarbošanos,
Viesturs atbildēja, ka, protams,
esot arī sarežģītas situācijas,
problēmas un jautājumi, kas
jārisina, bet doma par to, ka nav
izdarīta pareizā izvēle, nav bijusi.
Lai šīs domas nekad nemainās
un veicas arī turpmāk!
Lauma Raciborska

Paraksta sadarbības līgumu uzņēmējdarbības jomā
7.maijā Pleskavas apgabala
Pečoros
Pleskavas
apgabala
uzņēmējdarbības
un
garantiju fonds sadarbībā ar Pečoru
rajona
administrāciju
rīkoja
starptautisku universālu izstādi
„Bizness – Pečoriem”. Izstāde
rīkota starptautiska projekta ELRII – 233 ietvaros Igaunijas- Latvijas- Krievijas valstu pierobežas
reģionu uzņēmējdarbības atbalstam. Izstādi atklāja Pleskavas
apgabala uzņēmējdarbības un
garantiju fonda direktore Svetlana Žuravļeva un Pečoru rajona
administrācijas vadītājs Jurijs
Končenko.
Pasākuma
gaitā
izstādes
dalībnieki iepazinās ar starptautisko projektu, kas vērsts uz Igaunijas - Latvijas - Krievijas valstu
pierobežas reģionu sadarbības
vecināšanu, pieredzi Igaunijā un
Pleskavas apgabalā.

Balvu novada pašvaldības
aģentūru „Ziemeļlatgales Biznesa
centrs” šajā pasākumā pārstāvēja
direktors Viktors Šļuncevs. Balstoties uz iestrādnēm, kas tika veiktas Igaunijas – Latvijas – Krievijas
- Baltkrievijas valstu partneriāta

laikā š.g. 10.aprīlī, pasākuma
noslēgumā
starp
Pleskavas
apgabala uzņēmējdarbības un
garantiju fondu un Balvu novada
pašvaldības
aģentūru
„Ziemeļlatgales Biznesa centrs”
tika parakstīts sadarbības līgums.

Pleskavas amatnieki Balvos
10.maijā Balvus apmeklēja
Pleskavas apgabala uzņēmējdarbības atbalsta un garantiju
fonda direktore Svetlana Žuravļova, vietniece organizatoriskajos jautājumos Ļubova Košeļeva
un amatnieku grupa 5 cilvēku
sastāvā. Viesi iepazinās ar pilsētu,
piedalījās Lauku labumu tirdziņā,
tikās ar Balvu novada Domes
priekšsēdētāja vietnieku Juri
Boldānu, apmeklēja A/S „Balvu
Maiznieks”, SIA „Amisa’’, SIA „Eco
Fabrika”, SIA „Melany” un Balvu
novada pašvaldības aģentūru
„Ziemeļlatgales Biznesa centrs”.
Viesi sajūsminājās par Skolēnu
Mācību uzņēmumu (SMU) sniegumu organizācijas „Junior Achivivement – Young Enterprise Latvija”
skolēnu apmācības programmas
ietvaros. Viesus pārsteidza Balvu Amatniecības vidusskolas
skolēnu, kuri izveidojuši SMU SIA
„Amatnieki”, SIA „Kociņš”, SIA „

Aroma”, drosme piedalīties Lauku
Labumu tirdziņos līdzās amatniekiem ar pieredzi, kā viņu radītie
darbi, kas bija skatāmi izstādē Balvu novada pašvaldības aģentūrā
„Ziemeļlatgales Biznes centrs”.
Šī bija pirmā Pleskavas amatnieku vizīte Balvos š.g. 7.maijā
Pečoros noslēgtā sadarbības
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Forums "Atbalsts uzņēmējiem"
Balvos

2014.
gada
22.
maijā
Ziemeļlatgales Biznesa centrā
(Balvi, Vidzemes iela 2B) tiek
organizēts
Forums
"Atbalsts
uzņēmējiem".
Forumu organizē Ekonomikas
ministrija sadarbībā ar Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūru,
Latvijas Garantiju aģentūru, Latvijas Attīstības finanšu institūciju
ALTUM, Kurzemes plānošanas
reģiona ES struktūrfondu informācijas centru un Balvu novada
pašvaldību.
Pasākuma mērķis ir esošajiem
un topošajiem uzņēmējiem sniegt
informāciju par aktuālajiem atbalsta instrumentiem, atbalsta programmām un Eiropas
Savienības fondu finansējumu
uzņēmējdarbībai
2014.-2020.
gadā.
Piedalīties aicinām jaunos
uzņēmējus, uzņēmējus ar pieredzi un citus interesentus, kas
plāno uzsākt vai vēlas attīstīt
uzņēmējdarbību.
Forumā
tiks
apskatītas
sekojošas tēmas:
•
Eiropas
Savienības
finansējums
uzņēmējdarbībai
2014.-2020. gadā;
•
Alternatīvas finansējuma
piesaistei investīciju projektiem;

•
ALTUM
piedāvājums
uzņēmējdarbības
uzsācējiem,
konsultācijas
biznesa
plāna
sagatavošanai, atbalsta programmas uzņēmuma paplašināšanai;
•
Latvijas
Investīciju
un attīstības aģentūras atbalsts
uzņēmējiem;
•
Latvijas
Garantiju
aģentūras finansējums uzņēmējdarbības
uzsākšanai
un
paplašināšanai;
•
Kas jāņem vērā, uzsākot
un paplašinot eksportu;
•
Mazo
un
vidējo
uzņēmumu iespējas programmā
"Horizonts 2020".
Lai uzņēmējiem būtu iespēja
iegūt informāciju atbilstoši savām
interesēm, foruma pēcpusdienas
programma
iedalīsies
divos
paralēlos paneļos:
1. Finansējums jaunajiem un
topošajiem uzņēmējiem;
2. Finansējums uzņēmējiem
ar pieredzi.Piesakoties dalībai
foruma pirmajā dienā, lūdzam
norādīt, kuru no paneļiem
plānojat apmeklēt!
Programma atrodama www.
esfinanses.lv
Dalība bezmaksas.
Pieteikšanās dalībai līdz 21.
maijam www.efinanses.lv

Jauniešus iedvesmo radošām
biznesa idejām
Balvu Bērnu un jauniešu centrā
13.maijā norisinājās informatīvs
seminārs.
Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūrai (LIAA) sadarbībā ar
SIA „Ķemers Business and Law
Company” piedāvāja vidusskolu
jauniešiem bezmaksas semināru,
kuru vadīja biznesa mentors Aigars Plotkāns.
Pasniedzējs aktīvi darbojies vairākās augstākās izglītības
mācību iestādēs un pats arī ir
rosījies biznesa vidē. Bijis skolotājs
un bankas darbinieks. Iepazīstinot
ar sevi semināra dalībniekus,
pasniedzējs uzsvēra, ka ir latvietis ar kvalitātes zīmi – latgalietis.
Semināra noslēgumā jauniešus
aicināja piedalīties savas baznīcas
celšanā, vienkārši tāpēc, ka viņam
liekas, ka tas šobrīd ir jādara.
Seminārā piedalījās jaunieši
no Balvu Valsts ģimnāzijas, Balvu
Amatniecības vidusskolas, Rugāju
vidusskolas un Baltinavas vidusskolas. Kopā 26 šo skolu aktīvie,
radošie jaunieši.
Nodarbību gaitā jauniešus
aicināja būt radošai šķirai
piederīgiem, meklēt nestandarta
risinājumus standarta situācijās.
Ar piemēriem no savas darba
dzīves un pašu skolēnu pieredzes
pasniedzējs aicināja domāt par
savas dzīves mērķiem un atšķirt
tos no līdzekļiem: „Radošums nav
risinājums mūsu iegribu un vēlmju
apmierināšanai, tā ir mēness otrā
puse. Negaidīta, pārsteidzoša
un varbūt pat biedējoša. Tomēr
pasaulē šodien visaugstāk novērtē
un apmaksā radošus produktus.
Radošais ir pievienotā vērtība jebkuram produktam.”
Vairākas
reizes
semināra

vadītājs dalīja skolēnus praktiskā
radošuma darbnīcās, lai ģenerētu
idejas grupās, mācītos būt grupā.
Savas idejas bija jāprezentē. Pēc
prezentācijām jaunieši saņēma
prezentāciju satura un formas
analīzi no pasniedzēja puses.
Jaunieši tika ievirzīti domāt
par savu biznesa ideju virzīšanas
plānu, to praktisku izstrādi.
A.Plotkāns
atklāja
semināra
dalībniekiem
komunikācijas
efektivitātes
atslēgas,
runāja
par ietekmēšanas psiholoģisko
fenomenu.
Kā
vienu
no
svarīgākajiem atzīmējot sociālo
faktoru – lēmuma pieņemšanu un
atbildību par to sekām.
Seminārā pēc sajūtām lektors vēlējās skolēnus – topošos
studentus,
ievirzīt
radošās
domās, tiekties uz savu mērķi
un apzināties to, ka svarīgākais ir
kļūt par labu cilvēku, atbildīgu,
radošu personību. Nebaidīties
no tiem, kas par viņiem smiesies,
vienkārši ignorēt tos, uzaudzēt savas pašapziņas muskuļus un būt
drošiem par sevi.
Semināra apmeklētāju vidū
bija arī skolēni, kas par savām
inovatīvajām
idejām
nebaidījās pastāstīt arī pārējiem un
konsultēties ar iedvesmojošo
mentoru.
Iedvesmojošas uzrunas teica
arī LIAA pārstāve S. Karlisone un
„Ķemers Business and Law Company” pārstāve E. Ķemere, aicinot
jauniešus būt drošiem par sevi un
nebaidīties mēģināt uzsākt jaunas
lietas.
Gunita Prokofjeva
Balvu Bērnu un jauniešu
centra metodiķe

līguma starp „Pleskavas apgabala uzņēmējdarbības atbalsta un garantiju fondu” un Balvu
novada pašvaldības aģentūru
„Ziemeļlatgales Biznesa centrs”
ietvaros. Nākamā tikšanās paredzēta maija mēnesī Pleskavā
starptautiskās izstādes „PSKOV
EXPO” laikā.
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Vokālo ansambļu
priekšvakarā
Māte ir visdārgākais, kas
ikvienam cilvēkam pasaulē ir.
Māte ir visa sākums un dzīvības
devēja, sargeņģelis, mīlestības un
drošības sajūta. Tās ir jūtas un domas, kas raisās ikvienā no mums,
ja pieminam māti un viņas lomu
cilvēka dzīvē.
Ikviena sieviete, kurai ir lemts
piedzīvot skaisto mātes lomu, šajā
dienā saņem patiesu sirds siltumu
un cieņas apliecinājumus. Ikviens
no mums ir piedzīvojis mātes
mīlestības spēku!
Vokālo ansambļu skates - koncerta vadītāja Aiga Mača aicināja,
lai visas dziesmas, kas šajā vakarā
tika skandētas, ir par godu mūsu
māmiņām.
Svētku koncertā bija arī
ciemiņi, kuri godināti žūrijas
kārtā: Roberts Liepiņš - Alūksnes,
Gulbenes un Balvu koru apriņķa
virsdiriģents, Uldis Kokars - Gulbenes novada koru un vokālo
ansambļu virsdiriģents,
Jānis
Baltiņš – Jāzepa Mediņa mūzikas
vidusskolas kordiriģentu nodaļas
vadītājs un Pierīgas novada koru
virsdiriģents.
Sadziedāšanās skatē piedalījās

sadziedāšanās

Rugāju novada dāmu vokālais
ansamblis, vadītāja Sanita Anckina, Baltinavas novada sieviešu
vokālais
ansamblis,
vadītāja
Marija Bukša, Viļakas novada
Medņevas
sieviešu
vokālais
ansamblis „Melodija”, vadītāja
Inita Raginska un Viļakas sieviešu
vokālais ansamblis „Cansone”,
kā arī Kubulu pagasta jauktais
vokālais ansamblis, vadītāja Anastasija Ločmele un garīgo dziesmu ansamblis ,,Vakarblāzma”,
vadītāja
Liene
Akmeņkalne,
Bērzpils pagasta sieviešu vokālais
ansamblis ,,Naktsvijoles”, vadītāja
Daiga Griestiņa, Balvu Kultūras
un atpūtas centra vokālais
ansamblis ,,Par to”, vadītāja
Liene Akmeņkalne, Tilžas pagasta vokālais ansamblis ,,Rasa”,
vadītāja Rita Keiša. Prieks arī par
jaunizveidoto vokālo ansambli
,,Vālodzīte” Lazdulejas pagastā,
kuru arī vada Rita Keiša.
Visu četru novadu vokālo
ansambļu
sniegumu
atzinīgi
novērtēja
žūrija,
piešķirot
ansambļiem 1.un 2.pakāpes diplomus.

Garīgo dziesmu ansamblis ,,Vakarblāzma”

–

skate

māmiņdienas

Balvu Kultūras un atpūtas centra vokālais ansamblis ,,Par to”

Lazdulejas pagasta vokālais ansamblis “Vālodzīte“

Balvu pamatskolas bibliotekāre Rudīte Bukša saņem Imanta
Ziedoņa fonda "Viegli" balvu
Šajā pasaulē, kur tik daudz
tehnikas, priekšmetu, mantu,
grāmatas māca satikšanos ar
cilvēkiem. To nekas cits tik skaisti
un dabiski nevar iemācīt.
I.Ziedonis
Šā gada trešajā maijā, kad
Latvija atzīmēja Imanta Ziedoņa
dzimšanas dienu, man bija tas
gods pavadīt uz Latvijas Nacionālo
bibliotēku skolas bibliotekāri
Rudīti Bukšu, jo viņa bija viena no
pieciem nominantiem I.Ziedoņa
fonda „Viegli” apbalvojumam
“Laiks Ziedonim” nominācijā
„Rabarbers”. Apbalvojumu šajā
nominācijā pasniedz par izciliem
sasniegumiem un personību
darbā ar bērniem un jauniešiem.
Uz šo nomināciju bija pieteikti
vairāk kā 100 pretendenti, no kuriem izvēlētie 5 tika aicināti uz
Imanta Ziedoņa zāles atklāšanas
ceremoniju.
Visa vakara gaitā valdīja
sirsnība, mīļums, Ziedoņa sajūtabija Viegli...
Latvijas Valsts prezidents
Kārlis Ulmanis savulaik teicis

šādus vārdus: “Bez grāmatas mēs
nevarētu iedomāties kultūras,
zinātnes,
mākslas
progresu,
nevarētu iedomāties cilvēces
attīstību līdz tam garīgajam
līmenim, uz kura tā šodien atrodas”. Ja skolēns no bērnības
neiemīlēs grāmatu, neatradīs sevī
to smalko pavedienu, kas saista
mazo dvēselīti ar lielo pasauli, tad
mums, pieaugušajiem, jāuzņemas
sava atbildība par nepadarīto,
par vārtiem, kas bērnam palikuši
aizdarīti.
Rudīte Bukša ir tas cilvēks
skolā, pilsētā, ar kuras palīdzību
šie vārti ir plaši vaļā. Redzot bērnu
straumes, kas plūst uz bibliotēku
agrās rīta stundās, dzīvās sarunas,
radošos meklējumus starpbrīžos,

kā arī vēlmi strādāt pēc stundām,
esmu priecīga, ka manis vadītājā
skolā strādā bibliotekāre, kas atradusi pareizo atslēdziņu, ar ko
atdarīt bērnu izziņas interesi,
parādījusi ceļu uz burvīgo pasauli, ko atklāj grāmata, jo lasīt var
iemācīties tikai lasot.
Palīdzot otram uzkāpt kalnā,
arī tu nokļūsti tuvāk virsotnei - fonda apbalvojumam Rudīti Bukšu
ieteikusi Larisa Krištopanova prieks, ka šādi strādājot (pareizāk
sakot, dzīvojot darbam), Rudīte
Bukša ir pamanīta valsts līmenī,
viņa saņēmusi atzinības zīmi no
fonda „Viegli”.
Balvu pamatskolas direktore
Māra Pimanova
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Tautas deju festivāls „Latvju bērni danci Muzeju nakts Balvos
Sarkanā krāsa. Dzintars. - Tā un Dzintara Studenta „Studentu”
veda” Balvos
šogad skan starptautiskās Muzeju darbu izstāde.

Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centrs
jau astoņpadsmito reizi rīko bērnu
tautas deju festivālu „Latvju bērni
danci veda”.
No nelieliem koncertiem Rīgā
festivāls izaudzis par vērienīgu
pasākumu
Latvijas
novados,
kurā pulcējušies vairāki tūkstoši
dejojošu bērnu.
Šogad, 31.maijā festivāls notiks Balvos. Dejotāji sabrauks no
13 Latvijas novadiem un divām
pilsētām. Pasākumā kopumā
piedalīsies vairāk nekā 2000
dalībnieku, tai skaitā gandrīz 100
deju kolektīvi, 2 pūtēju orķestri,
deju studiju un sporta deju
kolektīvi, kolektīvu vadītāji un citi.
Festivāls tiks atklāts 31.maijā
plkst.13.00 laukumā pie Balvu
Kultūras un atpūtas centra ar
pasākumu "Saule danci ritināja
pašā Balvu vidiņā".
Plkst.15.00 sāksies izbraukuma koncerti:
- Pie Kubulu pagasta Kultūras
nama. Dejo Gulbenes un Babītes
novadu bērnu tautas deju
kolektīvi.
- Bērzkalnes pagasta estrādē.
Dejo Rēzeknes Valmieras pilsētu
bērnu tautas deju kolektīvi
- Balvu pansionātā. Dejo Baldones un Mālpils novadu bērnu
tautas deju kolektīvi
Plkst.17.30 Svētku gājiens.
Maršruts: Bērzpils - Teātra-Partizānu - Brīvības iela.
LIELKONCERTA ATKLĀŠANA
1. Maršs no operas „Skipione”. Georgs
Fridrihs Hendelis.
2. Popūrijs „Multipasaule”. Viļa Kokamegi
aranžējums.
3. „Sinemeboogie”. Heinriha Kuzniaka
mūzika, A.Grinberga aranžējums. Spēlē
Rēzeknes, Balvu un Baltinavas pūtēju orķestri.
Virsdiriģenti Egons Salmanis un Jānis
Pavlovskis.
4. „Kod suņeits ir vīns”. Lucijas Bukšas
horeogrāﬁja, Viļa Cibuļa mūzikas aranžējums,
Antona Slišāna vārdi, folkloras kopas
„Rekavas Dzintars” izpildījums. Balvu, Rugāju,
Viļakas novadu kolektīvi.

nakts tēma, tāpēc ikviens 17.maijā
tiek aicināts iepazīt Ziemeļlatgales
Dzintarus:
Balvu evaņģēliski luteriskās
draudzes baznīca atvērta no plkst.
18:00 līdz 20:00. Plkst.19.00
tematisks pasākums „Sarkanā
liturģiskā krāsa”.
Pie Balvu Novada muzeja plkst.
20:00 Muzeju nakts atklāšanā
koncertēs folkloras kopa „Rekavas dzintars” un Balvu novada
bērnu tautu deju kolektīvi. No
plkst. 21:00 Dzintars Dvinskis ar
draugiem piedāvās iepazīt senos
motociklus. Piedalās deju studijas
Leo un Tepsihora. Plkst. 21:00 Balvu Ugunsdzēsēju( VUGD un BUB)
padomi kā savaldīt „Sarkano gaili”.
Līdz pat pusnaktij būs skatāma
Dzintara Putniņa (un, iespējams,
arī vēl kādu Dzintaru) fotoizstāde

Plkst.18.00 Balvu pilsētas
parka estrādē lielkoncerts "Balvu
Vilciņš dejot sauc!". Pēc koncerta

ap plkst.20.00 Balvu pilsētas
parka estrādē sadancošanās disko
ritmos.

10. „Saules začeiša dzīsme”. Lucijas Bukšas
horeogrāﬁja, Viļa Cibuļa aranžējums. Balvu,
Rugāju, Viļakas novadu kolektīvi.

18. „Mazais buciņš”. Ilutas Mistres
horeogrāﬁja, Ulda Stabulnieka mūzika.
Ludzas, Kārsavas un Zilupes kolektīvi.

11. „Dorbam dzimu, dorbam augu”. Lucijas
Bukšas horeogrāﬁja, Viļa Cibuļa mūzikas
aranžējums, Antona Slišāna vārdi, folkloras
kopas „Rekavas Dzintars” izpildījums.
Virsvadītāja Lucija Bukša.

19. Sporta deju programma. Vadītāja Anita
Grāmatiņa.

12. Programma „NĀC AR MANI PADEJOT!”
„Dzērvīte”. Ilmāra Dreļa horeogrāﬁja, Gunāra
Igauņa tautas mūzikas apdare. Rēzeknes un
Viļānu novadu kolektīvi
Virsvadītāja Silvija Bokta.
13. „Madaļiņa”. Sandras Jonaites horeogrāﬁja,
Inas Aizgales tautas mūzikas apdare. Rēzeknes
un Viļānu novadu kolektīvi.

20. Programma
„BRĀLĪTIS MĀSIŅU DANCOT VEDA”
„Vai tā mana vaina bija”. Jāņa Pavlovska
tautas mūzikas apdare.
Virsvadītāja Ineta Gleizda.
21. „Etnogrāﬁsko deju svīta”. Inetas
Gleizdas horeogrāﬁja, tautas mūzika Jāņa
Pavlovska apdarē. Rēzeknes pilsētas deju
kolektīvi.
22. „Zagliņš”. Ēvalda Ābelskana
horeogrāﬁja, tautas mūzika Ilmāra Pumpura
apdarē, grupas „Dandari” izpildījums.
Rēzeknes pilsētas deju kolektīvi.

5. „Pārsteidzošajā dzīvnieku pasaulē”. Deju
studija „Terpsihora”. Līgas Morozas-Ušackas
horeogrāﬁja.

14. „Tuj, tuje”. Sandras Jonaites horeogrāﬁja,
tautas mūzika „Maskačkas spēlmaņu” apdarē.
Rēzeknes un Viļānu novadu kolektīvi.

6. Programma „MUMS PATĪK CIEMOTIES”
„Cepu, cepu kukuļus”. Daigas Ozoliņas
horeogrāﬁja, Zinta Cepurnieka mūzikas
apdare. Alūksnes novada kolektīvi.
Virsvadītāja Daiga Ozoliņa.

15. „Sīkais dancis”. Maijas Sālzirnes
horeogrāﬁja, tautas mūzika Gata Priekuļa
apdarē. Rēzeknes un Viļānu novadu kolektīvi.

23. „Latviešu pāru deju svīta”. Artas
Melnalksnes horeogrāﬁja, tautas mūzika
Didža Rijnieka apdarē. Rēzeknes pilsētas
deju kolektīvi.

16. „Juku, juku”. Artas Melnalksnes
horeogrāﬁja, Dinas Liepas mūzikas apdare.
Balvu, Rugāju, Viļakas novadu kolektīvi.
Virsvadītāja Lucija Bukša.

24. „Slotu dancis”. Lilitas Jansones
horeogrāﬁja, Valta Pūces mūzika. Balvu,
Rugāju, Viļakas novadu kolektīvi.
Virsvadītāja Lucija Bukša.

7. „Ciemiņi klāt!”.Ingas Meirānes
horeogrāﬁja, Ilvas Liepiņas mūzika. Alūksnes
novada kolektīvi.
8. „Pau, pau, ezīti”. Daigas Ozoliņas
horeogrāﬁja, Zinta Cepurnieka mūzika.
Alūksnes novada kolektīvi.
9. „Saules svētki”. Ludmilas Uglovskas
horeogrāﬁja, Ilvas Liepiņas mūzika. Alūksnes
novada kolektīvi.

16. Programma „PA PĀRIEM – PULCIŅĀ!”.
„Latviešu pāru deju svīta”. Ingrīdas Saulītes
horeogrāﬁskā apdare, tautas mūzika Valta
Pūces apdarē. Ludzas, Kārsavas un Zilupes
kolektīvi. Virsvadītāja Anita Turlaja.
17. „Čību, Čābu”. Lilitas Jansones horeogrāﬁja,
Arņa Miltiņa mūzika. Ludzas, Kārsavas un
Zilupes kolektīvi.

LIELKONCERTA NOSLĒGUMS
25. „Aiz azara malni meži”. Lucijas Bukšas
horeogrāﬁja, Viļa Cibuļa tautas mūzikas
apdare. Balvu, Rugāju, Viļakas novadu
kolektīvi. Virsvadītāja Lucija Bukša.

Seno lietu izstāde Briežuciemā

Briežuciemā veiksmīgi izdevies pirmais mēģinājums savākt
kopā iedzīvotājiem piederošās
senās lietas. Šoreiz tās ir
rotaļlietas, mūzikas instrumenti,
suvenīri. Paldies iedzīvotājiem
par atsaucību! Daudz senu un ar
īpašiem stāstiem apveltītu lietu
izstādei piedāvāja Biruta Pundure
un Silvija Apare. Tās ir gan lelles,
gan tagad jau pieaugušu cilvēku
bērnībā gatavotas lietas, spēles
un suvenīri. Izstādē apskatāmas
arī Mežalu, Ločmeļu un Kamzolu
ģimenes nu jau izaugušo bērnu
rotaļlietas, eglītes rotājumi un citas mantas. Apskatāmas brīnišķīgas lelles, kuras izstādei atnesa
Laima Ločmele.

Izstāde apskatāma pagasta
bibliotēkā. Ir iecere seno lietu
vākšanu turpināt. Varat piedāvāt
ne tikai rotaļlietas, bet arī traukus
un tamlīdzīgas mantas, kurām ir

Pie Balvu Bērnu un jauniešu
centra darbosies "Sarkanais CHILL
pagalms"- ar iespēju baudīt sarkanu tēju un sarkanus saldumus, baudīt vakara atmosfēru
un iesaistīties vakara veidošanā
katram pašam....
Ēriks Kanaviņš aicinās doties ar plostu „Vilnītis” lūkoties
dzintarainajā zvaigžņu atspulgā
Balvu ezerā.
Pasākums "Dzintara elpa Balvu
Valsts ģimnāzijas muzejā", Dārza
ielā 2, no plkst.21:00 - 24:00
•
izstāde
"Dzintara
darinājumi";
•
dzintars mūzikā un
literatūrā;
•
"Tālim Matīsam (19041985) - "dzintara dziesminiekam'
- 110".

sena vēsture, vai kādi īpaši stāsti,
kas apvij šīs lietas. Piedāvājiet Zitai
Briežuciema Tautas namā vai Silvijai bibliotēkā!

Bērzpils pagastam savs logo
Šī gada sākumā Bērzpils pagasta pārvalde izsludināja konkursu un aicināja ikvienu iedzīvotāju
piedalīties ideju konkursā „Par
Bērzpils pagasta logo izstrādi”.
Konkursa mērķis bija veicināt
Bērzpils pagasta atpazīstamību,
vienotu vizuālā tēla veidošanu,
kā arī veicināt Bērzpils pagasta iedzīvotāju radošumu un
piederības sajūtu savam pagastam.
Ar savām idejām konkursā
piedalījās Arvis un Žanete Vilciņi,
Bērzpils vidusskolas 3.klases skolnieks Jānis Dundenieks, Santa
Kokina un Ilze Vindberga. Liels
paldies viņiem par atsaucību!
Iesniegtos logo vērtēja gan

komisija, gan Bērzpils pagasta
iedzīvotāji. Ar balsu vairākumu
par Bērzpils pagasta logo tika
apstiprināts Ilzes Vindbergas
izstrādātais logo, kurā ietvertie
simboli visreālistiskāk atspoguļo
Bērzpils pagasta individualitāti.
Bērzpils pagasta logo tiks izmantots novada interneta vidē,
informatīvajos un prezentācijas
materiālos (bukleti, suvenīri,
nozīmītes,
reklāmas
stendi,
vizītkartes u.c.).
Ilzes Vindbergas radītā logo
pamatā attēlotā izliektā līnija
simbolizē Ičas upi, kas plūst cauri
Bērzpils pagastam. Ičas krastos,
akcentējot vēsturisko celtni, simboliski attēlota Bērzpils (Bēržu)
katoļu baznīca. Logo kreisajā pusē
attēlotais paaugstinājums un bērzi
simbolizē vēsturiski nozīmīgo
Berzīnes pilskalnu un Varenes
kalnu-senkapus. Savukārt rudens
vērtīgākā oga - dzērvene simbolizē
plašo apkārtnes purvu bagātību ar
šīm ogām.
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Biedrības „Ritineitis” projekts „RITI, RITI RITINEITI”
No 2013.gada jūnija biedrība
„Ritineitis” realizē Sabiedrības
integrācijas fonda projektu „Riti,
riti ritineiti”. Vispārējais projekta mērķis ir veicināt Latgales
ziemeļaustrumu pašvaldību un
vietējo nevalstisko organizāciju
savstarpējo
sadarbību
un
kvalitatīvu
NVO
līdzdalības
demokrātiju.
Projekta
īstenošana
ir
nodrošinājusi būtisku ieguldījumu
nosprausto mērķu sasniegšanā:
biedrības
attīstības
virzienus, mērķus un sasniedzamos
rezultātus nosaka gada darba
mērķis, kas ir aktīvas un kvalitatīvas
līdzdalības lēmumu pieņemšanas
procesos novadā nodrošināšana,
biedrības darbības plāna, kā arī
NVO platformas izveide Latgales
Ziemeļaustrumos.
2013.gada darbības programmas plānotie rezultāti tika sasniegti: stiprināta biedrības „Ritineitis”
kapacitāte- apmācību programmas „Argumentācijas māksla” un

„Mākoņdatošana” apguvuši tās
biedri, interesenti un brīvprātīgie;
izveidojusies aktīva biedrības
„Ritineitis” sadarbība ar Balvu,
Viļakas un Baltinavas novada
pašvaldībām un tās iestādēm;
izveidots biedrības līdzdalības
darba plāns
Īstenoti iedzīvotāju līdzdalības
sekmēšanas pasākumi - Balvos,
Viļakā, Baltinavā un Rugājos
notikušas informatīvās dienas,
kurā piedalījušies 101 interesents; veikta brīvprātīgo iesaiste
NVO; izveidota NVO platforma,
apvienojot Balvu, Viļakas, Rugāju
un Baltinavas novada NVO;
notikuši semināri „No vajadzības
līdz rezultātam” un „Labdarība,
mecenātisms un brīvprātīgais
darbs- jaunā izaugsmes filozofija".
2014.gada
darbības
programmas plānotās aktivitātes:
biedrības „Ritineitis” kapacitātes
stiprināšana; regulāra biedrības
„Ritineitis” līdzdalība lēmumu
veidošanā un novada attīstības

procesos. Šajā gadā biedrības
biedri un atbalstītāji ir uzsākuši
aktīvu sadarbības un pieredzes
veidošanu ar Preiļu, Krāslavas,
Rēzeknes, Daugavpils, Rīgas
un kā arī vietējām aktīvākajām
biedrībām.
Rezultātā: stiprināta biedrības
„ Ritineitis” kapacitāte – apmācīti
20
biedri
un
brīvprātīgie;
biedrības „ Ritineitis” sadarbība
ar novada pašvaldību un tās
iestādēm; īstenoti iedzīvotāju
līdzdalības sekmēšanas pasākumi,
tai skaitā plānots iedzīvotāju forums, kuru plānojam organizēt
rudenī; aicinām jaunus biedrus un
brīvprātīgos iesaistīties bierības
darbībā.
Biedrībai sadarbībā ar Balvu, Viļakas, un Baltinavas no-

vada NVO, ir izveidota NVO
platforma, kuras galvenie mērķi
ir
koordinēt
Ziemeļlatgales
nevalstisko organizāciju kopīgu sadarbību, balstoties uz
līdzsvarotu cilvēkresursu, sociālo
un ekonomisko attīstību un
nodrošinot kopīgu redzējumu
dzīves kvalitātes uzlabošanai
Ziemeļlatgalē.
Platformas galvenie virzienilabdarība, brīvprātīgais darbs un
sociālā uzņēmējdarbība.
Uzdevumi - apvienot ieinteresētās NVO kopīgā sadarbības un
dialoga platformā;
Dod iespēju Ziemeļlatgales
NVO izstrādāt kopīgus projektus,
lai atbalstītu reģiona attīstīšanu;
koordinēt un piesaistīt finansiālos,
materiālos, intelektuālos un cita

veida resursus platforma mērķa
sasniegšanai;
Attīstīt sadarbību ar ārvalstu
un Latvijas Republikas valsts,
pašvaldību un nevalstiskajām
organizācijām, uzņēmumiem un
citām legālām institūcijām, veicinot dzīves kvalitātes uzlabošanu
Ziemeļlatgalē;
Piesaistītot
līdzekļus
no
privātpersonām un uzņēmējiem,
lai finansētu vietējos projektus; organizēt projektu konkursus
iedzīvotājiem;
atbalstīt
sabiedriskā labuma projektus;
Informēt un izglītot sabiedrību
par labdarības nozīmi vietējā
attīstībāveicināt
izpratni
par
brīvprātīgo
darbu
un
veidot brīvprātīgo kustību dzīves
kvalitātes attīstības procesos

„Zaļās laboratorijas” nodarbībās skolēni iepazīst kukaiņu daudzveidību
29. un 30. aprīlī Balvu Valsts
ģimnāzijā bija īpaša diena, jo
nodarbības ģimnāzijas un starpnovadu skolu skolēniem un
skolotājiem vadīja Daugavpils
Universitātes - SBI laborants
Ainārs Pankjāns, Kristīna Aksjuta
un SBI pētnieks Maksims Balalaikins, kas līdzi bija atveduši „Zaļo
laboratoriju”.
Šajās divās dienās kopā
izglītojās aptuveni 540 skolēni un
36 skolotāji. Tai skaitā arī 8 Tilžas
internātpamatskolas skolēni, kurus jau gaidot savu kārtu mocīja
ziņkāre, ko nu radīs? Varbūt
būs čūskas, varbūt zirnekļi.....
Un pārsteigums bija – skolēnus
sagaidīja interesantā kukaiņu pasaule.
Pasniedzēji
skolēnus
un
skolotājus
iepazīstināja
ar
dažādām mūsdienīgām ierīcēm,
ko pielieto ūdens, augsnes un
dažādu organismu izpētei. Jaunās
tehnoloģijas ļauj šos pētījumus
veikt brīvi dabā.
Tad bija iespēja aplūkot
dažādas
kukaiņu
kolekcijas:

taureņi, rožvaboles, skrejvaboles,
skarabejus, utt. Bērni varēja
aplūkot arī šo kukaiņu radiniekus,
kuri nākuši no siltajām zemēm
un jāsaka, ka tie bija daudz lielāki
nekā Latvijā. Nodarbību laikā
visi dalījās savās zināšanās par
kukaiņiem, uzdeva arī jautājumus.
Interesi radīja elektroniskais mikroskops, kurā maza vabolīte,
magones sēkliņas izmērā, tika
palielināta līdz normālas vaboles
veidolam. Bet pats interesantākais
bija rokās paņemt Āfrikas pru-

sakus
un
tūkstoškājus.
Te
noteikti bija vajadzīga drosme,
jo tie gan koda, gan šļāca indi,
kura bija jānomazgā. Apskatot
dzīvniekus vai dzīvnieku grupu,
pasniedzēji interesanti stāstīja par
to dzīvesvietām, dzīvesveidu un
nozīmi dabā.
Skolēnu ieguvumi:
•
izprata pētniecības metodes nozīmi bioloģijā;
•
iepazina
dažādu
dzīvnieku daudzveidību dabā;
•
uzzināja, kāda nozīme ir

Drosmīgākie skolēni savās rokās turēja gan prusakus, gan tūkstoškājus
organisma pielāgošanās spējām
dzīvesvidei;
•
nodarbība
mudināja
aizdomāties
par
dabas
saudzēšanas
nozīmi
sugu
saglabāšanā.
Visi skolēni, kuri piedalījās
nodarbībās, tās vērtē kā ļoti in-

teresantas, jo varēja uzzināt
daudz jauna un nedzirdēta
par dzīvniekiem, tos pat varēja
paņemt rokās un apskatīt. Skolēni
un skolotāji vēlas, lai šāda veida
sadarbība turpinātos, jo tas ceļ
skolēnu motivāciju mācīties un
apgūt ko jaunu.

Tilžas vidusskolas skolēni gūst atzinību latgaliešu rakstu valodas un kultūrvēstures olimpiādē un skatuves runas konkursā
2014.gada 26.aprīlī Rēzeknes
1.vidusskolā jau 14. reizi notika
atklātā latgaliešu rakstu valodas un kultūrvēstures olimpiāde
un skatuves runas konkurss
„Vuolyudzāni”, kuros piedalījās
Tilžas vidusskolas skolēni un ieguva atzinības rakstus.
Jau četrpadsmito gadu
Latgaliešu valodas, literatūras un
kultūrvēstures skolotāju asociācija
ar VISC, Rēzeknes Augstskolu,
Latvijas Universitāti, Rēzeknes
1.vidusskolu un Rēzeknes novada
pašvaldību organizē vidusskolu
audzēkņiem olimpiādi latgaliešu
rakstu valodā un kultūrvēsturē.
Olimpiādes mērķis ir apzināt Latgales kultūras mantojumu, rosinot
jauniešu interesi par latgaliešu
rakstu valodu un kultūrvēsturi, veicinot kultūras vērtību un izcilāko
novadnieku iepazīšanu skolās.
Olimpiādes 2.posmā piedalījās sešas komandas (Baltinavas
vidusskola, Kārsavas vidusskola,

Nautrēnu vidussskola, Tilžas
vidusskola,
Krāslavas
Valsts
ģimnāzija, Rēzeknes Augstskola),
kuras risināja uzdevumus par
vairākām tēmām:
1) latgaliešu rakstu valodas
prasmes un vēstures jautājumi;
2) 110 gadi kopš drukas aizlieguma latīņu burtiem (1865–
1904) atcelšanas;
3) FrancimTrasunam –150;
4) jaunākā latgaliešu literatūra
– A. Rancāne „Bezdelīgu pasts.
Pylni kārmani dabasu”, „Divpadsmit Latgales loki kopā ar
Annu Rancāni”;
5)
tradicionālais
Latgales
kultūras tests par mūsdienu
latgaliskajām aktivitātēm, notikumiem un jubilejām.
Savukārt
skatuves
runas
konkursā piedalījās 65 dalībnieki
no 23 skolām. Katrs konkursa
dalībnieks bija sagatavojis un
runāja 2 daiļdarbu fragmentus latgaliski.

Olimpiādē no Tilžas vidusskolas piedalījās Aira Zelča, Sandija
Aleksandrova, Marita Elste, Guntars Voicišs. Skolēnus sagatavoja

vēstures skolotāja Aina Rakstiņa.
Skatuves
runas
konkursā
„Vuolyudzāni” piedalījās Alise
Ločmele un Solvita Boldāne,

skolotāja Aina Rakstiņa.
Skolas kolektīvs un skolotāja ir
lepni par skolēnu sasniegumiem!
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Ieviešot Telemetrijas pakalpojumu, ietaupa gan komunālo pakalpojumu sniedzējs,
gan saņēmējs
Lattelecom
visā
Latvijā
veic
vairākus
pilotprojektus pasaulē jau plašu atzinību
guvušam risinājumam efektīvākai
komunālo pakalpojumu skaitītāju
un sensoru datu nolasīšanai, kas
piemērots Latvijas tirgum - Lattelecom Telemetrija.
Telemetrijas
pakalpojums
ir uzticams un saprotams risinājums, komplicētiem procesiem
– nodrošina ūdens un apkures
skaitītāju, kā arī ūdens spiediena
sensora, temperatūras sensora un
mitruma sensora datu automātisku
nolasīšanu un attēlošanu klienta portālā. Savā portālā klients
saņem pilnu informāciju par
skaitītāju rādījumiem.
Telemetrijas priekšrocības:
•
Samazinātas
apsaimniekošanas izmaksas – nav
nepieciešama
regulāra
ēku
apsekošana;
•
Abonēšanas pakalpojums – konstanta abonentmaksa

reizi mēnesī;
•
Ātrāka bojājumu noteikšana – ir iespējams konstatēt
netipiski lielu patēriņu;
•
Vienlaicīga datu nolasīšana, novērstas manipulācijas
iespējas un skaitītāju rādījumi bez
kļūdām, – izslēdzot cilvēka kļūdas
faktoru, būtiski tiek samazinātas
kļūdas aprēķinos un piestādītajos
rēķinos;
•
Ātrāka rēķinu sagatavošana – apkopojot datus vienlaikus par visām ēkām, patērētais
laiks rēķinu izveidei tiek būtiski
samazināts;
•
Ērta grāmatvedība – datu
piegāde vienotā ciparu formātā
ļaus efektīvāk un ērtāk noritēt
grāmatvežu darbam, samazinot
datu ievades reižu skaitu;
•
Vēsturiskās informācijas
un tendenču pieejamība dažādos
griezumos, ļauj daudz precīzāk
plānot pakalpojumu patēriņu
(atbilstoši
naudas
plūsmu)

nākamajos periodos;
•
Datu drošība – datu
pārraidei
un
uzglabāšanai
izmantotās tehnoloģijas uzlabo
to drošību, vienlaikus atvieglojot
piekļuvi autorizētām personām
no jebkuras vietas.
•
Jauni pakalpojumi klientiem – māju iedzīvotājiem var
tikt sniegta papildus informācija
par pakalpojumu patēriņu, kas
samazina klientu kontaktu skaitu
rēķinu skaidrošanā;
•
Viens
pakalpojumu
sniedzējs – viens rēķins – viens
palīdzības dienests.
Arvien vairāk pašvaldību un
privātuzņēmumu izvērtē uzņēmējdarbības ilgtspēju, kas sniegtu
ieguvumus gan pakalpojumu
sniedzējam, gan iedzīvotājiem.
Attālināta datu nolasīšana ar telemetrijas palīdzību ir viena no
iespējām, kā, novēršot komunālo
pakalpojumu – ūdens, siltuma –
zudumus, ietaupīt līdz pat 30%.

Raimonds Arbidāns, kura pārraudzībā ir Lattelecom Telemetrijas ieviešana SIA „Rēzeknes
Enerģija”, uzsver: „Datu nolasīšanas process ir ļoti nozīmīgs
brīdis mūsu darbā, un, ieviešot
attālināto datu nolasīšanas jeb
telemetrijas pakalpojumu, būs
iespēja iegūt kvalitatīvus fiksētus
datus vienlaicīgi no visiem ēku
siltumenerģijas skaitītājiem.”
R.Arbidāns arī norāda galvenos iemeslus, kādēļ pieņemts
lēmums izvēlēties jauno pakalpojumu: „Telemetrija palīdzēs
izvairīties no tā dēvētā cilvēciskās
kļūdas faktora un nodrošinās
maksimālu
datu
nolasīšanas
ātrumu un precizitāti bez laika
nobīdes, kā rezultātā īsākā laika
posmā būs iespēja veikt aprēķinus
par sniegtajiem siltumenerģijas
piegādes pakalpojumiem, no kā
iegūs gan uzņēmums, gan mūsu
klients. Tādējādi redzam, ka ir
iespējams nodrošināt kvalitatīvu

pakalpojumu un precīzu rēķinu
mūsu klientam. Mēs dzīvojam
jauno tehnoloģiju gadsimtā, un
tās ir jāizmanto, lai darbu paveiktu
daudz efektīvāk.”
Atvērto tehnoloģiju risinājumi, uz kā balstīts jaunais telemetrijas pakalpojums, pieļauj
modifikācijas
un
uzlabojumu iespējas, neatkarīgi no
to izstrādātāja. Tādējādi tiek
samazināti riski, kas saistīti ar
iekārtu un sistēmu novecošanos
un to savstarpējo savienošanu.
Turklāt pāreja uz telemetrija neprasa papildu kapitālinvestīcijas,
ja esošais skaitītāju nolasītājs spēj
pārraidīt datus. Pateicoties tam,
samazinās apsaimniekošanas izmaksas, ir iespējams ātrāk noteikt
bojājumus, veikt automātisku,
vienlaicīgu un precīzu datu
nolasīšanu, izslēdzot cilvēka
kļūdas faktoru, ērtāk, ātrāk un
precīzāk veikt grāmatvedības
aprēķinus un sagatavot rēķinus.

Latvijas Samariešu apvienība veiksmīgi realizē pakalpojumu “aprūpe mājās“
Ir pagājuši divi mēneši kopš
Latvijas Samariešu apvienība Balvu novadā sniedz pakalpojumu
„aprūpe mājās”, piedāvājot vēl
nebijušas iespējas, kas līdz šim
nebija pieejamas lauku viensētās.
Pakalpojumu
aprūpe
mājās
pašlaik saņem 42 Balvu novada
iedzīvotāji, no tiem 26 dzīvo lauku
teritorijās.
Pateicoties
specializētajai
automašīnai, tiek sniegti šādi pakalpojumi: dušas izmantošana,
pēdu sakopšana, izmantojot
speciālu podoloģijas ierīci, friziera
pakalpojumi, iespēja izmazgāt
veļu veļas mazgājamajā mašīnā,
kā arī specializēta transporta pakalpojumi cilvēku pārvadāšanai.
Visbiežāk tiek izmantota iespēja
sakopt pēdas, nomazgāties dušā
un izmazgāt veļu, bez šiem darbiem aprūpētāju brigāde piedāvā
cilvēkam arī palīdzēt ikdienas darbos - sakopt istabu, atnest ūdeni
vai malku un atvest produktus.

Patīkami apzināties, ka varam
cilvēkam palīdzēt un sniegt plašu
pakalpojumu klāstu, uzlabojot
cilvēka dzīves kvalitāti, arī cilvēki
atzinīgi novērtē piedāvāto un to
izmanto. Esam iepazinušies ar
visiem, kuri saņem pakalpojumu
aprūpe mājās un priecājamies, ka
viņi ir tik atsaucīgi un draudzīgi – ar
prieku gaida nākamo tikšanās reizi. Atgriezeniskā saite šajā darbā ir
ļoti svarīga.
Aprūpes brigādes strādā 6 dienas nedēļā, divās maiņās. Lai būtu
atpazīstami, nēsājam speciālas
formas ar Latvijas Samariešu
apvienības logo un uzrādām
darba apliecības, kas garantē
atpazīstamību un novērš liekus
pārpratumus.
Ir uzstādītas vairāk nekā 30
drošības pogas, kas garantē 24h
drošību, cilvēkam atrodoties
mājās, un, ja nepieciešams, mūsu
darbinieki sniedz nepieciešamo
palīdzību jebkurā diennakts laikā.

Ir saņemti arī izsaukumi ar lūgumu
palīdzēt - tie visbiežāk ir saistīti
ar cilvēka veselības stāvokļa
pasliktināšanos vai emocionālo
uztraukumu.
Rūpējoties par ikviena cilvēka
drošību, pašlaik arī piedāvājam
iespēju cilvēkiem, kas nesaņem
pakalpojumu ”aprūpe mājās”,
uzstādīt drošības pogu par maksu
- 24 EUR/mēnesī.
Maijā
tiks
rīkoti
arī
prezentācijas
braucieni
pa
Balvu novada pagastiem, lai
iedzīvotāji varētu iepazīties ar
Latvijas Samariešu apvienības
Balvu nodaļas darbiniekiem un
piedāvātajiem pakalpojumiem!
Tuvāk interesēties pa tālruni.
25691312.
Latvijas Samariešu apvienības
Balvu nodaļas vadītāja
Karīna Vecā

Tagad Showdowns arī Alūksnē

Latvijas neredzīgo biedrības
Balvu teritoriālā organizācija
realizē
projektu
“Šaudauns
Alūksnē”.
Šī gada 30. aprīlī Alūksnes novada Sabiedrības centrā svinīgā
gaisotnē tika atklāts Showdowna
galds.
Showdowns ir galda teniss
neredzīgajiem, bet to spēlēt var
ikviens, izmantojot aptumšotas
brilles. Spēlētāja uzdevums ir iesist
bumbiņu pretinieka vārtos, vadoties tikai pēc dzirdes. Bumbiņa ir
veidota no cietas plastmasas un
tajā ir ievietots zvārgulītis, lai tā
visu laiku skanētu.
Atklāšanas pasākumā viesiem
no Alūksnes bērnu un jauniešu
centra, biedrības “Alūksnes lauku
partnerība”, biedrības “Astes un
ūsas” un Alūksnes NVO atbalsta centra bija iespēja izmēģināt
spēkus šajā spēlē, un tie atzina, ka
ir interesanti.
Biedrības “Astes un ūsas”
valdes priekšsēdētājs Modris Briedis saka: „Sākumā var apjukt, bet
vēlāk pierod pie bumbiņas skaņas
un tai var izsekot.”
Savukārt biedrības “Alūksnes

lauku partnerība” administratīvā
vadītāja Inga Prilužnija atzina, ka ir
gandarīta, apstiprinot interesantus
un inovatīvus projektus.
Projekts “Šaudauns Alūksnē”
tiek, realizēts Leader projektu
programmā, kuru administrē
Lauku atbalsta dienests un
ar
Eiropas
Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai atbalstu.
Pasākumā "Lauku ekonomikas
dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā"
6.2. aktivitātē Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas
tehnoloģiju
un
programmu
nodrošinājuma
iegāde
un
uzstādīšana, infrastruktūras izveide
sabiedrisko
aktivitāšu
dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.
LEADER būtība ir uzlabot
dzīves kvalitāti cilvēkam laukos,
domājot gan par ekonomiskajiem, sociālajiem uzlabojumiem un
vides saglabāšanas iespējām.
Realizējot projektu Latvijas Neredzīgo biedrības Balvu
teritoriālā organizācija iegādājās
Showdowna galdu, biroja mēbeļu

komplektu un portatīvo datoru,
kurš ir aprīkots ar ekrānlasošo programmu, projekta kopējās izmaksas ir 2500,00 EUR.
Vislielākais
prieks
un
gandarījums ir tieši par Showdowna galdu, jo līdz šim Latvijā tādi bija
tikai trijās pilsētās Rīgā, Cēsīs un
Liepājā, tagad tāds arī ir Alūksnē.
Tieši šāds galds Latvijā ir pirmais,
jo ir pasūtīts pie ražotājiem Čehijā
un tā ir vienīgā vieta Eiropā, kurā
tiek ražoti starptautiski sertificēti
Showdowna galdi. Līdz šim Latvijā
esošie galdi ir gatavoti uz vietas
un katrs nedaudz atšķiras viens no
otra.
Showdowna treniņi šobrīd
Alūksnes novada Sabiedrības
centrā, Dārza ielā 8/1, Alūksnē
notiek reizi nedēļā. Jau pašlaik ir
interesenti, kuri regulāri ierodas,
lai kopīgi trenētos.
Ceram līdz rudenim izveidot
komandu, lai būtu iespēja doties
uz Rīgu, kur norisināsies Show-

downa sacencību Rīgas posms.
Aicinām pieteikties ikvienu,
kuram ir vēlme pievienoties
mums un izmēģināt spēkus šajā
spēlē!
Sīkāku informāciju var uzzināt
sazinoties ar Latvijas Neredzīgo
biedrības
Balvu
teritoriālās
organizācijas
priekšsēdētāju

Kristīni Berkuli, zvanot pa telefonu
29497420, vai rakstot uz e-pastu:
berkule2@inbox.lv.
Latvijas Neredzīgo biedrības
Balvu teritoriālās organizācijas
priekšsēdētāja
Kristīne Berkule
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“Balvu Novada Ziņas”, 2014.gada 15.maijs

Pasākumi Balvu novadā
Balvu pilsēta
15.maijā plkst.15.00 Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta III stāva zālē “Atmiņu pēcpusdiena”,
veltīta Dienas centra 20.gadu jubilejai. Apskatāmas arī izstādes – fotogrāfiju izstāde “ Dienas centram -20”
un senioru darināto spilvenu izstāde” Spilvenu sveicieni”.
15.maijā plkst.18.00 Ģimeņu dienai veltīta pateicības pēcpusdiena Balvu muižā.
17.maijā no plkst.8.00 Lielais pavasara gadatirgus Balvu pilsētas tirgus laukumā.
17.maijā Muzeju nakts aktivitātes. No plkst.18.00 Balvu Novada muzejā, Balvu Luterāņu dievnamā, Balvu
Bērnu un Jauniešu centrā.
17.maijā plkst.14.00 futbola 2.līgas sezonas atklāšanas spēle Balvu pilsētas stadionā. Spēlē balvu sporta
centrs-Viesītes SS.
18.maijā plkst.16.00 koncerts „Krievu romances” Balvu Kultūras un atpūtas centrā, Dzied Viktors Kozlitins. Ieejas biļetes cena - 3,00 EUR.
18.maijā „Lielā ratu pastaiga” Balvu pilsētā. Pulcēšanās plkst.11:45 pie Balvu strūklakas.
31.maijā Bērnu tautu deju festivāls „Latvju bērni danci veda”. Piedalās 15 novadu un pilsētu bērnu tautu
deju kolektīvi. Koncerti paredzēti Bērzkalnes, Kubulu pagastos, Balvu pansionātā. Lielkoncerts “Balvu vilciņš
dejot sauc” Balvu pilsētas parkā plkst. 18.00.
Bērzpils pagasts
17.maijā Bērzpils pagasta svētki „Lielais pavasara jampadracis”. Plkst.9.00 Tirgus pagasta centrā pie Saietu
nama. Aicināti piedalīties visi mājražotāji. Plkst. 11.00 sporta aktivitātes visām paaudzēm Bērzpils vidusskolas sporta laukumā. Dienas gaitā bērniem būs iespēja vizināties ar poniju, kā arī piedalīties citās aktivitātēs.
Pirms koncerta notiks konkursu „Pagasta darbīgākā ģimene” un „Izpalīdzīgais kaimiņš” laureātu sumināšana.
Plkst. 20.00 Bērzpils pagasta estrādē koncerts ‘’Ūdeņi, kas vieno’’, piedalās deju kolektīvi. Pēc koncerta ap
plkst. 22.30 balle. Spēlē grupa ‘’Starpbrīdis’’ (Līvāni). Ieeja brīva.
Krišjāņu pagasts
16.maijā plkst. 8.00 Lielā pavasara andele pie Krišjāņu Tautas nama.
Tiek aicināti visi pirkt, pārdot un mainīt gribētāji!
Tilžas pagasts
22.maijā plkst.14.00 Maija dziedājumi Ranguču kapos
29.maijā plkst.14.00 Maija dziedājumi Kāpessila kapos
31.maijā plkst.18.00 Maija dziedājumi Tilžas katoļu baznīcas dārzā pie Krusta
Skatāmas izstādes:
Balvu Mākslas skolā
• Keramiķes un gleznotājas Vēsmas Ušpeles gleznu personālizstāde
Balvu Centrālajā bibliotēkā
• Lasītāju Signijas un Ingas Voicišu radošo darbu izstāde „Acis darba izbijās, rokas darba nebijās”
• Lasītājas, gleznošanas studijas „Olīves” dalībnieces Ingrīdas Skučas gleznas abonementā bērniem
• Latvijas valsts mežu fotoizstāde „Mežs”
Balvu Novada muzejā
• Gleznošanas studijas “Olīves” 5 gadu jubilejas izstāde.
• Veltījums novadniekam - sauszemes spēku brigādes ģenerālim, atjaunotās Latvijas Nacionālās
aizsardzības akadēmijas rektoram, Latvijas militārajam atašejam ASV, Kanādā un Krievijā - Valdim Matīsam.
Izstādē skatāmas fotogrāfijas, dokumenti, ģenerāļa svētku un ikdienas formas tērpi, apbalvojumi
• Izstāde “Mans LĀCĪTIS vēsturei”. Papildini lācīšu pulciņu ar savējo!
• Izstāde „Latgales partizānu pulks”
• Izstāde „Kārļa Ozoliņa mantojums”
• Gleznotāja Jāņa Ūdra gleznu – jaunieguvumu izstāde
• Tautas tērpu izstāde Balvu muzejā „Pērle māsu pulciņā”
Balvu novada pašvaldības Sociālajā dienestā
• Fotogrāfiju izstāde” Dienas centram -20”
•Senioru darināto spilvenu izstāde” Spilvenu sveicieni”
Briežuciema Tautas namā
• Fotokonkursa ‘’Balvu novads caur fotoobjektīvu’’ dalībnieku darbi
Tilžas Kultūras namā
• Marijas Račkovskas fotogrāfiju izstāde „Notverts mirklis”
Tilžas kultūrvēstures izpētes un tūrisma centrā
• Fotogrāfiju izstāde „Iepazīsim Latviju – Balttour 2014”
Balvu Kultūras un atpūtas centrā
• Gleznošanas studijas „Olīves” darbu izstāde.
• Balvu Mākslas skolas radošā kolektīva darbu izstāde
Briežuciema Tautas namā un bibliotēkā
• Briežuciema pamatskolas audzēkņu, starpnovadu amata meistaru darbu izstāde. Bibliotēkā arī
rotaļlietu izstāde.

Balvu novada p/a „San-tex” iedzīvotājiem, kuriem izveidojušies komunālo pakalpojumu
parādi, sniedz iespēju pieteikties darbam Balvu pilsētas labiekārtošanā.
Pieteikties iespējams p/a „San-tex”, Bērzpils ielā 56, vai, rakstot uz e-pastu santex@balvi.lv.

Notiks seminārs „Ziemeļlatgales NVO darbības aktivizēšana”

23.maijā Balvu muižas telpās,
Brīvības ielā 47 notiks seminārs
“Ziemeļlatgales NVO darbības
aktivizēšana“.
Dienas kārtība:
Plkst.10.30-11.00 Dalībnieku
reģistrācija
Plkst.11.00-11.15 Semināra atklāšana. Informācija par projekta
„Ziemeļlatgales NVO darbības
aktivizēšana”
gaitu.
Projekta
mērķi, aktivitātes. Elita Teilāne,
NVO „SAVI” valdes priekšsēdētāja
Plkst.11.15-11.40 Par pētīju-

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

ma
„Ziemeļlatgales
NVO
ieguldījuma iespējas iedzīvotāju
dzīves kvalitātes uzlabošanā”
rezultātiem. Svetlana Tomsone,
NVO „SAVI” biroja vadītāja
Plkst.11.40-12.40 Par projektu
aktualitātēm. Par pašvaldību un
NVO sadarbības labās prakses
piemēriem
Latvijā.
Oskars
Zuģickis, Latgales plānošanas
reģiona
ES
struktūrfondu
informācijas centrs, informācijas
vadības speciālists
Plkst.12.40-13.10 Kafijas pauze
Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Plkst.13.10-13.45 Pašvaldības
un NVO sadarbība un Balvu novada attīstības ieceres. Inta Kaļva,
Balvu novada pašvaldības izpilddirektore, Imanta Serdāne, Balvu
novada pašvaldības finanšu un
attīstības nodaļas vadītāja
Plkst.13.45-14.15 Diskusija par

Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 6000 eksemplāri

NVO un pašvaldības sadarbības
iespējām ES struktūrfondu apguvē,
par telpu jautājumu, pasākumiem,
par līdzfinansējumu, par atbalsta formām u.c. aktuāliem
jautājumiem
Seminārs notiek projekta
(līguma
Nr.
2012.EEZ/DAP/

MIC/019/1/L/053)
Īslande,
Lihtenšteina un Norvēģija EEZ
finanšu instrumenta un Norvēģijas
valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros, un Latvijas valsts
ar Sabiedrības integrācijas fonda
starpniecību.

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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