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Apbalvoti gada labākie Balvu novada pedagogi
Ik rudeni Balvu novadā tiek
rīkota „Gada balva izglītībā”.
Arī šogad, 7. oktobrī, Balvu
pamatskolā
pulcējās
novada
pedagogi, lai svinētu svētkus
un godinātu labākos savā jomā.
Šoreiz 6 nominācijām tika pieteikti
23 pretendenti, taču par īpašiem
nopelniem komisija lēma piešķirt
arī specbalvu. Ikviens no balvai
pieteiktajiem pedagogiem sevi
pierādījis kā profesionālis, kurš
godprātīgi un ar augstu atbildības
sajūtu veic savu darbu.
Pasākuma svinīgā daļa iesākās
ar muzikālu priekšnesumu – Ģirta
Ripas klavierspēli, vēlāk starplaikos
spēlēja saksofonists Arnis Graps,
bet svinīgās daļas nobeigumā
uzstājās, kā pieteica pasākuma
vadītāja un Balvu pamatskolas
direktore Māra Pimanova, Bal
vu pamatskolas lakstīgalas. Pēc
svinīgā pasākuma ballē uz deju soli
aicināja grupa „Kārklu blūzs” no
Inčukalna.

Makšķerēšanas
Ludzā

Piedalies
ballē!

Par sirsnīgu pedagogu uzņemšanu, patīkamu atmosfēru un foto stūrīti šogad bija parūpējies Balvu pamatskolas
kolektīvs, direktore Māra Pimanova.
Turpinājums 4., 5.lpp.

laboratorija, iegādājoties robo
tikas un elektronikas piederu
mus, izveidota skaņas un gais
mas laboratorija, iegādājoties
mūzikas instrumentus, audio
tehniku un portatīvo datoru,
iegādāts brīvā laika pavadīšanas
un aktīvās atpūtas inventārs (gal
da spēles, vingrošanas paklāji
utt.), un inventārs nakšņošanas
telpas aprīkošanai (matrači, se
gas, spilveni).
Visu aktivitāšu veikšanai piee
jamais publiskais finansējums
ir EUR 102670,16. Balvu novada
pašvaldības
līdzfinansējums
projektā sastāda EUR 5403,69.
Kopā projekta attiecināmās iz
maksas ir EUR 108073,85. Lai
ēku varētu nosiltināt pilnībā,

projektā paredzēto finanšu
līdzekļi
nebija
pietiekoši,
tāpēc pašvaldība rekonstrukci

jas darbiem piešķīra papildus
finansējumu
EUR
39555,19
apmērā.

uzņēmēju

gada

Šī
gada
25.novembrī
plkst.19.00 Kubulu kultūras namā
notiks Uzņēmēju gada balle. Va
karu vadīs Latvijas Nacionālā teātra
aktieris Mārtiņš Egliens, muzicēs
grupa „Mākoņstūmēji”.
Dalības maksa 10 EUR/per
sonai. Pieteikšanās aizpildot an
ketu www.zlbc.lv vai piesakoties
personīgi Ziemeļlatgales biz
nesa un tūrisma centrā. Papildus
informācija pa tālruni 29437260.

Bibliotēkas darba laiks
Sakarā ar Grāmatu svētkiem
Balvos, 14.oktobrī Balvu Centrālā
bibliotēka lasītājus neapkalpos.
Aicinām piedalīties svētkos!

VID rīko semināru

Cienījamie zemnieki, amatnieki, uzņēmēji!
Aicinām
piedalīties
„Uzņēmēju
brokastīs”,
kas
notiks 2016.gada 28. oktobrī
plkst.10:00 Ziemeļlatgales biz
nesa un tūrisma centrā (Vid
zemes iela 2b, Balvi).
Programmā:
• Rīta kafija un muzikāls
sveiciens;
• Informācija par projektiem
Balvu novada pašvaldībā
2016. un 2017.gadā. Balvu
novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs A.Kazinovskis,
Balvu novada pašvaldības
Attīstības un finanšu nodaļas
vadītāja O. Siņica;
• Vitas
Brakovskas*
radošā
NEdarbnīca
„Uzņēmējdarbība
21.gadsimtā: izgudro sevi no
jauna!”;
• Reģionālais biznesa inkuba
tors - atbalsts ideju autoriem

sacensības

Biedrība Sporta klubs „Lat
gols” aicina visus makšķerēšanas
cienītājus 2016. gada 15. oktob
rī uz kārtējam makšķerēšanas
sacensībām spiningošanā Lielajā
Ludzas ezerā „Lielā Ludzas zivs
2016”. Sacensības risināsies kā
komandas, tā arī individuālajā
vērtējumā. Visiem dalībniekiem
un komandas locekļiem paredzēti
kausi, diplomi, vērtīgas balvas,
karsta tēja un zivju zupa. Sacensību
gaitā līdzjutējiem un dalībniekiem
ir paredzēti dažādi konkursi, kur
arī var vinnēt dažādas balvas.
Sīkāka informācija www.ludza.
lv.

Noslēgusies jauniešu centra renovācija
Īstenojot
Balvu
novada
pašvaldības projektu „Jaunatnes
iniciatīvu centra izveide Balvu
novadā”, Brīvības ielā 48, Balvos,
14.oktobrī plkst.15.00 tiks atklāts
izveidotais jaunatnes iniciatīvu
centrs „Dinamīts”.
Realizētā
projekta
iet
varos ir veikta Balvu Bērnu
un jauniešu centra ēkas re
konstrukcija (jumta seguma
demontāža un nomaiņa, ārējo
durvju un ēkas piebūves logu
nomaiņa, cokola siltināšana,
teritorijas
labiekārtošana,
bēniņu
siltināšana,
iekšējo
elektroinstalāciju
rekons
trukcija), renovētas iniciatīvu
centram paredzētās iekštelpas,
ir izveidota tehniskās jaunrades

17. (154.) numurs

un jaunajiem komersantiem.
Rēzeknes biznesa inkubatora
vadītāja Skaidrīte Baltace;
• Brīvas diskusijas.
Būs ļoti interesanti, varbūt
citādāk.... atnāc un pārliecinies!
Dalības maksa 5 EUR/perso
nai.
Pieteikšanās obligāta (līdz
26.10.), aizpildot anketu www.
zlbc.lv vai zvanot 29437260,
26461435.
Lai sagatavotu atbildes uz
uzņēmējiem īpaši interesējošiem
jautājumiem, aicinām tos iesūtīt
uz e-pastu inta.kalva@balvi.
lv līdz 25.oktobim. Papildus
informācijai - 29437260.

Inovācijas atbalsta instru
mentu izstrāde un ieviešana;
Finansējuma
piesaiste
inovatīvu ideju agrīnā attīstības
stadijā;
Eiropas Komisijas atzinība
par LIAA nacionālā konkursa
„Ideju kauss” ieviešanu;
Starptautiska
pieredze
radošās domāšanas rosināšanā
Krievijā un Turcijā;
Britu padomes metodoloģijas
„Nākotnes
pilsētas
spēle”
vadītāja;
Koka
gludināmo
dēļu
„Gludināmais koks” uzņēmuma
īpašniece un vadītāja.
Vitas
pakalpojumus

*Vita
Brakovska,
MBA
(biedrība
ZINIS)
radošas
uzņēmējdarbības
apmācību
izstrāde un vadīšana (+800
pasākumi);

Vakance Lazdulejas pagasta pārvaldē
Lazdulejas pagasta pārvalde
aicina pieteikties darbā nodokļu
administratoru.

izmantojuši: Lattelecom, Nor
dea banka, Latvijas Zaļais
punkts,
AAS
Balta,
G4S,
7GURU, Britu padome, LR KM,
LR VARAM, LVĢMC, Latvijas
Ilgtspējīga tūrisma klasteris,
Latvijas Laikmetīgās mākslas
centrs, Sorosa Fonds – Latvija,
Latvijas Kultūras nemateriālā
mantojuma centrs, reģionālie bi
znesa inkubatori, Rīgas Tehniskā
universitāte u.c.
Plašāka informācija pieejama
www.zinis.lv un www.brakovska.
lv.
P/A Ziemeļlatgales biznesa un
tūrisma centra direktore I.Kaļva

Pieteikums un CV jāiesniedz
līdz 14.oktobrim Lazdulejas pagas
ta pārvaldē.

“Balvu Novada Ziņas”: Bērzpils iela 1A, Balvi, LV 4501, e-pasts: zinas@balvi.lv, t.: 64522830, 29459815, mājas lapa: www.balvi.lv

Valsts ieņēmumu dienesta Bal
vu klientu apkalpošanas centrs rīko
semināru nodokļu maksātājiem
20. oktobrī plkst.10.00 Brīvības
ielā 81, Balvos.
Semināra
tēmas:
Jaunreģistrētajiem
nodokļu
maksātājiem
par
ieņēmumu
un
izdevumu
uzskaiti
un
grāmatvedības kārtošanu vienkāršā
ieraksta sistēmā. Valsts sociālo
apdrošināšanas obligāto iemaksu
noteikšana
pašnodarbinātām
personām. Pārskatu iesniegšanas
kārtība.
Reģistrēšanās
ar
pievienotās
vērtības
nodokli
apliekamo
personu
reģistrā.
Elektroniskās
deklarēšanas
sistēmas
priekšrocības.
Mikrouzņēmuma nodoklis.

Saņems valsts apbalvojumu
Sakarā
ar
bāriņtiesu
izveidošanas
20.gadadienu,
14.oktobrī svinīgajā pasākumā
kultūras pilī „Ziemeļblāzma” ar
Ministru prezidenta Pateicības
rakstu par ilggadīgu profesionālu
darbu un nozīmīgu ieguldījumu
bāriņtiesas darbības attīstībā un
ģimenes vērtību stiprināšanā tiks
apbalvotas 9 pašvaldību bāriņtiesu
priekšsēdētājas, tai skaitā arī Balvu
novada bāriņtiesas priekšsēdētāja
Rudīte Krūmiņa.
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Domes priekšsēdētāja sleja

Andris Kazinovskis,
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs

Arī nākamajā gadā valsts lielākais atbalsts
būs pilsētām un Rīgas reģiona novadiem
Šī gada 5.oktobrī Rīgā notika Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) domes
sēde, kur galvenais jautājums bija pašvaldību budžets 2017.gadā un vidējā
termiņā. Šajā domes sēdē piedalījās visas Latvijas novadu pašvaldību
vadītāji, Ministru prezidents Māris Kučinskis, kā arī speciālisti no Finanšu un
citām ministrijām. Sēdē tika izskatīts LPS un Ministru kabineta vienošanās
protokols. Pašvaldības vienojās par to, kāds tām būs nākamā gada budžets
kopumā un katrai pašvaldībai.
2015.gadā tika pieņemts jauns likums par pašvaldību finanšu
izlīdzināšanu, kas skāra visas Latvijas pašvaldības, arī Balvu. Finanšu pārdale
no finanšu izlīdzināšanas fonda diemžēl nebija par labu Latgalei un citu
reģionu pašvaldībām. Savulaik es par to sniedzu iebildumus, tika rakstītas
vēstules gan Finanšu ministrijai, gan citām valsts institūcijām, kā arī darīju
zināmus šos iebildumus masu medijiem, arī mūsu novada avīzē.
Šobrīd ir skaidrs, ka iebildumi bija pamatoti, jo LPS apkopotajā
informācijā (1. attēlā) par līdzekļu sadalījumu redzams, ka ieņēmumu
pieaugums sastāda 93,2 milj. eiro visā valstī un lielākā daļa (76% jeb aptu
veni 70milj. eiro) atkal nonāk bagātākajās pašvaldībās - republikas pilsētās,
Rīgas plānošanas reģiona novados un Rīgā. Diagramma skaidri parāda, ka
tikai neliels pieaugums ir pārējos novados. Latgalē tas ir vismazākais – 3,51
% jeb 3,27 milj. eiro. Atkal reģioni ir zaudētāji.
Balviem pieaugums ir 4,3 %, kas ir 349 543 eiro. Tomēr izdevumi pieaugs
daudz vairāk nekā ieņēmumi, jo jāņem vērā, ka 2017.gadā pašvaldībai
papildus būs jāmaksā algu paaugstinājums bērnudārzu pedagogiem, tāpat
2017.gadā valsts plāno palielināt minimālo algu par 10 eiro, kas radīs papil
dus izdevumus pašvaldības budžetā, ar nākamā gada 1.janvāri valsts paredz
arī to, ka darba devējiem sociālās apdrošināšanas iemaksas par nepilnas
slodzes darbu būs jāmaksā no pilnas minimālās darba algas, tādēļ noteikti
būs jāpārskata uz nepilnu slodzi strādājošo skaits, un iespējams, dažas
slodzes jāsamazina, citas jāveido kā pilnas slodzes. Tāpat papildus izdevu
mus noteikti radīs arī elektroenerģijas tarifa pieaugums. Sastādot nākamā
gada budžetu, pašvaldības speciālistiem un deputātiem būs nopietni
jāpārdomā, kuras jomas samazināt, lai varētu iekļauties paredzētā budžeta
ietvaros.
Runājot par finanšu izlīdzināšanas mehānismu, var teikt, ka Latvijā tas
ir unikums, jo tiek izlīdzināts nevis dzīves līmenis (iekšzemes kopprodukta
uz vienu iedzīvotāju rādītājs), piemēram, lauku reģionos ar tām pilsētām,
kur ir augstāks dzīves līmenis, bet par pamatu tiek ņemts iedzīvotāju
skaits – finansējums aizplūst tur, kur ir lielāks iedzīvotāju skaits. Tā nav
izlīdzināšana, jo iedzīvotāju skaits ir viens no daudziem kritērijiem, bet,
pieņemot to par galveno, mēs nonākam situācijā, kad mazāk attīstītās vie
tas Latvijā tiek apdalītas, kas ir ļoti nepareizi. Tas attiecas arī uz izglītības
finansējuma izlīdzināšanu, jo princips „nauda seko skolēnam” darbojas jau
vairākus gadus un ir parādījis, ka darbojas neveiksmīgi, jo turpinās lauku
skolu slēgšana, iedzīvotāju un bērnu aizplūšana uz lielākiem centriem.
Savukārt citās valstīs lauku skolas tiek atbalstītas. Piemēram, nesen Balvos
viesojās sadarbības partneri no Polijas pilsētas Žukovas, kas atrodas Baltijas
jūras piekrastē netālu no Gdaņskas. Uzdodot jautājumu, kā tiek finansēta
izglītība Polijā, viņi pastāstīja, ka arī šajā valstī darbojas princips „nauda seko
skolēnam”, tikai mehānisms ir pilnīgi atšķirīgs. Kā bāze tiek izvēlēta pilsētas
skola, kur tiek noteikts finansējums vienam skolēnam, un tad, atkarībā no
tā, cik tāls ceļš skolēnam ir jāmēro līdz izglītības iestādei, koeficienti arvien
pieaug. Jo skolēna attālums līdz skolai ir lielāks, jo koeficients ir lielāks. To
ietekmē arī vēl citi kritēriji, bet galā laukos finansējums uz vienu skolnieku,
salīdzinot ar noteikto finansējumu skolēnam pilsētas skolā, var pieaugt pat
9 reizes. Tādēļ Polijā ir ieinteresēti saglabāt skolas arī lauku teritorijās, un
pietiek finansējuma gan skolu uzturēšanai, gan pedagogu algām. Mums
viss ir otrādi, mums pieaugums ir pilsētās.
Labvēlīgi nosacījumi poļiem ir arī uzņēmējdarbības jomā. Jaunais
uzņēmējs, uzsākot savu biznesu, sākotnēji tikai piereģistrējas pašvaldībā,
samaksā nelielu konkrētu maksu un sāk savu darbību. Tikai tad, kad ir sas
niegti noteikti rezultāti, ir jāreģistrējas valsts institūcijās.
Atceroties vēsturi, gribētu atgādināt, ka procesā līdz Latvija un Latgale
ieguva neatkarību, atdaloties no Vitebskas guberņas, Latgalei bija iespēja
veidot savu valsti ne tikai ar Vidzemes un Kurzemes latviešiem, bet arī ar
lietuviešiem, tāpat arī Polija ir piedāvājusi šādu iespēju. Par to liecina Miķeļa
Bukša grāmatā „Latgaļu atmūda” minētie fakti, ko 1921.gadā toreizējās Saei
mas sēdē savā uzrunā ir minējis Francis Trasuns. Kas zina, kāda Latgale būtu
šodien, ja vēstures rats būtu pagriezies tā, ka Latgale būtu Polijas vai Lietu
vas valsts sastāvā, jo tajos laikos Polijas robeža bija kopēja ar Latgali.
Jau novembrī pašvaldības speciālisti skatīs jaunās budžeta iespējas
2017. gadam, iespējams, ka jau decembrī deputāti to skatīs domes sēdē.
Ceru, ka budžets nodrošinās visu mūsu iestāžu darbību, taču uz būtiskiem
budžeta izdevumu daļas palielinājumiem un algu palielinājumiem nevarēs
cerēt.

1. attēls. 2017. g. izlīdzināto vērtēto ieņēmumu pieauguma sadalījums.

Konference „Ziemeļlatgales amatnieku un mājražotāju
sadarbības iespējas un attīstība Latvijas tautsaimniecības
sistēmā”
2016. gada 20. oktobrī Balvos,
Vidzemes ielā 2b, Ziemeļlatgales
biznesa un tūrisma centrā
plkst.10.00 notiks Ziemeļlatgales
biznesa un tūrisma centra
sadarbībā ar Baltinavas novada
biedrību „Sukrums” rīkotā kon
ference „Ziemeļlatgales amat
nieku un mājražotāju sadarbības
iespējas un attīstība Latvijas
tautsaimniecības sistēmā”.
Konferencē
aicināti
piedalīties
Ziemeļlatgales
amat
nieki, mājražotāji un citi
potenciālie un esošie mazā biz
nesa un NVO pārstāvji, kuru
darbības joma ir saistīta ar
amatniecību, mājražošanu.
Konferences programma
Plkst.9:30 – 10:00 Ierašanās,
reģistrācija, kafija.
1. Amatniecība un mājražošana
kā reģiona identitātes zīmols.
Līga Kondrāte, Ludzas amat-

nieku centra vadītāja.
2. PAŠdarbība,
SAdarbība,
KOPdarbība un iztrūkstošais
posms
mazo
biznesu
attīstības iespēju izmantošanā
Latvijā
un
Eiropā.
Marika Rudzīte-Griķe, SIA „ ArGaumi” starptautisko projektu
vadītāja.
3. Pieredzes stāsts – vietējo Lat
gales ražotāju, amatnieku
veikals „Latgales Ūga” Preiļos.
Ingūna Ziemele, Veikala “Latgales Ūga” saimniece.
4. Amatniecība
un
mājražošana Ziemeļlatgalē
kā mazā biznesa iespēja
Inta Kaļva, Ziemeļlatgales biz
nesa un tūrisma centra direktore.
5. Atbalsta
instrumen
ti
amatniecības
un
mājražošanas
attīstībai.
LAD
Ziemeļaustrumu
reģionālā
lauksaimniecības

pārvalde.
6. D i s k u s i j a
Piedalās:
Aigars
Keišs,
biedrības „Sukrums” vadītājs,
Ēriks Kanaviņš, kokapstrādes
meistars,
Seno
amatu
darbnīcas
īpašnieks,
Biruta
Vizule,
Balvu
Profesionālās
un
vispārizglītojošās
vidusskolas
direktore,
Andrejs
Mieriņš,
IK
“Mieriņš un dēli” īpašnieks,
Jānis Krivtežs, SIA “Latgalessmakovka.lv”
valdes
priekšsēdētājs.
7. Konferences noslēgums un
kafijas pauze.
Pieteikšanās
konferencei
līdz 18. oktobrim, aizpildot anketu www.zlbc.lv vai zvanot
26461435, 29437260.

Veiksmīgi realizēts projekts „Ziemeļlatgales amatu
meistaru parāde”
8. oktobrī Balvos, laukumā
pie Balvu Kultūras un atpūtas
centra notika
tradicionālais
lauku labumu tirdziņš, kura laikā
Andras Korņejevas vadītajās
meža labumu ciema darbnīcās,
apmeklētājiem tika piedāvāta
čiekuru ievārījuma un citu
meža velšu degustācija, čiekuru
pārvērtību darbnīca bērniem,
dekupāža ar meža materiāliem
un citas aizraujošas lietas, kas
saistītas ar dabu un dabas
materiāliem.
Līdz ar šo darbnīcu noslēdzās
projekts „ Ziemeļlatgales amatu
meistaru parāde”, kura laikā
no maija līdz pat oktobrim
katrā lauku labumu tirdziņā
ikviens tā apmeklētājs klātienē
varēja
iepazīt dažādu jomu
Ziemeļlatgales amatu meistarus
un tradīciju pratējus (Zitu
Mežali, Ēriku Kanaviņu, Jolantu
Dundenieci, Inesi Skuju, Andri
Slišānu, Ligitu Spridzāni, An
dru Korņejevu, Ivetu Gabrāni),
kā arī apgūt senās amatu
meistaru
pras
mes:
aušanu,
pīšanu, rokdarbus, kokapstrādi,
podniecību, dekupāžu, floris

tiku, meža materiālu pārvēršanu
dažādās noderīgās lietās.
M e i s t a rd a r b n ī c u
„Ziemelļatgales amatu meistaru
parāde” norise lauku labumu
tirdziņu laikā deva iespēju tās
popularizēt vairāk kā 400 tirgus
apmeklētājiem, kā arī ļāva apgūt
senās amatu prasmju iemaņas
263 darbnīcu dalībniekiem,
padarot tirgu interesantāku un
pievilcīgāku
apmeklētājiem,
tādejādi ļaujot par amatnie
kiem uzzināt daudz plašākai
sabiedrībai, parādot to nozīmi
Ziemeļlatgales reģionā.
Projekta realizācijas laikā
tika sasniegts tā mērķis – ar
amatnieku
meistardarbnīcām
lauku
labumu
tirdziņos
apmeklētājiem radīt interesi
un nodot senās amatu prasmes
tālāk sabiedrībai, akcentējot
to
kultūrvēsturisko
nozīmi
Ziemeļlatgales
nacionālās
identitātes
saglabāšanā
un
tūristu piesaistē.
Amatu meistardarbnīcas tika
rīkotas projekta „Ziemeļlatgales
amatu meistaru parāde” ietva
ros, kas tika finansēts ar Latgales
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reģiona attīstības aģentūras
Valsts kultūrkapitāla fonda a/s
„Latvijas valsts meži” finansētās
mērķprogrammas „Latvijas valsts
mežu atbalstītā Latgales kultūras
programma 2016”, tāpēc paldies
projekta finansētājam, visiem
meistardarbnīcu dalībniekiem
par veiksmīgi realizēto projektu.
Ineta Bordāne
Tūrisma organizatore
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Oktobris Balvu Novada muzejā

Nakts pārgājiens Bērzpilī

Tuvojoties Visu dvēseļu dienai
2.novembrī, oktobra mēnesis tiks
veltīts Saļmām jeb mirušo ofīcijam
– lūgšanām par mirušajiem.
Mirušo ofīcija izpildījums ir viens
no iespaidīgākajiem aizlūgšanas
veidiem par dvēselēm šķīstītavas
ugunī. Saļmas ir iekļautas Latvijas
kultūras kanonā, sadaļā - tautas
tradīcijas.
• Muzeja apmeklētājiem būs
iespēja noskatīties Mārtiņa
Boiko un Aigara Lielbārža
dokumentālo filmu „Psal
mu dziedāšanu Latgalē”,
kura filmēta Viļakas novada
Šķilbēnu pagasta Rekovā 2009.
gada decembrī.

Šoruden Bērzpils pagasta
pārvaldei tika piedāvāta unikāla
iespēja piedalīties projekta „Loba
doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj da
bas pētnieku sevī!” aktivitātē un
noorganizēt nakts pārgājienu
pa Bērzpils pagastu, atklājot tajā
esošās dabas vērtības. Un tā,
30.septembra vakarā pie Ičas tilta
pulcējās nakts gājiena dalībnieki
no Bērzpils pagasta, Balviem un
Žīguriem.
Pirms tika uzsākts pārgājiens,
projekta vadītāja Irēna Začeva
visiem izdalīja lukturīšus un kom
pasus, bet Bērzpils pagasta sporta
dzīves organizatora Jāņa Rakstiņa
vadībā notika iesildīšanās. Gājiens
gar Ičas upes krastu varēja sākties!
Nakts pārgājiena gide Anna Kriviša
pirmajā pieturvietā pie Dziļaunes
poldera stāstīja par upi un klānu
pļavām. Dodoties tālāk, gājiena
dalībnieki ceļā satika lāci - šis
dzīvnieks pirms vairākiem gadiem
patiešām ticis manīts klānos.
Dalībniekiem bija jāatbild uz
dažādiem jautājumiem.
Pēc
nelielas
atpūtas,
pārgājiena dalībnieki devās tālāk
un nonāca pie tiltiņa, kas ved uz
Bērzpils purvu. Vienreiz gadā,
30.septembrī, laikā no pulksten
19.00-21.00 purvā notiek mistiska
parādība, kad dzērvenes nāk pašas
laukā no purva, tikai dalībniekiem
jānodzied dziesma par dzērvenēm.
Pārgājiena dalībnieki tika cienāti ar
garšīgām ogām, ko piedāvāja Ilga
Lazdiņa. Dalībnieki uzzināja par to,
kā radies Bērzpils purvs un kādas
retas putnu sugas mīt purvā.
Dodoties tālāk, gājiena
dalībnieki nonāca „Vecpils” ciemā
pie uzņēmēja Andreja Tūmiņa.

• Prezentācija
par
Saļmu
dziedāšanas
vēsturi
Ziemeļlatgalē skolēniem ar
iepriekšējo pieteikšanos pa
tālr. 64521430.
• 27.
oktobrī
plkst.15:00
aicinām uz tikšanos ar saļmu
dziedātājiem „Saļmas mūsu
pusē”.
Līdz
15.oktobrim
izstāde
„Trauslā sievišķība” (A.Kairišas ap
gleznoti porcelāna trauki, radošās
studijas „Magone” apgleznoti zīda
lakati).
18.oktobrī plkst. 15:00 grafiķa
Pētera Džigura un kokapstrādes
meistara Viktora Šļunceva izstādes
„Saules simfonija” atklāšana.

Karjeras sākās vakar
Oktobris Latvijā norit karjeras
izvēles zīmē. Skolu izglītojamo
pašpārvalžu jaunieši tikās Balvu
Bērnu un jauniešu centrā (BBJC) un
šīs tikšanās kopīgais uzdevums bija
iepazīties ar svētku un pasākumu
organizēšanas profesiju un jaunieti,
kas darbojas šajā sfērā.
BBJC
viesojās
kultūras
menedžere Aiga Mača. Aiga ir
aktīva jauniete jau kopš laika, kad
viņa iestājās tautu deju kolektīvā
„Rika”, kurš darbojas jau vairāk
kā 10 gadus. Kā atzīst pati jauni
ete, viņas darbošanās uz skatuves
sākusies tieši tad. Skolas gados Aiga
aktīvi iesaistījās skolas pašpārvaldes
darbā, tas saistījās arī ar pasākumu
organizēšanu un vadīšanu, tāpēc
pēc skolas absolvēšanas viņas
izvēle bijusi par labu reģionālajai
augstskolai Valmierā. Par laiku, kas
pavadīts šajā mācību iestādē, Aigai
ir tikai pašas pozitīvākās atmiņas, jo
tas ir bijis laiks, kad apzināties savu
neapzināto spēju plašumu. Mācību
process sevī ietvēra kultūras un
tūrisma jomas, tas studiju procesu
darīja aizraujošu un daudzveidīgu.
Daudzās ekskursijas un pārgājieni
sniedza lielu pieredzi un emocijas.
Reiz esot pat gadījies, ka pēc kāda
pārgājiena studiju kursa vadītāja li
kusi viņiem rakstīt pārbaudes darbu
pārgājiena galapunktā.
Brīvprātīgais darbs Balvu novada
kultūras jomā veicināja prasmes un

iemaņas darbam pasākumos un to
organizēšanā. Aiga atzina, ka tas ir
darbs ar paaugstinātu stresa līmeni
un pilnveido prasmes rīkoties
nekavējoties dažādās, iepriekš
neparedzamās, vietās. Vienmēr ir
jābūt plānam „B”, jo nav iespējams
paredzēt, kas var „noiet greizi”.
Studiju prakses Aiga veica Bal
vu Kultūras un atpūtas centrā, kas
dažādu likumsakarību veidā aiz
veda Aigu līdz darbam šajā iestādē.
Šobrīd Aiga atzīst, ka pieredze, ko
viņa ir guvusi strādājot šajā iestādē,
ir vērtīga. Šobrīd Aiga turpina piln
veidot savas zināšanas un mācās.
Jaunā kultūras menedžere
novēlēja jauniešiem būt aktīviem
un izmantot visas iespējas, kas
tagad ir pieejamas, jo tas viss
piln
veido personību un karjeras
veidošanā jebkuras prasmes ir vitāli
svarīgas.
Pasākuma otrajā daļā jaunieši
apskatīja Jauniešu iniciatīvu cen
tra „Dinamīts” izremontētās un
izveidotās telpas, kuras intensīvi
sāks apdzīvot bērni un jaunieši.
Turpinājumā ritēja darbs pie
starpnovadu jauniešu pasākuma
plānošanas, kas notiks 14. oktobrī
JIC „Dinamīts” dzimšanas dienā –
„Dinamīts Studijā”.
G.Prokofjeva
BBJC jaunatnes lietu speciāliste

Noslēdzies projekts „Dzimis Balvos”
Projekts „Dzimis Balvos” vien
oja Balvu multikulturālos vides
slāņus kopīgās aktivitātēs, kas
saliedēja visa vecuma cilvēkus un
dāvāja prieku, kā arī lepnumu par
mūsu dzimto pilsētu.
Projekta ietvaros tika dāvāta
fenomenāla iespēja viesoties pie
Edītes un Nikolaja Gorkiniem, kuri
kā daiļie viršu ziedi rudens dailē
nebeidz pārsteigt ar neizsīkstošu
dzīves sparu, mentalitāti un
citādāko skatījumu uz dzīvi un tās
notikumiem. Ciemojoties pie šīm
Balvu pērlēm, mūsu zināšanas
tika paceltas jaunos augstumos,
kas aizkustināja mūsu dvēseles
ikdienā līdz sirds dziļumiem,
paverot neapzinātus apvāršņus
kultūras izpratnē. Izveidotais video
materiāls būs liecinieks brīdim,
kad jaunība apstājas pieredzes
priekšā un klusi gaida brīnumu, kas
slēpjas tikšanās un sarunu burvībā.
Projekta ietvaros organizētās
radošās darbnīcas, brīvdabas kino,
starpnovadu bērnu un jauniešu
radošais festivāls, kas pulcēja
sim
tiem dalībnieku, lai kopīgi
priecātos par sasniegto.
Izturību pārbaudošais velo
brauciens, nakts orientēšanās
un pārējie pasākumi iedvesmoja
pilsētas un novada jauniešus
apmainīties ar zināšanām un

pieredzi, kas palīdzētu jauniešu
izaugsmes iespēju pilnveidošanā.
Projekta ietvaros tika iegādāts
strītbola grozs, kas mudinās
jauniešus saliedēties un pavadīt
jautru laiku draugu un citu cilvēku
kompānijā. Patiesu atsaucību guva
sporta aktivitātes pasākumā „Turn
on”, sacensību gars ir brīnišķīgs
virzītājspēks.
Radošās mākslas darbnīcas
pulcēja jauniešus, kas ikdienā
nav saistīti ar mākslu, bet šādas
aktivitātes ir iespēja izmēģināt savu
darbu radošā gaisotnē.
Tematiskās darbnīcas ir iespēja
izmēģināt sevi kādā karjeras
virzienā, vai atraktīvi pavadīt savu
brīvo laiku vasaras posmā.
Aktīvajiem jauniešiem šī vasara
bijusi bagāta. Bagātība ir notiku
mos un sajūtās, ko mums ir devusi
kopā būšana un darbošanās.
Visu jauniešu vārdā sakām lielu
paldies Jaunatnes Starptautisko
programmu aģentūrai un Balvu no
vada pašvaldībai par šo fantastisko
projektu, kas tika īstenots Izglītības
un zinātnes ministrijas Jaunatnes
politikas valsts programmas 2016.
gada valsts budžeta finansējuma
ietvaros.
Elvis Garais
BBJC aktīvo jauniešu pārstāvis

Viņš bija sagatavojis interesantu
uzdevumu par dažādām sēklām,
ko audzē saimniecībā „Lazdiņi”,
kas atrodas Lubāna mitrāja
teritorijā. Arī ar šo uzdevumu visi
tika galā.
Pēdējie kilometri bija grūti.
Beidzot gājiena dalībnieki nonāca
galapunktā - Bērzpils estrādē. Visi
bija noguruši, taču apmierināti ar
paveikto, un mielojās ar saldu
miem un tēju.
Paldies
Bērzpils
pagas
ta pārvaldes komandai, kas
palīdzēja izveidot maršrutu un
atradās dažādos maršruta punk
tos: Ilgai un Mārim Lazdiņiem,
Daigai
Griestiņai,
Laimonim
Krivišam,
Andrim
Ikstenam,
Annai Krivišai, Dāvim Rakstiņam,
Jānim Rakstiņam, Imantam Ma
derniekam, Andrejam Tūmiņam.
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Šāda veida nakts pārgājiens varētu
kļūt par tradīciju Bērzpils pagastā
un vienot dalībniekus ne tikai no
Balvu novada, bet arī no kaimiņu
novadiem. Paldies par šo jauko
projekta aktivitāti! Kopumā tika
veikts 10km garš maršruts: Solas
tilts pār Iču-Klāni- Bērzpils purva
mala-Vecpils-Bērzpils estrāde.
Projekts
„Loba
doba
Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas
pētnieku sevī!” veltīts Latvijas
simtgadei un tiek īstenots ar Lat
vijas vides aizsardzības fonda un
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas finansiālu at
balstu.
Biruta Bogdane
Bērzpils pagasta pārvaldes vadītāja

Nakts pārgājiena dalībnieki. Foto: J.Rakstiņš.

Balvu Sporta skolas basketbolisti gūst uzvaras
No 24.-25.septembrim Igauni
jas pilsētā Võru notika basketbola
turnīrs U14 vecuma grupām, kurā
piedalījās kopumā 4 komandas,
tai skaitā arī no Balviem. Basket
bola klubs „PAARKSEPA” šo turnīru
organizē jau 25. reizi pēc kārtas.
Pirmajā turnīra dienā Balvu
Sporta skolas komanda spēlēja
pret Gulbeni, kur ar rezultātu 52:49
tika izcīnīta uzvara. Arī 2.spēlē pret
Alūksnes Sporta skolas komandu
balvenieši uzvarēja ar rezultātu
72:48. Un tāpat arī otrajā dienā
spēlē pret igauņiem tika izcīnīta
uzvara ar rezultātu 64:51. Līdz ar to,
pirmo reizi kopš Balvu Sporta sko
las komanda piedalās šajā turnīrā,
kopvērtējumā tika iegūta 1.vieta.
Par visa turnīra labāko spēlētāju
tika atzīts Ričards Kļanskis, kurš
savā īpašumā ieguva NIKE basket
bola apavus.
Tāpat Balvu Sporta skolas bas
ketbola komandas ir uzsākušas
dalību arī VEF LJBL Latvijas Re
publikas
čempionāta
spēlēs.

30.septembrī Balvu pamatskolas
basketbola laukumā balvenieši
tikās ar Alūksnes Sporta skolas bas
ketbolistiem, kur U14 vecuma gru
pa izcīnīja uzvaru ar rezultātu 65:54,
bet U16 grupas jaunieši uzvarēja ar
rezultātu 95:41. Savukārt 2.oktobrī

izbraukuma spēlēs Madonā U14
grupas komanda ar rezultātu 44:91
cieta zaudējumu, bet U16 vecuma
grupas sportisti guva uzvaru ar
rezultātu 74:52.
Nākamā spēle balveniešiem
notiks Cēsīs jau 15.oktobrī.

Balvu Sporta skolas U14 vecuma grupas komanda ar treneri A.Voiku pēc uzvaras Igaunijas turnīrā.

Mācību cikls un konference Latgales tūrisma uzņēmējiem un
speciālistiem
Latgales
reģiona
tūrisma
asociācija „Ezerzeme” oktobrī un
novembrī aicina tūrisma uzņēmējus,
speciālistus,
interesentus
uz
ikgadējo mācību ciklu un konferenci
2.decembrī, kas šoruden noritēs ar
saukli „Veiksmes atslēga-mūsu pašu
rokās!” Konferences laikā tiks apbal
voti labākie Tūrisma jomā 2016.gadā
Latgalē.
Šogad aicinām uz lekciju ciklu,
kas vairāk dos spēku un novatoriskas
idejas ikkatram – pašam kā cilvēkam,
kā profesionālim, kā līderim un lat
galietim. Esam aicinājuši dalīties
ar zināšanām un pieredzi Latvijā

atpazīstamo žurnālistu Haraldu
Burkovski (19.10.), praktisko psiholoģi
Ivetu Aunīti (14.10.), muzeju darba
profesionāli Inetu Zelču-Sīmansoni
(27.10.), datorjomas speciālistus
Jāni Bautru (19.10.) un Andreju
Mieriņu (27.11.), fotogrāfu un tūrisma
speciālistu Aleksandru Tolopilo
(2.11.), Latvijas tūrisma guru Andri
Kleperu (2.12.).
Šogad lekcijas notiks mazajās
Latgales pilsētās, lai mums vi
siem
būtu iespēja apciemot savus kolēģus
vietās, kur ne tik bieži tiekam Līvānos, Dagdā, Kārsavā, Preiļos, Bal
vos un Ludzā.
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2. decembrī Latgales tūrisma kon
ferenci Ludzā vadīs populārais latgali
etis Aivars Mackevičs. Dosim iespēju
izteikt savas atziņas mūsu pašu
tūrisma uzņēmējiem, pašvaldību
vadītājiem un speciālistiem. Ko paši
spēsim, ko veiksim-tik stipri būsim!
Mācību cikla programma piee
jama www.zlbc.lv.
Piesakieties mācībām un kon
ferencei Tūrisma informācijas centrā
(29272948, turisms@balvi.lv) vai
LRTA „Ezerzeme” v.p. Līgai Kondrātei
(29467925, ligakondrate@inbox.lv).
LRTA „Ezerzeme” v.p. Līga Kondrāte
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Apbalvoti gada labākie Balvu novada pedagogi

Nominācijai „Par veiksmīgāko pedagoga debiju” tika izvirzīti (attēlā no kreisās) Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāles
skolotāja Skaidrīte Bankova, Balvu Valsts ģimnāzijas skolotājs Arnis Stucka un Stacijas pamatskolas skolotāja Māra
Kokoreviča. Balvu ieguva Skaidrīte Bankova, kura par pedagogu strādā vien nedaudz vairāk kā 3 gadus, taču šajā
laika posmā jau paspējusi sevi pierādīt darbojoties starptautiskos projektos, organizējot sporta svētkus ne tikai pirms
skolas izglītojamiem, bet arī iesaistot bērnu vecākus, kā arī organizējot dažādas aktivitātes, ekskursijas, izstādes.

Nominācijai „Par mūsdienīgu izglītības darba organizāciju un vadību” tika
izvirzītas (attēlā no kreisās) Tilžas vidusskolas skolotāja Inta Slišāne un Balvu
Valsts ģimnāzijas direktore Inese Paidere. Balvu saņēma ģimnāzijas direktore, jo savā darbā spējusi pierādīt, ka ir mērķtiecīga, apveltīta ar radošu
iniciatīvu un neizsīkstošu enerģiju, talantu, kā arī veiksmīgu darbību projektu
izstrādē un realizācijā. Jāatzīmē, ka Inese Paidere ir ne tikai skolas direktore,
bet arī audzinātāja 8.b klasei.
Inta Slišāne tika nominēta šai balvai, jo Tilžas vidusskolā dara patiešām
daudz – ir direktora vietniece mācību darbā, direktora vietniece informātikas
jautājumos, latviešu valodas un literatūras skolotāja, metodiskā darba
vadītāja, debašu kluba vadītāja. Kolēģi Intu raksturo kā korektu, taktisku
cilvēku ar augstu profesionālo atbildības sajūtu.

Par
muzikālajām
pauzēm
parūpējās saksofonists Arnis Graps.

Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Andris Kazinovskis
savā uzrunā uzsvēra, ka ikviens
pedagogs ir pelnījis uzslavu, tāpat
arī novēlēja būt optimistiem, jo
skolotājiem pēc profesijas tādiem ir
jābūt. „Skolotāji ir mūsu inteliģence,
labākie prāti ne tikai valstī, bet arī
novadā”, teica Andris Kazinovskis.

Nominācijai „Par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgiem izglītojamiem” tika izvirzīti 6 pedagogi – Bērzpils
vidusskolas skolotāja Irīda Maderniece, Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas skolotājas Gunita Čubare
un Vineta Muzaļevska, Balvu pamatskolas skolotāja Ineta Gargurne, Balvu Mūzikas skolas skolotāja Lija Ivanova un
Balvu sporta skolas skolotājs Romualds Kokorevičs. Balvu saņēma Balvu pamatskolas skolotāja Ineta Gargurne (attēlā
pirmā no kreisās), kura Balvu pamatskolā strādā jau 32 gadus. Mācot matemātiku ir veicinājusi lieliskus izglītojamo
sasniegumus starpnovadu, Latgales reģiona, kā arī Latvijas Republikas atklātajās matemātikas olimpiādēs.

Balvu pirmsskolas izglītības iestāde „Pīlādzītis” saņēma balvu nominācijā „Par pilsonisko līdzdalību novada un
valsts izglītības kultūrvides veidošanā”. PII „Pīlādzītis” izveidots fizioterapijas kabinets, darbu uzsācis speciālais pedagogs – fizioterapeits, iestāde sadarbojas ar labdarības biedrību, piedalās starptautiskā projektā „Vislielākā dāvana”,
LMT konkursa ietvaros īstenoja projektu „Sajūtu-dabas taka”, kā arī SIA „Maxima Latvija” izglītības atbalsta programmas „Savai skolai” ietvaros ieguva preces gandrīz 3000 euro apmērā.

„Gada balva izglītībā” specbalvu
saņēma Briežuciema pamatskolas direktors Aigars Keišs, kurš jau
otro gadu ir skolas direktors, bet 12
gadus strādā par zēnu mājturības
un tehnoloģiju skolotāju. Aigars
Keišs veiksmīgi nokomplektējis
skolas kolektīvu, viņa vadības
laikā Briežuciema skolai izsniegta
akreditācija uz 6 gadiem. Viņam ir
labvēlīga attieksme pret bērniem,
kopā tiek radīti mākslas darbi,
īstenoti projekti, veidotas nometnes.
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Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes vadītāja Nora Apīne
pedagogiem novēlēja būt lepniem
par to, ka viņi nes skolotāja vārdu
ne tikai svētkos, bet ikvienā darba
dienā. Pārvaldes vadītāja teica: „Lai
ir enerģija un mīlestība katrā darba
dienā un ikkatram skolas bērnam!
Vislabāk zināšanas apgūst tad, kad
ir bērnu patiesa mīlestība pret gudru,
talantīgu un radošu skolotāju. Lai šī
vakara svētku sajūta saglabājas visu
gadu un mazās nebūšanas nesabojā
garastāvokli”.
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Nominācijā „Par sasniegumiem centralizēto eksāmenu kopvērtējumā” tika
izvirzīta un balvu saņēma Balvu Valsts ģimnāzija. Skolā 2015./2016.m.g.
centralizētajos eksāmenos vidējais procentuālais novērtējums bija 62,2% (par
12,3% augstāks nekā valsts centralizētajos eksāmenos vidējais procentuālais
novērtējums).

Vislielākais pedagogu skaits bija pieteikts nominācijā „Par inovācijām
izglītības procesā”. Balvai tika izvirzīta Bērzpils vidusskolas skolotāja Līga
Krauča, Balvu pamatskolas skolotāja Inga Bukša, Briežuciema pamatskolas direktors Aigars Keišs, Tilžas internātpamatskolas skolotāja Gundega
Baranova, Balvu pirmsskolas izglītības iestādes „Sienāzītis” skolotāja Aina
Saidāne, Balvu pirmsskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis” skolotājas Irēna
Supe-Brokāne, Ilona Kazāka, Inese Salmane, PIKC „Rīgas Valsts tehnikums”
Balvu teritoriālās struktūrvienības skolotāja Eleonora Barkāne.
Balvu saņēma Inga Bukša, kura Balvu pamatskolā strādā jau 15 gadus. Inga
Bukša veicina novatorisku un efektīvu svešvalodu apguvi ne tikai skolā, bet arī
Latvijā un ārpus tās – iesaista skolēnus starptautiskos projektos, konkursos,
aktivitātēs. Viņa ne tikai teicami ievieš labo praksi no Eiropas, bet arī piedāvā
savu redzējumu uz izglītību Latvijā un Eiropā.

Stacijas pamatskolas skolotāja Māra Kokoreviča (attēlā priekšplānā)
tika izvirzīta nominācijai „Par veiksmīgāko pedagoga debiju”. Māra skolā
strādā jau trīs gadus, ar interesi un radošu izdomu vada mācību stundas
sākumskolas klasēm, pakāpeniski uzsāk darbu arī kā latviešu valodas un
literatūras skolotāja 5.-6. klasēm. Skolotāja labi saprotas un sadarbojas gan
ar saviem audzēkņiem, gan vecākiem, gan arī skolas darbiniekiem.

5.

Iespēju iemūžināt mirkli izveidotajā foto stūrītī izmantoja arī Balvu Mūzikas skolas pedagogi.

Nominācijām pieteiktie pretendenti.

Bērzpils vidusskolas pārstāvji ar skolotāju Līgu Krauču (attēlā priekšplānā), kura tika izvirzīta nominācijai „Par
inovācijām izglītības procesā”. Līgas kopējais pedagoģiskais darba stāžs ir 22 gadi. Skolotāja ir radoša, aktīvi iesaistās
skolas dzīves darba organizēšanā, piedāvā jaunus problēmu risinājumus, ievieš jaunas tradīcijas. Šajā vasarā Līga
uzņēmās vasaras nometnes „Raibā vasara” vadīšanu un organizēšanu Bērzpils vidusskolā.
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Jaunieši aicināti piedalīties Saeimas fotokonkursā „Es Jauns sporta
savai Tēvzemei…”
pamatskolā
Gatavojoties Lāčplēša dienai
un gaidāmajai Latvijas simtgadei,
jaunieši vecumā no 15 līdz 20 ga
diem aicināti piedalīties Saeimas
rīkotajā fotokonkursā „Es savai
Tēvzemei…”. Konkursa uzvarētāji
gūs iespēju apmeklēt NBS Saus
zemes spēku brigādi Ādažos, kā
arī saņems pārsteiguma balvas.
Fotokonkursu organizē Saeimas
Aizsardzības, iekšlietu un korupci
jas novēršanas komisija sadarbībā
ar Jaunsardzes un informācijas
centru, lai veicinātu jauniešu pat
riotismu un interesi par valsts
aizsardzību un drošību.
Fotokonkursa nolikums piee
jams: www.jic.gov.lv.
Konkursam
var
pieteikt
fotogrāfijas,
kurās
attēlotas
jauniešu aktivitātes, kas stiprina
Latviju, piemēram, darbošanās

izglītojošos un radošos projek
tos, nevalstiskajās organizācijās,
labdarības
pasākumos,
brīvprātīgajā
darbā,
vides
sakopšanā, kā arī Latvijas valsts
svētku un to svinēšanas tradīcijas.
Katrs konkursa dalībnieks var
iesniegt ne vairāk kā trīs digitālas
fotogrāfijas. Darbam jānorāda arī
nosaukums. Ja autors vēlas, var
pievienot arī idejas aprakstu, kas
nepārsniedz 300 rakstu zīmes.
Desmit labākie konkursam
pieteiktie darbi tiks izstādīti Saei
mas namā, atzīmējot Lāčplēša die
nu. Konkursā uzvarējušo autoru
fotogrāfijas publicēs arī Saeimas
mājaslapā, kā arī Jaunsardzes un
informācijas centra tīmekļa vietnē.
Līdz ar NBS Sauszemes spēku
brigādes Ādažos apmeklējumu
konkursa
uzvarētāji
dosies

ekskursijā pa parlamentu, kā
arī varēs viesoties Saeimas
Aizsardzības, iekšlietu un ko
rupcijas novēršanas komisijā.
Pārsteiguma balvas saņems arī
skolotāji, kuri mudinājuši savus
audzēkņus piedalīties konkursā.
Darbi līdz 27.oktobrim jāsūta
uz e-pastu konkurss@saeima.lv,
norādot autora vārdu, uzvārdu,
vecumu, mācību iestādi un
kontaktinformāciju
(e-pasts,
tālruņa numurs). Tāpat darbus
datu nesējā iespējams iesniegt arī
klātienē Saeimas Apmeklētāju un
informācijas centrā Jēkaba ielā 16
vai pa pastu (adrese – Jēkaba iela
11, Rīga, LV-1811).
Rezultāti
tiks
paziņoti
4.novembrī Saeimas un Jaun
sardzes un informācijas centra
mājaslapās.

inventārs

Pagājušā mācību gada laikā
Maxima atbalsta programmā „Sa
vai skolai”, sakrājot 2600 akcijas
uzlīmes, Stacijas pamatskola ieguva
jaunas sporta preces – vingrošanas
komplektu,
kurā
ietilpst
6
vingrošanas riņķi, 6 lecamauk
las, 6 kāpnes (ātruma un veiklības
attīstīšanai), 6 vingrošanas paklājiņi
un 25 gab. hanteļu komplekts.
Liels paldies visiem,
kuri
piedalījās šajā akcijā un atbalstīja

Stacijas

Stacijas pamatskolu.
Pateicoties projektam „Spor
ta inventāra un aprīkojuma
iegāde akreditētajās vispārējās
un profesionālās ievirzes sporta
izglītības iestādēs” Stacijas pa
matskolai ir jaunas florbola nūjas,
florbola bumbiņas un volejbola
bumba.
Gan sporta skolotājai, gan
skolēniem ir liels prieks par jauno
inventāru.

Rudens ražas talka PII „Ieviņā”
Nu jau otro gadu „Ieviņas”
ābeļdārzā ienākas raža. Šogad
āboli ir ne tikai nogaršoti, bet
arī nolasīti, salikti kastēs un
noglabāti pagrabā. Šo darbiņu ar
prieku paveica grupu „Rūķīši” un
„Taurenīši” bērni.

Milzīgs paldies visiem, kas
piedalījušies ābeļdārza izveidē
– „Ieviņas” audzēkņiem un
vecākiem, iestādes darbiniekiem
un Kubulu pagasta ļaudīm!

Iesaisties makulatūras un izlietoto bateriju vākšanas
konkursā „Tīrai Latvijai!”
Rūpējoties par tīru Latvijas
vidi un iesaistot aizvien lielāku
sabiedrības
daļu
atkritumu
šķirošanā un otrreizējo izejvielu
vākšanā, „Zaļā josta” ir uzsākusi
ikgadējo
otrreizējo
izejvielu
vākšanas konkursu „Tīrai Latvi
jai!” skolām. Šajā mācību gadā
izglītības iestādes tiek iesaistītas
makulatūras un izlietoto bateriju
vākšanā pārstrādei.
Konkursam „Tīrai Latvijai!”
aicinātas pieteikties vispārējās,
profesionālās un pirmsskolas
izglītības iestādes, kā arī interešu
izglītības iestādes. Lai iesaistītos
konkursā,
izglītības
iestādes
pārstāvim jāreģistrē skola konkur
sa elektroniskajā datu bāzē „Zaļā
josta” mājaslapā www.zalajosta.
lv, kā arī jāveicina skolēnu iesaiste
otrreizējo izejvielu aktīvā vākšanā.

Visa konkursa ietvaros savāktā
makulatūra un baterijas tiks
nogādāti pārstrādē, piešķirot tām
pievienoto vērtību un atgriežot
atkārtotā apritē. Konkursa rezultāti,
savāktie otrreizējo izejvielu ap
jomi, kā arī uzvarētāji tiks paziņoti
2017.gada maijā.
Kā
pierāda
iepriekšējie
konkursa norises gadi, otrreizējo
izejvielu vākšana vieno ne tikai
izglītības iestāžu audzēkņus, bet
arī viņu vecākus, ģimenes locekļus
un apkārtnes iedzīvotājus, kas,
lai atbalstītu bērnu iniciatīvu,
kopīgi vāc izlietotās baterijas
un makulatūru. Tādējādi tiek
sekmēta sabiedrības izpratne
par atkritumu šķirošanas nozīmi,
bīstamo atkritumu nevēlamo
ietekmi uz vidi, vērtīgu resursu
saglabāšanas iespējām. Kā norāda

apsaimniekotāji, otrreizējo izejvie
lu vākšanas konkurss ik gadu palīdz
savākt simtiem tonnu vērtīgu resur
su, kas nevis tiek izmestas kopā ar
sadzīves atkritumiem, bet nonāk
pārstrādē un atdzimst jaunās
vērtībās.
Otrreizējo izejvielu vākšanas
konkursu „Tīrai Latvijai!” rīko „Zaļā
josta” sadarbībā ar Valsts izglītības
satura
centru.
Makulatūras
vākšanas disciplīnu atbalsta AS
„Latvijas valsts meži”, savākto
makulatūru izved un nogādā
pārstrādei SIA „Līgatnes papīrs”, SIA
„Clean R” un SIA „AP Kaudzītes”.
Izlietoto bateriju vākšana norisinās
sadarbībā ar AS „BAO” – līderi izlietoto bateriju apsaimniekošanā
Latvijā.
Plašāka
informācija
par
konkursu www.zalajosta.lv.

Konkurss jaunajiem lasītājiem
Latvijas
Nacionālās
bibliotēkas Bērnu literatūras
centrs un Apgāds Zvaigzne ABC
sadarbībā ar Ziemeļu Minis
tru padomes biroju Latvijā aicina
bibliotēkas un skolas visā Latvijā
piedalīties konkursā. 2016. gada
15. novembrī Latvijas Nacionālajā
bibliotēkā viesosies zviedru rakst
nieks HENRIKS TAMMS (Henrik
Tamm), bērnu grāmatu “Nindzja
Timijs un nozagtie smiekli” un
“Nindzja Timijs un ceļojums uz
Sansoriju” autors, kurš ir arī kon
cepta dizainers Holivudā un at
veidojis lielisko Šreka un Nārnijas
pasauli, kā arī daudzas citas
animācijas filmas.
Zēnus un meitenes konkursa
radošajam darbam iedvesmos
nindzju komanda: Timijs – nepa
rasti izveicīgs un izlēmīgs kaķis,
Simons – stilīgs ūdeļpuika, brāļi
Jaspers un Kaspers – sivēni ar
izcilām matemātiķu spējām, un
burvīgā pilote kaķenīte Floresa,
attapīga un daiļa būtne, kura pati
uzbūvējusi lidmašīnu. Timijs un
Simons ir izgudrotāji. Kā jau īstā
piedzīvojumu stāstā nindzjām ir
līdzvērtīgi pretinieki. Pilsētā tiek
nolaupīti bērni, kas pēc laiciņa gan
atkal atrodas, bet... vairs nespēj
smieties. Lai stātos pretī negantām
bandām, kas sēj bailes pilsētā
un dara pāri vājākajiem, Timijs
kopā ar biedriem kļūst par laba
jiem nindzjām un īstiem varoņiem.

Lielākais ienaidnieks ir Zilais Tru
sis, būtne, pēc kuras pavēles tiek
nolaupīti mazuļu smiekli...
Konkursa uzdevums:
Aicināt skolēnus individuāli
vai pārī kļūt par autoriem radošam
darbam:
• neliels 1 – 2 minūšu garš fil
mas sižets – interesantākā epizode,
dialogs no abām grāmatām par
nindzju Timiju vai iespējamais
stāsta turpinājums;
• neparasta izgudrojuma –
mašīnas un tās pielietojuma in
strukcijas krāsains zīmējums.
Konkursa balvas:
Iespēja piedalīties Henrika
Tamma pasākumā Rīgā 2016. gada
15. novembrī, saņemt dāvanā
grāmatas, parādīt savas spējas
un saņemt galveno balvu – jūras
ceļojumu 4 personām maršrutā
Rīga-Stokholma-Rīga no Tallink.
Konkursa norise:
Konkurss norisinās 2 līmeņos:
1. vietējais konkurss;
2. fināls.
Rekomendējamais
dalībnieku vecums: 8 – 14 gadi.
1. līmenī notiek konkursi
vietējās bibliotēkās un skolās,
kuras
piedalās
programmā
“Bērnu un jauniešu žūrija”.
1. līmeņa konkursi jāsarīko
līdz 2016. gada 5. novembrim, to
vērtē bibliotekāri un skolotāji, no
sakot, kuri no filmu vai zīmējumu
autoriem piedalīsies finālā un Hen

rika Tamma pasākumā. Paredzēts,
ka no katras skolas vai bibliotēkas
pasākumā varēs piedalīties viena
konkursa darba autors vai au
tori. Reģistrēt vietējos laureātus
pasākumam varēs no oktobra
vidus līdz 9. novembrim http://
ej.uz/NindzjaTamms
Vērtēšanas kritēriji:
1. satura atbilstība dotajam
uzdevumam;
2. oriģināla, asprātīga ideja;
3. filmas vai zīmējuma kvalitāte.
Fināls:
Profesionāla
multimediju
žūrijas
komisija
izraudzīsies
uzvarētājus, nosakot galvenās
balvas un veicināšanas balvu
laureātus. Uzvarētāji tiks paziņoti
15. novembrī tikšanās laikā ar
Henriku Tammu, kad būs iespēja
dzirdēt
rakstnieka
stāstījumu
par savām grāmatām un darbu
Holivudā, saņemt atbildes uz
jautājumiem, tikt pie autogrāfa vai
foto kopā ar rakstnieku.
Tehniska informācija:
Uzfilmētos
materiālus,
ieskenētos zīmējumus vai dator
grafikas failus sūtiet uz e-pasta
adresi:
bernuzurija@gmail.com
(ar norādi: jūsu skolas/bibliotēkas
īss nosaukums_Timija konkurss),
ja informācijas apjoms ir liels, iz
mantojiet www.failiem.lv, ja video
publicējat www.youtube.com, tad
atsūtiet adresi.

Sporta svētki Vīksnas bērnudārzā
Septembra beigās Vīksnas
bērnudārza
bērni
kopā
ar
vecākiem ieradās bērnudārzā, lai
kopā ar Mikipeli sportotu un jautri
pavadītu laiku.
Mikipelei bija īpaša karte ar
uzdevumiem, kuri bērniem ar
vecākiem bija jāpaveic. Izpildot
šos uzdevumus, dalībnieki at
rada peles noslēptos dārgumus.
Dalībniekiem bija jāveic dažādi
interesanti un atjautīgi uzde
vumi – jāņem karote mutē un uz
karotes jānes ābols tā, lai nenokris
tu, zeķē bez skatīšanās jāatrod
dažādas mantas, jāiejūtas bur
vja lomā, kurš pārējos dalībniekus
pārvērta dažādos tēlos. Visjautrāk
gāja spēlējot hokeju, jo hokeja
nūju vietā bija dažādi interesanti
priekšmeti – slotas, lāpstas, lietus
sargi, liekšķeres, grābekļi, raketes
u.c. Nemaz tik viegli negāja! Gūstot
pirmos vārtus, vecāki jau bija
noguruši no smiekliem, skriešanas
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un azarta. Vecāki ar bērniem
izmēģināja spēkus staigāšanā ar
„koka kurpēm”, ceļošanā pāri upei,
izmantojot tikai krēslus.
Tā kā laiks lutināja, komandu
kapteiņiem – vecākiem, bija sagat
avots īpašs uzdevums, kur bija jālej
vienam otram virsū ūdens, bet tajā
pašā laikā jāpasargā sevi no ūdens
ar lietussargu. Te nu bija jautrība!
Bērni izsmējās vēderus turēdami,
bet dažs dalībnieks devās mājās ar
slapjām biksēm.
Izdarot visus uzdevumus, bērni
atrada peles dārgumus – saldumus
un medaļas.
Noslēgumā bērni kopā ar
vecākiem apgleznoja dažādus
traukus – krūzes, šķīvjus, bļodas, lai
rīta tēja vai biezputra garšotu labāk
savā īpašajā traukā.
Mikipele bija ļoti priecīga,
bērnu un vecāku sejās redzot ne
tikai prieku, bet arī azartu sporta
spēlēs.
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Balvu Kultūras un atpūtas centra Jasmīnas koris Balvu muižā
Koncertprogramma (t)elpa – augustam veica
komanda strādā!
Lai gan kultūras nams savas
durvis aizvēris uz renovācijas dar
biem, tas nenozīmē, ka kultūras
dzīves un pasākumu vairs nebūs.
Būs! Būs citviet, varbūt citādāk,
varbūt ar citu saturu atbilstoši
iespējām, varbūt klusāk, varbūt
rimtāk.
Esam
pārcēlušies
un
iekārtojušies, un ar pilnu atdevi
esam uzsākuši darbu Balvu muižā,
Brīvības ielā 47.
Balvu muižas pirmajā stāvā
atrodas visa Kultūras nama
darbīgā komanda. 4. kabinetā
Jūs varat sastapt Balvu Kultūras
un atpūtas centra direktori, 5. kultūras pasākumu organizatori,
noformēšanas mākslinieci, liet
vedi, 16.kabinetā - mākslinieciskās
daļas vadītāju.
Arī pulciņu un kolektīvu

darbs neapstājas. Tikpat enerģiski
un aktīvi tie darbojas Balvu
muižā, Sociālajā dienestā, Bal
vu pamatskolā, Mūzikas skolā,
Jauniešu centrā un pirmsskolas
izglītības iestādē „Sienāzītis”.
Informāciju
par
kultūras
norisēm skatiet afišās, avīzēs,
meklējiet Balvu mājaslapā, facebook un draugiem.lv, kā arī zvanot
uz telefona numuru – 26367693
vai rakstot uz e-pastu - kac@balvi.
lv.
Pirmais koncerts jau 22. oktobrī
plkst.16.00. Dziedās ,,Jasmīnas
koris,, no Rīgas. Viņu - 45 cilvēku,
vidējais vecums ir 30 gadi.
Atnāciet! Gaidīsim!
Anita Strapcāne
Balvu Kultūras un atpūtas centra
direktore

Vakance Valsts robežsardzes Viļakas
pārvaldē
Valsts robežsardzes Galvenās
pārvaldes Personāla pārvalde
izsludina pieteikšanos uz Valsts
robežsardzes Viļakas pārvaldes
Nodrošinājuma
dienesta
speciālista (41 amata saime, III
amata līmenis) amatu uz noteik
tu laiku (uz darbinieka ilgstošas
darbnespējas laiku).
Amata pretendentiem tiek
izvirzītas prasības:
• vismaz vidējā izglītība;
• autovadītāja tiesības B, C un
D kategorija;
• 2 gadu pieredze auto
vadīšanā.
Galvenie amata pienākumi:
• vadīt piesaistītos dienesta
transporta līdzekļus veicot brau
cienus Latvijas Republikā, ievērojot
Ceļu Satiksmes noteikumus;
• zināt
piesaistīto
transportlīdzekļu tehnisko stāvokli,
remontdarbu tehnoloģiju un
kārtējās apkopes termiņus;
• uzturēt
piesaistītos
transportlīdzekļus un citu tehniku
tehniskā kārtībā un tīrībā;

• veikt pārvaldes autotrans
porta pareizu un savlaicīgu apkopi
un remontu, veikt riepu montāžas,
balansēšanas un uzstādīšanas dar
bus;
• pareizi
un
noteiktajā
termiņā aizpildīt transportlīdzekļa
ceļazīmes un maršruta lapas,
norādot precīzu maršrutu;
• būt atbildīgam par piesaistītā
transportlīdzekļa un tā aprīkojuma
saglabāšanu;
• veikt pārvaldes autoparka
teritorijas un stāvvietu uzkopšanu.
Amatam atbilstošā mēnešalga
sākot no 525 euro.
Iespēja pieteikties minētajam
amatam ir līdz 2016.gada 21.ok
tobrim, iesniedzot motivācijas
vēstuli un CV Valsts robežsardzes
Galvenās pārvaldes Personāla
pārvaldes
Austrumlatgales
reģionālajā nodaļā (Garnizona
ielā 19, Viļakā, Viļakas novadā,
tel.64501918) vai sūtot uz e-pasta
adresi: rolands.timoskans@rs.gov.
lv.

idejas autors un producents Jānis
Strapcāns rokrokā ar diriģenti
Agitu Ikaunieci un Latvijas koru
elites jaunpienācēju „Jasmīnas
kori”,
eksperimentējot
ar
kormūzikas pasaules iespējamo
dažādību mūsdienu kompo
nistu redzējumā, radīja 13 jaun
darbus. Piedaloties tādiem solis
tiem kā Renārs Kaupers, Asnate
Rancāne, Elīna Seile u.c., muzikāli
izkrāsojot Staņislava Judina un
Raimonda Tigula rokām, katrs
jaundarbs paver jaunas telpas un
elpas izjūtu visiem klātesošajiem.
Koncertu vizuāli papildina video
īsfilmas, kurās komponisti stāsta
par savām sajūtām, sacerot jaun
darbu.
Jaundarbus „Jasmīnas korim”
veltījuši tādi pazīstami mūziķi kā
Goran-Gora, Renārs Kaupers,
Jānis Strapcāns un Jānis Šipkēvics,
komponisti – Staņislavs Judins,
Andris Sējāns un Raimonds Tiguls,
profesionāli mūzikas izpildītāji –
koklētāja Laima Jansone, flautiste
Sniedze Prauliņa un ģitārists Ed
gars Rubenis, kā arī mākslinieciski
radošie – Arstarulsmirus, Zuarguss
un mūzikas žurnālists Uldis Rudaks.
Kormūzikai raksturīgākās aranžijās
skaņdarbus ietērpuši kompo
nisti
Andris Sējāns un Juris Vaivods,
savukārt jaundarbi iedzīvināti Ar
starulsmirus, Raiņa, Guntara Rača,
Ulda Rudaka, Agneses Rutkēvičas,
Jāņa Šipkēvica, Rabindranata Tago
res, Zuargusa dzejā, Vecās Derības
Svētajos rakstos un latvju dainu
tekstos.
Koncertprogramma līdz šim ir
atskaņota vienreiz – šogad Mātes
dienā Kultūras pilī „Ziemeļblāzma”.
Koncertu apmeklēja apmēram
800 klausītāji.
„Jasmīnas koris” (2014) ir jauns
dibinājums Latvijas kormūzikas
telpā. Kora centrā kā ciltsmāte
Jasmīna pie saimes galda – radoši
reibinošā Vispārējo dziesmu svētku
virsdiriģente, apņēmīgā sēliete
Agita Ikauniece, kas savā skanīgo
balsu saimē pulcina muzikāli
pieredzējušus un daudzpusīgi
apdāvinātus kordziedātājus. Kora
diriģenta pienākumus līdz šī gada

multimākslinieks
Jānis Strapcāns, bet šobrīd viņa
vietā ir stājies jaunais un talantīgais
diriģents Francis Upaciers; kora
pieaicinātie vokālie pedagogi ir
Inese Romancāne, Zigmārs Gra
sis un topošā vokāliste, mūsu
jasmīniete Viktorija Pakalniece.
Gan kora nosaukumā, gan
dibināšanas idejas pamatā ir sava
izcelsmes spēka apzināšanās
– cilts un sakņu izjūta, kas ļauj
saglabāt esības jēgu mūsdienu
virspusējā mainīgumā, vērtību
pērkamībā un attiecību paviršībā.
Tāpēc „Jasmīnas koris” par
savu misiju uzskata etniskas
identitātes stiprināšanu mūsdienu
kormūzikā un ar lepnumu visām
interpretācijām piešķir daļu no
sēļu gēnam raksturīgā spriganā un
spītīgā temperamenta.
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Kora portfolio ir vairāki
augstvērtīgi koncerti Latvijā un
augstākās pakāpes iegūšana Latvi
jas koru skatēs, tādējādi gan 2015.,
gan 2016. gada pavasarī iekļūstot
Latvijas labāko jaukto koru elitē.
2015. gada rudenī „Jasmīnas
koris” piedalījās savā pirmajā
starptautiskajā koru konkursā, un
tas notika Maltā. Nodziedot Jura
Ābola Karawane, koris saņēma
speciālbalvu par eksperimentālāko
priekšnesumu, savukārt konkur
sa sakrālās mūzikas sadaļā koris
ieguva 93,07% vērtējumu. 2016.
gada jūlijā „Jasmīnas koris” ar la
biem panākumiem pārstāvēja Lat
viju prestižajā Starptautiskajā koru
konkursā Debrecenā (Ungārija),
iekļūstot konkursa finālistu lokā, kā
arī iegūstot skatītāju simpātijas.

Izmaiņas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu
lietošanas kārtībā
Lai
veicinātu
uzņēmējdarbību,
atvieglojot
elektronisko ierīču un iekārtu
atbilstības pārbaudes institūciju
un
apkalpojošo
dienestu
reģistrācijas procesu, šī gada
27.septembrī Ministru kabinets
pieņēma grozījumus Ministru
kabineta 2014.gada 11.februāra
noteikumos Nr.96 „Nodokļu un
citu maksājumu reģistrēšanas
elektronisko ierīču un iekārtu
lietošanas kārtība”, kuri stājās
spēkā 2016.gada 30.septembrī.
Saskaņā
ar
veiktajiem
grozījumiem:
1. Atcelta
atbilstības
pārbaudes
institūcijai
un
apkalpojošiem
die
nestiem
noteiktā
prasība,
reģistrējoties Valsts ieņēmumu
dienestā, iesniegt līgumu ar
apdrošināšanas
kompāniju
vai banku par nodrošināto
drošības garantiju, to aizstājot
ar prasību iesniegt doku

mentu, kas apliecinātu, ka
tiek nodrošināta civiltiesiskās
atbildības apdrošināšana pret
zaudējumiem, ja tādi radīsies
institūcijas vai apkalpojošā die
nesta profesionālās darbības vai
bezdarbības dēļ.
2. Ir paplašināti maksājumu
veidi – ar maksājumu kartēm
un mobilajām lietotnēm, ku
rus
izmantojot
noteiktos
izņēmuma gadījumos darījumu
reģistrēšanai var nelietot kases
aparātus, hibrīda kases aparātus
vai kases sistēmas.
3. Sabiedriskā transporta pa
kalpojumu nozarei līdz 2019.
gada 1.janvārim ir pagarināts
pārejas
periods
jaunajām
tehniskajām prasībām atbilstošu
kases aparātu, hibrīda ka
ses aparātu vai kases sistēmu
lietošanas uzsākšanai.
Valsts
ieņēmumu
die
nests informē, ka ir reģistrējis
atbilstības pārbaudes institūciju,

kura ir gatava veikt elektronis
ko ierīču un iekārtu atbilstības
pārbaudes.
Informācija par reģistrēto
institūciju ir pieejama VID
mājaslapā.
Plašāka
informācija
par
elektronisko ierīču un iekārtu
tehniskajām prasībām un to
lietošanas kārtību ir pieejama
VID mājaslapas sadaļas „Ka
ses aparāti un kases sistēmas”
apakšsadaļā „Informatīvie un
metodiskie materiāli”:
• Par 2016.gada 27.septem
bra grozījumiem Ministru ka
bineta 2014.gada 11.februāra
noteikumos Nr.96 “Nodokļu un
citu maksājumu reģistrēšanas
elektronisko ierīču un iekārtu
lietošanas kārtība”;
• Kases aparātu un kases
sistēmu atbilstības pārbaude;
• Kases aparātu modeļu un
modifikāciju pārreģistrācija līdz
2016.gada 31.decembrim;

• Kases aparātu un kases
sistēmu lietošana līdz 2016.gada
31.decembrim
(padziļinātās
sadarbības
programmas
dalībniekiem – līdz 2018.gada
31.decembrim;
• Jaunajām
tehniskajām
prasībām atbilstošu nodokļu un
citu maksājumu reģistrēšanas
elektronisko ierīču un iekārtu
lietošana no 2017.gada 1.janvāra;
• Grozījumi nodokļu un

citu maksājumu reģistrēšanas
elektronisko ierīču un iekārtu
tehniskajās
prasībās
un
lietošanas kārtībā.
Jautājumu vai neskaidrību
gadījumā
zvanīt
uz
VID
informatīvo tālruni 67120000
vai arī rakstīt uz vid@vid.gov.lv
vai VID.konsultanti@vid.gov.lv.

Meklē ārsta palīgu
Neatliekamās medicīniskās
palīdzības dienests aicina pie
vienoties komandai ārsta palīgus
darbam Tilžas NMP punktā.
Piedāvājam:
• aizraujošu un intensīvu
darbu patīkamā kolektīvā;
• atsaucīgus kolēģus;
• iespēju
mācīties
un
profesionāli pilnveidoties;
• gandarījumu par paveikto;
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• iespēju darbu apvienot ar
studijām;
• apmaksātu
veselības
aprūpi;
• atbilstoši profesionālajām
spējām pieaugošu atalgojumu.
Piesakies un sūti mums CV
vidzeme@nmpd.gov.lv.
Sīkāka
informācija
pa
tālr.67337203.
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“Balvu Novada Ziņas”, 2016.gada 13.oktobris

Pasākumi Balvu novadā
Balvu pilsēta
14.oktobrī plkst.15:00 JIC
„Dinamīts” dzimšanas diena Balvu
Bērnu un jauniešu centrā.
18.oktobrī plkst.15:00 Grafiķa
Pētera Džigura un kokapstrādes
meistara Viktora Šļunceva izstādes
„Saules simfonija” atklāšana Balvu
Novada muzejā.
20.oktobrī
plkst.10:00
Konference
„Ziemeļlatgales
amatnieku
un
mājražotāju
sadarbības iespējas un attīstība
Latvijas tautsaimniecības sistēmā”
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma
centrā. Pieteikšanās konferencei
līdz 18. oktobrim, aizpildot anketu
mājas lapā www.zlbc.lv vai zvanot
pa tālruni 26461435, 29437260.
27.oktobrī plkst.15:00 Balvu
Novada muzejā tikšanās ar saļmu
dziedātājiem „Saļmas mūsu pusē”.
28.oktobrī
plkst.10:00
Uzņēmēju
brokastis
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma
centrā. Pieteikšanās līdz 26. oktob
rim, aizpildot anketu mājas lapā
www.zlbc.lv vai zvanot pa tālruni
26461435, 29437260.

nenoveco” Briežuciema tautas
namā. Galvenajās lomās: Re
kovas līnijdeju grupa „Šarmantās
ogas”, līnijdeju grupa „Punktiņi”
no Žīguriem, Mežvidu līnijdeju
grupa „Chilli cha-cha meitenes”,
„Ziemeļmeitas” no Viļakas, līnijdeju
grupa no Vectilžas, „Gaspažas” no
Baltinavas, Briežuciema līnijdeju
grupa „Optimistes”.
22.oktobrī plkst.19:00 atpūtas
pasākums „Mans krāsainais ru
dens” Briežuciema Tautas namā.
Līdz 17.oktobrim pie Zitas Mežales
vai pagasta pārvaldē aicināti
pie
teikties pensionāri, vecākās
un vidējās paaudzes pagasta
iedzīvotāji. Dalības maksa EUR
5,00.
Kubulu pagasts
20.oktobrī plkst.10:00 Leļļu
teātra „Tims” izrāde bērniem „Pa
saka par pīlēnu” Kubulu kultūras
namā. Ieejas maksa EUR 2,00.
22.oktobrī plkst.14:00 Eiropas
deju kopu sadancis „Mārtiņrožu
laiks” Kubulu kultūras namā.

Bērzpils pagasts
28. oktobrī plkst. 10:00
Bērzpils Saieta namā notiks Psalmu
dziedājumi.

Tilžas pagasts
20.oktobrī plkst.16:00 Leļļu
teātra „Tims” izrāde bērniem „Pasa
ka par pīlēnu” Tilžas kultūras namā.
Ieejas maksa EUR 2,00.

Briežuciema pagasts
15.oktobrī
plkst.20:00
Deju koncerts „Kino nekad

Izstādes
- Sociālā dienesta 3. stāva zālē
skatāma Sintijas Dārznieces foto

portretu izstāde “Mēs-Smaidošie”.
- Kubulu kultūras nama mazajā
zālē skatāma izstāde “Balvu novads
2015”. Aplūkojamas planšetes par
Balvu novada pagastiem.
- Balvu Centrālajā bibliotēkā
skatāma mākslinieces, Latvijas
bērnu grāmatu ilustratores Anitas
Paegles darbu izstāde.
- Balvu novada pašvaldības 2.
stāvā skatāma Balvu Mākslas skolas
audzēkņu izstāde „Aplis aplī”.
- Balvu Novada muzejā līdz 15.
oktobrim skatāma izstāde “Trauslā
sievišķība”, bet sākot ar 18. oktobri
būs skatāma grafiķa Pētera Džigura
un kokapstrādes meistara Viktora
Šļunceva izstāde “Saules simfoni
ja”.
- Bērzkalnes pagasta bib
liotēkas telpās skatāma Edītes
un Nikolaja Gorkinu fotoizstāde
“Spārnotie draugi”.
- Sakrālās kultūras centrā
skatāma izstāde „Euharistiskie
brīnumi pasaulē”.
- 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
skatāma izstāde, kas veltīta mūsu
novadniekam - ģenerālim Valdim
Matīsam.

Sudrabkāzas
2016.gada 12.novembrī plkst.19.00 Kubulu kultūras namā notiks
Sudrabkāzu balle „Mana debess Tavas klātbūtnes pilna”.
Aicinām pārus, kuri laulību noslēguši 1991.gadā. Pieteikties
personīgi Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļā - Balvos, Sporta ielā 1,
vai pa tālruņiem: 64507147; 29397765; 29411518 līdz 4.novembrim.

BALVU NOVADA ZIŅAS
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