Pašvaldības avīze - katram novada iedzīvotājam!

Balvu Novada Ziņas
Balvu novada pašvaldības informatīvais laikraksts | 2014.gada 13.augusts

						

16.augusts - Balvu novada svētki
16.augustā Balvos svinēsim
Balvu novada svētkus, kuros
būs iespēja redzēt un baudīt
gan Balvu novada kolektīvu
krāsainos
fantāziju
lidojumus - priekšnesumus, gan
tautas mākslas kolektīvus no
sadraudzības pilsētām Igaunijā,
Baltkrievijā un Lietuvā, neizpaliks
arī svētku pārsteigumi.
Svētki sāksies ar svētbrīdi un
Tautas pūtēju orķestra „Balvi”
garīgās mūzikas koncertu Balvu
Evaņģēliski   luteriskajā   baznīcā,
dienas gaitā notiks koncerti gan
Balvu pilsētas parkā, gan arī
laukumā pie Balvu Kultūras un
atpūtas centra, svētku gājiens, no
rīta pilsētas parkā notiks tirgus
lustes, atrakcijas bērniem un citas

aktīvas izdarības.
Savukārt plkst. 16.30 pirms
muzikālā uzveduma „Mēs ejam
pa atspulgiem ūdenī...” Balvu
pilsētas parka estrādē Balvu
novada Domes priekšsēdētājs
Andris Kazinovskis un Lietuvas Kupišķu rajona pašvaldības
Domes priekšsēdētājs Jonas Jarutis parakstīs Sadarbības līgumu,
kas ir viens no nozīmīgākajiem
svētku notikumiem.
Plkst.20.00
ikviens
tiek
aicināts uz Balvu novada svētku
noslēguma
sarīkojumu
„Ar
mīlestību dzīvojot!”. Pēc koncerta arī zaļumballe kopā ar grupu
„Zenīts”.
Svinēsim svētkus visi kopā!

Aicinājums piedalīties Balvu novada
svētku gājienā
Pulksten 19.40 plānots radošs
svētku gājiens, uz kuru aicinām
posties un piedalīties visu Balvu
novada pagastu un Balvu pilsētas
iestāžu, uzņēmumu darbiniekus,
iedzīvotāju grupas, interesentus. Tēma: “Visas krāsas, kopā!”.
Maršruts: stāšanās laukumā pie
Kultūras un atpūtas centra –
Brīvības iela – Tirgus iela - Teātra
iela – Partizānu iela – Brīvības iela.
Lūgums līdz 14.augustam sagatavot un iesūtīt 3-4 teikumus par

savu piedāvājumu gājienā, kuru
dzirdēsiet kā uzsaukumu gājiena
laikā. Aicinām gājienā neizmantot
transporta līdzekļus!
Paredzētas veicināšanas balvas!
Pieteikšanās Balvu Kultūras
un atpūtas centrā vai pa tālruni
26631500 Aija Putniņa, e-pasta
adrese: aijap2@inbox.lv
Priecāsimies
par
Jūsu
atsaucību!

Nekas nerodas tāpat, un labas lietas nerodas ātri. Jau sen
bija iecere Balvu novadam veltīt dziesmu, kas mūs vienotu kopā
arī caur to. Un, lūk, šovasar uzrunātie cilvēki atsaucās, vairāki...
un ir dziesma ar Dženijas Berķes vārdiem un Lindas Vītolas
mūziku. Paldies visiem, kas centās! Dziesmas pirmatskaņojumā
ieklausīsimies sestdien, Balvu novada svētku noslēguma
sarīkojumā ,,Ar mīlestību dzīvojot!”

“Veltījums Balvu novadam”
Mēs kopā sanākam, lai zilajos mākoņu tīklos
Sapnis pēc svētku gaišuma staro un smaržo,
Lai katrs mirklis kļūst par baltu zīda segu,
Lai domu turpinājums zied caur neapjaustiem ceļiem.
Ap pleciem apliec saulstaru sev,
Ap pleciem apliec saulstaru man,
Lai atspīd gaisma tev un man,
Un mums kopā labi darbi dzimst.
Mēs kopā sanākam, lai saules ziedi sirdīs zied,
Lai katru gadu varavīksne loku liec,
Lai rīta stundas iedzied cīruļbērni,
Un baltos bērzos vizbuļziedu elpa smej.
Mēs kopā sanākam, lai rodas jaunas dziesmas,
Kopā sanākam, lai domu lapas plaukst un zaļo,
Lai visu gadalaiku rakstus adām cimdu rakstos,
Lai viegli varam atsiet grūtos dzīves mezglus.
Ap pleciem apliec saulstaru sev,
Ap pleciem apliec saulstaru man,
Lai atspīd gaisma tev un man,
Un mums kopā labi darbi dzimst.
              /Dženija/
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Informatīvs seminārs
par ĀCM
Ceturtdien, 14.augustā plkst.
11:00 Balvos, Brīvības ielā 46a,
2.stāva zālē notiks informatīvs
seminārs Āfrikas cūku mēra (ĀCM)
ārkārtējās situācijas teritorijām,
piemājas
cūku
turētājiem,
visiem iedzīvotājiem, labības
audzētājiem graudu novākšanas
laikā.
Semināra kārtība:
•
biodrošības pasākumi
cūku novietnēs, un kas jāievēro,
lai pasargātu cūku novietni no
Āfrikas cūku mēra, vadlīnijas
biodrošības prasību pārbaudēm;
•
kā rīkoties, ja pieņemts
lēmums dzīvniekus nokaut;
•
PVD ieteikumi labības
audzētājiem graudu novākšanas
laikā.
Semināru
vadīs
PVD
Ziemeļlatgales pārvaldes vadītāja
Mārīte Ņukša

Pēdējā iespēja piedalīties konkursā!
Vēl tikai līdz šī gada 14.augustam ir iespēja piedalīties konkursā
„Balvu novada suvenīrs 2014”.
Izveido savu suvenīru, aizpildi
anketu un nogādā to Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils iela 1a,
Balvi.
Labākā suvenīra autoram,
ko noteiks vērtēšanas komisija,
būs iespēja noslēgt līgumu ar
Balvu novada pašvaldību par
suvenīru iegādi reprezentācijas
vajadzībām.
Labāko darbu autori tiks apbalvoti Balvu novada svētkos –
16.augustā.
Esi radošs – piedalies!
Vairāk
informācijas
par
konkursu www.balvi.lv
Igaunijas pilsētā Polva izgatavo jaunas armoņikas.
Interesēties pa tālruni: +372
5015410.

Bērni, laiks izpausties!
Zīmējiet
savu
pagalmu!
Zīmējiet kaimiņus, sevi un draugus!
Iesniedziet darbus (A3 formāts
jeb lielā zīmēšanas lapa) Balvu novada pašvaldības Dienas centra
nodarbību zālē (Daugavpils 73a)
līdz 27.augustam.
Priecāsimies par jūsu darbiem
zīmējumu izstādē „Manā pagalmā
dzīvo...”
Uz tikšanos 28. augustā plkst.
13:00 Sociālā dienesta pagalmā
(Raiņa iela 52, Balvi).
21.augustā plkst.9.00 Balvu
slimnīcas telpās notiks bezmaksas seminārs „Bērna zīdīšana –
teorija un prakse” jaunajiem un
topošajiem vecākiem. Sīkāka
informācija un pieteikšanās pa
tālruni 26554147.
“Balvu Novada Ziņas”: Bērzpils iela 1A, Balvi, LV 4501, e-pasts: zinas@balvi.lv, t.: 64522830, 29275166, 27885185, mājas lapa: www.balvi.lv
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Domes priekšsēdētāja sleja

Andris Kazinovskis,
Balvu novada
Domes priekšsēdētājs
Vasara ir pilnbriedā, esam piedzīvojuši nebijušu karstumu, bet nu
jau sajūtamas arī rudens vēsmas, kas līdzi nes ar to saistītos darbus.
Neapšaubāmi viens no rudens nozīmīgākajiem vēstnešiem ir 1.septembra tuvošanās. Jaunajam mācību gadam gatavojas ne tikai ģimenes
un skolas, bet arī Balvu novada pašvaldība.
Izglītībai, tāpat kā iepriekšējos gadus, pašvaldība pievērš būtisku
uzmanību gan finansiālā, gan organizatoriskā ziņā, sekojot līdzi skolu
sakārtošanas un uzturēšanas darbiem. Arī šogad pašvaldība paredzējusi
skolēniem līdz 9.klasei nodrošināt brīvpusdienas, kas būs liels atslogs
daudzām, it sevišķi mazturīgajām, ģimenēm, kurās aug skolas vecuma
bērni. Nevienai lauku skolai netiks mainīts statuss, arī Tilžas un Bērzpils
vidusskolām, kuras turpinās savu darbību kā līdz šim. Tāpat darbosies
arī visas pamatskolas un skolu filiāles.
Jāpiebilst, ka šajā gadā veikti arī vairāki renovācijas un siltināšanas
darbi – sekmīgi pabeigta Balvu Valsts ģimnāzijas un Tilžas vidusskolas
renovācija. Šobrīd notiek Balvu Valsts ģimnāzijas internāta renovācija
un siltināšana, kam sekos remontdarbi arī Balvu profesionālās un
vispārizglītojošās skolas internātā. Mazāki remonti un skolas sakopšanas
darbi notiek arī pārējās novada skolās gan laukos, gan pilsētā.
Strādājam pie skolu nostiprināšanas Balvu pilsētā. Būtisks
pavērsiens ir profesionālās izglītības iegūšana mūsu novadā, jo ir notikusi reorganizācija, kuras rezultātā, apvienojot Balvu Amatniecības vidusskolu un Balvu tālākizglītības un cilvēkresursu attīstības centru, ir izveidota jauna skola – Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola.
Jāatzīst, ka tas prasījis zināmas pūles, jo reorganizācija nav tikusi
uztverta viennozīmīgi, pret to ir mēģinājuši vērsties domes opozīcijas
deputāti, kā arī Amatniecības vidusskolas direktore S. Cunska. Lai gan
bija iespēja, bijusī skolas direktore tomēr nepiedalījās izsludinātajā
jaunās skolas direktora amata konkursā, kas parāda, ka viņa savu
turpmāko darbību nesaista ar Balvu profesionālo un vispārizglītojošo
vidusskolu.
Nav taisnība opozīcijas deputātiem, kuri apgalvojuši, ka šī
reorganizācija ir veikta juridiski nepareizi. Balvu profesionālā un
vispārizglītojošā vidusskola ir reģistrēta gan Valsts ieņēmumu dienestā,
gan Izglītības un zinātnes ministrijas pakļautībā esošajā Izglītības
kvalitātes valsts dienestā, kurā šī skola reģistrēta kā juridiska persona – izglītības iestāde. Runājot ar Izglītības un zinātnes ministrijas
speciālistiem un vadītājiem, ir saņemts pozitīvs atbalsts šai reformai.
Konkursa rezultātā ir izvēlēta jaunās skolas direktore - Balvu Valsts
ģimnāzijas direktores bijusī vietniece Biruta Vizule. Šobrīd tiek veikts
intensīvs darbs, lai skolu sagatavotu jaunajam mācību gadam.
Ceru, ka jaunā skola būs nozīmīgs posms izglītības nostiprināšanai
un dažādošanai mūsu novadā, jo tā pavērs reālu iespēju iegūt gan
vidējo, gan profesionālo izglītību tepat Balvu novadā. Paralēli šai skolai
darbu turpinās arī Profesionālās Izglītības kompetences centrs „Rīgas
Valsts tehnikums” Balvu teritoriālā struktūrvienība. Ir pamats domāt, ka
tā strādās ciešā sadarbībā ar jaunizveidoto vidusskolu.
Balvu tālākizglītības centra apvienošana ar Amatniecības vidusskolu ir bijis pareizs solis, jo šobrīd Izglītības un zinātnes ministrijā valda
uzskats, ka tālākizglītības centri ir jāpārveido vai pat jālikvidē, jo tie ir
izsmēluši savas rezerves. Mēs, pieņemdami lēmumu par reorganizāciju,
soļojam laikam līdzi, saglabājot jaunajā skolā Tālākizglītības centra
piedāvāto pakalpojumu klāstu.
Sakarā ar tuvojošos jauno mācību gadu, gan novada skolotāju
kolektīviem, gan skolēniem un viņu vecākiem, gan visiem, kuri piedalās
izglītības procesā, novēlu veiksmīgu jauno mācību gadu! Galvenais,
lai ikkatrs iegūst vērtīgāko – skolēni – kvalitatīvu izglītību, skolotāji –
gandarījumu par paveikto.

Vissvētākās Jaunavas Marijas
Debesīs Uzņemšanas svētki

Ik gadu 14. un 15.augustā
Aglonā pulcējas tūkstošiem ticīgo,
lai piedalītos Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs Uzņemšanas
svētkos. Uz šīm svinībām ierodas
gan katoļticīgie, gan citu kristīgo
konfesiju pārstāvji, lai kopīgi lūgtu
Dieva svētību mūsu tautai.
Tūkstošiem
ticīgo
ar
svecītēm rokās naktī uz 15.augustu pulcējas Aglonas bazilikas
sakrālajā laukumā, lai piedalītos
tradicionālajā Tautas Krusta ceļa

jeb Dieva mīlestības ceļa gājienā,
kas Jaunavas Marijas debesīs
uzņemšanas svētku ietvaros šogad
notiks jau divdesmit ceturto gadu
pēc kārtas.
15.augustā plkst.12.00 notiks svētku galvenā Sv. Mise,
Dievmātes litānija, euharistiskā
procesija un noslēguma gājiens,
kurā piedalīsies arī Balvu novada
Domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis.

Godina Pasaules Jauniešu dienu krustu

Laikā no 27. jūlija līdz 8. augustam Latvijā vairākās vietās bija
iespējams pavadīt laiku lūgšanā
un klusumā Pasaules Jauniešu dienu krusta priekšā.
Arī Balvos 7.augustā Balvu
Romas katoļu baznīcas un citu
draudžu locekļi un interesenti
sagaidīja un godināja Pasaules
Jauniešu dienu krustu.
Balvu Vissvētās Trīsvienības
prāvests Jānis Bārtulis klātesošos
aicināja lūgties un pagodināt
krustu, lai mēs būtu brīvi no grēka,
lai tos spētu nožēlot un izlīgt ar
tuvāko. Prāvests aicināja lūgties
par savu tuvāko, par savu pilsētu,
novadu un Māras zemi Latviju. Pēc
lūgšanām, ikvienam klātesošajam
bija iespēja pagodināt Jauniešu
dienu ceļojošo krustu.
Krusts, kuru pāvests Jānis
Pāvils II pasniedza jauniešiem pirmo Pasaules Jauniešu dienu laikā
Romā 1984.gadā un kurš kopš
tā laika simboliski ceļojis apkārt
pasaulei, un Dievmātes ikona
„Salus Populi Romani”, kas kopš
2003. gada ceļo kopā ar Krustu,
uz Balviem un Latviju atceļojis pirmo reizi. Krusta svētceļojums no
valsts uz valsti ir liecība mīlestībai,
ciešanām un piedošanai. Latvijā

Pasaules Jauniešu dienu krustu ienes baznīcā
krusta ceļojums notiek nākamo
Pasaules Jauniešu dienu, kas
risināsies Krakovā 2016. gadā,
gaidās.
Jaunieši, kuri devušies krusta
svētceļojumā, pastāstīja, ka tas
kopā ar pamatni sver 42 kilogramus un ir četrus metrus garš. Uz
tā ir piestiprināta plāksne ar svētā
pāvesta Jāņa Pāvila II novēlējumu
jauniešiem: "Mani dārgie jaunieši,
noslēdzot šo Svēto gadu, es jums
uzticu šī Jubilejas gada zīmi Kristus krustu! Nesiet to pa visu
pasauli kā Kristus mīlesības pret
cilvēci zīmi. Un dariet zināmu

visiem, ka tikai Kristus nāvē un
augšāmcelšanās mēs varam atrast
pestīšanu un izpirkšanu." (Roma,
1984. gads, Lieldienas).
Pasaules Jauniešu dienas ik
pēc trim gadiem notiek kādā
no pasaules kontinentu lielajām
pilsētām, un tajās piedalās ap divi
līdz četri miljoni jauniešu no visas pasaules, tai skaitā arī Latvijas.
Cerams, ka šis krusta svētceļojums
arī Balvu novada jauniešus
iedrošinājis piedalīties Jauniešu
dienās Krakovā 2016.gadā.

Talantīgie, dzīvespriecīgie, gudrie un aktīvie
skolēni, jaunieši!

Balvu
Profesionālā
un
vispārizglītojošā vidusskola tieši
jums piedāvā mācīties kādā no
skolas licencētajām izglītības
programmām:
1.
Vispārizglītojošas izglītības programma no 6.-12.klasei ar
iespēju fakultatīvi apgūt amatu
prasmes galdniecībā, floristikā,
šūšanā.
Vidusskolēni var iegūt Latvijas Amatniecības kameras zeļļa
diplomu.

2.
Vakara (maiņu) izglītības
programmās
no
7.-12.
klasei (neklātienes, profesionāli orientētā virziena, vispārizglītojošā programma).
3.
Profesionālās izglītības
programmas:
- Būvizstrādājumu galdnieks
- Tērpu stila speciālists
- Mācību ilgums 4 gadi,3.kategorijas speciālists, ESF stipendija.
Skola nodrošina un piedāvā:
•
Kvalitatīvu mācību pro-

Nenopietni par nenopietno

Ik pa brīdim Balvu novada
domei vai arī laikrakstam „Vaduguns” anonīmi rakstītāji uzdot dažādus jautājumus, vai
sniedz
savus
komentārus.
Šiem anonīmajiem komentāru
rakstītājiem varētu sniegt atbildes,
bet nav zināms kam un uz kurieni
tās sūtīt, tomēr ir atrasts veids, kā
to izdarīt.
Turpmāk „Balvu Novada Ziņās”
būs rubrika „Nenopietni par
nenopietno”, kur anonīmajiem
rakstītājiem par „svarīgākajiem”
jautājumiem savu atbildi sniegs
„anonīmais vadītājs”.
Piezīme: anonīmo rakstītāju
teksti ir saglabāti oriģinālrakstā.

Anonīma „anna” (04.08.2014)

ir uzdevusi jautājumu:
“par asfaltu Brīvibas ielā”
asfaltbetona ieklāšana Brīvības
ielā sākot no šķērsielas pie pilsētas
parka virzienā uz Pilsoņuielu.
ŠIS NUDIEN IR NESAPROTAMS TEIKUMS! KĀŠĶĒRSIELA IR
PIE PARKA - VAI PILSĒTAS PARKS
IR PĀRVIETOJIES UZ bRĪVĪBAS
IELAS GALU, tipa-UA GAĻAS
KOMBINĀTA PUSI? ari Novada
ziņās tāds pats teikums-vai tie ar
augstāko izglītību tā raksta, ka
parastam cilvēkam nudien nesaprast?”
Atbild “anonīmais vadītājs”:
“Da kāda kuram bēda, kā
to ielas galu sauc: šķērsiela, vai
apakšiela, galvenais, ka iela tiks

cesu mūsdienīgi aprīkotos kabinetos, emocionāli drošu un
pozitīvu vidi;
•
Interesantu un radošu
skolas dzīvi, dalību starptautiskajos projektos ar iespēju dalīties un
gūt pieredzi dažādās ES valstīs;
•
Dienesta viesnīcu, mūsdienīgi labiekārtotu ēdnīcu.
Nāciet, mēs jūs laipni gaidām!
Adrese: Vidzemes 26, Balvi,
tālr.64521940, mob.:26178911

noasfaltēta.”
Anonīms “padzīvojis vīrietis”
sniedza savu komentāru laikrakstā
“Vaduguns” (08.08.2014):
“Jūsu laikrakstā bija uzdots jautâjums: vai Balviem ir saimnieks?
Atbildi var rast, paskatoties kaut
vai uz Balvu strūklaku- ūdensrozi.
Tā ir noziedējusi, saplakusi un
drīzāk atgādina veca vīra prostatu,
kura knapi tecina.”
Atbild “anonīmais vadītājs”:
“Man gan likās, ka mūsu ūdens
puķe ir glauna. Bet, ja saka, ka nav
spiediena, tad tas ir nopietni. Bez
spiediena neviens daikts kārtīgi
nestrādā. Būs vien jāprasa padoms iepriekšējam vadītājam, kas
savulaik šo objektu uzbūvēja, kurš
krāns tad ir jāgriež vaļā.”

Laipni aicināti iepazīt Balvu novadu!
Jūlija nogalē tika uzstādīti 2
jauni tūrisma stendi. Viens no
tiem uzstādīts Tilžas centrā, otrs
stends uzstādīts pie Balvu novada
robežas braucot no Rēzeknes
puses stāvlaukumā aiz Ičas tilta.
Stendos
iespējams
aplūkot
informāciju par kultūrvēstures objektiem, muzejiem, amatniecību,
lauku labumiem, aktīvās atpūtas
iespējām
un
naktsmītnēm
mūsu novadā. Ar šiem darbiem
noslēdzas projekta “Tūrisma
infrastruktūras attīstība Balvu
novadā” realizācija. Projekta ietvaros izvietotās tūrisma norādes
zīmes un stendi veicinās objektu
atpazīstamību un apmeklētību kā

arī piesaistīs ceļotāju uzmanību.
Tūristiem būs ērtāk atrast un sasniegt apskates objektus, kā arī
orientēties Balvu novadā.
Pavisam kopā projekta ietvaros novadā izvietotas 25 norādes
zīmes uz tūrisma objektiem kā
arī 5 tūrisma stendi. Stendi izvietoti sekojošās vietās: autoceļa
P36 stāvlaukumā netālu no Balvu
un Gulbenes novadu robežas,
autoceļa P35 stāvlaukumā netālu
no Balvu un Rēzeknes novadu

robežas, Tilžas ciema centrā
Brīvības ielā 35, automašīnu
stāvlaukumā pie Balvu novada
muzeja (Brīvības iela 46, Balvi),
netālu no Brīvības un Skolas ielu
krustojuma Balvu pilsētā. Tūrisma
norādes zīmes izvietotas dažādās
vietās visā novada teritorijā.
Tūrisma norāžu zīmes un
tūrisma stendi uzstādīti projekta
Nr. 13-07-LL04-L413201-000007
„Tūrisma infrastruktūras attīstība
Balvu novadā” ietvaros.
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Paaudzes satiekas Lazdulejas pagastā
Lazdulejas pagastā, nupat vēl
nesenajās līgo noskaņās atklātajā,
jaunuzceltajā estrādē, ir izskanējis
ikgadējais pasākums “Satiekas
paaudzes”, kurā satikās dažādu
paaudžu pagasta iedzīvotāji un
ciemiņi.
Mūs lutināja daba, jo lustīgā
deju nakts grupas “Medņevas
puikas” pavadībā izdevās silta un
omulīga – dejojām līdz saule jau
bija gabalā!
Tik
karstā
vasaras
un
ražas novākšanas laikā nebija viegli atrast brīdi kopīgiem
mēģinājumiem, taču svētku koncerts izdevās. Dažādu paaudžu
pagasta iedzīvotāji atcerējās savulaik tik ļoti populārās dziesmas,
kas skanēja katrās svinībās un viesa īstu jautrību. Par pārsteigumu
visiem, izrādījās, ka dziesmu „Tiž
mene pidmanula, tiž mene pidvela” dziedāja pagasta vokālais

ansamblis „Vālodzīte” Ritas Keišas
vadībā. Izdziedātas tika arī dziesmas no savulaik tik iemīļotās
kino filmas “Kaukāza gūstekne”
- “Dziesma par lāčiem” un “Ja es
būtu sultāns”. Pēdējā dziesma
tika arī uzvesta kā muzikāls skečs,
ko nospēlēja pagasta dramatiskais kolektīvs. Lai tas būtu vēl
interesantāks, dziesmu “Ja es būtu
sultāns” drosmīgi dziedāja paši
pašdarbnieki – Ainārs Strumpe,
Ritvars Dvinskis un Sņežana Pundure. Jāsaka, ka pašdarbniekam
Aināram Strumpem tā bija pirmā
debija pie mikrofona, kas nenoliedzami izdevās. Stilizētā
muzikālajā skečā pēc kino filmas
“Kaukāza gūstekne” motīviem
sievu lomās iejutās Evija Logina,
Daina Logina un Liene Dundeniece,
atraktīvās
trijotnes
lomās – Ainārs Strumpe (sultāna,
J.Ņikuļina lomā), Ritvars Dvinskis

(G.Vicina lomā), Sanija Strumpe
(J.Morgunova lomā).
Savulaik tik ļoti iemīļotās
austrumu filmas atsauca atmiņā
krāšņās austrumu dejas. Mūsu
uzmanībai tās dāvāja jauna,
talantīga meitene - Aļona Smirnova.
Īsts dārgums ir mūsu pagasta bērnu deju grupiņa, kuras
izpildījumā
redzējām
divas
mūsdienu dejas. Paldies divām
uzņēmīgām deju skolotājām
- Lienei Dundeniecei un Sanijai Strumpei, kuru kopdarbs ar
bērniem vainagojās ar ļoti labiem
panākumiem.
Pasākumā
pierādījās,
ka
paaudzes spēj sastrādāties, kopīgi
priecāties un atpūsties.
Sņežana Pundure,
Lazdulejas pagasta kultūras
darba organizatore

Labākie Latvijas un Igaunijas zirgi pulcējās sacensībās Tilžas pagastā
Divas dienas – 9.un 10.augustā
Balvu novada Tilžas pagasta zirgu
sētā „Kapulejas”, kur saimnieko
Larisa un Andrejs Klitončiki, virmoja brīnišķīga atmosfēra, sacensības gars, dzīvā mūzika, prieks un
skaistums, jo šeit notika unikālas
Latgales posma sacensības pajūgu
braukšanā un šķēršļu pārvarēšanā,
kuras jau sesto gadu organizē
biedrība „Sudraba pakavi” un
Latvijas
Jātnieku
federācija.
Šķēršļu pārvarēšanas sacensības
organizēja Z/S „Vāliņi” saimnieks
Edvīns Žogota.
Sacensībās piedalījās braucēji
no dažādiem Latvijas reģioniem,
tai skaitā arī no Liepājas un piecas komandas no Igaunijas. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem,
dalībnieku šogad bijis vairāk kopumā sacensībās startēja 20
dalībnieki. Atsevišķā sacensību
klasē startēja arī 7 bērni vecumā
no 10-16 gadiem.
Lai arī kopumā viss noritēja
ļoti veiksmīgi un mierīgi, tomēr
kā jau katrās sacensībās, arī šoreiz
neiztika bez skarbākiem brīžiem
– cieta ekipāža no Igaunijas, kura
sacensību laikā apgāzās. Par laimi,
ne zirgs, ne dalībnieki necieta,
vien nācās izstāties no tālākas sacīkstes.
Sacensībās pajūgu braukšanā

Daudzi skaisti un stalti zirgi, kuri piedalās sacensībās gan Latvijā, gan
ārpus tās, nāk tieši no Tilžas pagasta saimniecības „Kapulejas”. Tai skaitā
arī Safīrs, kurš dzimis Tilžā, bet šobrīd dzīvo un trenējas Aizkrauklē
Lielo zirgu klasē pirmo vietu ieguva Dace Stūre ar Hipiju, 2.vietā
atstājot Urmassu Saksu ar Kelliju
no Igaunijas.
Atvērtajā
klasē
zirgu
konkurencē 1.vietu ieguva Anita
Tašiņa ar zirgu Sezams no Līgatnes,
2.vieta – Zigmunds Tašiņš ar zirgu Safīrs, bet 3.vietā ierindojās
Tuuli Sarapu ar zirgu Vesteran no
Iagunijas.
Savukārt junioru klasē godalgoto 1.vietu ieguva Inese Tītmane
no JSK „Laimes zeme”, otrajā vietā

Balvenietis Andrejs Kočerovs ar palīgiem Jegoru Kočerovu un Dainu
Kozlovsku saņēma Diplomu par iegūto I vietu LJF sacensībās pajūgu
braukšanā Poniju klasē. Ponijs - Bricis (ZS Fabriki)

- Šlapakova Lina, bet 3.vietā - Ērika
Peļņa no pulciņa „Jauno braucēju
skola”.
Šķēršļu pārvarēšanas sacensībās 60cm klasē par labāko tika
atzīta Valērija Neņa ar 4 gadus
jauno zirgu Šeldonu. Valērija
sacensībās startēja jau otro sezonu. Zirga īpašniece - Aļona
Antončika no Rēzeknes novada.
Otro vietu ieguva Gunita Rubina, bet skatītāju simpātiju balvu - Solvita Čerņavska. Savukārt
80cm klasē 1.,2. un 3.vietu sadalīja
attiecīgi Vita Radvilaviča, Rasma
Bumbiere un Inese Tītmane. Arī
100cm klasē pirmo vietu ieguva
Vita Radvilaviča, aiz sevis atstājot
Agitu Vilkosti un Rasmu Bumbieri.
Sacensību organizatore Larisa
Klitončika izsaka pateicību Balvu
novada pašvaldībai, Tilžas pagasta pārvaldei, Tilžas vidusskolai
un internātpamatskolai, Latvijas
Jātnieku federācijai, SIA „Alta S”,
SIA „SanMar Būve”, SIA „Nagi un
ragi”, partijai „Saskaņa”, skaistuma
studijai „Pa smuko”, SIA „Hestija”,
SIA „Balvu bildes”, SIA „Litiņa”, SIA
„Tik-Tak”, SIA „Tilžas rapsis”, LKS
„Rota” par sniegto informatīvo
un materiālu atbalstu. Paldies arī
Kočerovu ģimenei, Viktorijai Apdulajevai un Viktorijai Sergejevai
par palīdzību organizatoriskajos darbos, kā arī floristei Veltai
Homenko par skaisti noformēto
laukumu.
Uz tikšanos jau nākamajās
sacensībās!

11 gadīgais Jegors Kočerovs sagatavojas startam

Agrita Prole un Daina Kozlovska stratē ar zirgu Sidrabs (īpašnieks
A.Klitončiks). Viņas ieguva 4.vietu Atvērtajā klasē

Šķēršļu pārvarēšanas sacensībās
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Projekts „Saglabāt, lai nepazaudētu – kultūrvēsturiskā mantojuma aizsargāšana”
tuvojas noslēgumam
Igaunijas – Latvijas – Krievijas
Pārrobežu sadarbības programmas
Eiropas
kaimiņattiecību
un
partnerības
instrumenta
2007-2013
atbalstītais
PROJEKTS ELRII-308 „Saglabāt, lai
nepazaudētu – kultūrvēsturiskā
mantojuma aizsargāšana” tuvojas noslēgumam. 2014.gada
22. un 23.augustā Balvos notiks
noslēdzošā starptautiskā konference „Pelēko akmeņu stāstu dienas”, uz kuru sabrauc visu partneru
pārstāvji un dalībnieki - Sangastes
lauku pašvaldības no Igaunijas
un Pleskavas apgabala Dedoviču
rajona administrācijas no Krievijas. Uz konferenci uzaicināti ir arī
visi 9 projekta asociētie partneri
– Latvijas Piļu un Muižu asociācija,
Latvijas Amatniecības kamera,
Latvijas Muzeju biedrība, Baltinavas novada muzejs, Viļakas
novada
pašvaldība,
Igaunijas Rudzu asociācija, Igaunijas
lauksaimniecības muzejs, muzejs
„Starinuška” un Pitalovas novada Tautu sadraudzības vēstures
muzejs.
Starptautiskājā
konferencē

paredzēts, ka piedalīsies Latvijas
Republikas kultūras ministre Dace
Melbārde, Projekta Uzraudzības
komitejas priekšsēdētāja Ināra
Ņikuļina un komitejas locekle
no Krievijas Marija Bulatova,
nemateriālā kultūras mantojuma eksperte Ruta Cibule,
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas
akadēmijas un Latvijas Mākslas
akadēmijas docētāja, mākslas
zinātniece Helēnas Demakova,
Latvijas Amatniecības kameras
prezidente Diāna Karaša, un SIA
“Dd-studio” radošais direktors
Jānis Mitrēvics, kas iepazīstinās
kā ar mūsdienīgu risinājumu
palīdzību saglabāt nemateriālo
kultūras mantojumu un nodot
nākamajām paaudzēm. Ar projekta „Saglabāt, lai nepazaudētu”
gaitu un rezultātiem iepazīstinās
projekta koordinatore Balvos, Balvu Novada muzeja direktore Iveta
Supe un projekta vadītāja Sanita
Putniņa.
Otrajā dienā notiks starptautiskais amatnieku tirdziņš Balvu
pilsētas centrālajā laukumā pie
Balvu Kultūras un atpūtas centra,

uz kuru aicināts jebkurš interesents.
Projekta mērķis ir muižu kompleksu attīstība to saglabāšanai,
atpazīstamības veicināšanai un
lietderīgai materiālā (kultūras
pieminekļi) un nemateriālā (folklora, amati, tradīcijas, rituāli)
kultūras un dabas mantojuma
izmantošanai.
„Pelēko akmeņu stāstu dienas” ir viens no 3 starptautiskajiem 2 dienu pasākumiem, kas
tiek īstenots projekta ietvaros.
2013.gada 27. un 28. septembrī
Sangastē, Igaunijā norisinājās
projekta pirmais starptautiskais
pasākums „Rudzu dziesmas.
Ražas novākšanas svētki” un 2014.
gada 23.-24.maijā - „Laktstīgalu
pogošana” Dedovičos, Krievijā.
Projekta gaitā notikušas gan
starptautiskas tikšanās gan dažādu
amatu
meistardarbnīcas
un
tirdziņi visās partnervalstīs, veikti
nozīmīgi infrastrultūras darbi ar
mērķi – saglabāt kultūrvēsturisko
mantojumu. Piedāvājam īsu ieskatu projekta norisēs.

2013.gada 30. aprīlī Rīgā Apvienotajā Tehniskajā Sekretariātā toreizējā
Balvu novada Domes priekšsēdētāja vietniece Ināra Ņikuļina kā vadošā
partnera pārstāvis parakstīja granta līgumu ESTLATRUS/2.2./ELRII-308/2012/32, lai uzsāktu projekta “Saglabāt, lai nepazaudētu – kultūras
mantojuma saglabāšana” realizāciju. No kreisās: projekta vadītāja Sanita
Putniņa, projekta Uzraudzības komitejas priekšsēdētāja Ināra Ņikuļina,
projekta vadītāja no Apvienotā Tehniskā Sekretariāta puses Ilze SkrebeleStikāne, Apvienotā Tehniskā Sekretariāta vadītāja Unda Ozoliņa

2013.gada 11.maijā Sangastes pašvaldības pārstāvji no Igaunijas viesojās Balvos

Sangastes pils Igaunijā, Balvu Novada muzejs, Pils Krasnije gorki Dedoviču
pašvaldībā Krievijā

Projekta darba grupas tikšanās 2013.gada 23.aprīlī Pleskavā, Krievijā

2013.gada 27. un 28. septembrī Sangastē, Igaunijā norisinājās projekta „Saglabāt, lai nepazaudētu” pirmais starptautiskais pasākums „Rudzu dziesmas. Ražas novākšanas svētki.”, kurā tika parakstīts sadarbības līgums starp
projektā iesaistītajām pašvaldībām
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No kreisās: Projekta uzraudzības komitejas locekle Marija Bulatova (Krievija) un projekta Noras Kalniņas vadītā kapela Sangastē baudīja pasākuma „Rudzu dziesmas. Ražas novākšanas
vadītāja Sanita Putniņa (Latvija)
svētki” dalībnieku nedalītu mīlestību

Balvu novada Domes priekšsēdētāja vietnieks, projekta ELRII 308 „Saglabāt, lai nepazaudētu”
uzraudzības komitejas loceklis Normunds Dimitrijevs (Latvija) un projekta koordinators, konsultants celtniecības jautājumos Nikolajs Jefremenkovs (Krievija) pie bibliotēkas - Nemateriālās
Maizes cepšanas meistardarbnīca Dedoviču pašvaldībā Krievijā
kultūras mantojuma centra Dedovičos 2013.gada 11.decembrī

Starptautiskajā amatnieku tirdziņā Dedoviču rajona Krasnije Gorki ciemā piedalījās arī
Sieviešu vokālais ansamblis no Krasnije Gorki talciniekus pie pils sagaida ar dziesmām un tēju
balvenieši

Baltinavietes Ivetas Gabrānes vadībā projekta dalībnieki apguva meistarību aušanā

Baltinavas muzeja vadītāja Antra Keiša Sangastē apgūst lakata aušanas prasmi
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Gatavojoties piemiņas zīmes uzstādīšanai Bērzpilī
Lāčplēša kara ordeņa kavalieris – Semjons Archipovs

Viens no Lāčplēša kara ordeņa
ieguvējiem, kuram par godu
Bērzpils pagastā tiks uzstādīta
piemiņa zīme „Brīvības cīņu (19181920) karavīriem un Lāčplēša Kara
ordeņa kavalieriem”, ir Semjons
Archipovs.
Semjons Archipovs dzimis
1897.gada 29.janvārī toreizējā
Ludzas
apriņķa
Domopoles
(Bērzpils) pagasta Gailīšos. Audzis
kopā ar diviem brāļiem, ar kuriem vēlāk arī dienējis Latvijas
nacionālajā armijā.

Semjons Archipovs ieguvis pamatskolas izglītību, bijis zemkopis. 1919.gada 30.maijā brīvprātīgi
iestājies Latvijas armijā, kaprālis
1.Latgales partizānu pulkā, kā
vada pārzinis piedalījies Latgales
atbrīvošanā. Armijā dienēja līdz
1921.gada 28.martam, kad tika
atvaļināts.
Lāčplēša kara ordeni Nr.50
saņēmis par varoņdarbu 1920.
gada 23.janvārī, kad Latgalē
izlūkgājiena laikā ar savu nodaļu
uzbruka vairākkārt spēcīgākam ienaidniekam un triecienā izsita to
no Jakimenkas sādžas, kur ieguva
lielinieku rotas kancelejas dokumentus un citus kara materiālus.
Pēc dienesta armijā turpināja
saimniekot Domopoles pagasta
Gailīšos, kur Semjons kopā ar
brāli un tēvu apsaimniekoja 25 ha
zemes. Tomēr, tā kā viens brālis
bija gājis bojā karā pret Padomju Krieviju, otrs brālis bija kara
invalīds un bija jāparūpējas arī
par tēvu, Semjons Lāčplēša kara
ordeņa Domei lūdza paplašināt
piešķirtās
jaunsaimniecības
kopējo platību.
1941.gada 14.jūnijā kopā ar
ģimeni Semjons Archipovs tika

deportēts uz Krieviju, Sverdlovskas apgabala Jodellagu. Pēc
gada - 1942. gada 1.jūnijā, pārsūtīts
uz Vorkutlagu. Bet 1942.gada
1.augustā PSRS leTK Sevišķā apspriede Semjonu notiesāja uz 10
gadiem, kur ieslodzījumā viņš arī
miris.
Nākamajos Balvu Novada
Ziņu izdevumos rakstīsim par
Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem
- Aleksandru Lāci un Jāni Pugaču.
Ja kādam ir kāda informācija par
šiem cilvēkiem, būsim pateicīgi
uzzināt ko vairāk. Rakstiet uz epastu zinas@balvi.lv vai Balvu
novada pašvaldībai, Bērzpils
iela 1a, Balvi, LV-4501, vai zvaniet
64522830.
Paldies ikvienam, kurš ir ziedojis piemiņas plāksnes izveidei
Bērzpilī! To joprojām ir iespēja
izdarīt, ziedojot uz konta numuru LV64PARX0012592970006,
AS Citadele banka, saņēmējs
Balvu novada pašvaldība, Reģ.
nr.90009115622,
ar
norādi
Bērzpils piemiņas plāksnes izveidei. Ziedotāji tiks īpaši pieminēti
un godināti.

Gatavojoties skolas gaitām
Vasara paiet tik ātri, ka attopamies veikalos redzot mācību
un skolas piederumu stendus.
Pārdomas pie mugursomu plaukta vedina uz pieklusušo kņadu pagalmos un krāsaino somu satiksmi
uz skolu un ārpus tās. Uz kurieni
dosies bērni? Kā sevi pilnveidos?
Sociālā dienesta pagalmā
(Raiņa iela 52, Balvi) 28.augustā
plkst.13:00 notiks radošas un
sportiskas aktivitātes bērniem
to draugiem, ģimenēm. Vasarā
uzkrāto spēku varēs likt lietā un
iepazīties ar tiem uzņēmīgajiem
cilvēkiem,
kuru
darbošanās

saistīta ar bērnu un jaunatnes brīvā
laika pavadīšanas iespējām mūsu
pilsētā. Uzstāsies pašmāju bērni,
ciemiņi, cienāsimies ar našķiem,
mainīsimies ar grāmatām un
rotaļlietām, skatīsimies zīmējumu
izstādi.
Seniorus aicinām Sociālā dienesta rotaļu laukumā zem kļavas
ērti iekārtoties plkst. 12:00 un
uzspēlēt „Cirku”. Protams, ka tas
nav viss. Sekojiet reklāmai!
Ina Bankova
Radošo pakalpojumu „Kaķīša
dzirnaviņas” vadītāja

Tuvojas jaunais mācību gads

Lai arī laikapstākļi par to neliecina, tomēr vasara pamazām
tuvojas izskaņai un pretī nāk rudens, kad skolās sāksies jaunais
mācību gads. Gan novada skolas,
gan arī Izglītības, kultūras un sporta pārvalde tam aktīvi gatavojas,
organizējot un piedaloties kursos,
semināros un citos pasākumos:
Jau no 11. līdz 13.augustam notika kursi speciālajā
izglītībā „Pedagoģiskā procesa
organizācija klasē, kurā iekļauti
skolēni ar speciālām vajadzībām”
un kursi pirmsskolas skolotājiem

”Pozitīvā, radošā domāšana”.
21.augustā
notiks
IZM
organizētā
izglītības
iestāžu
vadītāju augusta konference Rīgā.
22. un 25.augustā komisija pārbaudīs izglītības iestāžu
gatavību jaunajam 2014./2015.
mācību gadam (skolu pieņemšana).
28.augustā plkst. 10.00 notiks
Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu pedagogu augusta konference Balvu Kultūras un atpūtas
centrā.

„Piedzīvojumu virpulis 3” Vīksnas pagastā
Pateicoties Balvu novada
pašvaldībai, Izglītības, kultūras un
sporta pārvaldei un Vīksnas pagasta pārvaldei par atbalstīto Jaunatnes iniciatīvu projektu, jūlijā
gandrīz nedēļu Vīksnas pagastā
vienkopus bija pulcējušies bērni
un jaunieši vecumā no 6-15 gadiem, lai piedalītos radošajās
darbnīcās „Piedzīvojumu virpulis
3”.
Vīksnā radošās darbnīcas notiek trešo gadu un par tām priecīgi
ir gan bērni un jaunieši, gan to
vecāki. Tā ir iespēja iegūt jaunus
draugus, kļūt patstāvīgākiem,
saturīgi un aktīvi pavadīt savu
brīvo laiku, atklāt sevī jaunus talantus un noteikti arī iemācīties
kaut ko jaunu. Radošās darbnīcas
bija paredzētas 6 līdz 15 gadīgiem
zinātkāriem bērniem, kuriem
patīk radoši darboties, pētīt,
analizēt, iegūt jaunas zināšanas un
prasmes, kā arī būt kopā ar citiem
vienaudžiem, rotaļāties un interesanti pavadīt brīvo laiku. Plānoto
25 dalībnieku vietā, darbnīcās
piedalījās 36 bērni un jaunieši.
Nodarbību
sākumā
tika
izspēlētas iepazīšanās spēles, lai
labāk sadraudzētos viens ar otru,
jo dalībnieki bija no Vīksnas pagasta, Balviem un pa vasaru ciemoties atbraukušie rīdzinieki,
jūrmalnieki. Ar dalībniekiem
pārrunājām arī uzvedības un
iekšējās kārtības noteikumus.
Vasaras radošo darbnīcu
laikā bērni piedalījās lekcijās
un praktiskās nodarbībās, kas
sniedza tiem prasmes dāvanu,
noformējumu izgatavošanā no
lētiem izejmateriāliem.
Nedēļas
laikā
radošo
darbnīcu dalībnieki nodarbojās
gan ar dekupāžu (ar krāsainām
salvetēm aplīmēja plastmasas
trauciņus, kurus varēs izmantot gan kā puķupodus, gan
rakstāmpiederumu
glabāšanas
trauciņus), gan veidoja filca auduma telefona maciņus, izšuva
adatu spilventiņus, apsveikuma

kartiņas, apzīmēja, aplīmēja savu
laimes pogu, magnētiņus, gatavoja rotaslietas no pērlītēm,
konfekšu pušķus un lēja arī vaska sveču medaljonus. Neizpalika arī sportiskās aktivitātes pie
Vīksnas pagasta pārvaldes, bērnu
laukumā, skolas stadionā, dažādas
galda spēles, kā arī peldēšanās
Sprogu ezerā.
Otrdien pie radošo darbnīcu
dalībniekiem
viesojās
Valsts
policijas Balvu nodaļas inspektors Igors Baikovs, kurš atgādināja
par ceļu satiksmes noteikumiem,
kriminālatbildību, drošību apkārt,
kā arī laipni izrādīja dienesta auto,
kur skaļas ovācijas un lielu interesi
izpelnījās auto sirēnas ieslēgšana.
Bērni un jaunieši ar interesi
vēroja un klausījās kinologa Sergeja Ceriņa un viņa suņa sniegumu, izpildot dažādas komandas, kā pareizi tās mācīt, ko dara
robežsardzē dienesta suņi, kā
meklē pazudušas lietas, cilvēkus
un kontrabandas preces. Interesanti bija vērot, kā suns meklēja
viņu iedotās un paslēptās mantas.
Suns patiešām atrada gan cepuri,
gan noslēpto telefonu zālājā.
Trešdien
notika
jauniešu
rīkotais „Talantu konkurss”, kur
sevi parādīt bija aicināts ikviens
klātesošais. Dalībnieki ir izkopuši
savus talantus, jo priekšnesumos
spēlēja klavieres, ģitāru, klarneti,

skaitīja dzejoli, dziedāja, rādīja
kāršu trikus un futbolistu iemaņas.
Kompetenta
žūrija
atzinīgi
novērtēja katra sniegumu un pie
balvām un diplomiem tika visi
pasākuma dalībnieki. Konkursa
noslēgumā pasākuma vadītājas
visus skatītājus iepriecināja ar
dziesmu ģitārspēles pavadījumā.
Neizpalika arī nakšņošana
teltīs, dejošana, dziedāšana,
ugunskurs un kopīgas rotaļas.
Iepriekšējo gadu pieredze
apliecināja, ka šajā pasākumā
labprāt iesaistās arī bērnu vecāki.
Pēdējā radošo darbnīcu diena
noslēdzās ar jautru andelēšanos
kārumu tirdziņā, kurus savām
atvasēm saldumus laipni bija
sagādājuši vecāki un vecvecāki. Ar

matemātiku viņiem viss ir kārtībā,
jo veikli rēķināja nopelnītos
ienākumus, pirka kārumus viens
no otra un tirgoja tos citiem.
Radošo darbnīcu noslēgumā
pabeidzām
iesāktos
darbus,
pārrunājām nedēļas veikumu un
nākotnes ieceres.
Projekta mērķis bija rūpēties
par bērnu atpūtu, palīdzēt
atklāt viņos spējas un apslēpto
potenciālu, iegūt prasmes un
zināšanas, kā arī atraktīvu uzdevumu un piedzīvojumu ietvaros
veicināt bērnu personības izaugsmi, komunikācijas spēju attīstību
un radoši atrast ceļus uz savu
sapņu īstenošanu, vispusīgi attīstīt
bērna domāšanu caur kādu saturisko tēmu. Nodarbību procesā

tika izmantotas atklāta tipa
mācību metodes, kas ļauj katram
bērnam iesaistīties dažādajās
norisēs atbilstoši savām spējām,
interesēm, vecumam, sabiedriskajai aktivitātei un personības
īpatnībām.
Savu atbalstu sniedza Vīksnas
pagasta pārvalde, ļaujot izmantot
pagasta telpas, elektrību.
Liela
pateicība
jāsaka
jaukajām pavārītēm Inesei un
Inārai par gardajām pusdienām un
launagu, brīvprātīgajiem palīgiem
- Santai un Samantai, Liānai, Viesturam Žvirblim par koka pogu
sagatavēm, Inārai Mačai par jauko
pludmali un visiem, kas iesaistījās
un palīdzēja. Paldies vecākiem
un vecvecākiem par uzticētajām
atvasēm, bērniem līdzdotajām
sulām, sīrupiem, ievārījumiem un
kartupeļiem.
Ceru, ka šis projekts bērniem
un
jauniešiem
palīdzēja
veiksmīgāk iekļauties vienaudžu
sabiedrībā, gūt pozitīvas emocijas, praktiskas iemaņas, justies
novērtētam, kā arī sagādāja
vecākiem prieku un gandarījumu
par interesantu piedzīvojumu
bagātākiem bērniem.

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

Ligita Kacēna
Vīksnas tautas nama
pasākumu organizatore
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Biedrība „Radošās Idejas” uzņems sešu Eiropas Balvu pamatskolā gatavojas jauSavienības valstu viesus Balvos
najam mācību gadam
Eiropas
Savienības
Mūžizglītības programmas Grundtvig apakšprogrammas aktivitātes
„Mācību partnerības” atbalstītais
projekts
Nr.
2013-1-LV1GRU06-05452 1 „The Living
Heritage” (latviskais tulkojums
– „Dzīvais mantojums”, turpmāk Projekts) īstenojas jau otro gadu.
Biedrība „Radošās Idejas”,
kas ir projekta vadošais partneris, 2014. gada 20. - 24. augustā
organizē visu partneru uzņemšanu
Latvijā. Balvos viesosies vismaz 30
ārvalstu viesi no Maltas, Itālijas,
Lielbritānijas, Nīderlandes, Polijas
un Grieķijas.
Starptautiskā pasākumā paredzēts izvērtēt un atskatīties uz
pirmajā projekta gadā paveikto un plānot nākamā gada
aktivitātes. Viesi tiks iepazīstināti
ar Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļu un kolektīvās atmiņas
saglabāšanas iespējām – dzimtas
koku izveides praksi un pieredzi; piedalīsies: Latvijas piļu un
muižu muižnieku turnīrā, mācību
seminārā pie biteniekiem, Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu
sadarbības programmas Eiropas
kaimiņattiecību un partnerības
instruments
2007-2013
projekta Nr. ELRII-308 „Saglabāt, lai
nepazaudētu – kultūrvēsturiskā

mantojuma aizsargāšana” starptautiskajā noslēguma pasākumā
“Pelēko akmeņu stāstu dienas”,
kura ietvaros tiks prezentēti
mūsdienu tehnoloģiju risinājumi
nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā un nodošanā
nākamajām paaudzēm, kā arī
notiks 19. gadsimta muižas tērpu
demonstrējumi un starptautiskais amatnieku tirdziņš Balvos.
Dalībniekiem tiks organizētas
ekskursijas pa Rīgu un Jūrmalu,
kā arī pa Balviem, kuras ietvaros
tiks iepazīstināti ar Ziemeļlatgales
nemateriālā kultūras mantojuma ekspozīcijām Balvu Novada
muzejā.
Projekta „Dzīvais mantojums”
(„The Living Heritage”) mērķis ir,
apvienojot vairāku valstu pieredzi, veicināt nemateriālā kultūras
mantojuma
saglabāšanu
un
tālāknodošanu, kā arī sekmēt
pieaugošo izglītības iespējas katrā
no partnervalstīm.
Projekta ietvaros paredzētas 6
partneru tikšanās dažādās partneru valstīs, lai sniegtu iespēju visiem
projekta dalībniekiem iepazīt citu

tautu kultūrvēsturisko mantojumu
un mūsdienu kultūru. Nākamā
tikšanās notiks 2014. gada oktobrī
Mazara del Vallo pilsētā Sicīlijā.
Biedrības „Radošās Idejas”
iesaiste starptautiskā projektā
sniegs būtisku ieguldījumu Balvu
pilsētas un novada atpazīstamībā
un veicinās vietējo iedzīvotāju
aktivitāti. Vairāk par projektu lasiet: www.creativeideas.lv
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.
Projektu
Nr.
2013-1-LV1GRU06-05452 1 „The Living Heritage” finansiāli atbalsta Eiropas
Savienības Mūžizglītības programmas Grundtvig apakšprogrammas
„Mācību partnerības” aktivitāte.
Informāciju sagatavoja:
Sanita Putniņa
Projekta vadītāja
sanita@creativeideas.lv

Gudrie mācās no svešas pieredzes

Šobrīd vasara ir pilnbriedā, ik
rītu mūs iepriecina spožie saules
stari zilajās debesīs. Mūs iepriecina skaisti sakoptā pilsēta, kopā
baudām vasaru ar tās daudzajām
atpūtas iespējām.
Lai arī vasara turpinās, Balvu
pamatskolā jau sākusies rosība,
gatavojoties jaunajam mācību
gadam.
Pirmais, kas iepriecina pedagogu saimi, ir fakts, ka skolēnu
skaits kaut nelielā mērā, tomēr
skolā ik gadu palielinās, šogad
mēs sagaidām par vismaz 15
skolēniem vairāk kā pagājušajā
mācību gadā. Priecē arī fakts, ka
Balvos sāk atgriezties skolēni, kuri
zināmu laika posmu bija devušies
uz ārzemēm kopā ar ģimenēm.
Tātad tik ļoti bezcerīga nav mūsu
nākotne.
Sagaidot jauno mācību gadu,
ar katra pirmklasnieka ģimeni tiekas skolēna klases audzinātāja,
informējot par turpmāko darbu
un sadarbību, veidojot pirmos
kontaktus, iepazīstinot ar skolu,
tās darbu, skolēna un vecāku
atbildību.
Vasaras periodā atjaunoti un
papildināti skolēnu soli, tā radot
komfortablāku mācību vidi, izveidota skolas lepnuma vitrīna, nostiprinot piederības un lepnuma
jūtas par savu skolu, pilsētu, valsti.
Mūs iepriecina sabiedrības
pozitīvā
attieksme
skolas
materiālās situācijas uzlabošanā.
Šogad ar sponsoru atbalstu divi
tautas deju kolektīvi, kā arī to
skolotāji ieguvuši jaunus tautas tērpus, papildinājies arī

informāciju tehnoloģiju nodrošinājums. Pateicīgi esam Andrim
Kindzulim, Francim Bankovam,
Andrim Pimanovam, Daumantam
Vikam, Diānai Bordānei, kā arī
citiem skolas atbalstītājiem.
Pateicoties novada pašvaldības sapratnei un materiālajam
atbalstam, skolēni ir pilnībā
nodrošināti ar mācību grāmatām.
Pirmklasniekiem ir iegādātas visas darba burtnīcas, šādi finansiāli
atvieglojot ģimeņu budžetus,
bērnus pavadot uz savu pirmo
skolu. Izvērtējot prioritātes, skola
iegādājusies darba burtnīcas visai
svešvalodu apguvei, t.i., angļu,
krievu un vācu valodas apguvei, kā
arī valsts valodas darba burtnīcas
mazākumtautības IP realizācijai
visiem skolēniem.
Ņemot vērā Balvu novada
domes sapratni par izglītības
milzīgo nozīmi Latvijas nākotnē,
deputātu ieinteresētību un patiesi regulāro materiālo atbalstu
skolām un mācību procesam, ceram, ka arī pārējās darba burtnīcas
skolēniem spēsim nodrošināt no
skolas un pašvaldības budžeta
līdzekļiem,
tālab
vecākiem
lūdzam pagaidām darba burtnīcas
neiegādāties.
Vēl atlicis nepilns mēnesis
rosīga darba skolas personālam,
lai pirmajā septembrī katrs skolas
bērns varētu justies droši, ērti un
labi savā skolā, savā klasē.
Baudīsim atlikušo vasaru!
Gaidīsim pirmo skolas dienu!
Māra Pimanova
Balvu pamatskolas direktore

Balvu
novada
tūrisma jaunumi

Balvu un Preiļu BJC darbinieces
Jaunas
idejas
smelties
1.augustā, Balvu Bērnu un jauniešu
centra (BBJC) darbinieces devās
uz Preiļu Bērnu un jauniešu centru, kur tikās ar pieredzējušiem
kolēģiem un apmainījās ar darba
organizēšanas pieredzi savās
organizācijās.
Uzrunājot Preiļu kolēģes, direktore Aija piedāvāja iespaidīgu
dienas programmu.
Dienas pirmajā pusē BBJC
darbiniecēm
bija
iespēja
iepazīties ar centra darbību,
telpām,
aplūkot,
interešu
izglītības pulciņu darba telpas.
Centrs lepojas ar vokālās studijas
popgrupas „Lāsītes” darbu un sasniegumiem valsts mērogā. Īpaši
atzīmējams ir tehniskās jaunrades
centrs, kurā darbojas pulciņš
„Meistariņš”, mazmoto tehniskā
jaunrade, loģiskās rotaļlietas,
kuģu un vēsturiskās tehnikas
modelēšana. Ļoti populārs centrā

ir angļu valodas pulciņš, kurā darbojas vairākas grupas. Daudziem
skolēniem ir interese par keramiku, kuru pasniedz praktizējošs
podnieks. Kopumā skolēniem
ir iespēja darboties 20 interešu
izglītības pulciņos, jāatzīmē, ka
visi pulciņi pieejami ar vecāku
līdzmaksājumu.
Centrs darbojas vienā ēkā ar
Preiļu Valsts ģimnāziju un Nevalstisko Organizāciju centru. Uz šīm
telpām centrs pārvietots pirms 7
gadiem.
Patiess prieks bija apmeklēt
aktīvās atpūtas zonu Preiļu pilsētā,
kur ir sakopta peldvieta, darbojas patruļa, gādājot par drošību.
Iekārtoti 2 volejbola laukumi,
bērnu rotaļu laukums, un blakus
ierīkota BMX trase, kas ir arī Balvu
pilsētas jauniešu sapnis. Visā laukuma teritorijā pieejams bezmaksas wi-fi.
Darbinieces ir pieredzējušas

un sava darba entuziastes, kas ir
atslēga panākumiem organizācijas
darbā.
Dienas gaitā BBJC darbiniecēm
bija iespēja apmeklēt Preiļu
estrādi, kurai blakus atrodas
Preiļu BJC Tehniskās jaunrades
nams, arī svaigi remontētās telpās,
kuras ir pilnas ar radošiem darbiem, modeļiem. Diemžēl telpas
uz kuģu un vēsturiskās tehnikas
modelēšanas darbnīcām bija
slēgtas, jo skolotājs personisku
iemeslu dēļ nevarēja ierasties.
Toties bija iespēja aplūkojām foto
iz pulciņa dzīves.
Preiļu kolēģes kā pārsteigumu
piedāvāja apmeklēt leļļu muzeju
un piedzīvot pārvērtības, pārtopot
par princesēm. Tas izvērtās par
uzjautrinošu notikumu – redzēt
vienam otru citā veidolā.
Gunita Prokofjeva
BBJC metodiķe

Šovasar ir iespēja aktīvi
atpūsties un baudīt dabu divās
jaunās atpūtas vietās – brīvdienu
mājā “Līcītis” pie Ičas Bērzpils
pagastā un atpūtas namiņā
“Dvīņumājas” pie Pērkonu ezera
Bērzkalnes pagastā.
Ziemeļlatgales
tradīciju
iepazīšana un vietējo lauku
labumu nogaršošana - jaunajos
tematiskajos ciemos Bērzpilī un
Briežuciemā.
Briežuciema seno amatu
meistaru ciemā tiek piedāvāta
viesošanās gan pie alus darītāja
un maizes cepējas, gan audēju
darbnīcā un lauku sētā, kur
nodegustēt saimnieces sieto
sieru. Savukārt Ičas apmetnes
ciemā Bērzpils pagastā ikviens
uzzinās par seno dzīvesvietu
Ičas upes krastos, kas bijusi
apdzīvota neolītā (4500 - 1500
pr.Kr.) un bronzas laikmetā (1500
- 500 pr.Kr.). Ičas apmetnes ciema
iedzīvotāji piedāvā ceļojumu caur
šodienu uz pagātni ar dažādu
seno arodu iepazīšanu un atpūtu
dabā.
Tāpat šovasar turpinās senās
Atzeles zemes apceļošanas akcija, par kuru vairāk informācijas
skatiet akcijas mājaslapā http://
atzele.wordpress.com. Aicinām
ikvienu
vasaras
brīvdienās
iesaistīties akcijā!
Tūrisma informācijas centrā

vasaras

(TIC) šovasar visvairāk apmeklētāji interesējas par dažādiem
tūrisma
apskates
objektiem
– lauku saimniecībām, amatnieku darbnīcām un atpūtu
dabā Ziemeļlatgalē, kā arī,
apceļojot pierobežas novadus,
tiek jautāts par naktsmītnēm un
pasākumiem mūsu pusē. Arvien
vairāk saņemam informāciju no
dažādām tūrisma aģentūrām,
ka tās organizē braucienus pa
Ziemeļlatgali un sazinās ar TIC, lai
precizētu maršrutus un saņemtu
ieteikumus par konkrētiem objektiem. Ceļotāju maršruti arvien
biežāk ved tieši gar pierobežu
– no Alūksnes caur Balviem un
Viļaku uz Kārsavu un Rēzekni.
Pozitīvi ir tas, ka novada
tūrisma informācijas lapā www.
turisms.balvi.lv
apmeklētāju
skaits (01.01.2014. - 30.06.2014.)
ir pieaudzis par 46 % salīdzinot
ar tādu pašu periodu pagājušajā
gādā, kā arī par 27 % pieaudzis
dažādu lapu skatījums portālā.
Par tūrisma jaunumiem Balvu
novadā un Ziemeļlatgalē sekojiet
līdz arī sociālajos tīklos – Twitter
@visitBalvi, Facebook.com/BalvuNovadaTic un Facebook.com/
Pierobeza.lv
Ineta Krakupe
Tūrisma organizatore, Balvu
novada TIC
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Pasākumi Balvu novadā
Balvu pilsētā
16.augusts - Balvu novada svētki
21.augustā no plkst.10.00 Latvijas piļu un muižu muižnieku turnīrs Balvu muižā.
23.augustā plkst.8.00 Starptautiskais Amatnieku tirgus laukumā pie Balvu Kultūras un atpūtas centra.
No 23. – 24. augustam Balvu muižas koncertzālē notiks 15. Kamermūzikas festivāls. 23.augustā plkst. 17.00
- festivāla atklāšanas koncerts. VIGILIA (gregoriskie dziedājumi un agrīnā daudzbalsība). SCHOLA CANTORUM RIGA, mākslinieciskais vadītājs Guntars Prānis.
28. augustā plkst.13.00 Sociālā dienesta pagalmā (Raiņa 52) pagalma svētki „Prieks un jautrība”.
30.augustā plkst.22.00 diskoballe kopā ar DJ no „Ananasa” Balvu pilsētas parka estrādē.
No 20.augusta Balvu novada pašvaldības Sociālajā dienesta 3.stāva zālē skatāma Evas Vinogradovas
gleznu izstāde.
Bērzkalnes pagasts
23.augustā plkst.10.00 Bērzkalnes pagasta sporta svētki, plkst.20.00 diskoballīte, muzicē Dj Ingars.
Briežuciema pagasts
27.augustā plkst. 11.00 pie skolas notiks Baskāju trasītes ierīkošanas talka. Katram talciniekam jāatnes līdzi
viens akmens (ne lielāks par plaukstu). Līdz talkas dienai aicinām vākt priežu, egļu čiekurus, kuri jāatnes,
nākot uz talku. Čaklākajiem vācējiem balvā – gardi un sulīgi arbūzi!
Talkas noslēgumā – ugunskura zupa!
Esi laipni gaidīts! Bez vecuma ierobežojumiem! Padarīsim paši savu dzīvi interesantāku!
30.augustā svētki „Saucam kopā briežciemiešus”. Svētkos gaidīsim ne tikai sava pagasta ļaudis, bet arī
ciemiņus.
Plkst.13.00 izstādes „Briežuciems senās fotogrāfijās” atklāšana Tautas namā. Līdz 18.augustam lūgums
fotogrāfijas piedāvāt Zitai vai Sandrai.
Plkst.13.30 Suši gatavošana, cukurvates izgatavošana un baudīšana, melnbaltā fotostudija(iespēja
iemūžināt sevi, draugus, ģimeni retro stila fotogrāfijās) biedrības „Saulessvece” telpās.
Plkst.15.00 Vizināšanās ar ponijiem.
Plkst.16.00 Baskāju trases atklāšana, skrējiens pa pagastu (reģistrācija skrējienam no plkst. 15.30, var arī
pieteikties iepriekš pie Arta Logina).
Plkst.17.00 Ielu vingrotāju paraugdemonstrējumi
Plkst.17.30 dalībnieku apbalvošana. Noslēgums un muzikāli priekšnesumi Briežuciema Tautas namā.
No plkst. 13.30 būs pieejamas dārza spēles.
Plkst.22.00 balle, spēlē „Angel”. Ieeja pasākumos bezmaksas.
Krišjāņu pagasts
23.augustā Netradicionālās sporta spēles.
Kubulu pagasts
Kubulu kultūras nama mazajā zālē skatāma Zanes Koliņas fotogrāfiju izstāde” MATADATAS”.
Tilžas pagasts
  23.augustā plkst.19.00 Tilžas estrādē starppagastu un pārnovadu sadziedāšanās “Dziesmu parāde 2014”.
Hei, hei, sarosaties visi, kas var, grib un vēlas dziedāt! Dalībnieku pieteikšanās līdz 19.augustam pie kultūras
darba organizatores, vai pa tālruni 26372319. Ieejas maksa 2 EUR. Plkst.22.00 Balle kopā ar Juri Ķirsonu no
grupas OTTO. Ieejas maksa 2,50 EUR, pērkot biļeti uz pasākumu un balli 3,00 EUR.
Vectilžas pagasts
30.augustā plkst. 10.00 Vectilžas pagasta sporta svētki. Plkst. 22.00 balle, ieeja brīva.
Vīksnas pagasts
23.augustā plkst.16.00 Vīksnas pagasta sporta svētki skolas stadionā. Darbosies autoveikals, piepūšamās
atrakcijas. Plkst.22.00 Vīksnas Tautas namā sporta svētku balle ar galdiņiem. Muzicēs Kaspars Maks. Ieeja
2.00 EUR.
Sporta pasākumi
16.augustā Balvu novada svētku laikā norisināsies arī Latvijas Minifutbola čempionāts MĪTAVA OPEN
2014 Balvu atlases posms Balvu pilsētas stadionā.
Seko līdzi sporta aktivitātēm Twitter konts: @balvu_sc
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