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Biedrība „Razdoļje” nosvin 10 gadu jubileju!

26.septembrī Balvu Kultūras
un atpūtas centrā ar krāšņu
koncertu Balvu krievu kultūras
biedrība „Razdoļje” nosvinēja
savu 10 gadu jubileju.

Ar dziesmām un dejām
kolektīvu sveica ansambļi no
Daugavpils novada Laucesas
pagasta,
Rēzeknes,
Viļakas,
Žīguriem un Pededzes. Tāpat

apsveikuma vārdus teica un Balvu
novada Domes Pateicības rakstus
biedrības „Razdoļje” dalībniekiem
pasniedza Balvu novada Domes
priekšsēdētāja vietnieks Ēriks

Ločmelis.
Biedrība „Razdoļje” sākotnēji
darbojās kā ansamblis, taču
2005.gadā, pateicoties Eiropas
Savienības
sniegto
projektu
iespējām, tika dibināta biedrība.
Savā pastāvēšanas laikā biedrība
ir veiksmīgi attīstījusies, iesaistot
arvien jaunus cilvēkus krievu
kultūras tradīciju saglabāšanā un
popularizēšanā Balvu novadā.
Sākotnēji biedrībā darbojās astoņi
biedri, bet tagad biedru skaits jau
ir aptuveni divdesmit cilvēki, kuri
aktīvi iesaistās dažādās aktivitātēs
un darbojas kopā kā komanda.
Biedrības rīkotie pasākumi
vairāku gadu garumā patīkami
pārsteidz to dalībniekus ar
pārdomātiem priekšnesumiem,
ar viesiem no tuvākām un tālākām
Latvijas un Krievijas pilsētām, ar
balvām un dažādām atrakcijām.
Biedrība ir īstenojusi arī vairākus
Sabiedrības integrācijas un Sorosa
fonda projektus.

Deju kopa „Nebēda” no Grieķijas pārved uzvaru!

No 15. - 20. septembrim
deju kopa „Nebēda” piedalījās
15.Starptautiskajā tautu deju un
mūzikas festivālā „Neos Marmaras
Cup 2015”, kurā ieguva 1.vietu.
Festivāls
notika
Grieķijas
pilsētā Neos Marmaras, un tajā
piedalījās vairāk nekā 10 kolektīvi
no dažādām valstīm – Grieķijas,
Ukrainas, Horvātijas, Rumānijas,
Bulgārijas un citām Balkānu
valstīm.
Deju kolektīva „Nebēda”
vadītājs Agris Veismanis pastāstīja,
ka mūsu dejotāji kopā ar folkloras
kopu „Rekavas Dzintars” uz pārējo
fona ļoti atšķīrās ne tikai ar dejām,
bet arī ar skaistajiem tērpiem.
Iespējams, tas bija viens no
iemesliem, kādēļ kolektīvs mājās
pārbrauca ar balvām un kausiem
par 1.vietu festivālā, labāko
horeogrāfiju, kā arī dejotājs Ēriks
Tučs ieguva kausu kā atraktīvākais
un aktīvākais festivāla dalībnieks.
Deju kolektīvi ne tikai uzstājās
koncertos, bet vakaros piedalījās
arī svētku gājienā pa pilsētu. Tāpat
dejotājiem bija iespēja doties
ekskursijās uz tuvāko apkārtni.

Interesanta esot bijusi pussala,
kurā atrodas aptuveni 20 klosteri.
Tā ir slēgtā zona, kurai tūristi
nedrīkst piebraukt tuvāk par 800
m. Sievietes šajā teritorijā netiek

ielaistas, bet vīriešiem mēnesi
iepriekš ir jānokārto vīza, lai tur
iekļūtu.
Festivālā Grieķijā piedalījās arī
Oskars un Ginta Akmeņi, kuri ir
„Nebēdas” dejotāji kopš šī gada
aprīļa, bet A.Veismaņa vadībā
iepriekš dejojuši jauniešu deju
kolektīvā. Jautājot par festivāla
iespaidiem, Oskars atbildēja
īsi: „Viss bija lieliski, paldies
Agrim Veismanim, kurš visu labi
izplānoja”. Oskars atklāja, ka
ceļojuma laikā pārsteigusi Serbija
un tās iedzīvotāji, tāpat arī grieķu
mierīgā un nesteidzīgā dzīves
uztvere.
Kolektīvs tālo ceļu uz Grieķiju
mēroja autobusā 3 dienas, katru
nakti pavadot viesnīcā. Tomēr,
kā atzina ilggadējā „Nebēdas”
dejotāja Ilzīte Dokāne, tas nebūt
netraucēja, tieši otrādi – vēl vairāk

ļāva izbaudīt ceļojumu, redzēt
katras valsts skaistumu, turklāt
bija arī patīkama kompānija, un
laiks pagāja nemanot. „Grieķijā
izmantojām
iespēju
baudīt
vasaru, jo laiks bija silts un
saulains –dienā ap 30 grādiem.
Katru dienu peldējām Egejas jūrā.
Savukārt koncertos redzējām arī
citu festivāla dalībvalstu dziesmas
un dejas, kas katrai valstij, katrai
tautai bija atšķirīgas. Priecājos,
ka godam aizstāvējām Latvijas un
Balvu novada vārdu un festivālā
ieguvām
1.vietu,”
pastāstīja
I.Dokāne.
Deju kopa „Nebēda” šī
festivāla dalībai līdzekļus ieguva
Valsts
Kultūrkapitāla
fonda
projektā. Kolektīvu atbalstīja un
līdzfinansējumu piešķīra arī Balvu
novada pašvaldība.

17. (133.) numurs

Iedzīvotāju
ievērībai!

Pārtikas
un
veterinārais
dienests 31. augustā ir uzsācis
savvaļas lapsu un jenotsuņu
kārtējo
vakcināciju
pret
trakumsērgu.
Vakcinācijai tiek izmantota
dzīvu novājinātu trakumsērgas
vīrusa SAD BERN MSV Bio 10
celmu saturoša vakcīna „Lysvulpen
por.a.u.v.”. Vakcīna šķidrā veidā
ievietota folija kapsulā, kas
iestrādāta barības apvalkā. Ēsma
izskatās kā brūngans kubiks,
nedaudz mazāks par sērkociņu
kastīti.
Vakcīnas
tiks
izvietotas
vienmērīgi Latvijas austrumu
daļā 25600 km2 platībā, uz 1km2
izsviežot 20 - 23 vakcīnas ēsmas ar
500 metru atstarpi starp lidojumu
joslām.

Informē Valsts
meža dienests
Pamatojoties uz 2004.gada
17.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.82 „Ugunsdrošības
noteikumi”
29.punktu
un
hidrometeoloģisko
prognozi,
ar 2015.gada 21.septembri tiek atcelts meža ugunsnedrošais laikposms visā valsts teritorijā.

Atvērto durvju
diena NMP

Šī gada 9. oktobrī iedzīvotāji
tiek aicināti iepazīt Neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienesta
darbu. Atvērto durvju dienā
interesenti varēs apmeklēt 26
neatliekamās
medicīniskās
palīdzības brigāžu punktus un
brigāžu atbalsta centrus, tai skaitā
arī Gulbenē, Madonā, Rēzeknē,
Ludzā, un klātienē vērot, kā norit
NMP dienesta brigāžu ikdienas
dežūra, kā tiek saņemti izsaukumi
un kā uz tiem reaģē. Pieteikšanās
līdz 5.oktobrim.

Rīko tikšanos
Balvu RPB
Tirdzniecības
uzņēmuma
darbiniekiem!
...Gribas mums atkal satikties
Uz mirkli rudenī Tu nedrīksti neatnākt,
Jo mums tik daudz ir ko parunāt...
Šī gada 17. oktobrī plkst.
14.00 kafejnīcā “Senda Dz” tiek
organizēta bijušo Balvu RPB
Tirdzniecības uzņēmuma darbinieku tikšanās.
Dalības maksa 7 eiro.
Pieteikšanās līdz 10. oktobrim pie Veltas Šaicānes, mob.
29443892.
Uz tikšanos!
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Domes priekšsēdētāja sleja

Andris Kazinovskis,
Balvu novada
Domes priekšsēdētājs

Joprojām notiek diskusijas
par izglītības reformām
Pēdējo pusgadu notiek intensīvas sarunas par skolu reformām,
par pedagogu algu jautājumu. Šajā sakarā nesen tika izveidota
premjerministres darba grupa, kuras sastāvā ir gan politisko partiju
pārstāvji, gan sabiedrisko organizāciju un arodbiedrību pārstāvji, kā
arī, protams, izglītības un zinātnes ministre un ministrijas speciālisti,
un pati premjerministre ar komandu. Šī darba grupa uz sarunām
aicina visu novadu pārstāvjus. Sarunas jau ir notikušas trīs dienas. Ar
Balvu, Rēzeknes, Ludzas bijušo rajonu un tagadējo novadu vadību un
izglītības speciālistiem 4.sepembrī kopā ar Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes vadītāju Noru Apīni piedalījāmies vienā no šīm darba grupas
sanāksmēm, kuras laikā katrs novads prezentēja esošo izglītības sistēmu
savā novadā, kā arī pārrunājām, izteicām viedokļus par gaidāmo
reformu.
Diskusijas bija interesantas, bet skaidrs ir viens, ka pašreizējais
skolotāju algu finansējuma modelis „nauda seko skolēniem” nav sevi
attaisnojis. Negatīvie momenti, kas izriet no šī modeļa, visvairāk ir
izjūtami tieši lauku skolās, lauku teritorijās.
Protams, skolās, kur ir daudz skolēnu, šis finansējums ir pietiekošs
gan skolotāju algām, gan citiem izdevumiem. Bet tur, kur skolēnu skaits
ir neliels, niecīgas ir arī skolotāju algas.
Pēc kopējās diskusijas ar speciālistiem, notika neformāla saruna
ar premjerministri, kurā piedalījās arī Viļakas, Rugāju, Rēzeknes
novadu vadītāji un izglītības ministre. Šajā sarunā atklāti pārrunājām
tās problēmas, kas ir mūsu reģionā, mūsu novados. Izteicu arī savu
priekšlikumu, kas ir ļoti vienkāršs – ja jau reiz pienācīgi nedarbojas
modelis „nauda seko skolēniem”, varbūt ir lietderīgi atgriezties pie
iepriekšējā skolotāju algu mērķdotāciju sadalījuma modeļa, ņemot
par pamatu tarifikāciju, kad pašvaldības saņem konkrētu finansējumu
savām skolām un pašvaldība pati mēģina izlīdzināt situāciju ar skolotāju
algām visās skolās, līdzīgi kā tas bija rajona padomes laikā, kad lielākās
skolas nedaudz piesedza mazās izglītības iestādes. Ir jāsaprot, ka, pat ja
lauku skolās skolēnu skaits ir neliels, tāpat tās ir jāsaglabā, jo, skatoties
no pašvaldības viedokļa, izdevumi nav tikai skolotāju algas, izdevumi ir
arī ēku uzturēšana, saimnieciskie un transporta izdevumi.
Paustie priekšlikumi palika pārdomām, nekas nav vēl izlemts, bet
ceru, ka mūsu sarunas dos kādu pozitīvu risinājumu, lai, gan izglītības
ministrijā, gan Ministru kabinetā, attiecībā par skolu reformām tiktu
pieņemts gala lēmums.
Gribētos uzsvērt to, ka bieži vien runājot par izglītības reformām,
aizmirst pašu galveno - skolnieku. Pirmkārt jau skolas pastāv tādēļ, ka
ir jāapmāca mūsu bērni, mūsu jaunatne. Tas ir primārais uzdevums
katrai skolai, pašvaldībai un valstij. Tikai tad seko pārējie jautājumi, kā,
piemēram, skolotāju algas un izdevumi.
Mūsu pašvaldība pievērš lielu uzmanību izglītībai. Jau savlaicīgi
domājām par to, ka pilsētu skolās nepieciešams nodrošināt sakārtotas
kopmītnes tiem skolniekiem, kuri brauc no laukiem, lai mācītos pilsētu
skolās. Tādēļ tika renovēts Balvu Valsts ģimnāzijas internāts, kas šobrīd ir
moderns un piemērots dzīvošanai un mācībām.
Savukārt šogad ir iesākts un drīz vien tiks pabeigts arī Balvu
Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas internāts.
Gatavojamies reformai, bet tā ir jāievieš rūpīgi un apdomīgi. Mans
uzskats joprojām nav mainījies - skolas saglabāsim, cik ilgi vien spēsim.
Bet, ja no valsts puses būs norādījumi vai ierobežojumi, kurus nevarēsim
izpildīt, piemēram, konkrēts skolēnu skaits klasēs, tad diemžēl būsim
spiesti attiecīgi rīkoties. Tomēr pagaidām, vismaz šajā mācību gadā,
izmaiņu nebūs.
Sveicu visus pedagogus, skolu darbiniekus ar tuvojošos Skolotāju
dienu un novēlu izturību, veselību dzīvesprieku un vienmēr saglabāt
optimismu!

Pateicība LR Saeimas deputātei
Inesei Laizānei
Sakarā ar iespējamajām strukturālajām reformām Tieslietu
ministrijā, kur viens no variantiem paredzēja, ka turpmāk Balvos
vairs netiks sniegti zemesgrāmatas pakalpojumi un tie tiks pārcelti
uz Rēzekni, Balvu novada Domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis
izsaka pateicību Inesei Laizānei par šī jautājuma sakārtošanu.
I.Laizānes atbalsts rada cerību, ka Valsts zemes dienests darbu
tomēr turpinās Balvos.

Noteikti transportlīdzekļu satiksmes
ierobežojumi
Ar Balvu novada pašvaldības
rīkojumu
no
2015.gada
10.oktobra klimatisko apstākļu
dēļ tiek noteikti transportlīdzekļu
satiksmes ierobežojumi uz Balvu
novada pašvaldības autoceļiem
transportlīdzekļiem, kuru pilna
masa pārsniedz 3,5 t.
Balvu novada pašvaldības
autoceļi,
kuriem
noteikti
transportlīdzekļu
satiksmes
ierobežojumi:
Balvu pagastā
Naudaskalns – Ozolsala;
Reči – Balvi;
Naudaskalns – Silamala;
Silamala – Dūrupe;
Naudaskalns – Lemešava;
Lācupe – Dzeņulauza;
Bērzkalnes pagastā
Aizpurve – Moziņķi;
Bērzkalne – Ploskena;
Bērzkalne – Taureskalns;
Silakrogs – Lazdukalns;
Vējava – Brieževa;
Silakrogs – Auzāji;
Elkšņeva – Mūrova;
Elkšņeva – Brieževa;
Bērzpils pagastā
Mūramuiža – Sola;
Stacijas iela- Patmalnieki;
Līdumnieki – Zosuļi;
Golvari – Zosuļi;
Golvari – Kononi;
Viškuļi- Baka;
Beļauski- Viškuļi;
Līdumnieki- Liepnīte;
Golvari-Keiba
Zosuļi-Auziņi

Saksmale-Atkritumu izgāztuve
Viškuļi -Vecais Ičas tilts.
Briežuciema pagastā
DambergiPloskeneAugstasils;
Dukuļeva – Cērpene;
Dambergi- Kļavusala;
Dukuļeva – Ostrolīdumi
Kubulu pagastā
Sita – Briedīši
Sita – Kozlova
Stirnusala – Sita
Stacija – Celmene
Steķentava – Pērkoni
Gobusala – Guznava
Vladimirova – Sita
Salmaņu kapi – Romūksti
Bankas ceļš
Celmenes kaltes ceļš
Druvenieki – Zači
Slūžu ceļš
Krišjāņu pagastā
Krišjāņi-Krampiņas-RunceneKrišjāņi;
Runcene-Mežupe;
Mežupe-Purviņas;
Lazdulejas pagastā
Ķīļi- Orlovas vārti
Egļuciems- Petrovka
Šumkova- Priedes
Nobrauktuve uz Ozolzīlēm
Nobrauktuve uz Mežalaukiem
Nobrauktuve uz Liepām
Nobrauktuve uz Zirgadobi
Nobrauktuve uz Brinkeni-1
Nobrauktuve uz Ošsalām
Nobrauktuve uz Brinkeni-2
Petrovka- Lipukovka

Petrovka_ Marjevka
Petrovka- Zaļčupe
Nobrauktuve uz Vārpām
Brinkene1-Akmeņkalni
Egļuciems- Zaķusala
Nobrauktuve uz Avikšiem
Tilžas pagastā
Miza- Pakalnieši
Pakalnieši- Baldonis,
Plēsums- Keiba,
Pakalnieši -Sīviņš,
Ločmelis- Kāpessila kapi,
Graudumnieks- Denisovs,
Zelčs I.-. Komplekss,
Miza -Stalīdzāns P.
Krasts iela –Spirģu ceļš
Kapi –Gabrāns
Stangas- Zelčs E.
Indriks- Celmiņš
Tilžas kapi- Meteņi;
Plēsums- Toki- Keiba –Tilža;
Pakalnieši- Barbāns;
Pauļinš – Barbāns;
Ūdrenes- ceļš;
Brakovska- Ločmelis;
Vectilžas pagastā
Sudarbe - Orlovas vārti;
Sudarbe – Grūznis;
Pulksteņi – Sāvani;
Vectilža – Medņusala;
Tilts - Tilžas pagasts;
Krutova - Lutenānu kapi;
Vīksnas pagastā
Vīksna – Zaļmežnieki;
Sprogas – Oknupe;
Smiltene – Oknupe;
Derdziņi – Derdziņu kapi;
Makšinava – Ašusila;
Ukraina – Kačupe;

Papildināta
Kultūrvēstures datu bāze
Novadpētniecības darbs ir
bibliotēku darba neatņemama
sastāvdaļa, kas mērķtiecīgi tiek
veikts daudzu gadu garumā. Bet
pilsētās un pagastos ir entuziasti,
kas šo darbu dara brīvprātīgi
ārpus sava pamatdarba, bieži
vien novadnieku apzināšanai
un viņu piemiņas iemūžināšanai
izmantojot savus personiskos
līdzekļus. Parasti tie ir cilvēki, kuri
vāc un apkopo materiālus par savas
tuvākās apkārtnes notikumiem,

iestādēm,
personībām,
par
bijušajiem
kolhoziem
un
padomju
saimniecībām,
arī
savas dzimtas piederīgajiem.
Tāpēc šobrīd, realizējot kārtējo
projektu
par
Kultūrvēstures
datu
bāzes
papildināšanu,
Balvu Centrālā bibliotēka ir
apkopojusi informāciju tieši par
šiem cilvēkiem – lokālās vēstures
pētniekiem Balvu, Baltinavas,
Rugāju un Viļakas novados.
Projekta laikā Kultūrvēstures datu

bāzei tika izveidota jauna sadaļa
– Lokālās vēstures pētnieki, kur
šobrīd atrodama informācija par
20 novadpētniekiem.
Kultūrvēstures datu bāzes
apmeklētāji,
mēs
labprāt
saņemtu arī no Jums ieteikumus,
par
kuriem
cilvēkiem
(ne
tikai
novadpētniekiem)
vēl
būtu jāsagatavo informācija,
papildinājumi,
precizējumi.
Saziņai izmantojiet turpat datu
bāzē esošo – Ziņa autoriem.

Izsludina izsoli
Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli sekojošu Balvu novada
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu, Liepu ielā 1B, Balvos, Balvu novadā, kadastra Nr. 3801
001 0301, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3801 001 0301, 4141m2 platībā un
četrām būvēm (garāžas ( kadastra apzīmējums 3801 001 0301 001), garāžas (kadastra apzīmējums
3801 001 0301 002), garāžas – atpūtas bloka (kadastra apzīmējums 3801 001 0301 003) un garāžas
(kadastra apzīmējums 3801 001 0301 004). Izsoles sākumcena – EUR 27 500.00 (divdesmit septiņi
tūkstoši pieci simti euro, 00 centi).
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv vai Balvu
novada pašvaldībā 34.kabinetā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.30.
Šajā pat laikā interesanti var veikt izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz
2015.gada 20.oktobra plkst. 16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz 2015.gada 20.oktobra plkst. 16.30 jāiemaksā drošības nauda 10%
apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 2750.00 (divi tūkstoši septiņi simti piecdesmit euro,00 centi) un
reģistrācijas maksu EUR 5.00 (pieci euro, 00 centi), Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622,
bankas kontā: SEB banka, kods UNLALV2X, konts: LV93UNLA 0050 0142 9173 9 vai AS “Citadele
banka”, konts: LV 05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2015.gada 21.oktobrī plkst. 14.00.
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Rit Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas internāta remontdarbi
Piemērota, funkcionāla un
mājīga apkārtējā vide skolēniem
ir viens no priekšnosacījumiem,
kas veicina ne tikai personīgo
izaugsmi, bet arī sekmes un
sasniegumus mācībās. Mācību
iestādēs apgūtais ir pamats
turpmākajai
karjerai.
Viena
no lielākajām skolām mūsu
novadā ir Balvu Profesionālā
un vispārizglītojošā vidusskola
(BPVV). Audzēkņiem ir iespēja
šajā skolā apgūt ne tikai vispārējās,
bet arī profesionālās izglītības
programmas.
Tā kā skolā mācās audzēkņi arī
no attālākām vietām, skolai ir savs
internāts. Internātā atrodas ne
tikai dzīvojamās istabiņas, bet arī
mācību klases un administratīvās
telpas, jo šeit studē Rīgas Valsts
tehnikuma audzēkņi.
Internāta
ēkas
izskats,
komunikācijas, iekštelpas bija
fiziski un morāli novecojušas,
nepiemērotas skolas internāta
vajadzībām, tādēļ tika nolemts
ēku renovēt. Šī gada 23.jūlijā tika
parakstīts līgums ar AS „Siguldas
Būvmeistars” un uzsākti būvdarbi.
Renovācijas laikā tiek veikta
visu inženiertīklu nomaiņa, grīdu
nomaiņa un siltināšana, jumta
konstrukcijas sakārtošana, fasādes

siltināšana, iekštelpu kosmētiskie
remonti un daudzi citi darbi.
Skolas internāta ēkas fasādes
krāsas ir izvēlētas neitrālas gaiši sarkanbrūnā un bēšā tonī.
Savukārt iekštelpas, kā jau skolā,
būs dažādās dzīvespriecīgās
krāsās.
Būvdarbu
vadītājs
Jānis
Keiselis pastāstīja, ka šobrīd viss
ir 100% demontēts, ir nosiltināti
pamati, uzklāta jumta seguma
pirmā kārta, ielikti jauni logi,
ierīkota jauna elektroinstalācija,
izbūvēta jauna kanalizācijas un
ūdensapgādes sistēma, salikti
jauni logi un durvis. Notiek ēkas
fasādes siltināšanas un apkures
sistēmas
ierīkošanas
darbi,
iekštelpās ir ieklātas grīdas un
telpas tiek sagatavotas krāsošanai.
Projekta
vadītāja
Sanda
Kaša atzīst, ka par spīti īsajam
projekta termiņam, visi darbi raiti
iet uz priekšu. „Ja arī būvdarbu
gaitā rodas kādas izmaiņas,
sadarbojoties
ar
būvdarbu
vadītāju un mūsu iestādēm,
veiksmīgi tiek rasti risinājumi.
Būvnieki ir pretimnākoši un
radoši. Viņi palīdzēja realizēt
skolas direktores ideju - izveidot
rožu dobes pie logiem ēkas
priekšā!
Būvnieki,
nelūdzot

Cietā seguma izbūve Naudaskalnā
tuvojas noslēgumam

Šī
gada
augustā
Balvu
novada pašvaldība izsludināja
iepirkumu Naudaskalna ciema
ceļu rekonstrukcijas darbiem,
kā rezultātā 24. augustā tika
noslēgts līgums ar SIA ”8 CBR” un
Naudaskalna ciemā tika uzsākti
ceļa darbi.
Naudaskalna
ciema
ceļa
remontdarbu kopējās izmaksas
sastāda 108 615,55 EUR. Projekta
laikā tiek sakārtota lietus ūdens
novadīšanas sistēma, padziļinot
esošos grāvjus un nomainot ūdens
caurtekas zem nobrauktuvēm.
Līguma tāme ietver arī ceļu
šķembu izlīdzinošās pamata
kārtas izbūvi un asfalta seguma
ieklāšanu. Kopumā ciemā tiks
rekonstruēti ceļi 1,184 km garumā,
un darbus plānots pabeigt līdz 5.

oktobrim.
Ciema ceļu remontdarbi
tuvojas noslēgumam. Būvfirma
informē,
ka
asfaltbetona
segas uzklāšanu plānots sākt
1.oktobrī. Šie darbi varētu ilgt
aptuveni 4 dienas. Saistībā ar
to iespējami ciema iedzīvotāju
īslaicīgi ierobežojumi piekļuvei
pie saviem īpašumiem, par ko
būvfirmas pārstāvji individuāli
informēs divas dienas iepriekš.
Objekta būvuzraudzību veic
Anita Bukava no SIA ”BaltLine
Globe”.
Balvu novada pašvaldības
vārdā projekta vadītājs Andris
Vrubļevskis izsaka pateicību
Naudaskalna ciema iedzīvotājiem
par sapratni būvdarbu veikšanas
laikā.

papildus samaksu, izbūvēja rožu
dobes bruģakmenī.” stāsta S.Kaša.
Darbus plānots pabeigt līdz

šī gada 30.oktobrim, un internāta
iemītnieki Ziemassvētkus varēs
sagaidīt jaunās, gaišās un mājīgās

telpās!

Veiksmīgi sadarbojoties būvdarbu vadītājam J.Keiselim (attēlā), projekta vadītājai S.Kašai (attēlā)
un BPVV direktorei B.Vizulei, internāta renovācijas darbi raiti rit uz priekšu

Novadu ārsti tiekas konferencē Balvos
„Vesels cilvēks – veselā
novadā” – bija starpnovadu
ārstu konferences tēma, kura
16.septembrī Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā pulcēja
Balvu, Gulbenes, Rugāju, Viļakas
un Baltinavas novadu ģimenes
ārstus un speciālistus.
Konferenci
atklāja
SIA
„Balvu un Gulbenes slimnīcu
apvienība” valdes priekšsēdētājs
Marģers Zeitmanis, kurš uzsvēra
komunikācijas
nozīmi
starp
ārstiem un pacientiem. Šī iemesla
dēļ slimnīca bija sagatavojusi izdevumu „Mediķu vēstis”. Tāpat
M.Zeitmanis atzina, ka gan Balvu
slimnīcas, gan reģionu slimnīcu
lielākā problēma šobrīd ir ārstu
trūkums, tādēļ ikviens tika aicināts
uzrunāt sev zināmus ārstus, studentus, rezidentus, iedrošināt nākt
strādāt Balvos, jo šeit var veidot
karjeru, var pietiekami labi strādāt
un nopelnīt. M.Zeitmanis pauda
nepieciešamību atgādināt valsts
politiķiem par reģionu, reģiona
iedzīvotājiem un slimnīcām, iesniedzot uzsaukumu, rezolūciju.
„Tie, kas nekliedz, tie neko
nepanāk. Tā tas ir pierādījies,” teica M.Zeitmanis.
Konferencē piedalījās arī Balvu novada Domes priekšsēdētāja
vietnieks Juris Boldāns, kurš pasniedza SIA „Balvu un Gulbenes
slimnīcu apvienība” oftamologam
Tatjanai Šaicānei Atzinības rakstu
par ilggadēju un godprātīgu darbu
un sakarā ar nozīmīgu dzīves jubileju. J.Boldāns pateicās slimnīcas
vadībai par konferences rīkošanu,
jo no šādām tikšanās reizēm arī
veidojas profesionalitāte. „Viss
attīstās, medicīna iet uz priekšu,
un, lai kvalitatīvi sniegtu pakalpojumu, ir nepārtraukti jāattīstās,”
teica J.Boldāns.
Konferencē uzstājās Rīgas
Stradiņa
universitātes
profesors, kardiologs Oskars Kalējs

par tēmu „Sāpes krūšu kurvī, to
diagnosticēšana”, Rīgas Stradiņa
universitātes iekšķīgo slimību katedras profesors, gastroenterelogs
Anatolijs Danilāns pastāstīja „Kā
pareizi ēst un dzīvot, lai nesaslimtu ar…”.
Konferences otrajā daļā bija
dzirdama SIA „ Berlin – Chemie” pārstāves Vitas Vilciņas
prezentācija, Gulbenes slimnīcas
galvenā ārsta Alda Buša ziņojums
par veselības aprūpes pieejamības
nodrošināšanu
Gulbenes
novadā, ar NMP slimnīcas

piedāvājumu novadu iedzīvotā
jiem iepazīstināja NMP slimnīcas
galvenais ārsts Sarmīte Andrukele,
par medicīniskās aprūpes un pakalpojumu pieejamību sociālo
darbinieku un viņu klientu
skatījumā stāstīja Balvu novada
Sociālā dienesta vadītāja Anita
Petrova, bet NMP dienesta Vidzemes centra vadītājs Aksels Roshops informēja par aktuālajiem
jautājumiem
neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienesta
brigāžu darba organizācijā.

Kardiologs O.Kalējs

Balvu novada Domes Atzinības raksta saņēmēja Tatjana Šaicāne
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Uzņēmēji gandarīti par dalību Uzņēmēju Dienās Latgalē

Latvijas lielākā uzņēmēju
biedrība Latvijas Tirdzniecības
un rūpniecības kamera (LTRK) un
Latgales plānošanas reģions 18.un
19.septembrī Daugavpilī rīkoja
“Uzņēmēju Dienas Latgalē 2015”.

Daugavpils olimpiskajā centrā
Balvu novada stendā savas preces
un pakalpojumus prezentēja arī
Balvu novada uzņēmēji - pārstāvji
no SIA “Kalna nami”, SIA “Liarps”,
IK “ASNA-G”, SIA “BTRS”, SIA “Eco
Fabrika”, kā arī Balvu Profesionālā
un vispārējā vidusskola un
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma
centrs.
Uzņēmēju izstādē piedalījās
vairāk kā 100 uzņēmumi no Latgales un citiem reģioniem, taču
Balvu novada stends bija viens
no atšķirīgākajiem – mūsējie bija
padomājuši par to, lai apmeklētāji
varētu klātienē aplūkot gan galdus, dārza mēbeles un trikotāžas
izstrādājumus, gan durvis un
ēku siltināšanas pakalpojumus.
Ziemeļlagales biznesa un tūrisma
centrs interesentiem piedāvāja
tūrisma informāciju par Balvu
novadu, kā arī par kaimiņu novados esošajām atpūtas vietām un
uzņēmējiem. Turklāt stendā ikviena apmeklētāja uzmanību abas
dienas piesaistīja arī atraktīvais
Balvu Vilks.
Lielākajai daļai dalībnieku
šī bija pirmā pieredze, piedaloties uzņēmējdarbības izstādē,
taču visi atzina, ka ieguvumi noteikti ir – jauni sadarbības partneri un klienti, kā arī neatsverama
pieredze, lai arī turpmāk varētu
veiksmīgi startēt citos šāda veida

pasākumos.
SIA „Eco Fabrika” īpašnieks
Guntars Šults ir piedalījies
daudzās izstādēs – gan Latvijā,
gan ārzemēs, un atzina, ka priekš
Latgales reģiona izstāde bija labā

līmenī. Izstādes ir vieta, kur sevi
prezentēt, iegūt kontaktus, rast

jaunus noieta tirgus. Arī šoreiz
G.Šults ieguva kontaktus no
potenciālajiem sadarbības partneriem, lai paplašinātu produkcijas noieta tirgu Daugavpilī
un ārzemēs. „Šādas izstādes
ir vērtīgas, tomēr mums jārod
iespēja vairāk piedalīties Rīgas
izstādēs, lai arī dalības izmaksas
ir augstas,” savu viedokli izteica
G.Šults.
Uzņēmuma
„BTRS”
pārstāvis Raimonds Trubņiks izteica pateicību Balvu novada
pašvaldībai un Ziemeļlatgales
biznesa un tūrisma centram par
doto iespēju piedalīties šāda veida pasākumā. Uzņēmējam šī bija
pirmā izstādes pieredze. „Šobrīd
ir daudz pārdomu. Izstādē sapratu, ka prezentējot sevi, ir jābūt
radošam, jāmāk piesaistīt. Pirmajā
dienā mūsu stenda apmeklētāji
lielākoties bija bērni, kurus

piesaistīja lielā maisā piepildītās
siltināšanas granulas – apaļas

bumbiņas. Otrajā dienā publika
jau pamainījās, jo sapratām kā
sevi reklamēt. Nāca pieaugušie,

Arī jaunais uzņēmējs Nauris
Pommers, kurš vada IK “ASNAG” un nodarbojas ar galdniecību

rušinājās granulās un jautāja, kas
tas ir. Nākošajās izstādēs veidosim reklāmu, ka būvnieks var būt
arī kā nervu nomierinātājs,” ar
humoru stāstīja R.Trubņiks, piebilstot, ka Daugavpilī izdevās sevi
ne tikai reklamēt, bet arī tikties
ar ekovates ražotāju, kurš izteicis
sadarbības piedāvājumu.
Uzņēmējs Artūrs Penners
ar uzņēmējdarbību nodarbojas
jau aptuveni 20 gadus, tomēr
arī viņam “Uzņēmēju Dienas
Latgalē 2015” bija pirmā pieredze
saistībā ar izstādēm. SIA „Liarps”
vadītājs atzīst, ka tika pieļautas
kļūdas, veidojot savu stendu,
tomēr tā ir bijusi ļoti pozitīva un
noderīga pieredze, kas noderēs
turpmākajās izstādēs.
Uzņēmēji
atzīst,
ka
dalība izstādēs un nozaru
pasākumos noteikti ir svarīga,
lai varētu sekot līdz aktualitātēm
uzņēmējdarbības jomā, atrast
jaunus sadarbības partnerus, kā
arī reklamēt savu preci vai pakalpojumu potenciālajiem klientiem
ārpus Balviem. „Mūsdienās bez
reklāmas – gan bukletiem, gan
brošūrām, gan arī informācijas
sociālajos
tīklos,
veiksmīga
uzņēmējdarbība
vairs
nav
iedomājama,” uzskata R.Trubņiks,
kurš Uzņēmēju dienās Daugavpilī
bija padomājis gan par bukletiem,
gan ar sava uzņēmuma nosaukumu apdrukātiem apģērbiem,
tāpat drīzumā tiks aplīmēts arī SIA
„BTRS” transports.

atzīst, ka reklāmai ir būtiska loma.
Tieši šāds arī bija uzņēmēja mērķis
Daugavpilī – prezentēt savu
uzņēmumu, lai par to uzzina pēc
iespējas plašāka auditorija.
Uzņēmēji
nonāca
pie
secinājuma, ka ar šo piedalīšanos
Daugavpils izstādē, ir saņemts
stimuls, uzlāde tālākam darbam.
Un tikai katra paša rokās ir tas, kā
izmantot iegūto pieredzi.
PA „Ziemeļlatgales biznesa
un tūrisma centrs” direktore
Inta Kaļva uzskata, ka ir svarīgi
uzņēmējus iedrošināt, domāt kā
sevi pasniegt. „Apmeklētājiem bija
liela interese par mūsu uzņēmēju
piedāvātajiem ražojumiem un
pakalpojumiem. Tas, ka uzreiz
prece netiek iegādāta vai netiek iegūti sadarbības partneri,
nenozīmē, ka tas nenotiks rīt vai
parīt. Bet uzņēmējs sevi ir parādījis,
šī reklāma nonāk sociālajos tīklos,
un jebkurā gadījumā uzņēmējs ir
ieguvējs,” stāsta I.Kaļva.
Izstādes pirmajā dienā Balvu novads piedāvāja arī savu
kultūras programmu, kur Balvu
Profesionālās un vispārējās vidusskolas audzēknes uz skatuves
demonstrēja
savu
kolekciju
tērpus, savukārt Vectilžas pagasta deju kolektīvs un dziedošās
Laicānu
ģimenes
meitenes
izstādes apmeklētājus priecēja ar
dejām un dziesmām. Balvu novada kultūras programmu vadīja
Maija Laicāne.

Bērzpils vidusskolas skolnieki izglābj pūci
Pūces ir īpaši putni - skaisti, noslēpumaini, tautā tie tiek
uzskatīti par gudrības simbolu. Vakaros, kad pūcēm sākas aktivitātes
laiks, to saucieni dzirdami Bērzpilī
vairākās vietās: parkā pie ambulances, kokos netālu no skolas un
arī bijušā bērnudārza teritorijā.
Kādu no nu jau pusaugu
pūču
bērniem
23.septembrī
bija
piemeklējusi
nelaime,
tas bija ielidojis un iesprūdis
bijušā
bērnudārza
teritoriju norobežojošā metāla žoga
pinumā. Putnu bezpalīdzīgu, ar
ievainotu spārnu atrada Bērzpils
vidusskolas 11.klases skolēni Mariss Šusters, Gints Mičulis un
10.klases skolēns Lauris Biksāns.
Atbrīvot pūcīti palīdzēja Raimonds Griestiņš un Vilhelms

Logins, kurus jaunieši paaicināja
palīgā. Putns bija atbrīvots, taču
nomocījies, novārdzis, zaudējis
spēkus un nespēja palidot. Puiši
nebija vienaldzīgi pret pūcītes nelaimi. Skolas direktore I.Stepāne
pastāsta, ka pūcītei paveicās divreiz, pirmoreizi, kad to atrada
iejūtīgie puiši, otrreiz, kad par šo
putnu ieinteresējās pūču pētnieks
Andris Avotiņš. Direktore uzsver:
„Man prieks, ka mūsu jauniešiem
sirdī mīt līdzjūtība un labestība, ka
vajadzīgajā brīdī un situācijā viņi
spēj uzņemties atbildību un rūpes,
paldies viņiem par to, paldies viņu
vecākiem, kas šīs īpašības viņos ir
ieaudzinājuši! Es lepojos ar šiem
jauniešiem! Paldies gribu teikt
arī vetārstei Emeritai Graudumniecei par sniegto konsultāciju,

paldies ornitologu biedrībai par
informācijas nodošanu pūču
pētniekam A.Avotiņam. Paldies
Raimondam Griestiņam, Vilhelmam Loginam, Ivetai Raciborskai
un skolotājiem Irīdai Maderniecei, Anitai Stepanovai, Ērikam
Mičulim par palīdzību.”
Pūces
glabšanas
akcija
noslēdzās ar to, ka pētnieks
Andris Avotiņš, apskatījis putnu, konstatēja, ka pūcīte pēc
atbilstošas ārstēšanas spēs atgriezties dabā, un putnu apņēmās
nogādāt uz Barkavu, kur atrodas
savvaļas putnu rehabilitācijas
stacija.
Jācer, ka pūcīte kādreiz
atgriezīsies Bērzpilī, kur, cilvēku
aprūpēta, jutās drošībā.
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Atsāk darbu „Topošo līderu dienas”
Balvu Bērnu un jauniešu centrā
(turpmāk BBJC) 21. septembrī
jauno darba cēlienu uzsāka
Topošo līderu dienas. Balvu un
Rugāju novada skolu pašpārvalžu
aktīvākie skolēni arī šogad sanāks
kopā vienu reizi mēnesī.
Pirmajā šī mācību gada
tikšanās reizē kopā ar jaunajiem
aktīvajiem skolu jauniešiem tika
atklāta „Topošo līderu skolas”
telpa, kura iekārtota pateicoties
LAD
projektu
programmā
esošajiem jauniešu centriem.
Rozā lenti pārgrieza Topošo līderu
aktivitāšu prezidente Raina Anna
Ločmele, kura tika ievēlēta ar
absolūto balsu vairākumu.
Tikšanās otrajā daļā jaunieši
iepazinās ar iepriekšējā gadā
paveikto darbu. Metodiķe Gunita
rādīja sagatavoto prezentāciju
par iepriekšējā gada aktivitātēm.
Tika vērotas pieredzes apmaiņas
braucienu
bildes,
projektu

aktivitātes,
atspoguļojot
brīvprātīgā darba pieredzi - BBJC
rīkotajos pasākumos. Iepriekšējais
līderu sastāvs ciemojās Viļakas
novada sadraudzības pasākumā
Balkānu dabas takās. Ceram
turpināt līdzdalību Eiroreģiona
„Pleskava – Livonija” aktivitātēs,
Rugāju
novadu
tuvākajās
aktivitātēs
Igaunijā
dosies
pārstāvēt Renāte Dobrovoļska
no Rugāju novada vidusskolas,
kura apsolīja dalīties iespaidos
novembra aktivitātēs.
Par tuvākā mācību gada
aktivitātēm tika runāts kopīgi
ar skolu pārstāvjiem, BBJC
metodiķe piedāvāja aktivitāšu
priekšlikumus,
piedāvājot
jauniešiem strādāt komandā un
neskopoties ar priekšlikumiem
par aktivitāšu tēmām.
Pasākuma noslēgumā pie
tējas un pīrāga tika pārrunātas
skolu aktivitātes, aktuāls šobrīd

visās skolās prezidenta vēlēšanu
notikums, jo vairākas skolas ir
ieguvušas jaunus prezidentus un
ministrijās ir jauni vadītāji. Skolās
aktualitātes ir saistītas ar dzejas
dienu pasākumiem, pasākumu
organizēšanu skolotāju dienai, kā
arī ar jauno skolēnu iesvētīšanu.
Skolu pārstāvji ieskicēja šogad
plānotos lielākos pasākumus
skolās,
Rugāju
vidusskola
lepojas ar pasākuma “Popiela”
divdesmito jubilejas gadu. Ar
lepnumu jaunieši stāstīja par
skolas radio, kurš darbojas
Balvu Valsts ģimnāzijā un Rugāju
vidusskolā. Jaunieši solījās viens
otru aicināt uz pasākumiem savās
skolās, kā arī ciemoties dažādās
pašpārvaldēs, jaunieši šogad
labprāt paciemotos arī kādā tālākā
skolā un iepazītos ar pašpārvalžu
darbu tālākos novados.
Gunita Prokofjeva

Svētki brīvdabas klasē
Skaistajā, saulainajā atvasaras
dienā Balvu pirmsskolas izglītības
iestādē „Pīlādzītis” norisinājās
Meža attīstības fonda projekta
„Kopā
nākotnes
mežam”
noslēguma pasākums.
Bērni priecājās par skaisto
rudeni,
dziedāja
dziesmas
„Rudens
rūķi
”,
”Ezītis”,
„Rudeņošanās”, gāja rotaļās un
dejās „Rudentiņš nāk”, „Labais
rudens”, „Man laukos dārziņš bija”.
Projekts sākās 1.jūlijā un
beidzās 15.septembrī. Projekta
mērķis - aktivizēt integrētās
izglītības virzienā, kur aktivitātes

iekštelpās un ārējās ir cieši saistītas
– tika panākts. Bērni mācās
realitāti realitātē, tas nozīmē par
dabu – dabā. Projekta ietvaros
īstenotas daudzas aktivitātes:
tikšanās ar Latvijas Valsts mežu
speciālistiem, daiļdārzniekiem,
praktiskas
nodarbības
un
meistardarbnīcas koku, krūmu,
puķu
stādīšanā,
ārstniecības
augu vākšana pļavās, veselīgu
ēdienu, tēju degustācija, izzinoši
pārgājieni, sportiskas aktivitātes.
Bērni ieguva jaunas zināšanas
ekoloģiskajā audzināšanā, guva
praktiskas
iemaņas
veselīgu

ēdienu gatavošanā. Svētku gaitā
bērnus
uzjautrināja
Zilonītis
Lapiņš (strādnieks Lauris Logins),
kurš bija ieradies ar zīļu, kastaņu
un čiekuru groziem, lai piedalītos
stafetē „Kurš ātrāk ”, sacensībā
”Izveido savu koku”, kur katra
komanda varēja parādīt savu
atjautību, veiklību, radošumu
un ātrumu. Uzvarēja, protams,
draudzība!
Balvu PII
„Pīlādzītis”vad.v.i.j.I.Ločmele
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Gada balva izglītībā
2015
Šī gada 9.oktobrī Balvu Profesionālajā un
vispārizglītojošajā vidusskolā notiks ikgadējais Skolotāju dienas
pasākums „Gada balva izglītībā 2015”.
Gada balvai pieteiktie pretendenti:
Nominācija „Par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar
talantīgiem izglītojamiem”
• Balvu Valsts ģimnāzijas skolotāja Anna Barbaniška
• Bērzpils vidusskolas skolotāja Irīda Maderniece
• Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas skolotāja
Maija Dreimane
• Balvu pamatskolas skolotāja Ārija Žuga
• Briežuciema pamatskolas skolotāja Skaidrīte Pakalnīte
• Profesionālās izglītības kompetenču centra „Rīgas Valsts
tehnikums” Balvu teritoriālās struktūrvienības skolotāja Elīna Ķerģe
• Balvu Sporta skolas treneris Imants Kairišs
• Balvu Mūzikas skolas skolotājs Jānis Budevičs
Nominācija „Par inovācijām izglītības procesā”
• Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas skolotāja
Anita Matule
• Balvu pamatskolas skolotāja Inga Duļbinska
• Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāles skolotāja Gunta Bokta
Nominācija „Par mūsdienīgu izglītības darba
organizāciju un vadību”
• Tilžas vidusskolas skolotāja Aija Bērziņa
• Tilžas internātpamatskolas direktora vietniece Mareta Timoškāne
• Balvu Mākslas skolas direktora vietniece Anita Kairiša
• Balvu pamatskolas direktore Māra Pimanova
Nominācija „Par veiksmīgāko pedagoga debiju”
• Balvu Valsts ģimnāzijas skolotāja Ieva Useniece
• Tilžas pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja Ieva Kūkoja
• Balvu pirmsskolas izglītības iestādes „Sienāzītis” skolotāja Liene
Belka
Nominācija „Par inovācijām izglītības iestādes darbībā”
• Stacijas pamatskola
• Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola
Nominācija „Par pilsonisko līdzdalību novada un valsts
izglītības un kultūrvides veidošanā”
• Tilžas vidusskola
• Bērzpils vidusskola
• Balvu Bērnu un jauniešu centrs
• Balvu pirmsskolas izglītības iestāde „Pīlādzītis”.

Konkurss skolēniem
„Laiks laukiem 2015”

Noslēgušās orientēšanās sacensības
Saulainā
piektdienas
rītā
Balvu parkā bija vērojama aktīva
rosība, jo šeit notika šīs sezonas
pēdējā orientēšanās sacensību
kārta. Arī pēcpusdienas spēcīgais
lietus nebija par šķērsli īstiem
sportistiem pierādīt savu māku
atrast kontrolpunktus un kopumā
noskriet 384 distances. Par šo
sacensību uzvarētājiem kļuva Raits
Markus, Mairita Dambe, Deins

Polis, Samanta Zubova, Dita Keiša,
Linards Lauskenieks, Normuns
Logins,
Aivita
Kļečetņikova,
Raimonds Loginovs, Līga Spriņge,
Lucija Zariņa, Ivars Zariņš, Daidze
Andersone,
Atis
Andersons,
Jānis Frīdenbergs. Paldies Balvu
pamatskolas skolēniem par aktīvu
piedalīšanos!
Kopumā šīs sezonas 6
sacensībās ir noskrietas 987

distances. Sezonas uzvarētāju
apbalvošana notiks 10.oktobrī
plkst.16:00 Balvos pie estrādes.
Šajā
dienā
Balvos
notiks
arī
starptautiskās
jaunsargu
orientēšanās sacensības „Vējiņu
kauss”, kurās visi interesenti
var startēt OPEN grupā, līdz
6.oktobrim savu dalību piesakot
uz e-pastu balwoods@apollo.lv
vai pa tālr.29827377.

Līdz šī gada 30. oktobrim
norisinās konkurss „Laiks laukiem
2015”, kurā 1. -12. klašu skolēni tiek
aicināti aktīvi izzināt un pastāstīt
citiem, kas notiek mūsdienīgos
laukos. Balva saturiski atbilstošāko
un radošāko darbu autoriem ir
ekskursija visai klasei 500 EUR
vērtībā. Konkursa „Laiks laukiem!”
mērķis ir sekmēt skolēnu izpratni
par dzīves un nodarbinātības
iespējām 21. gadsimta laukos, kā
arī veicināt uzņēmējdarbības un
lauku tūrisma popularizēšanu
jauniešu vidū, tādejādi veicinot
skolēnu izpratni un interesi par
mūsdienīgas dzīves veidošanu
un uzņēmējdarbības iespējām
laukos, kā arī par tradicionālām
kultūrvēsturiskām lauku dzīves
vērtībām.
Skolēnu uzdevums ir pēc
pašu izpratnes un iespējām
radošā veidā atklāt projekta
tēmu „Laiks laukiem!”, dodoties
pieredzes braucienā uz vietējo
lauku saimniecību vai uzņēmumu
(piem., uz zirgaudzētavu, viesu
namu, maizes ceptuvi, ābolu
dārzu,
šokolādes
ražotni,
u.tml.), vai pie amatniekiem un
mājražotājiem, un izpētīt, kas notiek, kādas zināšanas un prasmes
nepieciešams, lai veiktu dažādās

darbības mūsdienīgos laukos. Par
pieredzēto un izpētīto jāsagatavo
apmēram 60 sek. garš video
materiāls vai fotoreportāža no 5-7
fotogrāfijām ar paskaidrojošu tekstu.
Konkursā atsevišķi tiks vērtēti
darbi 1.-6. klašu un 7.-12. klašu
kategorijās.
Katrā
kategorijā
tiks noteikti divi uzvarētāji, kuri
saņems balvu.
Vecāko
klašu
skolēniem
konkurss
norisināsies
divās
kārtās. Desmit labāko darbu
autori tiks aicināti piedalīties
otrajā kārtā, un sagatavot 3 – 5
minūšu garu videoreportāžu un
sniegt inovatīvus risinājumus
uzņēmējdarbības
veicināšanai
lauku vidē.
Konkursa nolikumu, video
aicinājumu un sīkāku informāciju
meklē www.laikslaukiem.lv
Konkurss tiek īstenots projekta “Lauku tūrisma produktu veidošana un mārketinga
kampaņa, iesaistot skolu jaunatni
un veidojot ciešāku vietējo rīcības
grupu un lauku tūrisma uzņēmēju
sadarbību”
ietvaros.Projektu
īsteno biedrība „Latvijas Lauku forums” un biedrība “Media Gids”.
Informatīvi atbalsta asociācija
„Lauku ceļotājs”.
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Stacijas pamatskola
saņem Ekoskolas
sertifikātu

Balvu pamatskola saņem Valsts
izglītības attīstības aģentūras
Atzinības rakstu
Balvu pamatskola piedalījās
konkursā „Eiropas Atzinības zīme
valodu apguvē”, kas ir Eiropas
Komisijas iniciatīva, un tā norisinās
30 Eiropas valstīs. Konkursa mērķis
bija veicināt valodu mācīšanos
un mācīšanu, jaunu metožu
izstrādi un izmantošanu valodu
apguvē, labas prakses piemēru
popularizēšanu. Konkurss rosina izmantot novatoriskas un
efektīvas svešvalodu apguves
metodes, apgūt svešvalodas visa
mūža garumā, kā arī iepazīstina ar
jaunām, oriģinālām, citās valstīs un
valodās izmantotām svešvalodu
apguves metodēm.

Konkursa laureātiem tika
pasniegta Atzinības zīme 28.
septembrī pasākuma “Svini valodu” laikā, ko par godu Eiropas
valodu dienai rīkoja Latviešu valodas aģentūra.
Par labo praksi valodu apguves
iespēju attīstīšanā starptautiskās
sadarbības projektu ietvaros VIAA
atzinības rakstu saņēma Balvu
pamatskolas projekts “Sports,
spēle, valoda”. Ideja apvienot šos
trīs elementus mācību procesā ir
nākusi no vecāko klašu skolēniem,
kas jaunākajiem vadījuši spēļu
rītus un tulkojuši latviešu rotaļas
un spēles angļu valodā, apkopo-

jot tās “Spēļu grāmatā”. Skolēni
šādā veidā apguvuši latviešu,
angļu, krievu un vācu valodu.
Spēļu veidā nedaudz apgūta arī
čigānu un latgaliešu valoda.
Savukārt Eiropas Atzinības
zīmi valodu apguvē šogad ieguvis Mācību un konsultāciju centra “Baltic Bright” projekts, kurā
reemigrējušiem cilvēkiem un viņu
ģimenes locekļiem bez maksas
ir iespēja apgūt latviešu valodu.
Konkursu
“Eiropas
Atzinības
zīme valodu apguvē” jau astoto
reizi izsludināja Valsts izglītības
attīstības aģentūra (VIAA).

Olimpiskā diena Krišjāņu filiālē
Ekoskolu programma ir viens
no visaptverošākajiem un
populārākajiem vides izglītības
modeļiem pasaulē, kurš Latvijā
darbojas jau vienpadsmit gadus. Ekoskolu programmā Latvijā
šobrīd darbojas 170 izglītības
iestādes (no pirmsskolām, līdz
pat augstskolām), bet visā pasaulē
programmā ir iesaistītas vairāk kā
43 000 skolas.
117 Latvijas izglītības iestādes
šajā mācību gadā par īpašiem
panākumiem
ilgtspējīgas
attīstības, vides izglītības un vides
aizsardzības veicināšanā skolā
un tās apkārtnē saņēmušas starptautisko Ekoskolas nosaukumu
un Zaļā Karoga balvu. Vēl 44
skolas saņēmušas diplomu un

Pēc Sertifikāta un Latvijas Ekoskolas nosaukuma saņemšanas visi
pasākuma dalībnieki devās gājienā
uz Vecrīgu- Vides aizsardzības un
Reģionālās attīstības ministriju,
kur notika neliela tikšanās ar ministru K.Gerhardu.
„Ministrijas iekšpagalma dārzā
katrs Ekoskolas gājiena dalībnieks
atstāja īpašu akmentiņu - atvestu
no savām mājām, ar sava vārda
un skolas uzrakstu. Tie būs kā
atgādinājums sagatavot atbildīgu
Latvijas
pozīciju
decembrī
gaidāmajā ANO Klimata pārmaiņu
konferencē. Atstājot akmeni, mēs
pievienojāmies prasībai par politisku rīcību, kas būtiski mazinātu
klimata pārmaiņas un to negatīvās
sekas,” pastāstīja R.Bukša.

Bērzpils vidusskolas Krišjāņu
filiāles skolēni un skolotāji 25.
septembrī piedalījās Olimpiskās
dienas aktivitātēs. Lai gan šogad
šī diena valstī saistījās ar basketbola popularizēšanu, filiāles
skolēni savus spēkus pārbaudīja
vieglatlētikā.
Pasākums sākās simboliski,
kad vieni no rezultatīvākajiem
skolas sportistiem Tīne Martuzāne
un Endijs Ločmelis ar lāpām
iededzināja ugunskuru. Skolas
direktore Ilona Stepāne pastāstīja
par Olimpiskās dienas norises tradīcijām Latvijā. Sporta
skolotāja Līvija Socka aicināja
skolēnus ievērot drošības noteikumus un pastāstīja par sacensību
aktivitātēm.
Tāllēkšanas sacensībās pirmās
vietas ieguva Anda Anete Briede,
Sigita Skudriņa, Sandis Skudriņš
un Endijs Ločmelis. Bumbiņu
vistālāk aizmeta un guva uzvaru
šajās sacensībās Paula Daniela

Caune, Tīne Martuzāne, Sandis Skudriņš un Endijs Ločmelis.
Stafešu skrējienā visveiklākās
bija Paula Daniela Caune, Ilvija
Nagle, Tīne Martuzāne un Sigita
Skudriņa.
Arī pirmsskolas grupas bērni
skolotājas V.Ločmeles vadībā
iesaistījās kustību aktivitātēs.
Sacensību laikā tiesnešu lomās
iejutās sporta skolotāja Līvija Soc-

ka, skolotāja Sanita Pauliņa, direktore Ilona Stepāne.
Pasākuma noslēgumā labākie
tika apbalvoti ar saldumiem, bet
pārējie ieguva pateicības rakstus
par piedalīšanos. Taču vislielākais
ieguvums bija kustību prieks un
jauki kopā pavadītais laiks.

Tilžas vidusskolas skolotāja saņem Latgaliešu
kultūras biedrības Goda rakstu

Latvijas Ekoskolas nosaukumu.
Starp tām arī Stacijas pamatskola.
Lēmumu par skolu apbalvošanu
pieņēmusi Ekoskolu programmas
Nacionālā žūrija, kuras sastāvā ir
valsts institūciju un sabiedrisko
vides aizsardzības un izglītības
organizāciju pārstāvji.
Skolas direktore R.Bukša, kā
arī skolēni A.Ugare, A.Zeltiņa,
S.Graudiņš, O.Koliņš 15.septembrī
piedalījās ikgadējā Ekoskolu
apbalvošanas pasākumā Latvijas
Nacionālajā bibliotēkā. „Ar lepnumu un ieinteresētību pirmo reizi
piedalījāmies šādā pasākumā un
reizē ar izbrīnu vērojām, cik daudzas Latvijas mācību iestādes jau
gadiem ilgi iesaistās šajā projektā,”
stāsta skolas direktore R.Bukša.

Latvijas Ekoskolas nosaukums
un diploms ir nacionāla līmeņa
balva skolām, kuras ir ceļā uz
Zaļo karogu. Arī Stacijas pamatskola centīsies neapstāsies pie
sasniegtā, un turpinās darboties
nu jau zināmajās aktivitātēs, lai
nākošajā gadā cīnītos par Zaļā
karoga iegūšanu. Stacijas pamatskola priecājas par tuvākajām
kaimiņu skolām - Balvu Valsts
ģimnāziju, Bērzpils vidusskolu un
Rugāju novada Eglaines pamatskolu, kuras arī ir „Zaļā
dzīvesveida” piekritēju skolas.
„Lai mūsu darbi un idejas
iedvesmo arī citus, lai mums
visiem zaļa dzīve uz mūsu zaļās
planētas!” vēl skolas direktore.

Šī gada 13. septembrī,
Rēzeknes Latgaliešu kultūras
biedrības rosināta, Rēzeknes
Augstskolas organizēta, tika pasniegta izcilā katoļu garīdznieka
un pedagoga, Latgales pirmās
atmodas darbinieka Nikodema Rancāna balva Latgales
izcilākajiem pedagogiem.
Tilžas vidusskola konkursa balvai izvirzīja vēstures,
kultūrvēstures, sociālo zinību,
psiholoģijas skolotāju ar 39
pedagoģisko darba stāžu Ainu
Rakstiņu par ieguldījumu un sasniegumiem latgaliešu valodas,
kultūrvēstures un novadmācības
ieviešanu un iedzīvināšanu skolas
mācību vidē.
Skolotājai Ainai Rakstiņai
tika pasniegta veicināšanas balva - Goda raksts un Latgaliešu
vārdnīca.
A.Rakstiņa ir neatlaidīga un
ar entuziasmu kopj latgalisko
kultūrvidi Tilžas vidusskolā un
Tilžas pagastā. Katru gadu sagatavo skolēnus skatuves runas konkursam „Volydzāni” un
atklātajai latgaliešu rakstu valodas un kultūrvēstures olimpiādei,

kur gūtas godalgotas vietas.
Katru gadu organizē ekskursijas skolēniem, lai iepazītu Latgales novadu. Šogad no „Vītolu
fonda” piešķirtā finansējuma
ar mērķi „Pētīsim un izzināsim
Latviju” skolotāja Aina Rakstiņa
noorganizēja ekskursiju pa Latgales kultūrvēsturiskajām vietām
- Daugavpils- Krāslava- Aglona-

Rēzekne- Rogovka (Nautrēnu
muzejs).
Šogad iedibinātās balvas un
konkursa mērķis bija stiprināt
pedagoga profesijas prestižu un
atpazīstamību sabiedrībā, godinot izcilu veikumu pedagoģiskajā
darbībā un latgaliskās kultūras
tradīciju ieaudzināšanu jaunajā
paaudzē.

Apbalvošanas pasākumu Rēzeknē kopā ar A. Rakstiņu
apmeklēja 10.klases skolēni Reinis Gabrāns, Jolanta Nagle un
skolas direktore Gunta Rižā
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Grāmatas prezentācijas svētki
Krišjāņos
2015.gada 19.septembrī mazais
Krišjāņu tautas namiņš sagaidīja
necerēti daudz apmeklētājus
gan no Krišjāņu, gan no kaimiņu
pagastiem, jo, kā vēstīja afišas,
tur visus apmeklētājus gaidīja 2
pasākumi: Cybuļu Jura un Krapacu Ļuces grāmatas «Īdzer ols,
lai bāduom ira gols» atvēršanas
svētki un ansambļa «Guna» 20
gadu jubilejas balle.
Grāmatā «Īdzer ols, lai
bāduom ira gols» ir joku stāsti
no dzīves latgaliešu valodā, ko
savākuši un sarakstījuši grāmatas
autori. Uz šiem svētkiem bija
ieradušies gan grāmatas autoriJuris Cibulis, Aina Korkla, kura
tautā nes Krapacu Ļuces tēlu,
gan grāmatas mākslinieks Francis
Slišāns un grāmatas izdevniecības
“Raudava”
īpašnieks
Jānis
Ločmelis. Grāmatas atvēršanas
svētki notika sirsnīgā latgaliešu humora gaisotnē, par ko parūpējās
tautas nama vadītāja Inese
Kalniņa, iejūtoties Krapacu Ļuces
draudzenes Domes tēlā un kopā
ar pašu Krapacu Ļuci uzjautrinot publiku ar saviem dialogiem.
Pēc kopīgajām sarunām abas
vienojās, ka Domei jāizpalīdz
draudzenei un jānovada šis

tik
«nopietnais»
pasākums.
Kamēr Krapacu Ļuce devās
ietērpties šim vakaram īpašajā
modes mākslinieces darinātajā
tērpā (jo Cybuļu Jurs Ļucei bija
piekodinājis uz svētkiem ierasties
jaunā kleitā) tikmēr publika kopā
ar mūziķi no grupas «Draugi»
Pēteri Berni izpildīja latgaliešu
skaistāko dziesmu Rūžeņa.
Pati Krapacu Ļuce ieradās
tiešām iespaidīgā tērpā un ar
vēl iespaidīgāku dziesmu, kurai
vārdus pati bija sacerējusi. Tā bija
Karmenas dziesma latgaliskajā
versijā pēc kuras viņa uzrunāja
klātesošos savā stilā, ar humora
dzirksti pastāstot kāds bijis ceļš
līdz grāmatas izdošanai, kā arī
pateicoties visiem, kas to lasa, un
novēlot visiem nezaudēt humora
izjūtu.
Vakara
gaitā
klātesošos
uzrunāja
arī
J.Cibulis.
F.
Slišāns
un
J.
Ločmelis.
Pasākumu
izdaiļoja
vietējā
dziedāt
gribošo
sieviešu
apvienība «Naaizmierstules» Daigas Griestiņas vadībā ar skanīgām
dziesmām latgaliešu valodā, un
neaizmirstot apdziedāt Krapacu
Ļuci un viņas 3 kompanjonus.
Patīkami bija dzirdēt, ka jaunā

paaudze nekautrējās no latgaliešu
valodas. To drosmīgi parādija Edgars Rižais, nolasot dzejoli par
zemnieka grūto dzīvi.
Iedvesmojušus apsveikuma
vārdus veltīja Bērzpils vidusskolas Krišjāņu filiāles vadītāja
Iveta Socka-Puisāne un Krišjāņu
pagasta pārvaldes vadītājs Jāzeps
Ludboržs, kuram Krapacu Ļuce
veltīja savu sacerēto dziesmu.
Pēc svinīgās daļās tika sniegti
autogrāfi, notika fotografēšanas
un uzkavēšanās ar sarunām par
nākamās grāmatas tapšanu.
Vakara otrais īpašais notikums,
ansambļa «Guna» 20 gadu jubilejas koncerts, sākās ar grupas
solistes Ingūnas Velmes dziesmām
un video par dažādiem notikumiem šo 20 gadu laikā. Jauka dāvana
bija dziesmotais sveiciens un
ziedi Ingūnai no Krišjāņu sieviešu
vokālā ansambļa «Elija». Muzikālu
pārsteigumu bija sagatavojuši
arī Ingūnas bērni. Ballē spēlēja
arī muzikants no Kārsavas Aigars
Kaupužs, ar kuru kopā,,Guna “ir
muzicējusi.
Krišjāņu bibliotēkas vadītāja
Sanita Sinele un Krišjāņu pasta
nodaļas priekšniece Aina Korkla

Mainītas lauksaimniecības un zivsaimniecības de minimis
atbalsta saņemšanas un piešķiršanas veidlapas
Lai varētu precīzi piemērot Komisijas regulu par de minimis atbalsta piešķiršanu
lauksaimniecībā un zivsaimniecībā, valdība 29.septembrī apstiprināja jaunu šī atbalsta
piešķiršanas kārtību.
Jaunie noteikumi veidoti uz pašlaik spēkā esošo noteikumu bāzes, papildinot iesnieguma
veidlapu de minimis atbalsta saņemšanai, ko aizpilda atbalsta saņēmējs, gan uzskaites veidlapu
de minimis atbalsta piešķiršanai, ko aizpilda iestāde, kas piešķir atbalstu. Turpmāk de minimis
atbalsta saņēmējam iesniegumā būs jānorāda informācija par atbalsta pretendenta atbilstību
viena vienota uzņēmuma definīcijai un informācija par kārtējā gadā un iepriekšējos divos
fiskālajos gados saņemto de minimis atbalstu un plānoto de minimis atbalstu viena vienota
uzņēmuma līmenī, kā arī jāsniedz informācija par saņemto citu atbalstu, ja plānots to kumulēt ar
tām pašām attiecināmajām izmaksām. Šī informācija nepieciešama, lai nodrošinātu pilnvērtīgu
de minimis atbalsta uzskaiti atbalsta kumulācijas gadījumos.

Mainīti nosacījumi higiēnas apmācībām pārtikas apritē
Valdība 29.septembrī pieņēma noteikumus, kas samazina administratīvo slogu pārtikas
apritē strādājošajiem.
Noteikumiem stājoties spēkā, periods, pēc kura atkārtoti jānoklausās pārtikas higiēnas
mācību kurss, būs pagarināts no diviem uz trim gadiem, kā arī būs saīsināts mācību kursa
apguves laiks no piecām stundām uz trim stundām.
Tāpat arī no higiēnas prasību apguves būs atbrīvotas pārtikas apritē regulāri strādājošās
personas, kuru profesionālā izglītība ir saistīta ar pārtikas apriti.

Atbalstīs mazās lauksaimniecības un mežsaimniecības
pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības
Valdība 29.septembrī apstiprināja kārtību, kādā atbilstīgās mazās lauksaimniecības un mežsaimniecības
pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības varēs saņemt atbalstu, lai veicinātu sabiedrību izaugsmi un konkurētspēju.
Atbalsts domāts tām atbilstīgajām kooperatīvajām sabiedrībām, kuru lauksaimniecības preču un
pakalpojumu apgrozījums starp sabiedrību un tās biedriem iepriekšējā gadā nepārsniedz 30 tūkstošus eiro, bet
mežsaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums starp sabiedrību un tās biedriem nepārsniedz 40 tūkstošus
eiro vidēji ar vienu biedru (rēķinot pēc biedriem, ar kuriem ir bijis apgrozījums). Šīs sabiedrības katru gadu, bet ne
ilgāk par pieciem gadiem pēc pirmā atbalsta saņemšanas, kā vienreizēju maksājumu varēs saņemt atbalstu 4270
eiro gadā. Atbalstu varēs izmantot biroja telpu īrei, remontam un mēbeļu iegādei, biroja tehnikas, programmatūras
un aprīkojuma iegādei, ražošanas iekārtu un laboratoriju aprīkojuma iegādei, kā arī transporta un sakaru izmaksām
(izņemot transportlīdzekļu iegādi).
Lai pretendētu uz atbalstu, atbilstīgajai kooperatīvai sabiedrībai ir jāizstrādā biznesa plāns pieciem
gadiem un tas jāsaskaņo ar Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas valdi, kura piecus gadus biznesa plāna
īstenošanu uzraudzīs.
Lai pieteiktos uz šo atbalstu 2015.gadā, nepieciešamie dokumenti Lauku atbalsta dienestā pretendentam
jāiesniedz līdz 2015. gada 30. oktobrim.
Noteikumi „Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 3.februāra noteikumos Nr.60 „Kārtība, kādā piešķir
valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam „Ražotāju grupu un organizāciju izveide”” stāsies spēkā pēc to
publicēšanas oficiālajā izdevumā. Vairāk informācijas par noteikumiem – Ministru kabineta mājaslapā
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Balvos notiks forums
„Atbalsts uzņēmējiem”

2015. gada 6. oktobrī plkst. 10:00 Ziemeļlatgales biznesa
un tūrisma centrā (Balvi, Vidzemes iela 2b) notiks forums “Atbalsts
uzņēmējiem”.
Programma
9.30 – 10.00 Foruma dalībnieku reģistrācija
10:00 – 10:15 Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja
Andra Kazinovska un Balvu novada pašvaldības aģentūras
“Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs” direktores Intas Kaļvas
uzrunas
10:15 – 10.55 Eiropas Savienības fondu finansējums
uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Zaiga Kronberga van Ramesdonka, Ekonomikas ministrija
10:55 – 11:25 ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un
uzņēmējiem ar
pieredzi
Valtis Krauklis, Attīstības finanšu institūcija Altum
11:25 – 11:45 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
piedāvājums
uzņēmējiem
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
11.45 – 12.05 Iedvesmas stāsts
12.05- 12:25 Kafijas pauze
12.25 – 12.50 Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju
atbalstam 20142020
Marija Krēsliņa, Lauku atbalsta dienests
12:50 – 13:10 Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvātie
pakalpojumi darba devējiem
Andra Dietlava, Nodarbinātības valsts aģentūra
13:10 – 13:35 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi
uzņēmējiem
Linda Grīnberga, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
13:35 – 14:00 Sadarbība ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru
jaunajā plānošanas
periodā
Dina Kaupere, Centrālā Finanšu un līgumu aģentūra
Pieteikšanās forumam, aizpildot anketu www.zlbc.lv

Svecīšu vakari
Balvu un Sprogu Romas katoļu draudžu kapsētās
Tutinavas kapos - 3.oktobrī plkst. 15.00; Derdziņu kapos - 3.oktobrī
plkst. 16.00; Dampadruvas kapos – 4.oktobrī plkst. 15.00; Kačupes
kapos – 4.oktobrī plkst. 16.00; Miezāju kapos – 10.oktobrī plkst.
15.00; Čāgu kapos - 10.oktobrī plkst. 16.00; Pilskalna kapos –
11.oktobrī plkst. 15.30; Naudaskalna kapos – 11.oktobrī plkst. 16.30;
Pansionāta kapos – 17.oktobrī plkst. 15.00; Silaciema-Kurnas kapos
- 17.oktobrī plkst. 16.00; Egļukalna kapos – 18.oktobrī plkst. 15.00;
Pērkonu kapos - 18.oktobrī plkst. 16.00; Sebežu kapos – 24.oktobrī
plkst. 15.00; Romūkstu kapos - 24.oktobrī plkst. 16.00; Mežarijas
kapos – 25.oktobrī plkst. 15.30; Priedaines kapos – 25.oktobrī plkst.
16.30; Dūrupes kapos – 31.oktobrī plkst. 15.00; Salmaņu kapos 31.oktobrī plkst. 16.00; Začu kapos – 1.novembrī plkst. 17.00; BalvuRozu kapos - 2.novembrī plkst. 17.00 .
Bēržu, Augustovas un Krišjāņu draudžu kapsētās
Slavītu kapos – 3.oktobrī plkst. 16.30; Līdumnieku kapos –
3.oktobrī plkst. 18.00; Bēržu kapos – 10.oktobrī plkst. 16.30;
Lieparu kapos – 10.oktobrī plkst. 18.30; Saksmales kapos –
17.oktobrī plkst. 16.30; Putrānu kapos – 17.oktobrī plkst. 18.00;
Mastarīgas kapos – 24.oktobrī plkst. 16.00; Vārnienes kapos
– 24.oktobrī plkst. 18.00; Dekšņu kapos – 31.oktobrī plkst. 15.00;
Reibānu kapos – 31.oktobrī – plkst. 17.00; Golvaru kapos –
7.novembrī plkst. 14.00; Cepurnieku kapos – 7.novembrī plkst.
16.00.
Viļakas Romas katoļu draudžu kapsētās
Vēdeniešu kapos - 3.oktobrī plkst. 16.00; Viduču kapos 10.oktobrī plkst. 16.00; Lašku kapos - 17.oktobrī plkst. 16.00;
Viļakas kapos - 24.oktobrī plkst. 16.00.
Baltinavas un Šķilbēnu draudžu kapsētās
Plešovas kapos – 26.septembrī plkst. 14.00; Vilkovas kapos 26.septembrī plkst. 16.00; Čilipīnes kapos - 3.oktobrī plkst. 14.00;
Buku-Zelču kapos - 3.oktobrī plkst. 17.00; Augstasila kapos –
10.oktobrī plkst. 14.00; Breksenes kapos - 10.oktobrī plkst. 16.00;
Plieševas kapos - 17.oktobrī plkst. 14.00; Dansku kapos - 17.oktobrī
plkst. 16.00; Merkuzīnes kapos - 24.oktobrī plkst. 14.00; Slobodas
kapos - 31.oktobrī plkst. 14.00; Dukuļevas kapos - 31.oktobrī plkst.
16.00; Bēliņu kapos - 7.novembrī plkst. 14.00; Ploskīnes kapos 7.novembrī plkst. 16.00.
Evaņģēliski luterisko draudžu kapsētās
Balvu kapsētā - 26.septembrī plkst. 18.00; Kamoļkalna kapsētā27.septembrī plkst. 17.00; Vectilžas kapsētā - 27.septembrī plkst.
18.00; Čudarienes kapsētā - 4.oktobrī plkst. 18.00; Gaiļakalna
kapsētā - 10.oktobrī plkst. 18.00; Garosilu kapsētā - 11.oktobrī plkst.
18.00; Krišjāņu kapsētā - 17.oktobrī plkst. 15.00; Kāpessila kapsētā 17.oktobrī plkst. 17.00; Andrakalna kapsētā - 18.oktobrī plkst. 17.00;
Priedaines kapsētā - 24.oktobrī plkst. 16.00; Jaškovas kapsētā 1.novembrī plkst. 15.00; Pokratas kapsētā - 7.novembrī plkst. 15.00;
Miezāju kapsētā - 8.novembrī plkst. 15.00.
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“Balvu Novada Ziņas”, 2015.gada 30. septembris

Pasākumi Balvu novadā
Balvu pilsēta
2.oktobrī plkst.11.00 „Uzņēmēju brokastis” Ziemeļlatgales biznesa
un tūrisma centrā.
6.oktobrī plkst.16.00 Daugavpils teātra viesizrāde bērniem „Trīs
sivēntiņi un vilks Vilmārs” Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Biļešu
iepriekšpārdošana. Biļešu cenas EUR 1,50 un 2,00.
6.oktobrī plkst.19.00 Daugavpils teātra viesizrāde - Lauris Gundars
„Dabaseibys pūddarneica” Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Biļešu
iepriekšpārdošana. Biļešu cenas sākot no EUR 4,50.
9.oktobrī plkst. 21.00 Deju vakars kafejnīcā kopā ar Zinti Krakopu
Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Ieejas maksa EUR 3,00. Iespēja
rezervēt galdiņu pa tālruni 26367693.
10.oktobrī plkst.9.00 lauku labumu tirdziņš Balvos, laukumā pie
Balvu Kultūras un atpūtas centra.
10.oktobrī plkst.18.00 „Latvietis – kaislīgais” - muzikāls šovs
Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Piedalās Kaspars Pudniks, Ravita
Kreicberga, Agris Richs, Dzheski Gloss. Biļetes cenas sākot no7,00
EUR.
Briežuciema pagasts
24.oktobrī plkst.20.00 Atpūtas vakars bijušās p.s. „Briežuciems”
darbiniekiem. Pasākums pie galdiņiem. Kopīgi dalīsimies atmiņās,
priecāsimies par koncertu, iesaistīsimies aktivitātēs, padejosim
kapelas „Sābri” danču ritmos. Informējiet par pasākumu bijušos
kolēģus! Visi būsiet mīļi gaidīti!
Dalības maksa 7 EUR. Iegūt sīkāku informāciju un pieteikties līdz
16.10. pagasta pārvaldē vai Tautas namā.
Tilžas pagasts
3.oktobrī plkst.21.00 Rudens balle Tilžas Kultūras namā. Spēlē Ralfs
no Medņevas. Ieejas maksa EUR 2,00, pēc plkst.22.00 - EUR 3,00.
Iespēja rezervēt galdiņus pa tālruni 27870251.
5.oktobrī plkst.19.00 pieaugušo vingrošanas – dejošanas grupas
„Labai pašsajūtai” 1.nodarbība Tilžas Kultūras namā. Dalības maksa
EUR 4,00 mēnesī.
Izstādes
- 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.
- Balvu Novada muzejā Zinta Purena akvareļu un grafikas darbu
izstāde.
- Balvu Kultūras un atpūtas centrā skatāma Vladislava Kundziņa
fotoizstāde „10 dienas Alžīrijā”.
- Briežuciema pagasta bibliotēkā skatāma izstāde „Etnogrāfiskajam
ansamblim pasākumos dāvināto suvenīru un grāmatu izstāde un
Marutai Ločmelei tuvu cilvēku dāvātās mīļlietiņas”.
- Tilžas Kultūrvēstures un izpētes un tūrisma centrā pēc apmeklētāju
pieprasījuma skatāma Daces Teilānes izstāde „Mana Ēģipte”.
- Balvu novada Sociālā dienesta 3.stāva zālē līdz 9.oktobrim skatāma
gleznošanas studijas Olīves radošo darbu izstāde „Māksla mīl
dažādību”. Autores Olga Reče un Ina Bankova.
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