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Notiks seminārs

Balvu Mūzikas skolas kolektīvs kopā ar nominācijas “Par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgiem izglītojamiem” saņēmēju Lindu Vītolu.
Ik rudeni kopā sanāk Balvu uzrunu teica Izglītības, kultūras uz daudzu zinātkāru prātu mums visiem izdodas jēgpilns
novada skolotāji un ar izglītības un sporta pārvaldes vadītāja Inta jautājumiem un likt stingru pamatu mācību process, bet šodien jauka
sistēmu saistītie cilvēki, lai Kaļva: “Vēlos jūs sveikt Skolotāju bērnu dzīvēs. Tā ir liela atbildība un atpūta. Gribētu vēlēt, lai liktenis
suminātu labākos pedagogus dienā. Šorīt, braucot uz darbu, iespēja rast patiesu gandarījumu, neskopojas ar priecīgām ziņām
dažādās nominācijās. Un tā, nu Stacijas pamatskolas bērni uz jo vēlāk redzam, kas ir sanācis, kas un laimes mirkļiem mājās, darbā,
jau 14. gadu notika Gada balva skolu gāja ar ziediem rokās. Tad es nav. Un visa mūža garumā mēs ģimenē. Novēlu jums visiem
izglītībā. Pasākumu vadīja Latvijas domāju, ka laikam gan 1.septembrī, atceramies savus mīļos skolotājus, izturību, sirdsmieru, mīlestību,
Nacionālā teātra aktieris Mārtiņš gan Skolotāju dienā īpašas sajūtas bet ne tikai tos, kuri mūs tā vieglāk prieku bērnu acīs un sirdīs, sapratni
Egliens, kurš lieliski iekustināja ir visiem skolotājiem, arī tiem, kuri palaida, bet arī sarāja. Es pateicos un atbalstu no vecākiem”.
vairs nestāv klases priekšā. Mēs visiem, kuru sirdsdarbs ir mūsu
publiku un vakaru darīja lustīgāku.
Svinīgās ceremonijas sākumā vienmēr gribam sniegt atbildes jaunās paaudzes izglītošana. Lai
Turpinājums 4.-5.lpp.

Vides objekts
Deju kopa “Nebēda” gūst uzvaru starptautiskā
“Gaiss” - pasaulē konkursā Dienvidkorejā
lielākais vēja
zvanu ansamblis
Šī gada 5. augustā Balvu
pilsētas parkā tika uzstādīts vides
objekts “Gaiss” - viens no pieciem
jaunajiem
vides
objektiem
Ziemeļlatgalē, kas tapuši Balvu,
Viļakas, Rugāju, Baltinavas un
Kārsavas novadu kopprojekta
“Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāt
dabas pētnieku sevī!” ietvaros.
Nupat beigušies lielākie vides
objekta apkārtnes labiekārtošanas
darbi Balvu pilsētas parkā un tagad
jaunais objekts ir kļuvis daudz
pamanāmāks un skaistāks tieši
diennakts tumšajā laikā.
Aicinām doties rudenīgās
pastaigās uz gleznaino Balvu
muižas parku un klausīties rudens
vēju mūzikā, ko rada 324 vēja
zvanu stabules, kuras veido
simbolisku koku – vides objektu
“Gaiss”, kas papildināts ar Latgales
novadu ģerboņiem. Vides objekta
autors ir arhitekts Didzis Jaunzems.
Ineta Bordāne
Tūrisma organizatore

2017.gada jūlijā Saeima,
nodokļu reformas ietvaros,
ir
apstiprinājusi
vairākus
likumprojektus, kas nozīmē,
ka ar 2018.gada 1.janvāri gan
uzņēmējus, gan privātpersonas
skars būtiskas izmaiņas nodokļu
jomā. Lai uzzinātu, kā tieši šīs
izmaiņas ietekmēs dažādas
iedzīvotāju grupas, jau oktobrī
aicinām
apmeklēt
Valsts
ieņēmumu dienesta (VID)
bezmaksas seminārus vairākās
Latgales pilsētās.
2017.gada
31.oktobrī
plkst.11:00 VID bezmaksas
seminārs notiks arī Balvos
(Brīvības ielā 46a, 2.stāva zālē).
Informācija
par
VID
semināriem
un
iespēja
tiem
pieteikties
pieejama
VID tīmekļa vietnē sadaļā
“A k t u a l i t ā t e s / N o t i k u m i ”.
Semināri visā Latvijā tiks
organizēti arī novembrī un
decembrī, tādēļ aicinām sekot
līdzi jaunākajai informācijai VID
tīmekļa vietnē un sociālajos
tīklos.
VID
tīmekļa
vietnē
pieejama
arī
atsevišķa
sadaļa privātpersonām un
uzņēmējiem “Kā mani ietekmēs
nodokļu reforma?”.
Jautājumu un neskaidrību
gadījumā iedzīvotāji var zvanīt
uz VID Nodokļu un muitas
informatīvo tālruni 67120000,
vērsties ikvienā VID klientu
apkalpošanas centrā, vai arī
uzdot jautājumus rakstiski VID
mājaslapā sadaļā Kontakti.

Balvenieši izmanto
pakomātu

Jau gandrīz gadu Balvos
darbojas Omnivas uzstādītais
pakomāts.
Balvu
novada
iedzīvotāji no 2017.gada sākuma
līdz septembrim Omnivas
pakomātā ir saņēmuši vairāk
nekā piecus tūkstošus sūtījumu,
bet nosūtījuši gandrīz pusotru
tūkstoti sūtījumu.

Iespēja izvirzīt
pretendentus konkursam

Balvu Kultūras un atpūtas centra deju kopa “Nebēda” (vadītājs Agris Veismanis) atgriezusies no Andongas
Starptautiskā Masku deju festivāla - konkursa Dienvidkorejā, kur 12 valstu grupu konkurencē ieguva galveno
balvu (Grand Prize) 7 000 000 Dienvidkorejas vonu vērtībā (ap 5000,00 euro). Konkursā tika izpildīta latviešu
deja “Nerejati, ciema suņi”, Jāņa Purviņa horeogrāfija, Sniedzes Grīnbergas mūzika. Priecājamies par kolektīva
sasniegumiem un vēlam daudz panākumus arī turpmāk.
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Latgales plānošanas reģiona
(LPR) Latgales uzņēmējdarbības
centrs (LUC) ar LPR Attīstības
padomes atbalstu no šī gada
9.oktobra līdz 18.novembrim
organizē konkursu “Latgales
reģiona uzņēmēju gada balva
2017”. Konkurss paredz godināt
uzņēmumus 5 nominācijās –
Lielākais nodokļu maksātājs,
Lielākais darba devējs, Sociāli
atbildīgs uzņēmums, Gada
lauksaimnieks un Gada jaunais
komersants 2017.
Tiesības
izvirzīt
pretendentus
konkursam
ir
jebkuram
iedzīvotājam,
organizācijai,
uzņēmuma
kolektīvam,
komersantam,
biedrībai,
iestādei
un
pašvaldībai. Plašāka informācija
pieejama www.balvi.lv sadaļā
Uzņēmējdarbība.
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DOMES
PRIEKŠSĒDĒTĀJA
SLEJA

Eiropas Sporta nedēļas aktivitātes Balvu Valsts ģimnāzijā

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīviem

Aigars Pušpurs
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs

Prieks par aktīvajiem novada ļaudīm

Rudens smaržu virpulī Balvu pagastā
7. oktobrī Balvu pagasta Tautas
namā Naudaskalnā pie smaržīgas
piparmētru tējas tases pasākumā
“Rudens smaržu virpulī” tikās gan
pašmāju, gan kaimiņu novada
radošie cilvēki. Viņi caur loga
rūtīm uz pasauli raugās citādām
acīm. Pasākumā tikās tie cilvēki,
kuri raksta dzeju un/vai komponē
dziesmas, glezno, kā arī visi tie,
kam ir mīļa un tuva dziesma, dzeja.
Vakars noritēja dvēseliski siltā
un patīkamā atmosfērā, klausoties
Māra Lāpāna, Jāņa Ločmeļa, Ivetas
Uršuļskas, Irēnas Romānes dzejoļus
un komponētās dziesmas. Rugāju
dāmu vokālais ansamblis bija
ieradies dziedāt Agitas Kukurānes
autordziesmas, kas radīja īpašu
noskaņu vakara gaitā, kā arī autoru
Jolantas Saulevičas un Bruno Vilka

izpildījumā bija klausāmi jaunākie
sarakstītie dzejoļi. Savukārt pagasta
iedzīvotājas Daces Loginas radītās
gleznas rotāja tautas nama zāli. Šīs
gleznas būs apskatāmas vēl visu
oktobri un novembri.
Pasākums dalībniekos radīja
iedvesmu
jaunām,
radošām
idejām, vēlmi tikties pēc gada
daudz plašākā pulkā.
Ikviens pasākuma apmeklētājs
mājās devās ar sirdī siltām,
patīkamām
emocijām
un
pārdomās par to, ka mums
visapkārt ir tik daudz brīnišķīgu,
talantīgu cilvēku, kas prot radīt
svētkus sev un citiem.
Aina Biseniece
Balvu pagasta Tautas nama
pasākumu organizatore

Balvu novada Domes deputāti un pašvaldības administrācijas darbinieki kopā ar lieliskajiem volejbolistiem no Balvu
Valsts ģimnāzijas.
Sporta nedēļas noslēgumā
Eiropas Sporta nedēļa Latvijā audzinātājiem devās 4,5 km garā
skolēni
vadīja
un visā Eiropā notiek jau trešo pārgājienā Balvu pilsētā. Pārgājiena ģimnāzijas
gadu. Šogad tā norisinājās laikā no laikā bija jāatrod kontrolpunkti, sportiskas nodarbības brīvā dabā
23. līdz 30. septembrim, tās mērķis pie tiem jānofotografējas un foto Balvu pirmskolas izglītības iestādē
– mainīt iedzīvotāju paradumus un jāiesūta organizatoriem. Tā bija “Sienāzītis”. Visiem bija prieks
veiklajiem,
izveicīgajiem
aicināt būt fiziski aktīvākiem.
lieliska iespēja pavadīt laiku visiem par
Arī Balvu Valsts ģimnāzijā kopā, saliedēt klases kolektīvu, un sportiskajiem jaunākajiem
norisinājās
daudzveidīgas veicināt nodarbošanos ar fiziskām balveniešiem. Dienas izskaņā
telpu futbolā sacentās ģimnāzijas
aktivitātes, jo sports vieno. Divas aktivitātēm.
ģimnāzijas jauniešu komandas
Nedēļas vidū futbola kaislības un Valsts policijas Latgales reģiona
Eiropas Sporta nedēļu sāka virmoja laukumā, kur draudzības brigādes Balvu daļas darbinieku
jau 22.septembrī, piedaloties spēlē tikās ģimnāzijas skolotāju un komandas. Spraigā spēlē uzvaru
ģimnāzijas
komanda.
Olimpiskās dienas aktivitātēs. septīto, astoto klašu futbola izlases. svinēja
Ģimnāzijas komandas, astoņu Skolotāji izrādījās veiksmīgāki Jāatzīmē, ka draudzības spēles
komandu konkurencē, izcīnīja par jaunākajiem ģimnāzistiem, telpu futbolā ir izveidojušās par
godalgoto pirmo un otro vietu.
bet piekāpās astoto klašu futbola zināmu tradīciju.
Eiropas Sporta nedēļa veicināja
Eiropas
Sporta
nedēļa izlases spēlētājiem.
ģimnāzijā bija rūpīgi izplānota,
Nedēļas otrajā pusē ģimnāzijas tautas sporta attīstību un palielināja
interesanta
un
pārdomāta. 10.,11.,12.klašu volejbola izlases fizisko aktivitāšu lomu jauniešu
Pirmdienas pēcpusdienā 10.-12. sacentās ar Balvu novada deputātu ikdienas dzīvē. Lai turpmākām
klašu komandas cīnījās futbola un pašvaldības administrācijas aktivitātēm visus pamudina šīs
laukumā un noskaidroja, ka trīs darbinieku komandu. Jāteic, ka nedēļas devīze: “Esi aktīvs!”
labākās futbola spēles lietpratējas tās bija iespaidiem un emocijām
Jānis Zakarīts
ir 12a., 10a. un 11b.klases komandas. bagātas spēles, kurās bija gan
Balvu Valsts ģimnāzijas sporta
Otrdienas pēcpusdienā visi uzvaras gaviles, gan zaudējuma
skolotājs
klašu kolektīvi kopā ar klases rūgtums visām komandām.

Balvu novada jaunieši saņem Asjas un Berndta Everts
piemiņas stipendijas

Juris Liepiņš (attēlā pa vidu) kopā ar stipendiātiem.
Septiņi Balvu novada jaunieši
- Kitija Dzintare, Darja Ivanova,
Igors Višņakovs, Agris Laicāns, Ilze
Liepiņa, Diāna Ņikiforoviča un
Raivis Supe, septembra nogalē,
viesnīcas Albert Hotel viesmīlīgajās
restorāna telpās, tika aicināti uz
tikšanos ar advokātu Juri Liepiņu,
kurš rūpējas par stipendijas
dāvātājas Asjas Everts vēlējuma
īstenošanu, kā arī ar lielu interesi
izlasa stipendiātu vēstules un seko
līdzi viņu sekmēm. Stipendija šo
gadu laikā ir bijusi atbalsts 132
jauniešiem, kuri uzsākuši studijas
izvēlētajās augstskolās.
Tikšanās
laikā
stipendiāti
stāstīja par dzimtajiem novadiem
un studiju gaitām, bet ar muzikālu
un aizkustinošu priekšnesumu
uzstājās koklētāja Ilze Cepurniece.
Dāvātos stipendiātu ziedus Juris
Liepiņš vēlāk devās nolikt pie
Brīvības pieminekļa, tā godinot

ziedotāju piemiņu un atdodot
godu tēvzemei, jo „tikai Latvijā
tā dziesmu svinēt, un tikai Latvijā
tā uzziedēt. Tu aizej pasaulē viss
dziesmās tīts, kā tēva, mātes siltā
seģenē.”/Vitauts Nenišķis/.
Asjas un Berndta Everts stāsts
aizsākās jau sen, bet tas turpina
dzīvot to stipendiātu sirdīs, kuri
patiesi tic, ka bez šī atbalsta
nebūtu iespējams likt savas dzīves
galveno pamatu - iegūt labu
izglītību. “Maz tādu, kas klausīsies
tavu stāstu. Daudz tādu, kas tikai
paskries garām. Maz tādu, kas no
sirds centīsies. Daudz tādu, kas
iesākto pametīs. To visu var labot!
Bet tikai tad, ja katrs sāksim sapnim
ticēt, katrs savu sapni redzēt,”
šādus vārdus stipendiāti sūtīja
tur, tālumā, aiz debesīm, saviem
sargeņģeļiem Asjai un Berndtam
Evertiem.
Vītolu fonds ap sevi allaž
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Foto no Vītolu fonda arhīviem

Šī gada 4.oktobrī notika Latvijas Pašvaldību savienības (LPS)
Domes sēde, kurā tika parakstīts LPS un MK 2018.gada domstarpību
un vienošanās protokols. 2018.gada ietvaros vienošanās tika panākta
pašvaldību finansēšanas jomā, ceļu infrastruktūras turpmākas
uzlabošanas u.c. jomās. Diemžēl netika panākta vienošanās par
internātskolu finansēšanu. Viedokļi šajā jomā atšķīrās – LPS, t.sk. arī Balvu
novads, nepiekrīt MK izvirzītajam modelim. Risinājumu meklēšana, lai
abas puses vienotos par internātskolu finansēšanas kārtību, joprojām
turpinās.
Pagājušajā nedēļas nogalē man bija iespēja piedalīties pasākumā
“Gada balva izglītībā – 2017”. Ar gandarījumu varu apgalvot, ka ikviens
mācībspēks, kurš tika izvirzīts dažādām izglītības jomas nominācijām,
ir pelnījis vislielākās uzslavas. Kopumā vēlos uzteikt ikviena skolotāja,
audzinātāja, direktora ieguldīto darbu mūsu nākotnes – mūsu bērnu
audzināšanā, skološanā, izglītošanā.
Septembra beigās Balvu evaņģēliski luteriskā baznīca tika iesvētīta kā
Daugavpils diecēzes Prokatedrāle, kā arī tika atzīmēti 10 gadi kopš pastāv
Daugavpils diecēze. Šis notikums Balvos pulcēja augstas amatpersonas
no dažādām konfesijām – bija ieradies Rēzeknes-Aglonas diecēzes
bīskaps Jānis Bulis, Liepājas bīskaps Pāvils Brūvers, Daugavpils diecēzes
bīskaps Einārs Alpe, kurš arī bija pasākuma organizators, Augstisvētītais
Daugavpils un Rēzeknes Bīskaps Aleksandrs, kā arī daudzi citi. Kopā
ar viņiem biju arī es. Jāatzīst - bija patīkami, ka visi šie cilvēki viesojās
Balvos un atbalstīja pasākumu ar savu piedalīšanos.
Oktobra sākumā tiku apmeklējis interesantu pasākumu “Limonāde
ar lēmējiem”, kas notika Balvu Bērnu un jauniešu centrā, projekta
“HELP!” ietvaros. Šajā pasākumā piedalījās vairāki deputāti un iestāžu
vadītāji. Produktīvs iznākums bija grupu darbam, kur kopā ar lēmējiem
darbojās tiešie projekta “HELP!” dalībnieki vecumā līdz 25 gadiem.
Diskusijas par problēmjautājumiem bija dažādās jomās – sākot ar
skolēnu nodarbinātību līdz sportam, atpūtai un izklaides iespējām. Tā
kā diskusijās un darba grupās ar jauniešiem esmu piedalījies arī citus
gadus, ar lepnumu varu teikt, ka jaunieši gadu no gada paliek drošāki,
atvērtāki un zinošāki ikvienā jautājumā.
Nedaudz vairāk kā pēc mēneša Balvos būs Latvijas Republikas
proklamēšanas dienai veltīts svinīgs pasākums, kura laikā ar Atzinības
rakstiem apbalvosim novada aktīvākos, radošākos ļaudis. Ja arī jums,
lasītāji, ir zināmi kādi cilvēki, kuri būtu pelnījuši saņemt Balvu novada
Domes augstāko apbalvojumu – Atzinības rakstu, tad esiet laipni aicināti
rakstīt iesniegumus līdz 25.oktobrim. Par Atzinības rakstu piešķiršanu
lems Domes deputāti.
Aicinu visus piedalīties Ģimeņu futbola dienā, kas notiks 14.oktobrī
Balvu Valsts ģimnāzijas stadionā, lai būtu kopā ar savējiem, piedalītos
stafetēs un sportiskā garā aizvadītu sestdienu. Kopā ar savu ģimeni
pasākumā piedalīšos arī es, tāpēc– tiekamies sestdien!

ir pulcējis cilvēkus, kuri rod
bezgalīgu prieku, darot laimīgus
citus. Zelta rudenī Asjas un Berndta
Everts testamenta izpildītājs Juris
Liepiņš ieradās no tālās Austrālijas,
lai rīkotu svētku pusdienas 75
stipendiātiem no visas Latvijas.
2013.gadā fondu sasniedza
ziņa par Asjas Everts testamentāro
novēlējumu Latvijas jauniešu
izglītībai - 1 000 000 Austrālijas
dolāru liels ziedojums, kas dod
iespēju
talantīgiem
Latvijas
jauniešiem iegūt augstāko izglītību.
Par dāvātājas vēlējuma īstenošanu
rūpējas advokāts Juris Liepiņš,
Paldies
advokātam
Jurim
Liepiņam par organizēto tikšanos
ar stipendiātiem un neatlaidīgo
darbu stipendiju pārvaldīšanā!
Vītolu fonds
www.vitolufonds.lv
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sastopams Balvu Valsts ģimnāzijā,
veicot brīvprātīgo darbu. Viņš aktīvi
darbosies Ekoskolu programmā,
lai
nodrošinātu
padziļinātu
izpratni par vides tēmu, asistēs
skolotājiem
dažādās
mācību
stundās,
piedalīsies
dažādu
skolas pasākumu organizēšanā
un ārpusskolas aktivitātēs, kā arī
realizēs jaunas iniciatīvas. Balvu
Valsts ģimnāzijai šī nav pirmā
pieredze. Iepriekšējos gadus ir
bijuši piesaistīti ārvalstu pedagogi,
kas veicināja skolēnu sociālās
prasmes un angļu valodas prasmju
attīstību. Popularizējot Eiropas
brīvprātīgo darbu, brīvprātīgais
iesaistīsies
arī
citu
iestāžu
organizētajos pasākumos.
Biedrība “Raibais kaķis” līdz
šim ir piedāvājusi jauniešiem no
Latvijas doties Eiropas brīvprātīgā
darbā, un šogad kļuva par Eiropas
brīvprātīgā darba koordinējošo
organizāciju, kas deva iespēju arī
uzņemt jauniešus no citām valstīm
Latvijā.
Programma
“Erasmus+:
Jaunatne darbībā” ir Eiropas
Savienības
programma,
kurā

Septembra mēnesis karjeras
izglītībā
Uzsākot
darbu
projektā
“Karjeras atbalsts vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs”,
septembris
bija
plānošanas
un reālas situācijas izpētes
mēnesis.
Apmeklējot
skolas,
bija jānoskaidro, kā notiek
karjeras izglītība: vai ir atsevišķa
programma, vai karjeras izglītības
tēmas iekļautas audzināšanas
programmā,
kādi
materiāli
skolēniem pieejami, un jārod
atbildes uz daudziem citiem
jautājumiem, kas skar skolēnu
nākotnes izvēles. Notika sarunas
un kopīga darba plānošana ar
skolu administrācijas pārstāvjiem,
skolotājiem, klašu audzinātājiem,
kā arī paralēli meklēti sadarbības
partneri interešu izglītības jomā,
uzrunāti NVA darbinieki un vietējie
uzņēmēji, meklēta informācija
internetā un analizēts piedāvājums
no augstskolām un uzņēmējiem,
kas varētu būt pakalpojuma
sniedzēji karjeras izglītībā. Vadoties
pēc katras skolas iespējām, ņemot
vērā skolu administrācijas izteiktos
priekšlikumus,
tika
plānots
projektā piešķirtā finansējuma
izlietojums.
Karjeras
konsultanta
darbu, tiekoties ar skolēniem,
uzsākām no jaunākajām klasēm.
Tika
meklēti
izskaidrojumi
vārdiem - KARJERA, PROFESIJA,
noskaidrots,
kādu
profesiju
pārstāvji strādā Balvu pilsētā,
pildītas ar profesiju nosaukumiem
“karjeras mugursomas”, spēlētas
spēles par profesijām, analizētas
tautasdziesmas, kurās apdziedāti
dažādi amatu pratēji. Baltinavas
vidusskolā klases audzināšanas
stundā, kurā piedalījās skolēni no
1.-4.klasei, bērni veica grupu darbu
meklējot profesiju nosaukumus,
izspēlējot “Mēmo šovu”- minētās
attēlotās profesijas.
Izvērtējot esošo situāciju,
jāatzīst, ka karjeras izglītības
jautājumi skolās nav atstāti
novārtā.
Klašu
audzinātāji
godprātīgi pilda savus pienākumus
veicot skolēnu izpēti, analizējot
iegūto informāciju, lai palīdzētu

bērniem plānot savu nākotni.
Baltinavas vidusskolā, Bērzpils
vidusskolā, Stacijas pamatskolā,
Tilžas
vidusskolā,
Tilžas
internātpamatskolā,
Balvu
pamatskolā klašu audzinātājiem
ir apkopoti un izanalizēti skolēnu
izpētes rezultāti, kas katru gadu
tiek secīgi papildināti. Ir notikušas
interesantas
audzināšanas
stundas, karjeras izglītības tēmas
iekļautas mācību priekšmetu
stundu
tematikā.
Piemēram,
Balvu pamatskolas 2.b klases
skolēni, skolotājas Ilonas Melnes
vadībā, sociālo zinību stundā
jau prezentēja savu nākotnes
profesiju, un, ja profesijas izvēle
kopš pagājušā gada mainījusies,
jāpamato, kas to ir ietekmējis.
Savukārt, Stacijas pamatskolas
3.klasē, ar audzinātājas Sarmītes
Loses palīdzību, radies jauns
stends “Mēs nākotnē”.
Karjeras izglītībā apgūstamās
prasmes
tiek
papildinātas
iesaistoties citos projektos, kā,
piemēram, projektā “Esi līderis!”,
kurā dalību ņem Tilžas vidusskola,
Baltinavas vidusskola un Stacijas
pamatskola.
Veicot
savu
pedagogukarjeras konsultantu darbu klašu
audzināšanas stundās, tiekoties
ar jau esošajiem atbildīgajiem
par karjeras izglītību un ar pašiem
skolēniem, šī projekta ietvaros
vēlamies
aktualizēt
karjeras
izglītības tēmas, papildināt skolās
esošo informāciju, pievērst lielāku
uzmanību apzinātam, atbildīgam
mācību
procesam,
skolēnu
pašizpētei, lai palīdzētu kļūt par
veiksmīgiem cilvēkiem nākotnē.
Liels paldies Balvu novada
izglītības
pārvaldei,
iestāžu
vadītājiem,
skolotājiem
par
sapratni, sadarbību un atbalstu!
Lidija Ločmele
Balvu novada Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes
pedagogs - karjeras
konsultante

Attēlā no kreisās: Sergejs Andrejevs, biedrības “Raibais kaķis” valdes priekšsēdētājs, Cemre Bulut, projekta brīvprātīgais
jaunietis no Turcijas un Ieva Useniece, Balvu Valsts ģimnāzijas Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotāja.
jauniešiem vecumā no 13 līdz izmantojot neformālās izglītības apstiprinājumu, kas atspoguļo
30, jaunatnes darbiniekiem un metodes. Ar plašāku informāciju vienīgi autora uzskatus, un
citām personām, kas iesaistītas par projektiem un to veidiem var Komisijai nevar uzlikt atbildību par
darbā ar jaunatni, sadarbojoties iepazīties Jaunatnes starptautisko tajā ietvertās informācijas jebkuru
ar ārvalstu partneriem, ir iespēja programmu aģentūras mājas lapā iespējamo izlietojumu.”
iegūt jaunas kompetences un www.jaunatne.gov.lv zem sadaļas
Sergejs Andrejevs
pieredzi, pašiem veidojot un ERASMUS+.
Biedrības “Raibais kaķis”
īstenojot projektus. Programmas
valdes priekšsēdētājs
“Eiropas Komisijas atbalsts
“Erasmus+: Jaunatne darbībā” šīs publikācijas tapšanai nav
projekti galvenokārt tiek īstenoti, uzskatāms
par
tās
satura

Pirmās karjeras izglītības aktivitātes projekta ietvaros

Īstenojot
pilotprojektu
“Karjeras atbalsts vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs”,
Balvu Valsts ģimnāzijā septembra
sākumā tika organizēta karjeras
diena “Izzini sevi”, kur dažu 7.12.klašu grupas skolēni kopā
ar karjeras konsultanti Anitu
Laurenu pētīja savus dotumus,
intereses un sev atbilstošāko jomu.
Skolēni izveidoja elektronisko
karjeras
izglītības
portfolio
mapīti. 13.septembrī Balvu Valsts
ģimnāzijā viesojās Vislatvijas skolu
projekta “Esi līderis” pārstāvji, kuri
iepazīstināja skolēnus ar interešu
izglītības programmu “Starts”
7.-9.klašu skolēniem, kas virza
jaunieti uz mērķu izvirzīšanu,
savas individualitātes apzināšanu,
personības veidošanu, izpratni
par nākotnes iespējām mērķtiecīgi
virzoties savas nākotnes profesijas
izvēlē.
Savukārt
10.-12.klašu
skolēni tika iepazīstināti ar
profesionālās pilnveides izglītības
programmu
“Uzņēmējdarbības

pamati”, kas mērķtiecīgi attīsta
skolēna zināšanas un prasmes,
sagatavojot patstāvīgu lēmumu
pieņemšanai, studiju procesam vai
uzņēmējdarbībai.
Balvu pamatskolā septembris
iesākās ar radošu pasākumu
“Dzejas dienas”, kura ietvaros
skolēni iepazinās ar rakstnieka
profesiju kā nodarbošanos un
hobiju. Dzejas dienas ietvaros
savu dzejoli “Nedarbi” lasīja
4.b klases skolnieks Armands
Čugurovs. Skolēni iepazina arī
A.Laurenas burtu dzejoļu krājumu
“Burtu
dziesmu
kamoliņš”.
Savukārt, 4.klašu skolēni klausījās
A.Laurenas dzejoli “Jautrā ciparu
mājiņa”, atklājot, ka jautrā ciparu
mājiņa ir skola, kurā strādā
skolotāji. Kopīgi tika pārrunāts par
skolotāja profesijas tēlu, nozīmi un
pienākumiem. 2017./2018.mācību
gada ietvaros Balvu pamatskolu
apciemos
zinošais
karjeras
izglītības draugs Profiņš, kurš kopā
ar skolēniem mācīsies novērtēt

sevi, savas prasmes, intereses,
talantus,
mācīsies
prezentēt,
sadarboties, kā arī kopā iepazīs
darba pasauli. Jau septembrī
Profiņš kopā ar 3.b un 4.d klašu
skolēniem veica interesantus
uzdevumus, kas bija “paslēpušies”
lielajā un noslēpumainajā Karjeras
somā.
Aktivitātes
tiks
īstenotas
programmas
“Izaugsme
un
nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā
atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju
karjeras atbalstam izglītojamajiem
vispārējās
un
profesionālās
izglītības iestādēs” projekta Nr.
8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts
vispārējās
un
profesionālās
izglītības iestādēs” ietvaros.
Anita Laurena
Balvu novada Izglītības, kultūras
un sporta pārvaldes
karjeras konsultante

Balvos īsteno projektu “Pašvaldību labie darbi
parkos Latvijas simtgadei”

Latvijas pašvaldības Meža
dienās 2016.gadā uzsāka jaunu
tradīciju - 3 gadu garumā
padarīt Latviju krāšņāku ar koku
stādījumiem un/vai mazo koka
arhitektūras objektu izvietošanu
parkos,
gatavojoties
Latvijas
simtgadei.
Pagājušā
gada
septembrī
Jaunatnes parkā, Ezera ielā 1,
Balvos tika iestādīti dažādi koki un
košumkrūmi (krasta kļava - 3 gab.,
baltais grimonis - 15 gab., divirbuļu
vilkābele - 5 gab., zeltzaru vītols
- 5gab.). Izglītojošā pasākuma
laikā Balvu pamatskolas 5a. un
5b. klases skolēni tika iepazīstināti
ar informāciju par konkrētajām
koku/krūmu sugām, to nozīmi
cilvēka veselības uzlabošanā un
uzturēšanā.
Šogad, 25.septembrī, notika
vēl viens izglītojošs pasākums, kurā
piedalījās Balvu pamatskolas 3.c
klase ar audzinātāju. Skolēniem tika
sniegta informācija par projekta
pagājušā gada aktivitātēm parkā.

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīviem

Šajā
gadā
Jaunatnes
starptautisko programmu aģentūra,
kas ievieš Latvijā Eiropas Savienības
programmu “ERASMUS+: Jaunatne
darbībā” apstiprināja biedrības
“Raibais kaķis” iesniegto projektu
“Kaleidoscope of culture”, kura
ietvaros jaunietis no Turcijas
veiks brīvprātīgo darbu Balvu
Valsts ģimnāzijā, laika periodā no
2.oktobra līdz nākamā gada jūlija
sākumam. Eiropas brīvprātīgā
darba projekti dod iespēju
jauniešiem no Eiropas Savienības
(un ne tikai) doties uz kādu valsti
un tur veikt brīvprātīgo darbu,
šādā veidā iegūstot arī jaunas
zināšanas un prasmes. Dotajā brīdī
brīvprātīgie no citām valstīm, kas
ir ieradušies Eiropas brīvprātīgā
darba ietvaros, ir sastopami arī
mūsu kaimiņu novados Gulbenē,
Alūksnē un Viļakā.
Brīvprātīgais Cemre (vārda
izruna Džemre) no Turcijas ieradās
Balvos 2.oktobrī un pirmās dienas
pavadīja iepazīstot Balvus un
Balvos esošās iestādes, kā arī
apciemoja Viļakas novadā esošos
brīvprātīgos. Ikdienā Cemre būs

Foto no biedrības arhīviem

Eiropas Brīvprātīgais no Turcijas Balvu Valsts ģimnāzijā

Balvu pamatskolas 3.c klase kopā ar audzināju un projekta vadītāju
Jaunatnes parkā.
Pēc tam notika tautasdziesmu
par kokiem konkurss, kur bērni
priecēja ar daudzām skaistām
latviešu dainām, kas vēsta par
mūsu bagātību, - Latvijas “zaļo
zeltu”, t.i., kokiem. Skolēni
bija sagatavojuši arī ilustrētas
tautasdziesmu grāmatas, par ko
viņiem liels paldies!
Lai mums visiem būtu lielāka
iespēja baudīt Jaunatnes parka
atmosfēru koku paēnā, projekta
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ietvaros tika uzstādīti trīs soliņi un
atkritumu urnas.
Lai koki turpina augt, zaļot un
priecēt mūs, bet uzstādītie soliņi
ilgi sniedz iespēju baudīt skaisto
skatu uz Bolupi atpūtas brīžos!
Arnita Gaiduka
Projekta vadītāja
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Turpinājums no 1.lpp.

Balvu pamatskolas skolotājas Irēna un Iveta bija celmlauži
projektam “Sporto visa klase”. Pedagogi atzīst, ka bērniem tas ir
ārkārtīgi interesanti, jo viņi projekta laikā satuvinās. Pagājušajā
gadā, šī projekta ietvaros, bērni piedalījās arī labdarībā.
Viņiem bija iespēja radoši izpausties - kopā ar vecākiem veidot
darbiņus, kurus tālāk labdarības izsolē pārdeva, bet iegūtā
nauda tika ziedota slimiem bērniem.

I.Kaļva pēc uzrunas nolasīja skaistos sveicienus, kurus
Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes kolektīvam sūtīja Marija
un Augusts Voikas, kā arī Nora Apīne.

Pasākumā piedalījās arī Balvu novada pašvaldības Domes
priekšsēdētājs Aigars Pušpurs. Uzrunājot klātesošos, viņš teica:
“Šodien, pārdomājot savas skolas gaitas, sapratu, ka tās ir kā
kāpnes, bet skolotāji ir katra pakāpiena būvētāji, kā gaišais
gariņš viņi vienmēr ir klāt katrā pakāpienā. Milzīgs jums,
skolotāji, paldies par to ieguldīto darbu, ko jūs sniedzat mūsu
bērniem, mūsu nākamajai paaudzei, mūsu novadam kopā.
Lai jums pietiek spēka to turpināt ilgus, ilgus gadus, jo tā būs
mūsu nākotne. Lai jauks vakars, priecīgs prāts un gaišas domas,
turpinot šo patiešām atbildīgo darbu”.

Pēc domes priekšsēdētāja uzrunas tika pasniegtas balvas
nominācijā “Par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar
talantīgiem izglītojamiem”. Šai nominācijai tika izvirzīti 7
pretendenti. Tie bija Balvu Valsts ģimnāzijas skolotājs Zigfrīds
Lielbārdis, Tilžas vidusskolas skolotāja Ingrīda Ozoliņa, Bērzpils
vidusskolas Krišjāņu filiāles skolotāja Iveta Socka-Puisāne, PIKC
RVT Balvu teritoriālās struktūrvienības skolotāja Biruta Šāvele,
Balvu pamatskolas skolotāja Ārija Mičule, Balvu Mākslas
skolas skolotāja Līga Podkovirina, kā arī balvas saņēmēja Balvu Mūzikas skolas skolotāja Linda Vītola. Attēlā no kreisās:
Z.Lielbārdis, I.Ozoliņa, B.Šāvele, L.Podkovirina, L.Vītola.

Par Lindu pārstāvji no Balvu Mūzikas skolas saka: “Linda Vītola
ir viens no tiem skolotājiem, kurš nebaidās zaudēt, tāpēc bieži
vien ir uzvarētāja. Linda ir kora nodaļas vadītāja, kas darbojas
vien 4 gadus. Bērni katru gadu pierāda, ka skolotāja prot ar
viņiem strādāt. Lindai izdodas iedziedināt pat tos bērnus, kuri
it kā sākotnēji savu balsi nemaz tik labi nepārvalda. Viņas
lielākais sasniegums ir pagājušais gads, kad divi puiši jaunākajā
grupā ieguva pirmās vietas valsts konkursā. Lindas mērķtiecība
turpināsies vēl ļoti ilgi, jo viņa tiešām ir viens no tiem cilvēkiem,
kas uzdrīkstas. Viņa spēj motivēt bērnus, kuri nāk uz solo, kora
un ansambļa stundām”.

Balvu nominācijā “Par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar
talantīgiem izglītojamiem” pasniedza 12.Saeimas deputāte Līga
Kozlovska (attēlā no labās), kura atzina, ka viņai ir liels gods
un lepnums būt kopā ar skolotājiem: “Saku jums lielu paldies
par savu bērnu un mazbērnu audzināšanu, par dziedāšanas
prasmju mācīšanu. Gribu pateikt paldies par ieguldītajām
vakara stundām, mācot bērnus, lai viņi sasniegtu to, ko viņi ir
sasnieguši un mūsu Balvu novada vārdu nestu ne tikai Latvijā,
bet arī tālāk Eiropā un pasaulē”.

Nominācijā “Par inovācijām izglītības iestādes darbībā” arī tika
izvirzīti 7 pretendenti - Balvu Valsts ģimnāzijas skolotāja Irēna
Šaicāne, Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas
skolotājs Ēriks Kanaviņš, Tilžas internātpamatskolas skolotāja
Līga Guste, Balvu pirmsskolas izglītības iestādes “Sienāzītis”
skolotāja Melita Masa, Balvu pirmsskolas izglītības iestādes
“Pīlādzītis” skolotājas Vineta Bule un Irēna Viļčuka, Kubulu
pirmsskolas izglītības iestādes “Ieviņa” skolotāja Inga Eisaka,
kā arī balvas saņēmējas - Balvu pamatskolas skolotājas
Irēna Biseniece un Iveta Kacēna. Balvu pasniedza Domes
priekšsēdētājs Aigars Pušpurs.

Balvu pamatskolas kolektīvs kopā ar balvu saņēmējām.

Nominācijā “Par mūsdienīgu izglītības darba organizāciju un
vadību” tika izvirzīti vien divi pretendenti - Balvu Sporta skolas
direktora vietniece Sarmīte Keisele (attēlā no kreisās) un Bērzpils
vidusskolas direktore Ilona Stepāne, kura arī ieguva šo balvu.

Bērzpils vidusskolas skolotāji stāsta: “Ilona Stepāne ir
mūsdienīga direktore, īsta sava darba lietpratēja. Darbam
skolā viņa veltījusi 29 gadus, jau 9. gadu ir skolas direktore.
Viņa ir ļoti mērķtiecīga, pašaizliedzīga, drosmīga nebaidās
riskēt. I.Stepāne ir sava novada, savas skolas patriote, savā laikā
pati ir absolvējusi Bērzpils vidusskolu. Jau vairākus gadus cīnās
par Bērzpils vidusskolas saglabāšanu. Viens no jauninājumiem
ir tas, ka pagājušajā gadā Bērzpils vidusskolā tika atvērta
tālmācība, kas ir pirmā tāda veida programma Balvu novadā.
Direktore uzskata, ka ir jāseko līdzi laikam, jāaug kopā,
jāpieņem viss jaunais, nevajag baidīties, bet darīt savu darbu ar
mīlestību.” Arī skolēni direktori raksturo kā atvērtu, tādu, kura
palīdz ar padomu, kurai ir daudz ideju un kura atrod potenciālu
katrā skolēnā.
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Konkursam “Gada balva izglītībā 2017” tika pieteiktas trīs
izglītības iestādes divās nominācijās. Nominācijā “Par
sasniegumiem centralizēto eksāmenu kopvērtējumā” balvu
saņēma Balvu Valsts ģimnāzija. Attēlā (no kreisās) Balvu Valsts
ģimnāzijas direktora vietniece izglītības jomā Ināra Konivale,
12.Saeimas deputāts Jānis Trupovnieks un vēstures skolotāja
Irēna Šaicāne.

Balvu I.Stepānei pasniedza 12.Saeimas deputāts Andris
Morozovs, kurš pateicās par skolotāju ieguldījumu un pauda
prieku par iespēju būt šajā pasākumā, jo, būdams trīs bērnu
tēvs, apzinās, ka skolotāja darbs nemaz nav vienkāršs.

Nominācijā “Par veiksmīgāko pedagoga debiju” tika izvirzīts
tikai viens pretendents - Balvu Bērnu un jauniešu centra
skolotāja Alīna Saveļjeva. Par šo notikumu, jo īpaši priecīga ir
Dita Nipere, kura pati ir Alīnas mūsdienu deju skolotāja. Viņa
atzīst, ka šo gadu garumā Alīna ir ne tikai spējusi nezaudēt
mīlestību pret deju, bet izvēlējusies šo jauko un interesanto
profesiju par savējo. BBJC pārstāvji par Alīnu teic: “Viņa noteikti
izaudzinās radošus un aktīvus dejotājus, kuri spēs nest mūsu
vārdu tālāk Latvijā, popularizēt Balvu Bērnu un jauniešu centra
un Balvu novada tēlu, bet bērnus, kā ļoti aktīvus, enerģiskus,
jaunus un skaistus dejotājus”.

Balvu Bērnu un jauniešu centra kolektīvs kopā ar balvas
saņēmēju Alīnu Saveļjevu.

5.

Balvu novada Domes deputāts Jānis Zakarīts, pasniegdams
balvu Tilžas PII, teica, ka pavisam nesen, Eiropas Sporta nedēļas
ietvaros, vadījis sporta nodarbību pirmsskolas izglītības iestādē
un secināja, ka darbs ar tik maziem bērniem nemaz nav viegls.
Viņš arī pauda prieku par to, ka netiek aizmirsti paši mazākie.

Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas kolektīvs
ar Ēriku Kanaviņu (attēla centrā ar ziediem), kurš tika izvirzīts
nominācijai “Par inovācijām izglītības iestādes darbībā”.

Nominācijā “Par pilsonisko līdzdalību novada un valsts
kultūrvides veidošanā” tika izvirzīti 2 pretendenti - Balvu
Mākslas skola un Stacijas pamatskola. Balvu saņēma Stacijas
pamatskola, tās direktore Ruta Bukša (attēlā no labās). Jau
trešo gadu Stacijas pamatskola piedalās Ekoskolu programmā.
Šogad tika saņemts jau otrais Ekoskolas zaļais karogs. Bērni
kopā ar skolotājiem piedalās dažādās aktivitātēs - viņi devušies
pie Valsts prezidenta, skolā ir viesojušies Amerikas latviešu bērni,
tiek realizēts Erasmus projekts. Stacijas skola ir lauku skola un
ir īpaša ar to, ka bērniem tiek mācītas tradicionālās vērtības,
kuras tiek popularizētas arī ārpus Balvu novada. Šobrīd notiek
gatavošanās braucienam uz sadarbības skolu Turcijā.

Apsveikuma vārdus nominācijas “Par pilsonisko līdzdalību
novada un valsts kultūrvides veidošanā” saņēmējai un citiem
pedagogiem teica Balvu novada Domes deputāte, Izglītības,
kultūras un sporta komitejas vadītāja Aija Mežale, kura visiem
vēlēja jauku vakaru, saticību ģimenēs, veselību, mīlestību,
finansiālo labklājību, kā arī labu saskarsmi un labas attiecības
kolektīvā.

Balvu Mākslas skolas vārds izskanēja divreiz - gan suminot
skolotāju Līgu Podkovirinu par izvirzīšanu nominācijai
“Par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgiem
izglītojamajiem”, gan sveicot visu skolas kolektīvu par
izvirzīšanu nominācijai “Par pilsonisko līdzdalību novada un
valsts kultūrvides veidošanā”.

PII “Sienāzītis” nominante Melita Masa kopā ar Domes
priekšsēdētāju Aigaru Pušpuru, kā arī ar kolēģiem un viesiem.

Skolotājām Ārijai Loginai (attēlā no kreisās) un Ivetai Larkai
(attēlā no labās) bija dubultsvētki – viņas atzīmēja gan Skolotāju
dienu, gan dzimšanas dienas, bet plašā pedagogu saime un visi
ciemiņi vienojās kopīgā, viņām veltītā, dziesmā.

Balvu nominācijā “Par veiksmīgāko pedagoga debiju”
pasniedza un apsveikuma vārdus nominācijas ieguvējai, kā arī
citiem skolotājiem veltīja 12.Saeimas deputāts Jānis Trupovnieks:
“Kad tuvojas gan 1.septembris, gan Skolotāju diena, mēs
katrs pāršķiram savas atmiņu lappuses un atceramies savus
skolotājus. Tie bija tie cilvēki, kuri mums ikdienā palīdzēja būt
stiprākiem, gudrākiem, varošākiem. Man prātā ir kādas jaunas
skolotājas vārdi, kura tika teikusi, ka pedagoga uzdevums ir
likt bērniem noticēt sev un tas patiešām ir svarīgi, lai mēs katrs
ticam tam, ko darām.”

Saskaņā ar konkursa nolikumu organizatori var piešķirt vienu
papildu nomināciju, tāpēc balvu nominācijā “Par drošas,
labiekārtotas un bērniem draudzīgas vides radīšanu un
uzturēšanu” saņēma Tilžas pirmsskolas izglītības iestāde,
tās vadītāja Vita Belindževa. Motivācija pasniegt šādu balvu
ir tāda, ka Tilžas PII skolotāji bērnu ikdienu padara patiesi
krāsainu, saulainu un drošu. Arī kolektīvs ir saliedēts un
draudzīgs. Paši skolotāji saka, ka darbs ir radošs, bet profesija –
tas ir viņu sirdsdarbs, jo lielākais prieks ir tad, kad bērnu actiņas
mirdz.

Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes kolektīvs kopā ar
kolēģiem no Iekļaujošas izglītības atbalsta centra.
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Bērzkalnes PII sporto kopā ar Miķeli

29.septembra rītā Bērzkalnes
PII “Taurenīšu” un “Mārīšu” grupas
apciemoja Miķelis, kurš aicināja
bērnus doties ārā, lai sportiskā
garā palīdzētu meža iemītniekiem
sarūpēt pārtiku ziemai.
Satiekoties
bērnudārza
pagalmā, Miķelis aicināja visus
uz kopīgu rīta rosmi. Kārtīgi
iesildījušies,
bērni
varēja
doties ceļā. Ar dziesmām,
skaitāmpantiem un rotaļām visi
devās palīgā vāverei, kurai ar ķerras
palīdzību uz koka dobumu bija
jānogādā kastaņi un čiekuri, kuri
tur arī jāsašķiro. Pēc tam visi devās
pie neparastā lāča Teo, kuram
garšo kartupeļi. Tur, sadarbojoties
komandās, vajadzēja nogādāt
kartupeļus lāča migā.
Tālāk ceļš veda pie pelēna
Pīka, kur, lienot caur pelēna alu,
grozā bija jāiemet burkāns. Tad
bērni “sēdās” vilcienā un, tālajā
ceļā pārvarot dažādus šķēršļus,

Olimpiskā diena Tilžas PII

devās pie zaķa Garauša. Te nu
bērni kāpa maisos un lēca uz zaķa
māju, lai palīdzētu Garausim atšķirt
dārzeņus un augļus no neēdamām
lietām.
Pēc
šī
uzdevuma
bērnudārznieki
secināja,
ka
zaķim vajadzētu doties uz Meža
skolu mācīties, jo viņš mājās bija
sanesis arī daudz neēdamu lietu.
Kad šis darbiņš nu bija padarīts,
Miķelis bērnus aicināja doties uz
savu ābeļdārzu, no kura ābolus
vajadzēja nogādāt pagrabā. Āboli,
ilgi stāvot saulē, bija sakarsuši
un rokās tos ņemt nedrīkstēja,
tāpēc pagrabā tie tika ieripināti ar
florbola nūju palīdzību.
Pēc labi padarīta darba,
piepildot meža zvēru krājumus
ziemai, Miķelis cienāja visus
ar veselīgajiem augļiem un
dārzeņiem.
Iluta Akmene
Bērzkalnes PII skolotāja

Lielie, tumšie mākoņi ik pa
laikam izklīst, tad sāk spīdēt saulīte,
kas lutina mūs ar saviem siltajiem
stariem. Arī 22. septembrī laiks bija
saulains, tāpēc Tilžas PII bērniem
bija iespēja svaigā gaisā aizvadīt
“Olimpisko dienu 2017”, kuras
devīze bija “Vingro svaigā gaisā!”.
Olimpiskās dienas mērķis bija
veicināt fiziskās aktivitātes bērnu
ikdienā un popularizēt nezūdošās
sporta vērtības – draudzību, cieņu
un izcilību.
Tilžas PII bērni ar lielu
prieku veica dažādas sportiskas

aktivitātes. Rīts sākās ar iesildīšanās
vingrojumiem,
lai
mazajiem
muskulīšiem būtu spēks un
izturība veikt pārējos uzdevumus.
Bērni pārbaudīja savu līdzsvaru,
precizitāti un veiklību uzdevumos
ar
bumbu
un
vingrošanas
riņķiem. Visas dienas garumā
bērnudārznieki piedalījās dažādās
kustību rotaļās un noslēgumā
saņēma medaļas piemiņai par
sportiski pavadīto dienu.
Tilžas PII

Sporta dienas aktivitātes Bērzkalnē.

Stacijas pamatskolas skolniece piedalījās spēlē
“Gudrs vēl gudrāks”

Stacijas pamatskolas skolniece Zane
Keiša.

Pašā mācību gadā sākumā
Stacijas pamatskolas 6.klases
skolniece Zane Keiša saņēma
uzaicinājumu piedalīties Latvijas
TV organizētajā spēlē - konkursā
“Gudrs vēl gudrāks”. Prieks,
satraukums un interese visus
pavadīja līdz mirklim, kad Zane
kopā ar deviņiem skolas draugiem,
klases audzinātāju Rutu Bukšu
un mammu Ingu Keišu devās uz
Rīgu. Skolēniem tā bija pirmā
iepazīšanās ar televīzijas ēku
un filmēšanas kārtību, kā arī
aizkulisēm. Viss bija interesanti,
savādāk, nekā redzams TV
ekrānos, un reizē arī nogurdinoši,
jo nepilnu stundu garā raidījuma
ierakstīšana prasīja 6 stundas!
Spēles 12 dalībnieku vidū tikai
divi sestklasnieki bija no Latgales

reģiona. Zanes līdzjutēju vidū
šoreiz nebija veiksmes. Spēles
jautājumi bija ļoti dažādi un ļoti
daudzpusīgi. Tikšanu nākamajā
kārtā izšķīra spēja ātri reaģēt,
kas Zanei šoreiz nesanāca.
Neskumstam, bet priecājāmies, ka
pabijām un izbaudījām filmēšanās
iespējas, turējām īkšķus par mūsu
skolnieci. Zinām, ka Zane ir
gudra, jo, sākot no 4.klases, viņa
katra mācību gada beigās saņem
skolas Zelta liecību, jo sekmes ir
teicamas un izcilas. Lai zinātkāre,
mērķtiecība
un
sabiedriskā
aktivitāte ir kopā ar Zani arī
turpmāk!
Ruta Bukša
Stacijas pamatskola
Tilžas pirmsskolas izglītības iestādes mazie censoņi jau no mazām dienām
vingro svaigā gaisā.

Aizvadīta Olimpiskā nedēļa PII “Sienāzītis”

Vectilžas jaunākie bērni aktīvi
pavadījuši septembri

Aktīvās
nodarbībās
un
draudzīgās rotaļās ir pagājis
septembris Vectilžā.
No 18.-22. septembrim grupiņā
bija dzejas nedēļa. Bērni iepazinās
ar J.Osmaņa, Raiņa, A.Gobas,
V.Plūdoņa un J.Baltvilka dzeju.
Arī mājās kopā ar vecākiem ik
vakaru tika lasīts kāds dzejolītis,
bet
izlasītajiem
dzejolīšiem
uzzīmētas ilustrācijas. Tā veidojās
bērnu darbiņu neliela izstādīte,
kurā atspoguļojās bērnu iztēle un
pasaules uztvere.
22.septembrī arī mazie Balvu
pirmsskolas izglītības iestādes
“Sienāzītis”
bērni
apvienojās
ar visiem, kuri bija atsaukušies
sportot
Latvijas
Olimpiskās
komitejas
aicinājumam
Olimpiskajā dienā. Sienāzēni,
mūzikas
pavadījumā,
devās
laukā, lai piedalītos sportiskajās
aktivitātēs. Svētku dalībniekus
sagaidīja pasaku tēli. Klātesošos
uzrunāja svētku organizatore skolotāja Anda Pušpure, kura arī
pieaugušos aicināja ņemt aktīvu
dalību nūjošanas nodarbībās,
kas notiek Balvu pilsētā. Mazos
sportistus sveica un uz kopīgu rīta
rosmi visus aicināja Gustava tētis,
sporta treneris Imants Kairišs. Pēc
iesildīšanās bērniem bija iespēja
parādīt savu veiklību, izveicību

un pacietību. Kopā ar skolotājām
mazie sienāzēni devās sportot
gan parkā, gan Lāča dārzā, gan
pastaigas laukumos.
Smaidīgs ļipausis zaķis un
pelīte Pīkstīte sagaidīja 3-4
gadus vecus bērnus, kuri ar lielu
atbildības sajūtu pildīja zaķa un
pelītes sportiskos uzdevumus.
Vidējās grupas bērni sportoja
kopā ar Gustava tēti un piedalījās
dažādās stafetēs.
Piecgadnieki kopā ar skolotāju
M.Masu braši devās uz Balvu
pamatskolas sporta laukumu, kur
kopā ar pingvīnu sacentās līkloču
braukšanā, kinderolu mešanā
un futbolā, bet paši lielākie sešgadnieki - iedomu vilcienā
apmeklēja vairākas “salas”. Katrā
no tām vajadzēja izpildīt noteiktus

25.septembrī
notika
tematiska pēcpusdiena “Dārzeņu
pārvērtības”, kurā bērni darbojās
kopā ar vecākiem. Dažādās
rudens veltes pārtapa skaistās
kompozīcijās un iemīļotos pasaku
varoņos. Pasākuma noslēgumā,
bērni kopīgi mācījās atpazīt
un nosaukt rudens dārzeņus,
augļus, sēnes un ziedus. Par godu
Miķeļdienai vāzēs rindojās bērnu
atnestās miķelītes.
Anda Bombāne
PII skolotāja

uzdevumus.
Visa nedēļa aizritēja sportiskā
noskaņojumā,
bet
nedēļas
beigās tika sagaidīti ciemiņi sporta skolotājs un Balvu novada
Domes deputāts Jānis Zakarīts ar
palīgiem, kuri lielākajiem bērniem
organizēja aizraujošas stafetes.
Olimpiskās nedēļas noslēgumā
uzvarēja, protams, draudzība, jo
katrs olimpietis saņēma balvu.
Milzīgs lepnums pārņēma katru,
kurš piedalījās. Prieks bija par
pirmo mūžā saņemto “īsto”
olimpisko medaļu vai diplomu.
Bērni gandarīti devās uz grupiņām
ar pārliecību, ka sportot ir jauki.
Viņu atmiņā šīs emocijas paliks ilgi.
Velga Lielbārde
PII “Sienāzītis”

Vectilžas PII audzēkņi ar Miķeļdienas ziediem.
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Satversmes tiesa izsludina skolēnu zīmējumu un Aicina
ziedot
zemessargiem
domrakstu konkursu par Satversmi
nepieciešamā aprīkojuma iegādei

Septembra beigās Satversmes
tiesa izsludināja skolēnu zīmējumu
un domrakstu konkursu, kas
veltīts mūsu valsts pamatlikumam
– Satversmei. Konkurss tiek
organizēts par godu gaidāmajai
Latvijas simtgadei un Satversmes
pieņemšanas 96. gadadienai.
Satversmes
tiesa
aicina
pedagogus pieteikt zīmējumu
konkursam “Mana Satversme”
vispārējās un speciālās izglītības
iestāžu 6. klašu skolēnus, savukārt
dalībai
domrakstu
konkursā
“Mana Latvija un Satversme”
aicina pieteikt vispārējās izglītības,
speciālās izglītības un profesionālo
izglītības iestāžu 9. un 12. klašu
skolēnus. Atbilstoši konkursa
nolikumam pieteikšanās dalībai
konkursā notiek līdz šī gada
16. oktobrim. Satversmes tiesā
darbi jāiesniedz līdz šī gada 11.
decembrim. Darbu vērtēšanā

piedalīsies visi Satversmes tiesas
tiesneši. Konkursa uzvarētāji,
atzinības raksta saņēmēji un viņu
pedagogi tiks apbalvoti 2018.
gada 15. februārī Latvijas simtgadei
un Satversmes pieņemšanas 96.
gadadienai veltītajā pasākumā
Satversmes tiesā.
Satversmes
tiesas
priekšsēdētāja Ineta Ziemele saka:
“Tā kā Satversmes tiesa caur saviem
spriedumiem un komunikāciju ar
sabiedrību stiprina demokrātiskas
tiesiskas valsts pamatvērtības
un tādējādi arī sekmē Latvijas
tautā valstsgribas spēku, dabiski
radās ideja Latvijas simtgades
priekšvakarā
veidot
skolēnu
konkursu, galvenajā lomā izvirzot
Satversmi.
Jaunajai
paaudzei
ir jāzina valsts pamatlikums,
turklāt jāzina, ka Satversmes tika
pieņemta tāpēc, ka Latvijas tauta
jeb suverēns nolēma sev izveidot

valsti. Latvijas jaunā paaudze nesīs
mūsu valstgribu nākotnē.”
Konkursa mērķis ir sekmēt
skolēnu lojalitāti Latvijai un
uzticību Satversmei, stiprināt
skolēnu valstisko apziņu un rosināt
skolēnu līdzdalību valsts norisēs,
kā arī veicināt skolēnu interesi
un izpratni par Satversmi un tās
nozīmīgumu. Konkurss izsludināts,
lai pilnveidotu skolēnu zināšanas
par Latvijas kā demokrātiskas
tiesiskas valsts pamatvērtībām,
iepazīstinātu
skolēnus
ar
Satversmes tiesu, skaidrotu tās
lomu demokrātiskā sabiedrībā
un veicinātu skolēnu radošās
pašizpausmes.
Plašāka informācija pieejama
Balvu
novada
pašvaldības
mājaslapā www.balvi.lv sadaļā
“Aktualitātes izglītībā”.
Informāciju sagatavoja:
Satversmes tiesa

Lauksaimnieki iesnieguši pieteikumus
kompensācijām par plūdos cietušajām platībām

Līdz 2.oktobrim lauksaimnieki,
kuri saimnieko novados, kur
izsludināta ārkārtas situācija, un
kuru izaudzētā raža gāja bojā
plūdos un lietavās, iesniedza
pieteikumus
Lauku
atbalsta
dienestam un Latvijas lauku
konsultāciju un izglītības centram.
Kopumā saņemts 2981 pieteikums.
Kompensācijai pieteiktas vairāk
nekā 74,1 tūkstoši ha lielas zaudētās
ražas platības, 2,9 tūkstoši ha
lielas bojā gājušo ziemāju sējumu
platības un 13,5 tūkstoši tonnas
bojāta sagatavotā siena.
Šobrīd aktīvi turpinās cietušo
platību apsekošanas darbs. Plūdu
teritoriju apsekošanā LAD izmanto
mūsdienīgas tehnoloģijas - dronus
un satelītattēlus, lai samazinātu
nepieciešamību fiziski apmeklēt
visus cietušos laukus, kā arī
varētu pārliecināties par situāciju
vietās, kur ceļi ir grūti izbraucami

un piekļuve pie laukiem ir
stipri apgrūtināta. Izmantojot
satelītattēlus, ir izveidota īpaša
karte ar applūdušajām teritorijām
novados, kuros ir izsludināts
ārkārtas stāvoklis.
“Šis ir bijis smags posms
lauksaimniekiem. Tas licis arī
dienestam
mobilizēt
visus
resursus, strādāt ar jaunu pieeju un
rast citus risinājumus informācijas
iegūšanai. Mūsdienu tehnoloģijas
un tas, ka dienestā ir zinoši
speciālisti, kas prot ar tām strādāt,
ļauj mums apsekošanas darbu
veikt ātri un efektīvi. Pārbaudes
inspektori veic gan apsekojot
laukus fiziskās kontrolēs, gan 40%
gadījumu tiek izmantoti droni un
satelītattēli. Jaunās tehnoloģijas
ļāva dienestam redzēt objektīvu
situāciju laukos, kuriem piekļūt
nebija iespējams.
Katra ārkārtas situācija liek

domāt, kā turpmāk rīkoties
efektīvāk,
tāpēc
informācijas
sistēmā esam izstrādājuši jaunu
ārkārtas situāciju moduli, kas
līdzīgā
gadījumā
postījumu
apmēru ļaus noteikt daudz ātrāk.
Vērtējot kopējo situāciju, var
secināt, ka lauksaimnieki pārsvarā
gadījumos ir bijuši godprātīgi un
kompensācijai piesaka platības,
kurās ražu nav bijis iespējams
novākt.
Laiks, kad lietavas un plūdi
rimās, parādīja to, ka zemnieki
atsauca pieteikumus un ražu
centās novākt kaut nelielā platībā
no visa lauka, ja vien tas bija
iespējams,” situāciju raksturo
dienesta direktore Anna VītolaHelviga.
Informāciju sagatavoja:
Lauku atbalsta dienests

Arī rudens slēpjas no lietus
un nesteidzas nakts dzestrajās
stundās krāsot kokus un krūmus.
Ir iemēģināta tikai mazā dzeltenās
krāsas otiņa. Bet iepriecinājumu un
pārsteigumu septembrī netrūkst,
tostarp arī ciemiņu, kuri Balvu
novada pašvaldības Sociālajā
dienestā šoreiz bija ieradušies no
Jelgavas sociālo lietu pārvaldes,
lai iepazītos ar mūsu novada
pašvaldības
Sociālā
dienesta
darbu, gūtu priekšstatu par mūsu
ikdienas raizēm un gandarījuma
mirkļiem.

Jelgavas sociālo lietu pārvaldes
darbinieki
šādus
pieredzes
braucienus organizē divas reizes
gadā. Viņu iestādes funkcijas ir
nodrošināt sociālos pakalpojumus
un sociālo palīdzību dažādām
klientu
grupām,
administrēt
sociālo pakalpojumu sniegšanai
paredzētos pašvaldības budžeta
līdzekļus, kontrolēt, kā šos līdzekļus
izlieto pārraudzībā esošās iestādes
un citi pakalpojumu sniedzēji.
Vadītāja
Rita
Stūrāne,
kopā ar saviem kolēģiem, ar
interesi piedalījās Balvu novada

pašvaldības
Sociālā
dienesta
vadītājas
Viktorijas
Pukas
sagatavotajā
prezentācijā
un
uz interesējošiem jautājumiem
saņēma izsmeļošas atbildes.
Pēc vizītes Sociālajā dienestā,
ciemiņi devās uz Balvu Novada
muzeju, bet tālāk uz Alūksni,
lai pilnībā izbaudītu Latvijas
ziemeļaustrumus.

stadijās – sākot no biznesa idejas
izstrādes un uzņēmuma darbības
uzsākšanas līdz pat lielu biznesa
projektu attīstīšanai, veicinot
uzņēmumu izaugsmi.
ALTUM
šobrīd
piedāvā
sekojošas
valsts
atbalsta
programmas:
•Aizdevumi
investīcijām
un
apgrozāmajiem līdzekļiem biznesa
uzsākšanai un attīstīšanai;
•Garantiju programmas finanšu
resursu pieejamībai, eksporta
darījumu riska apdrošināšanai,
iedzīvotāju mājokļu aizdevumiem;
•Riska kapitāls;
•Nefinanšu atbalsts – mentorings,
konsultācijas, u.c.
Lai atrastu sava uzņēmuma

aktuālajām
vajadzībām
piemērotāko programmu, aicinām
izmantot Atbalsta programmu
kalkulatoru, kas atrodams ALTUM
mājaslapas sadaļā Programmu
kalkulators.

Sociālajā dienestā ciemojās jelgavnieki

Atbalsts uzņēmējdarbībai Altum

“Attīstības finanšu institūcija
Altum” ALTUM ir Latvijas valstij
piederoša
kapitālsabiedrība,
kas uzņēmējiem sniedz valsts
atbalstu finanšu instrumentu veidā
(aizdevumi, garantijas, ieguldījumi
riska kapitāla fondos, utml.),
konkrētu programmu ietvaros
papildinot to arī ar nefinanšu
atbalstu (konsultācijas, mentorings
utml.).
ALTUM atbalsta:
•Biznesa uzsācējus;
•Mazos un vidējos uzņēmumus;
•Lauksaimniekus;
•Iedzīvotājus.
ALTUM
piedāvātie
valsts
atbalsta instrumenti paredzēti
uzņēmumiem
visās
attīstības

Ina Bankova
Sociālais dienests

Kontaktinformācija:
Mājas lapa: www.altum.lv
Gulbenes RC, Gulbene, Rīgas iela
47, LV4401
https://www.altum.lv/lv/
kontakti/regionalie-centri-unkonsultaciju-biroji/gulbene/
Konsultācijas par aizdevumiem un
citiem valsts atbalsta veidiem:
Katru darba dienu 8:30 - 17:00.
Ilze Freivalde, tālr.: 67774086,
26165692.

Zemessardzes dienestam ir
nozīmīga loma Latvijas drošībā.
Zemessargi ir Latvijas pilsoņi,
kas ir gatavi brīvprātīgi veltīt savu
laiku, spējas, veselību, enerģiju
un noteiktās situācijās pat dzīvību
Latvijas valsts un iedzīvotāju
aizsardzības
uzturēšanai.
Lai
zemessargi varētu nodrošināt
pilnvērtīgu
patrulēšanu
diennakts tumšajā laikā, viņiem
nepieciešams nakts redzamības
ekipējums. Līdz pat 18.novembrim
fonds “Zemessargam.lv” uzsāk
ziedojumu kampaņu “Palīdzot
zemessargam, tu palīdzi sev”, kuras
ietvaros aicina iedzīvotājus ziedot
šī ekipējuma iegādei.
Latvijā ir 18 Zemessardzes
bataljoni.
Katram
no
tiem
nepieciešams
vismaz
viens
ekipējuma komplekts – nakts
redzamības
tēmeklis,
nakts
redzamības termokamera un
nakts redzamības brilles. Šāda
komplekta izmaksas ir aptuveni
7800 euro. Kampaņa ekipējuma
iegādei pirmo reizi notika pērn,
kad kopumā tika saziedoti 63
000 euro, par kuriem tika iegādāti
12 monokļi, 12 tēmekļi un četras
kameras. Šī gada mērķis ir savākt
100 000 euro, kas ļaus iegādāties
vismaz 12 ekipējuma komplektus.
Kampaņas vajadzībām ir tapuši
trīs videoklipi, kas demonstrē
skarbos apstākļus, kuros savu
ikdienu nereti pavada Latvijas
zemessargi – mūsu draugi, paziņas,
kaimiņi un radi. Arī klipos redzamie
puiši un meitene ir īsti Latvijas
zemessargi. Pašlaik viņi ir aprīkoti
un pilnvērtīgi spēj darboties tikai
diennakts gaišajā laikā. Pilnvērtīgas
patruļas naktīs nav iespējamas
bez nakts aprīkojuma, un tieši tā
iegādei tiek rīkota šī ziedojumu
kampaņa. Video skatāmi www.
youtube.com

Ziedot iespējams kampaņas
mājaslapā
www.zemessargam.
lv, kas ir izveidota kā ziedojumu
veikals. Lai ilustrētu ziedojamās
summas apmēru, iedzīvotāji tiek
aicināti izvēlēties preces, kuras
var par šo summu iegādāties.
Šiem pirkumiem ir tikai ilustratīva
nozīme, visi līdzekļi simtprocentīgi
tiks atvēlēti kampaņas mērķim
– nakts redzamības ekipējuma
iegādei. Lapā iespējams iegūt
arī papildu informāciju gan par
kampaņu un tās mērķiem, gan
dienestu Zemessardzē.
Ekipējuma izvēlei un iegādei
tiks izraudzīts process, kas
pēc būtības atbilst publiskā
iepirkuma procesam, nodrošinot
caurskatāmību un godīgumu, kā
arī veiksmīgāko saziedoto līdzekļu
izlietojumu. Labākais piedāvājums
tiks izvēlēts, veicot cenu aptauju.
Kampaņu
rīko
fonds
“Zemessargam.lv”. Šīs kustības
autori ir paši zemessargi, bet
virzītāji
ir
Kiberaizsardzības
vienības zemessargs Juris Ulmanis,
Studentu bataljona zemessargs
Juris Ķiploks un Rekrutēšanas
un atlases centra karavīrs Jānis
Iesalnieks.
Kampaņa tiek uzsākta ar mērķi
palīdzēt Zemessardzei, kas ne
vien piedalās militārās mācībās, lai
apgūtu kaujas prasmes, bet nereti
palīdz arī civilajās operācijās,
piemēram, pazudušu cilvēku
meklēšana diennakts tumšajā
laikā, dabas katastrofu seku
novēršana u.c.
Apzinot
Zemessardzes
vajadzības, tika nolemts kā mērķi
izvirzīt nakts redzamības iekārtu
iegādi.
Juris Ulmanis
Tel. +371 29204590
E-pasts: juris.ulmanis@rbs.lv

Kas jāzina, lai maksājumi ar karti
un internetā būtu droši

Maksājumi
ar
karti
un
iepirkšanās internetā ir kļuvusi par
mūsu ikdienu. Piemēram, 2016.
gadā Latvijā tika veikti 399,3 miljoni
bezskaidras naudas norēķinu, un
šis skaitlis pieaug ar katru gadu.
Jau tagad Latvijas veikalos var
maksāt ar bezkontakta kartēm
un mobilo tālruni, ir plašas
iespējas
iepirkties
internetā.
Tehnoloģiju izstrādātāji paroles
vietā ievieš autentifikāciju pēc
pirkstu nospieduma vai sejas
vaibstiem. Tomēr, lai elektroniskie
un bezskaidras naudas maksājumi
būtu patīkami un droši, der
atcerēties vairākas pamatlietas.
Norēķinoties
elektroniski,
ievēro šos principus:
- Nemaksā tiešsaistē, ja esi
pieslēdzies publiskam Wi-Fi;
- Beidzot izmantot lapu, kurā
vajadzīga autentifikācija, vienmēr
izej no sistēmas;
- Izvēlies drošas paroles.
Nelieto vienu un to pašu paroli
sociālajam tīklam un bankai;
- Nevienam neatklāj savas
paroles un PIN kodus. Nepieraksti
tos uz lapiņām;
- Saglabā bankas tālruņa
numuru telefona kontaktos, lai
vari ātri sazināties steidzamos
gadījumos;
- Zvani bankai un nobloķē karti
uzreiz, kad pamani tās pazušanu;

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

- Banka nekad tev nesūtīs
e-pastu ar lūgumu atklāt paroli vai
citu sensitīvu informāciju. Ja tādu
vēstuli saņem, ziņo bankai.
Iepērkoties internetā, pievērs
uzmanību vairākiem aspektiem:
- Pārliecinies, ka internetveikala
kontaktu sadaļā atrodama tirgotāja
adrese,
kontakti,
juridiskais
nosaukums
un
reģistrācijas
numurs;
- Pārliecinies, ka preču apraksti,
iegādes un piegādes noteikumi ir
skaidri un saprotami;
Izlasi
citu
lietotāju
atsauksmes;
- ES internetveikalos iegādāto
preci var atgriezt atpakaļ 14 dienu
laikā. Ir preču kategorijas, ko
atgriezt nevar – pārbaudi, pirms
iepērcies;
- Ja mājaslapā nav norādīts,
ka par preces atgriešanu maksā
pārdevējs, šie izdevumi jāsedz
pircējam;
- Ja apmaksātā prece nav
piegādāta vai pārdevējs bankrotē,
pircējam ir tiesības saņemt naudas
atmaksu no savas bankas.
Papildu informācija:
Sandra Baltruka,
Baltic Communication Partners
sandra.baltruka@bcp.lv
+ 371 26428418

8.

“Balvu Novada Ziņas”, 2017.gada 12.oktobris

Pasākumi Balvu novadā
Balvu pilsēta

13.oktobrī no plkst.11:00
Grāmatu svētki 2017. Atklāšana
plkst.11:00 Balvu muižā. Tikšanās
ar autoriem no plkst.12:00. Sīkāka
informācija www.balvi.lv sadaļā
Aktualitātes kultūrā.
14.oktobrī no plkst.9:00-13:00
Lauku labumu tirdziņš laukumā
pie Balvu Kultūras un atpūtas
centra.
14.oktobrī plkst.12:00
Ģimeņu futbola diena Balvu Valsts
ģimnāzijas stadionā. Stafetes,
uzdevumi, draudzības spēles.
19.oktobrī plkst.19:00
Filma “Māte Terēze” Balvu
Sakrālās kultūras centrā.
21.oktobrī plkst.9:00
Rekolekcijas sievietēm. Sievietes
dvēseles noslēpums III “Sieviete
– māte” Balvu Sakrālās kultūras
centrā. Aicinām sievietes, kuras
vēlas pavadīt šo laiku lūgšanā un
garīgās pārdomās par sievietes
dvēseles noslēpumu, individuālās
sarunās ar māsām un kopīgi
dalīties priekā. Vēlama iepriekšēja
pieteikšanās līdz 20.oktobrim,
t.26536916 – Evija (lūgums zvanīt
pēc plkst.17:00). Dalības maksa:
EUR10,00 (bet, ja finanses ir
šķērslis dalībai rekolekcijās, tad
informējiet, kopīgu risinājumu
atradīsim).

Balvu pagasts

18.oktobrī plkst.10:00
Garīgie dziedājumi Balvu pagasta
Tautas namā.

Bērzkalnes pagasts

20.oktobrī plkst.20:00
Rudens ražas svētki un diskoballe
Rubeņu Saietu namā. Līdzi jāņem
kāds ziemai sagatavots gardumsdegustēsim,
mainīsimies
ar
receptēm un pieredzi ziemas
krājumu sagatavošanai.

Bērzpils pagasts

19.oktobrī plkst.12:00
Meistardarbnīca “Lakatu aušana
rāmī” Bērzpils Saietu namā, kuru
vadīs Herunda Zuša. Sīkāka
informācija un pieteikšanās līdz
17.oktobrim pie A.Krivišas pa tālr.
27872031.
20.oktobrī plkst.22:00 Nakts
balle ar grupu “Ginc&Es” Bērzpils
sporta hallē. Ieeja EUR 4,00.
27.oktobrī plkst.10:00
Psalmu
dziedājumi
par
mirušajiem Bērzpils Saietu namā.

Briežuciema pagasts

27.oktobrī plkst.19:00
Atpūtas pasākums “Lobu ļaužu
saīts” pagasta pensionāriem
un tiem, kuriem ap piecdesmit
Briežuciema tautas namā.

Krišjāņu pagasts

14.oktobrī plkst.9:00 Lielā
tirgus diena Krišjāņu Tautas namā.

Kubulu pagasts

13.oktobrī
plkst.12:00
“Grāmatu svētku 2017” ietvaros
tikšanās ar Jāni Brikmani (grāmatas
“Mazākie klasē. Latvijas mazie
zvēri un putni” autoru) Stacijas

pamatskolā.
13.oktobrī plkst.14:00
“Grāmatu svētku 2017” ietvaros
tikšanās ar Viju Eniņu (farmaceiti,
ārstniecības augu pazinēju) Kubulu
kultūras namā.
20.oktobrī plkst.19:00
Kubulu jauktā vokālā ansambļa 18
gadu jubilejas pasākums Kubulu
kultūras namā.
28.oktobrī plkst.19:00
Sudrabkāzu balle “Tava sirds ir
manas mājas” Kubulu Kultūras
namā.

Tilžas pagasts

13.oktobrī plkst.12:30
“Grāmatu svētku 2017” ietvaros
tikšanās
ar
Ilgu
Raščevsku
(grāmatas “Norakstītie” autori)
Tilžas internātpamatskolā.
13.oktobrī plkst.14:00
“Grāmatu svētku 2017” ietvaros
tikšanās ar Leldi Stumbri (latviešu
dramaturģi, apmēram 50 lugu
autori) Tilžas vidusskolā.
21.oktobrī no plkst.10:30
Ziemeļlatgales
amatierteātru
radošā diena “Teātra kafejnīca
“Komēdija”” Tilžas kultūras namā.
Dramatiskajiem
kolektīviem
un režisoriem pieteikšanās līdz
16.oktobrim. Plkst.11:00 Bejas
amatierteātra izrāde R.Blaumanis
“Trīnes grēki” (režisors A.Ezeriņš),
biļetes cena EUR 1,50. Plkst.13:30
meistarklases
komēdijas
gatavošanā (šefpavāri – E.Siļķēna,
L.Smildziņa). Plkst.17:00 vakariņas
un sarunas teātra kafejnīcā
“Komēdija”. Plkst.19:00 Gaigalavas
amatierteātra “Bykovīši” izrāde
–
saldēdiens
B.
Jukņeviča
“Pilsētnieki” (režisore V.Deksne),
biļetes cena EUR 1,50. Izrādes
apmeklēt aicināti visi interesenti
un biļetes var iegādāties Tilžas
kultūras namā. Sīkāka informācija
un pieteikšanās pa tālr. 29108722
(Inese), 27870251 (Daiga).

Vectilžas pagasts

27.oktobrī plkst.13:00 Psalmu
dziedājumi
par
mirušajiem
Vectilžas sporta un atpūtas centrā.

Vīksnas pagasts

13.oktobrī plkst.14:30
“Grāmatu svētku 2017” ietvaros
tikšanās ar Gabrielu Cīruli
(grāmatas “Kritiens uz augšu”
autori) Vīksnas pagasta bibliotēkā.
17.oktobrī Vīksnas pagasta
seniori tiek aicināti uz kopā būšanu
ekskursijā pie Igauņu ģimenes
Rēzeknes novada Gaigalavas
pagastā. Sīkāka informācija un
pieteikšanās līdz 13.oktobrim pa
tālr. 20284144.

Skatāmas izstādes
Balvu pilsētā

Līdz
28.oktobrim
Balvu
Novada muzejā skatāma Ulda
Zeidmana
veidoto
diorāmu
un vinješu izstāde “Miniatūrā
pasaule’’, kā arī pirmā Latgales
kongresa simtgadei veltīta ceļojošā
izstāde no Latgales Kultūrvēstures
muzeja “Pāri slieksnim”.

Balvu Centrālās bibliotēkas
izstāžu zālē skatāma mākslinieces,
grāmatu
ilustratores
Zanes
Raičenokas – Raišonokas darbu
izstāde.
Latvijas Neredzīgo bibliotēkas
Balvu filiālbibliotēkā skatāma
Balvu Mākslas skolas audzēkņu
darbu izstāde “Es Tev parādīšu
savu pasauli”, skolotāja Skaidrīte
Bankova.
“Elita...gleznas...EJU TĀLĀK” Balvu novada pašvaldības Sociālā
dienesta 3.stāva zālē līdz oktobra
beigām skatāmi Elitas Teilānes
radošie darbi akrila un eļļas
tehnikā.
Balvu Sakrālās kultūras centrā
skatāma Neredzīgo rehabilitācijas
centra Balvu nodaļas dalībnieku
darbu izstāde “Brīnumu caur sirdi
un dvēseli”.
Balvu novada pašvaldībā
skatāma daļa no Balvu Mākslas
skolas audzēkņu vasaras mācību
plenēru darbiem “Muižas un
pilis”.
Ā.Baranovskas
doktorāta
telpās skatāmi Balvu Mākslas
skolas 2.klašu audzēkņu un
skolotājas Anitas Kairišas veidotie
darbi “Krāsu ziedi”.
SIA “Balvu un Gulbenes
slimnīcu
apvienība”
Balvos
skatāma Balvu Mākslas skolas
audzēkņu
darbu
izstāde
“Mandalas”.
Balvu Mākslas skolas Izstāžu
zālē un telpās skatāmi Balvu
Mākslas skolas audzēkņu 2017.
gada noslēguma darbi, Balvu
Mākslas skolas audzēkņu vasaras
mācību plenēru darbi “Ziedi”,
skolotāja Līga Podkovirina, kā arī
Balvu Mākslas skolas audzēkņu
tekstila darbi “Pavasaris sirdī”,
skolotāja Līga Podkovirina.
Pie
Mākslas
skolas
ir
apskatāms vides objekts-pētījums
par Latvijas mākslinieku daiļradi
“Mākslas kubi”.

Balvu pagastā

Izsludina konkursu “Manai
Latvijai”
Lai veicinātu bērnu un jauniešu
radošo spēju attīstību, izmantojot
vizuālo un vizuāli plastisko mākslu,
sekmētu izglītības iestāžu vizuālās
un vizuāli plastiskās mākslas
pulciņu pedagogu sadarbību un
pieredzes apmaiņu, kā arī sniegtu
iespēju bērniem eksponēt savus
darbus
starpnovadu
izstādē,
Balvu Bērnu un jauniešu centrs
ir izsludinājis vizuālās un vizuāli
plastiskās
mākslas
konkursu
“Manai Latvijai”.
Lai piedalītos konkursā, tā
dalībniekiem ir jāizveido vizuāli
un vizuāli plastiskās mākslas darbi
atbilstoši nolikuma tēmai “Manai
Latvijai”. Konkursam iesniedzamie
darbi var būt veidoti jebkurā vizuāli
plastiskās mākslas tehnikā. Vēlams
ar dažādām metodēm un idejām
apspēlēt Latvisko piederību un
patriotismu, izmantojot kā paraugu

Latvijas simbolus – karogu, ģerboni
un arī tautiskos elementus.
Darbi jāiesūta vai jāiesniedz
līdz 2017.gada 31.oktobrim Balvu
Bērnu un jauniešu centrā.
Izstādes-konkursa apbalvošana
notiks
2017.gada 16.novembrī,
pulksten 11:00, Balvos Brīvības 48,
BBJC telpās. Izstāde būs apskatāma
no 2017.gada 6.novembra līdz
30. novembrim, BBJC otrā stāva
Izstāžu zālē.
Plašāka informācija pieejama
Balvu
novada
pašvaldības
mājaslapā www.balvi.lv sadaļā
Balvu Bērnu un jauniešu centrs.

Tautas nama zālē skatāma
Balvu pagasta iedzīvotājas Daces
Loginas gleznu izstāde.

Krišjāņu pagastā

Krišjāņu tautas namā skatāma
izstāde “Mana grāmata” 3.klases
audzēkņu linogriezumi, skolotāja
Anita Kairiša.

Kubulu pagastā

Kubulu
Kultūras
namā
skatāmas izstādes Ziemeļlatgales
deķi
un
Nellijas
Začas
knipelējumi.

Tilžas pagastā

Ceļojošā
izstāde
no
Latgales kultūrvēstures muzeja
“Latvijas tautas frontei 25” Tilžas
kultūrvēstures izpētes un tūrisma
centrā.

Vīksnas pagastā

No 17.oktobra Vīksnas Tautas
namā būs skatāma Daces Teilānes
fotoizstāde.

Dzīvās mūzikas festivāls “Savējie 2017”

4. novembrī Balvu novada
Kubulu pagasta kultūras namā
jau piekto gadu pēc kārtās
notiks dzīvās mūzikas festivāls
“Savējie”. Šajā pasākumā ir dota
iespēja piedalīties gan mazāk
zināmiem izpildītājiem, gan arī
redzēt
atpazīstamas grupas.
Galvenais princips, kas attiecas
uz visiem dalībniekiem, ir spēlēt
“dzīvajā”,
bez
fonogrammas.
Festivālam nav striktu mūzikas
žanru ierobežojumu, tomēr no
māksliniekiem
tiek
sagaidīta

BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 2 reizes mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl.. Nr. 90009115622

jaunrade
vai
savdabīga
pazīstamu dziesmu kaverversiju
izpilde.
Uzstāšanās
notiks
uz
divām skatuvēm, no kurām
viena ir paredzēta grupām,
bet
otra
individuālajiem
izpildītājiem,
dziesminiekiem,
instrumentālistiem utt. Uz lielās
skatuves
šogad
sagaidāma
grupu iBIO TRIO, UNKNOWN
ARTIST, ALU CILVĒKI, ARŅA
SLOBOŽAŅINA
un
grupas
uzstāšanās. Uz mazās skatuves
Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

publiku
priecēs
VIVIĀNA,
JĀNIS
LOČMELIS,
RIHARDS
KRILOVS, ARTŪRS JAUNTĒVS,
MĀRIS LĀPĀNS UN ĢIRTS RIPA,
LAURA LOČMELE, VILIS CIBULIS,
DAGMĀRA LAICĀNE UN DĀVIS
LĀPĀNS. Festivāla galvenais viesis grupa DZELZS VILKS. Apmeklētāju
labsajūtai darbosies kafejnīca,
bet starplaikos tradicionāli ir
sagaidāmi arī kādi pārsteigumi.
Sākums plkst.21:00. Ieejas maksa
līdz plkst.22:00 4,00 euro, vēlāk
5,00 euro.
Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 5000 eksemplāri
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