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Lietuvas, Čehijas, Īrijas un Grieķijas vēstnieku vizīte Balvos
4.februārī Lietuvas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais
vēstnieks Latvijā Ričardas Degutis, Čehijas Republikas ārkārtējais
un pilnvarotais vēstnieks Latvijā
Pavel Šepelak, Īrijas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais
vēstnieks Latvijā Aidan Kirwan un
Grieķijas Republikas ārkārtējais
un pilnvarotais vēstnieks Latvijā
Georgios Chatzimichelakis vizītes
laikā Balvos tikās ar Balvu novada
Domes priekšsēdētāju Andri Kazinovski un Domes priekšsēdētāja
vietnieku Normundu Dimitrijevu,
lai pārrunātu Latgales reģiona, tai
skaitā arī Balvu novada, aktuālās
problēmas, izprastu reālo situāciju pierobežas teritorijā un
gūtu priekšstatu par Latgales
reģiona attīstības programmas
realizācijas gaitu, Eiropas Savienības apgūtajiem līdzekļiem un
realizētajiem projektiem, kā arī
iepazītos ar pašvaldības iestāžu
darbību.
Tikšanās laikā vēstnieki tika
iepazīstināti ar Balvu novada
ekonomisko situāciju, kultūru
un sportu, tika diskutēts par
Latgales atbalsta programmas
rezultātiem, tās turpinājumu. Balvu novada Domes priekšsēdētājs
A.Kazinovskis atzina, ka valsts
politika nav taisnīga, tā nav nesusi labumu Latgales reģionam,
tādēļ joprojām aizplūst cilvēki,
jaunieši aizbrauc. „Iespējams,
valsts vadītājiem un politiķiem nav
pietiekamu zināšanu, vēlēšanās
saprast reālo situāciju pierobežas
teritorijā. Nav pieņemama situācija, kad Eiropas Savienības (ES)
līdzekļus, kas paredzēti pierobežas zonu attīstībai, apgūst Rīgas
un Pierīgas reģioni. Piemēram,
Latvijas - Igaunijas - Krievijas
programmas izsludinātajā projektu konkursa pirmajā kārtā
Balvi iesniedza 4 lielus projektus,
netika atbalstīts neviens, 2.kārtā
– viens. No šīs programmas tikai
11% līdzekļu nonāca pierobežas
teritorijā,” uzsvēra A. Kazinovskis.
Par šādu situāciju neizpratnē
bija visi minēto ES valstu pārstāvji.
Čehijas vēstnieks Pavel Šepelak
atzina, ka arī Krāslavā un Rēzeknē,
kur vēstnieki bija iepriekšējā
dienā, reālā dzīve ir tāda pati.
„Nabadzīgākajiem
reģioniem
būtu jāsaņem vairāk līdzekļu,

jāsaņem to, kas jums pienākas pēc
Eiropas Savienības normām. Jābūt
iespējai realizēt projektus. Es varu
salīdzināt, kādu tehniku izmanto
lauksaimnieki šajā Latvijas pusē
un pretējā pusē,” teica P.Šepelak,
izsakot cerību, ka pašreizējā Ministru prezidente Laimdota Straujuma darīs visu, lai pierobežas
teritorija attīstītos, jo pati cēlusies
no šīs puses.
Vizītes laikā Balvos vēstnieki
apmeklēja Balvu Valsts ģimnāziju
un tās internātu, Balvu peldbaseinu, par sociālo jomu guva
priekšstatu apmeklējot Sociālo
dienestu un SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienību”, bet
noslēgumā apskatīja Balvu Novada muzeja digitālās ekspozīcijas.
Lietuvas Republikas vēstnieks
atzina, ka vienmēr ir vērtīgi
apmeklēt
attālākos
Latvijas
reģionus, jo tikai šādās vizītēs
redzama valsts reālā situācija.
„Mēs visi saprotam, cik skaisti
ir mūsu reģioni, dimanti mūsu
valstīs, bet ļoti svarīgi ir tos attīstīt.
Šajā vizītē mēs redzējām cilvēkus,
kuri to vēlas darīt un dara.
Apbrīnojama ir izveidotā Balvu
slimnīcas struktūra un darbība, kas
var būt piemērs citiem, kā risināt
medicīnas jomas jautājumus. Balvos ir tāds muzejs, kādu nav pat
galvaspilsētās. Te ir ko redzēt,”
dienas noslēgumā teica vēstnieks
R. Degutis.
Lai arī vizītes laikā tika saņemti
pozitīvi komplimenti par redzēto,
vēstniekiem ir skaidras arī Latgales reģiona problēmas. „Mēs
saprotam, ka tā ir valsts politika.
Mazie reģioni nevar sacensties ar
lielajām pilsētām, galvaspilsētu.
Ir jābūt balansam starp visiem
valsts reģioniem. Un to var panākt
ar dažādiem instrumentiem, tai
skaitā izmantojot arī ES līdzekļus.
Gan Lietuvas, gan Latvijas
problēma ir emigrācija, bet, lai to
apturētu un panāktu iedzīvotāju
atgriešanos,
ekonomiskajam
līmenim ir jāceļas, reģioniem
jāsaņem tas, kas tiem pienākas,”
uzsvēra vēstnieks R. Degutis.
Eiropas Savienības valstu
vēstnieki divu dienu reģionālās
darba vizītes laikā Latgalē tikās
ar Kārsavas, Rēzeknes un Balvu
novada pašvaldību vadītājiem un
iestāžu speciālistiem.

Lietuvas vēstnieks R. Degutis ar Balvu Valsts ģimnāzijas audzēkņiem apsprieda studiju iespējas Latvijā un ārzemēs

Balvu novada Domes vārdā,
Domes priekšsēdētājs
Andris Kazinovskis

Jauns konts NĪN maksājumiem
Balvu novada pašvaldība
šogad ir atvērusi jaunu norēķinu
kontu
nekustamā
īpašuma
nodokļa (NĪN) maksājumiem: A/S
“Citadele banka” Konta Nr.LV80
PARX 0012 5929 7000 9.
Nekustamā īpašuma nodokļu
maksājumus var veikt arī jau
esošajos norēķinu kontos:
A/S SEB BANKA konta Nr.
LV68 UNLA 0050 0166 3968 6
A/S SWEDBANK konta Nr.
LV17 HABA 0551 0343 8097 3
Kā arī PA “San-Tex” Norēķinu
centrā Teātra ielā 2, Balvos un pagastu pārvaldēs.

Ir iespēja iegādāties Domes
priekšsēdētāja izdoto grāmatu
Ņemot vērā iedzīvotāju interesi, informējam, ka Balvu novada
Domes priekšsēdētāja Andra
Kazinovska un Dr. oec. profesora Staņislava Keiša grāmatu –
vērienīgo monogrāfiju „Reģionālā
attīstība Latvijā: administratīvi
teritoriālās reformas norises gaita,
problēmas un risinājumi” var
iegādāties grāmatnīcā „Litiņa”,
Brīvības ielā 66-33, Balvos.

Balvu pamatskola uzsākusi
vecāku iesniegumu reģistrāciju

SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” valdes priekšsēdētājs Marģers
Zeitmanis vēstniekus iepazīstināja ar Balvu slimnīcas darbību un pauda
savu viedokli par medicīnas jomas reformām Latvijā

Balvu Valsts ģimnāzijā Lietuvas, Čehijas, Grieķijas un Īrijas vēstnieki
aplūkoja arī atsevišķas klases un īsi aprunājās ar skolēniem

11.februāris –Balvu pilsētas Dzimšanas diena

Sveicu Balvu iedzīvotājus
pilsētas 87 gadu dzimšanas
dienā!
Lai
nekad
nepazūd
mīlestība un piederības sajūta
savai pilsētai, lai ikdienā
ikvienu
pavada
pozitīvs
noskaņojums, enerģija un
veiksme!

3. (119.) numurs

No 7.februāra Balvu pamatskola ir uzsākusi vecāku iesniegumu
reģistrāciju 1.klašu komplektācijai
2015./2016.mācību gadam.
Reģistrācija turpinās darba dienās no plkst. 9.00 līdz
plkst.17.00 skolas darbvedībā, līdzi
jāņem bērna dzimšanas apliecība.

Balvu
dzimšanas
veltītas izstādes

dienai

11.februāris ir diena, kad Balvu
pilsēta svin savu dzimšanas dienu.
Šogad - jau 87.reizi.
Par godu pilsētas dzimšanas
dienai Balvu Centrālajā bibliotēkā
līdz 6.martam ir skatāma Balvu
Mākslas skolas radošā kolektīva
darbu izstāde „Kopā”, savukārt
Balvu Novada muzejā apskatāma
fotoizstāde par Balviem, kur
fotogrāfiju autori ir mūsu pašu
pilsētas iedzīvotāji. Jauna izstāde
no 11.februāra ir arī Balvu Kultūras
un atpūtas centrā, kur apskatāma
Vladislava Kundziņa fotoizstāde
„Ziedi” Balvu pilsētai dzimšanas
dienā „Ziedi mana pilsēta, ziedi”.

Svinēs Žetonu vakaru
Kā ierasts, februāris ir laiks, kad
skolu 12.klašu audzēkņi gatavojas
un svin Žetonu vakaru.
Šogad skolās Žetonu vakari notiks:
14.februārī.plkst.19.00 - Bērzpils
vidusskolā;
14.februārī plkst.18.00 - Tilžas
vidusskolā;
21.februārī plkst.18.00 - Balvu
Valsts ģimnāzijā;
27.februārī plkst.18.00 - Balvu
Profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā.

“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
Iepriekšējā nedēļa novadā bija zīmīga ar diviem ievērojamiem notikumiem – konkursu „Mis un Misters Balvi” un četru Eiropas Savienības
valstu vēstnieku vizīti Latgalē, tai skaitā arī Balvos.
Tikšanās laikā bija vērojams, ka vēstnieki tiešām bija ieinteresēti par
situāciju un mūsu dzīvi gan novadā, gan Latgales reģionā. Pārrunājot
Latgales reģiona attīstības gaitu, tika apspriesti arī jautājumi, kas saistīti
ar Lietuvas, Čehijas, Īrijas un Grieķijas valstu un to reģionu situāciju un
attīstību. Vēstnieki kā pozitīvu piemēru minēja šo valstu, īpaši Čehijas,
Īrijas un Grieķijas, reģionu attīstību, kur tiek apgūti Eiropas struktūrfondu
līdzekļi, iedzīvotāji sekmīgi darbojas uzņēmējdarbības sfērā, kā arī
tiek būvēti un renovēti infrastruktūras objekti, līdz ar to reģioni un
valstis kopumā strauji attīstās. Šie piemēri sakrīt arī ar mūsu domām līdzekļiem būtu jānonāk valsts reģionos, tai skaitā Latgalē. Diemžēl
valdība to nesadzird. Vēstnieki arī pauda neizpratni par Latvijas valsts
vadītāju nevēlēšanos palīdzēt reģioniem.
Joprojām uzskatu, ka attīstība pierobežā un valstī kopumā ir
iespējama tad, ja līdzekļi nonāk reģionos un tie ir tiešie finansējuma
saņēmēji, nevis ministrijas, kā tas ir šobrīd, jo caur ministrijām līdzekļi
aizplūst uz Rīgu, Pierīgu un Ventspili. Tas tā tomēr nedrīkstētu būt.
Reģionu attīstību ietekmē arī banku darbība. Novada vadību uztrauc SEB bankas filiāles slēgšana Balvos un vēl 9 pašvaldībās Latvijā.
Sākotnēji presē tika ziņots, ka SEB bankas vadība vēlas tikties ar
pašvaldību vadītājiem un pārrunāt turpmāko bankas darbību, arī šeit,
Balvos. Tomēr šāda tikšanās joprojām nav bijusi, un diemžēl no bankas
vadības puses nekāda interese arī netiek izrādīta. Līdz ar to var secināt,
ka bankas īpašnieki – Zviedri, nepārzina situāciju Latvijā, jo izskanējušie
argumenti, ka, slēdzot filiāli, klienti tik un tā saglabāsies, bet banka
ieekonomēs uz filiāļu uzturēšanas un darbinieku algu rēķina, nav pamatoti. Uzskatu, ka tā ir viņu pārrēķināšanās. Filiāli Balvos un citos centros
noteikti būtu bijis jāsaglabā. Un, ja saruna ar bankas vadību būtu notikusi, es būtu centies to pierādīt un pieprasīt, lai filiāle tomēr paliek, jo ne
visi iedzīvotāji vienmēr izmanto internetbanku, daudzi tomēr joprojām
izmanto filiāles sniegtos pakalpojumus. Piemēram, lai atjaunotu
norēķinu karti, lai veiktu lielākus naudas pārskaitījumus, lai saņemtu
bankas konta izdrukas, lauku iedzīvotājiem jāmēro pat 50 un vairāk kilometru līdz Balviem. Grūti iedomāties, ka vecāka gadagājuma cilvēki,
piemēram, no Briežuciema, tagad dosies uz tuvāko filiāli, piemēram,
Alūksnē, kas ir vēl tālāk par Balviem. Nokļūšana turp un atpakaļ prasīs
vairāk par vienu dienu, jo jāņem vērā transporta satiksme. Diemžēl tas
bankas vadītājus neinteresē.
Neoficiāla informācija liecina, ka bankas, kas pārstāv Zviedru
kapitālu ir vienojušās, ka tās nesaglabās un neatvērs jaunas filiāles lauku
centros. Tas ir skumji.
Protams, šajā sakarā gribas atcerēties arī Citadeles bankas pārdošanas
procesu. Daudzi iedzīvotāji, arī pašvaldību vadītāji, uzskata, ka labākais
risinājums bija banku atstāt valsts ziņā. Bet, ja ir bijusi vienošanās banku
privatizēt, mēs to nevaram ietekmēt.
Šobrīd Citadeles bankas filiāle ir vienīgā, kas paliek Balvos,
domājams, ka to izmantos daudzi iedzīvotāji. Pašvaldībai konti ir
trijās bankās – SEB bankā, Swedbankā un bankā Citadele. Bet šķiet,
ka pamazām pašvaldības līdzekļus pārvietosim uz kontiem Citadelē.
Jau šobrīd šajā bankā ir atvērts konts nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumiem.
Runājot par Zviedru banku politiku, vēlos teikt, ka, manuprāt,
banku aktīva darbība Latvijas politikā arvien palielinās, kas nebūtu
pieļaujams, jo tās tomēr ir svešu valstu bankas un svešu valstu politika.
Daudzās intervijās ir dzirdami dažādi šo banku eksperti – Kazāks, Rungainis un citi. Viņu uzstāšanās un dialogi stipri vien pārsniedz to kompetenci. Viņi runā ne tikai par banku, kredītu lietām, bet jau par politiskiem jautājumiem, izsakot priekšlikumus, cenšas noskaņot politiķus par
labvēlīgu lēmumu pieņemšanu, veido politiku.
Šobrīd meklējam iespējas, lai Balvos būtu vēl kādas bankas filiāle.
Ir bijusi saruna ar Swedbanku, diemžēl nesekmīga, bet turpināsim
pārrunas arī ar citām bankām. Cerēsim, ka šobrīd vienīgā banka Balvos
- Citadele, strādās ilgstoši.

Klaiņojošo dzīvnieku problēma tiek risināta

Balvu novada P/A „SAN-TEX”
ir noslēgusi līgumu ar dzīvnieku
patversmi „Mežavairogi”. Noslēdzot
līgumu,
„Mežavairogi”
apņemas Balvu novadā veikt
bezsaimnieka klaiņojošu suņu
un kaķu izķeršanu, suņu, kaķu
un meža dzīvnieku izmitināšanu,
uzturēšanu, aprūpi, eitanāziju,
līķa utilizāciju, kā arī nobrauktu,
noindētu, beigtu dzīvnieku līķu
aizvākšanu, vietas dezinfekciju un
līķu utilizāciju saskaņā ar līguma
nosacījumiem.
Par
klaiņojošiem
mājas
dzīvniekiem, kā arī par ievainotu dzīvnieku vai dzīvnieku līķi
sabiedriskās vietās Balvu novada
administratīvajā teritorijā iedzīvotājiem ir jāziņo Balvu novada
Pašvaldības policijai vai Balvu novada pašvaldības attiecīgajai pagasta pārvaldei.
Biedrība „Mežavairogi” veiks
pakalpojuma izpildi tikai tajos
gadījumos, ja to nepieciešamību
būs apstiprinājusi Balvu novada
Pašvaldības policija.
Uzsākot līguma izpildi, tiks
ieviests pakalpojumu reģistrācijas
žurnāls, kurā tiks atspoguļota
informācija par „Mežavairogu”
veiktajiem pakalpojumiem un to
pasūtītājiem.
Par dzīvnieku patversmē ievietotajiem mājdzīvniekiem regulāri
tiks sniegta informācija „Balvu Novada Ziņās”, Balvu novada mājas
lapā un www.mežavairogi.lv.
Šobrīd tuvākā „Mežavairogu”
patversmes filiāle atrodas Rēzeknes novadā – Feimaņu pagastā,

piešķirta akreditācija uz laiku līdz
2021. gada 4. februārim.
Akreditēta profesionālās ievirzes izglītības programma „Vizuāli
plastiskā māksla” uz maksimālo
termiņu - 6 gadiem.
Paldies skolas audzēkņiem
un viņu vecākiem par uzcītību,
regulāru darbu un panākumiem!

jās mājas dzīvnieku turēšanu
un barošanu koplietošanas
telpās (bēniņi, pagrabi,, kāpņu
telpas u.tml.);
• nepalaist suņus bez pavadas
un uzpurņa daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju koplietošanas
telpās;
• pieļaujama sterilizētu bezsaimnieka kaķu turēšanu
daudzdzīvokļu māju koplietošanas telpās vai tai pieguļošā
teritorijā, ja saņemta koplietošanas telpu īpašnieku vairākuma un apsaimniekotāja rakstiska atļauja;
• sekojošu tiesību akti: Dzīvnieku aizsardzības likums,
Veterinārmedicīnas
likums,
04.04.2006. MK noteikumi nr.
266 „Labturības prasības mājas
(istabas) dzīvnieku turēšanai,
tirdzniecībai,
pārvadāšanai
un demonstrēšanai publiskās
izstādēs, kā arī suņu apmācībai”, mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi
Balvu novadā.
Aicinām mājas dzīvnieku
īpašniekus rūpīgāk pieskatīt dzīvniekus, nodrošināties pret to
patvaļīgu klaiņošanu. Ja tomēr
suns ir noklīdis no mājas, dariet
visu iespējamo, lai to atgrieztu
mājās. Izmantojiet publiskos
masu medijus, iesaistiet draugus
un kaimiņus.
Mēs paši esam atbildīgi par
tiem, kurus pieradinām!
A.Pugejs, P/A “SAN-TEX“
komunālais inženieris

Aicina parādniekus norēķināties par
saņemtajiem pakalpojumiem

SIA „Balvu un Gulbenes
slimnīcu apvienība” informē,
ka šobrīd strauji palielinās to
pacientu skaits, kuri izrakstās
no slimnīcas, nenorēķinoties
par valsts noteiktajām pacientu
iemaksām un līdzmaksājumiem.
Informējam, ka parādnieki, kuri
nenorēķināsies par saņemtajiem
pakalpojumiem līdz 28.februārim,
tiks reģistrēti parādnieku reģistrā.
Tas nākotnē var radīt salīdzinoši
lielas neērtības: nespēja noformēt
uz sava vārda ne kustamo, ne
nekustamo īpašumu, liegta iespēja
noformēt un iegūt īstermiņa un
ilgtermiņa kredītus u.c.
Pret personām, kas savlaicīgi

nenokārtos parādsaistības ar
„Balvu un Gulbenes slimnīcu
apvienību” un nemeklēs risinājumu parādsaistību atmaksāšanai, tuvākajā laikā tiks ierosināta
tiesvedība. Tiesvedība tiks ierosināta pret negodprātīgākajiem un
lielākajiem parādniekiem, kā arī
informācija tiks publiskota vietējā
presē un pašvaldību izdevumos.
SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” aicina personas,
kurām ir parāds pret SIA „Balvu
un Gulbenes slimnīcu apvienība”,
nokārtot parādsaistības, samaksājot Balvu vai Gulbenes slimnīcu
kasēs - darba laiks no 8:00 līdz
16:00. Tiek piedāvāta iespēja

norēķināties arī ar karti: AS
“Citadele banka” konta Nr. LV25PARX0004510420003 vai AS
“SEB banka” konta Nr. LV54UNLA0050015141773.
Informējam, ka nepieciešamības gadījumā ir iespēja
sastādīt individuālo parāda atmaksas grafiku par saņemtajiem
un neapmaksātajiem pakalpojumiem. Par savu parādu var
interesēties, zvanot galvenajai
grāmatvedei pa tālruni 64473713,
64473713.
SIA „Balvu un Gulbenes
slimnīcu apvienība”

Balvu novads piedalījās starptautiskajā tūrisma
izstādē - gadatirgū „Balttour 2015”

Akreditēta Balvu Mākslas skola

Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru un izglītības programmu akreditācijas komisijas eksperti izvērtēja iestādes darbības un
izglītības programmas īstenošanas
kvalitāti, kā rezultātā 5. februārī
saņemts apliecinājums, ka ar
Izglītības kvalitātes valsts dienesta lēmumu Balvu Mākslas skolai

Vainovā. Ikvienam dzīvnieku patversmē nonākušajam dzīvniekam
tiek nodrošināta veterinārārsta
apskate, palīdzība un aprūpe.
Īpašnieks, kura mājdzīvnieks būs
nonācis šajā patversmē, savu mīluli
varēs atgūt no „Mežvairogiem”, ja
uzrādīs Balvu novada Pašvaldības
policijas sastādītā administratīvā
protokola kopiju par dzīvnieka
turēšanas prasību pārkāpšanu,
dzīvnieka vakcinācijas un reģistrācijas apliecību un segs
visus izdevumus, kas saistīti ar
konkrētā dzīvnieku noķeršanu,
transportēšanu, barošanu un
aprūpi. Ja pēc 14 dienu termiņa
iztecēšanas dzīvnieka īpašnieks
nepieteiksies,
dzīvnieks
tiks
sterilizēts un piedāvāts adopcijai.
Adopcijai tiks atdoti tikai čipēti
un LDC datu bāzē reģistrēti suņi.
Tos iedzīvotājus, kuri vēlas turēt
dzīvniekus, aicinām izskatīt vienu
no iespējām - paņemt dzīvniekus
no patversmes, dodot viņiem
otrās mājas.
Bezsaimnieku
kaķi,
kas
tiks notverti reidu laikā, pēc
sterilizācijas tiks atgriezti atpakaļ.
Atgādinām, ka mājas dzīvnieku
īpašniekiem un turētājiem ir
jāievēro sekojoši noteikumi:
• turēt tikai vakcinētus un
reģistrētus mājas dzīvniekus;
• nodrošināt, lai sunim, atrodoties ārpus tā īpašnieka vai
valdījumā esošās teritorijas, pie kakla siksnas būtu
piestiprināts žetons, kurā
norādīts reģistrācijas numurs;
• nepieļaut daudzdzīvokļu mā-

Dainis Rakstiņš
No 6. līdz 8. februārim
izstāžu centrā Ķīpsalā norisinājās
22.starptautiskā tūrisma izstāde
-gadatirgus
„Balttour
2015”.
Tajā savu tūrisma piedāvājumu
prezentēja Latgales reģions, kura

kopīgajā stendā “Latgale vieno!”
tika pārstāvēts arī Balvu novads.
Pateicoties Latgales pašvaldību
atbalstam un Latgales reģiona
attīstības aģentūras un Latgales
plānošanas reģiona kopējam darbam, vienotais Latgales reģiona
stends arī šogad priecēja daudzos
izstādes apmeklētājus. Šī gada
izstādē Latgales reģions piedalījās,
liekot uzsvaru uz kulinārā mantojuma tradīcijām, tāpēc īpašu
baudījumu, apmeklējot Latgales
reģiona stendu, guva tieši gardēži!
Izstādē ar mājas alu apmeklētājus cienāja Dainis Rakstiņš no
Bērzpils, biškopības produkciju
piedāvāja Jānis Silaunieks no
Tilžas, SIA “Eco Fabrika” - Balvos
ražotos trikotāžas izstrādājumus.
Tūrisma informācijas centru zonā
stendā šogad pirmo reizi bija

pārstāvēti visi 4 bijušā Balvu rajona novadi, par ko liels prieks,
un sadarbība turpināsies arī veidojot kopīgus tūrisma produktus
Ziemeļlatgalē. Kopumā Latgales
reģiona stendā strādāja vairāk
par 100 cilvēkiem - reģiona
pašvaldību tūrisma informācijas
centru darbinieki, amatnieki,
mājražotāji.
Šajā gadā Latgales reģions
kopumā tiks pārstāvēts deviņos
starptautiskajos tūrisma gadatirgos. Izstādes jau notikušas
Utrehtā, Helsinkos, Viļņā un
Hamburgā, un tuvākajā laikā notiks arī Tallinā, Minhenē, Maskavā,
Minskā.
Ineta Bordāne
Balvu novada TIC tūrisma
organizatore
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Ēnotāji iepazīst daudzveidīgo profesiju Vāc ziedojumus piemineklim
Piemineklis ir trīsfigūru kompasauli
pozīcija. Karalis, Karaliene un

Katru gadu februārī visā Latvijā
notiek Ēnu diena, kuras laikā
skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro
interesējošās profesijas pārstāvja
darba ikdienu. Karjeras dienu ar
nosaukumu „Ēnu diena” Latvijā
jau četrpadsmito gadu organizē
biedrība „Junior Achievement.”
Šogad visā Latvijā kā ēnotāji
tika reģistrēti kopumā 22 000
jaunieši, bet no uzņēmējiem
tika pieteiktas teju pie 8000
vakancēm. Arī Balvu novada
jaunieši aktīvi izmantoja šo iespēju
un 11.februārī ēnoja dažādu profesiju pārstāvjus gan Balvos, gan
ārpus Balvu novada.
Lai
arī
Balvu
novada
pašvaldības administrācija Ēnu
dienai bija pieteikusi 5 vakances, 11.februārī neviens ēnotājs,
izņemot mani, nebija sastopams.
Es izvēlējos ēnot Balvu novada
pašvaldības Sabiedrisko attiecību
speciālistu. Šajā dienā man bija
iespēja gan teorētiski uzzināt
par darbu sabiedrisko attiecību
jomā, gan arī praktiski darboties, intervējot ēnotājus un ēnu
devējus Balvu pilsētas iestādēs.
Uzņēmumā SIA „ECO Fabrika”
piedalījās necerēti daudz ēnotāju
- kopumā 9 meitenes. Uzņēmums
„ECO Fabrika” deva meitenēm
iespēju pašām nodarboties ar rokdarbiem un izjust šī darba gaitas.
„Uzņēmums “Ēnu dienām” bija
pieteicies jau vairākkārt, bet līdz
šim no jauniešiem nebija lielas
atsaucības,” atzīst uzņēmuma
pārstāve Dace Šulta.
SIA „PRIME-MOVER” grāmatvedi Ilzi Bukovsku ēnoja Rugāju
novada vidusskolas 8. klases skolniece Alise Liede. Grāmatvede
pastāstīja,
ka
savu
ēnu
iepazīstināja ar uzņēmuma galveno darbību, praktisko pusi, ar
ēnotāju iesniedza EDS atskaiti par
atbrīvotu personu, kā arī pievērsās
Gada
pārskata
gatavošanai,
norēķinu salīdzināšanai. „Grāmatvedis ir praktiska profesija. To
apgūt nav sarežģījumu un ir
noderīga daudzās jomās,” atzina
I.Bukovska. Pati Alise pastāstīja, ka
grāmatvedība viņu saista jau kādu
laiku un ka pati nākotnē vēlētos
apgūt šo profesiju.
Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas skolotāju
Ilzi Cunsku ēnoja pašas audzēknis
Otto Kapteinis. Skolotāja Ilze pati
nemaz sākumā nebija pieteikusies
„Ēnu dienām” lai viņu ēno, bet, kad
pats Otto bija piegājis un prasījis
vai var ēnot, sporta skolotāja
piekrita. Jaunietis „Ēnu dienas” ietvaros pats iejūtās skolotāja lomā
un palīdzēja skolotājai tikt galā ar
pienākumiem. „Būt skolotājam
tomēr nav nemaz tik viegli. Pats
es gribētu saistīt savu nākotni
ar sportu, bet diez vai tieši par
sporta skolotāju,” atzina Otto. Pati
skolotāja Ilze par savu profesiju
saka: „Man patīk mans darbs, tas
nav vienveidīgs, un šī ir mana profesija.”
Liels jauniešu pieplūdums
„Ēnu dienā” bija vērojams Valsts
policijā (VP), kur pavisam iecirknī
ēnoja 9 skolnieki. VP Balvu iecirkņa
inspektoru Oļegu Aleksandrovu
ēnoja Armands Kļečetņikovs un
Aivars Sirmais. Zēniem jau bija
iespēja patrulēt Balvu ielās un
redzēt protokola sastādīšanas

norisi. Jauniešus aizrāva darbi,
kuri tiek saistīti ar policiju un paši
apsver iespēju nākotnē nodarboties ar militārajām lietām.
Šogad es pati kādu profesijas pārstāvi ēnoju pirmo reizi. Izvēlējos ēnot sabiedrisko
attiecību speciālistu, jo šis darbs
ir saistīts ar komunikāciju, ar
cilvēkiem, ar dažādiem pasākumiem un to atspoguļošanu. Tā kā
pati esmu ļoti komunikabla un
sabiedriska, vēlos arī savu nākotni
saistīt ar sabiedrisko attiecību
jomu. Profesija, ko ēnoju, man
liekas radoša un daudzpusīga,
jo katru dienu ir citi pienākumi,
darbs ir aizraujošs un enerģisks.
Ieteiktu katram izmantot iespēju
piedalīties „Ēnu dienā”, jo tad tu
tik tiešām uzzini daudz vairāk un
saproti, kāds darbs ir patiesībā.
Roberta Čudarkina
Balvu Valsts ģimnāzijas skolniece

Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās
vidusskolas
skolniece
Megija Lazdiņa ne tikai uzzināja
par uzņēmuma darbību, bet pati
arī adīja šalli uz iekārtas. Jauniete
atzina, ka adīt nav grūti, tas izdodas
un patīk.

VP Balvu iecirkņa inspektors Oļegs Aleksandrovs ar potenciālajiem policijas darbiniekiem - Armandu Kļečetņikovu un Aivaru Sirmo

Lietuvas dižkunigaitis Mindaugs 13.gs.apvienoja baltu zemes
un lika pamatus Lietuvas lielvalstij.
Pats pieņēma kristīgo ticību un
nokristīja tautu. 1253.gada 6.jūlijā
ar Romas pāvesta Innocenta
IV svētību kronēts par Lietuvas
karali, reizē ar viņu kronēta arī
karaliene Marta. 1263.gadā Lietuvas augstmaņi Mindaugu un divus
viņa mazgadīgos dēlus nogalina.
Šī karaļa slepkavība ir notikusi it
kā ceļā uz Aglonu. Uz turieni, kā
vēsta samērā populārā leģenda,
Mindaugs ir devies pie sievas
radiem, jo karaliene Marta ir bijusi Madalānu pils kunga meita.
No Aglonas. Latviete. Mindaugs
Aglonā arī apbedīts.
17.gs.luterāņu mācītāja J.F.Rīvija hronikā minēts fakts, ka 1618.
gadā Aglonā, novācot kāda
torņa drupas, ir atrasta marmora
plāksne. Līdz mūsdienām tā nav
saglabājusies. Taču ir saglabājies
latīņu teksta noraksts, no kura var
saprast, ka te atdusas karalis Mindaugs, kurš noslepkavots 1263.
gada 12.septembrī.

puisēns – Princis, kā baltu tautu
nākotnes cerības simbols. Šobrīd
Viļņā ir jau atlietas bronzā Prinča
un Karaļa figūras. Atliešanai sagatavots arī Karalienes Martas tēls.
Martas figūras atliešanai vajadzīgi
aptuveni EUR 14 000. Visi pārējie
ar pieminekli saistītie darbi ir pabeigti un apmaksāti, galvenokārt
no Lietuvas puses. Ir uzbūvēts arī
pieminekļa pamats Aglonas bazilikas sakrālajā laukumā.
Šobrīd turpinās līdzekļu vākšana, jo mūsu vienīgās Karalienes
tēla atliešanu, loģiski prasītos
apmaksāt Latvijas pusei.
Piemineklis Karalim Mindaugam un Karalienei Martai būtu
simbols baltu tautu vienībai un
cerīgai nākotnei.
Ja vien izdosies savlaicīgi
savākt vajadzīgo summu, tad
pieminekļa atklāšana varētu notikt š.g. 6.jūlijā Mindauga un Martas kronēšanas 762 gadadienā.
Tas būtu notikums ar Eiropas
skanējumu.
Mūsu vēsture ir bijusi smaga.
Nav mums savu karaļu. Mindauga projekts par vienotu baltu
valsti vēstures gaitā nerealizējās.
Aglonas Marta ir vienīgā mūsu
karaliene.
Tāpēc Latgales uzņēmumi,
organizācijas un visi latgalieši tiek
aicināti iespēju robežās atbalstīt
pieminekļa tapšanu. Summa
priekš Latgales nav liela, ja vien
ziedojam kaut pa vienam euro.
Ziedojumus lūgums adresēt:
AS” SWEDBANK” LV42HABA
0551035029550
BIEDRĪBA „LATGALIEŠI”
Reģ.Nr. 50008091141
Karaļa Mindauga un karalienes
Martas piemineklim.

LAD publiskajā lauku reģistrā
ir publicēti ainavu elementi –
aicinām iesniegt lauku bloku
precizējumus, ja nepieciešams!

Ēnotāja Alise Liede ar SIA „PRIME-MOVER” grāmatvedi Ilzi Bukovsku

Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas skolotāja Ilze Cunska
ar savu ēnotāju Otto Kapteini

No šā gada 2. februāra
Lauku atbalsta dienests (LAD) ir
publicējis LAD publiskajā lauku
reģistrā ainavu elementus (koku,
krūmu grupas un dīķus). Lauksaimnieki tiek aicināti pārskatīt
šos LAD iezīmētos elementus un
iesniegt precizējumus, ja tādi ir
nepieciešami. Ir iespējams pievienot arī jaunus ainavu elementus. Lai precizētu vai iezīmētu jaunus ainavu elementus, ir jāiesniedz
bloku precizēšanas pieteikums.
Gala termiņš bloku precizēšanas
pieteikumu iesniegšanai ir 2015.
gada ir 1.aprīlis.
LAD vērš lauksaimnieku uzmanību uz to, ka tikai ar ainavu
elementiem ir grūti izpildīt prasību par ENP izveidošanu un/vai
uzturēšanu, tāpēc katram lauksaimniekam ir jāizvērtē tas, kas vēl
ir saimniecībā jāpaveic, lai tiktu
ievērotas zaļināšanas prasības.
Lai lauksaimniekiem sniegtu atbalstu zaļināšanas prasību ievērošanai, LAD ir sagatavojis īpašu
Zaļināšanas kalkulatoru, ko ir
iespējams izmantot, lai veiktu
aprēķinus par savu saimniecību.
LAD atgādina, ka lai 2015. gadā
saņemtu platību maksājumus

pilnā apjomā, ir jāievēro zaļināšanas prasības. Tās jāievēro
saimniecībās, kurās aramzemes
platība ir vismaz 10 ha.
Zaļināšana sastāv no:
-kultūraugu dažādošanas;
-ekoloģiski nozīmīgu platību
(ENP) (papuves, pākšaugi, ainavu
elementi, laukmalas) izveidošanas
un/vai uzturēšanas 5% no aramzemes;
-esošo
ilggadīgo
zālāju
(iepriekš pastāvīgās pļavas un
ganības) saglabāšanas.
Plašāka
informācija
par
zaļināšanas
prasībām
ir
lasāma LAD mājaslapā izvēlnē
„Zaļināšana”, kur var noskaidrot to, kas jāievēro katram lauksaimniekam,
lai
2015.gadā
platību maksājumus saņemtu
pilnā apmērā, kā arī ir publicēta
informācija par izņēmuma gadījumiem, kuros minētās prasības
nav jāievēro.
Tiem lauksaimniekiem, kuriem būs jāievēro zaļināšanas
prasības, uz platību maksājumiem
būs jāpiesakās elektroniski, tāpēc
LAD aicina lauksaimniekus jau
tagad kļūt par LAD Elektroniskās
pieteikšanās sistēmas klientiem.
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Noteikti konkursa „Mis un Misters Balvi 2014” uzvarētāji
Aizvadītā gada nogalē 10
jaunieši – Linda Eizāne, Kristiāna
Žeikare, Ramona Macāne, Linda
Jansone, Madara Sirmace, Mārtiņš
Pušpurs, Raitis Vizulis, Raivis
Šustovs, Sandijs Bukšs un Elvis
Rozītis, pieteicās konkursam „Mis
un Misters Balvi 2014”. Pēc garām
treniņu stundām, mācībām un
vērtīga darba, 7.februārī konkursa dalībnieki bija gatavi kāpt uz
skatuves un visiem parādīt, uz ko
ir spējīgi.
Konkursa laikā tika vērtēta
dalībnieku augumu atbilstība
standartiem, spēja komunicēt,
artistiskums un iznesība, erudīcija
un personīgais šarms. Konkursa žūrijas komisijas locekle un
aģentūras “Mis Latvija” vadītāja
Inta Fogele atzina, ka noteikt
uzvarētāju bija grūti. Tomēr galvenos titulus – Mis un Misters
Balvi 2014, šogad ieguva Linda
Eizāne un Raitis Vizulis. Vice Mis
– Kristiāna Žeikare, Vice Misters

– Raivis Šustovs. Titulus Misters
Foto un Misters skatītāju simpātija
ieguva Raitis Vizulis, bet Mis Foto Ramona Macāne. Par Mis skatītāju
simpātiju tika atzīta Kristiāna
Žeikare.
Jau pirms konkursa pasākuma
organizators Ivars Saide atklāja, ka
šogad konkurss krasi atšķirsies no
iepriekšējos gados redzētā, jo tika
mainīts „Mis un Misters Balvi 2014”
horeogrāfs, šogad dalībnieku
uznācienus veidoja Ieva Aizupe.
Jāteic, ka šovs tiešām bija
atšķirīgs – gaismas un skaņas efekti, dalībnieku uznācieni dažādos
tērpos un par dažādām tēmām,
elpu aizraujošais smilšu kino
Zanes Pumpures izpildījumā,
grupas „Baltie Lāči” koncerts,
neatkārtojamais
pasākuma
vadītājs Mārtiņš Egliens, popkorna dalīšana skatītājiem, „Mini
Miss World” Robertas Džesikas
Larkas uznāciens un daudzi citi
pārsteigumi.

Ar konkursa dalībniekiem kopš atlases brīža strādāja daudzi speciālisti, kuri mācīja stāju, runas prasmes, dejas
soļus un daudzas citas nianses, ko nepieciešams apgūt, lai uz skatuves sevi pārliecinoši parādītu.
Par ieguldīto darbu konkursa dalībnieki teica vissiltākos pateicības vārdus gan pasākuma organizatoram Ivaram
Saidem, gan horeogrāfei Ievai Aizupei un režisoram Raivo Andersonam, gan Ilutai Balulei, Kasparam Romanovam, Anitai Matulei, Vairai Resnei un Inesei Buliņai, gan visiem pārējiem, kuri palīdzēja sagatavoties.

Titulu Vice Mis un Vice Misters skatītāju simpātija ieguvēja Kristiāna Žeikare stāsta, ka pēc
pasākuma joprojām jūtas gan saviļņota, jo tika iegūts daudz fantastisku emociju, gan tajā
pašā laikā nedaudz noskumusi, jo pasākums ir beidzies un brīvdienas netiks pavadītas ar
Misteru dalībniekiem – iegūtajiem draugiem, horeogrāfi Ievu un režisoru Raivo. Jautājot, kas
ir lielākais ieguvums no šova, Kristiāna teic, ka tie ir jaunie draugi, jauniegūtās zināšanas.
„Pašlaik ikdienā vairāk piedomāju pie savas stājas un runas veida, jo vienmēr esmu bijusi
cilvēks, kas runā ātri un neskaidri. Tāpat šajā laikā kļuvu pārliecinātāka par sevi. Varu teikti, ka
ieguvu tikai to pozitīvāko,” stāsta jauniete.
Arī Raivis Šustovs, Vice Misters Balvi 2014, ir apmierināts ar pasākuma norisi un rezultātiem,
kā arī piekrīt Kristiānas teiktajam, ka šova laikā iegūta lielāka pašpārliecinātība atrodoties
publikas priekšā, ir iepazīti jauni cilvēki, kas kļuvuši par draugiem, ikviens ir sevi pilnveidojis.
Konkursa uzvarētāja Linda Eizāne atzīst, ka pēc pasākuma jūtas apmierināta ar paveikto, jo
ieguldīts milzīgs darbs: „Centos visu izdarīt labāk nekā tiek no manis prasīts un palīdzēt citiem
darba procesā. Vislielāko prieku sagādā tas, ka izjutu milzīgu atbalstu no ģimenes, radiniekiem
un draugiem, pašlaik pietrūkst treniņu un mēģinājumu.” Linda atklāja, ka ir iepazinusi sevi
no citas puses, kļuvusi izturīgāka un apzinās, ka spēj paveikt vairāk nekā līdz šim: „Pašlaik
atrodos uz pareizā ceļa, lai turpinātu sevi pilnveidot, spēju vēl vairāk novērtēt laiku un pareizi to
plānot, ieguvu 9 jaunus draugus, iepazinos ar talantīgu horeogrāfi Ievu Aizupi un ļoti radošu
personību režisoru Raivo Andersonu, pateicoties Ivaram Saidem, kas organizēja šo pasākumu.”
Misters Balvi 2014 Raitis Vizulis pēc šova atklāja, ka vēlētos vēlreiz iziet cauri visam šim
procesam. „Šis laiks līdz misteriem bija ļoti īpašs! Saņēmu daudz lielisku emociju, kuras nekad
neaizmirsīšu! Par tituliem, protams, esmu priecīgs, bet tie nav galvenie. Galvenais bija tas,
ko ieguvu gan no mēģinājumiem, gan paša misteru pasākuma,” teica R.Vizulis, piebilstot, ka
vislielākās grūtības sagādāja tas, ka intensīvo mēģinājumu dēļ maz laika tika pavadīts kopā
ar ģimeni, kā arī smagi bija ievērot pareizu uzturu un atteikties no našķiem, skriet krosus un
intensīvi apmeklēt svaru zāli.

Konkursantu iznācienus vērtēja kompetenta žūrija

Kamēr žūrija asi diskutēja un noteica konkursa uzvarētājus, skatītājus priecēja grupas „Baltie
Lāči” uzstāšanās

Pasākuma noslēguma valsis
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Novada jaunieši saņem „Gada balvu 2014”
30.janvārī, Balvu Novada
muzejā notika Balvu Bērnu
un jauniešu centra (BBJC)
organizētais pasākums „Jauniešu
gada balva 2014”, kurā divās vecuma grupās tika sumināti aktīvākie,
veiksmīgākie
un
talantīgākie
jaunieši, kā arī nevalstiskās
organizācijas.
Kopumā konkursam tika pieteikti 23 pretendenti, kurus vērtēja žūrija - Normunds Dimitrijevs, Aigars Pušpurs, Sanda Kaša,
Valdis Ančs, Gunta Raibekaze,
Ilona Naļivaiko un Edgars Kaļva.
Vērtējot katru pieteikumus, tika
ņemti vērā jauniešu sasniegumi,
panākumi un aktivitāte 2014.
gadā un noteikti 3 galvenās balvas
ieguvēji.
Vecuma grupā no 13 līdz 18
gadiem tika pieteikti un sumināti
9 jaunieši: Balvu Valsts ģimnāzijas
audzēkņi - Amanda Saleniece,
Andris Čubars, Lotārs Aleksejevs
un Gatis Irbītis, Briežuciema pamatskolas skolnieks Ralfs Boldāns,
Stacijas pamatskolas Vīksnas
filiāles 8. klases skolniece Ērika
Kiseļova, Balvu Profesionālās un
vispārizglītojošās
vidusskolas
skolnieces - Anda Sergejeva un
Agnese Nikandrova, Balvu pamatskolas skolnieks Roberts Pavlovskis. Konkursa komisija nolēma,
ka galveno balvu ir pelnījis saņemt
un par Gada jaunieti tiek atzīts
Balvu pamatskolas 9.klases skolnieks Roberts Pavlovskis, kuru
balvai izvirzīja Balvu pamatskolas
direktore Māra Pimanova.
„Roberts Pavlovskis ar savu
personīgo
piemēru
pierāda
citiem jauniešiem un sev, ka
spēj
uzņemties
atbildību,
atrast veiksmīgus risinājumus
problēmām,
sadarboties
ar

Sveicam!

vienaudžiem, skolotājiem, skolas
vadību, Balvu sabiedrību kopumā.
Roberts aicina būt aizrautīgiem savos darbos, ar iniciatīvu īstenojot
jaunas idejas un projektus, rosina
līdzdarboties, aktīvi un radoši
pavadīt brīvo laiku, kā arī veicina interesi par kultūru, Latvijas
vēsturi, zaļo domāšanu, veselīgu
dzīvesveidu un citām aktivitātēm,”
tā par jaunieti stāsta M. Pimanova, uzsverot, ka Robertam ir ne
tikai augsti sasniegumi mācībās,
dažādās mācību olimpiādēs
un mūzikā, bet viņš ir arī aktīvi
iesaistījies dažādos skolas un BBJC
projektos, dzied divos koros un
ansamblī, apmeklē Balvu Mūzikas
skolu.
Vecuma grupā no 19-25 gadiem no pieteiktajiem 8 pretendentiem, 6 jaunieši aktīvi nodarbojas ar sportu, ir iesaistījušies
dažādu
sporta
sacensību
organizēšanā un vadīšanā. Balvu
Sporta centrs konkursam izvirzīja
Artu Naļivaiko, Rihardu Ščogolu,
Jurģi Vilciņu, Kintiju Pušpuri. Par
individuālajiem
sasniegumiem
sportā Vīksnas pagasta kultūras
darbiniece Ligita Kacēna balvai
pieteica arī Pasaules čempionāta
spēka cīņā bronzas medaļas
ieguvēju un vairāku Latvijas rekordu īpašnieku spēka trīscīņā
Andreju Šilo. Arī no Vectilžas
pagasta tika izvirzīts sportists,
sporta pasākumu organizators
Ruslans Doļuks. Savukārt no PIKC
„RVT Balvu struktūrvienība” balvai tika virzīta 3. kursa audzēkne
Una Truhanova, kura ir aktīva,
radoša, sportiska, azartiska, patriotiska un dzīvespriecīga skolas
pašpārvaldes dalībniece. Galveno balvu šajā vecuma grupā
ieguva jaunietis no Briežuciema

5.februārī
Balvos
notika
starpnovadu
skolu
jauniešu
skatuves runas konkurss. RVT
Balvu teritoriālo struktūrvienību
pārstāvēja 3.kursa audzēkne Krista Bleidere un ieguva 2.pakāpes
diplomu. Paldies skolotājai Guntai
Blaumai par ieguldīto darbu!

Balvu Sporta skolas audzēkņi
saņem apbalvojumus

2015.gada 25.janvārī Rīgā notika Latvijas Sporta deju federācijas
rīkotā 2014. gada reitingu un
Latvijas kausu kopvērtējumu
apalvošanas ceremonija.
Latvijas kausu kopvērtējumā
tika apbalvoti arī dejotāji no Balvu
Sporta skolas - Matīss Pošivs un
Jūlija Kokoreviča, kuri ieguvuši
III vietu Juniori II grupā D klasē
Latīņamerikas dejās un 6. vietu

Juniori II grupā D klasē 8-dejās.
Savukārt
Deivids
Bebins
un Amanda Romka ieguvuši
4.vietu Juniori II grupā D klasē
Latīņamerikas dejās un 4.vietu
Juniori II grupā D klasē 8-dejās, kā
arī 6.vietu Juniori II grupā D klasē
Standartdejās.
Bet Jurģis Milaknis un Evelīna
Ločmele izcīnījuši 4.vietu Juniori I
grupā E4 klasē.

No kreisās: Jūlija Kokoreviča, Matīss Pošivs, skolotāja Anita Grāmatiņa,
Amanda Romka un Deivids Bebins

pagasta Gints Circens, kurš ir ne
tikai uzņēmīgs un atbildīgs lauksaimnieks, bet arī aktīvs tautu deju
dejotājs un sportists.
Briežuciema pagasta kultūras
darba organizatore Zita Mežale
stāsta, ka Gints ir dzimtās puses
patriots, ko pierāda saimniekošana ZS „Papardes”. Ginta sirdslieta ir tehnika, viņa rokām un
prātam klausa gan modernie
mūsdienu traktori, gan dzīvību
iegūst pat vecs lūznis, viņš prot arī
kokapstrādes darbus. Neskatoties
uz intensīvajiem lauku darbiem,
Gints aktīvi iesaistās arī pagasta
sabiedriskajā dzīvē – nekad neatsaka palīdzību pagasta svētku
organizēšanā, dejo deju kolektīvā
„Pāris”, kā arī piedalās dažādās
sporta sacensībās.
Konkursa laikā tika vērtētas
arī novada sabiedriskās organizācijas, kuras savā darbībā aktīvi
iesaistījušas
jauniešus.
Šajā
kategorijā tika pieteikti 6 pretendenti: biedrība “PRO.ini”, skolēnu
mācību uzņēmums SIA „Kociņš”,
skolēnu
mācību
uzņēmums
SIA „Aroma”, domu biedru grupa: Diāna Naskova un Antons
Garjānis, māsas: Māra, Kristīne un
Ieva Martuzānes, biedrība „Balvu
novada attīstības veicināšanai
„SAVI”.
Galveno balvu šajā grupā
saņēma biedrība “PRO.ini”, kura
aktīvi iesaistās sporta pasākumu,
galvenokārt orientēšanās sacensību, organizēšanā. Biedrībā
darbojas Andersonu ģimene.
Balvu Sporta centrs informēja,
ka biedrība Balvu novada orientēšanās
sacensībās
kopumā
ir iesaistījusi vairāk kā 700
dalībniekus no Balvu, Viļakas,
Rugāju un citiem novadiem.

Roberts Pavlovskis piesaista
jauniešu uzmanību sabiedrībā
aktuāliem problēmjautājumiem
un rod jauniešos vēlmi pašiem
piedalīties šo problēmjautājumu
risināšanā

Guntis Circens atzina, ka ir
pārsteigts par balvas iegūšanu:
„Man nebija ne mazākās nojausmas, ka varētu pretendēt uz balvu,
tomēr patīkami, ka kāds domāja
pretēji, jūtos novērtēts.”

Organizāciju un grupu kategorijā tika sveikti visi pieteiktie pretendenti,
bet galveno balvu saņēma biedrība “PRO.ini”, kuru pārstāvēja Jānis
Frīdenbergs

Balvu pamatskolā atbalsta Draudzīgā
Aicinājuma ideju
Noslēdzot
Draudzīgā
Aicinājuma akciju, 29.janvārī
Balvu pamatskolā pulcējās skolas saime, lai svinīgā pasākumā
godinātu savas skolas mecenātus
un vecākus, kas atbalstījuši skolu, dāvinot tai grāmatas. Tā bija
brīnišķīga kopā būšanas stunda,
kad skolā satikās skolēni, vecāki,
skolas labvēļi un skolotāji, un
katram bija ko teikt.
Skolēnu pašpārvaldes prezidents Roberts Pavlovskis uzsvēra,
ka Balvu pamatskolas devīze ir
vārdi: „Brīnums ir starp mums
un mūsos, to dāvāt otram – pašu
varā”, kā arī visu skolēnu vārdā
solīja savas pirmās skolas vārdu
spodrināt ar mācību rezultātiem,
ar sasniegumiem sportā, ar
apzinīgumu nodarbībās, ar deju
un dziesmu, ar teātra spēli.
Bērni ir mūsu visu lielākā
dāvana, tāpēc ar aizrautību
klātesošie vēroja, kā skolēni
priecē ar savu dejas soli, likdami
mums atcerēties savas pirmās skolas gaitas.
Vecāku Domes priekšsēdētāja
Liene Ivanova, uzrunājot klātesošos un pateicoties vecākiem
par Draudzīgā aicinājuma idejas
atbalstīšanu, lika padomāt, kas
ir svarīgāk - dāvināt vai saņemt
dāvanu? Vai mums atliek laiks
mazajam, bet tik vajadzīgajam
vārdiņam „paldies”? Skolotāji
saņēma dāvanu, ko vecāku

vārdā pasniedza Arnis Graps emocionālu saksofona mūziku.
Dāvanu jeb skaistas dziesmas
skolai pasniedza arī skolotājas, bet
skolas vadība bija sarūpējusi īpašu
pārsteigumu - slēpju gludekli, kas
tik ļoti nepieciešams skolēniem.
Suminot visus skolas labvēļus,
kopā tika secināts, ka Draudzīgais

Aicinājums ir dāvināšanas prieks,
dāvanu saņemšanas prieks un
paldies pateikšanas brīdis, tāpēc
Balvu pamatskolas saime, īpaši
skolēni, saka PALDIES visiem
Balvu pamatskolas labvēļiem un
vecākiem, kas atbalstīja Draudzīgā
Aicinājuma ideju! Mēs lepojamies
ar jums!
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LU mecenātu stipendijas Atpūtas iespējas Balvu novadā ziemas periodā
Lai pilnvērtīgi izbaudītu zie- kurā rīkot ziemas pikniku Pērkonu 16; iepriekš vienojoties muzeju var
topošajiem studentiem
krastā.
Apmeklējums apmeklēt arī citā laikā.
mas sniegtās atpūtas iespējas, nav ezera

Latvijas Universitātes (LU)
Fonds jau vairākus gadus piedāvā
iespēju 12.klašu abiturientiem
uzsākt studijas LU, piesakoties
mecenātu stipendijām. 12.klašu
abiturientiem līdz 10.martam
ir iespēja pieteikties stipendijai „Ceļamaize” izcilniekiem un
sociālajai stipendijai – Minnas
Matildes Vilhelmīnes Petkevičs
piemiņas stipendija, kas abas
paredzētas topošajiem LU studentiem studijām 2015./2016.
akadēmiskajā gadā.
Pieteikšanās abām stipendijām norisinās, aizpildot on-line
pieteikuma anketu mājas lapā
www.fonds.lv un augšupielādējot

nepieciešamos dokumentus.
Lai pieteiktos stipendijām,
vidējā atzīme nedrīkst būt zemāka
par 7,5 ballēm.
Stipendija “Ceļamaize” tiek
piešķirta, pateicoties kompānijas
„Arčers”, Annas Čakstes Rollins un
Tēvijas fonda atbalstam.
Stipendijas apjoms ir 2200
eiro, ko var izmantot gan mācību
maksas, gan ikdienas tēriņu
segšanai - dzīvošanas izdevumiem
un sevis intelektuālai pilnveidei.
Aktuālā informācija par stipendijām, pieteikšanās noteikumiem
un LU Fonda stipendiātiem atrodama mājas lapā www.fonds.lv.

Uzvar loģiskā domāšana

Kā katru gadu, arī šajā
mācību gadā 6. februārī Balvu
Valsts ģimnāzijā skolēni mērojās
zināšanām un loģiskajā domāšanā
matemātikas 65. olimpiādes 2.
posmā, kurā piedalījās 4 novadu – Balvu, Baltinavas, Rugāju
un Viļakas, 24 paši labākie
matemātiķi.
Lai sekmīgi varētu startēt
olimpiādē, pirms tam gan
skolēniem, gan skolotājiem ir
jāiegulda papildus darbs. Šogad
skolēniem papildus bija jāapgūst
„Invariantu metode”, kuru skolas kursā neapgūst. Protams, ka
šo zināšanu pietiek, lai atrisinātu
tikai vienu no 5 piedāvātajiem
uzdevumiem, jo dotie uzdevumi olimpiādes darbā bija
netradicionāli
un
neatbilda
attiecīgās klases mācību standarta
prasībām, tādēļ daļa olimpiādes

dalībnieku darba izpildīšanai
izmantoja visas 5 atvēlētās
astronomiskās stundas. Prieks par
tiem jauniešiem, kuri savu brīvo
laiku atvēl matemātikas papildus
apgūšanai.
Katrā klašu grupā tika piešķirtas
pa vienai 1.vietai, 2. vietai, 3. vietai
un vairākas atzinības. 9. klasē 1.
vietu ieguva Roberts Pavlovskis (Balvu pamatskola, skolotāja
Olga Markova), 10.klasē – Aivita
Kļečetņikova (Balvu Profesionālā
un vispārizglītojošā vidusskola,
skolotāja Irina Šņukute); 11.klasē
– Deniss Daņilovs (Rugāju novada vidusskola, skolotāja Maruta
Kalnēja) un 12. klasē – Evija Kitova
(Viļakas Valsts ģimnāzija, skolotāja
Lilita Bizune).
Veiksmi visiem arī turpmākajās
olimpiādēs!

Latgaliešu kultūras gada balvas
„Boņuks 2014” pretendentu vidū
arī balvenieši

Latgaliešu kultūras gada balva „Boņuks” ir vienīgā balva, kas
īpaši izceļ un godina sasniegumus latgaliešu kultūras dzīvē. Balvas saņēmēju vārdi tiks paziņoti
svinīgā
ceremonijā
Latgales
vēstniecībā „Gors” 22.februārī.
Bet šobrīd jau ir zināmi nominanti
16 no visām 18 balvas kategorijām.
Nominantu vidū ir mūzikas
skolotāja no Balviem, koru
diriģente,
vokālo
ansambļu
vadītāja, baznīcas koru vadītāja
un ērģelniece Anastasija Ločmele,
kura pretendē uz balvu kategorijā
Sabiedrība un kultūra nominācijā
Gada cilvēks kultūrā.

Savukārt nominācijā Gada
notikums izvirzīts Balvu Novada muzejs un „Ziemeļlatgales
nemateriālā kultūras mantojuma
ekspozīcija”.
Literatūras
kategorijā
Juris Cibuļs ar grāmatu „Purlovas
grāmata” pretendē uz balvu
Labākais izdevums/grāmata.
Šogad gada balvai tika
saņemtas 180 pieteikuma anketas, kopējam balvas pretendentu
skaitam sasniedzot 130 cilvēkus,
notikumus un aktivitātes. No
saņemtajiem pieteikumiem tika
izvērtēti pretendenti, kas atbilda
balvas nolikumam.

jādodas nedz uz ārvalstīm, nedz
arī uz tālākām Latvijas pilsētām un
reģioniem, jo tepat Balvu novadā
un tā apkaimē var gan aktīvi darboties, gan mierīgi baudīt ziemu.
Piemērotos laika apstākļos
zirgu sētās “Volāni” un “Kapulejas” piedāvā doties izbraucienos
kamanās vai izjādēs. “Kapulejās”
saimniece apmeklētājiem piedāvās siltu tēju un vietu desiņu
cepšanai. Pirms došanās uz
zirgu sētām noteikti sazinieties ar saimniekiem, lai pieteiktu
apmeklējumu!
“Volāni”, Golvari, Bērzpils pagasts, Balvu novads, tel. 26556076.
“Kapulejas”, Rutkova, Tilžas pagasts, Balvu novads, tel. 28738007.
Brīvdienu namiņš “Dvīņumājas” gaida atpūtniekus nelielās
kompānijās, ģimenes ar bērniem,
un piedāvā gan aktīvo atpūtu
- slidošanu uz Pērkonu ezera,
ziemas makšķerēšanu u.c., gan
sildīties pirtiņā.
Apmeklējums
iepriekš jāpiesaka!
“Dvīņumājas”, Elkšņeva, Bērzkalnes pagasts, Balvu novads; tel.
29106646.
Brīvdienu māja “Līgokrasts”
visu
gadu
piedāvā
telpas
pasākumiem, semināriem (līdz 50
pers.), kā arī naktsmītni un pirti.
Šeit atrodas arī omulīga grilmāja,

iepriekš jāpiesaka!
“Līgokrasts”,
Krasnogorka,
Kubulu pagasts, Balvu novads, tel.
2656888.
Balvu pilsētai tuvākā vieta,
kurp doties slēpot, izmantojot
inventāra nomu, ir dabas parks
“Balkanu kalni” Viļakas novada
Šķilbēnu pagastā. Šeit otrdienās
un ceturtdienās no plkst. 18.00
līdz 21.00 darbojas 1,5 km gara,
apgaismota distanču slēpošanas
trase. Ar savu inventāru slēpošana
dabas parkā ir bez maksas
Vilkova, Šķilbēnu pagasts,
Viļakas novads, tel. 29132664.
Ziema ir arī piemērots laiks,
lai dotos uz kādu no novada
muzejiem! Balvu Novada muzejā
ir lieliska iespēja iepazīt vietējās
Ziemeļlatgales tradīcijas, amatu
prasmes un etnogrāfiju, kas šeit
ir attēlota izmantojot modernās
tehnoloģijas – skārienjutīgus
ekrānus, videoprojekcijas u.c.
Savukārt Tilžas Kultūrvēstures
izpētes un tūrisma centrā var
iepazīt Tilžas un tuvāko pagastu
vēsturi un aplūkot fotogrāfiju
izstādi par starptautisko smilšu
skulptūru konkursu Jelgavā.
Balvu Novada muzejs, Brīvības
iela 46, Balvi, tel. 64521430,
28352770. Darba laiks: otrdiena
– piektdiena 10-17, sestdiena 11-

Tilžas Kultūrvēstures izpētes un
tūrisma centrs, Brīvības iela 5, Tilža,
Balvu novads, Darba laiks – pirmdiena – piektdiena 9-17; iepriekš
vienojoties muzeju var apmeklēt arī
citā laikā.
Apmeklētājus labprāt uzņem
arī novada amatnieku darbnīcās
– Briežuciemā un Bērzpilī var
apmeklēt vietējās audējas, iepazīt
aušanas tradīcijas, aplūkot un
iegādāties austos darbus. Tilžas
rokdarbnieces „Tilžas Rūķīši”
jaunajās telpās piedāvā gan
līdzdarboties un apgūt jaunas
prasmes visdažādākajos rokdarbos, gan arī iegādāties vietējo
rokdarbnieču darinājumus. Apmeklējums iepriekš jāpiesaka!
Briežuciema aušanas darbnīca,
“Dīķmalas”dz. 11, Briežuciems, Balvu novads, tel. 26326995.
Bērzpils audēju darbnīca, Saieta nams, Bērzpils, Balvu novads,
tel. 27872031.
“Tilžas Rūķīši”, Brīvības iela 16a,
Tilža, Balvu novads, tel. 26375017.
Savas labsajūtas uzlabošanai
ziemas periodā var doties uz Balvu peldbaseinu.
Balvu peldbaseins, Dārza iela 2,
Balvi, tel. 26656086.
Vairāk informācijas par tūrisma
piedāvājumiem meklējiet: www.
turisms.balvi.lv

Briežuciemā pašdarbnieki ieskandina Kazas gadu

Briežuciema pagastā izveidojusies tradīcija ne tikai aizejošo
gadu noslēgt ar gada izskaņas
pasākumu, bet arī Jauno gadu
iesākt ar pašdarbnieku koncertu.
Šogad gada ieskaņas koncerts notika 6. februārī.
Februāris ir sveču mēnesis,
tāpēc pasākuma vadītāji Aiva
Ozoliņa un Valfrīds Cvetkovs ne tikai pieteica koncerta programmu,
bet arī iepazīstināja skatītājus ar
maģisko sveču pasauli, to nozīmi
un ietekmi uz cilvēkiem, vēlēja
saglabāt gaismu un labestību.
Koncerts iesākās ar romantisku
Sveču deju un dzejas rindām:
Gaiši dega uguntiņa,
Meitu mātes istabā,
Sešu zaru svece dega
Sudrabiņa lukturī.
Bitīt, Dieva kalponīte,
Dievam dara gaišumiņu,
Pati sēd ozolā,
Sveces deg baznīcā.
Visapkārt vasku sveces,
Vidū klāts liepas galds,
Dieviņš sveces dedzināja,

Laimīt galdu apklājusi.
Skatītājus priecēja arī deju
kolektīva „Pāris” dejas, līnijdeju
veltījums Kazas gadam „Skaistāko
Briežuciema
kaziņu
deja”,
etnogrāfiskā ansambļa dziesmas un Vilhelmīnes Ločmeles uz
akordeona izspēlētās melodijas. Neizpalika arī dramatiskā
kolektīva uzvedums „Ko Mouše
lika ekzamenu”.

Noslēgumā
Aiva
visus
aicināja: „Aizdegsim sveci – lai
deg! Lai deg par cerību tagad un
nākotnē, kamēr dzīva svecītes
liesmiņa plīvo, lai mūsu sirdīs
ticība DZĪVO!”, bet muzikantes
Vilhelmīnes aicināti, koncerta
apmeklētāji vienojās kopdziesmā.

„OTTO”, saņēmām uzaicinājumu
piedalīties Latvijas šlāgeraptaujā.
Kopš mūsu iepriekšējās piedalīšanās šādā pasākumā pagājuši jau
četri gadi. Toreiz mūsu dziesma
„Ir tādas lietas” Šlāgeraptaujā
ierindojās 11.vietā.
Šoreiz Šlāgeraptaujas vadītājiem iepatikās mūsu jaunā dziesma
„Es mīlu Tevi”. Lai dziesmas videoieraksts būtu vizuāli pievilcīgāks,
uzrunājām Līgu Morozu-Ušacku
un viņas vadītās Balvu deju studijas „Terpsihora” šova deju grupas „LEO” dalībnieces papildināt
mūsu uzstāšanos ar jauku deju.
Priecē, ka meitenes atsaucās un
uzstājās kopā ar mums. Dziesmas
videoieraksts notika „LIDO” alus
pagrabiņā. Tā bija jauna pieredze,
jo filmēties vajadzēja vairākas

reizes līdz videooperators Armands Babris teica sakrālo frāzi:
„Paldies par darbu - visi skati un
rakursi ir nofilmēti!”
Dziesmu „Es mīlu Tevi” varēja
un varēs redzēt LTV 1 kanālā
Šlāgeraptaujas raidījumā. Šobrīd ir

iespējas balsot par dziesmu LTV1
interneta vietnē www.ltv.lsm.lv un
portālā draugiem.lv.
Paldies visiem atbalstītājiem!

Dejo Briežuciema tautu deju kolketīvs „Pāris”

Zita Mežale

Fotokonkurss „Viens par visiem- Grupa no Balviem iekļuvusi Latvijas šlāgeraptaujā
Šī gada 20. janvārī mēs - grupa
visi par vienu!”
Valsts
ugunsdzēsības
un
glābšanas dienests ir izsludinājis
fotokonkursu „Viens par visiem –
visi par vienu!”.
Konkursa
centrālā
tēma
ir ugunsdzēsēja glābēja profesija
(ugunsgrēku
dzēšanas
un
glābšanas
darbu
process, ugunsdzēsības tehnika,
ugunsdzēsības
depo
ēkas,
ugunsdzēsēju glābēju sadarbība
ar iedzīvotājiem, ugunsdzēsēju
treniņi un mācības, izglītojoši un
preventīvi pasākumi, u.c.).
Dalībnieki tiek aicināti iesniegt
oriģinālas un radošas fotogrāfijas
par ugunsdzēsēju glābēju darbu
un ikdienu, uz kurām var tikt
attiecināts VUGD sauklis „Viens
par visiem- visi par vienu!”.
Klāt var pievienot fotogrāfijas
aprakstu – datumu, laiku, vietu,

notikuma veidu, struktūrvienību
vai citu informāciju pēc autora
ieskatiem.
Fotogrāfijas ar norādītu vārdu,
uzvārdu, kontakttālruni, e-pasta adresi, fotogrāfijas aprakstu
konkursa dalībnieks drukātā veidā
izmērā 300 mm x 450 mm nogādā
personīgi vai sūtot pa pastu VUGD
Preses un sabiedrisko attiecību
nodaļai, Maskavas ielā 5, Rīgā, LV1050, līdz šī gada līdz 31.martam.
Labākās fotogrāfijas tiks izvietotas izstādē „Ugunsdzēsībai
Latvijā- 150!” un iekļautas
VUGD 2016.gada kalendārā.
Četrpadsmit labāko fotogrāfiju
autoriem tiks piešķirtas piemiņas
balvas no VUGD.
Pilns konkursa nolikums atrodams www.vugd.gov.lv
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Atbild vadītājs
apbrīnot atsevišķu personību ietekmi uz sabiedrību.

Mūsdienu skolotājiem un skolu
direktoriem Latvijas laukos nav
viegla dzīve. Situācija reģionos un
nepārtrauktās izmaiņas izglītības
nozarē diktē vētrainu darba ikdienu, kur jāprot gan tikt galā
ar problēmām, gan rast jaunas
attīstības idejas.
Par skolas dzīvi un sevi pašu
aicināju pastāstīt Bērzpils vidusskolas direktori Ilonu Stepāni.
- Kāda nozīme jūsu dzīvē ir
skolai?
Neizmērāma. Visas skolas ir
mani veidojušas kā personību un
turpina to darīt, jo arī vadītājas
darbā nepārtraukti jāapgūst jaunas prasmes, zināšanas, jārisina
dažādas problēmas. Lai gan
brīžiem tas ir grūti, taču katra diena skolā ir citāda, izaicinājumiem
bagāta, interesanta.
- Kā nonācāt līdz lēmumam kļūt
par skolotāju?
Absolvējot Bērzpils vidusskolu, biju izvēles priekšā, ar kādu
jomu saistīt savu nākotni. Skaidri
zināju, kas es nevēlos būt, taču,
kas vēlos būt, īsti nezināju. Patika
daudzas profesijas. Skolotāja profesija toreiz tika īpaši godāta, arī
manā ģimenē skolotāja teiktais
nekad netika apstrīdēts. Manās
bērnības un jaunības skolās Eglaines pamatskolā un Bērzpils
vidusskolā, bija brīnišķīgi skolotāji
- radoši, sirsnīgi, gudri, inteliģenti,
ar labu gaumi, kopti un skaisti, tādi,
kuriem gribējās līdzināties, tāpēc
nolēmu, ka mācīšos pedagoģiju.
Tā kā ar bērniem sapratos labi,
viņi man lipa klāt, nolēmu saistīt
dzīvi ar pirmskolu un devos uz
Rīgas 1.pedagoģisko skolu, kur
ieguvu bērnudārza audzinātājas
kvalifikāciju.
Tālākās izglītības ceļš jau bija
likumsakarīgs, piedāvāja darbu
skolā un tāpēc jutu nepieciešamību
mācīties. Liepājas Pedagoģiskajā
augstskolā ieguvu sākumskolas
skolotājas
kvalifikāciju,
bet
Rēzeknes Augstskolā vēstures
un
kultūrvēstures
skolotājas
kvalifikāciju.
Mazajās
skolās
daudziem skolotājiem ir vairākas
specialitātes, jo stundu skaits katrā
priekšmetā ir neliels, tādēļ arī man
ir atbilstoša izglītība, lai mācītu
informātiku, matemātiku, vizuālo
mākslu
pamatskolas
posmā,
1.-6.klasei arī sociālās zinības un
latviešu valodu.
Vēsture man patika jau skolas
gados. Mazāk tā ir gada skaitļu
iegaumēšana, vairāk cēloņu un
seku saskatīšana, iepazīšanās ar
tautu dzīvi un likteņiem, var tikai

- Vai darbs ar skolēniem nenogurdina? Vai spējat nodalīt skolu
no pārējās ikdienas dzīves?
Veiksmīga sadarbība ar skolēniem spēj dod daudz prieka un
enerģijas. Taču mēdz būt arī tādas
dienas, kad, atgriežoties mājās,
jūtos pilnīgi iztukšota. Tad cenšos
padarīt kādu ikdienišķu mājas darbu, palasu kādu grāmatu, noskatos filmu vai vienkārši paadu.
Cenšos apmeklēt arī koncertus vai
citus kultūras pasākumus.
Neticu, ka daudz ir tādu direktoru, kuri, aizverot skolas durvis,
uzreiz pārstātu par to domāt. Lai
izbēgtu no izdegšanas sindroma,
cenšos visus steidzamākos darbus paveikt darba dienās, sestdienu un svētdienu atstājot sev un
ģimenei. No skolas darbiem izdodas atslēgties atvaļinājuma laikā
vai esot kādā ceļojumā.
- Lai arī daudzie darba gadi
izglītības jomā pavadīti lauku
skolās, esat strādājusi arī pilsētā.
Kāda ir būtiskākā lauku un pilsētas
skolu atšķirība?
Tiešām, nemanāmi skolas darbā pagājuši jau 26 gadi.
Pirmā darba vieta kā bērnudārza
audzinātājai bija kolhoza „Krišjāņi” bērnudārzā „Zvaniņš”, kur
nostrādāju nedaudz vairāk kā
gadu. Kā sākumskolas skolotāja
Krišjāņu pamatskolā strādāju no
1989.gada līdz 1996. gadam, tad
līdz pat 2004. gadam papildus
pildīju arī direktora vietnieces
mācību darbā pienākumus. No
2004. gada esmu direktore,
līdz 2009.gadam tikai Krišjāņu
pamatskolā, bet nu jau sesto gadu
arī Bērzpils vidusskolā.
Pēc pedagoģiskās skolas atgriezos laukos, jo vēlējos būt
tuvāk saviem vecākiem, māsai un
brālim. Apprecējos un paliku laukos. Prakses laikā esmu strādājusi
arī Rīgas bērnudārzā.
Bērni vienādi jauki ir gan laukos, gan pilsētā. Skolas vide lauku
skolās gan ir daudz mājīgāka, katrs
tiek pamanīts, individuālas pieejas
rezultātā ir iespējams attīstīt ikviena bērna spējas. Pilsētas skolās tas
ne vienmēr ir iespējams.
Protams, laukos skolotāja
darbs uzliek papildus pienākumus,
skolotājus nepārtraukti vērtē
sabiedrība.
Lielākās
pilsētās
skolotājs, aizverot skolas durvis,
var justies daudz brīvāk.
- Par kuriem skolēnu/skolas
sasniegumiem pēdējo gadu laikā
jums ir bijis vislielākais prieks?
Lielākais prieks un Bērzpils vidusskolas kolektīva sasniegums
bija 2012.gadā Draudzīgā aicinājuma skolu reitingā iegūtā 1. vieta lauku vidusskolu grupā.
Prieks par skolēnu sasniegumiem mācību priekšmetu
olimpiādēs, lepojos arī ar dejotāju,
abu skolu sportistu sasniegumiem,
skolēnu panākumiem vizuālās
mākslas olimpiādē un konkursos.
Prieks par tiem skolēniem, kuru
vidējā atzīme semestrī ir astoņas
un vairāk balles, prieks par skolas
absolventiem, kuri atraduši savu
vietu dzīvē.
Vienmēr gandarījumu sagādā

labi padarīts darbs. Bērzpils vidusskolas kolektīvs 2014. gadā
aktīvi uzsāka darbību Ekoskolu
programmā un ieguva Ekoskolas nosaukumu. Šī mācību gada
sākumā, veiksmīgi sadarbojoties
skolēniem un skolotājiem, tika
realizēts Balvu novada atbalstītais
jauniešu iniciatīvu projekts „Latgales brīvības cīnītāju piemiņas
iemūžināšana Bērzpils pagastā
un Balvu novadā”, kura ietvaros
notika vizuālās mākslas konkurss,
volejbola sacensības, ierindas
skate, vēsturiskā diskotēka, tika
apkopota informācija un izveidoti stendi par Bērzpils pagasta
brīvības cīnītājiem LKO kavalieriem. Aktivitātēs piedalījās gan
Bērzpils vidusskolas skolēni, gan
skolēni no Balvu, Rugāju, Baltinavas, Rēzeknes novada.
Priecē arī tas, ka ar Balvu novada pašvaldības atbalstu abu
skolu ēkas ar katru gadu kļūst
skaistākas, tiek izremontētas arvien jaunas telpas un kabineti,
sakārtotas būtiskas saimnieciskas lietas, papildināta materiāli
tehniskā bāze. Pie lielākajiem
darbiem var minēt to, ka
Bērzpils skolas ēkai nomainīts
jumts, izremontēta garderobe,
2 pirmsskolas telpas, 4 mācību
priekšmetu kabineti, Krišjāņu skolas ēkā uzlabota apkures sistēma
un uzmūrēts jauns skurstenis,
nomainīti vairāki logi, izremontēta
zēnu ģērbtuve.
- Lai skolēniem būtu sasniegumi
mācībās, jābūt skolotājiem, kas to
visu iemāca. Ko varat teikt par savu
komandu?
Kolektīvs ir ļoti radošs, ikviens
ir labs profesionālis savā jomā,
cenšas sasniegt pēc iespējas
labākus darba rezultātus.
- Kas ir svarīgākais, kas
skolotājam ir jāiemāca saviem
audzēkņiem?
Noteikti tās ir pamatzināšanas
un prasmes katrā mācību
priekšmetā. Svarīgi ir iemācīt
skolēniem mācīties, iemācīt nepadoties arī tad, ja kaut kas neveicas, būt mērķtiecīgiem, censties. Panākumus veido ieguldītais
darbs un paša uzņēmība.
Katram skolēnam nepieciešama sava pieeja, vienam uzslava,
citam aizrādījums, lai skolēns
saņemtos. Skolotājam jāprot skolēnu ieinteresēt un pārliecināt, tas
nebūt nav viegli.
- Kā, jūsuprāt, gadu gaitā ir
mainījusies izglītības sistēma un
paši bērni?
Pārmaiņu ir daudz, sākot ar
vērtēšanas sistēmu līdz mācību
saturam, pieejai kā to pasniegt
un apgūt. Skolēni kļuvuši drošāki,
nebaidās izteikt savas domas,
viegli orientējas tehnoloģijās, prot
atrast informāciju, taču dažiem
trūkst pacietības, gribas ātru un
vieglu rezultātu. Taču tā nemēdz
būt, jo mazāk padodas kāds
mācību priekšmets, jo lielākas
pūles jāpieliek, lai sasniegtu
rezultātu.
- Šobrīd Izglītības un zinātnes
ministrijā (IZM) atkal tiek runāts
par jaunām reformām – grozīt
mērķdotācijas pedagogu atalgoju-

mam pēc skolēnu skaita, paredzot
to, ka pašvaldībai būs jānodrošina
līdzfinansējums pedagogu atalgojumam, ja, atverot 10.klasi,
skolēnu skaits klasē novadu skolās
ir mazāks par 14 skolēniem. Ko tas
nozīmē Bērzpils vidusskolai?
Tas, protams, nozīmē neziņu
par nākotni, neziņu, kā īsti būs ar
10.klasi. Domāju, ka gan skolotāji,
gan skolēni, gan skolēnu vecāki
būtu pelnījuši saņemt laicīgu
informāciju no IZM, lai var plānot
nākotni, izdarīt savu izvēli. Taču
pēdējos gados skolu vadība ir tādā
kā grēkāžu un ķīlnieku lomā. Visa
vasara un bieži vien pat septembris aiziet lielā neziņā, 1.septembrī
skola uzsāk darbu, nezinot, kāds
īsti būs finansējums, vai būs
iespējams pilnībā samaksāt par
septembrī izdarīto darbu. Vai
kādā citā jomā tā ir?
Tik liela klases piepildījuma
noteikšana lauku skolās ir
nepamatota un liecina par
vēlmi šīs skolas iznīcināt. Mēs
runājam par to, ka jāatgriež tie,
kuri aizbraukuši uz ārzemēm,
taču šāda attieksme un politika
tikai palielinās cilvēku došanos
projām. Un uzgāzt visu problēmu
risināšanu uz pašvaldību pleciem
ir netaisnīgi.
- Cik skolēnu šobrīd mācās
Bērzpils vidusskolā?
Kopā ar filiāli skolā mācās 105
izglītojamie, no tiem vidusskolas
posmā 27 izglītojamie. Protams,
nākotnē skatāmies ar cerību,
jācer, ka valstiski tiks domāts par
darba vietu radīšanu laukos, lai
te gribētu atgriezties un dzīvot
jauni cilvēki, jo iedzīvotāju skaits
laukos pēdējos gados ir krietni
samazinājies.
- Kādas ieceres skolā plānots
realizēt šogad?
Bērzpils vidusskolā 20.jūnijā
paredzēts svinēt salidojumu un
vidusskolas 65 gadu jubileju.
Ar pašvaldības atbalstu ceram
turpināt pakāpenisku kabinetu remontu Bērzpils vidusskolā, ceram
veikt arī grīdas seguma nomaiņu
divās filiāles telpās.
- Visās skolās notiek aktīva
gatavošanās Žetonu vakaram. Arī
Bērzpils vidusskolā 14.februārī notiks jau 65.žetonu vakars. Kāda gaisotne valda Bērzpils vidusskolā?
Protams, viss notiek, žetoni
un gredzeni žetoniem jau
pasūtīti, 12.klase ir aizņemta ar
priekšnesumu gatavošanu.
- Jūsu vēlējums Žetona
saņēmējiem!
Absolventiem novēlu, lai
Žetonu vakarā izdodas sagādāt
jaukus pārsteigumus vecākiem,
skolotājiem, ciemiņiem, lai svētki
sniedz arī pašiem daudz pozitīvu
emociju. Izejot skolas finiša taisnē,
vēlu daudz spēka un izturības gatavojoties eksāmeniem un tos
kārtojot!
Ja arī Jūs gribat saņemt kādas atbildes no kāda pašvaldības iestādes
vadītāja, sūtiet sev interesējošos
jautājumus un personu, kam tie
adresēti, uz epastu zinas@balvi.
lv, un, iespējams, nākošajā ziņu
izdevumā Jūs tās saņemsiet.

7.

Piedalies Lielās Talkas 2015 Pagalmu
konkursā!

Lielās Talka aicina daudzdzīvokļu namu iedzīvotājus, kas
vēlas kopīgiem spēkiem uzlabot
vidi savos pagalmos, piedalīties
sadarbībā ar Pagalmu sakopšanas
kustības atbalstītāju - AAS „Gjensidige Baltic” - izsludinātajā Pagalmu konkursā reģioniem.
Ja vēlies atpūsties skaistākā
un sakoptākā pagalmā, un esi gatavs kopā ar saviem kaimiņiem
to labiekārtot un pēc tam par
to rūpēties, aicinām piedalīties
Lielās Talkas Pagalmu Konkursā!
Un, iespējams, tieši Tavs pagalms
kļūs par vienu no Lielās Talkas Pagalmu Sakopšanas kustības projekta pagalmiem, kur notiks Lielā
Talka kopā ar profesionāliem ainavu arhitektiem un studentiem
no Latvijas augstskolām!
Lai
piedalītos
Pagalmu
Konkursā:
- nofotografē pagalmu;
- sarīko kaimiņu tikšanos un
apspriediet pagalma problēmas;
- vienojieties par vēlamajiem
uzlabojumiem;
- noskaidrojiet pagalma zemes
piederību un kaimiņu gatavību
piedalīties talkā;
- esiet gatavi paši līdzdarboties
un piedalīties pagalma projekta apspriešanā kopā ar ainavu arhitektiem, studentiem un
Lielās Talkas Pagalmu Sakopšanas
kustības organizatoriem, vienoties par vēlmēm un savākt
kaimiņu
parakstus
pagalma
labiekārtošanas projektam.
Bet galvenais - 2015.gada
25.aprīlī Lielās Talkas laikā esiet
gatavi ar entuziasmu, prieku
un gandarījumu piedalīties pagalma labiekārtošanos darbos
(puķu, krūmu, kociņu stādīšana,
rotaļlaukuma izveide, zemes
līdzināšana, krāsošana, rakšana
u.c. labiekārtošanas darbi), un pēc
talkas uzņemties atbildību par pagalma tālāku uzturēšanu kārtībā.
Plašāku informāciju par Pagalmu konkursu un pieteikuma
anketu atradīsi: www.talkas.lv

Skolu koru
kopmēģinājums
Gatavojoties
XI
Latvijas
skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētkiem, 6.februārī notika starpnovadu skolu koru
kopmēģinājums, kurā piedalījās 5
skolu kori:
• Balvu Valsts ģimnāzijas jauktais koris (vad. Aija Nagle un Anastasija Ločmele)
• Balvu vispārizglītojošās un
profesionālās vidussskolas 5.-9.kl.
koris (Anastasija Ločmele)
• Tilžas vidusskolas 5.- 9.kl. koris ( Linda Vītola)
• Baltinavas vidussskolas jauktais koris (Aija Nagle)
• Viļakas Valsts ģimnāzijas 7.12.kl.koris (Ilona Bukša)
Ar koriem strādāja XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētku noslēguma koncerta mākslinieciskais vadītājs ,
diriģents Gints Ceplenieks.
Nākošais šāds kopmēģinājums
plānots 2. aprīlī.
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Bezmaksas semināri
labuma organizācijām

sabiedriskā

Valsts ieņēmumu dienests
(VID) aicina uz bezmaksas
semināru par tēmu „Aktuālais
sabiedriskā labuma organizāciju
darbības pārskatu aizpildīšanā”
sabiedriskā labuma organizācijas,
kā arī biedrības, nodibinājumus
un reliģiskās organizācijas, kuras
plāno iegūt sabiedriskā labuma
organizācijas (SLO) statusu.
VID aicina gan sabiedriskā
labuma
organizācijas,
gan
biedrības, nodibinājumus un
reliģiskās organizācijas, kuras
plāno iegūt SLO statusu, apmeklēt
semināru
un
iepazīties
ar
sabiedriskā labuma organizācijas
statusa piešķiršanas, atteikuma piešķirt statusu un statusa

aizpildīšanas kļūdas);
2014.gada
2.decembrī
pieņemtie grozījumi Ministru
kabineta 2006.gada 3.oktobra
noteikumos Nr.808 “Noteikumi
par biedrību, nodibinājumu un
arodbiedrību gada pārskatiem”,
kā arī Ministru kabineta 2006.
gada 14.novembra noteikumos
Nr.928 “Noteikumi par reliģisko
organizāciju gada pārskatiem”, kas
stājās spēkā 2015.gada 1.janvārī.
Seminārs
norisināsies
19.februārī plkst.13.00 VID Gulbenes
klientu
apkalpošanas
centra telpās O.Kalpaka ielā 27,
Gulbenē (2.stāva zālē).

atņemšanas kārtību; iegūt vai
papildināt zināšanas sabiedriskā
labuma organizācijas darbības
pārskatu aizpildīšanas kārtību;
iepazīties un izprast 2014.
gada 2.decembrī pieņemtos
grozījumus normatīvajos aktos
attiecībā par sabiedriskā labuma organizācijām un organizēt
grāmatvedības
dokumentu
kārtošanu
un
sagatavošanu
atbilstoši šiem grozījumiem.
Semināra tēmas:
- sabiedriskā labuma darbības
vispārējie nosacījumi;
- SLO darbības pārskatu
aizpildīšanas un iesniegšanas
kārtība (tai skaitā tiesiskais
regulējums un būtiskākās pārskatu

22. februārī pulksten 12.00
Balvu pagasta

Balvu pilsētā
14.februārī plkst. 16.00 tautas mākslas kolektīvu koncerts
“Bez mīlestības nedzīvojiet!”
Balvu Kultūras un atpūtas centrā.
Plkst.21.00 deju vakars kopā
ar grupu „Ceļavējš”. Galdiņu
rezervēšana pa tālruni 26367693.
Ieejas maksa EUR 3.00.
14.februārī plkst.9.00 Lauku
labumu tirdziņš Balvos, T/C
„Planēta” telpās.
17.februārī plkst.10.00 Balvu
Bērnu un jauniešu centra rīkotais
pasākums „Vizi, vizi Metenīti”
Balvu pilsētas parkā. Kopīgas
aktivitātes, konkursa „Sniega
brīnums” noslēgums, silta tēja.
20.februārī Pasākums novada
bērniem un jauniešiem „Mūsu
talanti” Balvu Kultūras un atpūtas
centrā.
28.februārī plkst.18.00 deju
kopas „Rika” 10 gadu jubilejas pasākums Balvu Kultūras un
atpūtas centrā.
Balvu pagasts
22.februārī plkst.12.00 Meteņdienas pasākums Balvu pagasta
pilskalnā.

Pilskalnā

Bērzpils pagasts
Līdz 16.februārim Bērzpils
Saietu namā skatāma fotoizstāde
„Iepazīsim Latviju- Balttour 2014”.
Fotogrāfi amatieri aicināti
iesūtīt savas fotogrāfijas par tēmu
-”Bērzpils cilvēki un notikumi
fotogrāfijās”, lai kopīgi veidotu
izstādi „Bērzpilieši portretos un
notikumos”.

Ar vizināšanos no kalna,
grūbas biezputru,

pankūkām un c.

Meteņdienas

Bērzkalnes pagasts
14.februārī plkst.19.00 Valentīndienas pasākums - diskoballīte
Rubeņu saieta namā.
15.februārī plkst.12.00 Meteņdienas izklaides Bērzkalnes Sporta
un atpūtas laukumā.
22.februārī plkst.12.00 „Masļeņica” Rubeņos pie Saieta nama.

pasākums

Interesantāko no kalna nobraucamrīku veidotājus
gaida pārsteiguma balvas

Briežuciema pagasts
Līdz februāra beigām Mazajā
zālē apskatāma Māras Āzes, Marikas Bečas, Andras Korņejevas
fotoizstāde
“Dzīves steigā
nepamanām...”.
Krišjāņu pagasts
13.februārī plkst.10.00 Valentīndienas tirdziņš Krišjāņu Tautas

namā, piedalās pagasta amatnieki.
21.februārī plkst.19.00 Fotogrāfiju izstādes „Ziema” atklāšana
Krišjāņu Tautas namā.
Lazdulejas pagasts
13.februārī plkst.11.00 Meteņi
(Meteņu izdarības) Lazdulejas pagasta Saieta namā.
Līdz 17.februārim plkst.17:00
iedzīvotāji aicināti iesniegt fotogrāfijas izstādei “Ziema mūsu
pagastā”.
Vīksnas pagasts
Vīksnas Tautas namā februārī skatāma Daces Teilānes fotoizstāde „Vēsturiskā pilsēta Balvi”.
Izstādes
Balvu Centrālajā Bibliotēkā
skatāmas Gleznu studijas „Olīves”
dalībnieces Ingrīdas Skučas gleznas “Baltā ziema” un Balvu Mākslas
skolas kolektīva darbu izstāde.
Balvu Kultūras un atpūtas
centrā
skatāma
V.Kundziņa
fotoizstāde „Ziedi”, Preiļu foto amatieru izstāde „Preiļi un preilieši
gadalaiku ritumā”, L.D. Bērziņa
gleznu izstāde, Lienes Šaicānes
gleznu izstāde.
Balvu
Novada
muzejā
piecās muzeja ekspozīciju zālēs
mūsdienīgi atspoguļotas Ziemeļlatgalei raksturīgās tēmas, tostarp etnogrāfija, tradicionālā
mūzika, folklora, paražas, psalmi,
Maija dziedājumi, cilvēku prasmes un citas vietējās vērtības.
Kultūrizglītojošā
programma
Balvu pilsētas dzimšanas dienas
svētku laikā “Sapņu un jaunību
pilsēta”.
Muzejā joprojām apskatāma
izstāde, kas veltīta mūsu novadniekam - ģenerālim Valdim Matīsam. Tajā skatāmas
fotogrāfijas, dokumenti, ģenerāļa
svētku un ikdienas formas tērpi ar
visiem aksesuāriem, apbalvojumi,
ko muzejam glabāšanā nodeva
V.Matīsa kundze Elvīra Matīsa.
No 11.februāra, kā dāvana
Balvu pilsētai dzimšanas dienā,
muzejā skatāma foto draugu
izstāde “Savai pilsētai”.
Visu februāri Sociālā dienesta 3.stāva zālē skatāma izstāde
no kolekcionāra Jura Pušpura
krājumiem „Jaungada apsveikumi
un atklātnes”.

Balvu novada bērni un jaunieši
aicināti piedalīties konkursā
„Sniega brīnums”

Balvu Bērnu un jauniešu
centrs piedāvā iespēju Balvu novada bērniem un jauniešiem līdz
25 gadu vecumam paradīt savus
talantus sniega skulptūru
veidošanā.
Izveido savu sniega skulptūru,
nofotografē un līdz 13.februārim
iesūti fotogrāfijas Balvu Bērnu
un jauniešu centram uz e-pastu
bbjc@balvi.lv, norādot savu vārdu
uzvārdu un kontakttālruni, kā arī,
pēc izvēles, darba tapšanas gaitas
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aprakstu.
Fotogrāfijas
tiek
izvietotas BBJC vietnē draugiem.lv/
bbjc galerijā „Sniega brīnums”,
kur līdz 16.februārim pie savas
favorītbildes ikvienam ir iespēja
atzīmēt „Man patīk”.
Konkursa
noslēgums
un
rezultātu paziņošana notiks17.
februārī plkst.10.00 pasākumā
„Vizi, vizi Metenīti” Balvu pilsētas
parkā.
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