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Ziemassvētki dod cerību, ticību un arī apņēmību
mums pašiem kļūt labākiem gan savās domās,
gan darbos. Lai gada gaišākajos svētkos Jūs priecē
patiesā labestībā teikti vēlējumi, lai Jaunais gads
paver durvis veiksmei, labiem darbiem, baltām
domām un mīlestībai!

Gaišus un priecīgus Ziemassvētkus un
laimīgu Jauno gadu!

Aicinām parādniekus no
10. līdz 30. decembrim nodot
grāmatas, jo šajā laikā bibliotēkā
netiks iekasēta savlaicīgi nenodoto grāmatu kavējuma nauda.
Balvu Centrālā bibliotēka aicina bibliotēkas lasītājus izmantot
šo iespēju!

Pārcelta darba diena
Sakarā ar Vecgada un jaungada dienu un pamatojoties uz
LR Darba likumu, Balvu novada
pašvaldībā 2015.gada 2.janvāris
ir noteikta brīvdiena. Savukārt
10.janvāris būs darba diena.

Rūķi aicina uz Ziemassvētku eglīti
22.decembrī plkst.11.00
Balvu
pamatskolas
zālē
(Partizānu ielā 16)
Ziemassvētku eglīte bērniem
ar īpašām vajadzībām

Lai Jaunais gads sākas
bez parādiem!

Balvu novada Domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis

Biedrības „Ezermala 1” biedri tiek aicināti samaksāt biedru naudu un veikt elektrības
maksājumus līdz šī gada beigām,
lai Jauno gadu uzsākam bez
parādiem!

Miera pilnus Ziemassvētkus
Ziemassvētku
gaidīšanas
laikā, kad varbūt vairāk nekā
citreiz aizdomājamies par šo
svētku nozīmi tieši garīgajā ziņā,
12.decembrī Balvu novada Domes
priekšsēdētājs Andris Kazinovskis uz tikšanos bija uzaicinājis
Balvu novada visu konfesiju
garīdzniekus.
Šajā tikšanās laikā novada
vadība un garīdznieki atskatījās
uz paveikto 2014.gadā, apsprieda
nākamā gada ieceres, tika pateikts
paldies, kā arī gūta ticība, spēks un
enerģija jaunam darba cēlienam.
Daudz tika runāts par mieru, par
ģimeniskajām vērtībām, par novadu.
„Priecājos,
ka
šodien
pārstāvētas trīs Balvu novada
galvenās konfesijas – katoļu
prāvesti, luterāņu mācītāji un
pareizticīgo mācītājs”, uzrunājot
garīgās dzīves pārstāvjus, teica
Andris Kazinovskis. „Vislielākā
pateicība par tiem aizlūgumiem,
kas ir par mūsu novada cilvēkiem,
protams, par visas Latvijas
iedzīvotājiem un arī par novada
vadību. Mūsu svarīgākais uzdevums ir strādāt, lai iedzīvotāji
dzīvotu saticībā. Arī jūsu darbs un
darbība ir vērsta uz to. Šīs lietas ir
ļoti svarīgas un mums tās saskan.
Pateicoties abpusējai atsaucībai
un sadarbībai, mēs šo kopīgo darbu daudzas reizes varam veikt arī
kopīgi.”
Balvu novada pašvaldības
izpilddirektore Inta Kaļva pateicās
garīdzniekiem par lielo darbu, par
labestīgo attieksmi un atsaucību.
“Pasākumos jūs labprāt grib
redzēt un dzirdēt. Šobrīd ticība

Ziemassvētkos bez soda
naudas

Biedrības valde

Mobilais mamogrāfs

No kreisās: M.Vaickovskis, J.Boldāns,I.Kaļva,A.Budže, A.Kindzuls, E.Alpe, M.Klušs, A.Kazinovskis, F.Šneveļs,
S.Prikulis
Dievam, ticība saviem spēkiem ir
ļoti svarīga. Tas ir ļoti liels darbs,
ko jūs ikdienā darāt. Cilvēks, kurš
atnāk uz baznīcu, aiziet no tās apgarots un miera piestrāvots.”
Arī Balvu novada Domes
priekšsēdētāja vietnieks Juris
Boldāns un Iepirkumu komisijas
priekšsēdētājs Aivars Kindzuls
izteica pateicību garīdzniekiem
par sadarbību, kā arī pārrunāja
ikdienā pieredzēto un apmainījās
ar viedokļiem par aktuālajiem
jautājumiem šobrīd pasaulē,
Latvijā un novadā.
Bīskaps Einārs Alpe: „Es iekāpu
mašīnā, ieslēdzu aizdedzi un tur
rāda “Service jetzt”, kas nozīmē,
ka kaut kas ir jādara tūlīt pat. No
vienas puses ir ļoti labi, ka tagad
tā tehnika ir tāda, ka to atgādina,

savādāk mēs varētu kaut ko
aizmirst un tas var aizvest pie
kaut kā bēdīga vai sarežģīta vēlāk.
Cik šodien ārā ir grādi? Nulle.
Ko nozīmē nulle grādi? – tas nav
ne pluss, ne mīnuss, ne silts, ne
auksts – no vienas puses. Bet no
otras puses, vai mēs, piemēram,
varam ko dārzā iestādīt, vai varam
peldēties vai sauļoties, ja ir nulle
grādi? Nevaram. Ja cilvēkam ir
nulle naudas, tas nozīmē, ka viņš
nevienam nav parādā, jo viņam
nav mīnus viens, un tajā pašā laikā
viņš nevar neko atļauties, viņš ir uz
nulles. Un tas nozīmē, ka šis nulles
punkts ir jāizkustina. Cik labi, ka
nāk Ziemassvētki, un Dievs mums
decembrī atgādina - tā kā mums
šodien “Service jetzt”- Kristus nāk,
Kristus piedzimšana tuvojas! Tas

nozīmē, ka es varu vai man ir kaut
kas šajā sakarā jādara, ka man ir
no šīs nulles punkta jāizkustas,
un man jāizkustās uz augšu,
uz priekšu, pretī gaismai, pretī
debesīm, pretī Kristus nākšanai,
pretī Dieva mīlestībai.
Viena ļoti laba doma no
grāmatas, kuru esmu šajā mēnesī
izlasījis: “Lai Dievs pie cilvēka
varētu atnākt, cilvēkam vispirms
ir jāatnāk pašam pie sevis. Citiem
vārdiem sakot, ja mēs paskrienam
garām paši sev, pavisam droši mēs
paskriesim garām arī Dievam. Nevis Dievs mums, bet mēs viņam.
Tādēļ ir ļoti, ļoti svarīgi, ka mēs
atrodam laiku sevī ieskatīties,
sevī ieklausīties, palikt klusumā,
Turpinājums 4.lpp

Sievietes tiek aicinātas veikt
krūšu izmeklējumus tuvāk savai
dzīvesvietai - Veselības Centrs 4
mobilajā mamogrāfā, kas ieradīsies
19. un 20. janvārī.
Pie Izglītības pārvaldes,Sporta
iela 1.(Blakus tirgus laukumam)
Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc iepriekšēja
pieraksta!!
•
Sievietēm,
kuras
ir
saņēmušas uzaicinājuma vēstuli
no Nacionālā veselības dienesta
Valsts skrīninga programmas ietvaros izmeklējums ir bez maksas
(uzaicinājuma vēstule ir derīga 2
gadus kopš iesūtīšanas datuma).
•
Ar ģimenes vai ārstējoša
ārsta norīkojumu - izmeklējums
maksā EUR 2.85
•
Ar ģimenes ārsta vai
ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram
NAV līgumattiecību ar Nacionālo
veselības dienestu - PAR MAKSU.
Pieraksts notiek pa telefoniem
67 14 28 40 un 27 86 66 55
Sīkāka informācija www.mamografija.lv vai uz e-pastu info@
mamografija.lv

Peldbaseina darba laiks
2014.gada nogalē
22., 24., 29., 31.decembrī –
slēgts
23., 26.,27., 28., 30. decembrī
no 09:00 – 22:00
25.decembrī no 14:00 – 22:00
2015.gada 1.janvārī – slēgts

“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
Tuvojas gada nogale, svētki un pasākumi, kam gatavojas arī
pašvaldība un iestādes. Paralēli tam visam, norit arī nākošā gada budžeta
projekta sagatavošanas process. Tāpat kā iepriekšējos gados, arī šogad
cenšamies rūpīgi izvērtēt katras iestādes finanšu vajadzības.
Pēc provizoriskajiem datiem, ko piedāvā valdības sagatavotais
budžeta projekts, Balvu novadam nākošajā gadā budžeta ienākumu
sadaļa varētu pieaugt par 200 tūkstošiem eiro.
Bet no otras puses, valdības un Saeimas pieņemtais lēmums par
minimālās algas paaugstināšanu līdz 360 eiro mēnesī prasīs ievērojamus
pašvaldības budžeta papildus līdzekļus. Aprēķini liecina, ka tam būtu
nepieciešams vairāk nekā 300 tūkstoši eiro. Matemātiski redzam, ka
valdības prognozētais ieņēmumu pieaugums nesedz līdzekļus, kas
nepieciešami minimālo algu palielināšanai. Tas nozīmē, ka līdzekļi būs
jāplāno no citām budžeta pozīcijām, lai minimālās algas palielinātu.
Diemžēl pašvaldībā un tās iestādēs strādājošo algas tiešām nav augstas. Aptuveni puse darbinieku saņem minimālo algu. Tas ir skumji, bet
kopējo algu būtisku paaugstināšanu mēs nevarēsim atļauties. Protams,
tiek rēķināts, analizēts, cik papildus līdzekļi ir nepieciešami, lai kaut nedaudz, par 2-5%, kopējās algas palielinātu arī pārējiem pašvaldības darbiniekiem. Šie varianti tiks piedāvāti deputātiem, izskatīti, un lielā mērā
deputātu viedokļi un balsojums noteiks lēmumu par algu palielināšanu,
vai nē.
Pirmais uzdevums, sastādot budžeta projektu līdzīgi kā iepriekšējos
gados, ir nodrošināt minimālos izdevumus visām iestādēm, t. i. darbinieku algas, komunālos, saimnieciskos izdevumus, lai iestādes visu
nākamo gadu varētu veikt savas funkcijas. Attīstības budžetu plānojam
pieņemt, veicot budžeta grozījumus pavasarī vai vasaras sākumā, kā tas
ir darīts pēdējos gadus. Šāda veida pieeja budžeta plānošanai ir devusi
stabilitāti un prognozējamību. Ja ieņēmumi veiksmīgi pildīsies, tad tos
varēsim paredzēt dažādiem attīstības pasākumiem – remontiem, transportam, projektiem u.tml. Ja pēc šāda principa mēs nebūtu rīkojušies
šogad, tad šī gada beigās būtu spiesti izdevumu daļu samazināt,
kas savukārt iestādēs un sabiedrībā radītu lielu neapmierinātību un
neizpratni, jo gada sākumā valdības prognozētie ieņēmumi Balvu novadam nav piepildījušies.
Tas pierādīja, ka šāda budžeta plānošana – sagaidot, kad pildās
ieņēmumi, un tad paredzot izdevumus budžeta grozījumos – ir sevi attaisnojusi un radījusi stabilitāti visiem – gan iestādēm, gan pašvaldībai
kopumā.
Vēlētos minēt arī par projektiem, kas attiecas konkrēti uz biedrībām.
Priecē, ka nevalstiskās organizācijas ir kļuvušas aktīvas, izstrādā projektus, startē konkursos. Tomēr projektu līdzfinansējums lielākoties tiek
lūgts pašvaldībai. Ja strikti skatās, tad pašvaldībai sākotnēji ir jāveic
savi tiešie pienākumi, kas saistās ar pašvaldības iestāžu uzturēšanu,
funkciju un pakalpojumu nodrošināšanu, kā to paredz likumi. Patiesībā
biedrībām mēs nedrīkstam piešķirt līdzekļus, valsts tiesiskās uzraudzības
institūcijas to uzskata par pārkāpumu, par līdzekļu izšķērdēšanu. Tādēļ
pašvaldības nostāja ir tāda, ka visi biedrību projekti, kuri lūdz pašvaldības
līdzfinansējumu, tiek izvērtēti. Protams, ja pašvaldība nespēj nodrošināt
finansējumu kādu objektu vai pasākumu realizēšanai caur savām
pašvaldības iestādēm, to var darīt biedrības. Lai tas būtu juridiski pareizi, pašvaldībai jāslēdz līgums ar biedrību par konkrēta pakalpojuma
nodrošināšanu. Tādā veidā pašvaldība deleģē biedrībai kādu pakalpojumu. Šogad biedrībām tika piešķirts pašvaldības līdzfinansējums 16 011
eiro apmērā, par ko tika realizēti vairāki projekti, kurus iniciēja biedrības,
bet līdzfinansēja pašvaldība, piemēram, uzstādīta strūklaka Balvu ezerā,
izveidota Represēto piemiņas vieta Kubulos, iekārtotas Balvu Bērnu
un jauniešu centra telpas un citi projekti. Nākamajā gadā sekosim
līdzi, lai šis princips tiktu ievērots. Atsevišķas biedrības sāk uzskatīt, ka
ikviens projekts vai aktivitāte no pašvaldības puses ir obligāti jāatbalsta.
Tas ir maldīgs uzskats. Protams, biedrības atbalstīsim arī turpmāk, bet
ievērojot iepriekšminētos nosacījumus. Finansējuma piešķiršana notiks
tiem projektiem, kurus pašvaldība uzskatīs par sabiedrībai vajadzīgiem
un svarīgiem.
Veicot kopējo budžeta analīzi, tiks izskatīta katra iestāde un
institūcija, izvērtēts šī gada līdzekļu izlietojums. Sasummējot iestāžu
ieņēmumus un izdevumus, veidosim budžeta projektu, ko ceram pabeigt janvārī un izskatīt janvāra Domes sēdē.
Tā kā tuvojas Ziemassvētki un Jaunais gads, no sirds visiem novada
iedzīvotājiem novēlu sirdsmieru, saticību ģimenē, veselību, veiksmi,
savstarpēju iecietību un sadarbību! Kristus dzimšanas svētki ir labestības
un miera svētki ikvienam no mums, visai tautai un pasaulei kopumā.
Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!

11.decembra
Domes sēde
Šī gada 11.decembrī notika kārtējā Domes sēde, kurā
kopumā tika izskatīts 51 jautājums.
Informatīvajā daļā Balvu novada pašvaldības iestāžu vadītāji
ziņoja par paveikto 2014.gadā un
iecerēm 2015.gadā.
Domes sēdē piedalījās 13
deputāti – Andris Kazinovskis,
Normunds
Dimitrijevs,
Juris
Boldāns, Aivars Kindzuls, Aigars
Pušpurs, Egons Salmanis, Valdis
Zeltkalns, Arvīds Raciborskis,
Pēteris Kalniņš, Sarmīte Cunska,
Ināra Ņikuļina, Svetlana Pavlovska
un Dmitrijs Usins.
Par nekustamo īpašumu
Balvu novada Domes sēdē
lēma par nekustamā īpašuma
nodošanu atsavināšanā Lazdulejas un Tilžas pagastos, par
nekustamā īpašuma izveidošanu
un atsavināšanu Balvu pagastā,
par Balvu novada pašvaldībai
piekrītošajām zemes vienībām,
par Balvu novadā esošo zemes
vienību ieskaitīšanu rezerves
zemes fondā, par nosaukuma
piešķiršanu valstij piekritīgajiem
zemes īpašumiem Lazdulejas
un Bērzpils pagastos, par zemes
nomas līguma izbeigšanu Tilžas
pagastā, par zemes nomu Tilžas,
Vectilžas pagastos un Balvu
pilsētā, par zemes nomas līguma
pagarināšanu Bērzkalnes pagastā,
par nekustamo īpašumu sadali Briežuciema un Bērzkalnes
pagastos, par zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Bērzpils
pagastā, par nekustamā īpašuma
lietošanas mērķa maiņu zemes
vienībai Bērzpils pagastā, par
nedzīvojamo telpu Tautas ielā
14A, Nr.5 un nedzīvojamās telpas daļas Bērzpils ielā 1A Balvos
nomas līguma pagarināšanu, par
zemes nomas līgumu noslēgšanu
ar Balvu Romas katoļu draudzi un
par dzīvojamās mājas un palīgēku
Tilžas
pagastā
reģistrēšanu
zemesgrāmatā.
Par izsolēm
Deputāti apstiprināja zemesgabala-starpgabala Baznīcas iela
18A, Balvi, Balvu novads izsoles
rezultātus, grozījumus Balvu novada Domes 2014.gada 16.janvāra
lēmumā „Par daudzdzīvokļu
dzīvojamās
mājas
Mežvīni,
Egļuciems, Lazdulejas pagasts,
Balvu novads, dzīvokļa īpašuma
Nr.16”. Atcēla
Balvu novada
Domes 2014.gada 13.novembra lēmumu „Par nedzīvojamo
telpu - garāžas Nr.19 Ezera ielā
37B, Balvos, Balvu novadā nomas
līguma slēgšanu” un apstiprināja
nedzīvojamo telpu- garāžu Ezera
ielā 37B, Balvos, Balvu novadā
nomas maksu, nomas līgumu un
izsoles noteikumus.
Par komisiju izveidošanu un
izmaiņām
Domes sēdē tika lemts par
Balvu novada lauksaimniecības
zemju darījumu uzraudzības
komisijas
ievēlēšanu,
par
Medību koordinācijas komisijas izveidošanu, ievēlēšanu un
nolikuma apstiprināšanu, kā
arī par izmaiņām Balvu novada
pašvaldības Zemes komisijas
sastāvā.
Par
saistošo
noteikumu
pieņemšanu

Domes deputāti lēma par
saistošo noteikumu Nr.13/2014
“Mājas
(istabas)
dzīvnieku
turēšanas
noteikumi
Balvu
novadā” pieņemšanu, kuri nosaka mājas (istabas) dzīvnieku
turēšanas
un
klaiņošanas
novēršanas kārtību Balvu novada
administratīvajā teritorijā. Šie
noteikumi paredz, ka vienreizēja
mājas dzīvnieku nodeva Balvu
novadā par suni būs EUR 5, bet par
kaķi EUR 3. Šo saistošo noteikumu
mērķis ir, pirmkārt, reglamentēt
mājas dzīvnieku turēšanu un
identificēšanu, otrkārt, samazināt
mājas dzīvnieku radīto traumu
skaitu un novērst iespējas inficēties
ar trakumsērgu un slimībām, kas
kopējas mājas dzīvniekiem un
cilvēkiem, treškārt, novērst zaļo
stādījumu bojāšanu, sekmēt teritorijas sakoptību, veicināt sanitāri
higiēniskās situācijas uzlabošanu
Balvu novadā un ceturkārt,
panākt vienotu mājas dzīvnieku
reģistrāciju, noteikt dzīvnieku
turēšanas nodevas apmērus, to
iekasēšanas kārtību. Saistošie
noteikumi ir saistoši Balvu novada
administratīvajā teritorijā visām
fiziskām un juridiskām personām,
kuras tur mājas dzīvniekus.
Par finansēm
Deputāti atbalstīja dalību
Eiropas
Savienības
Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai
(ELFLA)
programmas projektu konkursā un
līdzfinansējuma nodrošināšanu
projektam „Vokālās studijas izveide Balvu Bērnu un jauniešu
centrā”, dalību ELFLA programmas projektu konkursā un
līdzfinansējuma nodrošināšanu
projektam „Inovatīvu pakalpojumu attīstīšana jauniešu un bērnu
brīvā laika kvalitātes uzlabošanai
Balvu Centrālajā bibliotēkā” un
dalību projektu konkursā ELFLA
programmas pasākumā „Lauku
ekonomikas
dažādošana
un
dzīves kvalitātes veicināšana
vietējo
attīstības
stratēģiju
īstenošanas
teritorijā”
un
līdzfinansējuma nodrošināšanu
projektam „Aprīkojuma iegāde
Balvu pamatskolas jauniešu klubam “Erudīts””.
Tika grozīti maksas pakalpojumu cenrāži Balvu Valsts
ģimnāzijā, Balvu pamatskolā
un Balvu Profesionālajā un
vispārizglītojošajā vidusskolā. Šie
grozījumi attiecās galvenokārt uz
skolu virtuvju telpu nomu.
Deputāti ļāva dzēst nekustamā
īpašuma nodokļa parādu divām
fiziskajām
personām
sakarā
ar personu nāvi Tilžas pagastā
par kopējo summu EUR 70.00,
sakarā ar personas nāvi deputāti
ļāva dzēst arī Balvu novada
pašvaldības Sociālā dienesta debitora parādu, par komunālajiem
pakalpojumiem par kopējo summu EUR 20.07 un pamatojoties
uz LR likuma “Par nodokļiem un
nodevām” 25.panta trešo daļu, kas
nosaka, ka pašvaldību budžetos
ieskaitāmā nekustamā īpašuma
nodokļa parādus, kā arī ar tiem
saistītās nokavējuma naudas un
soda naudas gadījumos, kad
nodokļu maksātājiem juridiskās
personas maksātnespējas procesa lietā — ja ar tiesas nolēmumu
ir izbeigts juridiskās personas
maksātnespējas process, pabeidzot bankrota procedūru, dzēš
attiecīgā pašvaldība un ņemot
vērā publikāciju laikrakstā „Latvi-

jas Vēstnesis”: 22.05.2014., Nr.98,
Komercreģistra ziņas par SIA
„INREM” likvidēšanu 19.05.2014,
tika nolemts dzēst nekustamā
īpašuma nodokļa parādu SIA
„INREM” par kopējo summu EUR
788.45.
Deputāti lēma par nekustamā
īpašuma nodokļa parāda par
kopējo summu
EUR 1407.47
piedzīšanu no SIA “Draiveri”.
Par ziedojumiem
Tika nolemts pieņemt ziedojumu Balvu novada pašvaldības
iestādei „Pansionāts „Balvi”” un Balvu Mākslas skolai, kā arī apstiprināti
Balvu novada pašvaldības noteikumi Nr.8/2014 „Dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas, izlietošanas
un uzskaites kārtība Balvu novada
pašvaldībā”.
Par sociālajiem pabalstiem
Domes sēdē deputāti atbalstīja sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu vienai personai un vienreizējos sociālos
pabalstus bērniem invalīdiem
saldumu paciņas iegādei EUR
5,00 apmērā vienam bērnam un
pakalpojuma „Aprūpe mājās”
klientiem dāvanu iegādei EUR
10,00 apmērā vienai personai,
kuru dzīvesvieta deklarēta Balvu
novada pašvaldībā.
Tāpat deputāti atbalstīja arī
vienreizējā materiālā pabalsta izmaksu Balvu novadā deklarētajām
politiski represētajām personām,
katrai EUR 20.00 apmērā no
sociālo
pabalstu
paredzētā
finansējuma.
Par atbrīvošanu no amata
Saskaņā ar LR Darba likuma
100.panta ceturto daļu (darbinieka uzteikums) Domes sēdē tika
nolemts atbrīvot Lidiju Ločmeli no
Briežuciema pamatskolas direktores amata ar 2014.gada 22.decembri (pēdējā darba diena).
Par grozījumiem pašvaldības
noteikumos
Deputāti atbalstīja grozījumus
Balvu novada pašvaldības 2014.
gada
9.oktobra
noteikumos
Nr.6/2014 “Tirgus izpētes kārtība
Balvu novada pašvaldībā”.
Par komandējuma piešķiršanu
Domes sēdē deputāti lēma
komandēt Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāju
Andri Kazinovski uz Strasbūru,
Francijā no 2014.gada 15.decembra līdz 2014.gada 18.decembrim
(ieskaitot). Komandējuma mērķis
– Eiropas Parlamenta informatīvais
apmeklējums
Balvu novada Domes sēdes
informatīvajā daļā uzstājās Balvu
novada pašvaldības Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes
vadītāja Nora Apine, viņas vietniece kultūras jomā Iveta Tiltiņa,
Balvu Kultūras un atpūtas centra
direktore Anita Strapcāne, Balvu
Centrālās bibliotēkas direktore
Ruta Cibule, Balvu Sporta skolas
direktore Ludmila Beļikova, Balvu Sporta centra vadītājs Edgars
Kaļva, Balvu novada pašvaldības
Būvvaldes būvinženiere Anita Avotiņa un Balvu novada
pašvaldības Policijas priekšnieks
Ēriks Ločmelis. Par šo iestāžu
2014.gadā paveikto aprakstīsim
nākamajos Balvu Novada Ziņu
numuros.
Sīkāk ar Balvu novada Domes
lēmumiem var iepazīties www.balvi.lv sadaļā Pašvaldība/Normatīvie
akti un attīstības plānošanas dokumenti/Lēmumi
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Balvu Kultūras un atpūtas centram – 60!
Gatavojoties Balvu Kultūras un
atpūtas centra 60 gadu jubilejai,
kura tiks atzīmēta šī gada decembra nogalē, caur faktiem un atmiņu
stāstiem turpinām iepazīt mūsu
namu.

„Īstais cilvēks īstajā vietā” – tā
par Balvu Kultūras un atpūtas centra direktori Anitu Strapcāni teikuši
novada kultūras darbinieki, piesakot viņu Balvu novada Domes
Atzinības raksta saņemšanai.
To, kā tad Anita jūtas savā vietā
un kāda ir viņas ikdiena, uzzināju
vēlā pēcpusdienā ar viņu tiekoties „namiņā”, kā Balvu Kultūras un
atpūtas centru mīļi dēvē Anita.
Par Balvu Kultūras un atpūtas
centra direktori Anita sāka strādāt
2007.gada 8.martā. Bet viss sākās
jau pirms tam, kad toreizējais direktors Agris Grāmatiņš uzrunāja
viņu organizēt pasākumus. „Tajā
laikā strādāju Balvu pamatskolā
par
skolotāju,
organizēju
pasākumus un aktivitātes skolā,
ko Agris noteikti bija pamanījis.
Viņš mani uzrunāja, aicināja
noorganizēt kādu pasākumu. Es
visu apdomāju, iedegos un sev
teicu: „Kāpēc ne?”Tomēr Agris
kavējās ar zvanu.Bet mani šī doma
bija tā aizrāvusi, ka es pati par
sevi atgādināju – piezvanīju un
jautāju, vai varu pamēģināt? Tā
es nokļuvu šajā namiņā,” stāsta
Anita, piebilstot, ka pirmais
viņas organizētais pasākums bija
„Anekdošu šovs”: „Likās, ka tajā
laikā, tajā brīdī kultūras dzīve
bija pasīva, uz namu nāca maz
cilvēku. Gribējās publiku ar kaut
ko ieinteresēt. Radās doma par
„Anekdošu šova” organizēšanu.
Meklēju dalībniekus, iedrošināju,
centos pārliecināt, ka viss izdosies un 10 cilvēki atsaucās. Tika
izplatīta informācija, afišas. Tā
rezultātā mērķis, šķiet, tika sasniegts - pasākuma vakarā nams
bija pilns.”
Jautājot, kā rodas idejas,
iedvesma radīt svētkus, Anita
neslēpj, ka kaut kāda daļa talanta
un radošuma ir likta šūpulī: „Ne
katrs cilvēks var sarīkot un novadīt
pasākumu. Tas talants noteikti jau
ir iedots. Ir vajadzīga arī mīlestība
uz darbu, tas ir jāmīl un tajā ir
jābūt iekšā ar sirdi un dvēseli.Bet
radošums vispār kaut kā atnāk.
Gadās, ka pasākums jau ir tuvu,
bet scenārija vēl nav, vienkārši nav,

bet tad no rīta piecelies un pēkšņi
prātā ienāk viena frāze, viens
vārds un viss top. Tāpat bieži vien
ir ar runām. Tās es vienmēr gatavoju, pierakstu, piedomāju pie
tā, kāda sabiedrība to klausīsies.”
Anita atklāj, ka radošākas viņai
ir rīta stundas, kad ir viena un
apkārtējie vēl guļ. Bet idejas var
ienākt prātā arī vakaros, naktīs,
tādēļ Anitai vienmēr pa rokai ir
rakstāmais un blociņš, kur savas
domas pierakstīt, lai neaizmirstas.
Ikviens, kurš pazīst Anitu, zina,
ka viņa ir enerģiska un vienmēr
pozitīvi noskaņota, ko nenoliedz
arī pati: „Enerģijas man ir daudz,
darbu es mīlu un man patīk
daudz strādāt. Brīvdienas nepatīk,
izņemot vasaru, kad ārā viss ir zaļš
un saulains, bet ziemā brīvdienās
bieži esmu namā. Te es uzturos
biežāk nekā mājās. Ticu tam, ka
Dievs mūs vada un palīdz, ticu,
ka man ir sargeņģelis, uz kuru es
paļaujos un viss notiek.”
Pozitīvs ir arī Anitas skatījums
uz jaunatni un kultūras nama
apmeklētājiem: „Sabiedrībā mēs
bieži dzirdam negatīvas atsauksmes par jauniešiem – neprot
uzvesties, kaut ko izjauc utt. Bet
es uzskatu, ka jaunieši, kuri ienāk
namā, ir jauki, prot atpūsties,
parunāt. Prieks, ka mēs viņus esam
pieradinājuši pie nama kārtības.
Viņi pasākumos ir kulturāli,
agresivitāte nav vērojama, ir
pieklājīgi, uz pasākumiem ierodas sakoptās drēbēs un apavos,
virsdrēbēs neiet zālē, aizrādījumus
pieņem, respektē un izpilda, prot
sveicināties.
Bet kopumā, ja runā par
iedzīvotājiem, man šķiet, ka viņi ir
kļuvuši un kļūst aizvien prasīgāki.
Gadu no gada mēs esam
domājuši par katru pasākuma
apmeklētāju - lai viņam būtu labi,
lai būtu apmierināts ar pasākumu,
lai ir guvis labas emocijas. Šādā
formā strādājot, mēs arvien vairāk
jūtam, ka latiņa ir jāceļ augstāk un
augstāk, bet finansējums ir tāds
kāds tas ir, tādēļ cenšamies visu
darīt saviem spēkiem.Apzinos, ka
Balvu novads uz citu novadu fona

Balvu Kultūras un atpūtas
centrs būtu tikai ēka, ja to neveidotu un nevadītu komanda.
Namā strādā 14 darbinieki:
Aija Putniņa ir kultūras
menedžere. Balvu Kultūras un
atpūtas centrā strādā kopš 2010.
gada. 1.janvārī būs 5 gadi.
Liene Šaicāne Balvu Kultūras
un atpūtas centrā strādā 7 gadus. Pašlaik ieņemamais amats –
mākslinieks, noformētājs.
Gints Grīslis ir skaņu operators. Namā strādā no 2008.gada.
Ivars Saide (tas pats Čivix) –
strādā par skaņu operatoru no
2008.gada.
Dzintra
Kokoreviča
ir
apkopēja – dežurante, kura namā
strādā 4 gadus.
Vaira Resne ir Balvu Tautas
teātra mākslinieciskā vadītāja.
Balvu Kultūras un atpūtas centrā
strādā kopš 1972.g.1.septembra –
42 gadus.
Roberts Strapcāns ir saimniecības daļas vadītājs, kurš darbu

namā uzsāka 2007.gadā.
Daiga Lukjanova – pasākumu
organizatore, kura pavisam nesen
uzsākusi darbu darbu Kultūras
un atpūtas centrā. Nostrādāti 2
mēneši.
Vita Vāciete – Balvu Kultūras
un atpūtas centra lietvede jau 5
gadus.
Lelde Niedra – noliktavas
pārzine, kura namā strādā piecus
gadus.
Ingrīda Circene – apkopēja,
kura namā strādā no 2000.gada –
14 gadus.
Ilga Oplucāne jau 38 gadus
strādā Balvu Kultūras un atpūtas
centrā. Mākslinieciskā vadītāja.
Aivars Skangalis - sētnieks no
rudens
Anita Strapcāne – Balvu Kultūras un atpūtas centra direktore
kopš 2007.gada 8.marta.
• Ko viņiem nozīmē Balvu Kultūras un atpūtas centrs?
Aija: Šobrīd tā ir mana dzīve,

No kreisās: L.Niedra, L.Šaicāne, V.Resne, I.Oplucāne, A.Putniņa, A.Strapcāne, R.Strapcāns, I.Circene, D.Lukjanova,
Dz.Kokoreviča, V.Vāciete. Pirmajā rindā no kreisās: I.Saide, G.Grīslis.
ir īpašs ar to, ka iedzīvotājiem kā to dara režisors. Es vairāk ir vienādi, jo visos pasākumos
vairākums pasākumu ir bez- domāju, kā man pasākums pa- iesaistās visi un strādā visi,
maksas. Vai tas ir pareizi? – par tiks, ja es būtu skatītājs. Domājot neatkarīgi no ieņemamā amata.
to var diskutēt. Tomēr maksas par jebkuru pasākumu, skatos to
Uz jautājumu, kas ir tas
pasākumos ir labāka gaisotne un no apmeklētāja puses. Bet rīkot piedzīvotais namā, kas mūžam
atmosfēra, labāka uzvedība. Šādi pasākumus nav manos darba paliks atmiņā, ceru sagaidīt kādu
pasākumi disciplinē un organizē pienākumos, to daru, lai palīdzētu jautra atgadījuma vai pasākuma
cilvēkus.”
kolēģēm, jo svētku klāsts ir tik stāstu, tomēr dzīvē un darbā ir arī
Anitai jautāju, vai arī pašai plašs un darba apjoms ir tik liels, neveiksmes.
sanāk apmeklēt un baudīt ka iesaistoties darbā šādā formā,
„Vienmēr atcerēšos, kā es savā
pasākumus. „Baudīt pasākumu es palīdzu, es daru labu, svētīgu kabinetā raudāju uzreiz pēc Valsts
– tāds vārdu salikums man vairs darbu, tas taču ir lieliski!,,
svētku pasākuma, kad pievīla tehnepastāv. Nevienu pasākumu
Viens domā kā režisors, otrs - nika un pasākums neizdevās, tāds
nebaudu, esmu vērtētājs. Katrā kā pasākuma apmeklētājs, trešais kā mums bija iecerēts. Tas bija
pasākumā nervozēju, vai ie- – kā noformētājs...Un šeit veido- 2.vai 3.gads, kā es te strādāju. Bet
degsies lampa, vai nolaidīsies jas komanda. Komanda, kur viens šī pieredz māca. Tehnika tomēr
aizkars, vai tiks padota roka ir par visiem un visi par vienu. var pievilt, tas var gadīties neatkau.tml. Baudījumu pasākumos Gluži kā Balvu Kultūras un atpūtas rīgi no cilvēka. Protams, tagad
es nemeklēju un negūstu. Bet, centrā. „Vienmēr esmu teikusi, pirms visiem pasākumiem vienja tas man pašai ir paticis, tad ka man ir izcils kolektīvs, gan kā mēr vairākas reizes izmēģinām
esmu gandarīta, jo visas kļūmes, kolēģi, gan kā cilvēki un domubie- un ceram, ka pasākuma laikā viss
neizdošanos ļoti labi pamanu dri, esam kā klints” ar lepnumu izdosies. Pirms pasākumiem ar
un kritiku cenšos ņemt vērā ti- saka Anita.
kolektīvu vienmēr palūdzamies,
kai no profesionāļiem. Skatītāji
Kā ir izdevies izveidot tik un ar Dieva palīdzību mums svētki
izsaka savas emocijas, tas nav saliedētu un profesionālu koman- izdodas,” teic Anita.
vērtējums, jo ar kādu garastāvokli du un gadu gaitā to noturēt?”
Anita ir gandarīta, ka nams kļūst
nāksi uz pasākumu, visdrīzāk jautāju Anitai.
piepildītāks, ka ir pašdarbnieki,
ar tādu arī aiziesi, lai vai kā mēs
„Vienkārši pie tā piedomāju, kas nāk un darbojas: “Mums ir
censtos viņam likt aizmirsties. cenšos domāt tikai pozitīvi, jau 70 mazie tautu deju dejotāji,
Pat aizbraucot citur vienmēr neļauju negācijām ienākt namā. Ja kam priekšā ir jaunība, senioru
salīdzinu, vērtēju. Baudu vienīgi kāds ir sadrūmis, cenšos ar kolēģi vecums. Mums ir nākotne, kam
kādu ģimenes pasākumu,” stāsta izrunāties, iepriecināt. Mums ir jāļauj šeit izpausties.”
Anita, turpinot par pasākumiem, ļoti daudz tradīciju, kuras arvien
„Lielākā vēlēšanās ir, lai Latkurus pati vislabprātāk rīko: „Pašai papildinās, daudz skaistu mirkļu vijas valsts simtgadi varam svinēt
tuvāki ir izklaides pasākumi. kolektīvā. Arī regulārās otrdienas renovētā namā, ar jaunākajām
Tie, kuros var iesaistīt publiku, sanāksmes mēdz būt interesantas tehnoloģijām – skaņas un gaismas
skatītājus. Agrāk šķita sarežģīti un citādākas. Domāju par to, lai efektiem, kas pārsteigtu skatītājus!
organizēt pilsētas svētkus februārī darbiniekam patīk nākt uz darbu, Lai mūsu komanda stiprinās, lai
vai valsts svētkus novembrī, kuri strādāt, lai viņš ir ieinteresēts un darbs neizsīkst un vienmēr smaids
notika telpā. Bet gadu gaitā tam jūtas vajadzīgs, tāpat arī cenšos sejā!” vēl nama vadītāja Anita
ir iziets cauri un viss ir kārtībā. Es paslavēt, pateikt paldies,” stāsta Strapcāne.
gan nestrādāju pēc tās struktūras, Anita, piebilstot, ka visi darbinieki
Lauma Kaļva
jo lielāko daļu tās es pavadu Balvu
Kultūras un atpūtas centrā.
Liene: Tā ir mana pirmā darbavieta. Vieta, kur rodas prieks,
satiekas cilvēki, gūstam jaunas
emocijas, pieredzi, prasmi.
Gints: Otrās mājas.
Ivars: Dzīves stils.
Dzintra: Tā ir mana darbavieta, kur strādāju kopā ar jaukiem, radošiem un atsaucīgiem
kolēģiem.
Vaira: Darbs, otrās mājas.
Roberts: Prieks strādāt tādā
saliedētā komandā.
Daiga: Vieta ar vēsturi,
rītdienas noslēpumu un šodienu,
kura jābauda.
Vita: Otrās mājas, reizēm
pirmās.
Lelde: Šī ir mana trešā darbavieta, kurā strādā radoši kolēģi.
Ingrīda: Ienākot namā, man
rodas māju sajūta, droši varu teikt
– otrās mājas.
Ilga: Tā ir vieta, kur es pavadu
ļoti daudz sava laika. Vieta, par

kuru domāju. Vieta, kur satieku
visdažādākos cilvēkus.
Aivars:
Jābūt
skaistai
apkārtnei.
Anita: Mana gaišākā ēka
pilsētā. Viņu redzu mostoties
un gulstoties mājās. Ieejot ēkā,
pārņem īpaša aura un nedomājot,
sejā atveras smaids! Būts ļoti
daudzos kultūras namos, mūsējais
vismīļākais, te pat sienas runā...
• Ko darbinieki novēl savam
namam 60 gadu dzimšanas
dienā?!
Aija: Lai piepildās izsapņotie
sapņi, lai nezūd ticība un cerība,
lai valda miers un savstarpējā
sapratne!
Liene: Lai Balvu Kultūras un
atpūtas centrs iegūst jaunu izskatu, lai daudz jaunu, radošu ideju
turpmākai darbībai!
Gints: Sagaidīt renovāciju!
Ivars: Lai sapņi materializējas!
Dzintra: Veiksmi pasākumu
veidošanā, telpu renovāciju un

atsaucīgus apmeklētājus!
Vaira: Daudz Dieva žēlastības,
interesantus pasākumus, telpu
renovāciju!
Roberts: Visiem labu veselību,
ticību, cerību un mīlestību!
Daiga: Lai vienmēr, gluži kā
gliemežnīcā iekšā būtu pērles!
Vita: Daudz apmeklētāju
pasākumos! Smaidīgus, radošs,
atraktīvus darbiniekus!
Lelde: Lai pastāv daudzus gadus, lai namu apmeklē daudz,
daudz cilvēku, skatot izstādes,
klausoties koncertus un nākot
uz nama pašdarbnieku kolektīvu
pasākumiem!
Ingrīda:
Lai
netrūkst
apmeklētāju! Lai ātrāk notiek
nama renovācija!
Ilga: Lai ir gaiši, silti un radoši!
Aivars: Lai cilvēkiem te patīk
iet!
Anita: Gaismas pils, lai
tevī lejas bērnu smiekli, risinās
pieaugušo sarunas, lai tu kļūsti par
cilvēku mīļāko satikšanās vietu!
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Turpinājums no 1.lpp

no nulles punkta izkustēties, un
saprotot to, ka mums ir milzīgas
garīgas iespējas. Garīgas iespējas
mums ir daudz lielākas. Mēs nevaram ietekmēt lielos procesus,
mēs varam ietekmēt mazos procesus. Un visgalvenais process,
kas mums jāietekmē, ir mūsu
pašu dzīve! Vissvarīgāk! Bet mēs
varam arī mūsu kaimiņiem, saviem līdzcilvēkiem, cilvēkiem, ar
kuriem kopā esam saistīti, ar kuriem kopā dzīvojam, ar kuriem
kopā staigājam, arī uz viņiem
mēs varam atstāt labu ietekmi.
Bet garīgajā ziņā, manuprāt, ir
vislielākās iespējas, apzināties
un domāt, ka galvenais, par ko
mums katram jādomā, ir par savas
dvēseles glābšanu un par mūžīgo

dzīvi, nepaskriet garām mūžīgai
dzīvībai! Uz nulles punkta paliekot, debesis neviens neaizsniegs. Kā Bībelē teikts, labāk es
auksts jeb es karsts, ne remdens.
Vēlu visiem no šī nulles punkta
izkustēties!”
Tilžas Sv. Jāzepa draudzes
baznīcas prāvests Alberts Budže
svētku laikam atgādina pāvesta
Benedikta XVI ziņu: “Lai šie svētki
būtu miera pilni! Viņš bieži citē
psalmu, kur teikts, cik patīkami,
ka brāļi dzīvo mierā. Un mēs ar
šādu apņemšanos un šādu domu
arī ejam pretī Kristus dzimšanas
svētkiem.”
Turpretim Kupravas Katoļu
draudzes prāvests Felikss Šneveļs
aicina sakārtot mūsu iekšējos pasauli, katram pašam sevi. “Mēs
gribam, lai mūsu pagastam, mūsu

novadam, cilvēkiem klātos labāk.
Visa pamatā ir mūsu sirds, ja tur
būs kārtība, tad arī uz ielas būs
kārtība un arī visā sabiedrībā būs
kārtība.”
„Laicīgais un garīgais vienmēr
iet kopsolī”, teica Balvu katoļu
draudzes prāvests Mārtiņš Klušs.
“Jo nākot uz baznīcu, mēs lūdzam
svētību mūsu darbiem, lai tiem
būtu augļi. Bez ikdienas darba
mēs nevaram nopelnīt dienišķo
maizi, uzturēt sevi, pilsētu, novada iedzīvotājus. Pirmajā vietā
ir cilvēks, mēs priecājamies par
katru cilvēku, kurš nāk uz baznīcu,
tā ir atvērta ikvienam.” To pašu
uzsvēra arī prāvests Staņislavs Prikulis.
Katoļu draudzes prāvests
Mārtiņš Klušs šajos svētkos
novēlēja: “Lai mēs cilvēku vienmēr

Aicinām uz sadarbību tūrisma jomā
Noslēdzoties aktīvai tūrisma
sezonai un domājot par 2015.
gada tūrisma sezonu, Balvu novada tūrisma informācijas centrs
aicina novada uzņēmējus un
organizācijas, kuru darbība ir tieši
vai netieši saistīta ar tūrismu, būt
atvērtiem jauniem sadarbības
veidiem tūrisma jomā.
Ja vēl neesat tūrisma apritē,
bet domājat, ka jūsu piedāvātais
produkts vai pakalpojums būtu
interesants plašākai auditorijai,
tūrisma informācijas centrs aicina
pārrunāt iespējamo sadarbību.
Dažas
no
sadarbības
iespējām:

•
tūrisma
informācijas
centrā iespējams bez maksas izvietot savus informatīvos materiālus
– bukletus, kartes, skrejlapas,
kā arī izvietot jūs piedāvājuma
informāciju tūrisma portālā turisms.balvi.lv un tūrisma izdevumos (Balvu novada tūrisma kartē,
Latgales reģiona tūrisma izdevumos u.c.);
•
ja rīkojat kādu publisku
pasākumu vai esat sagatavojuši
kādu jaunu, īpašu piedāvājumu
un vēlaties plašāku publicitāti,
informējiet tūrisma informācijas
centru un ziņa tiks ievietota
mājaslapā, kā arī sociālajos

tīklos–
facebook.com/BalvuNovadaTic,
Twitter kontā @
visitBalvi, kā arī izsūtīta tūrisma
nozari pārstāvošiem plašsaziņu
līdzekļiem, interneta portāliem;
•
ja
vēlaties
saņemt
regulāru
informāciju
par
aktualitātēm tūrisma nozarē, dariet to zināmu, atsūtot e-pastu uz
turisms@balvi.lv.
Balvu tūrisma informācijas
centrs gaidīs jūsu priekšlikumus
un sadarbības piedāvājumus:
turisms@balvi.lv,
29272948,
64522597, adrese: Brīvības iela 46,
Balvi.

Dzīvojamo māju tīklu tehniskā apkalpošana
un problēmas
Balvu novada p/a „SAN-TEX”,
kā daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju apsaimniekotājs, organizē
un
veic
iekšējo
tehnisko
tīklu apkalpošanu. Aģentūra
nodrošina iekšējo aukstā un
karstā ūdensvadu, kanalizācijas,
siltumapgādes tīklu darbību.
Mūsu
apkalpošanā
ir
arī
elektroapgādes tīkli posmā no
mājas kopējā elektrības skaitītāja
līdz dzīvokļa skaitītājam. Gāzes
tīkli atrodas SIA „Latvijas propāna
gāze” pārraudzībā.
Tīklu tehnisko apkalpošanu
veic aģentūras avārijas dienests.
Katru dienu no plkst.8.00 līdz
17.00 visus izsaukumus pieņem
un reģistrē avārijas dienesta pieteikumu pieņēmēja. Pārējā laikā
zvani tiek pāradresēti uz dienesta
dežūrējošā santehniķa mobilo telefonu. Avārijas dienesta tālrunis:
64507010. Ja tiek zvanīts par citu

zvanītājam interesējošu jautājumu
vai problēmu, tad informācija tiek
nodota atbildīgajām iestādēm vai
speciālistiem.
Ikdienā vislielākās problēmas
rada dzīvokļi, kuri ir atstāti bez
uzraudzības. Tie ir gadījumi, kad ir
noplūde dzīvoklī, taču tajā tikt nav
iespējams īpašnieka prombūtnes
dēļ. Šāda dzīvokļa īpašnieka
bezatbildīgās rīcības dēļ ziemas
laikā mājas daļa var palikt bez apkures vai karstā ūdens. Problēmas
rada dzīvokļi, kuros veikti „eiro”
remonti un visas caurules ir
iebūvētas sienā zem flīzēm.
Reizēm tādos gadījumos īpašnieks
pat atsakās kaut ko atsegt, lai gan
tajā pašā laikā appludina gan savu
dzīvokli, gan apakšējo kaimiņu.
Sastopamies ar gadījumiem,
kad kanalizācijas tualetes podā
tiek iesviests viss, kas paliek pāri
no ēdieniem, gan arī pamperi

un autiņbiksītes utt. Reizēm,
iztīrot cauruļvadus, var atrast
dvieļus un apģērbu gabalus.
No pieredzes zinām, ka šajos
gadījumos visvairāk cieš pirmā
stāva iemītnieki, jo aizsērējums
notiek pagrabstāva cauruļvadu
līkumos
un
notekūdeņi,
paceļoties līmenim, plūst pāri tualetes poda malai, sabojājot gan
grīdas segumu, gan paklājus. Šādi
aizsērējumi notiek aizvien biežāk,
jo iedzīvotāji, taupot ūdeni,
rada nosacījumus kanalizācijas
aizsērējumiem.
Saviem abonentiem Jaunajā
gadā novēlam kļūt atbildīgākiem,
lai ar savu rīcību neradītu
problēmas ne sev, ne citiem, un
lai gaiši un balti Ziemassvētki!

augstu novērtēti. Alise savā vecuma grupā izcīnīja 1. vietu, kronīti
un „Sudraba kurpīti”, bet Agita
savā vecuma grupā – 2. vietu,
jāatzīmē, ka Agita savā vecuma
grupā bija vienīgā dalībniece no
Latvijas. Abas meitenes saņēma
arī dažādas dāvaniņas. Patīkams
mirklis bija pēc konkursa, kad pie
Agitas pienāca komisijas pārstāve
no Lietuvas un izteica komplimentus par viņas stila tērpu. Par
to priecājas arī Agitas mamma –
skolotāja Anita, jo šis tērps ir no
jaunās kolekcijas „Nāc līdzi”.

ir pati, pati svarīgākā šajā laikā
– tas ir bērns, kuru mēs gaidām.
Ziemassvētki ir tāds Dieva dots
laiks katram un ikvienam, kurā mēs
gaidām bērnu. Es ceru, ka mēs šo
gatavošanās laiku protam arī izmantot. Pasaulei pietrūkst miera, iesākot ar sirds mieru un beidzot ar to mieru, kā mēs ārēji visā
pasaulē sagaidām Kristus bērna
piedzimšanu. Mēs lūdzam par
mieru uz mūsu zemes robežām,
par mieru pasaulē, novadā,
pilsētā, par mieru pie mūsu
mīļajiem, pie mūsu ģimenēm un
atgriežamies atpakaļ pie sevis, jo
arī mēs esam daļa no sabiedrības.”
Savukārt Balvu pareizticīgo
baznīcas priesteris Sergijs Tihomirovs visiem novēlēja mierīgus,
gaišus
un
svētīgus
Kristus
dzimšanas svētkus!

Atskurbtuves darbība šajā pusgadā
Balvu novada pašvaldības
policijai šis ir bijis īpašs gads,
jo 3.jūnijā Balvos tika atklāta atskurbtuve, kas būtiski atvieglojusi
ne tikai policijas, bet arī sociālā
dienesta un bāriņtiesas darbu, jo
dažās situācijās, kad kāds ģimenes
loceklis uz laiku ir jāizolē no
ģimenes, ir vieta, kur viņu ievietot.
Ar atskurbtuves atklāšanu
ir būtiski uzlabojusies drošība
Balvu novadā. Ieguvēji ir ne tikai iedzīvotāji, bet arī ģimenes,
no kurām uz laiku tiek izņemtas
agresīvas personas.
Laika posmā līdz 15.decembrim atskurbtuvei ir bijuši 236
klienti, tai skaitā 5 klienti no
Alūksnes novada un 4 no Rugāju
novada.
Fakti liecina, ka diemžēl
iedzīvotāji nemācas no savām
kļūdām. Divdesmit septiņas personas atskurbtuvē pabijušas 2 vai

pat vairākas reizes.
Balvu novada pašvaldības
policijas priekšnieks Ēriks Ločmelis
atzīst, ka ziemas periodā atskurbtuve ir jo īpaši liels atspaids darbam ar apreibinātajām personām,
jo pie zemas temperatūras cilvēki
mēdz nakšņot māju kāpņu telpās
un sabiedriskās vietās, tādejādi
apdraudot sevi un apkārtējos.
Atskurbtuvju jautājums ir
sākts risināt arī valstiskā līmenī.
24.novembrī
Ministru
kabineta komiteja izskatīja Vides
aizsardzības
un
reģionālās
attīstības ministrijas (VARAM)
ierosinājumu
pašvaldībām
no valsts budžeta līdzekļiem
kompensēt
izdevumus,
kas
radušies par personu izvietošanu
atskurbtuvēs.
Ar nākamo gadu VARAM segs
EUR 15 par katru personu, kura
nokļūs šāda tipa iestādē.

Balvu pamatskolā notiek starptautiskais erudītu konkurss

Aivars Začests
Avārijas dienesta vadītājs

Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas
audzēknes piedalās starptautiskā konkursā Lietuvā
Sestdien, 6. decembrī, Balvu
Profesionālās un vispārizglītojošās
vidusskolas
meitenes
Alise
Barbaniška un Agita Matule
kopā ar studiju „Lote” devās
uz Paņevežu, lai piedalītos
Starptautiskajā jauniešu modeļu
konkursā „Pelnrušķītes vēsture”.
Konkursā piedalījās 82 dalībnieki
no Lietuvas, Ukrainas un Latvijas. Katram konkursantam savā
vecuma grupā (apmēram 20
dalībnieki) bija jādemonstrē stila
tērps, etno tērps un vakartērps.
Mūsu meitenes demonstrēja
skolā šūtos tērpus, kas tika ļoti

uzskatītu
kā
prioritāru un,
protams, svarīgas ir ģimeniskās
vērtības, jo Ziemassvētki ir
ģimeniski svētki, kad mēs esam
kopā, kad mēs dalāmies.”
Luterāņu draudzes mācītājs
Mārtiņš
Vaickovskis,
izsakot
pārdomas par Ziemassvētku
gaidīšanas laiku, teica: „Kad mēs
domājam par šo laiku, kas no
vienas puses ir ļoti bagāts laiks
ar notikumiem, ar visu to dzīves
virzību. Laiku, kas iet uz priekšu,
arī dzīves gadi. Laiku, kurā pirms
Ziemassvētkiem, mēs mēģinām
dažādas lietas sakārtot, pabeigt.”
Mācītājs izteica prieku par mūsu
pilsētu, kas ir svētku rotā, prieku
par katru logu, kurā deg kaut
mazākā gaismiņa, kurš nav tumšs.
Un vēl Mārtiņš Vaickovskis atgādina: „Viena lieta, kas

1.vietas ieguvēja Alise Barbaniška

28. un 29.novembrī Balvu
pamatskolā
viesojās
Pleskavas 12.vidusskolas un Igaunijas
pilsētas Kiviiļi skolas audzēkņi
un viņu skolotāji, lai mērotos
spēkiem erudīcijas konkursā.
Prieks, ka spēlē uzvarēja Balvu
pamatskolas komanda, kuru sagatavoja skolotāja Svetlana Pavlovska, taču, kā atzina paši skolēni
no Krievijas, Igaunijas un Balviem,
svarīgākais ir tas, ka veidojas
cieša sadarbība un draudzība. To
apliecināja arī Pleskavas 12.vidusskolas pārstāvji, kas, pasniedzot
dāvanu, uzsvēra, ka Balvu pamatskola viņiem kļuvusi tikpat mīļa kā
putnam ligzda, kur tas atgriežas
vēl un vēl. Viesi no Krievijas un
Igaunijas apskatīja skolu, uzsverot

tās skaisto, estētisko un patriotisko noformējumu, piedalījās
radošajās darbnīcās, kur skolotāja
Rita Lipāne ierādīja viesiem, kā
izgatavot latviešu tradicionālos
Ziemassvētku rotājumus puzurus
un Ziemassvētku apsveikumus.
Viesi no Krievijas un Igaunijas iepazina Balvu pilsētu, kā arī
seno latviešu tradīcijas Vēršukalna
muzejā, atzīstot, ka braucienus
uz Balviem gaida ar nepacietību,
jo mūsu pilsētā viņiem ir daudz
draugu.
Kad pirmdienas rītā skolotāji
vēra skolotāju istabas, kur pulcējās
skolēni no Krievijas, durvis, viņus
pārsteidza un sasildīja skolēnu
atstātais vēstījums uz tāfeles: “Latvija krutaja!”
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Iedvesmu biznesa uzsākšanai rod konkursā „Laukiem būt!”

Latvijas Lauku konsultāciju
un izglītības centra apmācības
un konkurss „Laukiem būt!” iedvesmojis Zandu Arnicāni uzsākt
uzņēmējdarbību bērnu apģērbu
un aksesuāru šūšanas jomā.

Panākumi konkursā un naudas
balva ļāva Zandai izveidot savu
šūšanas darbnīcu „KIDDREAMS”.
Turpinājumā neliela intervija ar
jauno uzņēmēju.
1. Kā Tev radās ideja atvērt

šūšanas darbnīcu?
No vienas puses man patīk
radošs darbs un izaicinājumi, bet
no otras puses jau no bērnības
man patīk šūšana un rokdarbi.
Prieku man sagādā bērni un
darbs ar viņiem, kā zināms, arī
pedagoģija man nav sveša joma.
Līdz ar to vēlējos atvērt šūšanas
darbnīcu bērniem, kurā vecāki var
pasūtīt apģērbus savām atvasēm,
kā arī radīt apģērbus eksportam.
2. Kāpēc izvēlējies šūt tieši
bērnu apģērbus?
Kā jau minēju, man patīk bērni.
Un kad redzu viņu dzirkstošās acis,
smaidīgās sejas, mani pārņem
vēlēšanās palīdzēt viņus sapost
kādam svinīgam notikumam.
Otrkārt, bērnu apģērbu radīšanā ir
vairāk vietas fantāzijām un iztēlei,
bērnišķīgumam, vairāk iespēju
darboties ar košām krāsām,
cakām, rišām un pērlēm. Es sadarbojos ar Līgas Morozas-Ušackas
vadītās pašapziņas celšanas studijas „Lote” meitenēm.
3. Vai pirms darbības
uzsākšanas izvērtēji riskus un
iespējas?
Viens no mūsu apmācību

uzdevumiem bija izpētīt arī riskus
un iespējas. Protams, neviena
uzņēmējdarbība nav iespējama
bez riskiem, taču tos var samazināt
ar dažādiem pasākumiem. Balvos ir pietiekami daudz šuvēju,
un viņām visām ir darbs, tādēļ
domāju, ka pilsētā, kurā liela daļa
pieaugušo savam ārējam tēlam
velta daudz uzmanības, pieaugot vēlmei izcelties pašiem un
izcelt savus bērnus, noteikti arī
man izdosies atrast savus klientus. Tomēr lielākās iespējas savas uzņēmējdarbības attīstībā
es saskatu eksportā, kas ir mans
nākamais lielais izaicinājums.
4. Kas būs Tavi klienti?
Mani klienti ir bērnu vecāki
ar vidēji lieliem ienākumiem. Tie
ir vecāki, kuri vēlas izcelt savu
bērnu personības. Šūšu apģērbus
kristībām, iesvētībām, vairāk
pievērsīšos zēnu modei, kas līdz
šim bijusi atstāta novārtā.
5. Vai strādāsi viena, vai
pieņemsi darbā darbiniekus?
Pagaidām strādāju viena, bet
pieaugot pasūtījumu skaitam,
domāšu arī par darbiniekiem.
6. Ko Tev deva piedalīšanās

konkursā „Laukiem būt!”
Pirmkārt, vēlos uzsvērt, ka
pirms konkursa mēs mācījāmies
un rakstījām biznesa plānus
pieredzējušu
konsultantu
uzraudzībā. Iegūtās zināšanas un
konsultācijas deva man drošības
sajūtu, ka esmu uz pareizā ceļa.
Te liels paldies uzņēmējdarbības
konsultantei Lienei Ivanovai.
Otrkārt, konkurss ir lieliska
pieredze redzēt citas biznesa
idejas un redzēt sava biznesa
ideju citā gaismā. Biznesā pretēji
skolai mēs varam špikot viens
no otra. Mēs varam mācīties no
labākajiem. To man deva arī šis
konkurss. Jebkurā gadījumā, mēs
visas trīs meitenes no Balvu puses
bijām ieguvējas šajā konkursā.
7. Kur var Tevi sastapt un veikt
pasūtījumus?
Esmu izveidojusi sev darbnīcu
Steķentavā Vidzemes ielā 5-1, Balvos, iepretim veikalam „Lieltirgotava”. Klientus gaidīšu pirmdienās,
ceturtdienās un piektdienās.
Rakstu sagatavoja Balvu novada lauku attīstības konsultante
Tamāra Lielbārde

Andrejam Šilo bronzas medaļa Pasaules čempionātā Jakutijā

Attēlā no kreisās: Gunta Raibekaze, Andrejs Šilo un Konstantīns Kuzņecovs

29. un 30.novembrī, Sibīrijas
ziemeļaustrumos
Jakutijā
norisinājās Pasaules čempionāts
spēka cīņā, kur Vīksnas pagasta
jaunietis Andrejs Šilo ieguva bronzas medaļu.
Lai dalītos iespaidos un
pastāstītu vairāk par spēka
cīņām, 4.decembrī Vīksnas pagasta bibliotēkā interesentiem
bija iespēja tikties ar veiksmīgo
sportistu Andreju Šilo un treneri
Konstantīnu Kuzņecovu, kā arī
aplūkot un aptaustīt Andreja 5
gadu laikā iegūtās godalgas, kuru
ir vairāk nekā 60.
Andrejs Šilo 24 gadu vecumā
jau ir vairāku Latvijas rekordu
īpašnieks spēka trīscīņā (powerlifting) un bronzas medaļas ieguvējs
Pasaules čempionātā spēka cīņā
(mas-wrestling) kategorijā līdz 60
kilogramiem. Andrejs trenējas
jau kopš 7.klases un ne brīdi nav
pārtraucis to darīt, jo šis sporta
veids viņam ļoti patīk.
Treneris Konstantīns pastāstīja,

ka Andrejs sāka trenēties kā
daudzi citi, tikai atšķirībā no
pārējiem viņš nekur nepazuda
un turpināja to darīt ilgstoši, sāka
startēt sacensībās, ieguva pirmās
medaļas, līdz nāca piedāvājums
no sporta kluba „Gulbenes K.S.P.”,
kam Andrejs piekrita un šobrīd
sacensībās piedalās zem šī kluba
vārda.
Vīksnas skolas skolotājas piebilst, ka Andrejs vienmēr ir bijis atbildīgs un mērķtiecīgs, visu
sasniedzis saviem spēkiem. Par
ko lieli nopelni ir Andreja tantei
Ārijai.
„Neviens nav teicis, ka Jūs
nevarat kļūt par kosmonautu,
dejotāju, dziedātāju, vai kā Andrejs - spēcīgu sportistu. Tikai
visā ir jāiegulda darbs, ir jāiet uz
mērķi, ar pilnu atdevi jātrenējas.
Jābūt godīgam pašam pret sevi.
Tad dzīve iedos dāvanu,” piebilst
Konstantīns.
Andreja treniņi ir bijuši tā
vērti, jo viņš ir uzstādījis Latvijas

rekordu klasiskā spēka trīscīņā,
savā kategorijā paceļot 207 kilogramus, kas ir trīs reizes vairāk par
paša svaru, un šobrīd ir arī bronzas
medaļas ieguvējs PČ spēka cīņā.
Pasaules čempionāts spēka
cīņā Jakutijā norisinājās pirmo
gadu. Sportisti no visas pasaules
sacentās astoņās svara kategorijās.
Sacensību līderi bija sportisti no
Krievijas.
Spēka cīņa tiek uzskatīta par
Jakutijas nacionālo sporta veidu,
kas tikai nesen ir kļuvis atpazīstams
arī Latvijā. Cīņas pamatuzdevums
ir, sēžot vienam pret otru, atbalstot pēdas pret vidū esošo dēli un
satverot nelielu nūju, to pārvilkt
savā pusē. Šī sacensība nebūt nav
tik vienkārša, kā var šķist. Tā ietver komplicētu izpildes tehniku,
satverot nūju, atspiežot pēdas un
uzklausot tiesnešu komandas.
Paldies par Latvijas un Balvu
novada vārda nešanu pasaulē!
Lepojamies!

Grāmatu autore Elvita Ruka aizved ceļojumā pa Gruziju, Kirgizstānu,
Tadžikistānu, Uzbekistānu, Krieviju un Āfriku
10.decembrī Balvu Centrālās
bibliotēkas zālē notika tikšanās
ar dokumentālo filmu scenāristi
un producenti, ceļotāju, grāmatu
autori Elvitu Ruku, kura aizveda
ceļojumā pa bijušajām padomju
republikām, kā arī dalījās iespaidos par citiem braucieniem.
2013.gadā beigās iznāca autores romāns “Izdzīvo. Piedzīvo.
Lido”, kas šobrīd bibliotēkās
ir lasītāju pieprasīts. E. Ruka
lasītāju uzmanību ir piesaistījusi
ar stāstiem par saviem ceļojumu
piedzīvojumiem, kas publicēti
gan grāmatās, gan žurnālos.
Ja paskatās atpakaļ, kā tas
viss sākās, tad Elvita atsauc
atmiņā divas lietas, kuras viņa ir
sākusi darīt pati no sevis neviena
nemudināta - tā ir dienasgrāmatu
rakstīšana kopš 2.klases, un

4.klasē atklāja sevī organizatora
prasmes, noorganizējot koncertu
mazākajām klasēm. Un šīs divas lietas, pēc grāmatu autores
domām, viņai piemīt un viņa tās
prot – rakstīt un atrast katrai idejai
konkrētu risinājumu, un tas laikam
ir tas producenta piegājiens.
Līdz pirmajai grāmatai Elvita nonāca braukājot apkārt,
ceļojot, filmējot un veidojot
dokumentālās filmas. Iespaidu
bija ļoti daudz, palika pāri diezgan daudz materiāla, kurš netika
parādīts. Nekas cits neatlika, kā
to visu aprakstīt. Un tā tapa pirmā
grāmata “Sirsnīgie suņi”.
Nākamās grāmatas tapa projekta “15 jukušas avis”, ietvaros,
kas ir stāstu (grāmatu) sērija par
bijušajām padomju republikām,
kur teksta autore Elvita Ruka

un fotogrāfe Aija Bley braukāja
pa bijušajām padomju valstīm,
meklēja cilvēkstāstus, eksotiku,
pārmantojamības momentu un
skatījās reālo dzīvi. Šajā sērijā
jau iznākušas 4 grāmatas - Gruzija: sarunas ar dūjām, Kirgizstāna:
Āzijas
nepaklausīgā
meita,
Tadžikistāna: seifs ar putniņiem,
Uzbekistāna: starp zeltu un urānu.
Toties
pēdējais
romāns
“Izdzīvo. Piedzīvo. Lido” ir kā
atbilde
Elizabetes
Gilbertas
romānam “Ēd, lūdzies, mīli”, kur
pēc Elvitas domām, ir diezgan
daudz depresīvās noskaņas, kas
vispār it ļoti daudz mākslā, pat
pārspīlēti daudz. Viņasprāt, šo
depresīvo noskaņu nevajag vairot, tieši pretēji - jāvairo pozitīvais,
vitālais, kas cilvēkus uzmundrina.

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

6.

“Balvu Novada Ziņas”, 2014.gada 17.decembris

Sumināti Balvu novada veiksmīgākie zemnieki un uzņēmēji 2014
29.novembrī Balvu Kultūras un
atpūtas centrā notika zemnieku,
uzņēmēju balle 2014, kuras laikā
tika sumināti veiksmīgākie Balvu
novada zemnieki un uzņēmēji
vairākās nominācijās.
Uzrunājot klātesošos Balvu
novada Domes priekšsēdētājs
Andris Kazinovskis uzsvēra, ka
“bez uzņēmējiem nebūs ne valsts,
ne novada, ne attīstības, jo jūs esat
tie, kas ražojat, radāt darba vietas,
maksājat nodokļus, lai būtu algas
skolotājiem, mediķiem un visiem
pārējiem, kas sniedz pakalpojumus. Šis gads valstī kopumā nebija
tas vieglākais, bet uzņēmēji ir tie
cilvēki, kuri zina, kā ir jādara, zina,
ka pamatā ir jāpaļaujas tikai uz
sevi, lai kaut ko sasniegtu. Tāpēc
šovakar klāt ir paši veiksmīgākie,
kuriem šogad ir izdevušies lielāki
vai mazāki darbi. Un pēc šiem darbiem vajag arī atpūsties!” Arī Balvu
Kultūras un atpūtas centra direktore Anita Strapcāne uzsvēra, ka
šovakar uz balli ir ieradušies paši
darbīgākie, čaklākie un jaukākie
un izturīgākie novada ļaudis.
A.Kazinovskis pasniedza 16
balvas, kuras šogad pēc Balvu
novada pašvaldības izpilddirek-

tores Intas Kaļvas idejas īstenoja
balvenieši – Dace Silakaktiņa, Inga
Circene un Aigars Noviks – šādās
nominācijās: “Lielākais nodokļu
maksātājs 2014” - A/S “Balvu
Enerģija” – valdes priekšsēdētājs
Aivars Zāģeris, SIA “Balvi Flora”
– valdes loceklis Ivars Zaharāns
un SIA “A.K.7” - valdes loceklis Andrejs Kindzulis. Veiksmīga
saimniekošana laukos 2014 – ZS
“Ābelītes 2002” - Vilnis Dzenis
(Tilžas pagasts). Netradicionāla
saimniekošana laukos 2014 – Ināra
un Zigurds Ločmeļi (Vectilžas pagasts). Ilggadēja saimniekošana
laukos 2014 – Indra un Leonards
Kiukucāni (Balvu pagasts). Sociāli
ekonomiskās attīstības veicinātājs
2014 – SIA “Nita AM” - Anita un
Jānis Pitkeviči (Bērzkalnes pagasts). Veiksmīgs mājražotājs
2014 – Vineta Silauniece (Tilžas
pagasts).
Veiksmīgs
jaunais
uzņēmējs 2014 - Sandis Odumiņš
(Bērzpils pagasts). Lauku mantojuma saglabātājs 2014 – Jānis
Kašs
(Briežuciema
pagasts).
Enerģiskākā saimniece laukos
2014 – Jūlija Petrova (Lazdulejas
pagasts). Radošākais lauksaimnieks 2014 – Aigars Mednis (Balvi).
Ekoloģiskās produkcijas ražotājs

2014 – SIA “Nagi un ragi” - Viesturs
Luksts (Kubulu pagasts). Novada
tēla popularizētājs 2014 – Uldis
Arnicāns (Kubulu pagasts). Klientam draudzīgs uzņēmums 2014 SIA “Tik-tak1” - Pēteris Annuškāns
(Balvi). Stipra ģimene laukos 2014
– Kaņku ģimene (Krišjāņu pagasts).
Zemniekus un uzņēmējus
uzrunāja un sveica SIA Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centra Balvu nodaļas
uzņēmējdarbības
konsultante
Liene Ivanova “Īsi pirms nākošā
darba gada, kad tiek izvērtētas visas veiksmes un varbūt kādas neveiksmes, izdošanās, tiek kaldināti
jauni plāni, visiem mums un jums
vēlam veiksmi, izdošanos, mieru
virs zemes un cieņu vienam pret
otru. Jūs ziniet, ka caur devību nāk
arī bagātība. Lauku konsultāciju
un izglītības centra Balvu nodaļas
un Balvu biroja vārdā vēlamies
pateikt lielu paldies Balvu novada
pašvaldībai un visam kolektīvam
par sadarbību uzņēmējdarbībā un
lauku attīstībā.”
Klātesošos priecēja viesmākslinieki Dainis Skutelis un
brāļi Puncuļi, uzstājās Balvu Sporta
skolas dejotāji un Balvu eksotisko
deju studijas “Samia” dalībnieces.

(no kreisās) Pēteris Annuškāns, Vineta Silauniece un Vilnis Dzenis

Lauku mantojuma saglabātājs 2014 Jānis Kašs

Ekoloģiskās produkcijas ražotājs 2014 SIA ''Nagi un
ragi'' - Viesturs Luksts

Novada tēla popularizētājs 2014 Uldis Arnicāns

Lielākais nodokļu maksātājs aizvadītajā gadā AS ''Balvu Enerģija '' valdes
priekšsēdētājs Aivars Zāģeris

Radošākais saimnieks 2014 Aigars Mednis

Stipra ģimene laukos 2014 Kaņku ģimene no Krišjāņu
pagasta

Veiksmīgs jaunais uzņēmējs 2014 - Sandis Odumiņš
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Ziemassvētku vecīša vēstneši - rūķīši

Pirmssvētku laiks ir pilns
ar brīnumiem, jo ikviens tic
brīnumam, katrs savam, bet
visi kopā tam, ko sauc par
Ziemassvētkiem.
Īpaši brīnumu gaida mazās
sirsniņas, mazuļi ar lielām acīm,
kas gaida atnākam savu brīnumu.
Balvu Bērnu un jauniešu centra
radošie rūķi 10. decembrī apmek-

lēja Balvu pilsētas pirmsskolas
izglītības iestādes „Pīlādzītis” un
„Sienāzītis”.
Pasta rūķi aicināja mazuļus
savas
sagatavotās
vēstules
Ziemassvētku vecītim mest pasta rūķa maisā, kurš tās viņam
nogādās. Lai nogādātu vēstules
vecītim, kopā tika pieveikts ceļš
uz Ziemeļpolu - rūķi ar mazuļiem

brauca ziemeļbriežu pajūgos un
lidoja kā lidmašīnas. Cits rūķis
noskaidroja, vai bērni zina, ko
rūķi dara, kad ir auksta ziema,
kur meklējama malka un kā to
nogādāt līdz mājām.
Sākotnēji, satiekot rūķus, bērni
bija mazliet apmulsuši, bet vēlāk
priecīgi stāstīja par to, ko viņi
dara savās grupās, kā arī priecājās
par rotaļām un iespēju apmainīt
vēstuli pret konfekti. Dažās grupās
bērni rūķiem iemācīja jaunas
rotaļas, ko viņi varētu parādīt citiem bērniem.
Piektdien,12. decembrī, rūķi
mēroja ceļu uz Kubulu pirmsskolas izglītības iestādi un Bērzkalnes
pirmsskolas izglītības iestādi.
Bērnu pārsteiguma pilnās acis
raudzījās pa logu, un izskatījās,
ka viņi netic savām acīm, ka
viņus apciemo rūķi. Mazuļi
kopā ar radošajām auklītēm
bija
sagatavojuši
vēstules
Ziemassvētku vecītim, kuras katrs

pats iemeta pasta maisā. Ja arī
kāds vēl nebija paspējis vēstuli
sagatavot, tad savu vēlmi varēja
iečukstēt pasta maisā.
Bērnu vēlmes bija dažādas,
sākot ar konfektēm, tik ļoti
populārajiem Lego un pat
planšetdatoriem.
Rūķi aicina vecākus aprunāties

ar savām atvasēm un noskaidrot
bērnu
vēlmes,
gaidot
Ziemassvētkus!
Rūķu pasta maiss izrādījās ļoti
smags un aizceļoja pa pastu uz
Ziemassvētku vecīša mītni Latvijā.
Gunita Prokofjeva
BBJC metodiķe

Kā aizritējis gads Balvu novada Domes vadībai
Balvu novada Domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis

Kā pagājis 2014.gads?
Domāju, ka aizejošajā 2014.gadā pašvaldība, tās vadība, iestādes un darbinieki ir strādājuši savu iespēju
robežās, ir veiktas arī zināmas pārmaiņas un pārkārtojumi atsevišķās institūcijās. Valstij kopumā dzīves ritmu,
protams, ir ietekmējušas Saeimas vēlēšanas. Kopumā novadā attīstības temps iet savu ritmu. Ir paveikti daudzi
darbi, izbūvēti objekti un turpinās iesāktie darbi.
Ar ko Jums saistās Ziemassvētki?
Ziemassvētki ir Jēzus Kristus dzimšanas diena. Kristīgā baznīca to ir svinējusi gadsimtiem. Ģimeniski
svētki, jo svētvakara gaisotne ir īpaša ar braucienu uz baznīcu, dievkalpojumu, egles un svecīšu smaržām,
atgriešanos mājās, svētku mielastu, dāvanu saņemšanu un vienkāršu būšanu kopā.
Ko sagaidāt no Jaunā gada?
Nākošajā gadā būs jauni projekti. Bet gribētos novēlēt, lai valstij kopumā mainītos attieksme pret reģioniem.
Jo darbaspējīgo iedzīvotāju plūsma uz ārzemēm ir jāaptur. Te nepietiks ar nodokļu izmaiņām. Nepieciešamas
kardinālas izmaiņas. Mēs gaidām reģionu stiprināšanu, līdzekļu pārdalīšanu par labu reģioniem un laukiem. Vēlējums jaunajai Saeimai un valdībai ņemt šos jautājumus par prioritāti! Pretējā gadījumā mēs ilgi
neizturēsim. Tiks slēgtas ne tikai iestādes, bet iedzīvotāju skaita trūkuma dēļ mums kardināli var izmainīties
dzīvesveids. Es to negribētu piedzīvot. Bet vienmēr ir jācer uz labāko! Lai Dievs mums visiem palīdz!
Balvu
novada
Domes
priekšsēdētāja vietnieks Normunds Dimitrijevs
Kā pagājis 2014.gads?
Pozitīvi. Startēju 12. Saeimas vēlēšanās.
Ar ko Jums saistās
Ziemassvētki?
Ziemassvētki saistās ar
piparkūkām, būšanu kopā
ar ģimeni un došanos uz
baznīcu.
Ko sagaidāt no Jaunā
gada?
Lai man un maniem
tuvākajiem
būtu
laba
veselība, bet pats galvenais,
lai pasaulē valda miers.
Balvu novada pašvaldības izpilddirektore
Inta Kaļva
Kā pagājis 2014. gads?
Šajā gadā man klāt nācis vēl viens
pienākums – vecmāmiņa mazmeitiņai
un mazdēliņam, bet sāpīgi, ka debesu
valstībā šogad aizgājis tētis.
Ar ko saistās Ziemassvētki?
Ziemassvētki ir ģimenes svētki,
kurus vienmēr svinu kopā ar saviem
bērniem, šogad arī ar mazbērniem, jo
viņiem šie būs pirmie Ziemassvētki.
Un, protams, Ziemassvētki man
saistās ar eglīti, svecīšu gaismiņām,
dāvanām, došanos uz baznīcu …
Ko sagaidāt Jaunajā gadā?
Lai Jaunajā gadā ik dienu līdzās ir prieka eņģelis, gaišas domas un
balti darbi, lai skumjas atkāpjas un sapņi piepildās!
Lai jaunajā gadā mēs viens otram pretī ietu ar gaišām domām, labiem
vārdiem un apņēmību, ka turpmāk centīsimies kļūt mazliet sirsnīgāki,
optimistiskāki un noteikti laimīgāki!

Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja vietnieks
sociālajos un ārējo sakaru jautājumos Juris Boldāns
Kā pagājis 2014. gads?
Uzskatu, ka gads ir diezgan aktīvi pagājis. Biju
iesaistīts novada dzīvē, notikumos. Domāju, ka novadam šis gads ir bijis veiksmīgs. Tika pabeigti vairāki
projekti, kas priecē ne tikai novada vadību, bet arī
iedzīvotājus.
Ar ko saistās Ziemassvētki?
Ziemassvētki man saistās ar mierīgumu, jo visu gadu
ir steigts, darīts, izdarīts, īstenoti plāni. Bet, iededzot
Adventes vainagā pirmo svecīti, laiks tā kā paliek lēnāks
un lēnāks… Pārdomu laiks, kad atskatāmies uz paveikto, un cerību laiks, kad būsim sagaidījuši Jēzus bērniņa
dzimšanu.
Ko sagaidāt Jaunajā gadā?
Gribētos, lai varētu sasniegt visus nospraustos
mērķus, kas nākamajā gadā darāmi novada dzīvē, lai tie
tiktu īstenoti.
Novada domes vadībai un kolektīvam novēlu, lai
veiktos darbos, saticībā un mīlestībā!
Visiem Balvu novada iedzīvotājiem vēlu gaišus un
priecīgus Ziemassvētkus! Lai Jaunais gads nestu mums
stipru veselību, prieku, saticību un mīlestību!
Balvu novada pašvaldības Tautsaimniecības un vides komitejas
priekšsēdētājs Aivars Kindzuls
Kā pagājis 2014. gads?
Gads pagājis mierīgi, ar ikdienas darbu Balvu novada pašvaldības
Iepirkumu komisijā un savā saimniecībā Bērzpils pagastā.
Ar ko saistās Ziemassvētki?
Ziemassvētki vairāk asociējas ar bērnu dienām un atmiņām no tām,
kas saistās ar Ziemassvētku rotājumiem, eglīti u.tml. Jo, manuprāt, šie
svētki sagādā lielu prieku un reizē arī brīnumu bērniem. Sabiedrībā
Ziemassvētki saistās ar tādiem gaidīšanas svētkiem, Kristus dzimšanas
svētkiem.
Ko sagaidāt Jaunajā gadā?
Lai Jaunais gads nebūtu sliktāks par aizejošo gadu! Lai būtu miers,
nebūtu nekādu satricinājumu un nemieru!
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Kā aizritējis gads Balvu novada pašvaldības iestādēs
Nemanot ir aizritējis kārtējais gads. Balvu novada pašvaldībai un tās iestādēm šis laiks ir bijis panākumiem, jaunām pārmaiņām un sasniegumiem bagāts.
To, kādi ir bijuši šī gada spilgtākie notikumi, ievērojamākas personas un vērienīgākie sasniegumi, informē pašvaldības iestādes.
„Gada lepnums” - Balvu pagasta jaunietis – Baltinavas
Kristīgās internātpamatskolas sportists Andis Timenieks
Speciālās Olimpiādes Eiropas vasaras spēlēs Beļģijas pilsētā
Antverpenē izcīnīja sudraba medaļu, startējot futbola
komandas sastāvā.
„Gada panākums” - Balvu sporta skolas „Sporta laureāts
2014” titula ieguvējs futbolā – Balvu pagasta jaunietis
Mārtiņš Žugs.
„Gada prieks” - Kādreizējiem padomju saimniecības
„Bolupe” strādājošajiem pēc 50 kopsaimniecības gadiem
bija patīkams pārsteigums un prieks satikties saviesīgā
pasākumā „No atmiņu lādes”.
„Gada novēlējums” - Spožas svecīšu gaismiņas eglītē.
Bērnības smarža. Prieks, gaišums un nākotnes sapņi. Šīs
noskaņas un emocijas vienmēr saistījušās ar Ziemassvētku
un Jaunā gada laiku. Laiku, kuru vienmēr cenšamies izdzīvot
labestībā un nākotnes cerībās. Lai šis gaišums paliek arī
ikdienā, lai skaistākie sapņi piepildās!
Balvu pagasta pārvalde
„Gada panākums”- Mudīte Maslova. Bērzkalnes pagasta, Rubeņu ciema amatierteātra vadītāja, kura šogad
saņēma Balvu novada Domes Atzinības rakstu par mākslas
popularizēšanu Bērzkalnes pagastā un aktīvu līdzdalību novada sabiedriskajā dzīvē.
„Gada lepnums” - Vladimirs Kartašovs. Bērzkalnes
pagasta iedzīvotāji lepojas ar sava pagasta iedzīvotāju
Vladimiru par izpalīdzību un atsaucību .
„Gada novēlējums” – Šīs dienas pirms Ziemassvētkiem
ved mūs pretim kādam baltam klusumam, aiz kura ir kaut
kas mīļš, sen aizmirsts un pazaudēts, kas mums atkal no
jauna jāatrod…
(K.Skalbe)
Gaišus un bagātus Ziemassvētkus!
Jaunajā gadā-piepildīt iecerēto,
nepazaudēt iegūto, atrast meklēto!
Bērzkalnes pagasta pārvalde
„Gada prieks” - Piemiņas plāksnes '”Brīvības cīņu
(1918-1920) karavīriem un Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem” atklāšana 7.novembrī. Bērzpils pagasta centrā
tapusi piemiņas vieta, kur pulcēties un rīkot valstij, novadam un pagastam nozīmīgos svētkus. Vieta, kur atcerēties
vēsturiskos notikumus un būt lepniem par bērzpiliešiem,
kas piedalījušies Brīvības cīņās.
”Gada lepnums” – Ēriks Mičulis izpalīdzīgs, atsaucīgs,
strādā sabiedrības labā: sava amata prasmes pielietojis
Bērzpils pagasta apkārtnes uzlabošanā (izgatavojis skaistu
informācijas stendu), savu darbu iegulda arī Bērzpils pagasta atpūtas vietas izveidē, ar padomu un darbu palīdzējis
Bērzpils saietu nama kultūras pasākumu organizēšanā.
”Gada novēlējums”
Pretī Ziemassvētkiem pa baltu ceļu ejam
Un laimītes no labiem darbiem lejam.
No siržu liesmiņām
Mēs sveces iededzinām,
Lai tumšā vakarā un naktī ceļu zinām.
No mīļiem smaidiem
Mājīgāk kļūst telpā
Un izkūst aukstums mūsu siltā elpā.
Lai dodam otram, neprasot nenieka,
Lai ļaujam sirdī iebirt
Zelta zvaigžņu siekam!
/Inta Nagla/
365 priecīgus rītus un vakarus! 52 daudzsološas nedēļas!
12 pārvērtību pilnus mēnešus! 4 lieliskus gadalaikus Jaunajā
Gadā!
Bērzpils pagasta pārvalde
„Gada prieks” – prieks, ka ar saviem tērpiem Balvu novada svētkos ļāvām ikvienam atgriezties pagātnē pirms 2014
gadiem.
„Gada lepnums” – Jānis Suharževskis, dzīvojamo māju
vecākais. Cilvēks ar neizsīkstošu enerģiju, apņēmību un
varēšanu.
„Gada novēlējums” - Vēlam gaišus, mīlestības pilnus Ziemassvētkus un veselību, baltas domas, sapņu
piepildījumu Jaunajā gadā!
Balvu novada p/a “SAN-TEX”

„Gada prieks” – prieks par bērniem, kuri atved uz
bibliotēku savus vecākus. Prieks, ka bērniem bibliotēkā
patīk un ir vēlme šeit atgriezties!
„Gada panākums” – prieks par citu panākumiem – par
veiksmīgajiem Franča Trasuna jubilejas pasākumiem visa
gada garumā Rīgā, Rēzeknē un Balvos, par rakstnieci Ingu
Ābeli un viņas romānu „Klūgu mūks”, vēsturiskā izdevuma
„Terra Mariana 1186 -1888” ienākšanu bibliotēkā.
„Gada lepnums” – grāmatu svētki „Lielā lasīšanas skola”
kopā ar Balvu Valsts ģimnāziju un apgādu Zvaigzne ABC.
„Gada varoņdarbs” – Grāmatu draugu ķēde Rīgā, kad
apliecinājām spēju mobilizēties un vienoties mīlestībā pret
grāmatu pat 18 grādu salā.
„Gada novēlējums” – katram novada iedzīvotājam satikt to grāmatu, to cilvēku, to notikumu, kas viņa domas vērš
gaišākas, izlēmīgākas un darbīgākas!
Balvu Centrālā bibliotēka
„Gada prieks” - Skolotājai Arnitai piedzima dēliņš, skolā
realizēti trīs projekti pusgada laikā, mēs esam, pastāvam,
strādājam, gūstam panākumus!
„Gada panākums”- draudzīgā aicinājuma fonda balvaMazā pūce un Atzinības raksts par teicamu mācību darba
organizāciju.
„Gada lepnums” – skolas pasākumi, „ Laiks vīriem”,
amatnieku svētki, skolēnu panākumi konkursos un
olimpiādēs.
„Gada varoņdarbs” – skolas akreditācija 23. septembrī,
visaugstākā līmeņa vērtējums- 6 gadi.
„Gada novēlējums” - Dzīvot saskaņā, lai ir stipras un
materiāli nodrošinātas ģimenes, lai cilvēki neaizbrauc
projām no Balviem, lai skolās ir daudz bērnu!
Lai cilvēki cits pret citu izturas ar mīlestību un cieņu, lai
ir miers un harmonija katrā ģimenē, skolā, Balvu pilsētā,
novadā, valstī un visā pasaulē!
Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola
„Gada lepnums” - Balvu Novada muzeja vadītāja Iveta
Supe, kura ieguldījusi nesavtīgu darbu Balvu Novada muzeja jauno ekspozīciju projekta īstenošanā un popularizējusi
Ziemeļlatgales nemateriālo kultūras mantojumu.
„Gada panākums” - Projekta “Saglabāt, lai nepazaudētu”
īstenošana un jauno ekspozīciju par Ziemeļlatgales
nemateriālo kultūras mantojumu atklāšana Balvu Novada
muzejā.
„Gada novēlējums” - Saprast to, kas vērtīgs, saglabāt to,
kas dārgs un to, kas nozīmīgs, nodot tālāk!
Balvu Novada muzejs
„Gada prieks” – Tilžas internātpamatskolas 55 gadu
pasākums „Baltās ābeles stāsts”.
„Gada panākums”
•
tiek realizēts Skolas siltināšanas projekts.
•
Tilžas internātpamatskola izvirzīta kā viena no
sakoptākajām iestādēm Tilžas pagastā.
„Gada lepnums” – Andris Kazinovskis izdevis grāmatu
„Reģionālā attīstība Latvijā: administratīvi teritoriālās reformas norises gaita, problēmas, risinājumi & Regional Developmwent in Latvia: Course, Problems and Solutions of
Administrative Territorial Reform”.
Novēlējums – Gada iespēja ir dzīves veiksmīgā puse,
bet pārbaudījums – pretvējš – tiek dots piepūlei, lai
nenovirzītos no kursa. Viss notiks tā, kā tam jānotiek, un ar
katra paša līdzdalību. Lai izdodas!
Tilžas internātpamatskola
„Gada prieks” - Priecājamies par mūsu iestādes labo
gariņu – tehnisko darbinieku sagādāto pārsteigumu
Skolotāju dienas priekšvakarā – Ziedu feju ielūgumu uz
kafijas pauzi. Bijām patīkami pārsteigtas par Ziedu feju
sarūpētām mīļām dāvaniņām un brīnumskaisto un garšīgo
torti.
„Gada lepnums” - Lepojamies ar mūsu iestādes
vecākiem, kuri atsaucās aicinājumam piedalīties attīstošo
materiālu izstādē „Rudens velte – sēne”. Kopā ar bērniem
priecājamies par vecāku izdomu, radošumu un iespēju izmantot šos materiālus bērnu mācību un rotaļu procesā.

„Gada prieks” - 11.klases skolnieces Marijas Poševas
izstāde „Mazā bilžu rāmītī” Balvu Bērnu un jauniešu centrā.
„Gada lepnums” - Piemiņas vietas „Brīvības cīņu (19181920) karavīriem un Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem”
atklāšana Bērzpils pagasta centrā un Balvu novada atbalstītā
jauniešu iniciatīvu projekta „Latgales brīvības cīnītāju
piemiņas iemūžināšana Bērzpils pagastā un Balvu novadā”
realizēšana skolā.
„Gada panākums” - Balvu novada Domes Atzinības
rakstu saņēma skolotāja Jolanta Dundeniece, bet „Gada
balvai izglītībā” tika izvirzīta Bērzpils vidusskolas direktore
I.Stepāne un direktores vietniece izglītības jomā Ā.Logina
„Gada varoņdarbs” - Skola, aktīvi darbojoties Ekoskolu programmā, īsā laikā saņēma Ekoskolas nosaukumu un
Zaļo diplomu.
„Gada novēlējums” - Nākošajā gadā katram novēlam
uzlabot to, kas šogad varbūt nav izdevies, spēt atrast dzīvē
pozitīvo, iemācīties priecāties par ikdienišķiem sīkumiem!
Skatīties uz priekšu ar smaidu sejā un ticību, ka viss labākais
vēl būs!
Bērzpils vidusskola
„Gada prieks” - stiprās ģimenes. Priecājamies par pāru
atsaucību Sudrabkāzu ballē un par 17 ģimenēm, kurām
šogad ir Zelta kāzas.
„Gada novēlējums” - Nākamajā un arī turpmākajos gados vēlam stipras un laimīgas ģimenes!
Dzimtsarakstu nodaļas kolektīvs
„Gada prieks” - Prieks par iespēju kopā ar audzēkņiem
izveidot pilsētvides noformējumu, „Sasildīsim Latviju”
(apadītie koki pretī Balvu Mākslas skolai), saglabājot
nemateriālo kultūrvēsturisko mantojumu – Latgales cimdu
raksti.
Mākslas dienu organizētās daudzveidīgās radošās
darbnīcas audzēkņiem, kopā ar skolas pedagogiem un
radošām personībām.
Prieks par sadarbību ar Balvu Centrālo bibliotēku
„Grāmatu svētku” pasākumos.
„Gada panākums” - Interese par mākslas izglītību, kas
atspoguļojas kā stabils audzēkņu skaits bez tendences
samazināties.
„Gada lepnums” - Elitas Teilānes iegūtā Balvu novada
Gada balva kultūrā „Mūsu lepnums” nominācijā „Gada
mākslas pedagogs/mākslinieks”. Lepojamies, ka Skolotājas
Olgas Rečes vadītās gleznošanas studijas „Olīves”
organizētās izstādes ir ieguvušas Balvu novada Gada balvas kultūrā „Mūsu lepnums ” nomināciju „Gada vizuālās
mākslas izpausmes”.
„Gada varoņdarbs” - Balvu Mākslas skolas direktores
vietnieces izglītības jomā Anitas Kairišas un skolotājas Lanas Ceplītes iegūtais profesionālais maģistra grāds skolas
pedagoģijā.
„Gada novēlējums” – Gaišus un svētīgus Ziemassvētkus!
Panākumiem un radošām veiksmēm bagātu Jauno gadu
vēlam visiem skolas atbalstītājiem, kolēģiem, vecākiem,
audzēkņiem un darbiniekiem, kuri līdzdarbojās skolas
pasākumos!
Balvu Mākslas skola

„Gada prieks” - aktīva sabiedriskā un kultūras dzīve ar
daudziem pasākumiem. Pirmais jaundzimušais 2014.gadā
Balvu novadā - mūsu Rūdolfs Logins. Siltināta pagastmāja.
„Gada panākumi” -uzsākusi darbu kūdras ražotne
Lutinānu purvā. Izveidots tematiskais ciems „Briežuciema
amata meistaru ciems”.
„Gada lepnums” – mūsu pagasta iedzīvotājs Arvis
Vilkaste – olimpiskais čempions.
Valters Logins – Latvijas motokrosa izlases komandas
dalībnieks.
Gada novēlējums- Lai allaž kāds prieks kā enģeļa mats
Sien dvēseli zvaigznes starā,
Lai Ziemassvētki un Jaunais gads
Dod sirdij mīlestības tik daudz,
Ka paši gluži kā enģeļi
To citiem dāvāt varam.
(K.Apšukrūma)
Briežuciema pagasta pārvalde

Bērzkalnes Pirmsskolas izglītības iestāde

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

“Balvu Novada Ziņas”, 2014.gada 17.decembris
„Gada lepnums” - Balvu pamatskolas skolēnu sasniegumi valsts olimpiādēs:
1.vietu valsts mājturības un tehnoloģiju olimpiādē ieguva Sandis Livzenieks (skolotājs Aldis Voits), Atzinību latviešu
valodas olimpiādē mazākumtautību izglītības programmā
ieguva Jeļena Vasiļjeva (skolotāja Lilita Leišavniece).
„Gada panākums” - Balvu pamatskola kļuvusi par vienu
no „zaļākajām” skolām Latvijā un ir saņēmusi Mammadaba vēstniecības titulu; iesaistījusies Valsts kultūrkapitāla
fonda kultūras programmas „Lasīšanas veicināšana”
apakšprogrammā „Bērnu žūrija”; eTwinning Eiropas
kvalitātes sertifikātu šogad ieguva arī Balvu pamatskolas
projekts „Christmas is coming again”; uzsākts darbs Erasmus
+ projektā „Learning without Limits”; skola realizē vairākus
Erasmus+ apakšprogrammas eTwinning projektus; notiek
starptautiskais erudītu konkurss, kurā piedalās Balvu pamatskolas, Pleskavas 12.vidusskolas un Igaunijas pilsētas Kiviiļi
skolas audzēkņi un viņu skolotāji; jau 4 gadus darbojas
sadarbības līgums ar Pleskavas 12.vidusskolu, kas ir ciešas
draudzības apliecinājums.
„Gada prieks” - Balvu pamatskolas bibliotekārīte
RUDĪTE BUKŠA saņem Imanta Ziedoņa fonda „Viegli” balvu. Rudīte ir arī gada bibliotekārs Balvu novada Gada balvā
kultūrā „Mūsu lepnums”.
„Gada novēlējums” – Lai ziemas saulgriežu zvaigznes
ikvienam nes debesu gaišumu, lai nākamais gads ir bagāts
ar labām domām, darbīgām dienām un priecīgiem atelpas
brīžiem, lai mūsos mājo un valda godaprāts, neatlaidīga
griba saprasties, paciesties un palīdzēt!
Balvu pamatskolas saime

“Gada prieks” – Erts Juris par dāvāto un atvesto eglīti
pagasta centram. Krainā Astrīda, kura pulcē ap sevi darbīgus
cilvēkus. Zīberga Biruta, kura organizē ļaudīm ekskursijas.
“Gada lepnums” – Erhards Mednis, Tilžas pagasta
elektriķis. Atsaucīgs, labestīgs, laipns, dara savu darbu
precīzi, laicīgi, akurāti un galvenais 2014.gada labais,
lielais darbs – Erhards uzņēmās atbildību un bija galvenais
būvnieks Tilžas pagasta bērnudārza žoga uzstādīšanā.
„Gada novēlējums” –
Šajā baltajā klusumā - brīdi stāt,
Pavērties zvaigznēs un padomāt.
Šai baltajā klusumā iespējams viss,
Kas vēl nav bijis un noticis...
Lai gaišas domas, prieks un cerības Jūs pavada šajos
Ziemassvētkos un 2015.gadā!
Tilžas pagasta pārvalde
,,Gada prieks” - Balvu Kultūras un atpūtas centra prieks
ir ikdiena, kad mēs varam priecēt katru, kas ienāk pie mums
„namiņā”, neatkarīgi no tā, kāda ir bijusi apmeklētāja vēlme
– iegādāties biļeti, skatīt izstādi, baudīt koncertu, piedalīties
sarīkojumā vai darboties kādā pašdarbības kolektīvā. Bet šī
gada prieks, ka mūsu „namiņam” – 60.
,,Gada panākums” – No 2014. gada janvāra līdz martam Latvijas reģionos norisinājās amatierteātru iestudējumu
skate „Gada izrāde”. Kopvērtējumā 74 Latvijas amatierteātru
konkurencē Balvu Tautas teātris ar H.Vuolijoki izrādi „Jaunā
saimniece”, režisore Vaira Resne, ieguva maksimālo punktu
skaitu un augstāko – A pakāpi.
,,Gada lepnums” - Raidījums „Latvijas stāsti. Personība”
– Anita Strapcāne un Balvu novada Domes Atzinības raksts
direktorei.
,,Gada varoņdarbs” - būs nākamgad!
,,Gada novēlējums” - Ticību, cerību un mīlestību!
Balvu Kultūras un atpūtas centrs
„Gada prieks” - Paldies visiem Balvu novada un kaimiņu
novadu uzņēmējiem par dāvāto prieku būt kopā ikdienas
solī 2014. gadā!
„Gada panākums” - 2014. gada maija mēnesī pie mums
notika visvairāk apmeklētākais pasākums Latvijā (Ekonomikas forums), decembra mēnesī visvairāk apmeklētais
pasākums Latgalē ( LUC Biznesa mēnesis).
„Gada lepnums” - uzņēmēji, kuri izvirzīti
gada
nominācijai: „ Uzņēmējs 2014”.
„Gada vilšanās” - tā lai paliek 2014.gadā.
„Gada novelējums” - Laimīgu, saticīgu, darbīgu uz
veiksmīgu sadarbību virzītu Jauno gadu!
Jaunā gadā uzņēmējiem darba sparu,
Apziņu - par savu svaru.
Katru dienu teikt: es varu,
Novadu es stipru daru!
Biznesa centrs

„Gada prieks” - Darbinieku ekskursija uz Sāremā salām,
iestādes 35.gadu jubileja.
„Gada panākums” - Panākumi konkursos „Cālis-2014”,
„Es un mana mamma”, „Mūsu talanti”, „Modes skate
„Krāsainās pasakas”, „Mana ģimene”, „Uz ceļa uzvedos
droši”, ”Latvija bērna acīm”.
„Gada lepnums” - Kustību festivāls „Jaunpils-2014”tērpu teātra grupa „Sargeņģeļi Jaunpilī”(9.grupas bērni).
„Gada novēlējums” –
Ziemassvētku vakars kad satumst aiz loga,
Zaigot sāk zvaigznes kā dimanta pogas,
Spīd zelta mēness, mirdz sudraba sniegs,
Ir bagāts ikviens, ja vien sirdī mīt prieks.
...Ieklausies Ziemassvētkos...Ieklausies sirdī...Ieklausies
Mīlestībā un glabā šo dziesmu sevī...Un tici...Jo Mīlestība
paliek pie tā, kas tai tic!
Gaišus Ziemassvētkus un skaistāko Ziemassvētku sapņu
piepildījumu!
Balvu PII „Pīlādzītis”

9.

„Gada varoņdarbs” - Sudraba medaļas iegūšana ziemas olimpiādē Sočos. Balvu Sporta skolas absolvents
ARVIS VILKASTE 2014.gada 23.februārī Sočos izcīnīja
sudraba medaļu ziemas olimpiādē startējot Latvijas bobsleja četrinieku ekipāžas sastāvā kā stūmējs. Talants sprintā,
uzņēmība, neatlaidība, drosme, uzdrīkstēšanās savus
spēkus pārbaudīt bobslejā, komandas gars un viņa biedriskums ir aizvedusi Arvi ļoti īsā laikā pie izcila rezultāta
–olimpiskās sudraba medaļas. Arvis savu talantu ir spējis
attīstīt profesionālajā sportā un ierakstījis savu vārdu ar
sudraba burtiem Latvijas sporta un Balvu novada vēsturē.
„Gada novēlējums” –
Šī nakts ir mūsu cerība un māja,
Ar saules griežiem jaunu loku sāc.
Un pats visdārgākais, sen gaidīts dāvinājums
Ikkatram mums ir mīlestības vārds.
Priecīgus Ziemassvētkus un Laimīgu jauno 2015.gadu!
Balvu Sporta skola

„Gada prieks”- Šajā gadā 4 skolas darbiniekiem svinējām
50 gadu jubilejas – Vijai Loginai, Ilgai Vīcupei, Skaidrītei
Lukstiņai, Valentīnai Rugelei. Apsveicam!
„Gada panākumi” - Lindas Vītolas muzikālo kolektīvu
augstie sasniegumi Valsts vokālajos konkursos, „Esi līderis”
panākumi - ceļojums uz Parīzi, Austriju. Skolēnu izstrādātie
projekti gūst atbalstu un atzinību valstī. Šī gada pavasarī 302.
Tilžas jaunsargu vienības jaunsargi triumfēja sacensībās „Vīru
spēles” un balvā saņēma braucienu uz Zviedrijas Zemessardzes un Brīvprātīgās militārās apmācības asociācijas
militārajām sacensībām.
„Gada lepnums” - 21.jūlijā Tilžas vidusskolā notika
12.klases izlaidums, kurā piedalījās arī Tilžas vidusskolas absolvente, Latvijas valsts Ministru prezidente Laimdota Straujuma.
„Gada varoņdarbs” - 12.klases zēnu kolektīvs iesaistījās
Latvijas Republikas Proklamēšanas gadadienas koncertā ar
tautas deju „Prūšu zeme”.
„Gada novēlējums” – Lai nākamais gads ir bagāts ar
labām domām, darbīgām dienām un priecīgiem atelpas
brīžiem!
Lai mūsos mājo un valda godaprāts, neatlaidīga griba
saprasties, paciest un palīdzēt!

“Gada prieks” – realizēts projekts par atpūtas vietas izveidi pagasta centrā. Līdz ar to pagasta un citiem novada
iedzīvotājiem ir skaista, sakopta vieta, kur pavadīt brīvo
laiku.
“Gada panākums” – Vectilžas pagasta folkloras kopa
„Saime” un deju kopa „Vectilža” piedalījās Starptautiskajā
folkloras festivālā Slovākijā. Līdz ar to Vectilžas pagasta
vārds izskanēja ārpus valsts robežām.
„Gada panākums” – Vectilžas amatierteātris „Melnais
kaķis”. Radošs, atraktīvs, uzņēmīgs kolektīvs, kas priecē ne
tikai sava pagasta un novada ļaudis, bet arī citu novadu
skatītājus. Šogad šis kolektīvs bija ļoti pieprasīts, jo tika
aicināts ņemt dalību dažādos pasākumos.
„Gada lepnums” – Deju kopa „Vectilža”. Pozitīvi,
ieinteresēti, aktīvi jaunieši, kas sniedz nozīmīgu ieguldījumu
sava pagasta un novada kultūras dzīvē.
“Gada novēlējums”:
Būs arī Jaunā gadā rūpju stundas garas
Un laimes mirkļi aši aizzibēs.
Un sapņi būs un darbs, kas jāpadara,
Bet tāpēc dzīvojam zem saules mēs.
Lai ziemas saulgriežu zvaigznes,
ikvienam nes debesu gaišumu.
Lai nākamais gads ir bagāts ar labām
Tilžas vidusskola
domām, darbīgām dienām un
priecīgiem atelpas brīžiem.
„Gada prieks” - Vislielākais prieks ir par Balvu novada
Lai mūsos mājo un valda godaprāts,
7 adoptētiem bērniem, kuri ieguvuši sirdsmīļas un gādīgas
neatlaidīga griba saprasties,
ģimenes Latvijā un ārvalstīs.
paciest un palīdzēt.
„Gada panākums” - 2014.gada 14.maijā Latvijas Re(K.Apšukrūma)
publikas Tiesībsarga Balvu novada Bāriņtiesas augstais
novērtējums par personas ar rīcībspējas ierobežojumu
Vectilžas pagasta pārvalde
tiesību nodrošināšanu.
„Gada lepnums” - Balvu novada Bāriņtiesas
„Gada prieks” - Par prieku bērnu acīs pasākumos –
priekšsēdētājas vietniece Inita Pušpure, kura 15 gadu garumā
„Jauniešu gada balva”, „Zaķu skrējiens”, 2 nometnēs „Durvis
apzinīgi un profesionāli veikusi savus darba pienākumus un
vaļā” un „Kustība. Deja. Ritms.”, pasākumā „Iegriežam jausaņēmusi 18.novembra Valsts svētkos Balvu novada Domes
no mācību gadu”, „Es no pasakas”, „Mazā bilžu rāmītī man
Atzinības rakstu.
ir bilde Tava”. Par ikvienu jaunieti un bērnu Balvu novadā,
„Gada varoņdarbs” - Balvu novada labestīgie un dāsnie
kas ir kaut reizi ienācis pa mūsu durvīm, jo tās viņiem ir vaļā
cilvēki, kas 10 gadu garumā atbalsta akciju „Atver sirdi!”,
vienmēr.
palīdzot grūtībās nonākušām ģimenēm ar bērniem sagādāt
„Gada panākums” - Noslēdzot gadu, priecājamies, ka
Ziemassvētku prieku. Akcijas laikā vairāk nekā 600 bērni ir
šogad esam realizējuši 4 projektus. Programmas „Jaunatne
saņēmušas dāvanas un atbalstu.
darbībā jauniešu iniciatīvas projekta „RADIOTILTS””. Pro„Gada vilšanās” - Vēl joprojām daudzās ģimenēs
jekts „Kustība.Deja Ritms” – īstenota nometne ar noslēguma
bērniem trūkst māmiņas un tēta sirds siltuma vecāku
pasākumu 1. septembrī „Iegriežam jauno mācību gadu”.
mīlestības trūkuma un cinisma dēļ.
Realizēts projekts „Mēs to varam” - tika izveidota aktivitāšu
„Gada novēlējums” telpa, kur brīvajā laikā kopīgi pulcēties novada bērniem
Laika ritējums ir Dieva nolikts.
un jauniešiem! Jauniešu iniciatīvu projekts „Tehniskās jaunTas dāvā mums iespēju būt radošiem, darbīgiem un
rades dienas Balvos – izmēģini, uzzini, aizraujies!”
laimīgiem.
„Gada lepnums” – Mūsu komanda. Kopā priekos un
Rītdienas laimi mēs veidojam šodien.
bēdās.
Laimi nevar sagaidīt, tikai gaidot vien. Laime atnāks, ja
„Gada varoņdarbs” – ļoti priecājamies par pabeigto
tai tuvosimies ar labām domām un labiem darbiem.
KNHM projektu telpā, kuru nu saucam par „Mēs varam” telLai 2015.gads ir mūsu sapņu piepildījumu gads!
pu un Andri Mežasargu, kurš darbojās projekta īstenošanā.
Šo telpu dažādiem pasākumiem izmanto dažādas vecuma
Balvu novada Bāriņtiesa
grupas.
„Gada novēlējums” – Novēlam katram katru dienu
„Gada prieks” – Kubulu pirmsskolas izglītības iestādes
„Ieviņa” dzimšanas dienas svinības, kas notika Kubulu pa- paveikt pa vienam labam darbam, par kuru priecātos arī
gasta svētku ietvaros ar atvērtām durvīm ikvienam, radošām citi, lai pildās mūsu labestības kauss gada garumā! Mēs katrs
darbnīcām, bērnības pārsteigumu - uzpūteni un brīnišķīgu esam atbildīgi par labestības vairošanu sabiedrībā.
Un mums ir sava nominācija:
bijušo audzēkņu koncertu iestādes estrādē.
„Gada PALDIES” - Edītei Gorkinai un Dagnijai Dalbiņai
„Gada panākums” – Starpnovadu konkursa „Mazais
par
atbalstu, uzsākot sadarbību ar Zviedrijas organizāciju
prātnieks” organizēšana, kas tika atzinīgi novērtēts un
sniedza daudz pozitīvu emociju gan mums, organizato- Gnosjo Hjalper. Veselību un izturību darbos!
riem, gan dalībniekiem.
Balvu Bērnu un jauniešu centrs
„Gada novēlējums” - Lai visiem silti Ziemassvētki un
Jaunajā gadā novēlam nēsāt savu bērnību kabatā, lai ik pa
brīdim varētu ar to spēlēties!
Kubulu PII „Ieviņa” saime šajā svētku laikā pateicas saviem draugiem un labvēļiem par sadarbību un atbalstu!
Kubulu PII „Ieviņa”

“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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„Gada prieks” - pirmo reizi organizēts konkurss izglītības
iestādēm „Mēs savam novadam”, stiprinot bērnos un
jauniešos piederības izjūtu un lepnumu par savu novadu.
„Gada panākums” - izglītības iestāžu un pedagoga
profesijas prestižu un atpazīstamību sabiedrībā veicinošs
konkurss „Gada balva izglītībā”, kura uzvarētājiem tika
piešķirtas naudas balvas 70 eiro vērtībā.
„Gada lepnums” - diriģents Egons Salmanis, kura
vadītais pūtēju orķestris ir vislabākais valstī.
„Gada varoņdarbs” - izveidota Balvu rajona un novada vēsturē pirmā profesionālās izglītības iestāde - Balvu
Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola.
„Gada vilšanās” - cerējām uz nozīmīgākiem sasniegumiem valsts mācību priekšmetu olimpiādēs.
Gada neveiksmes esam pārvarējuši ar optimismu un
kopīgu darbu.
„Gada novēlējums” - Lai ziemas saulgriežu zvaigznes
ikvienam nes debesu gaišumu! Lai nākamais gads ir bagāts
ar labām domām, darbīgām dienām un priecīgiem atelpas
brīžiem. Lai mūsos mājo un valda godaprāts, neatlaidīga
griba saprasties, paciest un palīdzēt!

„Gada prieks” - Balvu Mūzikas skolas 55 gadu jubilejas
pasākumi skolā un Balvu muižā.
„Gada panākums” - pūtēju orķestra priekšnesums
skatē Jēkabpilī novērtēts kā labākais valstī un skolas jauno
dziedātāju panākums konkursā „Skaņais bolss” Rēzeknes
koncertzālē „Gors”.
„Gada lepnums” - uzsākta jaunas izglītības programmas
„Kora klase” realizēšana un programmā uzņemti 9 audzēkņi.
Četri skolas audzēkņi izlēma turpināt mūzikas izglītību
augstākā pakāpē un kļūt par profesionāliem mūziķiem.
„Gada vilšanās” - joprojām profesionālās ievirzes
mūzikas izglītības programmu īstenošanai trūks valsts
finansējuma, līdz ar to esam spiesti lūgt pašvaldībām
papildfinansējumu, lai audzēkņi varētu saņemt paredzēto
stundu skaitu.
„Gada novēlējums” - Lai nākamajā 2015.gadā piepildās
visas radošās un saimnieciskās darbības ieceres, lai laba
veselība un možs gars!
Balvu Mūzikas skola

Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes kolektīvs
„Gada prieks” – pabeigta Lazdulejas pagasta estrādes
būvniecība un veiksmīgi aizvadīta pirmā estrādes sezona.
Nevar nepieminēt projektu konkursa „Sabiedrība ar dvēseli”
ietvaros veiksmīgi apgūtu projektu „Vālodzītes košie svārki”,
kur vokālā ansambļa dalībnieces pašu spēkiem pašuva
košus skatuves svārkus.
„Gada panākums” - Jau otro gadu pēc kārtas iegūta
godalgota vieta Novada svētku gājienā!
„Gada lepnums”- konkursa „Sakoptākais īpašums 2014”
nominācijā “Uzņēmumu un darījumu iestāžu teritorijas”
balvu ieguvusi SIA „Mārbe”, Mārīte Berķe.
„Gada novēlējums” Jaunā gadā egles zaros,
Laimes zvaigzni iededziet.
Lai laimīte visu gadu,
Jūsu durvis virina.
Lai Jaunais gads nes labu veselību, sniedz sirdij prieku,
mīlestību!
Lai klusās vēlēšanās piepildās un draugu vidū sirdis
sasildās!
Panākumiem bagātu jauno 2015. gadu!
Lazdulejas pagasta pārvalde
„Gada prieks” - Balvu Valsts ģimnāzijas atbalsta
biedrības un tās vadītājas Sandras Kindzules aktīva darbība
projektu realizēšanā, finanšu piesaistē un skolas Padomes
vadīšanā.
,,Gada panākums” – Jāņa Zakarīša vadītās vidusskolu A
grupas futbola komandas uzvara Latvijas Valsts ģimnāziju
turnīrā un Valtera Duļevska vadītās vidusskolu A grupas
jauniešu volejbola komandas izcīnītā 2.vieta Latgales
reģiona skolēnu sacensībās.
,,Gada lepnums” – konkursa „Gada balva izglītībā”
nominācijas „Par inovācijām izglītības iestādes vadībā”
tituls.
,,Gada varoņdarbs" - Balvu novada Domes atbalsts
finanšu līdzekļu piesaistē Balvu Valsts ģimnāzijas un dienesta viesnīcas renovācijas darbiem.
„Gada vēlējums” –
Iededz sveci mijkrēslī zilā Atkal brīnuma mirklis klāt,
Kad spožāko zvaigžņu gaismu
Visam gadam vajag krāt.

„Gada prieks” - ļoti skaista, liela Ziemassvētku eglīte pie
pagastmājas. Citā vietā, nekā ierasts, kur iedzīvotāji to var
labāk redzēt no visām pusēm.
„Gada panākums” - skolas 2009.gada absolvents Andrejs Šilo - vairāku Latvijas rekordu īpašnieku spēka trīscīņā
(powerlifting) un bronzas medaļas ieguvēju pasaules
čempionātā spēka cīņā (mas-wrestling) Jakutskā (Krievijā).
Visam, ko Andrejs ir sasniedzis, pamatā ir viņa paša griba, neatlaidīgs darbs, mērķtiecība, kā arī viņam tuvāko
cilvēku - audžumātes Ārijas Zašnes un trenera Konstantīna
Kuzņecova atbalsts un ticība.
Gada panākums ir arī 6.klases skolnieces Elijas Dmitrijevas iegūtā 2.vieta novada skolēnu radošo darbu konkursā.
Elija konkursā piedalījās ar eseju „Mans vectēvs – draudzes
vecākais”.
Darba ar bibliotēku programmu „Alise” uzsākšana
Vīksnas pagasta bibliotēkā, grāmatu un citu dokumentu
elektroniskā izsniegšana.
„Gada lepnums” - Ārija Zašne. Skolas pavāre, kura
pašaizliedzīgi ir rūpējusies un gādājusi par izcilo sportistu
Andreju Šilo, audzinājusi un atbalstījusi viņu ceļā uz sasniegumiem.
„Gada prieks” - iekārtotā atpūtas telpa skolēniem. Tā
tika iekārtota, pateicoties Balvu novada domes piešķirtajam
finansējumam jauniešu iniciatīvu projektā. Atpūtas telpā
skolēni gan pavada brīvo laiku pēc mācību stundām, gan arī
pulcējas uz dažādiem pasākumiem.
„Gada vēlējums” Nāc, Ziemassvētku naktī ieklausies,
Kad debesis sniega dzirnavas maļ.
Mums cerība laimes pakavus,
No zvaigžņu mirdzuma kaļ.
Lai Ziemassvētku gaisma, labestība un mīlestība dod
spēku un izturību jaunajā gadā, siltumu mājas pavardā
un radošu dzirksti darbā! Darbīgu, veselīgu, labvēlīgu,
veiksmīgu, saticīgu 2015.gadu!
Vīksnas pagasta pārvalde un iestādes

„Gada prieks” - Tie ir mūsu audzēkņi - mazie, mīļie
cilvēciņi ar savu nebēdnīgo smaidu, dzīvesprieku, patiesumu, atraktivitāti un daudzajiem „kāpēc?”. Prieks- tie ir
mūsu audzēkņu vecāki - atklāti, saprotoši, atsaucīgi, radoši.
„Gada panākums” - Gada projekta „Mēs izglītībai”,
Labie darbi.lv ar SMScredit.lv labvēlību uzvarētāji. Esam
ieguvuši Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un
Balvu Valsts ģimnāzijas kolektīvs novēl visiem jauku, sporta pārvaldes Atzinības rakstu par Gada balvu izglītībā,
nominācijā „Par pilsonisko līdzdalību novada un valsts
baltu Svētvakaru un laimīgu Jauno 2015. gadu!
izglītības un kultūrvides veidošanā”.
Lai sirdis silda Ziemassvētku sveču mirdzums,
„Gada lepnums” - Šos datus varētu fiksēt Ginesa reUn gaisma ienāk dziļi dvēselē,
kordu grāmatā. Piecgadīgo bērnu grupiņā, kuru apmeklē
Lai Jaunais gads ar gaišām domām, labiem darbiem roku 26 bērni, 9 ģimenītēs kopš šī gada sākuma ir piedzimuši
rokā
mazulīši - trīs jaukas meitenītes un seši braši zēni.
Steidz laimi, prieku, veselību nest!
„Gada novēlējums” - Lai aizejošā gada labākais, kas ar
mums noticis, ir pamats nākošā gada laimes brīžiem - tikai
GAIŠUS SVĒTKUS!
nedaudz vairāk veiksmes, siltuma, mīlestības, sapratnes,
veselības, darbīgu dienu un priecīgu atelpas brīžu!
Krišjāņu pagasta pārvalde
Laimīgu Jauno gadu!
"Gada prieks”- Latvijas čempionāta 2.līga 3.vieta Austrumlatvijas reģionā
"Gada panākums” - bērnu piesaistīšana un noturēšana
futbolā
"Gada lepnums” - Baltijas čempionāts ūdens motocikliem
"Gada vilšanās” - Latvijas čempionāta 2.līgas pusfināla
zaudējums Grobiņas SC 3:4

Balvu PII „Sienāzītis”

„Gada prieks” - Prieks par daudzajiem pasākumiem, kas
notikušu Kubulu Kultūras namā, pašdarbības kolektīviem
un viņu vadītājiem, kā arī skatītājiem.
„Gada panākums” - Vidējās paaudzes deju kolektīvs,
kas darbojas tikai otro gadu, ieguva 1. Pakāpes diplomu deju
kolektīvu skatē, piedalījās 11 koncertos un tika pie jauniem
tērpiem. Kopumā pašdarbnieki piedalījušies 44 koncertos,
skatēs, pasākumos.
„Gada lepnums” – Tradicionālā lauksaimnieku konkursā
„Sējējs 2014” par veiksmīgāko jauno zemnieku atzīts Balvu
novada Kubulu pagasta iedzīvotājs, SIA „Nagi un ragi”
īpašnieks Viesturs Luksts.
„Gada varoņdarbs” - Piedalīšanās novada svētku
gājienā un uzvara tajā. Kubulu pagasta cilvēki uz novada
svētkiem bija ieradušies ar vilcienu, zaļajos cerību vagonos
draudzīgi brauca pagasta pārvaldes darbinieki, kultūras
nama pašdarbnieki, bērnudārza „Ieviņa”, Stacijas pamatskolas, pansionāta ”Balvi” darbinieki, pagasta uzņēmēji un visi
tie, kas uzskata, ka Kubuli ir viņu īstā vieta dzīvei, darbam,
sapņiem un mīlestībai.
„Gada novēlējums” –
Uz to Kungu neceriet, uz Tā Putna pienu,
Tikai sevī pamodiniet spārnus katru dienu.
/Jānis Peters/
Kubulu pagasta pārvaldes kolektīvs
„Gada prieks” – Specializētais autotransports, lētāka apkure.
„Gada panākums” - Atpazīstamība Latvijas mērogā.
„Gada lepnums” – esam lepni par savu lielo darba
kolektīvu, šogad mums ir izveidots savs logo;
„Gada varoņdarbs” - mūsu kolektīva komanda veiksmīgi
startēja LPSAIA sporta spēlēs , kas notika Višķos.
„Gada vilšanās” - neatrisināts elektroapgādes un
apsaimniekošanas jautājums par daudzdzīvokļu māju.
„Gada novēlējums” –
Riti laimes kamolīti
Vecā gada vakarā,
Satin sāpi, attin prieku
Visa gada garumā!
Jaunajā gadā visiem līdzcilvēkiem no sirds vēlam, lai Jaunais gads, kā zvaigzne mirdz, un visu dod, ko vēlas sirds!
Balvu novada pašvaldības Pansionāts „Balvi”
„Gada lepnums” - Stacijas pamatskolai - 95 gadi (interesantas aktivitātes, kas saistītas ar piederības aktualizēšanu
savai skolai un valstij, tikšanās ar daudziem interesantiem
cilvēkiem).
„Gada neveiksme” - skolēnu skaita samazināšanās - 1.,
2.klases apvienošana.
„Gada prieks” - par nesavtīgiem cilvēkiem - skolas
atbalstītājiem. Vairākkārt skolu materiāli atbalstījuši Andris
Kozlovskis un Ritvars Komarovskis.
Stacijas pamatskola
„Gada prieks” – iestāde ieguvusi skaistu, jaunu teritorijas iežogojumu, par kuru priecājas gan lieli, gan mazi.
„Gada lepnums” iestādē - skolotāja Ieva Kūkoja, „Ežuku”
grupas dvēselīte. Radoša, jauna skolotāja, kuras vadībā
bērni piedalās un gūst panākumus dažādos konkursos.
„Gada lepnums” pagastā - elektriķis Erhards Mednis. Šī
gada vasarā bija čakls darbu vadītājs un strādnieks iestādes
teritorijas žoga uzstādīšanā.
„Gada lepnums” novadā - Vilnis Dzenis. Vilnis ir sava
pagasta patriots, kurš cīnās, lai pagastā tiktu atbalstīti gan
mazi, gan lieli. Viņš ir deputāts ar kuru varam lepoties, kurš
uzklausa katru pagasta iedzīvotāju un rod iespēju palīdzēt.
„Gada panākums” – Tilžas PII komanda „Ežuki” uzvar
konkursā „Mazais prātnieks”.
„Gada novēlējums”
Tilžas pirmsskolas izglītības iestādes kolektīvs grib
novēlēt kolēģiem izglītības iestādēs un visiem novada
iedzīvotājiem:
Cerībām – zaļās egles sīkstumu,
Darbiem – dvēseles mūžību,
Domām – Ziemassvētku sniega baltumu!
Baltu sniegu un baltas dienas –
Pārliecību tam, ko dari
Ticību tam, ko vari!
Tilžas pirmsskolas izglītības iestāde

Balvu Sporta centrs
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„Lietas un vietas, kam jādzīvo cauri laikam...” Noslēdzies projekts „Radiotilts”
Laikā,
kad
gatavojāmies
Latvijas dzimšanas dienai, 14
Ziemeļlatgales jaunieši no Balvu, Rugāju un Viļakas novadiem
iesaistījās biedrības „SAVI” organizētajā eseju konkursā, lai paustu savu viedokli par vērtībām,
kuras saglabājamas nākamajām
paaudzēm. 27.novembrī jaunie
autori tikās noslēguma pasākumā
Balvu Novada muzejā.
„Laipni lūgti domu lidojumā
uz brīnumzemi Latviju!” - tā
raksta viena no eseju konkursa uzvarētājām Gita Daukste.
Un ceļojums varēja sākties.
Emocionālu sveicienu „Lielajiem rakstītājiem” bija atnesuši
bērnudārza „Sienāzītis” vecākās
grupas audzēkņi – dzejas rindas
par dzimto zemi aizkustināja gan
lielos, gan mazos.
„Kas ir Latvieši Eiropas
Savienībā?
Tauta
ar
savu
neatkārtojamo identitāti, bagātīgo
valodas
krājumu,
savdabīgo
kultūru...”, raksta Klinta Circene.
Brīvības piemineklis, Latvijas
himna, tautasdziesmas, Dziesmu
un deju svētki, Baltijas jūra un
daudzas citas – katram latvietim
svarīgas lietas bija nonākušas
konkursantu redzeslokā. Žūrijas
komisijas priekšsēdētāja Vita Romanovska atzinīgi novērtēja arī
jauniešu prasmi ielūkoties savā
tuvākajā apkārtnē un novērtēt
tādas pamatvērtības kā mājas,
ģimene, skolotāja loma cilvēka
dzīvē, senču tradīcijas un lietas,
kas mums apkārt. „Par vērtību mēs
saucam nevis to, kas nāk no lietām
pašām, bet to, ko tajās ieliekam, un
tieši tas veido tās kopējo būtību”,
domā Karīna Duļbinska, Amanda
Saleniece ir pārliecināta - ”mēs

nekad nedrīkstam aizmirst savus
senčus, vecmāmiņas, vectētiņus
un vēl senākus radus.” Savukārt
Kintija Pušpure atzīst, ka Balvos
ir daudz vēsturisku vietu, bet „trīs
svarīgākās, par kurām būtu jāzina
visiem Balvu iedzīvotājiem, ir:
ebreju senkapi, piemineklis Latgales partizānu pulka kritušajiem
karavīriem un Balvu muiža”. Interesanti un dažādi ir jauniešu darbi,
un katrā - kāds domu grauds.
Par dalību konkursā jaunie
autori saņēma piemiņas balvas,
pateicības un diplomus. 3. vietu
konkursā ieguva Kintija Pušpure,
2.vietu – Amanda Saleniece, bet
1.vietas tika piešķirtas diviem
dalībniekiem – Gitai Daukstei un
Dagnijai Kokorevičai. Dagnija
nopelnīja arī laikraksta „Vaduguns” simpātiju balvu, bet Balvu
Novada muzeja savu specbalvu

pasniedza Mārtiņam Pušpuram.
Noslēgumā gribas novēlēt,
lai katram būtu tāda vieta, kuru
iedomājot gribētos teikt kā Dagnijai: „Manas „Līčumājas”... Cik
tomēr labi, ka man esat jūs!”
Iveta Supe
Balvu Novada muzeja vadītāja
Konkurss norisinājies projekta
„Ziemeļlatgales NVO darbības
aktivizēšana”ietvaros, kas tiek
īstenots ar Īslandes, Lihtenšteinas un
Norvēģijas EEZ finanšu instrumenta
un Norvēģijas valdības divpusējā
finanšu
instrumenta
ietvaros,
un Latvijas valsts ar Sabiedrības
integrācijas fonda starpniecību.

Mēs to paveicām KOPĀ! Balvu
Bērnu un jauniešu centra aktīvie
un radošie jaunieši ir veiksmīgi
noslēguši savu darbu pie programmas Jaunatne darbībā jauniešu
iniciatīvas projekta „RADIOTILTS”
realizēšanas. Projekta galvenais
mērķis bija jauniešu brīvā laika
pavadīšanas iespēju dažādošana,
rezultātā paaugstinot personīgās
prasmes, zināšanas, iemaņas un
konkurētspēju darba tirgū.
Projekta
norises
gaitā
tika
organizētas
apmācības
jauniešiem, lai varētu apgūt prasmes radio materiāla veidošanā.
Notika teorētiskās nodarbības,
kurās jaunieši iepazinās ar radiostaciju
iedalījumu,
radio
ētiku,
formātu,
radiostacijas uzbūvi, departamentiem,
radiomenedžmentu,
ētera
personību iedalījumu, raidījumu
klasifikāciju,
funkcionēšanu
un daudziem citiem ar radio
darbību saistītiem jautājumiem.
Praktiskajās nodarbībās jaunieši
darbojās Radio SWH radiostudijā
- patstāvīgi gatavoja programmas,
analizēja radioraidījumus, tikās ar
raidījumu veidotājiem, pārrunāja
aktuālās lietas. Viens no uzdevumiem, jauniešiem strādājot grupās,

bija izveidot virtuālu radiostaciju, izstrādājot formātus un citus
nosacījumus, izveidot raidījumus
konkrētiem
radioraidījumiem.
Mūsu jauniešiem izdevās interesantas un radoši intelektuālas radiostacijas!
Jaunieši devās pieredzes
apmaiņas braucienā uz radio studiju SWH un Latgales Radio, veidoja savu radošo Radio darbnīcu,
iesaistījās Radio - programmas
veidošanas pulciņā, kur izzināja
visu par to, kā izveidot arī savu internetradio. Projekta noslēgumā
jaunieši devās uz skolām, kur
tikās ar audzēkņiem, stāstīja par
projektu, tā laikā gūto pieredzi
un iedrošināja arī citus iesaistīties
projektu rakstīšanā un realizācijā.
Pēc
projekta
realizācijas
jaunieši tikās par programmas Jaunatne darbībā Eiropas Savienības
programmu daļas projektu koordinatori Agnesi Nastaju, lai dalītos
gūtajos iespaidos un projekta laikā
gūto pieredzi. Projektā iesaistītie
jaunieši un speciālisti ir lepni par
paveikto un gatavi nākamajiem
projektiem!

Noslēdzies Valsts kultūrkapitāla
Latgales kultūras
programmas atbalstītais lektorijs “Ziemeļlatgales kultūras
darbinieku tālākizglītība kopā ar
Juri Cibuli”. To organizēja Balvu
Centrālā bibliotēka. Uz lektorija
nodarbībām tika aicināti visi interesenti, ne tikai kultūras darbinieki. Kārtējo reizi bibliotēkas zāle
izrādījās par mazu iecerētajam
pasākumam. Vēlmi
apmeklēt
lektoriju bija izteikuši 53 interesenti no Balvu, Baltinavas, Rugāju
un Viļakas novadiem. Kopā tika
pavadītas daudzas aizrautīgas un
informatīvi bagātīgas stundas.
Lektorija tēmu izklāsts sākās ar
pasaules tautu, ābeču un valodu iepazīšanu, ar katru nākamo
nodarbību virzoties tuvāk un
tuvāk Ziemeļlatgales kultūras
vērtībām. Sekoja nodarbība par
latgaliešu ābecēm, latgaliešu valodu starp vēstures un politikas

dzirnakmeņiem, un visbeidzot
simboliski nonācām katrs savas
mājas pagalmā. Īpaša nodarbība
tika veltīta “Purlovas grāmatai”
kā iedvesmojošam paraugam
novadpētniecības entuziastiem.
Pirms
katras
nodarbības
no lektora savlaicīgi saņēmām
materiālu apkopojumu par to
tēmu, kura tika izklāstīta nākamajā
nodarbībā.
Kā šī projekta vadītāja vēlos
pateikties visiem uzticīgajiem
Balvu
Centrālās
bibliotēkas
organizēto lektoriju dalībniekiem
un novēlēt nezaudēt zinātkāri
arī turpmāk. Atgādinu, ka
apliecinājumus par apmeklējumu
varēsiet saņemt Balvu Centrālajā
bibliotēkā no 22. decembra.

Lepojamies ar Balvu novada pašvaldības Sociālā
dienesta sociālajām darbiniecēm Annu Laizāni un Balvu Centrālā bibliotēkas
Līviju Voroņinu
organizētais lektorijs noslēdzies
„Gada lepnums” - 2014.gada
13.novembrī Labklājības ministrija godināja labākos sociālos
darbiniekus Latvijā. Atzinības raksti un balvas tika pasniegti sešās
nominācijās. Esam lepni par to,
ka divas nominācijas atceļoja tieši
uz Balviem: Anna Laizāne saņēma
apbalvojumu „Labākā sociālā darbiniece Latvijā 2014” nominācijā
– „Darba devēja izvirzītais sociālā
dienesta sociālais darbinieks”;
Līvija Voroņina saņēma apbalvojumu „Labākā sociālā darbiniece Latvijā 2014” nominācijā
– „Iedzīvotāju izvirzītais sociālā
dienesta sociālais darbinieks”;
„Gada prieks” - Pasākums
Sociālā dienesta pagalmā ar
devīzi: „Visa laba Jāņu zāle!”,
kurš notika 19.jūnijā. Kas tie par
Jāņiem bez lietus tūcēm, vainagiem, meijām, siera rituļiem,
miestiņa putām? Vai iespējams
līgot bez dziesmām un līgotājiem?
Vajag svētkiem gatavoties laikus,
tad atrodas viena saulaina diena,
daudz jauku tikšanos un prieks!
Ar pieredzes bagātām floristēm
no Balvu teritoriālās invalīdu
biedrības, lustīgajiem Salnavas
danču muzikantiem, siera meistaru veikumu. Pasākumu atbalstīja
SIA „TAKO SD”, Ingars Āboliņš, Z/S
„ Purmalas”, Biruta Pundure, Elita
Ržena. Līgas Morozas-Ušackas
nebēdnīgajiem
dancotājiem
un pašu ļaudīm izskanēja gaišs
un līksms ielīgošanas pasākums
Raiņa ielas 52 pagalmā, garām
nespēja paiet nedz deputāti, nedz

Attēlā: Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja Anna Laizāne un Atbalsta
un rehabilitācijas nodaļas vadītāja Līvija Voroņina.
citi vēstneši.
„Gada panākums” - 2014.gadā
Balvu novada pašvaldībā ieviests
un attīstīts kvalitatīvs sociālais
pakalpojums lauku teritorijā ar
inovatīvām metodēm - „Atbalsts
mājās”, ko nodrošina Latvijas
Samariešu apvienības speciālisti.
„Gada varoņdarbs” - Mēs, kā
liela un stipra komanda, ar pilnu
atbildību varam teikt, ka protam ne tikai strādāt, bet cieņā un
godā turam ģimeniskās vērtības
un rūpējamies, lai Balvu novadā
uzlabotos demogrāfiskā situācija.
2014.gadā Sociālā dienesta darbinieku ģimenēs piedzima trīs
bērni – divas meitenītes un viens
puisītis.

Arī klientu ģimenēs ir veiksmīgi
notikumi.
„Gada neveiksme” - Pieliekot
daudz pūliņu, tā arī neizdevās
atrast ārsta palīgu patstāvīgam
darbam Krišjāņu feldšerpunktā.
Tomēr zināma virzība uz priekšu
ir notikusi, jo, ļoti iespējams, ka
2015.gada pirmajā kvartālā šī vakance būs aizpildīta.
“Gada novēlējums”
Novēlam gaišām domām
bagātus Ziemassvētkus!
Jaunajā gadā – piepildīt
iecerēto, nepazaudēt iegūto,
atrast meklēto!
Sociālā dienesta kolektīvs
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Projekta vadītāja
Ruta Cibule
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“Balvu Novada Ziņas”, 2014.gada 17.decembris

Pl ā notie p asāku mi u n a k tiv itā te s
Bal vu n o vadā
Balvu pilsēta
17.decembrī plkst.18.00 Balvu Bērnu un jauniešu centra
Ziemassvētku koncerts BPVV Balvu muižā
18.decembrī plkst.12.00 Balvu
Profesionālās un vispārizglītojošās
vidusskolas kolektīvs aicina Balvu
seniorus un skolēnu vecākus uz
labdarības pasākumu “Gaismas
ceļi” vidusskolas aktu zālē
18.decembrī plkst.19.00 filma
„Izlaidums gads” Balvu Kultūras
un atpūtas centrā. Ieejas maksa
2, - EUR
21.decembrī plkst.17.00 Balvu
novada jauktā kora “Mirklis” koncerts “No debesīm šurp” Balvu
Sakrālajā kultūras centrā
25.decembrī
plkst.20.00
Ziemassvētku balle Balvu Kultūras
un atpūtas centrā. Muzicē brāļi
Puncuļi. Iespēja rezervēt galdiņu
pa tel.26367693. Ieejas maksa 3,EUR
26.decembris plkst.15.00 Balvu pūtēju orķestra koncerts Balvu
Kultūras un atpūtas centrā. Ieeja
bez maksas
27.decembrī plkst.16.00 Baltinavas amatierteātra “Palādas”
viesizrāde “Pareizo stidzine” Balvu
Kultūras un atpūtas centrā. Ieejas
maksa EUR 3,- 4,- EUR
28.decembris plkst. 13.00
Sarīkojums bērniem ,,Reiz mežā
dzima eglīte” Balvu Kultūras
un atpūtas centrā. Iepriekšēja
pieteikšanās Balvu Kultūras un
atpūtas centrā
30.decembrī
plkst.17.17
Ēkai Brīvības ielā 61 - Balvu
Kultūras un atpūtas centram
– 60!” Stāsts “Mums pieder
tiks daudz…” – netradicionālā
gaisotnē par būšanas, radīšanas
un pastāvēšanas prieku Balvu
Kultūras un atpūtas centrā
1.janvāris plkst.0.30 Svētku
salūts pilsētas centrālajā laukumā
un plkst.01.00 Jaungada balle
kopā ar grupu Kontrasts Balvu
Kultūras un atpūtas centrā. Ieejas
maksa 3, - EUR
Balvu pagasts
20.decembrī plkst.12.00 Leļļu
teātra “Tims” izrāde “Nekur nav
tik labi kā mājās” un svētki Balvu
pagasta bērniem Balvu pagasta
Tautas namā. Ciemosies Ziemassvētku vecītis, kurš ies rotaļās un
atnesīs arī dāvaniņas Balvu pagasta pirmsskolas vecuma bērniem,
kuri neapmeklē bērnudārzu.
20.decembrī
plkst.16.00
Ziemassvētku pasākums “Mazu
brīdi pirms” Balvu pagasta Tautas namā. Piedalās Balvu pagasta
dramatiskais kolektīvs ar izrādi
“Čaukstenes” un jauktais vokālais
ansamblis “Malduguns”.
Bērzpils pagasts
No 15.decembra līdz 30.decembrim (darba dienās) Bērzpils
saietu nama II stāvā skatāma
fotoizstāde ''Mana zeme- Latvija''.
30.decembrī plkst. 20.00
Bērzpils sporta hallē Gada atskaites
koncerts.
Piedalās
Bērzpils vsk. un Bērzpils pagasta
pašdarbnieki. Pēc koncerta balle.
Spēlē Ainārs Lipskis. Ieeja brīva.
Bērzkalnes pagasts
19.decembrī
Ziemassvētku
eglīte Bērzkalnes pirmsskolas vecuma bērniem
27.decembrī plkst.19.00 Vecgada balle Bērzkalnes pagasta
iedzīvotājiem
Briežuciema pagasts
Briežuciema pagasta bibliotēkā visu mēnesi skatāma Aijas Keišas darināto piespraužu
izstāde. Piespraudes ir iespējams
arī iegādāties.
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27.decembrī plkst.20.00 Gada noslēguma pasākums – koncerts “Zem svētku zvaigznes”
Briežuciema tautas namā
27.decembrī plkst.22.00 Gada
noslēguma balle - dejas kopā ar
Māri Leidumu Briežuciema tautas
namā. Ieeja brīva.
Krišjāņu pagasts
19.decembrī plkst.13.00 Svētku pasākums Krišjāņu pagasta pirmsskolas vecuma bērniem
27.decembrī plkst.19.00 Koncerts „Ziemas pasaka” Krišjāņu
tautas namā. Piedalās pagasta
pašdarbnieki
Kubulu pagasts
Visu mēnesi skatāma Edītes un
Nikolaja Gorkinu FOTOIZSTĀDE
„Bērni –mūsu nākotne” Kubulu
kultūras nama- mazajā zālē
25.decembris plkst.12.00 Svētku pasākums Kubulu pirmsskolas
vecuma bērniem, kuri neapmeklē
bērnudārzu un skolu Kubulu
Kultūras namā
25.decembrī plkst.17.00 Ziemassvētku koncerts “Gads ir balts
no abiem galiem un pa vidu zaļš”
Kubulu Kultūras namā
Lazdulejas pagasts
20.decembrī plkst.14.00 Eglīte
bērniem Lazdulejas pagasta Saieta namā.
Tilžas pagasts
20.decembrī Svētku pasākums
Tilžas pagasta pirmsskolas vecuma bērniem, kuri neapmeklē
pirmsskolas izglītības iestādi,
Tilžas kultūras namā
25.decembris plkst.18.00 Ziemassvētku pasākums “Kur lai lieku
savu Ziemassvētku prieku” Tilžas
kultūras namā
25.decembrī plkst.21.00 Deju
vakars kopā ar Zinti Krakopu Tilžas
Kultūras namā
Vectilžas pagasts
27.decembrī plkst.19.00 Koncertuzvedums Vectilžas sporta un
atpūtas centrā.
27.decembrī plkst.22.00 Balle
kopā ar Kasparu Maku Vectilžas
sporta un atpūtas centrā
Vīksnas pagasts
27.decembrī plkst.19.00 Svētku koncerts ''Klusā naktī balti
Ziemassvētki zied'' Vīksnas tautas namā. Piedalās Vīksnas tautas
nama pašdarbības kolektīvi.
27.decembrī plkst.20.30. Vecgada karnevāla disenīte bērniem
Vīksnas tautas namā. Ieeja 1, - EUR
27.decembrī plkst.22.00 Vecgada karnevāla balle ar Zinti Krakopu Vīksnas tautas namā. Ieeja
2,50 EUR. Pēc plkst.23.00 3, - EUR
Izstādes
Balvu Centrālajā Bibliotēkā
Kanādas vēstnieka Džona Morisona fotogrāfiju izstāde “ Arktikas
noslēpumi”
Balvu novada Tilžas Kultūrvēstures izpētes un Tūrisma centrā
skatāma izstāde “Smilšu skulptūru
starptautiskā festivāla Jelgavā
labāko darbu foto apskats”.
Balvu Kultūras un atpūtas
centrā skatāma Preiļu foto amatieru izstāde „Preiļi un preilieši gadalaiku ritumā”, L.D. Bērziņa gleznu
izstāde, Lienes Šaicānes gleznu
izstāde.
Balvu Novada muzejā skatāma Baltkrievijas mākslinieku
apvienības “Maju gonar” darbu
izstāde.
Piecās muzeja ekspozīciju
zālēs mūsdienīgi atspoguļotas
Ziemeļlatgalei raksturīgās tēmas,
tostarp etnogrāfija, tradicionālā
mūzika, folklora, paražas, psalmi,
Maija dziedājumi, cilvēku prasmes un citas vietējās vērtības.

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

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

