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10. (147.) numurs
Fotokonkurss „Latgalietis XXI
gadsimtā”
Latvijas simtgadi sagaidot,
Latgales fotogrāfu biedrība kopā
ar Latgales plānošanas reģionu
aicina piedalīties fotokonkursā
„Latgalietis XXI gadsimtā” un
līdz 2016. gada 1. decembrim
iesniegt fotoattēlus, kuros redzami cilvēki, kas dzīvo vai ir saistīti
ar Latgales novadiem. Tāpat
portretējumos var attēlot sadzīves
paražas, tikumus un tradīcijas,
kultūru, ražošanu, novada dabas skaistumu saistībā ar Latgales
cilvēka ikdienu un arī svētku
svinēšanu. Vairāk par konkursa
nosacījumiem lasiet fotokonkursa
nolikumā, kas publicēts Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.
balvi.lv kultūras apakšsadaļā „Latvijas simtgade”.

Vasaras sezona peldbaseinā
Balvu Sporta skolas peldbaseins 2016.gada vasaras periodā
no 20.jūnija līdz 9.septembrim
būs slēgts!

Pieejams
atbalsts
ar
lauksaimniecību
nesaistītu
darbību veicināšanai, arī
tūrisma aktivitātēm
Lauku
atbalsta
dienests
(LAD) no 2016. gada 11. jūlija
līdz 10. augustam izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu
apakšpasākumā
„Atbalsts
ieguldījumiem ar lauksaimniecību
nesaistītu darbību radīšanā un
attīstīšanā”.
Projekta iesnieguma veidlapas
un plašāka informācija par pieejamo finansējumu katram reģionam
pēc reģionalizācijas principa,
kā arī nosacījumiem atbalsta
saņemšanai, ir pieejama LAD
mājaslapā.

Jāņu dienu sagaida ar pagasta iedzīvotājiem
Jāņi ir svētki, kas daudzās
ģimenēs apvieno ne tikai vasaras
saulgriežu, bet arī vārda dienas
svinēšanu. Arī Roginsku ģimenē
24.jūnijs ir dubulti svētki, jo vārda
dienu svin Jānis Roginskis - Balvu
novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks.
Jānis stāsta, ka kopš 2009.gada,
kad tika uzsākts darbs pašvaldībā
– Bērzkalnes pagasta pārvaldē,
Jāņu dienas svinēšanas tradīcijas
nav mainījušās, un arī šogad
nemainīsies, – svētki tiek atzīmēti
Bērzkalnes pagasta estrādē kopā
ar pagasta iedzīvotājiem. Svētki
iesākas ar koncertu, pagasta
Jāņu sumināšanu, aktivitātēm
un noslēdzas ar dejām līdz rīta
gais
mai. „Es, kā Jānis būdams,
pa
rasti cienāju ar tradicionālo
Jāņu alu un sieru,” teic izpilddirektora vietnieks, piebilstot, ka
pirms vairākiem gadiem līgots tika
senču laukos, bet tradīcijas tas nav
mainījis – joprojām tiek kurināts

ugunskurs, dziedātas dziesmas,
siets siers un darīts alus. Tāpat
līdz Līgo dienai tiek sakopti savi
īpašumi, dārzs.
Uz jautājumu par vārda
saistību ar latviskumu Jānis atbild,
ka tas nav noteicošais: „Jā, mans
vārds ir populārs un latvisks, bet
nedomāju, ka tas kaut kā ietekmē
cilvēka īpašības. Mēs visi dzīvojam
vienā valstī - Latvijā, un nav svarīgi,
kāds kuram ir vārds, dzimums,
tautība vai reliģija, ir jāsadzīvo ar
visiem”.
Jānis Roginskis par izpilddirektora vietnieku strādā kopš
pērnā gada novembra un, runājot
par darbu, atzīst, ka jebkurā
darbavietā ir svarīgs komandas
darbs: „Uzskatu, ka viens cilvēks
nevar paveikt to, ko var komanda. Strādājot kopā, rūpīgāk tiek
izsvērti lēmumi, rasti risinājumi
un strādāt ir vieglāk. Domāju,
ka šobrīd ir izveidojusies laba
komanda, ir labas attiecības ar

Tiks veikti lauku apsekošanas
darbi

Jānis Roginskis (centrā) kopā ar Bērzkalnes pagasta Jāņiem.
vadību”.
Visiem novada iedzīvotājiem
Jānis Roginskis novēl lustīgu
līgošanu, skanīgas dziesmas un

siltus ugunskurus! Lai saulgriežos
uzņemtā enerģija dod sparu jauniem darbiem!

Ar 1.jūliju darbu Balvos uzsāks Valsts un pašvaldības vienotais klientu
apkalpošanas centrs
Ar šī gada 1.jūliju Partizānu ielā
14, Balvos, darbu uzsāks Valsts
un pašvaldības vienotais klientu
apkalpošanas centrs, kurš darbosies uz pašvaldības bāzes un
saskaņā ar vienotiem principiem,
nodrošinot klientiem vienkopus
gan pašvaldības pakalpojumus,
gan noteiktus valsts pakalpojumus.
Centra izveide tiek īstenota
ar valsts atbalstu un tā darbības

nodrošināšanai 2016.gadā, sākot
ar 1.jūliju, tiks saņemta valsts
budžeta dotācija 50% apmērā –
uzturēšanai 300 eiro, nodarbināto
atalgojumam 700 eiro mēnesī.
Pārējie
50%
jānodrošina
pašvaldībai. Arī ēkas sakārtošanai
tika piešķirta valsts dotācija 50
000 eiro apmērā, kura izlietota
ēkas jumta nomaiņai un bēniņu
siltināšanai, cokola un fasādes
atjaunošanai, iekšdarbiem un ci

tiem labiekārtošanas darbiem.
Klientu apkalpošanas centrā
pakalpojumus
sniegs
Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūras
un
Valsts
zemes
dienesta
speciālisti. Savukārt centra klientu
apkalpošanas speciālists sniegs
konsultācijas par 7 valsts iestāžu
e-pakalpojumiem un praktisku
palīdzību darbā ar datoru, internetu un eID viedkartes lasītāju.
Jāatzīmē, ka šo valsts iestāžu

publiskos pakalpojumus līdzīgi
kā iepriekš varēs saņemt arī
iestāžu esošajās nodaļās/klientu
apkalpošanas centros.
Centra
vadītāja
Skaidrīte
Pilāte informē, ka pašreiz notiek
pēdējie sagatavošanās pasākumi
- darba vietu iekārtošana klientu
apkalpošanas zālē, interneta
pieslēguma ierīkošana, mēbeļu
un cita aprīkojuma iegāde un
iekārtošana.

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

Laikā no š.g. 13. līdz 17.jūnijam
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas
aģentūras darbinieki veiks lauku
apsekošanas darbus.
Šie darbi notiek topogrāfiskās
kartes M1:10 000 izgatavošanas
ietvaros. Apsekojamā teritorija
redzama šeit: http://ej.uz/poligons57.
Apsekojamā teritorijā tiks
detāli salīdzināts kartes saturs ar
situāciju dabā. Apsekošanu veiks
divi darbinieki ar pelēkas krāsas
automašīnu Ford Kuga ar valsts
nr. LA-3363.

Uzņem kandidātus mācībām
Valsts robežsardzes koledžā
(Robežsargu skolā)
Valsts robežsardzes Viļakas
pārvalde no 01.06.2016. līdz
22.07.2016. (ja vidējā izglītība
iegūta līdz 2016.gadam) un no
01.07.2016. līdz 22.07.2016. (ja
vidējā izglītība iegūta 2016.gadā)
uzņem kandidātus mācībām Valsts
robežsardzes koledžā (Robežsargu
skolā - 1 gads).
Informācijai: www.vrk.rs.gov.
lv, tālr.: 64501918, 28658190. Pie
teikties: Garnizona ielā 19, Viļakā,
Viļakas novadā.
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Domes sēde
Kārtējā Balvu novada Domes
sēde notika 9.jūnijā, un tajā
piedalījās 12 deputāti – Sarmīte
Cunska, Egons Salmanis, Valdis
Zeltkalns, Aigars Pušpurs, Juris
Boldāns, Aivars Kindzuls, Ināra
Ņikuļina, Pēteris Kalniņš, Svetlana
Pavlovska, Vilnis Dzenis, Ivans
Baranovs, Arvīds Raciborskis. Tika
izskatīti kopumā 80 jautājumi.
Par saistošajiem noteiku
miem, lēmumiem, nolikumiem
Deputāti pieņēma saistošo
noteikumu Nr.17/2016 „Kārtība,
kādā Balvu novada pašvaldība
sniedz
palīdzību
dzīvokļa
jautājumu risināšanā” projektu.
Noteikumi tiks publicēti Balvu Novada Ziņās.
Tika lemts izdarīt grozījumu
Bērzpils vidusskolas nolikumā un
papildināt nolikuma 7. punktu.
Sēdē lēma atcelt Balvu novada Domes 2016.gada 12.maija
lēmumu „Par ceļa servitūta līguma
noslēgšanu ar Aināru Timofejevu
Kubulu pagastā” (sēdes protokols
Nr.6, 12.§).
Precizējumi tika izdarīti Balvu novada Domes 2016.gada
12.maija
saistošo
noteikumu
Nr.12/2016 „Grozījumi 2015.gada
12.marta
saistošajos
noteikumos Nr.11/2015 „Mājas (istabas)
dzīvnieku turēšanas noteikumi
Balvu novadā”” projektā.
Deputāti
apstiprināja
aktualizēto Balvu pilsētas ielu
satiksmes drošības programmu
2010. – 2025.gadam.
Tika lemts izdarīt grozījumus
Balvu novada Domes 2015.
gada 14.maija lēmumā „Par Balvu novada pašvaldības iestāžu
vadītāju pienākumu pildīšanu to
prombūtnes laikā” (protokols Nr.6,
57.§) un Balvu novada pašvaldības
administrācijas „Balvu novada
pašvaldība” nolikumā.
Apstiprināti tika Balvu novada pašvaldības administrācijas
struktūrvienību
(nodaļu)
Saimnieciskās nodaļas un Valsts
un pašvaldības vienotā klientu
apkalpošanas centra, nolikumi.
Grozījumi tika izdarīti Balvu
novada Domes 2016.gada 12.maija
lēmumā „Par aizņēmumu Valsts
un pašvaldības vienotā klientu
apkalpošanas centra izveidei Balvos” (protokols Nr.7, 1.§), izsakot
lēmuma 1.punktu jaunā redakcijā.
Deputāti
lēma
atcelt
saistošos noteikumus Nr.13/2016
„Lokālplānojuma Stacijas ielā 28,
Balvos, Balvu novadā teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” un nodrošināt
publiskās apspriešanas pieejamību
teritorijas attīstības plānošanas
informācijas sistēmā, kā arī nodot
lokālplānojuma,
nekustamajam
īpašumam Stacijas ielā Nr.28, Balvos, Balvu novadā, redakciju publiskajai apspriešanai informācijas
sistēmā laika posmā no 2016. gada
27.jūnija līdz 25. jūlijam.
Par nekustamo īpašumu
Sēdē lēma noteikt speciālistam
izīrējamās dzīvojamās telpas statusu dzīvojamām telpām: Brīvības
ielā 66 dz.27, Balvi, Balvu novads;
Bērzpils ielā 50 dz.83, Balvi, Balvu
novads.
Tika lemts par nekustamo

īpašumu sadali, par zemes nomu,
tika izdarīti grozījumi lēmumos
par
zemes
nomas
līgumu
pagarināšanu.
Deputāti lēma Balvu novada Domes 2016.gada 12.maija
lēmumā „Par nekustamā īpašuma
„Krūmiņu mājas”, Briežuciema
pagastā, Balvu novadā, sadali”
(protokols Nr.6, 69.§), izdarīt
grozījumus 2.punktā, 4.punktā,
7.punktā un svītrot 5. un 6.punktu.
Atsavināšanai tika nodots
zemes gabals Lauku ielā 26A, Balvos, 0,2002 ha platībā un Īpašumu
privatizācijas un atsavināšanas
komisijai tika uzdots pasūtīt tirgus vērtības noteikšanas lietu un
izstrādāt izsoles noteikumus.
Tāpat tika lemts no Balvu novada pašvaldībai piekritīgā zemes
īpašuma Liepu iela 13, Bērzkalnes
pagastā, atdalīt zemes vienību
0,2 ha platībā, no atdalītās zemes
vienības izveidot jaunu īpašumu un
piešķirt nosaukumu. Paliekošajam
zemes īpašumam tika lemts mainīt
nosaukumu uz „Liepiņas”. Zemes
vienību 0,2 ha platībā Liepu ielā 13,
Bērzkalnes pagastā nolēma nodot
atsavināšanai.
Tāpat atsavināšanai tika nodota zemes vienība „Repšova”,
Bērzpils pagastā, 5,84 ha platībā un
tika uzdots pasūtīt tirgus vērtības
noteikšanas lietu.
Nedzīvojamo telpu – garāžu,
Liepu ielā 1B, Balvos, 53,2 m2
platībā un nedzīvojamās telpas
Brīvības ielā 61, Balvos, 61,26 m2
platībā (pagrabstāvā) lēma nodot
nomā un Saimnieciskajai nodaļai
uzdot izstrādāt izsoles noteikumus
un nomas līguma projektus.
Sēdē tika apstiprināti izsoles
rezultāti nedzīvojamai telpai –
garāžai Nr.8 Ezera ielā 37B, Balvos,
nosakot par uzvarētāju personu,
kura nosolījusi augstāko nomas
maksu - EUR 0,79 m2 bez PVN.
Garāža tika iznomāta personai uz 3
gadiem automašīnas novietošanai.
Izsoles
rezultāti
tika
apstiprināti nedzīvojamai ēkai –
pirtij, Pirts ielā 1, Tilžā, nosakot par
uzvarētāju biedrību „Mednieku
un makšķernieku klubs „Bebrītis””,
kurš nosolījis augstāko nomas
maksu EUR 0,20 m2 bez PVN.
Biedrībai ēka iznomāta uz 5 gadiem atpūtas zonas ierīkošanai.
Sēdē lēma apvienot Balvu novada pašvaldībai piekritīgo zemes
vienību 0,08 ha platībā un zemes
vienību 0,073 ha platībā vienā
zemes vienībā ar kopējo platību
0,153 ha, jaunizveidoto zemes
vienību reģistrēt īpašumā, noteikt
zemes lietošanas mērķi un izveidotajai zemes vienībai piešķirt adresi:
„Verpuļeva 438”, Verpuļeva, Balvu
pagasts, Balvu novads, LV-4501.
Zemes vienība tiks iznomāta uz
10 gadiem par zemes nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes
kadastrālās vērtības.
Deputāti lēma precizēt Balvu
novada pašvaldībai piekritīgajai
zemes vienībai Tilžas pagastā
platību no 0,6039 ha uz 0,5288 ha.
Tika
apstiprināts
zemes
ierīcības
projekts
nekustamā
īpašuma
„Bebri”
Lazdulejas
pagastā, sadalīšanai un zemes
ierīcības projekts nekustamo

īpašumu “Rūpniecības iela 6,
Rūpniecības iela 8, Balvi, Balvu novads” zemes robežu pārkārtošanai.
Sēdē lēma zemes vienībai
Krišjāņu pagastā un uz tās esošajām
ēkām mainīt adresi uz „Krišjāņu
pamatskola”, Krišjāņi, Krišjāņu
pag., Balvu nov., LV-4574, un
zemes īpašumam Krišjāņu pagastā
mainīt nosaukumu no „Krišjāņu
deviņgadīgā skola” uz „Krišjāņu
pamatskola”.
Tika lemts atsavināt atklātā
mutiskā izsolē nekustamo īpašumu
Brīvības ielā 87, Balvi, kas sastāv
no zemes gabala - starpgabala
0,1029 ha platībā, un apstiprināt
nekustamā īpašuma sākumcenu
EUR 2400,00, kā arī apstiprināt
zemes gabala izsoles noteikumus.
Tāpat deputāti lēma pārdot
personai nekustamo īpašumu
„Verpuļeva 610”, Verpuļeva, Balvu pagasts, kas sastāv no zemes
gabala ar kopējo platību 0,1945
ha, nosakot nekustamā īpašuma
pārdošanas cenu EUR 1600, 00.
Zemes
īpašumam
Balvu
pagastā tika piešķirts nosaukums
„Ainavieši 1”.
Sēdē lēma iznomāt Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūrai
nedzīvojamās telpas Partizānu
ielā 14, Balvos, Balvu novadā ar
kopējo platību 117,0 m2 (vienas
darba vietas ierīkošanai 8,50 m2
Valsts un pašvaldības vienotajā
klientu apkalpošanas centrā, 108,5
m2 Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūras Madonas reģionālās
nodaļas Balvu filiāles darbības
nodrošināšanai), nomas līgumu
slēgt uz 7 gadiem, nosakot nomas maksu – EUR/ m2 2,01 par
kvadrātmetru mēnesī bez PVN.
Tāpat arī Valsts zemes dienestam tika nolemts iznomāt
nedzīvojamās telpas Partizānu ielā
14, Balvos, ar kopējo platību 17,35
m2 (vienas darba vietas ierīkošanai
8,50 m2 Valsts un pašvaldības
vienotajā klientu apkalpošanas
centrā, 8,85 m2 Valsts zemes
dienesta Vidzemes reģionālās
nodaļas Balvu biroja darbības
nodrošināšanai), nomas līgumu
slēgt uz 12 gadiem, nosakot nomas maksu – EUR/ m2 2,01 par
kvadrātmetru mēnesī bez PVN.
Par publiskajiem pārskatiem
Deputāti apstiprināja Balvu novada pašvaldības aģentūras „SANTEX” 2015.gada publisko pārskatu,
Balvu
novada
pašvaldības
aģentūras „Ziemeļlatgales biznesa
un tūrisma centrs” 2015.gada publisko pārskatu un Balvu novada
pašvaldības 2015.gada publisko
pārskatu.
Par parādu piedziņu
Tika lemts piedzīt nekustamā
īpašuma nodokļa parādus no
vairākām fiziskām un juridiskām
personām.
Par dalību projektos
Tika
nolemts
piedalīties
Izglītības un zinātnes ministrijas
izsludinātajā projektu konkursā
„Sporta inventāra un aprīkojuma
iegāde akreditētajās vispārējās
un profesionālās ievirzes sporta
izglītības iestādēs”, iesniedzot projekta pieteikumu „Sports un bērnu
fiziskā sagatavotība – Balvu novada
pašvaldības prioritāte”. Projekta
kopējā summa EUR 6 867,51. Projekta apstiprināšanas gadījumā,
tiks nodrošināts līdzfinansējums

EUR 3 433,76.
Par pakalpojumu cenrādi
Deputāti apstiprināja Balvu novada pašvaldības Bērzpils pagasta
pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.
Par kustamo mantu
Sēdē apstiprināja Bērzpils pagasta pārvaldes kustamās mantas
– vieglās automašīnas VW Multivan, izsoles rezultātus, nosakot
par uzvarētāju SIA „CARLUX”, kas
iegādājās minēto kustamo mantu
par izsolē nosolīto augstāko cenu
EUR 872, 00.
Par aizņēmumu

Teritorija

Tika nolemts lūgt Pašvaldību
aizņēmuma un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei
atļauju 2016.gadā Balvu novada
pašvaldībai
ņemt
ilgtermiņa
aizņēmumu EUR 27 525,18 uz 5
gadiem no Valsts kases ar noteikto
gada procentu likmi pašvaldības
prioritārā investīciju projekta „Jaunatnes iniciatīvu centra izveide
Balvu novadā” realizēšanai.
Par autoceļu un ielu dotāciju
Tika apstiprināta Balvu novada
pašvaldības autoceļu un ielu fonda
rezerves sadale:

Procentuālais
sadalījums pēc Balvu
novada pašvaldības
autoceļu un ielu fonda
nolikuma (%)

Finansējuma
sadalījums (EUR)

Balvu pilsēta

32,9

35628,27

Balvu pagasts

6,06

6562,53

Bērzkalnes pagasts

5,56

6021,07

Bērzpils pagasts

11,05

11966,33

Briežuciema pagasts

6,96

7537,17

Krišjāņu pagasts

4,32

4678,24

Kubulu pagasts

10,92

11825,55

Lazdulejas pagasts

3,27

3541,17

Tilžas pagasts

9,83

10645,16

Vectilžas pagasts

2,97

3216,29

Vīksnas pagasts

6,16

6670,82

KOPĀ

100

108292,61

Ārkārtas Domes sēde
Šī gada 2.jūnijā tika sasaukta
Balvu novada Domes ārkārtas
sēde, kurā piedalījās 13 deputāti:
Andris Kazinovskis, Sarmīte Cuns
ka, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Aigars Pušpurs, Juris Boldāns,
Ināra Ņikuļina, Ivans Baranovs,
Ēriks Ločmelis, Valdis Zeltkalns,
Arvīds Raciborskis, Vilnis Dzenis,
Pēteris Kalniņš.
Sēdē tika pieņemts lēmums
atbalstīt viena autobusa iegādi par
kopējo summu 50 000,00 eiro
Balvu novada pašvaldības funkciju
nodrošināšanai.
Deputāti lēma piešķirt Balvu novada pašvaldības domes

priekšsēdētājam A. Kazinovskim
ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu
2 kalendāra nedēļas no šī gada 3.16.jūnijam un no šī gada 5.-18.septembrim un papildatvaļinājumu
no šī gada 19.-30.septembrim, kā
arī izmaksāt atvaļinājuma pabalstu.
Tāpat deputāti lēma komandēt
domes priekšsēdētāju A. Kazinovski uz sadraudzības pilsētu
Žukowu (Polijas Republika) no
šī gada 17.-20.jūnijam, lai tiktos ar jaunievēlēto Žukovas novada pašvaldības vadību un
piedalītos Ugunsdzēsēju depo un
krīzes vadības centra atklāšanas
pasākumā.

Sīkāk ar Balvu novada Domes lēmumiem var iepazīties www.balvi.lv sadaļā
Pašvaldība/Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti/Lēmumi.

Balvu novada pašvaldība vasarā skolēniem
nodrošinās 50 darba vietas
Nodarbinātības
valsts
aģentūras (NVA) īstenotais skolēnu
vasaras nodarbinātības pasākums
sākās 1. jūnijā. Iespēju strādāt
vasaras brīvlaikā NVA Balvu filiāles
apkalpojošā teritorijā šogad izmanto 87 skolēni. Viņi strādās
bērnudārzos, skolās, muzejā,
lauksaimniecībā,
pašvaldības
komunālajā
saimniecībā
un
citās darba vietās. Darba devēji
skolēniem ir piedāvājuši izmēģināt
savas spējas tādās profesijās kā
aukļa
palīgs,
palīgstrādnieks,
ceļu
būves
palīgstrādnieks,
lauksaimniecības palīgstrādnieks,
projekta
vadītāja
asistents,
automehāniķa palīgs. Pieteikto
profesiju vidū ir arī tādas profesijas
kā reklāmas aģents un iespieddarbu maketētājs. Strādājot pie darba
devējiem, skolēni gūs ļoti vērtīgu
praktisku priekšstatu par darba
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dzīvi, uzzinās, kas ir darba intervija, konkurētspēja, darba līguma
noslēgšana, darba pienākumi un
darba tiesiskās attiecības. Visvairāk
darba vietu pieteikuši un pasākumā
skolēnus nodarbinās Balvu novada
pašvaldība, piedāvājot darbu 50
skolēniem, Viļakas novada dome
– 16 skolēniem, SIA „Liepas Z” – 5.
NVA Balvu filiāles vadītāja
Sandra Kindzule uzslavē ikvienu
darba devēju, kas piedāvājuši
skolēniem iespēju piedalīties
skolēnu vasaras nodarbinātībā: SIA
„Sapards”, SIA „Diogens audio”,
Z/S „Dvīņumājas”, SIA „Amati”, SIA
„BKL”, SIA „Vaduguns” u.c. Tāpat
Balvu filiāles vadītāja mudina darba devējus atbalstīt skolēnu vēlmi
strādāt vasarā un nodarbināt viņus
savos uzņēmumos arī bez projekta
finansējuma.
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Ar LMT atbalstu Balvu novadā uzlabos sabiedrisko dzīvi un veicinās veselīgu dzīvesveidu
8.jūnijā,
Balvu
Novada
muzejā svinīgi tika paziņoti un
apbalvoti četri “Latvijas Mobilā
Telefona” (LMT) projektu konkur
sa “LMT Latvijai” Balvu novada
uzvarētāji. Pateicoties iegūtajam
finansējumam, projekta ietva
ros Balvos tiks izveidota “Sajūtu
– dabas taka”, bērnu un jauniešu
futbola komandas iegūs jaunas
formas un tiks labiekārtota Bal
vu Valsts ģimnāzijas teritorija.
Balsojumā lielāko atbalstu guva
iecere
iegādāties
akustiskās
sistēmas komplektu Sakrālās
kultūras
centra
pasākumu
kvalitātes uzlabošanai.
Apbalvošanas
pasākumā,
kurā pulcējās projektu finālisti,
uzvarētājus paziņoja un finālistus
sveica Balvu novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja vietniece
Sarmīte Cunska, LMT viceprezidente Laura Keršule un LMT biz
nesa klientu centra “Rēzekne”
vadītājs Edgars Repelis.
“Balsojot par iecerēm Balvu novada attīstībai, iedzīvotāji
domājuši un darījuši, kā par novada iedzīvotāju sabiedriskās
dzīves uzlabošanu, tā arī par
veselīga dzīvesveida veicināšanu.
Esam gandarīti, ka arī LMT spējis
iedzīvotājus iedvesmot idejām
novada dzīves pilnveidošanai, lai
kopīgiem spēkiem tās realizētu,”
uzsver LMT viceprezidente Laura
Keršule.
No 30 konkursa ietvaros
saņemtajām projektu idejām
iedzīvotāju balsošanai otrajā kārtā
tika izvirzīta 21. Apkopojot balsojuma rezultātus, kopumā tika
saņemtas 7540 balsis.
“Var apbrīnot mūsu novada
iedzīvotāju uzņēmību. Gribu
teikt lielu paldies visiem projektu
rakstītājiem, visiem atbalstītājiem.
Liels prieks, ka līdzcilvēkiem nav
vienalga, kā dzīvojam, prieks, ka ir

vēlēšanās vidi, kurā dzīvojam, radīt
pievilcīgāku! Balvu novada dome
arī turpmāk gaida atsaucību no
iedzīvotājiem dažādu ideju un projektu īstenošanā. Reizēm jau vajag
tikai atbalstu, kādu domu, kādu
labu vārdu par to, kas izdarīts. Bet
vislielākais paldies LMT par šo lie
lisko ideju, par doto iespēju Latvijas novadiem veicināt sabiedrisko
dzīvi, radīt skaistu un patīkamu
vidi sev apkārt,” teic Balvu novada
pašvaldības domes priekšsēdētāja
vietniece Sarmīte Cunska.
Konkursa pirmajā kārtā projektus vērtēja LMT un Balvu novada
pašvaldības žūrija. Lai noteiktu uzvarētājus un finansējuma
saņēmējus, par Balvu novada
otrajā kārtā izvirzītajiem projektiem balsot varēja Balvu novada
pašvaldībā, kā arī interneta vietnes
www.lmt.lv sadaļā “LMT Latvijai”.
Savukārt LMT klienti varēja balsot
arī īsziņas veidā.
Šogad konkursā “LMT Latvijai”,
atbalstot sava novada attīstību,
projekta
pieteikumus
varēja
iesniegt ikviens Alūksnes, Balvu,
Grobiņas, Jēkabpils, Krāslavas,
Mārupes, Tērvetes un Ventspils
novada iedzīvotājs, iedzīvotāju
grupa, nevalstiska organizācija vai
juridiska persona, kuras deklarētā
vai juridiskā adrese ir kādā no
minētajiem novadiem.
Kopš 2011.gada visā projektu konkursa realizācijas laikā
kopumā īstenoti vairāk nekā 111
iedzīvotājiem nozīmīgi projekti
24 Latvijas pilsētās un novados.
LMT piecu gadu laikā ir atbalstījis
reģionu iedzīvotāju iniciatīvas
vairāk nekā 320 tūkst. eiro apjomā,
savukārt šogad tika sniegts atbalsts
64 tūkst. eiro apmērā.
Projekta “LMT Latvijai” mērķis
ir veicināt sabiedrisko dzīvi Latvijas
novados, atbalstīt privātpersonu,
juridisku personu un nevalstisko

organizāciju iniciatīvas novadu
sabiedriskās dzīves izaugsmei,
īpaši atbalstot vides uzlabošanas
projektus, projektus ar plašu
sabiedrības iesaisti un aktīva
dzīvesveida popularizēšanu.
Balvu novadā “LMT Latvijai”
uzvarējušie projekti:
1. Kopējam labumam
Sakrālās kultūras centrs vieno
Balvu novada iedzīvotājus, kuriem ir interese attīstīties garīgi un
gūt dziļāku izpratni par kultūru.
Pasākumu apmeklētāju skaitam
palielinoties,
nepieciešams
uzlabot
pasākumu
norises
kvalitāti, iegādājoties akustiskās
sistēmas komplektu. Tādējādi tiks
nodrošināta dažādu pasākumu
norise gan telpās, gan ārpus tām,
sagaidot un pavadot Latvijas simtgadi.
Projekta iesniedzējs: Mārtiņš
Klušs, Balvu Vissvētās Trīsvienības
Romas katoļu Draudze.
Piešķirtais finansējums: 2000
EUR.
2. Sajūtu – dabas taka

Lai veicinātu bērnu kustību
aktivitātes svaigā gaisā un stiprinātu
veselību, pirmsskolas izglītības
iestāde “Pīlādzītis” izveidos “Sajūtu
– dabas taku”, kas rosinās maņu –
redzes, dzirdes, taustes, ožas un
garšas – atmodināšanu. Taka tiks
papildināta ar rotaļu elementiem,
kas paredzēti līšanai, rāpošanai,
līdzsvaram un kāpšanai.
Projekta iesniedzējs: Antra
Eizāne, Balvu PII „Pīlādzītis”.
Piešķirtais finansējums: 2000
EUR.
3. Bērnu futbola ekipējuma
nodrošināšana Balvos un Balvu
novadā
Palīdzēsim bērniem piepildīt
sapni kļūt par Latvijas izlases futbolistiem vai kādu citu profesiju
labākajiem speciālistiem! Latvijas
nākotne ir un būs bērni un jaunieši
– ļausim viņiem realizēt dzīves
sapņus futbolā. Skaistas futbola
formas un sakopta vide bērniem
ir viens no nosacījumiem, lai
noturētos veselīgā, intelektuālā un
disciplinētā sabiedrībā. Palīdzēsim

lielākajām
Ziemeļaustrumu
reģiona un Balvu novada bērnu
un jauniešu komandām tik pie
skaistām, jaunām futbola formām!
Projekta iesniedzējs: Gints
Grīslis, biedrība „Futbola klubs
Balvu Vilki”.
Piešķirtais finansējums: 2000
EUR.
4. Skrienam līdzi vējam – pretī
veselīgam dzīvesveidam!
Pateicoties
LMT
atbalstam, Balvu Valsts ģimnāzijas
teritorijā tiks izveidota dizainis
ki
kvalitatīva un labiekārtota vide,
uzstādot lielizmēra puķu podu
ar integrētām sēdvietām ar mērķi
veicināt sabiedrisko dzīvi un
veselīgu dzīvesveidu, izmantojot
16 jauniegādātos skrituļslidu pārus.
Projekta iesniedzējs: Sandra
Kindzule, Balvu Valsts ģimnāzijas
atbalsta biedrība.
Piešķirtais finansējums: 1894
EUR.

Bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām kopīgi sporto pilsētas stadionā
29.maijā
Balvu
pilsētas
stadionā
norisinājās
Balvu
Teritoriālās invalīdu biedrības
sporta pasākums „Pretī vasarai”,
kurā piedalījās bērni un jaunieši ar
īpašām vajadzībām.
Pirmo
reizi
sportiskajās
aktivitātēs
pilsētas
stadionā
piedalījās 22 bērni, kuru vecāki
gan sākumā bija nobažījušies par
šo notikumu, tomēr noslēgumā
gandarīti par pasākumu bija gan
paši bērni un jaunieši, gan viņu
vecāki.
Vingrošanu
un
dažādas
aktivitātes vadīja skolotāja Iluta
Balule, kura jau 3.mācību gadu ar
Balvu novada pašvaldības atbalstu
reizi nedēļā Balvu Profesionālās
un vispārizglītojošās vidusskolas sporta zālē vada vingrošanas
nodarbības bērniem un jauniešiem
ar īpašām vajadzībām. Arī šoreiz,
pilsētas stadionā, tika pildīti
individuāli vingrinājumi, ripinātas
bumbas, veikti basketbola metieni
grozā, organizētas stafetes un citas aktivitātes. Diemžēl vajadzīgā
aprīkojuma cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām invalīdu biedrībai nav,
bet pagaidām tiek izmantots tas,
kas ir. Balvu Teritoriālās invalīdu
biedrības valdes priekšsēdētāja
Marija Duļbinska uzskata, ka
vecākiem būtu vairāk jāiesaista
savi bērni regulāros rehabilitācijas
pasākumos.
Nodarbību vadītāja Iluta Balule

stāsta, ka pēc sporta nodarbībām
ir redzams ļoti izteikts progress,
bērni un jaunieši atraisās, sadarbojas savā starpā, viens otram palīdz,
ir apguvuši daudzas prasmes, kuras
spēj veikt bez vecāku palīdzības.
„Sākumā bērni darbojās kopā ar
vecākiem. Viņi ļoti novērtē to, ka
vecāki kopā skrien, rāpo, rāda, padod. Arī paši vecāki jūtas brīvāki,
atvērtāki,
darbojoties
līdzi,”
stāsta Iluta, piebilstot, ka 30.jūlijā
jauniešu komanda ar smagiem
funkcionāliem
traucējumiem
gatavojas startēt Vislatvijas sporta spēlēs cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām.
Par
dalību
sportiskajās
aktivitātēs pārdomās dalās arī
bērnu vecāki:
Antra, Raimonda mamma:
„Raimonds tikai šogad iesaistījās
sportā. Sākumā bija grūti, jo Raimonds baidījās, bija grūti sākt
strādāt, visu vēroja no malas,
neiesaistījās, bet tagad nodarbības
apmeklē ar smaidu un prieku.
Tagad ir pieradis gan pie vides, gan
vingrinājumiem. Esam ļoti pateicīgi
par šo iespēju”.
„Ir redzams ļoti liels progress,
viņš ir iemācījies komunicēt, nav
noslēgts, fiziski stiprāks, labāk elpo
(to uzsver visas mammas). Viņš
regulāri iziet sabiedrībā, zina, ka
reizi nedēļā dosies uz zāli,” stāsta
Vitālija mamma Natālija, visu
māmiņu vārdā pasakoties par at-

balstu, sapratni - gan Ilutai, gan
pašvaldībai.
Savukārt Ritvara mamma Vera
stāsta, ka, pateicoties šīm sporta
nodarbībām, Ritvars ir atradis
draugus, jūtas pilnvērtīgs, kļuvis
atvērtāks. „Esam priecīgi, ka varam
atbraukt, satikt savus draugus, ir
iespēja iziet sabiedrībā,” teic Vera.

„Pateicoties Ilutas Balules darbam un pūlēm, bērni un jaunieši
ar īpašām vajadzībām ir uzlabojuši
fizisko formu, pilnveidojuši pras
mes, izgājuši sabiedrībā un var
piedalīties Latvijas mēroga sporta
pasākumos un sacensībās,” uz
sver Balvu Teritoriālās invalīdu
biedrības sporta pasākumu or-
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ganizators Staņislavs Cibulis, izsakot pateicību arī Balvu Sporta
centra vadītājam Edgaram Kaļvam
un biedrībai „Bastions Balvi” par atbalstu, padomu un palīdzību, jo šo
bērnu un jauniešu acīs vislielākais
prieks bija redzams spēlējoties
piepūšamajās atrakcijās.
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4.Starptautiskais tautu deju festivāls „Eima, eima!”
1.jūlijā plkst. 19.00 Rugāju
estrādē festivāla atklāšanas koncerts „Eima dancot Rugājos!”;
1.un 2.jūlijā no plkst. 11.00 Balvu Novada muzejā meistarklase
par Ziemeļlatgales tautas tērpu, tā
valkāšanas tradīcijām;
2.jūlijā
plkst.16.00
Balvu
pansionātā, Vīksnā un Kubulos izbraukuma koncerti;
3.jūlijā plkst.16.00 Viļakas
pilsētas
estrādē
festivāla
noslēguma koncerts „Vējš koku
lapās par dzīvi runā...”;
2.jūlijā plkst.19.00 lielkon
certs „SADER LIEPA AR OZOLU...”
Balvu pilsētas estrādē.
Festivāla
mākslinieciskais
vadītājs: AGRIS VEISMANIS;
Māksliniece: LIENE ŠAICĀNE;
Koncertu
režisori:
GUNTA GRIGĀNE (Rugāji), ILGA
OPLUCĀNE (Balvi), INETA LINDENBERGA (Viļaka);
Lielkoncerta programmu vada:
KRISTĪNE ERCIKA (Ābele), AIGA
MAČA (Liepa), ANDRIS KAĻIŅINS
(Ozols);
Lielkoncerta tērpu autore:
ANITA MATULE.
Festivālā piedalās:
Viesi
• Deju grupas „Kannel” un „Siisik” , kapela „Kannel” no Igaunijas,
Vōru pilsētas. Vadītāji Maei Pau,
Kadri Māhar, Marianne Jaanson,
Erja Arop.
• Vidējās paaudzes deju grupa „Portáš” no Čehijas, Jasennas
pilsētas. Vadītāji Ctirad Bryol un
Stanislav Mikulāštik.

• Jauniešu deju un dziesmu
ansamblis „Kębłowo” no Polijas.
Vadītāja Sylwia Kotlarska.
• Jauniešu deju grupa „Rakonca” no Slovākijas, Filakovo pilsētas.
Vadītājs Varga Norbert.
• Jauniešu deju grupa „Srem”
no Serbijas, Jakovo pilsētas.
Vadītājs Dragan Ilic.
• Tautas deju ansamblis
„Daiļrade” no Rīgas. Mākslinieciskā
vadītāja Iveta Pētersone-Lazdāne.
Baltinavas novads
1. Baltinavas novada jauniešu
deju kolektīvs „Kustikust”. Vadītāja
Irēna Kaša.
2. Baltinavas novada jauniešu
deju kolektīvs. Vadītāja Irēna Kaša.
Lubānas novads
1. Tautu deju ansamblis
„Lubāna”. Vadītāja Laila Ozoliņa.
2. Jauniešu deju kolektīvs
„Žuburi”. Vadītāja Laila Ozoliņa.
Ludzas novads
1. Ludzas Kultūras centra
senioru deju kolektīvs „Atvasara”.
Vadītāja Sarmīte Stapule.
Rēzeknes novads
1.Feimaņu pagasta Kultūras
nama jauniešu deju kolektīvs
„Vīmyns”. Vadītājs Guntis Tjarvja.
2. Rēzeknes kapela „Dziga”.
Vadītāja Dace Visocka.
Rugāju novads
1. Rugāju novada senioru tautas
deju kopa „Ezerrieksts”. Vadītāja
Inta Sleža.
2. Rugāju novada deju kopa
„Rugāji”. Vadītāja Lucija Bukša.
3. Rugāju novada jauniešu deju
kolektīvs. Vadītāja Astrīda Circene.

Viļakas novads
1. Viļakas kultūras nama deju
kopa „Dēka”. Vadītāja Akvilina
Jevstigņejeva.
2. Viļakas pilsētas Viļakas
kultūras nama jauniešu deju
kolektīvs „Bitīt matos!”. Vadītāja
Diāna Astreiko.
Balvu novads
1. Balvu Kultūras un atpūtas
centra senioru deju kopa „Luste”.
Vadītāja Inta Sleža.
2. Balvu Kultūras un atpūtas
centra deju kopa „Nebēda”.
Vadītājs Agris Veismanis.
3. Balvu Kultūras un atpūtas
centra jauniešu deju kolektīvs
“Rika”. Vadītājs Agris Veismanis.
4. Balvu Valsts ģimnāzijas
jauniešu deju kolektīvs „ Purenīte”.
Vadītāja Lucija Bukša.
5. Bērzpils pagasta jauniešu
deju kolektīvs „Jauda”. Vadītāja
Iveta Tiltiņa.
6. Briežuciema vidējās paau
dzes deju kolektīvs „Pāris”. Vadītāja
Skaidrīte Pakalnīte.
7. Kubulu pagasta kultūras
nama deju kopa „Kubuliņš”.
Vadītāja Zita Kravale.
8. Kubulu pagasta jauniešu
deju kolektīvs „Cielaviņa”. Vadītāja
Zita Kravale.
9. Vectilžas pagasta jauniešu
tautu deju kolektīvs „Vectilža”.
Vadītāja Kristīne Jermacāne.
10. Vīksnas pagasta vidējās
paaudzes tautas deju kolektīvs
„Piesitiens”.
Vadītāja
Gunta
Grāmatiņa.

Ludzas TN senioru deju kolektīvs
„Atvasara”
Deja ir vienreizības māksla, kur
katrs ir solists un katrs ir pamanāms.
Deja ir stipro, jautro un izturīgo
daļa visās paaudzēs.
Jau 28 gadus savu prieku dejā
pauž Ludzas Tautas nama senioru
deju kolektīvs „Atvasara”. Kopš savas pastāvēšanas sākuma kolektīvs
ir piedalījies neskaitāmos pašmāju
koncertos, novada un republikas
skatēs, visos Latvijas Dziesmu un
Deju svētkos, kā arī gandrīz visos
senioru deju kopu salidojumos.
Par tradīciju ir kļuvusi piedalīšanās
jaunrades deju konkursā Valmierā
ar vadītājas Sarmītes Stapules
horeogrāfijām. „Atvasara” savu
raito soli ir rādījusi daudzās Latvijas
pilsētās, arī Vācijā un Lietuvā.
Kolektīvs cenšas dzīvot, saprast
un uzturēt latgalisko kolorītu. Dejo

dažādas dejas, bet vislabāk piestāv
un patīk dejas, kam pamatā ir
latgaliešu tautas dziesmas.
Atvasarieši ir tik dažādi – katrs
ar savu „es”, ar savu iekšējo pasauli,
bet tieši šī citādība un dažādība ir
tas, no kā smeļams radošs saskaņas
un saderības spēks- dejotgriba.
Šī aizraušanās jeb, kā tagad saka,
– hobijs, uztur dejotājos možu
garu, dzīvesprieku, kurš nesavtīgi
tiek atdots citiem - skatītājiem gan
savās mājās, gan viesojoties Latvijas
pilsētās un tālās zemēs.
Kolektīva „odziņa” ir 2013.
gadā izveidotā „Atvasaras” dejotāju
savākto seno recepšu grāmata
„Doncōtōju receptu būrtneica”.
Kolektīva vadītāja - Sarmīte Stapule.

Ietver sevī gaišumu un cerības
Pasaules kokam pa vertikāli var
izšķirt 3 līmeņus: apakšējo (saknes),
vidējo (stumbrs) un augšējo (zari).
Laika aspektā – pagātne, tagadne,
nākotne. „Vidū gaisa, vidū lauka,
vidū jūras”, kā saka latvju zīmju
pētnieks Valdis Celms.
Arī 4.Starptautiskajā tautu deju
festivālā „Eima, eima!” piedalās
visu trīs paaudžu dejotāji – jaunie,
vidējie un seniori. Kopā sagaidīsim
ap 700 viesu – 23 deju kolektīvus
no Latvijas un 5 vieskolektīvus no
Polijas, Serbijas, Čehijas, Igaunijas
un Slovākijas.
Šī gada festivāla centrālā
noformējuma zīme ir Austras koks.
Austra – tā ir rīta gaisma. Ir runa
par Gaismas koku jeb Pasauli, kuru
radījusi gaisma un kuras pamatā
ir gaismas aušana. Pasaules koks
sastopams gandrīz visu tautu
mitoloģijā. Dažādās kultūrās to
sauc un apzīmē dažādi: dzīvības
koks, auglības koks, pacelšanās
jeb uzkāpšanas koks, debesu koks,
mistiskais koks, saules koks. Saules
koka stumbrs apzīmē zemes dzīvi,

bet zari ir dzīves ceļš, kas ietiecas
debesu augstumos.
Lielkoncertā „Sader liepa ar
ozolu” 2.jūlijā Balvos nedaudz
pastāstīsim par kokiem, kuri ir
īpaši katrā no mūsu festivāla viesu
zemēm. Latvijā, manuprāt, tas
ir ozols, liepa un ābele. Cilvēka
dzīves ritums līdzīgs koka mūžam.
Vīrs piedzimst kā ozols, un kā
ozols mūžu nodzīvo, bet sieviete
ar gadiem pārtop ābelē – mātes
kokā, jo viņa nes augļus. Māte ir kā
ābele, un ābele ir kā māte. Pie tās
stumbra, zem tās maigajiem, baltajiem ziediem patvērumu meklē
bārenīte.
Saka – Latvija ir spēkozolu
zeme. Šiem kokiem ir visstiprākā,
plašākā un dziļākā sakņu sistēma,
kas var sasniegt pat 50 m dziļumu
no milzeņa stumbra. Ozoliem ir
visstiprākās un cietākās zaru rokas, vissmagākā koksne, kā arī
visbiezākā miza. Tiem ir vissīvākā
sula, un arī tāpēc ozoli dzīvo
visilgāko mūžu. „Vīrs kā ozols”,
„Stalts kā ozols”, „Stiprs kā ozols”

– šādi epiteti tautas apziņā ir bijuši
vienmēr. Tautas dziesmās un senajos ticējumos ozols simbolizē tautu dēlu un stipru vīru, tādēļ šūpuli,
šūpuļa līksti un pirmās pirtsslotas
zēnam gatavo no ozola. Vasaras
saulgriežos līgotāji vij ozolzaru
vainagus un liek tos galvā Jānim, ar
ozolzariem pušķo mājas, pajūgus
un automašīnas. Mūsdienās ozola
zari rotā Latvijas Republikas valsts
ģerboni. Ozola lapa Latvijā ir īpaši
aizsargājamo dabas teritoriju simbols.
Savukārt liepa ir latviešu tautas sievišķības simbols. No viena
hektāra liepu meža vasarā var iegūt
tonnu medus. Bites kārēs ienes gan
liepu ziedu medu, gan liepu lapu
medu. Izvēloties šo koku stāstus,
veidojām lielkoncerta scenāriju un
noformējumu.
Lai skaisti mums svētku kopā
būšanas brīži!

izzina, kopj un iedzīvina tautas
dejas tradīcijas brīvā un radošā
veidā. Festivāls iecerēts plašs un
daudzveidīgs – kopīgas tikšanās
un sadancošanās, labdarības
koncerti Balvu pansionātā, Kubulos un Vīksnā, meistardarbnīcas,
dalībnieku gājiens, atklāšanas
koncerts Rugājos, festivāla lielkoncerts Balvu brīvdabas estrādē
un noslēguma koncerts Viļakā,
vairāki danču vakari.
Liels paldies visiem, kas atbalsta šo pasākumu, un lai mums
visiem izdodas šīs trīs dienas, lai
tās paliek atmiņā!
Agris Veismanis
Festivāla „Eima, eima!”
mākslinieciskais vadītājs

Lubānas novada jauniešu
deju kolektīvs „Žuburi” darbojas
jau vairāk kā 10 gadus. Labprāt
piedalās dažādos pasākumos,
koncertos, festivālos. Ir nesuši Lat-

vijas vārdu pasaulē, piedaloties
festivālos Beļģijā, Francijā, Čehijā.
Kolektīva vadītāja - Laila
Ozoliņa.

Ilga Oplucāne
Lielkoncerta „Sader liepa ar
ozolu” režisore

Sveiciens visiem festivāla „Eima, Nāc uz
meistarklasi!
eima!” dalībniekiem!
Balvu puse ir unikāla teritorija Latvijas ziemeļaustrumos
ar atšķirīgu dialektu, ierašām un
vēsturisko mantojumu, kurā tiek
koptas etnogrāfiskās un mūsdienu
kultūras tradīcijas. Viens no Balvu
novada kultūras nozares darbības
programmas
prioritārajiem
tradicionālajiem pasākumiem ir
Starptautiskais tautu deju festivāls
„Eima,eima”, kurš notiks jau ceturto reizi un ir guvis atpazīstamību
visā valstī.
Festivāli „Eima, eima” un
„Sudmaliņas” ir vienīgie starptautiskie festivāli tradicionālās tautu
dejas jomā Latvijā, kuru mērķi ir
pulcēt kopā Latvijas un dažādu
pasaules valstu dejotājus, kuri

Jauniešu deju kolektīvs „Žuburi”

IV Starptautikā tautu deju
festivāla „Eima, eima” ietvaros Balvu
Novada muzejā 1. un 2.jūlijā pulksten 11.00 notiks Ivetas Gabrānes
meistarklase par Ziemeļlatgales
tautas tērpu, tā izgatavošanas un
valkāšanas tradīcijām.
Meistardarbnīcas laikā būs
apskatāmi dažādu laika posmu
Ziemeļlatgales goda tērpi, tiks
stāstīts par tautas tērpa atsevišķām
detaļām, to darināšanu un
valkāšanas tradīcijām. Kopā ar
studijas „Austreņa” rokdarbniecēm
un Baltinavas vidusskolas aušanas
pulciņa bērniem jebkurš interesents
varēs
piedalīties
praktiskās nodarbībās jostu un
rakstaino audeņu aušanā, vainaga
darināšanā un strīpaino brunču
aušanā.

Tautas deju ansamblis „Lubāna”
TDA „Lubāna” šogad svin 30
gadu jubileju. Labprāt piedalās
dažādos pasākumos, koncertos,
festivālos. Ir nesuši Latvijas vārdu
pasaulē, piedaloties festivālos
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Lielbritānijā, Bulgārijā, Austrijā,
Čehijā, Moldovā.
Kolektīva
vadītāja - Laila
Ozoliņa.
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Tautu deju kolektīvs „Srem” no Serbijas

Rēzeknes novada Feimaņu pagasta KN JDK „Vīmyns”

Tautu deju kolektīvs „Srem” no
Jakovas Serbijā tika dibināts 1948.
gadā.
Tautu deju kolektīvs „Srem”
ir uzvarējis un kļuvis atpazīstams
daudzos valsts mēroga konkursos un pasākumos. Lai atzīmētu
kolektīva 60.gadadienu, 2008.
gada jūnijā kolektīvs organizēja
vērienīgu festivālu „Great Hall of

Feimaņu pagasta KN JDK
„Vīmyns” ir dibināts 2008. gada 12.
decembrī.
Priecē fakts, ka deju kolektīvā
„Vīmyns” dejo jaunieši, kuri paši ir
atraduši ceļu pie latviešu tautas dejas
kultūras, uzņēmušies iniciatīvu un
aktīvi darbojas tās pārmantojamībā
un tālāknodošanā. Par tradīciju ir
kļuvusi piedalīšanās jaunrades deju
konkursos, kuros ir gūti labi rezultāti
un atzinības. Kolektīva misija ir
latgaliešu mentalitātei raksturīgo
deju veidošana un apguve.
Kolektīva vadītājs - Guntis Tjarvja.

Sava” Centrā, savukārt 2013.gadā,
atzīmējot 65.gadadienu, notika
krāšņs koncerts Operas un teātra
namā „Madlenianum”.
Kolektīvs ir piedalījies daudzās
ārvalstu tūrēs – Francijā, Grieķijā,
Holandē, Portugālē, Ungārijā,
Vācijā, Ukrainā, Turcijā, Polijā,
Bulgārijā, Maķedonijā, Slovēnijā,
Kiprā.

Deju ansamblis „Daiļrade” no Rīgas

„Rakonca” tautu deju kolektīvs no Slovākijas
„Rakonca” tautu deju kolektīvs
tika dibināts 1995.gadā Slovākijas
pilsētā Filakovo, kas atrodas netālu
no Slovākijas – Ungārijas robežas.
Šis reģions ir bagāts ar
tautiskajām tradīcijām, atsevišķi
reģioni attīsta savu mūzikas un
mākslas kultūru, un kolektīva galvenais mērķis ir to visu saglabāt un
parādīt uz skatuves.

Grupā ir 50 dejotāji vecumā
no 13-24 gadiem, un kolektīvs
uzstājas 20-25 reizes gadā, tai
skaitā arī dažādos konkursos un
festivālos, kur sasniegti augsti
rezultāti. Kolektīvs ir uzstājies arī
ārzemēs – Ungārijā, Rumānijā,
Turcijā, Austrijā, Bulgārijā, Polijā un
Serbijā.

„Daiļrade”
ir
viens
no
vadošajiem
Latvijas
deju
ansambļiem, kurš novērtēts ar
augstiem
panākumiem
deju
konkursos un tautas deju skatēs,
kā arī pārstāvējis Latviju dažādos
visaugstākā līmeņa pasākumos
ārzemēs, kā, piemēram, Latvijas prezidentūras organizētajos
pasākumos Vācijā un Ķīnā. Kopš
dibināšanas
brīža,
„Daiļrade”
ir piedalījusies visos Vispārējos
latviešu Dziesmu un Deju svētkos,
kā arī 2013.gada svētkos kļuvusi par
finālkonkursa laureātu, iegūstot
1.vietu valstī.
Kolektīvs par būtisku uzskata ne
tikai dejas mākslinieciskās kvalitātes
celšanu profesionālu dejas pedagogu vadībā, bet caur latviešu
nācijas vērtībām un identitāti
cenšas veicināt cilvēkos vienotības
sajūtu, savas patības apzināšanos,
savas kultūras attīstīšanu.
Kolektīva
mākslinieciskā
vadītāja - Iveta Pētersone-Lazdāne,

pedagogi: Konstantīns Koļesņikovs
un Vladimirs Ponomorjovs, kon-

certmeistare Sarmīte Plaude.

Tautu deju un dziesmu ansamblis “Keblowo” no Polijas

Ansamblis „Portáš“ no Čehijas
1983. un 1984.gadā entuziastu grupa no Jasennas
prezentēja Ziemassvētku prog
rammu ar tradicionālajām dejām
un paražām, programma guva
panākumus, tādēļ arī radās ideja atjaunot folkloras ansambli
Jasennā, kur tas bija aktīvs no 1946.
līdz 1951.gadam.
1985.gadā ansamblim tika
piešķirts nosaukums „Portaš“, un
tas bija sākums Walachia reģiona
folkloras popularizēšanai.
Kolektīvs neskaitāmas reizes ir
uzstājies Čehijā, kā arī pabijis 13 Eiropas valstīs.
Jasenna ir ciemats ar 1000
iedzīvotājiem Walachia reģiona
dienvidos,
Čehijas
austrumu
daļā. Ciemats pirmo reizi avotos
minēts 1481.gadā, un tas veidojies
kā mazo zemnieku ciemats. Šajos

laikos radušās dziesmas un dejas
arī ir ansambļa „Portáš” repertuāra
bāze.
Brīnišķīgā lauku ainava un
Walachia reģiona iedzīvotāju
grūtie dzīves apstākļi atspoguļojas
nacionālajā folklorā. Festivāla
programmā ansamblis demonstrēs
2 deju tipus. „Točená” ir vecākā
tautu deja no 17. gadsimta. Pirmajā
daļā dejotājs dzied, bet otrajā daļā
mūzika atkārtojas un pāris dejo
kopā vai arī sieviete griežas un
vīrietis veic lēcienveidīgu solo deju
apkārt sievietei. Jaunākas dejas ir
no 18. un 19.gadsimta. Šī ir atraktīvā
priekšnesuma daļa. Horeogrāfi
ir
ansambļa
iepriekšējais
mākslinieciskais vadītājs Josef Londa un pašreizējais mākslinieciskais
vadītājs Eva Kovářová. Kolektīvu
pavada grupa.

Tautu deju un dziesmu ansam
blis “Keblowo” tika dibināts 1975.
gadā, un tajā darbojas aptuveni 120
cilvēki piecās vecuma grupās.
Ansamblis ir uzstājies ne tikai savā valstī, bet arī ārpus valsts
robežām: Francijā, Luksemburgā,
Itālijā, Vācijā, Čehijā, Bulgārijā,
Ukrainā, Ungārijā, Maķedonijā,
Nīderlandē, Austrijā, Rumānijā un
Honkongā.
Tāpat ansamblis ir saņēmis
daudzus apbalvojumus, no kuriem „Keblowo” visvērtīgākā ir Polijas Kultūras ministrijas balva par
Polijas kultūrvēstures mantojuma
saglabāšanu.
Ansambļa komanda: ansambļa
vadītāja un horeogrāfe - Sylwia Kotlarska, horeogrāfs - Dariusz Wnuk,

dziedāšanas pasniedzējs - Jarosław
Świrszcz, koncertmeistare - Krzysztof Olszewski.
Festivālā
„Eima,
Eima!”

piedalīsies ansambļa jauniešu grupa vecumā no 15-20 gadiem.

Tautu deju kolektīvs “Kannel” un tautu deju kolektīvs “Siisik” no
Igaunijas
Tautu deju kolektīvs “Kannel” no Igaunijas savu darbību
sāka 1983.gadā. Kolektīvā dejo
dzīvespriecīgas
sievietes
un
vīrieši, kuri savā brīvajā laikā vēlas
sanākt kopā un baudīt dejošanu
un dziedāšanu. Grupas mērķis ir
saglabāt un popularizēt Igaunijas
tradicionālo kultūru. Deju grupa
ir uzstājusies daudzos koncertos
Igaunijā, kā arī prezentējusi sevi
Spānijā, Somijā, Ķīnā, Francijā,
Ēģiptē, Austrijā, Krievijā un arī
Latvijā.
Deju grupa „Kannel” ļoti bieži
uzstājas kopā ar kapelu „Kannel”, kura tika dibināta 1994.gadā
un spēlē tradicionālo igauņu
folkmūziku. Kapela spēlē arī
vienatnē, piedaloties gan privātos
pasākumos, gan festivālos Igaunijā
un arī ārzemēs.
Tautu deju grupa „Siisik” no
Igaunijas pilsētas Vōru dibināta
1990.gadā Marianne Jaanson
vadībā. Deju grupa ir piedalījusies
vairākos valsts mēroga festivālos

un dažādos konkursos ieguvusi
augstus panākumus. Deju grupa
uzstājas gan ar tradicionālām tautu
dejām, gan arī ar stilizētām dejām.
Kolektīvs ir uzstājies gan daudzviet Igaunijā, gan ārpus valsts
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robežām, kā arī vasarās piedalās
deju nometnēs.
Vairāk par kolektīvu http://
kannel.org.ee/en/.
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Briežuciema pamatskolas skolēni apmeklē Aglonu un Daugavpili
Nu
jau
vairākus
gadus
Monreālas Latviešu sabiedriskais
centrs organizē ekskursiju projektu konkursu „Pētīsim un izzināsim
Latvijas vēsturi'”, kura mērķis ir
sekmēt Latvijas vēstures un Latvijas kultūras iepazīšanu mācību
ekskursijās.
Konkursa
uzdevumi ir dot iespēju organizēt
izzinošas/pētnieciskas ekskursijas
uz dažādiem Latvijas muzejiem,
vēstures un kultūras pieminekļiem,
kā arī ar vēsturiskiem notikumiem
saistītām vietām.
Briežuciema pamatskolas 22
skolēni un 2 skolotājas 25.aprīlī
devās ekskursijā uz Aglonu un
Daugavpili. Pirmā pieturas vieta
bija II Pasaules kara muzejs Aglonā.
Tā kā Aglonā ieradāmies nedaudz pirms noteiktā laika, tad
izmantojām iespēju apmeklēt
baziliku un uzticēt Dievmātei savas rūpes. Atpakaļceļā uz muzeju
apskatījām arī karaļa Mindauga
skulptūru
bazilikas
sakrālajā
laukumā. Ap 1200.gadu dzimušais
Mindaugs bija Lietuvas valdnieks
un karalis, kurš pazīstams ar Lietuvas zemju apvienošanu vienotā
valstī un cīņu pret Zobenbrāļu ordeni. Savukārt ar Aglonu viņu, kā
vēsta leģenda, saistot sieva Marta,
kas cēlusies no dižciltīgas latgaļu
dzimtas – viņa bijusi Madalānu
pils ķēniņa meita. Tiek uzskatīts,
ka Mindaugs, kuru nogalinājuši
sazvērnieki, kad viņš 1263. gadā
bija ceļā uz Aglonu, varētu būt
apglabāts zem Aglonas bazilikas,
kur 13. gadsimtā bija kapulauks.
Saklausīt II Pasaules kara atbalsis izdodas ikvienam Aglonas Kara muzeja apmeklētājam.
Ekspozīcijas īpašnieks Valdis Tumovs daudzus gadus meklējis,
pētījis, pircis un mainījis lietas, kas
tagad ir tikai baiss atgādinājums
par tā laika notikumiem. Vācu un
krievu armijas ieročus – šautenes,
automātus, pistoles, munīciju un

granātas, dažāda veida durkļus,
abu karojošo pušu karavīru
formastērpus,
abu
lielvalstu
vadoņu portretus, karavīru lietotos
sadzīves priekšmetus un daudz ko
citu var apskatīt šajā muzejā.
Ja vecākus cilvēkus saista
daudz un dažādi sīkie ekspozīcijas
priekšmeti, tad bērni uz nebēdu
izklaidējas uz vācu armijas motocikla, kurš novietots pašā izstāžu
zāles centrā. Turpat ir arī ložmetējs,
kuru var ne tikai apskatīt, bet arī
aptaustīt. Uzliekot galvā karavīru
cepures
vai
aizsargķiveres,
muzeja apmeklētāji šeit labprāt
fotografējas. Nākotnē paredzēts,
ka apmeklētāji varēs ietērpties
arī karavīru formastērpos. Mūsu
grupiņai muzeja īpašnieks Valdis
daudz stāstīja par II Pasaules kara
nezināmajām lietām – par to, kas
nav rakstīts mācību grāmatās.
Skolēniem bija jāparāda arī savas
zināšanas par Latvijas un pasaules
vēsturi un jāatbild uz vairākiem
āķīgiem jautājumiem. Skolēni
uzzināja daudz jauna gan par
karojošo lielvalstu vadoņiem – Hitleru un Staļinu, gan par abu armiju
bruņojumu un ekipējumu, gan par
visdažādākajiem ieročiem. Tagad
ir skaidrs, kas ir „maujošā govs” –
nāvi nesošs visbaisākais II Pasaules
kara ierocis. Skolēniem bija iespēja
apskatīt daudzas un ļoti dažādas
lietas, skatīties videofragmentus
muzeja televizorā un klausīties
kara gadu dziesmas.
Tālāk mūsu ceļš veda uz
Sventes muižu, kur apskatījām
kara tehnikas ekspozīciju. Militārās
kara tehnikas muzeja ekspozīcija
ir unikāla ar to, ka kolekcijā esošie
objekti atrasti bijušo kauju laukos. Padomju armijas militārā
tehnika ir prasmīgi restaurēta –
atsevišķus eksponātus ir iespējams
arī iedarbināt un izmantot
demonstrējumiem. Tiek uzskatīts,
ka ekspozīcijā esošie tanki ir ne-

daudzie tik labi saglabājušies šāda
veida eksponāti Eiropā. Muzejā var
apskatīt: padomju armijas tankus –
vidējo tanku T-34 un smagos tankus
IS-2 un IS-2M, kas nosaukti par
godu Staļinam; bruņotas desanta
izlūkmašīnas BRDM-2 un BRDM1;militāros transportlīdzekļus Jeep
Willys un GAZ-67; pašgājējus; lielgabalus un citas tehnikas vienības.
Skolēni ar lielu interesi
apskatīja šos tehnikas brīnumus.
Mūsu kopīgais secinājums bija
viens – nedod Dievs kādreiz dzīvē
reāli satikties ar šādu tehniku. Būtu
neaprakstāmi bail.
Daugavpils pilsētā apskatījām
unikālu objektu – Daugavpils
skrošu rūpnīcu. Ieroču un
munīcijas ražošana vienmēr tiek
saistīta ar zināmu slepenību un
noslēpumainību, tāpēc tik lielu

interesi ir izpelnījusies Daugavpils
skrošu rūpnīca, kas dibināta 1885.
gadā. Rūpnīca ir vecākā munīcijas
ražotne Ziemeļeiropā. Vienīgā
šāda veida rūpnīca Baltijā, un
viens no vecākajiem industriālā
mantojuma objektiem Latvijā.
Rūpnīcā atrodas Eiropā vienīgais
strādājošais svina liešanas tornis.
Rūpnīca piedāvā iespēju apskatīt
vēsturisko ekspozīciju, skrošu
liešanas cehu, uzkāpt tās unikālajā
37 m augstajā tornī, zem kura atrodas 19 m dziļā dzesēšanas aka.
No rūpnīcas torņa paveras skats
uz slaveno Daugavpils Baznīcu
kalnu, pilsētas centru un tālumā
esošajiem cietokšņa vaļņiem.
Munīcijas rūpnīca ir galamērķis
daudziem pašmāju un ārvalstu
tūristiem, kas vēlas šodien sajust
unikālo 19. gadsimta atmosfēru

un iepazīt senās iekārtas darbībā.
Pēc rūpnīcas apskates, ikvienam
bija iespēja izmēģināt saražoto
produkciju rūpnīcas šautuvē.
Skolēni ar lielu interesi klausījās ekskursijas vadītāja Pāvela stāstījumu
par skrošu liešanas vēsturi gan
pasaulē, gan Daugavpilī, skatīja
videofilmiņu par skrošu liešanas
procesu rūpnīcā. Bija iespēja arī
pašiem paturēt rokā gan dažas
skrotis, gan nelielu maisiņu, kurš
bija ļoti smags. Bija iespēja doties ekskursijā pa rūpnīcu, ieelpot un sajust pagātnes un skrošu
smaržu, klausīties rūpnīcas mašīnu
troksnī un visbeidzot – izmēģināt
roku mērķa šaušanā. Bija visīstākā
satikšanās ar pagātni.
Marita Kušnire
Briežuciema pamatskolas
skolotāja

Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola - skola Tavai nākotnei!
Katru pavasari pie Balvu
Profesionālās un vispārizglītojošās
vidusskolas
(BPVV)
uzliesmo
baltās kastaņsveces, kas simboliski
iemirdzas arī skolas karogā un
rosina tiekties uz pilnību. Skolas
ikdiena ir piesātināta ar radošumu,
jaunatklāsmi un izaicinājumiem.
Jaunajā mācību gadā uzsākam
īstenot vēl vienu trīsgadīgo
profesionāli orientētā virziena
izglītības programmu – „Valsts
aizsardzības mācība”, ko atbalsta
Aizsardzības ministrija, nodrošinot
materiālo bāzi. Programmas mērķis
ir veicināt izglītojamo interesi par
dienestu Nacionālajos bruņotajos
spēkos, nostiprināt pilsonisko
apziņu, un palīdzēt audzēkņiem
veiksmīgi iekļauties darba tirgū,
veidot savu karjeru.
Skola piedāvā 4 vispārējās
vidējās izglītības programmas:
pamatizglītības (no 7. klases),
vispārizglītojošā virziena dienas un
vakara (maiņu), kā arī neklātienes
programmu.
Pievilcīgas
un
saturīgas ir profesionālās izglītības
programmas:
„Tērpu
stila
speciālists” (4 gadi, stipendija),
„Būvizstrādājumu izgatavošana”
(4 gadi, stipendija), „Būvdarbi”
- jauniešiem no 17-29 gadiem (1
gads, stipendija), „Bērnu aprūpe”
- jauniešiem ar vidējo izglītību (1,5
gadi, stipendija).
Balvu
Profesionālās
un

vispārizglītojošās
vidusskolas kolektīvs patiesi lepojas
ar panākumiem, kas vērsti uz
mācību kvalitāti, un iegūtajām
prasmēm, kas nodrošinās mūsu
skolēnu labklājību. Augsti sasniegumi konkursos ir izglītības prog
rammas „Tērpu stila speciālists”
audzēknēm,
kuras
sagatavo
pasniedzējas A. Matule un A. Jansone. Skolai ir laba sadarbība ar
uzņēmējiem no Balvu, Rēzeknes
novadiem, arī no Rīgas („Burda salons”, „Kokpārstrāde 89”, RSEZ SIA
„Verems” u.c.), kuri veicina prakses
vietu nodrošināšanu audzēkņiem
un pilnveido skolēnu redzējumu
nākotnes profesijas izvēlē. Esam
gandarīti par veiksmīgi uzsākto
sadarbību un aktivitātēm ar
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju.
Skolas vārds ir izskanējis
starptautiskajā līmenī ne tikai
tērpu dizaina konkursos, bet arī
projektu „Comenius” un „Erasmus+” ietvaros. Šajā mācību gadā
pedagogi ir ieguvuši starptautisko
pieredzi Vācijā, Spānijā, Itālijā,
Čehijā, bet vasarā 5 audzēkņi kopā
ar skolotāju M. Deņisovu vienu
mēnesi mācīsies un strādās Anglijā.
Mācību procesa laikā mūsu
audzēkņi
apgūst
iemaņas
uzņēmējdarbībā, dibinot savus
skolēnu mācību uzņēmumus.
Skolotāja V. Muzaļevska kopā
ar skolēniem veiksmīgi darbo-

jas biznesa biedrības „Junior
Achievement Latvija” praktiskās
izglītības programmās un Latvijas
uzņēmējdarbības
un
menedžmenta
akadēmijas
projektā „Esi līderis!”, kā arī gūst
panākumus konkursos „Esi drošs
- neesi pārdrošs” u.c. Skolēnu
brīvdienās notiks skolēnu nometnes „Kusties vesels!“ un „Jauno uzņēmēju skola”, kas sekmēs
skolēnus kļūt par potenciālajiem
darba devējiem.
Skolas kolektīvs saņem lielu atbalstu no Balvu novada pašvaldības

– par pašvaldības līdzekļiem
renovēts
skolas
internāts,
apmaksāta
dzīvošana
skolas
internātā, nodrošināts launags un
brokastis, kā arī skolēniem līdz
10. klasei piešķirtas brīvpusdienas
(ieskaitot 1. kursu). Kursu audzēkņi
saņem pašvaldības stipendiju, tiek
apmaksātas mācību ekskursijas.
Skola ir pateicīga sadarbības partneriem Zviedrijā, biedrībai „Velku
biedrība”, kas audzēkņiem maksā
stipendijas 80,00 EUR apmērā.
Priecē vecāku ieinteresētība
par skolas attīstību, pozitīvā
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sadarbība, skolas vecāku padomes
ieguldījums.
Balvu
Profesionālās
un
vispārizglītojošās
vidusskolas
skolotāji ikdienas darbā rūpējas, lai
skolēni ne tikai iegūtu zināšanas,
bet arī izjustu cilvēkmīlestību,
cieņu, sirsnību un piederību savai skolai, pilsētai, valstij. Skolā
tiek ieaudzināta darba kultūra un
atbildības sajūta.
Mūsu skola - veiksmīga izvēle
Jūsu nākotnei!
Biruta Vizule
BPVV direktore
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Balvu Valsts ģimnāzijas ekskursija „Pētīsim un izzināsim
Latvijas vēsturi!”
Jau otro gadu Balvu Valsts
ģimnāzija
veiksmīgi
piedalās
Monreālas Latviešu sabiedriskā
centra atbalstītajā skolas ekskursiju projektu konkursā „Pētīsim
un izzināsim Latvijas vēsturi”, kura
mērķis ir sniegt iespēju 5. - 8. klašu
skolēniem izzināt Latvijas vēsturi
un kultūru mācību ekskursijās.
Vēstures skolotāja Mudīte
Stepanova 7.a klasi iepazīstināja ar
konkursa nolikumu un, atbilstoši
mācību grāmatas saturam, bija
jāizstrādā ekskursijas maršruts.
Šinī mācību gadā Latvijas vēstures
stundās skolēni apguva tēmu „Livonija”, uzzināja, ka Latvijas un
Igaunijas vēsture viduslaikos ir Livonijas vēsture, jo Livonija apvie
noja vairākas valstiņas, no kurām
lielākās bija Livonijas ordeņa
valsts un Rīgas arhibīskapija. Ekskursijas maršrutu: Balvi – Limbaži
– Salacgrīva - Ainaži - Staicele Valmiera – Balvi, izveidojām, lai
iepazītu Vidzemi, jo liela tās daļa
ietilpa Rīgas arhibīskapijā, arī
mūsu, Balvu novads. Limbažos
pārmaiņus atradās arhibīskapa
rezidence. Limbaži ietilpa Hanzā,
bet Salacgrīva 1368.gadā minēta
kā Livonijas arhibīskapa osta.
Salacgrīvai un Balviem pilsētas
tiesības piešķirtas 1928. gadā.
Vidzemē meklējami latviešu tautas atmodas sākumi, arī latviešu
pirmās jūrskolas izveide, tāpēc
viens no ekskursijas mērķiem bija
iepazīties ar latviešu jūrniecības
vēsturi. Skolēniem pēc ekskursijas
bija jāizveido foto stāsts „Ceļojums
pa Vidzemi caur gadsimtiem”, kurā
tika izmantotas savas fotogrāfijas
no ekskursijas, kurās ir izzinoša
informācija par redzēto objektu,
un bija jāizvirza hipotēze par
kādu noslēpumu redzētajās pilīs.
Mūsu projekts tika atbalstīts, un
piešķirtais finansējums tika iztērēts
transporta izdevumu apmaksai.
Ekskursija sākās Limbažos.
Patīkama bija tikšanās ar mūsu
gidi Līgu Andersoni, kura savulaik bijusi Balvu Valsts ģimnāzijas
skolotāja, bet tagad ir Limbažu
muzeja darbiniece. Pabijām vi
duslaiku pilsdrupās ar skatu torni.
Pils ir viena no senākajām Latvijas
fortifikācijas aizsardzības būvēm.
Pils vārtu tornis ir vienīgais Latvijā,
kur saglabājušies unikālie vārti
ar paceļamo restu fragmentiem.
Galvenajos vārtos saglabājušās
vairākas nozīmīgas gotikas perioda
detaļas. Pagrabstāvā aplūkojām
vienīgo saglabājušos telpu pilī.
Vēlāk devāmies uz Limbažu muzeju, kur gides vadībā iepazināmies
ar ekspozīciju, kas veltīta Latvijas
valsts himnas autoram Baumaņu
Kārlim.
Limbažu
vēsturiskajā
centrā ar interesi aplūkojām
pieminekli
Baumaņu
Kārlim,
kas atklāts 1998. gada 16.maijā
sakarā ar Limbažu 775 gadu jubileju. Skolēniem ļoti patika vecais
ugunsdzēsēju depo, kur izvietota
Limbažu muzeja atklātā krājumu
glabātuve. Depo tornī saglabātās
oriģinālās kāpnes un stiklotās
grīdas radīja ekstrēmas izjūtas,

bet pa piektā stāva lodziņiem
pavērās jauki skati uz vecpilsētas
centrālo daļu. Ekskursantiem īpaši
patika tas, ka varēja ietērpties
ugunsdzēsēju tērpos, uzlikt maskas, sēsties ugunsdzēsēju mašīnā,
aptaustīt seno laiku mantas. Atva
doties no gides, skanēja „Daudz
baltu dieniņu” viņas dzimšanas
dienā.
Tālāk ceļš veda uz Salacgrīvu.
Apdzīvotās vietas attīstība ir saistīta
ar tās atrašanos pie kuģojamas
upes. Jau 5. - 6. gs. pie Salacas
grīvas bijusi lībiešu apmetne Saletsa. 1226. gadā Salacas labajā
krastā uzcelta bīskapa Alberta
bruņinieku pils. Ap pilskalnu vēl
tagad redzams, kur bijis kanāls pa
kuru braukuši kuģi.
Līdz 19. gs. vidum Salacas novads bija nomaļš Vidzemes nostūris
un no pārējās Vidzemes bija
nošķirts ar lieliem mežu masīviem.
Salacgrīvas miesta veidošanās
saistāma ar piekrastes kuģniecības
attīstību Rīgas līcī. Salacas grīvā no
laukakmeņiem izbūvēja molu un
padziļināja upes gultni, tas ļāva
ostā līdzšinējo liellaivu vietā iebraukt arī kuģiem. Salacgrīva kļuva
par nozīmīgu Ziemeļvidzemes
ražojumu – labības, linu, bet īpaši
kokmateriālu
–
pārkraušanas
vietu
tālākai
transportēšanai,
galvenokārt uz Rīgu un Pērnavu.
Gada laikā ostā ienāca 150 – 200
kuģi. Salacgrīvas ostai ir sena
vēsture. Jau 1368. gadā vēstures
avotos tā minēta kā Livonijas
arhibīskapa osta. Laika gaitā tā ir
kļuvusi par nozīmīgu importa un
eksporta ostu Ziemeļvidzemē.
Ostas pārvaldnieks stāstīja, ka
pašreiz Salacgrīvas ostā notiek aktīva darbība, pārkraujot
dažādas importa un eksporta
kravas. Kuģi no Salacgrīvas ostas
transportē kravas uz daudzām Baltijas un Ziemeļu jūras ostām. Pašu
pilsētu iepazinām pēc TIC kartēm
„Orientējies Salacgrīvā!”, vienlaikus veicot uzdevumus (piem., cik
sprīžu gara ir Jūras akmens gludā
virsma
promenādē?).
Sekoja
skaists atpūtas brīdis pie jūras.
Lai iepazītos ar jūrniecības
vēsturi, devāmies uz Ainažiem
– senu lībiešu zvejnieku ciemu.
Ciems bijis tik vientuļš, ka lībiešu
zvejnieki savā valodā to nosauca – Ainagi (Vientuļais), vēlāk
to sauca arī par Ainažiem. Gide
iepazīstināja ar Ainažu vēsturi,
ievērojamām personībām, ēkām,
krāšņiem kokgriezumiem rotāto

kapteiņa Veides pili, kapteiņa
Miķelsona
dzimtas
akmens
namu, bākām, to nozīmi. Ainažu
jūrskolas muzejā gide atvēra veco
jūrnieku lādi, kurā vienīgās zāles
pret visām kaitēm uz buru kuģiem
bija ruma blašķīte, spieķis no zivs
mugurkaula, kapteiņa apkaklīšu
kārbiņa, pīpe, kortiks. Klases telpā
pie tāfeles novietota paša jūrskolas
priekšnieka, pēc tautības zviedra,
kapteiņa Kristiāna Dāles vaska
figūra, kā arī daudz senu fotogrāfiju.
Uzzinājām arī kā piekrastes zvej
nieku ciemos būvēja senos bu
riniekus. Muzeja dārzā aplūkojām
seno enkuru kolekciju, Krišjāņa
Valdemāra krūšutēlu. Neaizmirstama bija pastaiga līdz vecajai ostas
vietai - Ziemeļu molam, aiz kura
jau sākās Igaunija.
Staicelē apskatījām futbola
centru, uzzinājām, ka šeit ir vienīgā
specializētā vidusskola Latvijā ar
futbola novirzienu. Staicele, kā
strādnieku ciemats, sāka veidoties
1893. gadā, jo 1897. gadā aizsākās
Baltijas papīra un papes fabrikas
celtniecība. Staiceles papīrfabrika
ar vēsturisko dzīvojamo apbūvi
iekļauta
Valsts
aizsargājamo
kultūras pieminekļu sarakstā kā
vietējas nozīmes pilsētbūvniecības
piemineklis. Aplūkojām vēsturiskā
Staiceles simbola stārķa mītnes vie
tu, kurā katru gadu mitinās stārķi,
ieklausījāmies leģendā par Stazeli sievieti - pārcēlāju, šķērsojām trošu
tiltu pār Salacu, Audēju namiņā
sēdāmies pie stellēm, lībiešu
muzejā „Pivalind” (tulk. svētais
putns) izzinājām Staiceles saistību
ar Metsepoles lībiešu teritoriju,
vēsturi, tradīcijām, aplūkojām
digitālo karti ar 600 lauku sētu
vēsturi. Skolēniem darba lapās bija
jāieraksta 5-10 atslēgas vārdi par
redzēto Staicelē. Tālāk ceļš veda uz
Valmieru, kur aplūkojām Livonijas
ordeņa pilsdrupas, priecājāmies
par brīnišķīgajām pilsētas ainavām,
kas pavērās no Valmieras Sv.
Sīmaņa baznīcas torņa.
Sirsnīgs
paldies
projekta
organizatoriem – nodibinājumam
„Vītolu fonds” un mecenātam
- Monreālas Latviešu sabiedriskajam centram, par iespēju
skolēniem nostiprināt Latvijas
vēstures stundās gūtās zināšanas,
apmeklējot klātienē mūsu skaistās
Latvijas vietas, izzinot to vēsturi.

bet diplomu tubas spēlē saņēma
Aleksandrs Samoiļenko (sk. Jānis
Budevičs, koncertmeistars Viktors
Bormanis).
Iegūtās vietas kopsummā veidoja 14 punktus, kas bija augstākais
rezultāts.
Labus
rezultātus
kopsummā uzrādīja arī Ķekavas
Mūzikas skolas un Ādažu Mākslas
un mūzikas skolas audzēkņi,
iegūstot 12 punktus.
Arnolda Skrides piemiņas

rezultātus – klavierspēlē 3. vie
tu ieguva Mārtiņš Lāpāns (sk. Lija
Ivanova), vijoles spēlē 2. vie
tu
ieguva Evelīna Pipcāne (sk. Zoja
Zaharova, koncertmeistare Jeļena
Agafonova), flautas spēlē 3. vie
tu ieguva Agnese Ieva Lipska (sk.
Vladimirs Bondarenko, koncertmeistars Viktors Bormanis), trom-

balva notika jau sesto gadu un
šajā gadā šo balvu saņēma Balvu
Mūzikas skola, iegūstot 2000 EUR
lielu naudas balvu.
Koncertcikls-konkurss
„Ta
lants Latvijai” iedibināts jau 1991.
gadā un katru gadu visa mācību
gada garumā šajā konkursā tiekas
vairāk nekā 300 bērni – spožākie
jaunie talanti no dažādām Latvijas
mūzikas skolām.
APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2016.gada 9.jūnija
lēmumu (sēdes prot. Nr.9, 31.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Balvos
2016.gada 9.jūnijā

Nr.18/2016

GROZĪJUMI 2015.GADA 12.MARTA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS
NR.11/2015 „MĀJAS (ISTABAS) DZĪVNIEKU TURĒŠANAS NOTEIKUMI
BALVU NOVADĀ”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 10.punktu,
2006.gada 4.aprīļa Ministru kabineta noteikumu
Nr.266 „Labturības prasības mājas (istabas)
dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un
demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa
apmācībai” 13.punktu.
Izdarīt Balvu novada Domes 2015.gada 12.marta saistošajos noteikumos Nr.11/2015 „Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Balvu
novadā” šādus grozījumus:
1. svītrot saistošo noteikumu 1.3.4. apakšpunktā vārdus “noteikt
ikgadējās dzīvnieku turēšanas nodevas apmērus, to iekasēšanas kārtību;
2. svītrot saistošo noteikumu 2.3. un 2.4. punktu;
3. izteikt saistošo noteikumu 3.1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
“3.1.1. turēt tikai vakcinētus Mājas dzīvniekus un reģistrētus mājas (istabas) suņus”;
4. svītrot saistošo noteikumu 3.1.2. un 3.1.5. apakšpunktu;
5. svītrot saistošo noteikumu 3.1.6. apakšpunktā vārdus “un uzpurņa”;
6. aizstāt saistošo noteikumu 3.3. punktā vārdus “Balvu novada
pašvaldības Mājas dzīvnieku reģistrā” ar vārdiem “Lauksaimniecības datu
centra Mājas (istabas) dzīvnieku datu bāzē”;
7. svītrot saistošo noteikumu 3.4. un 3.5. punktu;
8. svītrot noteikumu 5.6. punktu;
9. izteikt saistošo noteikumu 6.2. punktu šādā redakcijā:
“6.2. Visiem Mājas dzīvnieku, kuru turēšanas vieta ir Balvu novada
administratīvā teritorija, īpašniekiem ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc
šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienas ir pienākums veikt viņu
īpašumā esošo Mājas dzīvnieku reģistrēšanu atbilstoši šo noteikumu
prasībām.
Domes priekšsēdētāja vietniece
		
S.Cunska

Mudīte Stepanova
Balvu Valsts ģimnāzijas
skolotāja

Balvu Mūzikas skola saņem Arnolda Skrides piemiņas balvu un
2000 EUR
Šī gada 29. maijā Rīgas Latviešu
biedrības nama Zelta zālē notika Latvijas Bērnu fonda, Rīgas
Latviešu biedrības un Brāļu Jurjānu
biedrības
koncertcikla-konkursa „Talants Latvijai” 2015/2016
laureātu apbalvošana.
Balvu Mūzikas skolas audzēkņi
šajā konkursā guvuši augstus

7.

petes spēlē 2. vietu ieguva Harijs
Ločmelis (sk. Jānis Budevičs, koncertmeistars Viktors Bormanis),
bet 3. vietu Ričards Ķirsons (sk.
Egons Salmanis, koncertmeistare Egita Salmane). Trombona
spēlē diplomu saņēma Gvido
Dokāns (sk. Jānis Budevičs, koncertmeistars Viktors Bormanis),
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“Balvu Novada Ziņas”, 2016.gada 16.jūnijs

Svētku pasākumi Balvu novadā
Balvu pilsēta
16.jūnijā plkst.13.00 Sociālā
dienesta ielīgošanas pasākums
Sociālā dienesta(Raiņa iela 52)
pagalmā. Ar līgo noskaņām dalīsies
Vīksnas pagasta pašdarbnieki, Balvu Kultūras un atpūtas centra vokālā
studija, „Balvu vilciņš” jaunākie
dejotāji, Vectilžas pagasta folkloras
kopa „Saime”. Priecāsimies, ja uz
pasākumu nāksiet ar savu Jāņu zāļu
pušķi!
18.jūnijā no plkst.11.00-15.00
TC „Planēta” svētku ielīgošana –
tautu dejas, bižu pīšana lielām un
mazām tautumeitām, eksotiskie
hennas zīmējumi, sacensības
spēcīgākajiem un drosmīgākajiem
Jāņiem, tirdziņš ar Jāņu alu un sieru.
23.jūnijā Zāļu dienas pasākumi
Balvu pilsētas parkā „Lai ir labi,
kur ir labi, līgot labi Balvos ir!”. No
plkst.13.00 būs iespēja iegādāties
Jāņu sieru un alu. Plkst.14.00
Baltinavas dramatiskā kolektīva
„Palādas” izrāde „Ontons i Saime”
Balvu pilsētas parkā. Ieeja bezmaksas. Plkst.16.00 Jāņu ielīgošanas
mācība – Jāņu vainagu darināšana,
iespēja pārbaudīt izveicību, spēku,
atmiņu, līdzsvaru, sacensību garu
un precizitāti. Plkst.21.00 Jāņu
uguns iedegšana. Plkst.22.00

Lustīga Līgo nakts zaļumballe Balvu
pilsētas parkā. Spēlē grupa „Zaļā
gaisma”. Ieeja bezmaksas.
Bērzkalnes pagasts
23.jūnijā plkst.21.00 Līgo
svētki Bērzkalnes estrādē kopā ar
DJ Ingars.
Briežuciema pagasts
17.jūnijā plkst.22.00 Deju vakars Briežuciema Tautas namā.
Spēlē Zintis Krakops.
22.jūnijā plkst. 10.00 Pļaušanas
sacensības (pieteikties visu vecumu pļaut pratējus līdz 20.06. pie
Zitas, tel. 25444621, vai pie Aleksandra, tel. 26151642). Pļāvējiem
un līdzjutējiem pulcēšanās pie Tautas nama. Plkst. 21.00 sacensību
dalībnieku apbalvošana, koncerts, sadancošanās, ugunskura
iedegšana.
Krišjāņu pagasts
22.jūnijā plkst. 9.00 Zaļais
tirdziņš pie Krišjāņu pagasta Tautas nama. Plkst.15.00 Bērnības
svētki. Plkst.22.00 Jāņu ielīgošanas
pasākums „Kas tos Jāņus ielīgoja”,
vēlāk balle. Ieejas maksa 1,00 EUR.

Baudi vasaras pasākumus Balvos!
Balvos vasara atvērusi vārtus
pasākumiem brīvdabā, un ikviens
izsver katra notikuma vērtību, plāno
savu vasaru.
23. jūnijs
Aicinu Līgo dienā novīt vainagu un pusdienlaikā doties
uz pilsētas parku, nopirkt sieru,
plkst.14.00 noskatīties izrādi „Ontons i saime” un pēc tam nogaidīt varēsi laimēt brīvbiļeti uz Baltinavas
amatierteātra izrādi ziemā. Izlozē
piedalīsies tikai tie, kuriem būs savs
zāļu vainags. Būs iespēja vainagu
iegūt arī piedaloties izsolē!
1. - 3. jūlijs
Balvus ierībinās savas un citu
valstu tautas dejotāji. Visvairāk
dejotāju būs sestdien, 2. jūlijā, kad
ar skaistu svētku gājienu dejotāji
mūs aicinās uz Lielkoncertu parka
estrādē.
8. jūlijs
Aicinu nākt klausīties, skatīties,
dejot deju mūzikas parādē „Vasaras

Assorti”, kurā piedalās „Baltie lāči”,
Ēriks Gruzniņš, Žoržs Siksna, Jānis
Krūmiņš no „Apvedceļa”, Sabīne
Berezina, „Tranzīts”, Ralfs no
Medņevas, „Bruģis”, „Otto”. Biļetes
jau var iegādāties!
16. jūlijs
Mazajiem
piecgadniekiem
Bērnības svētki. Pieteikšanās Balvu
Kultūras un atpūtas centrā. Vakarā
koncert-balle ar „Rumbas Kvartetu”.
30. jūlijs
Putu ballīte bērniem un
vakarā „Vasaras Krāsu Festivāls” ar
modernākajiem un populārākajiem
deju mūzikas dīdžejiem.
20.augusts
Novada svētki „Soli pa solim ar
kino”!
Mēs – savas dzīves kino režisori
un aktieri!
Ne tikai kino var notikt
visneiedomājamākās pārvērtības,
pakaļdzīšanās,
vissmieklīgākās
situācijas un kuriozi, mīlas intrigas

Lazdulejas pagasts
22.jūnijā no plkst. 20.00
tradicionālās
Jāņu
dienas
aktivitātes, jautras dejas, uguns
kura dedzināšana, Jāņu dienas loterija, Līgu un Jāņu sumināšana pie
Lazdu
lejas pagasta saietu nama.
Pēc tam balle ar Juri Ķirsonu.
Tilžas pagasts
19.jūnijā
Tilžas
pagasta
ielīgošanas pasākums „Iegriežam
vasaras saulgriežus”. Plkst.10.00
skulptūru veidošana no siena Kultūras nama pagalmā,
plkst.16.00
etnogrāfisko
ansambļu sasveicināšanās Kultūras
nama
pagalmā,
plkst.17.00
liepu godināšanas gājiens no
Kultūras nama pa Brīvības ielu,
plkst.17.30 vainagu vīšana, uguns
kura veidošana, siera siešana,
aplīgošana pļavā pie estrādes.
Plkst.19.00 Vasaras saulgriežu
spēka dziesmas – koncerts, pie
estrādes.
Vīksnas pagasts
22.jūnijā plkst.20.00 Tautas
namā Līgo svētku ballīte kopā ar
Kasparu Maku.

un šausmu epizodes. Tas viss spilgti
atspoguļojas arī mūsu ikdienā! Mēs
ejam soli pa solim ar kino. Gluži kā
filmai ir savs skatītāju loks, arī mums
ir savējais, kas mūs novēro, vērtē un
kritizē, kā arī mīl un slavē. Skatītājs
no malas jūt mums līdzi, pārdzīvo
kopā ar mums, gluži kā vienam
no filmas varoņiem. Katra diena
mūsu dzīvē var būt prieka, humora, mīlestības, sāpju, nežēlības
vai piedzīvojumu pilna, gluži kā
komēdija, trilleris vai romantiska filma. Tāpēc arī šogad Balvu Novada
svētki tiek savīti kopā ar kino!
27. - 28. augusts
Kamermūzikas festivāls.
3.septembris
Sezonas noslēguma zaļumballe
ar grupu „Ginc un Es”.
Anita Strapcāne
Balvu Kultūras un atpūtas
centra direktore

Ziemeļlatgales uzņēmēju dienas 8. un 9. jūlijā
8. un 9.jūlijā Balvu, Viļakas,
Rugāju un Baltinavas novados
norisināsies otrās Ziemeļlatgales
uzņēmēju dienas.
Piektdien, 8. jūlijā, plkst. 10.00
Ziemeļlatgales uzņēmēji pulcēsies
Balvos, Ziemeļlatgales biznesa un
tūrisma centrā uz semināru par
uzņēmējiem aktuālām tēmām.
No plkst. 13.00 līdz 17.00 Balvos un Baltinavā dažādos vietējos
uzņēmumos notiks Atvērto durvju
diena, kad ikvienam interesentam
būs iespēja iepazīties ar to darbību
un sniegtajiem pakalpojumiem vai
ražoto produkciju. Aktīvākajiem
uzņēmumu
apmeklētājiem
būs iespēja tikt pie balvām!
(Apbalvošana-loterija norisināsies
9.07. plkst.10.00 Balvu pilsētas
parkā tirgus laikā.)
Plkst. 13.00 Viļakas novada Šķilbēnu pagasta zemnieku
saimniecībā
„Kotiņi”
Ziemeļlatgales
lauksaimnieki
un citi interesenti tiek aicināti
BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 2 reizes mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl.. Nr. 90009115622

uz
prezentāciju
„Inovatīvas
tehnoloģijas
lauksaimniecībā”
un iepazīšanos ar Z/S „Kotiņi”
darbību.
Sestdien, 9. jūlijā no plkst. 9.00
līdz 13.00 Balvu pilsētas parkā
norisināsies Lielais mājražotāju
un amatnieku tirgus, kurā aicināti
piedalīties gan Ziemeļlatgales
mājražotāji, zemnieki un amatnieki, gan arī jebkurš cits uzņēmums ar
Latvijā ražotu preci. Tāpat aicinām
piedalīties uzņēmumus ar savām
prezentācijām, degustācijām u.c.
„dižošanos” tirgus laikā. Tirgus
norisi papildinās kultūras prog
ramma ar Ziemeļlatgales novadu kultūras kolektīvu un viesu
priekšnesumiem. Uzņēmumiem
dalība tirgū jāpiesaka līdz 6.07.,
zvanot 29272948, 26461435 vai
rakstot biznesacentrs@balvi.lv.
Viļakā pie pilsētas estrādes
no plkst. 11.00 līdz 13.00 viesosies retro motociklu braucēji
pasākuma „Ziemeļlatgales retroNorēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

rallijs 10” ietvaros. No plkst. 13.00
līdz 17.00 pie estrādes norisināsies
Latvijas spēkavīru čempionāta 2.
posms, ka arī meistardarbnīcas
bērniem (ādas apstrāde, filcēšana,
motocikla krāsošana, floristikas
meistarklase u. c.).
Dienas noslēgumā plkst. 19.00
ikviens tiek aicināts uz koncertu
un zaļumballi ar grupu „Galaktika” Viļakas pilsētas estrādē. Ieeja
pasākumā bez maksas.
Ziemeļlatgales uzņēmēju dienas rīko Balvu novada pašvaldības
aģentūra „Ziemeļlatgales biznesa
un tūrisma centrs” sadarbībā ar
Viļakas, Rugāju un Baltinavas novadu pašvaldībām.
Papildus
informācija
–
29437260, biznesacentrs@balvi.
lv, www.zlbc.lv
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