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Balvu novada pašvaldības informatīvais laikraksts

Krāsaini, filozofiski, emocionāli un radoši lidojumi V Starptautiskā
vizuālās mākslas konkursa laureātu darbos

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīviem.

Siltā septembra pēcpusdienā
mākslas cienītāji pulcējās Balvu
Sakrālās kultūras centrā, kur tika
godināti Balvu Mākslas skolas, NVO
“SAVI”, biedrības “Radošās Idejas”,
Balvu novada Izglītības, kultūras
un sporta pārvaldes un Balvu
novada pašvaldības organizētā
V Starptautiskā vizuālās mākslas
konkursa “Dažādā pasaule” 2017
“Nacionālās vērtības” laureāti.
Lai bērni un jaunieši apzinātu
vērtības, kas nodrošina piederību
valstij, raksturo tās savdabību
un ir tās nacionālās identitātes
pamats, tika organizēts vizuālās
mākslas konkurss datorgrafikā,
sekmējot bērnu un jauniešu
radošās domāšanas attīstību un
radot iespēju pilnveidot savas
prasmes datorgrafikā, veidojot
kolāžu, kurā radošā kompozīcijā
tiktu izmantotas nacionālās krāsas,
zīmes, raksti vai rotājuma elementi
no savas valsts un vides, kas skar
gan dabu, gan sadzīvi, arhitektūru
vai kultūru.
Godalgotas vietas saņēma arī
Balvu Mākslas skolas audzēkņi:
vecuma grupā no 10-12 gadiem
1.vietu ieguva Diāna Dārzniece
(“Balvu
Evaņģēliski
luteriskā
baznīca”), bet Šeila Aleksejeva
saņēma
Atzinību
(“Raksti”).
Pateicība tika Zanei Keišai (“Austras
koks”).
Vecuma grupā no 13-15 gadiem
2.vietu ieguva Madara Baraņņika
(“Krišjānis Barons”) un 3. vietu
- Daniela Sīmane (“Muzejs –
vērtību lāde”), turpretim Atzinību
šajā vecuma grupā ieguva Anna
Elīza Buglova (“Latvju raksti”),
bet Pateicības - Anete Zakarīte
(“Kultūras mantojums”) un Eva
Daniela Pokule (“Ābele”).
Kā atzina Balvu Mākslas
skolas direktore Elita Teilāne:

Priecīgi un lepni par padarīto, - tādi ir konkursa laureāti.
“Salīdzinot ar citu gadu lielo darbu
un dalībvalstu skaitu, saprotam,
ka veikt darbus, izmantojot
datortehnikas iespējas, nelikās tik
tradicionāli un pierasti.
Šogad
konkursā
tika
iesniegts 101 darbs no 18 skolām
Vecumnieku
vidusskolas,
Balvu Mākslas skolas, Latgales
priekšpilsētas mūzikas un mākslas
skolas, Jāņa Rozentāla Mazās
Mākslas skolas, Garkalnes Mākslas
un vispārizglītojošās vidusskolas,
Māras Muižnieces Rīgas Mākslas
skolas, Jelgavas Mākslas skola,
Staiceles Mūzikas un Mākslas
skolas, Viesītes Mūzikas un
Mākslas skolas, Jēkaba Graubiņa
Līvānu Mūzikas un Mākslas
skolas, Gulbenes Mākslas skola,
Kandavas Mākslas un mūzikas
skolas, Skrīveru Mūzikas un
Mākslas skolas, Kuldīgas Mākslas
un humanitāro zinību vidusskolas
mākslas skolas, Alūksnes Mākslas
skolas, Amatas novada Mūzikas un
Mākslas skolas, Jūrmalas Mākslas
skolas Datorgrafikas pulciņa,
Jūrmalas Mākslas skolas Slokas
filiāles, Jāņa Simsona Madonas

Kubulos prot svinēt svētkus!

Mākslas skolas. Divi darbi tika
iesniegti arī individuāli.
Konkursa darbus vērtēja žūrijas
komisija - Balvu Mākslas skolas
direktore, NVO “SAVI” valdes
priekšsēdētāja Elita Teilāne, Balvu
Mākslas skolas direktora vietniece,
biedrības “Radošās Idejas” radošā
direktore Anita Kairiša, Latvijas
Nacionālā kultūras centra Vizuālās
mākslas izglītības eksperte Ilze
Kupča, Hertfordšīras Universitātes
vizuālo efektu kursa absolvente,
3D māksliniece
kompānijā
“Koffeecup” (Londona) Laine
Kočāne un Daugavpils Marka
Rotko mākslas centra vadītāja
vietnieks, mākslinieks Māris Čačka.
Konkursa
organizatori
pateicas
ikvienam
bērnam
un jaunietim, kā arī darbu
vadītājiem,
pedagogiem
par
dalību konkursā, par krāsainiem,
filozofiskiem,
emocionāliem
un radošajiem lidojumiem, kas
attēloti datorgrafikas darbos!
Paldies Balvu novada Izglītības
kultūras un sporta pārvaldei - Intai
Kaļvai, Norai Apīnei, Ivetai Tiltiņai,
Balvu Mākslas skolas radošajam

Jaunā vingrošanas sezona
peldbaseinā ir klāt!

kolektīvam par dalību konkursa
darbu reģistrēšanā, fotografēšanā,
atlasē,
izstādes
izveidošanā
- Lienei Šaicānei, Skaidrītei
Bankovai, reklāmas darbnīcai SIA
“KOPA” Gulbenē, Ziemeļlatgales
laikrakstam “Vaduguns”, NVO
“SAVI”, biedrībai “Radošās Idejas”,
Balvu
pirmsskolas
izglītības
iestādes “Sienāzītis” solistei Marijai
Maslovskai un skolotājai Ilutai
Tihomirovai, un Balvu Mūzikas
skolas pedagogam Arnim Grapam
par muzikālajiem priekšnesumiem.
Paldies Balvu Sakrālās kultūras
centram un personīgi Aijai Putniņai
par viesmīlību.
V Starptautiskā vizuālās mākslas
konkursa “Dažādā pasaule” 2017
“Nacionālās vērtības” labākie darbi
būs apskatāmi arī Balvu Novada
pašvaldības mājas lapā www.balvi.
lv, Balvu Mākslas skolas mājas
lapā www.balvumakslasskola.lv,
Latvijas Nacionālā kultūras centra
mājas lapā www.lnkc.gov.lv un
NVO “Radošās Idejas” mājas lapā
www.creativeideas.lv.

Šonedēļ atsākas ūdens
vingrošanas nodarbības Balvu
peldbaseinā.
Nodarbības
notiks otrdienās plkst.19:00,
trešdienās
plkst.19:00
un
ceturtdienās plkst.20:00. Laipni
aicināti visi veselīga dzīvesveida
piekritēji! Sīkāka informācija pa
tālr. 26351072 (Inga).

Valsts asinsdonoru centra
izbraukums Balvos

27.septembrī no plkst. 9:0013:00 Balvos, Balvu muižā,
būs iespējams nodot asinis.
Ziedojot asinis, nepieciešama
pase vai ID karte un bankas
konta numurs.

Sabiedrības informēšana
par ilgtspējīgu mežu
apsaimniekošanu

29.septembrī
Latvijas
Mežu sertifikācijas padome
sadarbībā ar Latvijas meža
nozari organizē bezmaksas
semināru
Rugāju
novada
domē par aktuālām zemes
īpašniekiem un uzņēmējiem
saistītām tēmām, kas ir aktuālas
arī sabiedrībai kopumā;
1.Biotopu kartēšanas process
Latvijā 2017 – 2019. Ekosistēmas,
biotopi,
mikroliegumi
un
aizsargājamās teritorijas;
2.Meža sertifikācija;
3.Darba un vides aizsardzība.
Seminārs ir bezmaksas. Tālrunis
informācijai un pieteikšanās:
25414008 vai ml@hs.lv.

Lauku labumu tirdziņš
14.oktobrī Balvos, laukumā pie
Balvu Kultūras un atpūtas centra
notiks tradicionālais ikmēneša
lauku labumu tirdziņš. Aicinām
ikvienu apmeklēt tirdziņu,
lai iegādātos dažādus lauku
labumus,
sezonas
augļus,
dārzeņus,stādus,
kā
arī
amatniecības izstrādājumus no
zemniekiem, mājražotājiem un
amatu meistariem!
Piedalīties aicinām vietējos
zemniekus, amatniekus un
mājražotājus!
Tirgotājiem
pieteikšanās obligāta (līdz
11. oktobrim) Ziemeļlatgales
biznesa un tūrisma centrā:
rakstot uz biznesacentrs@
balvi.lv vai zvanot 26461435,
29272948.

Foto Aina Laicāne.

Mobilais mamogrāfs
Balvos

Kubulu pagasta svētku ietvaros tika aizvadīti arī pilngadības svētki un godināti 15 pagasta jaunieši – Agnese Bleidere, Oksana Popoviča, Kristiāns Bušs, Arvis
Laicāns, Elīna Saidāne, Armands Maksins, Valdis Slišāns, Ieva Vizule, Viviāna Bukša, Viktorija Apšeniece, Uģis Ilsjāns, Kristaps Kuldis, Svjatoslavs Parnovs,
Harijs Ozols, Igors Stepanovs. Kopā ar viņiem svētkos piedalījās arī Kubulu pagasta pārvaldes vadītājs Artūrs Luksts un Saeimas deputāts Jānis Trupovnieks.
Sveiciens pilngadībās arī tiem jauniešiem, kuri pasākumā nepiedalījās – Agrim Bužam, Leo Liepiņam, Artjomam Semčenko, Arvim Šarabaiko, Ievai Šmatei.

Turpinājums 2. lpp
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Sievietes tiek aicinātas veikt
krūšu izmeklējumus tuvāk savai
dzīvesvietai - Veselības Centrs
4 mobilajā mamogrāfā, kas
25.un 26.septembrī ieradīsies
Balvos, pie tirgus laukuma. Uz
mamogrāfa pārbaudi izbrauc
TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta!
Sievietēm, kuras ir saņēmušas
uzaicinājuma
vēstuli
no
Nacionālā veselības dienesta,
Valsts skrīninga programmas
ietvaros izmeklējums ir bez
maksas (uzaicinājuma vēstule ir
derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas
datuma). Ar ģimenes ārsta vai
ārstējoša ārsta norīkojumu,
kuram NAV līgumattiecību ar
Nacionālo veselības dienestu
- PAR MAKSU. Pieraksts notiek
pa telefoniem 67142840 un
27866655. Lūgums iepriekš
sagatavot personas kodu.
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DOMES
PRIEKŠSĒDĒTĀJA
SLEJA

Aigars Pušpurs
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs

Foto Aina Laicāne.

Pirmais rudens mēnesis ir atdzīvinājis pa vasaru nedaudz pieklusušo
pilsētas un novada ritmu, kas ir saistīts ar skolēnu atgriešanos skolas
solos.
Tāpat iesākušies vērienīgie pilsētas stadiona rekonstrukcijas darbi.
Iedzīvotājiem jāmēģina būt pacietīgiem, jo vērienīgie pārveides darbi
liek izjust zināmas neērtības, bet gala rezultāts būs mūsdienīga sporta
būve. Tas radīs iespēju rīkot daudz lielāka mēroga sporta pasākumus
kādi bijuši līdz šim. Ieguvēji būs gan novada iedzīvotāji, gan viesi.
Nelāgi, ka pirmajās nedēļās būvnieki ir sastapušies ar nepatīkamu
mūsu iedzīvotāju attieksmi pret aprīkojumu, kas izvietots objektā –
stadionā, jo tas daļēji tika sabojāts. Balvenieši, Balvu novada pašvaldības
vārdā, lūdzu, nepostiet lietas, kas nepieder jums, un izturieties ar cieņu
pret cilvēkiem, kas strādā, lai mums būtu sakārtota sporta infrastruktūra.
Turpinās darbs pie plūdu radīto zaudējumu seku apzināšanas.
Pagastu pārvaldnieki informāciju ir apkopojuši ļoti operatīvi, tādēļ
turpmāk gaidīsim pretimnākošas darbības no Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas un Satiksmes ministrijas.
Ir notikusi pirmā Latvijas Pašvaldību savienības valdes sēde. Šīs sēdes
darba kārtībā bija jautājumi, kas saistīti ar grozījumiem Izglītības likumā,
par iespējām pašvaldībām veikt aizņēmumus ilgtermiņā un vidējā
termiņā, kā arī tika skatīti citi jautājumi, kas skar izmaiņas likumdošanā.
Pamazām sāk krāsoties koku lapas, kas vēsta, ka tuvojas rudens.
Šogad ir izdevusies bagātīga ogu un sēņu raža. Novēlu, lai ikvienam
no jums ir iespēja izrauties no ikdienas darbiem un pavadīt laiku dabā,
uzkrāt spēkus un enerģiju!

Foto Aina Laicāne.

Turpinās iesāktais

Pēc sportošanos visi iestiprinājās ar zupu, ko gatavoja
draugi no Bērzgales pagasta, bet produktus bija
sarūpējuši mednieku un makšķernieku kolektīva Tas nekas, ka līst lietus. Kā mēdz teikt, – nav nepiemērotu
“Kubuli” pārstāvji.
laika apstākļu, ir tikai nepiemērots apģērbs.

Dalībnieku interesi piesaistīja arī nelielā zemessardzes ieroču izstāde. Tos
varēja gan apskatīties, gan paņemt rokās un izpētīt.

Svētku novakarē publiku priecēja Kubulu vokālais ansamblis.

Foto Aina Laicāne.

mašīnas vilkšanā, kā arī citās
aktivitātēs. Ļoti interesanta bija
stafete “čūska”, kur, pa iepriekš
izveidotu maršrutu, bija jādodas
četriem komandas dalībniekiem
vienam aiz otra. Tas nemaz nebija
tik vienkārši, jo pirmajiem trim bija
aizsietas acis un vadība jāuzņemas
pēdējam. Tie, kuriem nebija īpaši
sportisks noskaņojums, varēja
risināt krustvārdu mīklu par Kubulu
pagastu vai veidot konfekšu
pušķus, bet pašus mazākos
sportotājus izkustināja atraktīvie
klauni Čiko un Riko.
Pēc
kārtīgas
sportošanas
un gardās zupas pagasta svētku
apmeklētāji pulcējās uz koncertu.
Tā laikā tika godināti Kubulu
pagasta pašdarbnieki, kuri pēdējo
piecu mēnešu laikā ir svinējuši
apaļas jubilejas.
Dienas beigās gan pasākuma
organizatoriem, gan viesiem bija
gandarījums par skaisti un aktīvi
aizvadīto dienu.

Foto Aina Laicāne.

Foto Aina Laicāne.

Svētki ir jāgaida un tiem ir
jāgatavojas. Kas gan ir svētki bez
ziediem? Kubulu pagasta svētku
atzīmēšana sākās ar tradicionālā
ziedu paklāja veidošanu, kuru,
par godu pilngadības svētku
gaviļniekiem, veidoja pirmsskolas
izglītības
iestādes
“Ieviņa”
kolektīvs,
turpretim
Stacijas
pamatskolas un Kubulu pagasta
pārvaldes kolektīvs savu radošu
dzirksti parādīja kārtojot ziedus
puķu piramīdās. Šī pasākuma
iniciatore un idejas autore ir Biruta
Circene.
Svētku diena Kubulu pagasta
iedzīvotājiem un viesiem sākās
ar rīta vingrošanu, izmēģinot
brīvdabas
trenažierus
un
iesaistoties
dažādās
sporta
aktivitātēs, kuras nodrošināja
zemessardzes vīri ar galveno
tiesnesi – zemessardzes 31. KB
1.KR virsseržantu Gunti Pauliņu.
Savus spēkus varēja izmēģināt
armijas gultas klāšanā, armijas
zābaka mešanā un pat armijas

Foto Aina Laicāne.

Turpinājums no 1. lpp

Muzikālu baudījumu sniedza Andris Baltacis no grupas Svētkos bija arī radošā darbnīca, kur, Ivetas Usenieces
“Baltie lāči”.
vadībā, varēja veidot konfekšu pušķus.
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Foto no BIIAC arhīviem.

“Jēkabpils – labo pārmaiņu
pilsēta” – uzraksts vēstīja, ka
esam
sasnieguši
galamērķi.
Tāpat kā Balvos, noslēdzoties
Eiropas projektam “Izglītojamo
ar funkcionāliem traucējumiem
atbalsta sistēmas izveide”, Jēkabpils
pilsētas pašvaldība uzskatīja, ka
Iekļaujošas izglītības atbalsta
centrs ir šodienas nepieciešamība
izglītības sistēmā.
Gaišajās, modernajās telpās,
kas iekārtotas daudzdzīvokļu
mājā, mūs sirsnīgi sagaidīja
Izglītības darba speciāliste Dace
Laizāne, psiholoģe Diāna Strause
un speciālā pedagoģe Inita
Kolkovska. Beidzoties vecāku
konsultācijai, mums pievienojās
arī centra vadītāja Sarmīte
Safronova.
Kopumā
centrā
strādā 6 speciālisti (2 psihologi, 1
logopēds, 1 speciālais pedagogs,
izglītības darba speciāliste un
centra vadītāja). Centra galvenais
mērķis ir Pedagoģiski medicīniskās
komisijas funkciju nodrošināšana
un atbalsta sniegšana vecākiem,
pedagogiem un atbalsta komandas
speciālistiem. Speciālisti sniedz
metodisko palīdzību individuālā
plāna izstrādē, sadarbojas ar
ģimenes ārstiem, ārstnieciskajām
iestādēm
un
sabiedriskajām
organizācijām.
Centra pakalpojumi paredzēti
Jēkabpils
pilsētas
pašvaldībā
deklarētiem izglītojamiem un
vecākiem (iedzīvotāju skaits pilsētā
ir 23 750). Pilsētā ir 5 pirmsskolas

Balvu un Jēkabpils centra speciālisti.
izglītības iestādes un 5 vispārējās
izglītības iestādes. Jāatzīst, ka
atbalsta komandas personāls ir
nodrošināts visās pilsētas izglītības
iestādēs. Kritiska situācija neesot
arī lauku skolās. Pastāv sadarbības
līgumi ar 7 novadiem.
Līdzīgi kā Balvu IIAC, speciālisti
veic izglītojamo izpēti, lai ieteiktu
atbilstošu izglītības programmu,
sniedz individuālās konsultācijas
ikdienā vecākiem, palīdz viņiem
izprast, kā strādāt ar savu bērnu.
Kā uzsvēra centra vadītāja
S.Safronova, akcentu liekam nevis
uz “ko bērns nevar tā, kā citi”, bet
uz “kādi ir viņa resursi, kādā veidā
viņš var.”
Pārrunājot aktuālo IIAC darbā
(dokumentācija, PMK sēdes,
konsultāciju norise, materiālā
bāze,
sadarbības iespējas,

tālākizglītība), ieguvām vērtīgu
informāciju sava centra darbības
uzlabošanai. Centrs sadarbojas
ar izglītības iestādēm Roķišķos
(Lietuva), organizē un vada
pedagogu tālākizglītības kursus,
aprīko kabinetus ar moderniem
mācību līdzekļiem (smilšu terapija,
smilšu lampas, abonē logopēdisko
programmu “Alirana” u.c.).
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Iekļaujošas Izglītības atbalsta
centra
pastāvēšanas
laikā
speciālistu darbs ir labi novērtēts,
par to liecina saņemtās daudzās
vecāku, pedagogu un dažādu
speciālistu atsauksmes gan lokālā,
gan valsts līmenī.
Inese Daukste
BIIAC vadītāja/logopēde

Foto no BPVV arhīviem.

Utenā norisinājās Latvijas–Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas projekta Nr. LLI-183 “Darba
tirgus bez robežām (Mobilitāte)” vadības grupas
2.sanāksme

Projekta dalībnieku tikšanās Lietuvas pilsētā Utenā.

Šī gada 24.augustā Utenā
(Lietuva) notika Interreg V-A
Latvijas–Lietuvas
pārrobežu
sadarbības programmas 2014.2020.gadam projekta Nr. LLI183 “Darba tirgus bez robežām
(Mobilitāte)” (“Labour Market
without
Borders
(Mobility)”)
vadības
grupas
2.sanāksme,
kurā
piedalījās
projekta
īstenotāju Rīgas Valsts tehnikuma
Krāslavas
struktūrvienības,
Malnavas koledžas, Daugavpils
Dizaina un mākslas vidusskolas
“Saules skola”,
Balvu novada
pašvaldības Balvu Profesionālās
un vispārizglītojošās vidusskolas,
Zarasu Lauksaimniecības skolas,
Utenas reģionālā profesionālās
apmācības
centra,
Jonišķu
Lauksaimniecības skolas, Alantas
Biznesa un tehnoloģiju vidusskolas
pārstāvji.
Sanāksmē
detalizēti
tika

izrunātas plānotās aktivitātes,
nozīmējot konkrētus datumus to
norisei, aktualizēti sasniedzamie
rezultāti un plānots projekta
budžets
atbilstoši
aktivitāšu
īstenošanai
un
veicamajiem
darbiem
gan
līdz
pirmā
atskaitīšanās perioda beigām, gan
iezīmēti nākamie soļi arī pārējos
projekta īstenošanas posmos.
Projekta īstenotāji uzsāka darbu
elektroniskajā uzraudzības sistēmā
(eMS), lai visas projektā paredzētās
darbības norisinātos saskaņā ar
projekta pieteikumā paredzēto
un, lai sekmīgi noritētu projekta
īstenošana.
Projekts tiek finansēts no
Interreg V-A Latvijas–Lietuvas
pārrobežu sadarbības programmas
2014. – 2020.gadam. Kopējais
projekta finansējums: 903 891,96
EUR, no kura Balvu Profesionālajai
un vispārizglītojošajai vidusskolai

Balvu Bērnu un jauniešu centrā
kopā sauc “Help!”

Foto no BBJC arhīviem.

Balvu Iekļaujošas Izglītības atbalsta centra pieredzes
apmaiņas brauciens uz Jēkabpili
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paredzēti 101 739,29 EUR (85%
ERAF finansējums, 15% pašvaldības
līdzfinansējums).
Projekta “Darba tirgus bez
robežām” mērķis ir stimulēt
darbaspēka mobilitātes iespējas
un uzlabot darbaspēka iemaņas,
kas atbilstu Latgales reģiona –
Utenas un Šauļu rajonu pārrobežu
teritorijas vajadzībām.
Interreg Latvijas – Lietuvas
programmas 2014. – 2020.
gadam
mērķis
ir
sekmēt
programmas reģionu ilgtspējīgu
sociālekonomisko attīstību, palīdzot
tos padarīt konkurētspējīgākus
un
pievilcīgākus
dzīvošanai,
uzņēmējdarbībai un tūrismam.

Jaunieši viesojas uzņēmumā SIA “Wake up Balvi”.
Apgriezienus uzņem projekta Šobrīd jauniešu grupas dodas pretī
“Help!” aktivitātes. Strukturētā kopīgam darbam, lai veiksmīgāk
dialoga Erasmus+ projekta četru realizētu savas ieceres, darbojoties
novadu jaunieši un jaunatnes pie katra novada jaunatnes
lietu speciālisti tikās saliedēšanās politikas stratēģijas veidošanas.
pasākumā Balvos, 22.augusta Priekšā gan izzinošs, gan apmācību
pusdienlaikā.
darbs un jauna pieredze, veidojot
Šobrīd projektam ir analītiskais nopietno
jaunatnes
politikas
posms, kad tiek izstrādāta anketa, dokumentu savā novadā. Tā būs
lai to aprobētu visos četros arī iespēja jauniešiem mācīties no
novados. Tā ir par jauniešu kaimiņu novadu jauniešiem un
līdzdalību, iespējām piedalīties viņu pieredzes, situācijas. Sarunas
lēmumu
pieņemšanā,
par noritēja arī neformālā gaisotnē
izglītības iespējām un jauniešiem pie tējas galda, lai krātu spēkus
aktuālajiem
jautājumiem. aktīvajai pasākuma otrajai daļai.
Anketēšana notiks septembra
Grupu saliedē kopīgi notikumi
sākumā gan skolās, gan izmantojot un emocijas, kas ir piesātināti ar
fokusgrupas.
pārdzīvojumiem. Grupas možo
Tikšanās pirmajā daļā jaunieši noskaņu
veicināja
veikošana
dzirdēja
Gulbenes
novada “Wake up Balvi”, kur savus
Jaunatnes
lietu
speciālista spēkus izmēģināja ikviens, kam
Laura
Šķendera
prezentāciju bija drosme doties uz ezera ar
par projekta attīstības gaitu un veikborda dēli. Laika apstākļi
plānotajām aktivitātēm vēl vesela lutināja Balvu viesus un veikošana
gada garumā.
izdevās godam.
Lai viens otru labāk iepazītu
tika rīkotas dažādas kopīgas
Gunita Prokofjeva
aktivitātes. Biežāk tikušies ir
Balvu Bērnu un jauniešu centrs
jaunieši no Viļakas, Gulbenes
un Balviem, - sadraudzības
pasākumos, aktivitātēs un svētkos.

Tiek uzsākts projekts par karjeras
atbalsta īstenošanu
Balvu
novada
pašvaldība
sadarbībā ar Baltinavas novada
pašvaldību
ir
parakstījusi
sadarbības līgumu ar VIAA par
pilotprojekta “Karjeras atbalsts
vispārējās
un
profesionālās
izglītības iestādēs” īstenošanu.
Projekts uzsākts 2017. gada
septembrī un to paredzēts īstenot
līdz 2020.gada 31.decembrim.
Projekta
specifiskais
atbalsta
mērķis ir uzlabot pieeju karjeras
atbalstam izglītojamiem vispārējās
un
profesionālās
izglītības
iestādēs. Specifiskā atbalsta mērķa
grupa ir valsts dibinātas vispārējās
un profesionālās izglītības iestādes
un to izglītojamie.
Projekta
finansējums
paredzēts, lai atbalstītu pedagogu
karjeras konsultantu darbību
izmēģinājumskolās,
kā
arī
karjeras atbalsta pasākumu un
aktivitāšu
īstenošanai
Balvu
novada vispārizglītojošo skolu
izglītojamiem.
Projektā,
kā
izmēģinājumskolas, ir iekļautas
Balvu novada skolas - Balvu Valsts
ģimnāzija, Balvu pamatskola,
Bērzpils
vidusskola,
Stacijas
pamatskola, Tilžas vidusskola
un Tilžas internātpamatskola,
kā arī Baltinavas novada skola Baltinavas vidusskola.
Lai sekmīgi īstenotu projektu,
Balvu novada pašvaldības skolās
un Baltinavas novada vidusskolā
tiek izstrādāts pasākumu plāns
2017./2018.mācību gadam, kas,
atbilstoši projektā noteiktajām
prasībām, tiks arī īstenots. Karjeras
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atbalsta pasākumu īstenošanu
nodrošinās divi pedagogi karjeras
konsultanti - Anita Laurena un
Lidija Ločmele.
Jau šajā periodā un arī
turpmākajos periodos tiks plānotas
aktivitātes, kas atbilst skolēnu
interesēm un vajadzībām, kā arī
iekļautas profesionālās jomas, kas
ir prioritāras pašvaldībā, reģionā
un valstī.
Tāpat veiksmīgai un kvalitatīvai
projektā paredzēto aktivitāšu
īstenošanai, plānota sadarbības
veicināšana ar profesionālās un
augstākās izglītības iestādēm, kā
arī uzņēmumiem, pašvaldības
un valsts iestādēm, institūcijām
un biedrībām, kas atbalsta un
sniedz pakalpojumus dažādu
profesionālo jomu iepazīšanā,
karjeras informācijas un karjeras
izglītības jautājumu izzināšanā.
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 t.29793317
anita.laurena@balvi.lv
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Krāsains un priekpilns 1.septembris Balvu novada skolās
Nu jau pagājušas teju divas nedēļas kopš skolas atkal
piepildītas bērnu čalām. Pirmais septembris jeb Zinību
diena Balvu novada skolās tika aizvadīta, kā jau šajā dienā
pienākas, ar ziediem, dāvanām, smaidiem sejās un lielu
apņemšanos.

Mazākos bērnus izglītības iestādēs
sagaida dažādi pasaku tēli

Pirmsskolas izglītības iestādē “Pīlādzītis” Zinību dienu
svin kā otro jauno gadu, tā uzrunājot pīlādzēnus, teica šīs
iestādes vadītāja Antra Eizāne. Viņa arī atzina, ka šis gads
dārziņā ir īpašs ar to, ka ir jauns rotaļu laukums, tāpat arī
bērniem vēlēja būt aktīviem, ātriem, vienam otram pāri
nedarīt, kā arī veiksmīgu jauno mācību gadu.

Zinību dienā jau no agra rīta Kubulu pirmsskolas
izglītības iestādē “Ieviņa” valdīja svētku sajūtas – košiem
baloniem izrotāti ieejas vārtiņi, jautra mūzika un divi atraktīvi
klauni priecīgi sagaidīja ikvienu bērnu un vecāku, cienādami
ar gardām konfektēm. Klauni aicināja pie sevis katru grupiņu
un vēlējās noskaidrot, kā sauc bērnus, cik viņiem gadu un,
vai bērni zina, kā sauc šo bērnudārzu.
Vēlāk ar laba vēlējumiem un sveicieniem svētkos “Ieviņā”
ciemojās Balvu novada Domes deputāte Aija Mežale,
pozitīvisma devu dāvāja Rubeņu dramatiskais kolektīvs ar
izrādi “Bābu bataljons” un vadītāja Lija Bukovska sveica visus
svētkos, dāvādama ar “Ieviņas” logo apdrukātas krūzītes un
sumināja darbiniekus nozīmīgās jubilejās.

PII “Pīlādzītis” bērnus iepriecināja jautrās bizmārītes, kuras
aicināja skaitīt punktiņus uz saviem spārniņiem, lai noskaidrotu,
cik kurai gadu.
Uz pirmsskolas izglītības iestādi “Sienāzītis”
1.septembra rīta devās ne tikai bērni, bet arī lācis Ķepainis.
Viņš tos sagaidīja jau pie bērnudārza vārtiem. Bērni sīkiem
solīšiem - cits lēnām, cits steigšus - centās nokļūt savās
grupiņās, kur viņus ar pārsteigumiem jau gaidīja skolotājas.
Sveicot visus Zinību dienā, sienāzēniem laba vēlējumus teica
izglītības iestādes vadītāja Iveta Barinska, kā arī Amēlijas un
Adriānas tētis, Balvu novada Domes deputāts Tālis Korlašs.

Katram kārumniekam PII “Sienāzītis” tika pa saldai konfektei,
un, kur nu vēl iespēja iesist lāča spēcīgajā ķepā sveicienu.

Klauni Čiko un Riko iepriecināja katru, kas nāca pa dārziņa
vārtiem – gan lielos, gan mazos.
Ar mīļu atkalredzēšanos un rudens ziediem bērnu rokās,
1. septembrī jaunu darba cēlienu uzsāka Tilžas vidusskolas
pirmsskolas izglītības grupa. Svinīgajā pasākumā labus
vēlējumus teica skolas direktore Gunta Rižā un Vectilžas
pagasta pārvaldes vadītāja Genovefa Jermacāne.

Tilžas vidusskolas pirmsskolas izglītības grupā
gaidīja
pārsteigums – jaunas rotaļlietas un sporta spēles, kuras tika
iegādātas par dāvanu karti 200 euro vērtībā, iegūstot 3.vietu
bateriju vākšanas konkursā.

Bērzkalnes pirmsskolas izglītības iestādē katras grupas
skolotājas bija padomājušas, kā bērniem radīt svētku sajūtu
un ieinteresēt darboties, tādēļ pie mazākajiem iestādes
bērniem “Mārīšu” grupā ciemojās ezītis Pukšķis. Kopīgi tika
iepazītas grupas telpas, iets rotaļās un, protams, neizpalika
arī dažādi pārsteigumi. Pie lielākajiem “Taurenīšu” grupas
bērniem ciemojās rūķis Burtiņš. Bērni ar savu ciemiņu
iepazinās, skaitīja ciparus, sauca burtiņus, dziedāja un gāja
rotaļās, kā arī runāja mikrofonā. Bērni palīdzēja atrast visus
burtiņus, kas rūķim bija pieķērušies gan pie cepures un
jakas, gan pie biksēm un čībām.
Zinību diena Tilžas pirmsskolas izglītības iestādes
bērniem un viņu vecākiem iesākās ar Eža un Zaķa sarīkoto
jampadraci. Garausis gribēja šajā jaukajā, brīnumskaistajā
dienā doties ceļojumā, bet Ezis un bērni centās Zaķi
atrunāt no šī nodoma. Tomēr visi kopā piepildīja
ceļojuma čemodānu pilnu ar mācību līdzekļiem, kas būs
nepieciešami uzsākot gaitas bērnudārzā un Zaķis nolēma
ceļojumā nedoties.
Pēc mirkļa Ezis un Zaķis platām acīm sāka raudzīties
vārtu virzienā, kur ieraudzīja nākam smaidīgu onkuli ar
lieliem dāvanu maisiem. Izrādās, ka nāk SIA “Compaqpeat”
valdes priekšsēdētājs Valdis Polmanis. Viņš bērniem
sagādājis pārsteigumu - skaistas rotaļlietas - lelles, mašīnas,
dažādas galda spēles, celtniecības klučus, piramīdas. Ar
saldumiem un laba vēlējumiem iestādē ciemojās arī Tilžas
pagasta pārvaldes vadītāja Anna Bērziņa.
Balvu pamatskolā starp skolotājiem, bērniem, vecākiem
pabija ciemiņi - Sprīdītis, Balvu novada pašvaldības
Domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs, Saeimas deputāts
un pirmklasnieces tētis Jānis Trupovnieks, kā arī Balvu
Evaņģēliski luteriskās baznīcas mācītājs Mārtiņš Vaickovskis.

Pirms došanās uz klasēm, Balvu pamatskolas direktore Larisa
Krištopanova skolniekiem vēlēja: “Mīļie bērni, lai pa kādiem
ceļiem jūs ietu, atcerieties, ka tikai divi ceļi dzīvē ir svarīgi – tas
ir ceļš uz mājām un ceļš uz skolu. Un nekur jūs negaidīs tā,
kā jūs gaida mājās un skolā. Paldies jums vecāki, ka pacēlāt
bērnus līdz palodzei, lai parādītu viņiem, kas ir tur tālāk, kas ir
pasaulē. Paldies jums skolotāji, ka tālāk paceļat jūs, lai parādītu
bērniem kāda ir pasaule, lai palīdzētu uzzināt, ka kvadrātsakne
no deviņi ir trīs. Arī par citām saknēm jūs palīdzat pastāstīt un
uzzināt, - tās saknes nevar ne aprēķināt, ne aptaustīt.”

Svētku aktivitātes, uzrunas un vēlējumi novada skolās
Šogad Vīksnas skolā Zinību diena iesākās ar priecīgu noskaņoju, jo skolēnus, skolotājus
un vecākus pie skolas sagaidīja Burtu meitiņa. Svētku pasākumu kuplināja arī visiem zināmā
Pepija Garzeķe ar saviem draugiem. Pepija, draugu mudināta, arī vēlējās piebiedroties
pārējiem un apmeklēt skolu kopā ar viņiem. Tomēr tas nebija vienkārši, jo skolotāja uzdeva
viņai veikt dažādus uzdevumus, lai pārbaudītu zināšanas.
Seši pirmklasnieki - Anabella, Aleksandra, Dita, Kitija, Vladislavs un Dmitrijs,- roku rokā
uzsāka savas skolas gaitas. Pasākumā klātesošos un īpaši pirmklasniekus šajā svētku dienā
uzrunāja Vīksnas pagasta pārvaldes vadītāja Gunta Raibekaze.

Pepija Garzeķe kopā ar saviem draugiem Vīksnas skolā 1.septembra dienu aizvadīja jautrā
noskaņojumā.

Mācītājs Mārtiņš Vaickovskis
savā uzrunā pievērsās vārda
nozīmei: “1.septembris ir
īpaša diena. Skola - tas ir
sākums caur kuru mēs visi
esam gājuši un skola mums
saistās ar vārdu - ar mācību
vārdiem, stundu vārdiem.
Vārdam ir liels spēks. Arī
skolotājs gudrību saka caur
vārdu. Kad mēs iemācāmies
lasīt, mēs izlasām vārdu un
vārds mums dod zināšanas,kļūstam erudīti un gudri. Caur
skolu mums ir jādomā par
labajiem vārdiem, cik daudz
mums katram ir labu vārdu,
ko mēs ar tiem varam izdarīt.”

Pirmklasnieces Tīnas tētis
un Saeimas deputāts Jānis
Trupovnieks deva padomu
dzīvei un uzsvēra izglītības
nozīmi
teikdams:
“Kāds
tautas gudrais ir teicis, ka, ja
cilvēks domā gada garumā,
tad viņš ierīko sakņu dārzu, ja
skatās desmit gadu garumā,
tad iestāda augļu kokus,
bet, ja skatās gadsimtos, tad
viņš iegulda savus spēkus,
zināšanas, līdzekļus savu
bērnu izglītībā.”
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Domes priekšsēdētājs Aigars
Pušpurs,
uzrunādams
svētku dienas dalībniekus,
aicināja atcerēties ne tikai
vasarā sastrādātās blēņas un
nedarbus, bet arī labās lietas,
kas tika izdarītas. Viņš arī
vēlēja: “Balvu novada Domes
vārdā
vecākiem
novēlu
būt par atbalstu bērniem,
lai solis uz skolu būtu raits
un nepiespiests, atbalstīt
skolotājus, jo viņu darbs ir ļoti
atbildīgs. Skolotājiem novēlu
spēku sadzīvot ar ikviena
bērna raksturu vai jautru
prātu, jo mēs katrs esam ar
savu dzīves izpratni un sajūtu.”

“Balvu Novada Ziņas”, 2017.gada 14.septembris
Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas
(BPVV) direktore Biruta Vizule priecājās, ka skolai
piepulcējušies daudz jauni skolēni, ka ieradušies arī vecāki,
kuri ir liels atbalsts skolai, un novēlēja šajā mācību gadā
atvērt sirdis visam jaunajam, visām jaunajām iespējam. Būt
ikdienā ar pozitīvu skatījumu, krāt vieglas un gaišas emocijas,
iespējas, ko mums dot labi padarīts darbs, un tikai tad viss
izdosies!
Balvu novada Domes priekšsēdētāja vietniece Anita
Petrova, uzrunājot skolēnus, atgādināja, ka BPVV ir pievienotā
vērtība, jo ir iespēja apgūt ne tikai vispārējās zināšanas, bet
ceļamaizei iegūt arī ļoti vērtīgu profesiju: “Audzēkņi, ņemiet
visu, ko jums šī skola dod. Cilvēkam dzīvē ir dažādi posmi,
dažādi izaicinājumi, bet jūsu zināšanas nekad jums neviens
atņemt nevarēs! Pedagogi, lai jums dzirkst acis! Lai jums,
katru dienu, nākot klasē, ir tik daudz enerģijas, lai to varat
dot saviem audzēkņiem, lai jūs varat iedvesmot un uzrunāt
lieliem darbiem, jo pedagogs nenoliedzami ir paraugs un
iedvesmotājs. Vecāki, izbaudiet šo īso laiku kopā ar saviem
bērniem, esiet kopā ar viņiem katru dienu, jo 12 skolas gadi
paskrien tik ātri!”
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Zinību dienas rīts Tilžas internātpamatskolas skolēniem
sākās ar gājienu uz Tilžas Romas katoļu baznīcu. Pēc
dievkalpojuma sekoja klases stunda, bet pēc tam skolēni
un viņu audzinātāji, skolotāji un vecāki pulcējās skolas aktu
zālē uz svinīgo pasākumu. Zinību dienā skolu apciemoja
Buratino. Pa pēdām viņam cītīgi sekoja lapsa Alise un runcis
Bazilio.
Skolā bija ieradušies arī ciemiņi - Tilžas pagasta
pārvaldniece Anna Bērziņa un Balvu novada pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Inta Kaļva,
kura ne tikai visiem vēlēja veiksmi jaunajā mācību gadā, bet
arī, par ilggadēju darbu skolā, pasniedza Pateicības rakstus
pedagogiem Elgai Irbītei un Aivaram Rancānam, kā arī
skolas grāmatvedei Lūcijai Voicišai.

Balvu Romas katoļu prāvests Mārtiņš Klušs svinīgā brīža
dalībniekiem vēlēja: “Lai tās priecīgās dienas būtu visu mācību
gadu, lai katra diena ir tā, kurā varam smelt daudz zināšanu,
daudz prieka, erudīcijas un, lai ar zināšanām veidotu skolas
vidi, sabiedrību, pilsētu. Lai Dieva svētība pavada jūs katru, lai
skolotāji, vecāki un, protams, arī lūgšana ir iedrošinājums jūsu
darbam, jūsu kalpojumam.”

Buratino Tilžas internātpamatskolas bērnu 1.septembra skolas
dienu padarīja krietni interesantāku.
Balvu Mūzikas skolas direktors Egons Salmanis, sveicot
skolēnus Zinību dienā, atgādināja kādu teicienu: “Skolēniem
smaids esot divas reizes gadā – mācību gada sākumā un
mācību gada beigās, tomēr novēlu pasmaidīt arī saņemot
labas atzīmes un spēlējot koncertos!” Īpaši Mūzikas skolā
šajā dienā tiek godināti pirmās klases audzēkņi, kuri ir
vissatrauktākie un viscerīgākajām acīm raugās uz šo skolu,
aicinot viņus piecelties un veltot aplausus. Sveicienus
saņēma arī skolotājas, kurām šajā mācību gadā aprit apaļas
darba jubilejas.
Skolas direktore Biruta Vizule (attēlā no labās) un Balvu novada
pašvaldības Domes priekšsēdētaja vietniece Anita Petrova
(attēlā no kreisās).
Balvu Valsts ģimnāzijā tika godināti un sveikti ne tikai
bērni un viņu skolotāji, bet arī tās skolotājas, kuras noslēgušas
savas darba gaitas – angļu valodas skolotāja Vilma Garanča,
vācu valodas skolotāja Alīna Vestfāle, matemātikas skolotāja
Lūcija Boldāne un mūzikas skolotāja Anastasija Ločmele.

Puķupods pie Balvu Valsts ģimnāzijas vēsta, kādas vērtības var
iegūt skolā.
Tilžas vidusskolā administrācija, direktore Gunta Rižā
un direktora vietniece Inta Slišāne, kā arī pedagogu saime
un skolas tehniskais personāls, ar gandarījumu vēroja
svinīgā pasākuma norisi skolas aktu zālē, kurā piedalījās ļoti
daudz skolēnu. 1.septembra svinīgo pasākumu kuplā pulkā
apmeklēja gan vecāki, gan Tilžas KN teātra grupa, kas uzveda
skeču “Par slinko Jānīti”.
Zinību dienas pedagogu priekšnesums Balvu Mūzikas skolas
audzēkņiem.

Balvu Valsts ģimnāzijā mācību gads iesākās krāsains. Skolas
direktore Inese Paidere teica: “Tas, cik krāsains vai melnbalts
būs šis mācību gads, tas būs atkarīgs no katra paša – kādas
krāsas mēs gribēsim ieraudzīt. Gribu visiem novēlēt meklēt
un atrast krāsas, tāpat arī zinātkāri, mērķtiecību, prasmi un
vēlēšanos mērķus piepildīt! Lai mums visiem ir radošs un Dieva
svētīts jaunais mācību gads.”

Uz svinībām Tilžas vidusskolā bija ieradusies arī Balvu novada
Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Inta Kaļva
(attēlā pa labi). Viņa pateicās vecākiem, skolas kolektīvam
par ieguldīto darbu skolas izaugsmē. Skolas direktore Gunta
Rižā vēlēja: “Šajā mācību gadā vēlu ikkatram jaunus mērķus
un sasniegumus! Skolēniem jaunais mācību gads ir kā jauna
dzīves nodaļa, mācoties jaunas dzīvespratības krāsainajā
dzīves grāmatā. Gūstiet jaunas zināšanas un gandarījumu
par mācīšanos! Vecākiem novēlu ar prieku viesoties mūsu
skoliņā, uzklausot atzinības vārdus par bērna panākumiem!
Skolotājiem novēlu, lai katrs rīts ir aizraujošu ideju un darba
spara pilns, lai jūsu stundās skolēnu acīs mirdz zinātkāre un
prieks, lai visu dzīves jomu panākumu atslēgas vienmēr ir jūsu
rokās! Lai mums viss izdodas jaunajā mācību gadā!”

Balvu Mākslas skolas direktore Elita Teilāne (attēlā pirmā no
labās) pastāstīja, ka šogad mācības apgūs 175 skolēni. Tas ir
līdz šim lielākais mākslas skolas audzēkņu skaits.
Citējot Zentu Mauriņu, skolas direktore teica: “Bērni ir puķes
pasaules dārzā, kas tikai uz laiku ir uzticēti mūsu mīlestībai
un kopšanai. Lai šīs puķes augtu un uzziedētu ir nepieciešama
veiksmīga un saskaņota sadarbība starp daudziem
iesaistītajiem.”
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Foto Biruta Bogdane.

Bērzpili apmeklē ekskursanti no Dabai pietuvināta vides izglītība
Jaunajā
mācību
gadā
Konkursi vērsti uz pētniecības
Ilūkstes
pašvaldību
atkritumu procesu – apskatot atkritumu

Ekskursanti Ičas apmetnes ciemā.

Augusta vidū Bērzpilī viesojās
Ilūkstes novada amatierteātris.
Ciemiņi tika iepazīstināti ar
Bērzpils pagasta vēsturi, ar pagastā
esošajām
iestādēm.
Turpat
centrā atrodas piemiņas vieta
Brīvības cīnītājiem (1918.-1920) un
Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem.
Ilūkstieši uzzināja, ka šīs vietas
izveides iniciators bija novadnieks
– atvaļinātais pulkvedis Pēteris
Ziemelis, bet piemiņas akmeni
veidoja Pēteris Kravalis.
Ekskursanti no Ilūkstes uzkāpa
10 metrus augstajā Varenes
jeb Vārenes, Varīnes, Varines
kalnā. Vēl šim kalnam esot otrs
nosaukums - Pārkuņa vai Pārkuna
kolns. No kalna pavērās skaists
skats uz Bērzpils pagasta centru.
Stāvot kalna galā, ciemiņi uzzināja,
kā radies kalna nosaukums, kādas
teikas un leģendas apvij kalnu.
Tālāk visi devās uz Berezīnes
pilskalnu
un
Bēržu
kapu
kapliču. Abi šie objekti ir valsts
nozīmes kultūras pieminekļi. Arī
Berezīnes pilskalnu apvij teikas
par nogrimušu baznīcu. Pusnaktī
vēl varot dzirdēt baznīcas zvanu
skaņas.
Pēc tam ekskursanti apmeklēja
Bēržu Svētās Annas Romas katoļu
baznīcu, kur visus laipni sagaidīja
prāvests Oļģerts Misjūns. Baznīca
ir celta par muižkungu Beņislavsku

līdzekļiem 1851.gadā. Tuvojoties
baznīcas ieejai pa neparasti
stāvajām un masīvajām kāpnēm,
pārņem senatnīgas varenības
gars. Kur Latvijā ir vēl otras līdzīgas
kāpnes? Iepretī baznīcai, uz otra
pakalna atradās muižas ēka, un ir
saglabājies nostāsts, ka muižkungs
Svētajā Misē esot piedalījies
atrazdamies savā muižā. Vasaras
dievkalpojuma laikā durvis esot
bijušas vaļā, un muižkungs sēdējis
sava nama centrālajās durvīs, kas
tieši pretēji baznīcas durvīm, un tā
varējis redzēt altāri un piedalīties
dievkalpojumā.
Vēlāk ilūkstieši devās tālākā
senatnē – uz Ičas upes krastiem atpūtas vietu, kur iepretī atrodas
seno cilvēku pirmā apmetne
Lubāna klānos – Ičas (Ika jeb
Viskala) apmetne, kas bija
apdzīvota ap 2500 gadu pirms
Kristus. Šī vieta upes krastos atklāta
1937. gadā, veicot Lubāna ezera
regulēšanas darbus, padziļinot un
iztaisnojot Ičas vecupi. Atpūtas
vietā ciemiņi baudīja gardu zivju
zupu. Pēc maltītes tapa skaists
noslēgums ekskursijai - foto sesija
pie bērziem Ičas krastos.
Ekskursijas gide Anna Kriviša,
Bērzpils pagasta kultūras
pasākumu organizatore

Balvu Bērnu un jauniešu centra
2017./2018.m.g. nodarbību grafiks
Pulciņa nosaukums

Vecumposms

Skolotājs

Dejas bērniem

5-6 gadi

Dita Nipere

Deju grupa “Rozīnītes”

1.-4.klase

Dita Nipere

Hip hop solisti

Dita Nipere

Di-dancers Juniori

6.-9.klase

Alīna Saveļjeva

Di-dancers Crew

8.-12.klase

Dita Nipere,
Alīna Saveļjeva

Angļu valoda bērniem

5-6 gadi

Dita Nipere

Rokdarbu
pirkstiņi”

pulciņš

“Čaklie

Inese Hmara

Apģērbu
un
aksesuāru 1.-9.klase
izgatavošanas pulciņš

Aiga Jansone

Radošās mākslas darbnīca

1.-7.klase

Līga Ikstena

Tekstilmāksla

1.-12.klase

Līga Ikstena

Skaistumkopšana

6.-12.klase

Inta Ozola

Dažādu pasākumu
organizēšanas prasmju
pilnveides pulciņš “Skatuve”

Gunita Prokofjeva

Dziedāšanas pulciņš

1.-4.klase

Viktorija Kokoreviča

BBJC ansamblis

5.-12.klase

Rita Keiša

Tehniskā jaunrade

1.-9.klase

Jānis Ikstens

Bērniem ar īpašām vajadzībām:
Radošās mākslas darbnīca

Līga Ikstena

Mūzikas terapija

Viktorija Kokoreviča

Seko jaunumiem: www.balvubjc.com; www.draugiem.lv/bbjc/;
www.facebook.com/balvubjc/; Instagramā: balvubjc_jic_dinamits_
vai zvani pa talruni 29284927(Dita).

apsaimniekošanas uzņēmums SIA
“ZAAO” (ZAAO) aicina izglītības
iestāžu audzēkņus un pedagogus
aktīvi iesaistīties vides saudzēšanā
un meklēt risinājumus, kā ar
savu rīcību var ietekmēt dabas
procesus, kā arī izprast ikdienas
paradumu maiņas nozīmi.
Reģionālajā
atkritumu
apsaimniekošanas centrā (RAAC)
“Daibe” ZAAO piedāvā licencētu
bērnu un jauniešu interešu
izglītības programmu, kas ietver
mācību stundas ar praktisku
darbošanos,
RAAC
“Daibe”
teritorijas apskati un došanos
dabā. Mācību programmā ietvertas
četras tēmas, kas iekļaujas izglītības
iestāžu mācību saturā dabas
zinību priekšmetos, nodrošinot
padziļinātas zināšanas par dabas
sistēmām, procesiem, cilvēka
un vides mijiedarbību, tostarp
atkritumu
apsaimniekošanas
veidiem, atkritumu samazināšanas
un otrreizējās pārstrādes iespējām,
kā arī par ilgtspējīgu attīstību un
“Nulles atkritumu” konceptu.
Visu mācību gadu ZAAO
piedāvātajā vides izglītības projektā
“Cilvēks vidē” pirmsskolas un
skolas vecuma bērniem ir iespēja
iesaistīties radošos un izglītojošos
konkursos. Piedalīties konkursos
aicinātas arī profesionālās ievirzes
izglītības iestādes, mākslas skolas,
bērnu un jauniešu interešu centri,
jauniešu domes.

radīšanas apjomu un resursu
izmantošanu, to ietekmi uz vidi.
Šogad tematika izvēlēta saistībā
ar tekstilmateriāliem, lai pētītu
to sastāvu un radītu jaunas un
vēl izmantojamas lietas, nevis
izmestu atkritumos. Pirmsskolas
izglītības audzēkņi veidos kolāžas
vai aplicējumus no dažādiem
tekstilmateriāliem, radīs lelles
un rotaļlietas savām ikdienas
nodarbībām, kā arī iestudēs
ludziņu. Savukārt skolēni pētīs
tekstilmateriālu sastāvu un ietekmi
uz vidi, radīs jaunas un ikdienā
izmantojamas lietas, kā arī izveidos
Skudras Urdas statujas un himnu.
Lai jau no agras bērnības
sekmētu
vides
apziņas
veidošanos, izpratni par atkritumu
pareizas apsaimniekošanas un
neradīšanas nozīmību, ZAAO
piedāvā izbraukumu nodarbības
pirmsskolas izglītības iestādēs.
Pirmsskolas vecuma bērniem būs
iespēja kopā ar Skudras Urdas
māsu izzināt atkritumu rašanās un
to apsaimniekošanas principus,
kā arī radošajā daļā piedzīvot
vienkāršu otrreiz izmantojamo
materiālu pārveidi.
Kā ierasts, ir iespēja piedalīties
arī otrreizējo materiālu vākšanas
akcijā “Dabai labu darīt”. Ikgadēji
akcijas “Dabai labu darīt” balvu
fondu nodrošina AS “Latvijas
Zaļais punkts”. Kopumā konkursu
dalībnieki saņems balvas par

SIA “ZAAO” skudra Urda.
vairāk nekā 9000 euro vērtībā.
Arī šajā mācību gadā ZAAO
palīgs būs Skudra Urda: “Es, Skudra
URDA, esmu dzīvojusi mežā
vienmēr, jau ļoti sen. Man nekad
nav bijis skumji vai garlaicīgi. Visa
ir diezgan un es redzu, ka mežā
visi sadarbojas, prot vienoties,
lai katram būtu labāk. Es esmu
sabiedriska, mīlu tīrību un kārtību,
tādēļ nolēmu, lai mežam un arī
cilvēkiem ir labāk.”
Plašāka informācija par ZAAO
vides izglītības projekta “Cilvēks
vidē” konkursiem un pieteikšanos,
kā arī mācību programmas tēmu
piedāvājums, ekskursijas apraksts
un pieteikuma forma atrodama
ZAAO mājas lapā www.zaao.lv,
sadaļā “Sabiedrības izglītošana”.
Informāciju sagatavoja:
Laura Jegorova
SIA “ZAAO” sabiedrisko
attiecību speciāliste

Izsludināts konkurss “Latvijas lauki gadsimtu griežos”

Biedrība “Latvijas Zemnieku
federācija”
sadarbībā
ar
Zemkopības ministriju, Eiropas
Parlamenta
deputāti
Sandru
Kalnieti, Latvijas Avīzi un portālu
Laukos.lv,
godinot
Latvijas
simtgadi, izsludina fotogrāfiju un
zīmējumu/gleznojumu konkursu
“Latvijas lauki gadsimtu griežos”
un aicina tajā piedalīties ikvienu
Latvijas iedzīvotāju.
Konkursa mērķis ir popularizēt
Latvijas laukus, parādot vērtības,
ar kurām lepojamies – lauku
sētas skaistumu un unikalitāti,
zemnieka darbu un tā attīstību
cauri gadsimtiem, kā arī Latvijas
lauku ainavas skaistumu ikviena
mākslinieka acīm.
Latvijas iedzīvotāji tiek aicināti
pāršķirstīt savus albumus un
izveidot divu fotogrāfiju salikumu,
parādot lauksaimniecības un lauku
pagātni un tagadni, vai attēlot
zīmējumos
vai
gleznojumos
skaistākās Latvijas lauku ainavas.

Konkursam
ir
jāiesūta
divu
fotogrāfiju
salikums
tēmās “Zemnieka darbs cauri
gadsimtiem”
un/vai
“Lauku
sēta cauri gadsimtiem”, kurā
viena fotogrāfija uzņemta šajā
gadsimtā un otra – iepriekšējā
gadsimta sākumā. Savukārt par
tēmu “Latvijas lauku ainava”
māksliniekiem jāiesūta pašu zīmēti
vai gleznoti darbi.
Darbus konkursam var iesūtīt
no 2017.gada 5.septembra līdz
2017.gada
5.decembrim.
No
konkursa labākajiem darbiem
tiks veidota izstāde Likteņdārza
daudzfunkcionālajā sabiedriskajā
ēkā, kuras atklāšana notiks 2018.
gada 4.maijā.
Katras nominācijas trīs labāko
darbu autori iegūs iespēju
apmeklēt Eiropas Parlamentu
Briselē 2018. gada rudenī, bet
autoram, kura darbs skatītāju
balsojumā izstādes atklāšanas
pasākumā saņems vislielāko balsu

skaitu, tiks piešķirta simpātiju balva
– mākslinieces Džemmas Skulmes
glezna.
Ar konkursa “Latvijas lauki
gadsimtu griežos” nolikumu un
pieteikuma anketu var iepazīties
biedrības
Latvijas
Zemnieku
federācija mājas lapā www.lzf.lv.
Biedrība „Latvijas Zemnieku
federācija” (LZF) ir izveidota 1990.
gadā un šobrīd apvieno dažādu
nozaru
lauksaimniekus
visos
Latvijas reģionos. LZF iestājas
par apdzīvotiem un ekonomiski
aktīviem Latvijas laukiem, par
taisnīgām
un
vienlīdzīgām
attīstības iespējām visiem Latvijas
lauksaimniekiem, īpaši vēršot
uzmanību uz atbalstu mazo un
vidējo saimniecību – ģimeņu
saimniecību, attīstību un to
nozīmīgo lomu ilgtspējīgā Latvijas
lauku sociālekonomiskā attīstībā.

Cienījamie
bibliotekāri,
skolotāji un vecāki, Balvu Centrālā
bibliotēka sadarbībā ar Latvijas
Nacionālo
bibliotēku
(LNB)
uzsāk jaunu Skaļās lasīšanas
sacensību. 11 – 12 gadus veci 5. un
6. klašu skolēni visā valstī var sākt
gatavoties aizraujošam pirmās
kārtas konkursam savās skolās un
bibliotēkās.
“Uzsākot
jaunu
lasīšanas
kampaņu, LNB Bērnu literatūras
centrs vēlas pilnveidot bērnu
prasmes izvēlēties piemērotu
un interesantu literatūru skaļai
lasīšanai, sekmēt interesi par
lasīšanu un grāmatām, saliedēt
bērnus
kopīgām
lasīšanas
aktivitātēm, kā arī veicināt
lasītprieku. Sacensībai piemērotu
lasāmvielu dalībnieki var atrast gan

“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas”
grāmatu kolekcijā, gan tās var būt
senaizmirstas, labas grāmatas vai
arī tikko iznākuši darbi.
“Mēs ceram, ka iesaistīsies
ievērojams skaits dalībnieku. Un
vai tas nav fantastiski, ja skolēns var
sevi saukt par lasīšanas čempionu
un konkurēt vietējā, reģionālā un
varbūt pat valsts līmenī? Valsts
fināla laikā tiks izvēlēts valsts
lasīšanas čempions. Uz finālu
tiks uzaicināta visa klase,” Latvijas
Nacionālās bibliotēkas Bērnu
literatūras centra vārdā Silvija
Tretjakova.
Balvu Centrālā bibliotēka
aicina visus Balvu reģiona 5.-6.
klašu skolēnus izmantot iespēju
piedalīties konkursā, kurš notiks
visu 2017./ 2018.mācību gadu,

parādīt savas lasītprasmes un kļūt
par labāko lasītāju Latvijā.
Lasīšanas sacensība - soli pa
solim:
1. Vietējais konkurss - skolās
un klasēs (septembra vidus - 1.
decembrim);
2. Reģionālais pusfināls, fināls
- Balvu Centrālajā bibliotēkā
(janvāra vidus - aprīļa vidus);
3. Nacionālais fināls - Rīgā
(maija beigas) uz kuru dodas no
visiem labākais lasītājs (kopā ar
savu klasi).
Pieteikšanās konkursam un
sīkāka informācija Balvu Centrālajā
bibliotēkā.

Lasi un kļūsti čempions!
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Aiga Kuzma
LZF biedrības biroja vaditāja

Bērnu literatūras nodaļas
vadītāja Ligitas Pušpure
Tālr.: 26513337
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Pieejams atbalsts mežsaimniecībā Plūdos cietušajiem lauksaimniekiem piemēros
Lauku
atbalsta
dienests gada 9.oktobra līdz 2017.gada atvieglojumus atbalsta maksājumu saņemšanai
(LAD)
izsludina
projektu 9.novembrim, kopējais pieejamais
iesniegumu
pieņemšanu
pasākumā “Ieguldījumi meža
platību paplašināšanā un meža
dzīvotspējas
uzlabošanā”.
Pasākumā pieejamais kopējais
publiskais finansējums ir 8,5
miljoni eiro.
Atbalstam varēs pieteikties trīs
apakšpasākumos:
1. Apakšpasākumā “Meža
ieaudzēšana” varēs pieteikties
meža ieaudzēšanas un kopšanas
aktivitātēm, kā arī ieaugušas
mežaudzes
papildināšanai
un kopšanai. Ceturtā kārta
norisināsies
no
2017.gada
9.oktobra
līdz
2017.gada
9.novembrim, kopējais pieejamais
finansējums ir 1,5 miljoni euro.
Piektā kārta norisināsies no 2017.
gada 10.novembra līdz 2017.gada
11.decembrim, kopējais pieejamais
finansējums ir 1,5 miljoni euro.
2.Apakšpasākumā
“Meža
ugunsgrēkos
un
dabas
katastrofās iznīcināto mežaudžu
atjaunošana” atbalstu piešķir
par meža atjaunošanu platībās,
kurās atbilstoši Valsts meža
dienesta atzinumam ir konstatēts
ugunsgrēks vai dabas katastrofa
(vējgāze, vējlauze, sniega un
ledus radīti postījumi), kuras dēļ
mežaudze ir iznīcināta, tāpēc
šajā platībā mežs ir atjaunojams.
Ceturtā kārta norisināsies no 2017.

finansējums ir 500 tūkstoši euro.
3.
Apakšpasākumā
“Ieguldījumi meža ekosistēmu
noturības
un
ekoloģiskās
vērtības uzlabošanai” atbalstu
piešķir jaunaudžu retināšanai,
neproduktīvu
mežaudžu
nomaiņai, valdošās koku sugas
nomaiņai
baltalkšņa
sugu
mežaudzēs no 30 gadu vecuma
vai blīgznas sugu mežaudzēs.
Ceturtā kārta norisināsies no
2017.gada 9.oktobra līdz 2017.
gada 9.novembrim, pieejamais
finansējums aktivitātē ir 5 miljoni
euro.
Projekta iesnieguma veidlapa
pieejama mājaslapā www.lad.gov.
lv sadaļā “Atbalsta veidi” -”Projekti
un investīcijas”.
Atbalsts
ir
pieejams
Eiropas
Savienības
Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības
programmas (LAP) ietvaros.
Projektu iesniegumi jāiesniedz,
izmantojot LAD Elektroniskās
pieteikšanās sistēmu vai ievērojot
Elektronisko dokumentu likumu,
vai personīgi LAD reģionālajās
lauksaimniecības pārvaldēs vai
LAD Centrālajā struktūrvienībā
Zemkopības ministrijas Klientu
apkalpošanas
centrā
Rīgā,
Republikas laukumā 2, 2. stāva
foajē (tālr. 67095000).

No 2018. gada vairākas izmaiņas
zaļināšanas nosacījumos
Šī gada 30. jūnijā spēkā stājās
Eiropas Komisijas regulas Nr.
639/2014 grozījumi, kuri paredz
izmaiņas maksājuma par klimatam
un videi labvēlīgu lauksaimniecības
praksi nosacījumu piemērošanā.
Lauksaimniekiem, kam ir 15 ha vai
lielāka saimniecības aramzeme,
platībā, kas atbilst 5% aramzemes,
no 2018. gada 1. janvāra būs
jāizpilda
vairākas
prasības
ekoloģiski nozīmīgas platības
(ENP) izveidē.
Būs aizliegts lietot augu
aizsardzības
līdzekļus
šādā
ekoloģiski
nozīmīgā
platībā:
papuvē (6 mēnešu periodā
līdz 15. jūlijam); starpkultūru
aizņemtā platībā (astoņas nedēļas
noteiktajā “turēšanas” periodā no
1. septembra līdz 31. oktobrim);
zālāju pasēja platībā pēc galvenā
kultūrauga novākšanas; platībā,
ko aizņem slāpekli piesaistoši
kultūraugi (augšanas periodā,
kamēr kultūraugs atrodas uz lauka).
ENP izveidošanas vajadzībām
slāpekli piesaistošus kultūraugu
turpmāk varēs sēt ne tikai tīrsējā,
bet arī maisījumā ar citiem
kultūraugiem – graudaugiem
vai stiebrzālēm. Taču vienlaikus
jānodrošina, lai sējumā pārsvarā
būtu slāpekli piesaistoši kultūraugi.
Jāuzsver, ka ENP izveides prasības
nolūkā, piemēram, par platību,
kurā āboliņš sēts maisījumā
ar stiebrzālēm, nebūs iespēja
saņemt brīvprātīgi saistīto atbalstu
par
proteīnaugiem.
Tomēr
proteīnaugi, piemēram, zirņi, sēti
maisījumā ar graudaugiem, būs
piemēroti ENP izveides prasības
izpildei un par šo platību varēs
saņemt arī brīvprātīgi saistīto
atbalstu par proteīnaugiem.
Papuve, kas deklarēta ENP
izveides prasības izpildes mērķim,

jāsaglabā vismaz sešus mēnešus un
vismaz līdz kārtējā gada 15. jūlijam.
Lai platību atzītu par ENP, ir
atcelti platības ierobežojumi:
grupā augošiem kokiem, koku
un krūmu puduriem vai akmeņu
kaudzēm;
laukmalēm
un
buferjoslām; grāvjiem; dīķiem.
Piemēram, patlaban par ENP
var deklarēt dīķi, kura platība
nepārsniedz 0,1 hektāru, bet no
2018. gada šis ierobežojums tiek
atcelts, un lauksaimnieki ENP
mērķiem varēs deklarēt arī lielākas
platības dīķus. Tomēr par ENP tiks
uzskatīta tikai tā dīķa daļa, kas
nepārsniedz 0,3 hektārus.
Platuma ierobežojums atcelts
arī grāvjiem. Tādējādi, ja Latvijā
grāvji tiks noteikti par vienu no ENP
veidiem, tad katrs grāvja metrs dos
10 kvadrātmetru ENP neatkarīgi no
tā, cik plats ir grāvis.
No 2018. gada 1. janvāra tiks
saīsināts to pagastu saraksts,
kuru
lauksaimniekiem
tiek
piemērots
atbrīvojums
no
ekoloģiski nozīmīgas platības
izveides prasības. Tas nozīmē,
ka 15 pagastos un vienā novadā,
kuros līdz šim tika piemērots
atbrīvojums, no nākamā gada būs
jānodrošina ENP izveides prasības
izpilde, un tie ir Bērzkalnes,
Embūtes, Feimaņu, Ģibuļu, Ipiķu,
Mazozolu, Meņģeles, Pededzes,
Raiskuma, Seces, Straupes, Tīnūžu,
Umurgas, Viļķenes, Zeltiņu pagasti
un Ādažu novads.
Savukārt divos – Bērzaunes
un
Lauderu
–
pagastos
lauksaimniekiem
turpmāk
tiks piemērots atbrīvojums no
ekoloģiski nozīmīgas platības
izveides prasības.
Dagnija Muceniece,
Zemkopības ministrija
Tālr.: 67027070; mob.: 26534104;

Saeima
ceturtdien,
7.septembrī, atbalstīja Ministru
kabineta lēmumu par ārkārtējās
situācijas izsludināšanu 29 novados
Latgalē, Vidzemē un Sēlijā. Tas
nozīmē, ka lauksaimniekiem, kuru
lauksaimniecības zeme atrodas
plūdu skartajā platībā, var tik
piemērotas atkāpes, administrējot
tiešmaksājumus un Lauku attīstības
programmas (LAP) pasākumus.
Platībmaksājumu saņemšanas
nosacījumiem
neattiecinās
termiņu zālāju nopļaušanai un
novākšanai, ilggadīgo stādījumu
rindstarpu
izpļaušanai
un
papuves aparšanai, jo šīs platības
apsaimniekošana prasa ilgāku
laiku.
Tiešmaksājumu
saņemšanai
neattiecinās minimālās ražības
ieguves prasību saistītā atbalsta
saņemšanai
par
sertificētām
(zālāju, labības, kartupeļu) sēklām
un cietes kartupeļiem.
Tāpat arī plūdu nodarītos
bojājumus meliorācijas sistēmām
neuzskatīs
par
pārkāpumu
savstarpējās
atbilstības
prasību izpildei, lai saņemtu
tiešos maksājumus un LAP
platībmaksājumus.
Pamatojoties
uz
atbalsta
saņēmēja
iesniegumu,
LAP
pasākumu administrēšanā ar

projekta
īstenošanu
saistīto
prasību
izpilde
(projektu
uzsākšana,
komersanta
izveidošana, kredīta pierādīšana,
būvatļaujas
un
iepirkuma
dokumentu iesniegšana) var tikt
noteikta ne vēlāka par 2018.gada
30.septembri.
Tāpat arī, balstoties uz atbalsta
pretendenta iesniegumu, var
tikt par vienu gadu pagarināts
noteiktais projekta īstenošanas
termiņš un noteikta sasniedzamo
rādītāju izpilde līdz uzraudzības
perioda beigām, bet ne zemāka
par normatīvajos aktos noteikto,
pieļaujot 10 procentu toleranci.
Vērtējot projektos noteikto mērķu
sasniegšanu, tiks ņemta vērā reālā
situācija un pagarināts uzraudzības
periods vai piemērotas atkāpes.
Lauksaimniekiem
arī
nepiemēros soda sankcijas par
minimālo ieņēmumu prasības
neizpildi marķētās dīzeļdegvielas
iegādei
un
bioloģiskās
lauksaimniecības atbalstam.
Zemkopības ministrija atgādina,
ka lauksaimniekiem līdz 2.oktobrim
bojā gājusī platība ir jāpiesaka
Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centra un Lauku atbalsta
dienesta reģionālajās iestādēs, lai
iespējami operatīvi varētu apzināt
situāciju un platību apsekot.

Valsts nodrošinātais atbalsts

Juridiskās
palīdzības
administrācija
informē
par
pakalpojumiem un aicina būt
informētiem par to nodrošināšanas
kārtību.
Kādos gadījumos noziegumos
cietušajiem ir tiesības uz valsts
kompensāciju?
Valsts kompensāciju izmaksā
tīšos noziegumos cietušajiem,
kuriem nodarīti smagi vai vidēja
smaguma
miesas
bojājumi,
iestājusies
personas
nāve,
aizskarta cietušā tikumība vai
dzimumneaizskaramība, cietušais
ir cilvēku tirdzniecības upuris, vai
inficēts ar HIV, B vai C hepatītu.
Valsts kompensācijas pieprasījumu
administrācijā iesniedz viena gada
laikā pēc dienas, kad persona
atzīta par cietušo vai ir uzzinājusi
par faktiem, kas šai personai
dod tiesības to darīt (piemēram,
veiktās ekspertīzes rezultātiem,
nozieguma kvalifikācija u.c.).
Kompensāciju var pieprasīt arī
tad, ja vainīgais nav noskaidrots,
kā arī negaidot krimināllietas
izskatīšanu tiesā.
Lai
pieprasītu
valsts
kompensāciju personai jāvēršas ar
valsts kompensācijas pieprasījumu
administrācijā.
Pieprasījuma
veidlapa pieejama: http://jpa.
gov.lv/valsts-kompensacijaspieprasijuma-veidlapas.
Konsultāciju
par
valsts
kompensācijas
pieprasījuma
veidlapas
aizpildīšanu,
kā
arī
pievienojamajiem
dokumentiem bez maksas var
saņemt administrācijā, kā arī pie
kriminālprocesa virzītāja – policijā,
prokuratūrā vai tiesā.

Informācija
par
atbalsta
dienestiem:
atbalsta
tālrunis
noziegumos cietušajiem 116006,
www.cietusajiem.lv.
Kādos gadījumos, kādu juridisko
palīdzību nodrošina un apmaksā
valsts?
1. Ja juridiskā palīdzība
nepieciešama civiltiesiska strīda
risināšanai ārpus tiesas un tiesā, tad
administrācija nodrošina juridisko
palīdzību
maznodrošinātām,
trūcīgām personām un tām
personām, kuras pēkšņi nonākušas
tādā situācijā un materiālā stāvoklī,
kas tām liedz nodrošināt savu
tiesību aizsardzību, vai atrodas
pilnā valsts/pašvaldības apgādībā.
Administratīvajās lietās tiesā
juridiskā palīdzība tiek nodrošināta
patvēruma un izraidīšanas jomās
(specifiska palīdzības saņemšanas
kārtība) un bāriņtiesas lēmuma
pārsūdzībai, ja lieta skar bērna
tiesības un likumīgās intereses.
Lai saņemtu minēto juridisko
palīdzību
personai
jāvēršas
ar iesniegumu administrācijā.
Iesnieguma veidlapa pieejama:
h tt p : / / j p a . g o v. l v / v a l s t s nodrosinatas-juridiskaspalidzibas-veidlapas.
Saņemot
personas
iesniegumu, administrācija lemj
par konsultācijas, procesuālo
dokumentu
sastādīšanas
un
pārstāvības
tiesā
piešķiršanu
un norīko juridiskās palīdzības
sniegšanai juridiskās palīdzības
sniedzēju.
Administrācija
nodrošina
arī finansiālo atbalstu juridiskās
palīdzības
apmaksai
Latvijas
valstspiederīgajiem
jautājuma
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Apsekošanas fakts tiek fiksēts
elektroniskajā pieteikšanās sistēmā
un dokumentēts arī ar fotogrāfijām.
Kompensāciju saņems tikai
tās saimniecības, kuru izaudzētā
produkcija noteiktā platībā ir zaudēta
pilnībā. Kompensēt paredzēts tikai
bojā gājušo graudaugu, dārzeņu un
kartupeļu platību, un zaudējumus
lauksaimniekiem būs iespējams segt
tikai daļēji.
Zaudējumu apmēru rēķinās,
ņemot vērā noteiktās vidējās
izmaksas uz hektāru attiecīgajai
kultūrai. Kopējo kompensāciju
izmaksai nepieciešamo summu
aprēķinās, ņemot vērā visu
apzināto bojā gājušo platību
novados,
kuros
izsludināta
ārkārtējā situācija.
Ārkārtējā situācija ir izsludināta
Aglonas, Baltinavas, Balvu, Ciblas,
Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes,
Kārsavas, Krāslavas, Līvānu, Ludzas,
Preiļu, Rēzeknes, Riebiņu, Rugāju,
Vārkavas, Viļakas, Viļānu, Zilupes,
Alūksnes, Jēkabpils, Madonas,
Lubānas, Gulbenes, Cesvaines,
Varakļānu, Krustpils, Aknīstes un
Salas novadā līdz 2017. gada 30.
novembrim.
Informāciju sagatavoja
Zemkopības ministrija

par bērna aizgādības tiesību
pārtraukšanu
vai
atņemšanu
risināšanai ārvalstīs.
2. Ja juridiskā palīdzība
nepieciešama
sarežģītajās
administratīvajās
lietās
tiesā,
tad
personai
ar
lūgumu
jāvēršas administratīvajā tiesā.
Pamatojoties uz tiesas (tiesneša)
pieņemtu lēmumu, administrācija
personai nodrošinās juridiskās
palīdzības sniegšanu, norīkojot
juridiskās palīdzības sniedzēju.
3.
Lai
saņemtu
valsts
nodrošināto
palīdzību
kriminālprocesā, personai jāvēršas
ar lūgumu pie kriminālprocesa
virzītāja nodrošināt tai aizstāvi
vai pārstāvi. Juridiskās palīdzības
sniegšanai uzaicina advokātu
nepilngadīgajam cietušajiem un
viņu pārstāvjiem kriminālprocesā,
ja noziegums saistīts ar vardarbību
un to nodarījusi persona, no kura
nepilngadīgais cietušais ir atkarīgs,
vai noziegums vērsts pret tikumību
vai dzimumneaizskaramību.
Vairāk informācijas:
http://jpa.gov.lv/pakalpojumi
Juridiskās
palīdzības
administrācijas
adrese:
Pils
laukums
4,
Rīga,
LV-1050,
bezmaksas informatīvais tālrunis:
80001801 (taustiņš 1 – valsts
nodrošinātā juridiskā palīdzība,
taustiņš 2 – valsts kompensācija
cietušajiem), tālrunis: 67514208,
e-pasts: jpa@jpa.gov.lv, interneta
vietne: www.jpa.gov.lv.
Juridiskās palīdzības
administrācijas
Juridiskās nodaļasjuriskonsulte
Zane Greidiņa
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“Balvu Novada Ziņas”, 2017.gada 14.septembris

Pasākumi Balvu novadā
Balvu pilsēta

14.septembrī plkst.16:00
Balvu Bērnu un jauniešu centra
jaunās sezonas atklāšana. Nāc
un iepazīsti centra piedāvātās
iespējas, pulciņus un to vadītājus!
15.septembrī no plkst.10:0013:00 Ziemeļaustrumu futbola
reģiona meiteņu futbola diena “Es
arī spēlēju futbolu” Balvu Valsts
ģimnāzijas sporta laukumā.
16.septembrī plkst.12:00 pie
Balvu pamatskolas “Ielu sporta
spēles”! Šogad sacensības notiks
strītbolā, ielu futbolā un klasītēs.
16.septembrī
plkst.12:00
Ulda Zeidmana diorāmu un
vinješu
izstādes
“Miniatūrā
pasaule” atklāšana un tikšanās ar
autoru Balvu novada muzejā.
20.septembrī plkst.17:00
Top pr.Antona Rimoviča skvērs!
Tikšanās ar Balvu Romas katoļu
draudzes prāvestu Mārtiņu Klušu
un vēsturnieci Irēnu Šaicāni Balvu
Sakrālās kultūras centrā.
30.septembrī plkst.12:00
Ģimeņu sporta diena Balvu Valsts
ģimnāzijas futbola laukumā.

Balvu pagasts

7.oktobrī plkst.18:00 Radošā
darba vakars “Rudens smaržu
virpulī”.
Aicinām
pieteikties
autorus, kas raksta dzeju un/vai
komponē dziesmas uz kopīgi
radītu pasākumu. Satiksimies, lai
klausītos dzeju, dziesmas, rastu
jaunas, radošas idejas, dalītos
pieredzē, pabūtu kopā! Ikviens
apmeklētājs, kam ir tuva un mīļa
dzeja, dziesma, tiek aicināts un
mīļi gaidīts! Pieteikties Balvu
pagasta Tautas namā pie Ainas vai
pa tālr.26465199

Bērzpils pagasts

29.septembrī
plkst.15:00
Dzejas
lasījumi
Miķeļdienā
atpūtas vietā Ičas upes krastos.
Aicināti visi, kam patīk dzeja,
lasīsim dzeju kopā! (Ja plūdi
nebūs beigušies, tad pasākums
notiks pļaviņā pie Bērzpils

estrādes, bet lietus gadījumā Saietu namā.)

Krišjāņu pagasts

15.septembrī plkst.9:00 Lielā
tirgus diena Krišjāņu Tautas namā.
Gaidīti visi pirkt un pārdot gribētāji.

Tilžas pagasts

No 25.-29.septembrim
dažādas sportiskas aktivitātes
Eiropas Sporta nedēļas ietvaros:
25.septembrī plkst.16:00
Skrējiens apkārt Tilžai;
26.septembrī plkst.16:00
Futbola diena Tilžas sporta
laukumā;
27.septembrī plkst. 16:00
Strītbola diena Tilžas sporta
laukumā;
28.septembrī plkst.16:00
Pludmales
volejbola
diena
Tilžas vidusskolas un Tilžas
internātpamatskolas
pludmales
volejbola laukumos;
29.septembrī plkst.12:00
Ģimeņu sporta diena Tilžas sporta
laukumā.

Vectilžas pagasts

16.septembrī
plkst.19:00
Folkloras kopas “Saime” 10 gadu
jubilejas pasākums “Nakts ar Dīnu
saderieja” Vectilžas sporta un
atpūtas centrā. Pasākumā piedalās
“Sovvaļņīki” no Andrupenes,
“Bolta Vīšņa”no Rēzeknes, “Dvīga”
no Saulkrastiem, “Sagša” no Tilžas,
Vectilžas pagasta pašdarbības
kolektīvi “Viola” un “Melnais kaķis”,
jauniešu tautu deju kolektīvs
“Vectilža”.

Skatāmas izstādes

Balvu Centrālās bibliotēkas
Izstāžu zālē skatāma izstāde “Mana
grāmata”,
3.klases
audzēkņu
linogriezumi,
skolotāja
Anita
Kairiša.
Balvu novada pašvaldības
Sociālā dienesta 3.stāva zālē
skatāma
balvenietes Inetas
Bordānes fotoizstāde “Izbaudiet
vasaru”.
Balvu Sakrālās kultūras centrā
skatāma izstāde “Mana Baznīca”.
Izstādē
piedalās
Balvu
PII

“Sienāzītis”, PII “Pīlādzītis”, Balvu
pamatskola, Bērzpils vidusskola,
Baltinavas vidusskola, Balvu Valsts
ģimnāzija, Rugāju vidusskola,
Balvu Mākslas skola, Baltinavas
Mūzikas un mākslas skolas
audzēkņi.
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”.
Kubulu
Kultūras
namā
skatāmas izstādes Ziemeļlatgales
deķi
un
Nellijas
Začas
knipelējumi.
Balvu
Novada
muzejā
piecās
muzeja
ekspozīciju
zālēs mūsdienīgi atspoguļotas
Ziemeļlatgalei raksturīgās tēmas,
tostarp etnogrāfija, tradicionālā
mūzika, folklora, paražas, psalmi,
Maija
dziedājumi,
cilvēku
prasmes un citas vietējās vērtības.
Balvu
Novada
muzejā
skatāma izstāde, kas veltīta mūsu
novadniekam - ģenerālim Valdim
Matīsam.

TOP PRIESTERA ANTONA RIMOVIČA
SKVĒRS BALVU PILSĒTĀ

Tiks atklāta izstāde Balvu Novada muzejā

Balvu Novada muzejā no
16.septembra būs skatāma Ulda
Zeidmana
veidoto
diorāmu
un vinješu izstāde “Miniatūrā
pasaule”.
Izstādē
ietvertas
miniatūras, kas ļauj paskatīties
uz vēsturiskiem notikumiem no
cita skatu punkta - ielūkoties
antīkās pasaules, viduslaiku, 17.18.gadsimta, Napoleona laiku un
2.pasaules kara ainās.
Kas ir diorāmas un vinjetes?
“Par diorāmu tiek uzskatīta mērogā
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veidota, sižetiska kompozīcija,
kura var sastāvēt no cilvēku un
dzīvnieku figūriņām, tehnikas,
arhitektūras celtnēm un dabas
objektiem.
Parasti
diorāmās
dominē militārā tematika vai
dzelzceļa tēma. Par vinjetēm
parasti sauc mini-diorāmas, kuras
ir kaut kas vairāk nekā vienkārši
figūriņa uz postamenta, bet
atšķiras no diorāmām ar mazākiem
izmēriem un tās ir vienkāršākas pēc
izpildījuma,” atbild darbu autors.
Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Uldis Zeidmans ar diorāmu
veidošanu nodarbojas desmit
gadus, šajā laikā radītas vairāk kā
simts diorāmas un vinjetes. Visos
darbos tiek izmantotas plastikas
vai metāla figūriņas mērogā 1:72.
Zeidmana darbi skatāmi diorāmu
un modeļu izstādēs Latvijā un
ārvalstīs.
Izstādes atklāšana un tikšanās
ar autoru Balvu Novada muzejā
16.septembrī pl.12.00.
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