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10. (168.) numurs
Aicina aizpildīt aptauju un
novērtēt valsts un pašvaldības
iestāžu darbu
Tiesībsargs,
sadarbībā
ar
atsaucīgajām
Latvijas
novadu
pašvaldībām, īstenoja informatīvo
kampaņu “Īsa pamācība labā
pārvaldībā”. Šīs kampaņas mērķis
bija vēstīt, ka labas pārvaldības
princips satur ne tikai tiesiskos as
pektus, bet arī labas pārvaldības
kā vērtības aspektus; tā veidojama
valsts pārvaldei un sabiedrībai
kopā.
Šogad tiesībsargs turpina labas
pārvaldības principa īstenošanas
izpēti, veicot iedzīvotāju aptauju.
Tādējādi lūdzam Jūs aizpildīt ap
tauju, kuras ietvaros tiktu noskaid
roti labās prakses piemēri, kā arī li
etas, kas dažādu iestāžu darbā būtu
uzlabojamas. Aptaujas anketa piee
jama http://ej.uz/labaparvaldiba.
Jautājumu gadījumā sazinie
ties ar Tiesībsarga juridisko
padomnieci
Ievu
Arkloni:
Ieva.Arklone@tiesibsargs.lv.

Balvu
slēgts

peld
baseins

vasarā

Vasaras periodā, līdz 18.augus
tam, Balvu peldbaseins būs slēgts.

Par Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāju Amatnieku un
ievēl Aigaru Pušpuru
mājražotāju tir-

16.jūnijā notika jaunievēlēto
deputātu pirmā domes sēde, kuru
vadīja Balvu novada vēlēšanu
komisijas priekšsēdētājs Ivars
Logins.
Pēc sēdes atklāšanas tika
atskaņota valsts himna un sveikti
visi 15 jaunievēlētie deputāti
(alfabēta secībā) – Ivans Baranovs,
Pēteris Kalniņš, Inta Kaļva, Andris
Kazinovskis, Sandra Kindzule,
Aivars Kindzuls, Tālis Korlašs,
Aija Mežale, Svetlana Pavlovska,

Anita Petrova, Sandis Puks, Ai
gars Pušpurs, Egons Salmanis, Eva
Smirnova, Jānis Zakarīts.
Darba kārtībā bija jautājums
par Balvu novada pašvaldības
Domes
priekšsēdētāja
ievēlēšanu. Tika izvirzīti divi
kandidāti – Aigars Pušpurs un
Pēteris Kalniņš.
Atklātā balsojumā ar 8
balsīm “PAR” par Balvu no
vada
pašvaldības
Domes
priekšsēdētāju tika ievēlēts Aigars

Pušpurs.
Aigars
Pušpurs
rosināja
skatīt jautājumu par Balvu no
vada
pašvaldības
Domes
priekšsēdētāja
vietnieka
ievēlēšanu. Šim amatam tika
izvirzīti divi kandidāti – Anita
Petrova un Eva Smirnova.
Atklātā balsojumā ar 8
balsīm “PAR” par Balvu no
vada
pašvaldības
Domes
priekšsēdētāja
vietnieci
tika
ievēlēta Anita Petrova.

gus 1. jūlijā

1. jūlijā no plkst. 9:00 Balvu
pilsētas parkā notiks amat
nieku un mājražotāju tirgus, kā
arī Ziemeļlatgales uzņēmumu
“dižošanās” jeb izstāde Bal
vu novada svētku “Dzīve kā
ceļojums” un Ziemeļlatgales
uzņēmēju dienu ietvaros.
Piedalīties aicinām vietējos
zemniekus,
amatniekus,
mājražotājus un Ziemeļlatgales
uzņēmējus!
Tirgotājiem
pieteikšanās
obligāta (līdz 28. jūnijam)
Ziemeļlatgales
biznesa
un
tūrisma centrā: rakstot uz
biznesacentrs@balvi.lv
vai
zvanot 26461435, 29272948.
Tirgotājiem ar citu preci (alko
hols, ēdināšanas pakalpojumi
u.c.) – pieteikšanās Balvu novada
pašvaldībā un dalība saskaņā
ar pašvaldības noteikumiem:
http://ej.uz/ielutirdzniecibaBalvi.
Ikmēneša lauku labumu
tirdziņš 8.07. NENOTIKS, jo tiek
pārcelts uz 1. jūliju!

Jaunievēlētie deputāti.
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Notiks Latvijas pirmais simtgadnieku salidojums
Šī gada 15.jūlijā Pilsrundālē
notiks pirmais Latvijas simtgad
nieku salidojums. Šī ir pilsoniskā
iniciatīva, kas veltīta Latvijas Vals
ts lielajai jubilejai.
Salidojums
–
tas
ir
aicinājums satikties cilvēkiem,
kuri ir veidojuši mūsu kopīgās
vēsturiskās atmiņas pamatu. Tas ir
aicinājums aktualizēt godājamo
senioru devumu savam nova
dam, dzimtai, valstij.
Pasākuma organizatori lūdz
atsaukties joprojām izturīgus,
enerģiskus Latvijas vienaudžus –
gan tos, kuriem jau ir 100 un vairāk
gadu, gan tos, kuri simtgades
slieksnim pārkāps vistuvākajā
laikā. Simtgadi sasniegušie Lat
vijas iedzīvotāji, joprojām spēj
apburt gan ar personīgo šarmu,
gan aktīvo sabiedrisko dzīvi, gan
dzīvesprieku un zinātkāri.
Godinot un novērtējot īpašo
vecumu sasniegušos seniorus
un viņu ceļu Latvijā, notiek fil
mas “Piedzimt kopā ar Lat
viju” veidošana. Filmas projekta
prezentācija paredzēta salidoju
ma laikā. Pasākuma dalībnieku
vidū būs arī šīs dokumentālās fil
mas varoņi - valsts simtgadnieki.
Salidojums notiks 15.jūlijā
plkst.13.00 Pilsrundālē, Rundāles
pils Baltajā zālē.
Pilsoniskās iniciatīvas idejas
autors ir Lūkass Marcinkevičs,
T:26549820.
Balvu novada pašvaldība ai
cina pieteikties šim pasākumam
līdz 30.jūnijam pa tālruni
28307573. Tiks nodrošināts trans
ports.
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Domes priekšsēdētāja sleja

Balvu novada svētku programma
30.jūnijā
20:00 CEĻO
JUMS NEZI
NĀMAJĀ
no Balvu pilsētas estrādes
NAKTS LAIMES SKRĒJIENS.
1.jūlijā

Aigars Pušpurs,
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs

Paldies par atbalstu!
Šajās, tāpat kā 2013.gada Balvu novada pašvaldības vēlēšanās,
lielākais balsu skaits tika atdots par Centriskās partijas “Latvijas Zem
nieku savienība” sarakstu.
Vēlos pateikt paldies visiem vēlētājiem, kuri ir uzticējušies.
Jaunais deputātu sastāvs Balvu novada pašvaldībā ir spējīgs
produktīvi darboties visa novada labā.
Visiem novēlu darba augļiem pilnu un bagātīgu vasaru, uz sapratni
un savstarpēju uzticēšanos balstītus turpmākos gadus.

BALVU KULTŪRAS UN ATPŪTAS
CENTRS AICINA
Gaidot Balvu Novada svētkus!
Tuvojas 1. jūlijs- 8. Balvu Novada
svētki! Aicinu visus interesēties,
atrast un iepazīt svētku norises un
uzsākt aktīvu rosīšanos, lai izjustu
svētku gaidīšanas laiku, domājot
un gatavojoties- kur es piedalīšos
pats, kur mana ģimene? Daudzas
svētku aktivitātes tiek rīkotas, lai
tajās piedalītos, nevis būtu tikai
vērotāji, lai varētu priecāties, cik ir
mūsu novadā daudz jauniešu, cik
mazo bērnu, cik jauno māmiņu ar
bērniem ratiņos, cik sporta entuzi

astu, kuri dosies braucienā apkārt
Balvu ezeram...Viss tiek organizēts,
lai būtu kopā.
Svētki sāksies no 9.00 un visas
dienas garumā lūdzam piedalīties,
skatīties un priecāties.
Svētki ir jāiemīl un to var panākt,
ja laicīgi par tiem domā, gatavojas,
gaida un rada noskaņojumu - Es
iešu! Es piedalīšos! Es svinēšu!
Veltīsim
Novada
svētkus
”Dzīve kā ceļojums” veselībai,
atpūtai un stipram garam!

09:00 CEĻOJUMS SĀKAS
Balvu pilsētas parkā AMAT
NIEKU RAŽOJUMU TIRDZIŅŠ.
10:00 CEĻĀ PĒC MIERA UN
NOSKAŅAS
Balvu Evaņģēliski luteriskajā
baznīcā SVĒTKU DIEVKALPO
JUMS.
11:00 MEKLĒJOT CEĻOJUMU
Pulcēšanās pie "Staņislava"
pieminekļa, lai dotos pa Brīvības
ielu uz parku BRAUCIENS AR
SKREJRITEŅIEM, SKRITUĻDĒĻIEM,
TRĪSRITEŅIEM,
LĪDZSVARA
DĒĻIEM (hoverbordiem), BĒRNU
RATIŅU BRAUCIENS.
12:00 LAI LABS CEĻAVĒJŠ!
Balvu pilsētas estrādē SVĒTKU
ATKLĀŠANA.
Jaunievēlētie deputāti uzsāk
ceļojumu.
Grupa "Dricānu Dominante",
Rēzeknes deju studija "Dynamic
hit”.
Pārsteiguma balvas svētku
dalībniekiem no uzņēmējiem.
13:00 CEĻOJUMS MĀKSLĀ
Balvu pilsētas parkā LIEPĀJAS

CEĻOJOŠAIS
LEĻĻU
TEĀTRIS
"MASKA".
ZAAO vides iniciatīvas "100
DARBI LATVIJĀ" VĒSTNEŠI - as
ini prātu vides jautājumos un
laimē TALLINK jūras ceļojumu 4
personām.
14:00 CEĻOJUMA GARŠA
Balvu
pilsētas
parkā
MIELOŠANĀS AR "GULBENES ALŪKSNES BĀNĪŠA" SARŪPĒTO
BIEZPUTRU.
14:30 CEĻOJUMA SPĒKS
Balvu
pilsētas
parkā
VELOSIPĒDISTU ŠOVS "GREEN
TRIALS BIKE TOUR" (Rīga).
15:00 - 17:00 CEĻOJUMS
BILDĒS
Balvu pilsētas parkā DARBO
SIES POZITĪVO SAJŪTU FOTO
AUTOMĀTS.
15:30 CEĻO KOPĀ AR MUMS!
No Balvu pilsētas estrādes
VELOBRAUCIENS APKĀRT BALVU
EZERAM (10km).
16:00 CEĻOJUMS CAURI GA
DIEM
Balvu
novada
muzejā
IZSTĀDES
"ZIEMEĻLATGALES
DEĶI" ATKLĀŠANA.
16:00 CEĻI UN CILVĒKI
BBJC pagalmā ĀRPUSTELPU
AKTIVITĀTES.
Balvu pilsētas parkā SPĒKA
PA R A U G D E M O N S T R Ē J U M I ,
SACENSĪBAS.
18:00 KOPĪGS CEĻOJUMS

Aicinājums Balvu pilsētas iedzīvotājiem!
NOVADA SVĒTKI ir mūsu
visu kopējie svētki. Svētki, kuros
piedalāmies un vienojamies.
Svētki, kurus gaidām, gatavojamies
un pucējamies. Svinam tos Balvu
pilsētā, kuru gribas ietērpt svētku
rotā.
AICINĀM
visus
vienoties

kopējam darbam - izpušķot svētku
simbolu - BRAUCAMRĪKU un iz
likt pie savas mājas, uzņēmuma,
iestādes vai citviet pilsētā. Lai
jūnija mēnesis vēsta mums un
ciemiņiem, ka 1. jūlijā Balvos No
vada svētki ”DZĪVE KĀ CEĻOJUMS”.

Piedalies parādē!
Svētku ietvaros organizatori Balvu Kultūras un atpūtas centrs
rīko:
• Braucienu
ar
BMX
velosipēdiem, skrejriteņiem,
līdzsvara dēļiem jeb hover
boardiem, skrituļdēļiem;
• Braucienu ar trīsriteņiem;
• Mazuļu braucienu ratiņos.
Ja tev ir kāds no šiem
braucamrīkiem, tad piedalies!
Plkst. 10.45 - pulcēšanās pie

“Staņislava” pieminekļa;
Plkst. 11.00 – brauciens pa
Brīvības ielu līdz Balvu pilsētas par
ka estrādei.
Mūsu mērķis pulcināt kopā
Balvu novada bērnus un jauniešus,
lai piedalītos svētkos, vairotu
prieku!
Info: 26631500;
kac@balvi.lv

Par 8.Balvu novada svētku gājienu
Balvu novada svētku tēma
„Dzīve kā ceļojums”. Novada
svētki ir krāšņākais vasaras no
tikums, kuru apmeklē skatītāji
gan no Balvu, gan kaimiņu no
vadiem. Šie svētki stiprina novadu
un apmeklētājos rada kopības
sajūtu.
Ar katru gadu svētku gājiens
ieņem arvien nozīmīgāku vie
tu. Tam gatavojas ne tikai pa
gastu komandas un pašvaldības
iestādes, bet iesaistās arī darba
kolektīvi, uzņēmumi.
Svētku
noslēguma

sarīkojumā paredzēta spilgtāko
un asprātīgāko svētku gājiena
dalībnieku apbalvošana.
Līdz Pēterdienai, 29.jūnijam,
ir nepieciešams pieteikt dalību
gājienā un iesūtīt ieceres aprak
stu ne vairāk kā 50 vārdu apjomā.
Par gājienu atbild Ilga Oplucāne,
Balvu Kultūras un atpūtas centra
mākslinieciskā vadītāja.
E-pasts: ilgao@inbox.lv,
tālrunis 26309760.
Ceram uz Jūsu atsaucību!
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SAVĒJO LOKĀ
No Balvu KAC laukuma pa
Brīvības ielu SVĒTKU GĀJIENS
"DZĪVE KĀ CEĻOJUMS".
18:30 CEĻOJUMS PRIEKAM
Balvu pilsētas estrādē SVĒTKU
NOSLĒGUMA KONCERTS.
Atzinības rakstu pasniegšana.
Konkursa "Sakoptākais no
vada īpašums 2017" uzvarētāju
godināšana.
Gājiena
dalībnieku
apbalvošana.
Viesmākslinieki:
AINARS
BUMBIERS, DINĀRA RUDĀNE ar
pavadošo grupu.
Latvijas
Nacionālā
teātra
ansamblis "GREIZAIS RATIŅŠ"
CEĻOJUMA DZIRKSTS.
21:30 Balvu pilsētas estrādē
SVĒTKU BALLE ar grupām
"BRUĢIS" un "VINTĀŽA".
VISI CEĻI VAĻĀ
Balvu pilsētas parkā visas die
nas garumā:
• Pagastu rotāto velosipēdu
parāde,
• Piepūšamās atrakcijas,
• Foto salons ar retro mašīnu un
citiem rekvizītiem,
• 3 dimensiju šūpoles,
• Vizināšanās ar poniju,
• Izjādes ar zirgiem,
• “Kāpšanas siena”.
INFO: 26367693;
kac@balvi.lv
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Noliek ziedus komunistiskā genocīda upuru piemiņai
14.jūnijs dažiem saistās ar
saulainu vasaru, kādam tajā dienā
ir svētki, bet Latvijas vēsturē
14.jūnijs iezīmējas kā die
na,
kad neskaitāmiem tūkstošiem
iedzīvotu tika izpostītas ģimenes,
atņemtas mājas un dzimtene.
Ik gadu 14.jūnijā arī Balvu
novadā tiek pieminēti komunistiskā
genocīda upuri. Šajā dienā notiek
atceres mirkļi gan pie pieminekļa
Abrenes apriņķa komunistiskā
genocīda upuru piemiņai Balvu
pilsētā, gan pie represēto piemiņas
akmens Balvu Stacijā. Arī šis gads
nebija izņēmums.
Uzrunu abās piemiņas vietās
teica Balvu novada pašvaldības
Domes priekšsēdētājs Andris Ka
zinovskis, kurš ieskatījās vēsturē
un atgādināja, ka komunistu
režīms necieta citādi domājošos.
“Viens no represiju veidiem
bija deportācijas. Neatkarīgi no
tautības un reliģiskās piederības
no Latvijas tika izsūtīti cilvēki uz
tālo Krieviju. Tika izsūtīti gan krievi,

gan latvieši gan ebreji – vienalga vai
lieli, vai mazi. Tagad, kad Latvija ir
atguvusi neatkarību, mums ir dota
iespēja atcerēties šīs deportācijas
un nu var nosodīt komunistu
režīmu. Aicinu visas valstis, visas
tautas vairs nekad nepieļaut ne
komunistu, ne fašistu režīmu,” teic
A.Kazinovskis.
Klātesošos uzrunāja arī Kubulu
pagasta kultūras nama organiza
tore Maija Laicāne: “Šodien aprit
76 gadi kopš pirmās staļiniskā
režīma masu represiju akcijas pret
Latvijas tautu – 1941.gada 14.jūnija
deportācijām. Esam nākuši kopā,
lai atcerētos, lai pieminētu un,
lai atgādinātu par tām vērtībām,
ko esam saņēmuši no saviem
vecākiem, vecvecākiem. Par tām
vērtībām, par kurām viņi ziedo
ja savas dzīvības vai sava mūža
labākos gadus.”
Piemiņas pasākumā Balvu
Stacijā Kubulu pagasta pārvaldes
vadītājs
Artūrs
Luksts
pie
atnākušajiem vērsās teikdams:

Piemiņas mirkļa dalībnieki Balvu Stacijā.

Tēlnieka Matiasa Jansona Latvijas kontūru formā veidotais akmens Balvu pilsētā simbolizē sāpju ceļa sašķelto zemi.
Otrais simboliskais šķēlums simbolizē no Latvijas atšķelto Abreni un sešus pagastus.
“Nu jau ir pagājuši vairāki gadi,
kad sanākam kopā un atceramies
to laiku notikumus. Man prieks,
ka šodien šajā piemiņas vietā ir arī
jaunieši no citām valstīm. Prieks par
to, ka mūsu vēstures stāstījumus
aiznesīs tālāk pasaulē, jo ir svarīgi,
lai nekad vairs nenotiek represijas
un netaisnības pret cilvēci.
Paldies visiem tiem, kuri
katru gadu atnāk uz šo piemiņas
mirkli, īpaši paldies jums, godātie
represētie. Vēlu, lai jums stipra
veselība!”
Piemiņas mirklī Balvu Stacijā
kopā ar vietējiem iedzīvotājiem
pabija arī ERASMUS apmaiņas stu
denti no 7 projekta dalībvalstīm,
kuri nedēļu dzīvo Kubulu pa
gasta ģimenēs, tādēļ, jo īpaši
vērtīga bija Balvu Valsts ģimnāzijas
vēstures skolotājas Irēnas Šaicānes
ielūkošanās represiju laika noti
kumos. I.Šaicāne pastāstīja: “No
vēstures neko nevar izdzēst – ne
vienu rindiņu, nevienu lappusi.

Katras tautas un valsts vēsturē
ir svētku un atceres dienas, un
šodien ir viena no Latvijas piemiņas
un atceres sēru dienām, jo 1941.
gadā neatkarīgā Latvija varmācīgi
tika iekļauta PSRS sastāvā. Kopš
1940.gada novembra Latvijā tika
pasludināts PSRS kriminālkodekss.
Latvijas iedzīvotājus varēja un
arī sāka sodīt pēc šī kodeksa ar
atpakaļejošu datumu. 1941.gada
14.jūnijā notika pirmā lielā masvei
da deportācija, kad 15 343 cilvēkus
izveda no Latvijas uz Sibīriju un
Tālajiem Austrumiem, arī vairāk
nekā 4000 bērnus vecumā līdz
16 gadiem. Par šiem notikumiem
50 gadus nedrīkstēja runāt, arī
skolās par šiem notikumiem
nemācīja, jo to neļāva padomju
režīms, taču atmiņas dzīvoja. Pir
mo reizi šīs 14.jūnija deportācijas
tika pieminētas sākoties Trešajai
Atmodai - 1987.gada 14.jūnijā pie
Brīvības pieminekļa.”

Balvu novada pašvaldībā viesojas Erasmus+ projekta dalībnieki

Kopīga fotografēšanās pie Balvu novada karoga un ģerboņa.
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12.jūnijā
Balvu
novada
pašvaldībā viesojās un ar domes
priekšsēdētāju tikās Stacijas pa
matskolas īstenotā Erasmus+ pro
jekta “Move your body and mind
- healthy lifestyle for adolescents”
(„Iekustini savu ķermeni un prātu veselīgs dzīvesveids pusaudžiem”)
dalībnieki.
Tikšanās laikā jauniešiem tika
rādīta prezentācija par Balvu no
vadu, tā izveidošanos, kultūru,
izglītību, sportu, skaistākajām ap
skates vietām, ekonomisko situāciju
un galvenajām uzņēmējdarbības
jomām.
Projekta mērķis ir inovatīva
sadarbība un labo prakšu piemēru
apmaiņa par tēmu - veselīgs
dzīvesveids,
starp
septiņām
projekta dalībvalstīm: Latviju,
Bulgāriju, Rumāniju, Poliju, Spāniju,
Lielbritāniju, Turciju. Kā galvenā
mērķauditorija noteikta jaunieši
vecumā no 14 līdz 19 gadiem. Šajā
projektā ir izdalīti trīs galvenie
aspekti- veselīga pārtika, garīgā
veselība,
sēdoša
dzīvesveida
aizstājējs - sports un dejas, tādējādi
visas projekta aktivitātes tiek
pakārtotas šiem sektoriem. Pro
jekts tiek realizēts laika posmā no
01.09.2016. līdz 31.08.2019.
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“Lielā ratu pastaiga 2017” Balvos
10.jūnijā Balvos notika Bal
vu māmiņu kluba organizētais
pasākums "Lielā ratu pastaiga
2017". Māmiņu un tētu gājiens ar
mazuļiem ratiņos sākās no Balvu
simbola - strūklakas "Ūdensroze".
Šogad dalībnieku pulks bija īpaši
kupls, tajā piedalījās ne vien
vecāki ar izpušķotiem bērnu
ratiņiem, bet arī lielāki bērni ar
skrejriteņiem, leļļu ratiem un
riteņiem. Īpaši saposušies bija
Līgas Morozas-Ušackas dejotāji no
deju grupas “Terpsihora”, aptuveni
30 dalībnieki bija pārģērbušies
par maziem zaķēniem, kuri ra
tos vizināja lelles. Kopā gājienā
piedalījās
vairāk
nekā
50
dalībnieki.
Gājiena gala mērķis bija Lāča
dārzs, kur pasākuma dalībniekus
priecēja burvīgi priekšnesumi
no
mazajiem
dejotājiem,
dziedātājiem, tautu deju kolektīva
“Balvu vilciņš”, deju grupas “Terp
sihora”. Mazākajiem bija iespēja

izlēkāties piepūšamajās atrakcijās,
baudīt cukurvati vai popkornu.
Pie īpaši izgatavota stendiņa
varēja nofotografēties ar Latvijas
čempionu AMADEUS WILDNER
HOFF - vācu aitas šķirnes suni. Lai
arī sākumā vecāki un bērni bija
nedroši un nedaudz sabijušies
par suni, vēlāk fotografēšanās ar
viņu bija vispieprasītākā aktivitāte
pasākumā, jo suns izrādījās ļoti
mierīgs un draudzīgs. Pasākuma
skaistos
mirkļus
iemūžināja
fotogrāfs Jānis Mačs, bet Oriflame
pārstāve Inta Ozola sniedza skais
tuma un uzturu padomus.
Skaistāko ratu īpašnieki tika
īpaši apbalvoti:
1. “Medus rati” - Ineta Sejāne
ar ģimeni ieguva iespēju atpūsties
Līvu akvaparkā 4h garumā;
2. “Taureņu rati” - Evija
Kokoreviča ar ģimeni ieguva
dāvanu karti no veikala Maxima;
3. “Līgotāji” - Guna Ķerģe ar
ģimeni ieguva dāvanu karti no vei

kala Maxima.
Tika pasniegtas arī simpātiju
balvas: Inta Ozola no Oriflame
savu simpātiju pasniedza “Pirātu
ratiem”, Yamahas mūzikas skoliņa
savu simpātiju piešķīra Sandrai Ig
aunei, kuras rati bija pārveidoti kā
mašīna, bet veikala “Mans maza
is” simpātija nonāca “Mikipeles”
ratu īpašniecei. Titulu “Latvijas
Vecmāmiņa 2016” un “Eiropas
Vecmāmiņa
2016”
īpašniece
Līga Pennere arī bija sarūpējusi
simpātiju balvu, ko piešķīra
“Taureņu ratiem”. Bērnu apģērbu
veikals NICE savu simpātiju pas
niedza ratu “Puķu feja” īpašniecei.
Daudz un dažādas balvas
no Rīgas Māmiņu kluba saņēma
paši mazākie dalībnieki. Balvas
bija ikdienā noderīgas lietas autiņbiksītes, knupīši, kā arī CD
mazuļu attīstības veicināšanai.
Liels paldies visiem par
piedalīšanos, īpaši liels paldies
pasākuma atbalstītājiem: SIA “Dio
gens audio” par aparatūru; SIA
“ČIVIX” un Gunāram Žukovam par
pasākuma apskaņošanu. Paldies arī
SIA “Abor Aura”, SIA “WINWOOD”,
kā arī SIA “AMATI projekts” par
superīgajām afišām un Elīnai par

Pirmās vietas ieguvēji - “Medus ratu” īpašnieki.

Deju studijas “Terpsihora” bērni savos ratiņos vizināja lelles.

Kā allaž enerģiski bija dejotāji no kolektīva “Balvu vilciņš”.

Krāšņo ratu īpašnieki ejot gājienā Lāča dārzā.

palīdzību grūtās situācijās. Paldies
Jānim Mačam par foto pakalpo
jumiem, skolotājai Zanei Meierei
un kolektīvam “Balvu vilciņš”, Līgai
Morozai - Ušackai par burvīgajiem
tērpiem un dejām no dažādām rit
mikas grupiņām, Sintijai Pitkevičai

par koncerta ieskandināšanu,
Viesturam Dārzniekam, Marijai
Maslovskai, Denijai Polei, Enijai
Jasmīnai Saidei un viņu skolotājai
Ilutai Tihomirovai par skaistajām
dziesmiņām. Tāpat arī paldies
Sofijai Koļuševai, Mārcim Poševam

un skolotājai Mārītei Buligai par
priekšnesumiem.

Iluta Tihomirova. Absolvējusi Rīgas
1.pedagoģisko skolu, ieguvusi

dziedāšanas skolotāja kvalifikāciju,
mācības
turpinājusi
Latvijas
Universitātē, iegūstot pedagoģijas
bakalaura grādu, bet maģistra
programmu apguvusi Daugavpils
Universitātē. Ar bērnu dziedāšanas
pulciņu Iluta darbojās laikā no
2001.-2006.gadam. Tad 2008.
gada 3.novembrī atsāka darbu jau
kā bērnu vokālās studijas “Notiņas”
vadītāja.
Studijā
“Notiņas”
darbo
jas vairāk kā 30 bērni 2 grupās
vecumā no 2 līdz 7 gadiem, kuri
regulāri koncertē gan ansamblī,
gan kā solisti. Katru gadu dziedātāji
piedalās konkursā “Cālis”, “Mūsu
talanti”, piedalījušies konkursos
“Nāc sadziedāt!” un “Aprīļa pilieni”
Rīgā, “Latgales zvaigznīte” un “Dau
gavas pērle” Daugavpilī. Šogad
īpašus sasniegumus guvusi studi
jas dalībniece Marija Maslovska,

kura konkursā “Nāc sadziedāt!”
Rīgā ieguva 1.pakāpes diplomu,
bet Balvu novada konkursā “Cālis
2017” lepojas ar 3.vietu. Arī paši
studijas audzēkņi kopā ar “DiDancers” dejotājiem koncertējuši
Viļakā, koncertā “Mēs dejojam
un dziedam”, dziedošo kolektīvu
kopkoncertā
“Prieku
rodam
DZIESMĀ”, Lielās dienas sarīkojumā
“Nāciet, lieli, nāciet, mazi, lielo die
nu izkrāsot!” Balvu Muižā, Tilžas pa
gasta rīkotajā “Bērnu rītā”.
Ar jaunu sparu sezona tiks
atsākta septembrī, jo 13 vokālās
studijas dalībnieces uzsāks skolas
gaitas 1.klasē, un “Notiņās” vairs
nebūs sastopamas. Lai skaista un
darbīga vasara bērniem, vecākiem
un skolotājai Ilutai!

Pasākuma “Lielā ratu pastaiga
2017“ vadītāja un organizatore
Sintija Dārzniece

Bērnu vokālā studija “Notiņas”
Dziedošo sezonu ar skais
tu koncertu noslēdza Balvu KAC

bērnu vokālā studija “Notiņas”,
kuru jau 13 gadus vada skolotāja

Mīļā un sirsnīgā vokālās studijas “Notiņas” dalībnieku uzstāšanās Balvu muižā.
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Koris “Mirklis” noslēdz sezonu ar diviem skaistiem notikumiem
Balvu novada jauktajam korim
“Mirklis”, kuru vada diriģents Uldis
Kokars, šo sezonu nācās noslēgt ar
visai saspringtu darba grafiku. No
18.-21.maijam koris devās uz Lietu
vu, lai piedalītos 7. starptautiskajā
koru festivālā un konkursā “Kau
nas Cantat”, kurš norisinājās
skaistā Lietuvas kūrortpilsētiņā –
Birštonā.
Konkursā piedalījās kori no

ASV, Serbijas, Polijas, Igaunijas,
Lietuvas, Somijas, Baltkrievijas un
vēl viens koris no Latvijas – Sigul
das jauktais koris ”Atvars”. Balvu
jauktais koris “Mirklis” startēja
divās kategorijās, kuru vērtēja
starptautiska žūrija. Latviju žūrijā
pārstāvēja garīgās mūzikas kom
ponists Rihards Dubra. Viena
no dziesmām, ko koris “Mirklis”
izpildīja konkursā, bija Riharda

Dubras ”Ave Maria”, kura jau
kādu laiku ir kora repertuārā. Liels
prieks un milzīgs gandarījums
par paveikto bija brīdī, kad tika
saukti sudraba diplomi un punktu
ziņā koris “Mirklis” palika pirmie
aiz svītras līdz zeltam. Mazliet
pietrūka līdz zelta diplomam, bet
kora dalībnieki saprot, ka tika
izdarīts tik, cik šajā brīdī koris bija
spējīgs izdarīt. Paldies Balvu no

Kora “Mirklis” diriģents Uldis Kokars, turot rokās iegūto diplomu
7.starptautiskajā koru festivālā un konkursā “Kaunas Cantat”.

Kora “Mirklis” dalībnieki uzstājoties Lietuvas kūrortpilsētiņā Birštonā.

vada pašvaldībai par finansiālo
atbalstu.
10.jūnijā Jēkabpilī notika XXVI
Vispārējo latviešu Dziesmu un
XVI Deju svētku Ieskaņu koncerts,
kurā piedalījās arī Balvu novada
jauktais koris “Mirklis” un diriģents
Uldis Kokars.
Dziesmotā sezona korim ir

noslēgusies, bet koristiem un
diriģentam ir plānotas arī dažas
kopā būšanas un kopīga atpūta
vasarā, kā arī plānu kaldināšana
jaunajai sezonai.

129 kolektīviem D grupā. Node
jot 45 minūšu garu deju pro
grammu ar kostīmu un grima
maiņām nav viegli, bet prog
ramma tiešām bija pārsteidzoša.
Jāņa Ērgļa, Jāņa Purviņa, Gun
tas Skujas, Artas Melnalksnes,
Ilmāra Dreļa, Agra Daņiļeviča, Viļa
Ozola, Skaidrītes Andževas, Aija
Daugeles dažādie deju rokraksti
skatītājiem lika uzgavilēt ne vienu
vien reizi. Pirmā koncerta daļa
tika izdejota interesantās maskās,
jo šīs dejas raksturo latviešu tau
tas senās maskošanās tradīcijas
no Mārtiņiem līdz Meteņiem.

Skatītāji baudīja arī dažas solo de
jas, piemēram, vecmeistara Ulda
Žagatas lielisko “Seno danci” San
dras un Jura Kairišu izpildījumā.
Koncertu kuplināja vokālās studi
jas meiteņu piecas dziesmas.
Ar jaunietēm veiksmīgi strādā
pedagoģe Rita Keiša. Koncertu
vadīja Alīna Saveļjeva un Aiga
Mača.
Vēlam veiksmi un izturību
“Nebēdas”
dejotājiem
un
vadītājam.

Siltu un saulainu vasaru vēlot,
kora “Mirklis” prezidente
Aija Putniņa

“Nebēdas” deju stāsti
trausla ir Zeme, un aicināt saglabāt
tās dabisko vidi. Kopš 1990.gada,
27 gadus, Zemes dienu atzīmē arī
Latvijā. Bet Lielās talkas te notiek
kopš 2008.gada, kad tā sākās kā
organizācijas “Pēdas” aicinājums
sakopt savu zemi pirms valsts
90 gadu dzimšanas dienas. Lat
vija pašlaik ir viena no aktīvākajām
talkotājām pasaulē. Šogad pirmo
reizi latvieši organizēja talkas arī
citviet Eiropā. Stāstījumus par talku
vēsturi un atrodamajām liecībām
rakstos bija sagatavojušas Balvu
Kultūras un atpūtas centra dar
binieces Ilga, Diāna un Alīna.
27.maijā “Nebēda” kopīgos
deju stāstus rādīja Daugavpils
iedzīvotājiem, esot Latgales no
vada vidējās paaudzes un senioru
deju kolektīvu svētkos “Lielais rits
Cietoksnī”, šogad viņi koncertēja
arī Ludzā, deju kopas “Reizē” 16
darba gadu jubilejas koncertā “Vai
tu atnāksi, kad man vairs nebūs
16?”, Alūksnē, koncertā “Es mācēju
danci vest”. Toties balvenieši mūsu
dejotāju sniegumu varēja novērtēt
deju kolektīvu kopkoncertā “Prieku
rodam DEJĀ” un vasaras sezonas
atklāšanas koncertā “Pasmel krāsas
vasarai”. 4.jūnijā Balvu pilsētas par
ka estrādē deju kolektīvs “Nebēda”
parādīja 14 dažādu horeogrāfu de
jas. Šī programma ir sagatavota Di

envidkorejas masku deju festivālam
– “ANDONG INTERNATIONAL
MASK DANCE FESTIVAL & COM
PETITION 2017” , kas norisināsies
septembra nogalē vienā no
vēsturiskākajām
un
kultūras
vērtībām
bagātākajām
Dien
vidkorejas pilsētām - Andongā.
Festivāls sastāvēs gan no kon
certiem, gan konkursa, kurā mūsu
deju kolektīvs “Nebēda” parādīs
savu labāko sniegumu. Ne velti
valsts deju skatē “Nebēda” iegu
va Augstāko pakāpi ar 57,7 pun
ktiem. Mēs ļoti lepojamies, jo tas
ir 9. labākais rezultāts valstī no

Ilga Oplucāne, KAC
mākslinieciskā vadītāja

Foto autore: Dzirda Ubaga

Deja ir kā tavas emocionalitātes
zibsnis. Tā neslēpj neko, tā runā,
kliedz, smeldz, smejas un mīl. Deja
ir atkailināts kāds tavas dvēseles
zars. Ķermenis instinktīvi atklāj
dziļākās jūtas, kuras tu ikdienā
noslēp, nedaloties ar citiem. Dejas
veidu ir daudz, tie ir dažādi. Bet tos
visus vieno kopīgs mērķis – izstāstīt
stāstu. Un vienu vienīgu stāstu var
nodejot katru reizi citādāk. Kā
dzīvē dažādi cilvēki stāstītu vienu
stāstu. Katrs ar savām emocijām,
kaisli, bēdām un mīlestību.
Tik dažādus stāstus mums prot
izstāstīt un izdejot Balvu Kultūras
un atpūtas centra vidējās paaudzes
deju kolektīvs “Nebēda” kopā ar
savu vadītāju Agri Veismani.
22.aprīlī burvīgā koncertā “Pēc
tolkas” Balvu pamatskolas lielajā
sporta zālē tikās sešu draugu
kolektīvi: Līgatnes novada vidējās
paaudzes deju kolektīvs “Zeperi”,
VEF Kultūras pils trīs deju kopas
“Bramaņi” un “Dižbramaņi” un
Alūksnes Kultūras centra ģimeņu
deju kopa “Jukums”. Fantastisks de
jojums, krāšņi un dažādi tautas tērpi
iepriecināja katru skatītāju. Todien,
22.aprīlī tika svinēta Starptautiskā
Zemes diena. 1970.gadā tā radīta
ASV kā ikgadējs vides jautājumu
aktualizēšanas pasākums, kurā
galvenais mērķis ir atgādināt, cik

Deju kopas “Nebēda” priekšnesums, kas sagatavots Dienvidkorejas masku deju festivālam – “ANDONG INTERNATIONAL MASK DANCE FESTIVAL & COMPETITION 2017”.

Aizvadīta jau 13. “Motociklu vasara”
10.jūnijā Balvu pilsētu pāršalca
motociklu rūkoņa – tas vēstīja,
ka sākusies kārtējā “Motociklu
vasara”. Šī bija jau trīspadsmitā mo
tokluba “Spieķi vējā” organizētā
tikšanās. Arī laiks šai dienā bija ļoti
piemērots motociklu braucienam
– silts un saulains.
Parādes braucienā vairākiem
simtiem motociklistu talkā nāca
radi un draugi, kas norāda,
ka ļoti daudzām ģimenēm
motobraukšana
ir
iecienīta
aktivitāte, varbūt pat dzīvesveids.
Parādē netrūka arī netradicionālu
motociklu, kas, jo īpaši piesaistīja
“Balvu Novada Ziņas”: Bērzpils iela 1A, Balvi, LV 4501, e-pasts: zinas@balvi.lv, t.: 64522830, mājas lapa: www.balvi.lv

skatītāju uzmanību un notikumu
padarīja vēl interesantāku un
aizraujošāku.
Kā katru gadu, arī šogad, par
godu šim pasākumam, Balvu ielās
pulcējās ļoti daudz interesentu.
Tas norāda, ka motobraucēju
pulcēšanās par tradīciju izveido
jusies ne tikai pašiem braucējiem,
bet arī balveniešiem.
Pēc
parādes
brauciena
atraktīvu pasākumu nodrošināja
Māris Grigalis, bet vakarā par
muzikālo pasākumu parūpējās
grupa “Tranzīts” un Artūrs Jauntēvs
ar grupu.
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Līdz 15.jūlijam aicina pieteikt Latvijas ainavu dārgumus
Vides
aizsardzības
un
reģionālās
attīstības
minis
trija, Kultūras ministrija un
Latvijas Nacionālā bibliotēka
(LNB) aicina ikvienu Latvijas
iedzīvotāju piedalīties kopīgas
dāvanas gatavošanā Latvijai,
līdz 2017.gada 15.jūlijam piesa
kot ainavu dārgumu. Kopdarba
rezultātā 2018.gadā tiks izvei
dota elektroniska Latvijas ainavu
dārgumu krātuve “Latvijas ai
navu dārgumi vakar, šodien, rīt”,
kurā tiks iekļautas sabiedrības
vērtējumā nozīmīgas ainavas
ar īpašu vēstījumu par Latvijas
dabu un vēsturi, kas jāsaglabā
nākamajām paaudzēm.
Ainavu dārgumi ir vietas
un teritorijas Latvijas lau
kos, ciemos un pilsētās, ko
uzskatām par īpašām Latvi
jas vērtībām, neatkarīgi no to
pašreizējā aizsardzības statusa
un diženuma. Tās ir ainavas,
kuras vēlamies ierakstīt Latvi
jas vēsturē un nodot bērniem
un mazbērniem. Piemēram,
Pērses upes ieteka Daugavā,
Mākoņkalns Rēzeknes novadā,

Graudu iela Liepājas pilsētā vai
Kaltenes jūrmala un ciems.
Ainavu dārgumu krātuve
taps vairākos posmos:
• pirmajā posmā no šī gada
15. jūnija līdz 2018. gada
14. februārim notiks ainavu
pieteikšana un balsošana par
pieteiktajām ainavām.
Aina
vas, kas balsošanā un ekspertu
padomes vērtējumā gūs lielāko
punktu skaitu, tiks iekļautas
LNB ainavu dārgumu krātuvē
un par tām tiks vākta papil
dus informācija: atmiņu stāsti,
vēsturiski fotoattēli, vēlējumi
nākotnei;
• otrajā posmā no 2018.
gada 15. februāra līdz 14. au
gustam
paredzēta
ainavu
dārgumu krātuves izveide LNB
digitālajā vidē, pārvietojamas
izstādes sagatavošana, kā arī Ei
ropas Padomes Ainavu balvas
nacionālā atlase;
• trešajā posmā no 2018. gada
15. augusta līdz 15. decembrim
notiks reģionālās izstādes, dis
kusijas un noslēguma pasākums
LNB, kā arī priekšlikumu

gatavošana ainavu dārgumu
iekļaušanai Latvijas Kultūras
kanonā.
Pieteikumus
aina
vu dārgumiem līdz 2017.
gada 15.jūlijam var aizpildīt
elektroniski
tīmekļvietnē
www.ainavudargumi.lv.
Ja pieteicējam nav pieejams
internets un/vai nepieciešama
palīdzība formas aizpildīšanā,
objektus iespējams pieteikt
tuvākajā publiskajā bibliotēkā un
saņemt bibliotēkas darbinieku
konsultāciju. Pieteiku
mam var
izmantot arī izdrukājamu un
aizpildāmu papīra formu, kuru
pēc aizpildīšanas var ieskenēt
un nosūtīt uz e-pasta adresi ainavudargumi@varam.gov.lv.
Laura Jansone
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrija
Tel.67026418
E-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv

LIAA aicina pieteikt Latvijas jaunos kultūras tūrisma galamērķus
EDEN starptautiskā konkursā “Kultūras tūrisms 2017”
Latvijas
Investīciju
un
attīstības aģentūra (LIAA) līdz
š.g. 20.jūlijam aicina pieteikt jau
nos un unikālos Latvijas kultūras
tūrisma objektus Eiropas izcilāko
tūrisma galamērķu EDEN (Euro
pean Destinations of Excellence)
rīkotajā starptautiskajā konkursā
“Kultūras tūrisms 2017”. Konkursa
mērķis ir veicināt mazāk zināmu
tūrisma galamērķu ilgtspējīgu
izaugsmi.
Šā gada konkursa tēma ir
“Kultūras tūrisms”. Tā mērķis
ir veicināt kultūras tūrisma
piedāvājumu, kura pamatā ir
materiālās
kultūras
vērtības
kultūrvēsturiskais
manto
jums vai mūsdienu kultūras
bagātība, piemēram, vēstures
vai arheoloģijas pieminekļi,
rūpnieciskie objekti, muze
ji, teātri, galerijas, mūsdienu
arhitektūras būves, moderni
pilsētu kvartāli u. c.
EDEN konkursa nacionālās
atlases žūrijas vadītāja, LIAA
Tūrisma
departamenta
di
rektore Inese Šīrava uzsver:
“Latvijas tūrisms iepriekšējos
EDEN konkursos ir startējis ļoti
veiksmīgi un interesanti. Ticu, ka
tā būs arī šoreiz. Vēlos iedrošināt
tūrisma galamērķus pieteikties
konkursā. Iegūsiet gan papildu
publicitāti, gan varēsiet paši
pārliecināties par to, kas sas
niegts un ko vēl vajadzētu izdarīt,
lai tūrisma piedāvājums kļūtu aiz
vien kvalitatīvāks un saistošāks.”
Konkursā
ir
aicināti
piedalīties mazāk zināmi, taču
strauju izaugsmi sākuši tūrisma
galamērķi, kuri vēlas iet savu,
varbūt netradicionālu attīstības
ceļu.
Tūrisma
galamērķu
piedāvājuma
novērtēšanas
galvenie kritēriji atbilst Lat
vijas
tūrisma
attīstības

pamatnostādnēm. Uzmanības
centrā ir – piedāvājuma kvalitāte,
ilgtspēja, individualizācija, augsta
pievienotā vērtība, tūristu iesaiste
un iespēja tūristiem apgūt jaunu
pieredzi. Ņemot vērā tūrisma
nozares nepieredzēti straujo
attīstību mūsdienu sabiedrībā,
EDEN projektā ilgtspējas faktors
tiek uzskatīts par īpaši svarīgu.
Konkursa “Kultūras tūrisms
2017” nolikums un pieteikuma
anketa pieejama LIAA mājas lapā
www.liaa.gov.lv sadaļā “Tūrisma
aktualitātes”.
Konkurss “Kultūras tūrisms
2017” norisināsies vairākos pos
mos. Pēc visu pirmajā kārtā
saņemto pieteikumu izvērtēšanas
piecus labākos pieteikumus virzīs
uz konkursa otro kārtu. Ar šiem
tūrisma galamērķiem (produk
tiem) žūrijas komisija iepazīsies
klātienē.
Nacionālā
konkursa
uzvarētājs un četri veiksmīgākie
konkursa
dalībnieki
jeb
uzvarētāja sekotāji tiks apbalvoti
Tūrisma Foruma laikā, kurā starp
tautiski eksperti īpašu uzmanību
veltīs EDEN projektam un tā
sniegtajām iespējām Latvijas
tūrisma nozarē strādājošajiem.
Eiropas
izcilāko
tūrisma
galamērķu jeb EDEN projektu
nodibinājusi un kopš 2006. gada
īsteno Eiropas Komisija (EK). Pro
jekta pamatā ir centieni sekmēt
ilgtspējīga
tūrisma
attīstību,
pievērst
uzmanību
Eiropas
tūrisma galamērķu vērtībām,
to daudzveidībai un kopīgajām
iezīmēm.
Latvija
EDAN
konkursā piedalās kopš 2007.
gada, apliecinot savu tūrisma
potenciālu ikvienā izsludinātajā
konkursa tēmā.
Uzziņai
EDEN konkursa uzvarētāji
Latvijā:

2015. gadā “Tūrisms un
vietējā gastronomija” – biedrība
“Latgales kulinārā mantojuma
centrs”; 2013. gadā par tūrisma
pieejamību – Liepāja;
2011.
gadā
par
bijušo
rūpniecības vai militāro ob
jektu
pārveidošanu
tūrisma
galamērķos
Līgatnes
papīrfabrikas ciems;
2010. gadā par ūdenstūrismu
– Jūrmala;
2009. gadā par aizsargājamo
teritoriju izmantošanu tūrismā Tērvetes dabas parks;
2008. gadā par nemateriālā
mantojuma izmantošanu tūrismā
- Latgales podnieki;
2007. gadā par labākajiem
jaunajiem
lauku
tūrisma
galamērķiem – Kuldīga.
2012. gadā konkursa vietā
EDEN projekta aktivitāte bija Bal
tijas ceļojumu maratons „Dižā
Baltijas apceļošana” uz EDEN
galamērķiem Latvijā, Lietuvā un
Igaunijā. Savukārt 2014. gadā pro
jekta aktivitāte bija TV ceļojumu
raidījums spēles formā, Latvijas
skatītājus iepazīstinot ar Lietuvas
EDEN galamērķiem un Lietu
vas skatītājus ar Latvijas EDEN
galamērķiem.
Informācija
konkursa
dalībniekiem:
Pretendentiem ir jāaizpilda
pieteikuma anketa (pieejama
LIAA mājaslapā) un jāiesniedz
līdz 2017. gada 20. jūlijam plkst.15
LIAA, Pērses ielā 2, Rīgā, LV 1442
personīgi vai sūtot pa pastu vai
elektroniski parakstītu ar drošu
elektronisku parakstu uz e-pastu
kristine.mickane@liaa.gov.lv
Papildu informācija:
LIAA Sabiedrisko attiecību
nodaļa,
Tālrunis: 67039422

Aicina piedalīties konkursā
mazais pārgājiens 2017”
Zemkopības ministrija (ZM)
jau vienpadsmito reizi izsludina
par tradīciju kļuvušo konkursu
Latvijas skolu jaunatnei “Mūsu
mazais pārgājiens 2017”. Tajā
aicināti piedalīties visu Latvijas
vispārizglītojošo un profesionālo
izglītības iestāžu skolēni, kā arī
interešu izglītības pulciņi un
mazpulki.
Konkursa
“Mūsu
mazais
pārgājiens
2017”
uzdevums
ir veikt izpēti par lietaskoku
turpinājumu Latvijā un pasaulē
galaizstrādājumu veidolā. Šī gada
konkursa moto ir “Meža zemē
Latvijā!”.
Lai
piedalītos
konkursā,
jāveic literatūras un informācijas
avotu izpēte par lietaskoku
turpinājumu Latvijā un pasaulē
galaizstrādājumu
veidolā
un
jāsagatavo radošu izpētes dar
bu – pārgājiena vai ekskursijas
aprakstu brīvā stāstījumā, esejas
vai citā literārā formā par inte
resantiem novērojumiem un
atklājumiem, papildinot aprakstu
ar stāstnieku liecībām un vizuālo
informāciju (zīmējumiem, kartēm,
fotoattēliem u.c.).
Konkursa darbs jāiesniedz līdz
šī gada 6. oktobra pulksten 15.00
Zemkopības ministrijas Meža
departamentā vai jānosūta pa pas
tu ar norādi “Konkursam “MŪSU
MAZAIS PĀRGĀJIENS 2017””
(pasta zīmogs 06.10.2017.), bet

“Mūsu

pieteikuma anketa jāaizpilda ZM
mājaslapas sadaļā Meža nozare.
Konkursam iesniegtos izpētes
darbus komisija vērtēs trīs ve
cuma grupās – 1.–4. klases, 5.–9.
klases, 10.–12. klases grupā, kā
arī profesionālo izglītības iestāžu
audzēkņu grupā un interešu
izglītības pulciņu un mazpulku
grupā. Katrā konkursa grupā
noteiks trīs uzvarētājus, kuriem
segs kādas izzinošas ekskursi
jas ceļa izdevumus. Konkur
sa
uzvarētāju
apbalvošanas
pasākums plānots 2017. gada
rudenī.
Konkursa nolikums pieejams
ZM mājaslapas sadaļā “Meža no
zare”.
Plašāka informācija:
Māra Mīkule
Meža departaments
Meža nozares stratēģijas
un atbalsta nodaļa
tālr. 67027553

1.jūlijā spēkā stāsies jauni traktortehnikas reģistrēšanas noteikumi
6.jūnijā valdība apstiprināja
jaunus noteikumus traktortehni
kas un tās piekabju reģistrācijai.
Jaunie
noteikumi
saglabā
līdzšinējo regulējumu, tomēr ir
iekļautas arī vairākas jaunas nor
mas.
Tāda pat kārtība kā līdz šim
būs piekabju agregātu numuru
salīdzināšanai, valsts reģistrācijas
numura
zīmju
izsniegšanai
un īpašnieku maiņai Valsts
tehniskās uzraudzības aģentūrā,
kā arī dokumentu iesniegšanai
transportlīdzekļa reģistrēšanai.
Bet ir arī izmaiņas. Turpmāk,
mainot traktortehnikas vai pieka
bes īpašnieku, būs iespējams
saglabāt valsts reģistrācijas nu
mura zīmi citai savā īpašumā
esošai traktortehnikas vai pie
kabes reģistrācijai. Varēs arī
pasūtīt vispārējas izmantošanas
individuālu valsts reģistrācijas nu
mura zīmi.
Jaunie noteikumi uzskaita
situācijas, kad traktortehnika
vai tās piekabei varēs neveikt
agregāta numura salīdzināšanu,
piemēram, ja traktortehniku vai
tās piekabi, par kuru aģentūrā
pēdējo piecu gadu laikā ir veik
tas reģistrācijas darbības vai
tehniskā apskate, iegūst tieši no
reģistrācijas apliecībā norādītā
īpašnieka. Šajā situācijā pircējam
ir jāpārliecinās par traktortehnikas
vai tās piekabes uzskaites tehni
sko datu atbilstību reģistrācijas
dokumentā norādītajiem un
atteikšanās no tehnisko datu
salīdzināšanas jāapliecina ar pa
rakstu.
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Noteikumi
precizē
trak
tortehnikas vai tās piekabes
tehnisko datu maiņas reģistrāciju
pēc pārbūves, kā arī izveido
vienotu traktortehnikas un tās
piekabju reģistrācijas, lēmumu
pieņemšanas, apstrīdēšana un
pārsūdzēšanas kārtību.
Ir
mainīts
reģistrācijas
apliecības dizains. Reģistrācijas
apliecība ir papildināta ar jaunu
informāciju par traktortehnikas
vai tās piekabes apakšgrupu,
modeli, tipu, kategoriju un tipa
apstiprinājuma numuru.
Jaunus
traktorus
vai
piekabes, kuras tipam nav
nepieciešams normatīvajos ak
tos par lauksaimniecībā vai
mežsaimniecībā
izmantojamo
traktoru, piekabju un to sastāvdaļu
atbilstības novērtēšanu noteiktais
apstiprinājums, varēs reģistrēt līdz
2017. gada 31. decembrim.
Traktortehnikas un tās pieka
bes reģistrācijas dokumentiem,
kas izsniegti līdz 2017. gada
30. jūnijam, derīguma termiņa
ierobežojumi
nav
noteikti,
izņemot gadījumus, ja tie noteikti
pašā reģistrācijas dokumentā.
Noteikumi "Traktortehnikas un
tās piekabes reģistrācijas noteikumi" stāsies spēkā 2017.gada 1.jūlijā.
Rūta Rudzīte
sabiedrisko attiecību
speciāliste
Tālrunis: +371 67027498
e-pasts:
ruta.rudzite@zm.gov.lv
vietne: www.zm.gov.lv
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BPVV – izglītība Tavai izaugsmei!
Katru
rītu
pie
Balvu
Profesionālās un vispārizglītojošās
vidusskolas
(BPVV)
baltās
kastaņsveces māj sveicienus un
dod enerģiju ikvienam, kurš ienāk
izglītības iestādē.
Ir aizritējis 2016./2017. mācību
gads, kas nesis pārmaiņas, izaugs
mi un gandarījumu par paveikto.
Izglītības iestādes kolektīvs
lepojas ar Izglītības kvalitātes
valsts
dienesta
augstāko
novērtējumu izglītības iestāžu
akreditācijā, izglītības program
mas akreditētas, un direktore
atestēta uz sešiem gadiem. Ek
spertu komisijas ziņojumā tika
norādītas šādas izglītības iestādes
stiprās puses: 1) labs pedagogu
un izglītojamo nodrošinājums ar
izglītības programmu īstenošanai
nepieciešamajiem
mācību
līdzekļiem; 2) pedagogu radošā
darbība,
veidojot
mācību
līdzekļus un izdales materiālus; 3)
labi organizēta karjeras izglītība;
4) aktīva piedalīšanās dažādos
projektos un papildus līdzekļu
piesaiste; 5) kvalitatīvs izglītības
iestādes
attīstību
veicinošs
vadības komandas darbs.
Izglītības iestāde pamatoti
lepojas ar izglītojamo sasniegu
miem olimpiādēs, konkursos,
sacensībās. Pateicības dienā
atzinības rakstus saņēma 12
izglītojamie, kas uzvarēja mācību
priekšmetu olimpiādēs novadā,
37 izglītojamie - par izciliem sas
niegumiem novada, valsts un
starptautiskajos konkursos un
39 audzēkņi - par sasniegumiem
sportā.
2016./2017. mācību gadā tika
uzsākta jaunas izglītības prog
rammas īstenošana - vispārējās
vidējās izglītības profesionāli
orientētā virziena programma,
kā ietvaros izglītojamie apgu
va valsts aizsardzības mācību.
Skolotājs Guntis Liepiņš ir ie
mantojis autoritāti izglītojamo
vidū, apgūtās zināšanas veicinās
audzēkņu sekmīgu karjeru valsts
aizsardzības sistēmā.
Izglītības iestādē ir iespējams

apgūt pamatizglītības program
mu, sākot no 7.klases, vispārējās
vidējās izglītības vispārizglītojošā
virziena un vispārējās vidējās
izglītības profesionāli orientētā
virziena
programmu.
Va
kara (maiņu) un neklātienes
programmās var mācīties visi, kuri
vēl nav ieguvuši pamatizglītību vai
vidējo izglītību.
Tiek
realizētas
divas
profesionālās izglītības prog
rammas:
koka
izstrādājumu
izgatavošana, iegūstot kvalifikāciju
būvizstrādājumu galdnieks, un
šūto izstrādājumu izgatavošana,
kvalifikācija - tērpu stila speciālists.
Audzēkņi saņem pašvaldības sti
pendijas. Sadarbojoties ar Velku
biedrību, ir iespējams kursu
audzēkņiem saņemt pat EUR 80
stipendiju.
Izglītības iestādes materiāli
tehniskā bāze un mācību līdzekļi
tiek papildināti, lai izglītojamajiem
būtu pieejams viss nepieciešamais
mūsdienīga mācību procesa
apgūšanai.
Veiksmīgi
tiek
attīstīta
sadarbība ar Rēzeknes Tehnoloģiju
akadēmiju, kā ietvaros izglītojamie
piedalījās starptautiskās zinātniski
praktiskās konferences “Māksla un
mūzika kultūras diskursā” modes
skatē, kā arī iepazina piedāvātās
iespējas modernajās laboratorijās
un mācību telpās.
Izglītojamajiem tiek rīkotas
mācību izglītojošās ekskursijas,
lai nodrošinātu dažādu mācību
pieredzi. Viena no tādām tika
organizēta uz Rīgas Tehnisko
universitāti, kur izglītojamie vēroja
studentu tērpu kolekcijas un ie
pazina mācību procesu.
Dažādos pilsētas, novada
pasākumos un svētkos ar skais
tu sniegumu izceļas izglītības
iestādes meiteņu darinātās tērpu
kolekcijas. Latvijas Amatniecības
kameras meistares, skolotājas
Anitas Matules un pedagoģes
Aigas Jansones darbs tiek augstu
novērtēts valsts līmenī. BPVV no
tiek Valsts izglītības satura cen
tra organizētie semināri, kur gūt

Akcija “Balvu garša”
pieredzi ierodas kolēģi no visas
Latvijas.
Profesionālās izglītības prog
rammu audzēkņi iegūst prasmes,
kas nepieciešamas, lai veiksmīgi
iekļautos darba tirgū un veido
tu savu tālāko karjeru. 4. kursa
audzēkņi iziet kvalifikācijas praksi
uzņēmumos un iegūst darba
pieredzi pie darba devējiem, kas
ļauj viņiem apjaust, vai izvēlētā
profesija atbilst tam, ko jaunietis ir
gaidījis un iecerējis.
Katru gadu izglītības iestādē
tiek realizēti daudzveidīgi pro
jekti, kā rezultātā izglītojamie un
pedagogi ne tikai viesojas citās
valstīs, bet arī uzņem ciemiņus
gan skolā, gan ģimenēs. Šī mācību
gada februārī Nordplus Junior
programmas projektā “Inovatīvas
valodu un kultūras mācīšanas
metodes” BPVV vienas nedēļas
ietvaros viesojās izglītojamie no
Dānijas un Lietuvas. Nākamā
mācību gada pavasarī BPVV
audzēkņi dosies uz Dāniju.
Divas BPVV izglītojamās iz
mantoja iespēju mācību gada
garumā mācīties Rīgā “Debašu
līderu skolā”, iegūstot starp
tautisku sertifikātu. Tā ir lieliska
iespēja
papildināt
zināšanas
svešvalodā un gūt pieredzi.
2016./2017. mācību gadā
BPVV uzsāka dalību Latvijas –
Lie
tuvas pārrobežu sadarbības
projektā “Darba tirgus bez
robežām (Mobilitāte)”, kas ļaus
papildināt
materiāltehnisko
bāzi ar modernām iekārtām
profesionālajās
izglītības
programmās “Šūto izstrādājumu
ražošanas tehnoloģija” un “Koka
izstrādājumu izgatavošana”.
BPVV ir iespēju skola, jo te
var iegūt ne tikai akadēmiskās
zināšanas, bet galvenokārt dzīvei
nepieciešamās prasmes. Izmanto
iespēju un sāc veidot karjeru jau
šodien!

Ziemeļlatgales uzņēmēju die
nu ietvaros no 30. jūnija līdz 2.
jūlijam Balvu pilsētas ēdināšanas
uzņēmumos
pirmo
reizi
norisināsies akcija “Balvu garša”.
Akcijas
laikā
īpašus
piedāvājumus
saviem
apmeklētājiem būs sagatavojušas
sešas Balvu pilsētas kafejnīcas.
Galdā tiks celtas gardas
maltītes, kuras nes īpašos Bal
vus raksturojošos nosaukumus.
Akcija “Balvu garša” tiek rīkota,
lai popularizētu Balvu kafejnīcu
īpašo piedāvājumu. Īpaši aicināti
ir vietējie balvenieši atnākt,
iepazīties, baudīt un gūt prieku

Biruta Vizule
BPVV direktore

Izsludināts fotokonkurss “Mūsu pozitīvās vasaras
fotomirkļi”
Valsts policijas Latgales reģiona
pārvalde š.g. 1.jūnijā izsludināja
fotokonkursu "Mūsu pozitīvās
vasaras fotomirkļi".
Fotokonkursa mērķis ir aicināt
skolēnus pozitīvi un droši pavadīt

vasaru - iesaistīties sportiskās,
radošās un lietderīgās aktivitātēs,
palīdzēt līdzcilvēkiem, rūpēties par
mūsu apkārtējo vidi, aizdomāties
par savstarpējo toleranci un
drošības noteikumu ievērošanas

7.

svarīgumu. Fotogrāfijās attēlotajam
vajadzētu rādīt citiem jauniešiem
piemēru un iedvesmot pozitīvām
aktivitātēm.
Fotokonkursā var piedalīties
jebkurš
5.-12.klašu
skolēns,
kurš mācās Valsts policijas
Latgales
reģiona
pārvaldes
apkalpojamajā teritorijā esošajā
izglītības
iestādē.
Konkursa
dalībniekam jāiesūta viena, paša
veidota fotogrāfija uz e-pastu:
prevencija@latgale.vp.gov.lv, piev
ienojot tai informāciju par sevi un
fotogrāfijas aprakstu. Plašāk lasīt
konkursa nolikumā
Inese Snarska
VP Latgales reģiona pārvaldes
Kārtības policijas biroja
Prevencijas grupas vecākā
inspektore
E-pasts:
inese.snarska@latgale.vp.gov.lv
Tālrunis: 654-03243
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no pašmāju pavāru sarūpētā
piedāvājuma.
Akcijā piedalās: kafejnīca “Lāča
ķepās” (Tautas iela 14), picērija
“Zebra” (Partizānu iela 8), kafejnīca
“Velves” (Brīvības iela 46), SIA “Val
dogs” vienas dienas kafejnīca Bal
vu muižas terasē (Brīvības iela 47),
konditoreja “Saldā dzīve” (Bērzpils
iela 8c), kafejnīca “Senda” (Brīvības
iela 72). Īpašie piedāvājumi pie
ejami saskaņā ar kafejnīcu darba
laikiem, ja afišā nav norādīts citādi!
Ineta Bordāne
Ziemeļlatgales biznesa un
tūrisma centrs

8.
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