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5. (163.) numurs

Sadalīti “Mis un Misters Balvi 2016” tituli
2016” ieguva Alīna Barbaniška
un Lotārs Aleksejevs, bet titulus
“Vice Mis Balvi 2016” un “Vice

Misters Balvi 2016” ieguva Līva
Supe un Kaspars Ābeļkalns.
Tika pasniegtas arī vairākas

Šī gada konkursa “Mis un Misters Balvi 2016” uzvarētāji: “Vice Misters Balvi 2016” Kaspars Ābeļkalns (pirmais no
kreisās), “Vice Mis Balvi 2016” Līva Supe, “Mis Balvi 2016” Alīna Barbaniška, “Misters Balvi 2016” Lotārs Aleksejevs.

no 18.gs. Ziemeļlatgales tērpa
atdarinājuma komplektu. Būs
arī sarunas ar biedrības “Ludzas
amatnieks” meistariem. Plašāka
informācija pa tālr. 28352770 vai
e-pastu: muzejs@balvi.lv.
31.martā arī Briežuciemā
laikā no plkst.12:00-14:00 no
tiks koka suvenīru gatavošanas
meistardarbnīca kopā ar meista
ru Valfrīdu Cvetkovu. Plašāka
informācija pa tālr. 26617853 vai
e-pastu: mezalezita@inbox.lv.
“Satiec savu meistaru! 2017”

rīko Latvijas Nacionālais kultūras
centrs sadarbībā ar Latvijas no
vadu un pilsētu pašvaldībām.
Plānots, ka no 2017.gada
31.marta līdz 2.aprīlim tau

tas lietišķās mākslas meistari,
amatnieki
un
dziedātāji
uzstāsies
167
vietās
visā
Latvijā.
Plašāka
informācija
www.satiecsavumeistaru.lv.

• Telpu apgaismojuma rekons
trukciju un saules paneļu
uzstādīšanu
elektrības
pašpatēriņa nodrošināšanai;
• Celtniecības
(siltināšanas)
darbus:
oo Pamatu siltināšana;
oo Uz grunts esošu grīdu
siltināšana;
oo Logu un durvju nomaiņa;
oo Jumta
siltināšana,
se
guma un lietus ūdens
noteksistēmas nomaiņa;
oo Ārsienu siltināšana no
iekšpuses un ārpuses, un
apdares atjaunošana;
• Rekuperatīvās
ventilācijas
sistēmas ar pievadāmā gaisa
dzesēšanu, izmantojot zemes
siltumsūkni, uzstādīšanu;
• Apkures sistēmas un siltum
mezgla rekonstrukciju;
Projekta ietvaros, saskaņā ar

Pansionāts “Balvi” lūdz Jūs
pagodināt ar savu klātbūtni rīkotajā
Lieldienu un pansionāta “Balvi”
40 gadu jubilejas pasākumā, š.g.
19.aprīlī plkst.15.00 pansionāta
“Balvi” zālē, līdzi ņemot groziņus.
Lūgums paziņot par savu ierašanos
pa tel: 26383044, vai uz e-pas
tu: pansionatsbalvi@balvi.lv līdz
05.aprīlim.
Pansionāta “Balvi” kolektīvs

Seminārs “Deputātu kandidātu
saraksta
sagatavošana
un
iesniegšana
3.jūnija
pašvaldību vēlēšanām”
30.martā plkst.14:00 Latvi
jas Pašvaldību savienībā notiks
seminārs, kura laikā būs iespēja
uzzināt svarīgāko, kas jāievēro, sa
gatavojot un iesniedzot kandidātu
sarakstus pašvaldību vēlēšanām,
kā arī iepazīties ar sarakstu
sagatavošanas lietojumprogram
mu “Balsis PV 2017”. Semināram
būs iespēja sekot līdzi tiešsaistē
LPS mājas lapā sadaļā Semināri un
video vai arī noskatīties jebkurā
citā laikā LPS mājas lapas sadaļā
Videoarhīvs.

Saņemts atbalsts no Valsts
Kultūrkapitāla fonda

Turpinās Balvu Kultūras un atpūtas centra renovācijas darbi
2016.gada 04.oktobrī Bal
vu novada pašvaldība, Latvijas
Republikas Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības minis
trija un sabiedrība ar ierobežotu
atbildību
„Vides
investīciju
fonds” noslēdza līgumu par
Emisijas kvotu izsolīšanas instru
menta (EKII) finansētā projekta
Nr. EKII-2/5 „Siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšana Balvu kultūras un atpūtas centrā”
īstenošanu. EKII
projektam
apstiprinātās attiecināmās izmak
sas ir 1 240 393,17 euro, tanī skaitā
EKII finansējums - 69,900000
% un Balvu novada Domes
līdzfinansējums ir 30,100000 %.
Par
projektā
paredzēto
finansējumu Balvu Kultūras un
atpūtas centra ēkā tiek veikti
renovācijas un siltināšanas darbi,
kas paredz:

Lauku
atbalsta
die
nesta
(LAD)
Ziemeļaustrumu
RLP
sniegs konsultācijas par platību
maksājumu
iesniegumu
aizpildīšanu Bērzpils pagasta
bibliotēkā (Dārza iela 12a, Bērzpils)
šī gada 24.aprīlī no pl.9.00-16.00,
Tilžas pagasta bibliotēkā (Brīvības
ielā 3a, Tilžā) šī gada 25.aprīlī
no pl.9.00-16.00, kā arī Balvos,
Brīvības ielā 46a, 2.stāvā katru die
nu no 10.aprīļa līdz 22. maijam.

Ļ.cien. pansionāta “Balvi”
bijušie un esošie darbinieki!

Satiec savu meistaru Balvu novadā!
Nemateriālā kultūras man
tojuma saglabāšanas pasākums
„Satiec savu meistaru” 2017.gadā
no 31.marta līdz 2.aprīlim visā
Latvijā notiks jau vienpadsmito
reizi. Pasākuma būtība - vēstīt
plašākai sabiedrībai par cilvēku,
par viņa zināšanām un prasmēm,
kas saglabātas un pārmantotas no
paaudzes paaudzē.
Šīs akcijas ietvaros 31.martā
plkst.14:00 Balvu Novada muzejā
notiks sarīkojums “RIKA DIŽOJAS”.
Tā būs iespēja iepazīties ar jau

individuālās simpātiju balvas,
ziedi un dāvanas.

Foto: Kaspars Teilāns.

18.martā Balvu Profesionālās
un vispārizglītojošās vidussko
las sporta hallē notika konkursa
“Mis un Misters Balvi 2016” fināla
šovs, kurā piedalījās desmit
jauni, talantīgi, enerģiski un
skaisti jaunieši. Tie bija Alīna
Barbaniška, Annija Romāne, Līva
Supe, Sintija Pitkeviča, Viktorija
Beļikova, Kaspars Ābeļkalns,
Lotārs Aleksejevs, Niks Zušs,
Martins
Višņevskis,
Ģirts
Čerbakovs.
Kā ierasts, fināla šovs bija
krāšņs, interesants un aizraujošs.
Konkursa dalībnieki talantu
parādē sevi pasniedza patiešām
lieliski – tika spēlēts sakso
fons, parādīta cīņas māksla,
dejošana,
ķīmijas
eksperi
ments, pat braukšana motociklā
ar blakusvāģi un citi talanti.
Pasākuma vadītājs Māris Grigalis
katram jaunietim, pēc sava ta
lanta parādīšanas, bija sarūpējis
uzdevumu par ko neviens
iepriekš nebija zinājis. Kā vēlāk
atzina pats Grigalis, jaunieši ar
uzdevumiem lieliski tika galā.
Skatītāju simpātijas, kā arī
konkursa galvenos titulus “Mis
Balvi 2016” un “Misters Balvi

Sniegs
konsultācijas
par
platību maksājumu iesniegumu aizpildīšanu

veiktajiem iepirkumiem, objektā
strādā SIA “WOLTEC”, SIA “Kalna
nami” un SIA “VEK”.
Uzņēmums SIA “WOLTEC”
veic būvdarbus, SIA “Kalna nami”
– būvuzraudzību, bet SIA “VEK” –
autoruzraudzību.
Šobrīd ēkā tiek veikti tie
būvdarbi, kurus iespējams veikt
ziemas sezonā, respektīvi, no
tiek darbs pie grīdu izbūves, ap
kures sistēmas rekonstrukcijas un
daļēji pie vēdināšanas sistēmas
ierīkošanas. Iestājoties pavasarim
un siltākam laikam, pilnā sparā
sāksies jumta un fasādes rekons

trukcija.
Pabeidzot

ēkas

rekons

trukciju, plānots sasniegt šādus
rezultātus:
a) oglekļa

dioksīda

samazinājumu

emisijas

gadā

pēc

projekta īstenošanas beigu
termiņa - vismaz 67 379,00
kg CO2 gadā;
b) enerģijas patēriņu apkurei uz
ēkas aprēķina platību gadā
pēc

projekta

īstenošanas

beigu termiņa nepārsniedzot
18,89 kWh/m2 gadā.
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Finansiāls atbalsts no Valsts
Kultūrkapitāla fonda piešķirts di
viem projektiem. Balvu Kultūras
un atpūtas centra bērnu tautu
deju kolektīva "Balvu Vilciņš"
dalībai IV Starptautiskajā mūzikas
un deju festivālā Čehijā "Prague
Summer Festival", kas notiks 2017.
gada jūlijā, saņemts finansējums
1000,00 EUR vērtībā. Ar 1500,00
EUR atbalstīta arī vidējās paaudzes
deju kolektīva "Nebēda" dalība An
dongas Starptautiskajā masku deju
festivālā - konkursā Dienvidkorejā.
Projektu vadītāji Zane Meiere un
Agris Veismanis.

Aicinājums aizpildīt aptaujas
anketu
Veselības
inspekcija,
pa
kalpojuma uzlabošanas nolūkos,
lūdz aizpildīt aptaujas anketu,
kas izstrādāta ar mērķi, izzināt
sabiedrības viedokli par Veselības
inspekcijas piedāvātajiem elek
troniskajiem pakalpojumiem (e-pa
kalpojumiem), kā arī to lietošanu.
Aptaujas anketa atrodama Balvu
novada pašvaldības mājas lapā
www.balvi.lv pirmajā lapā.

2.

“Balvu Novada Ziņas”, 2017.gada 30.marts

Pieminēti komunistiskā genocīda upuri

Kā ik gadu, arī šajā marta
nogalē pie pieminekļa Abrenes
apriņķa komunistiskā genocīda
upuru piemiņai un Kubulos pie
Piemiņas akmens represētajiem
Balvu Stacijā pulcējās iedzīvotāji,
lai noliktu ziedus, sveces un
ar klusuma brīdi pieminētu
bojāgājušos un cietušos.
“Latvijas vēsturē ir ierakstītas
daudzas melnas un traģiskas
lappuses. 1949.gada 25.marts –
diena, kuru negribas atcerēties,
bet nedrīkst aizmirst. No savas
zemes svešumā tika aizvesti
vairāk nekā 42 000 nevainīgu
Latvijas iedzīvotāju - bez tie
sas, bez tiesas sprieduma, bez
jebkādiem apsūdzības aktiem.
Tajās tālajās dienās savu
moku ceļu uz Krievzemes

Ziemeļu apgabaliem uzsāka
tūkstošiem ģimeņu. Komunis
tiskais režīms vardarbīgi sagrāba
cilvēku likteņus. Daudzi nomira
ceļā, citi neizturēja necilvēcīgos
apstākļus un palika uz mūžiem
aukstajā Sibīrijas zemē. Savukārt
citi, kas izgāja šos moku ceļus,
pēc daudziem gadiem atgriezās
Latvijā, bet bija zaudējuši
veselību, iedzīvi, kā arī tiesības
veidot normālu dzīvi.
Tā ir vēsture, tie ir fakti, tā ir
emociju jūra. Nav jākaunas no
asarām, kad pārcilājam atmiņas
par tiem, jo tās ir nevis izlutināto,
bet pazemoto sāpes. Kā ik
gadu mēs esam kopā piemiņas
brīdī, lai atcerētos un godbijībā
pieminētu svešumā mūžībā aiz
sauktos, lai godinātu tos, kuri ir šīs

1949.gada 25.marta deportācijās cietušos ar savu klātbūtni godināja Balvu pamatskolas kolektīvs.

Atceres mirkļa dalībnieki pie pieminekļa Abrenes apriņķa komunistiskā genocīda upuriem nolika ziedus un sveces.
vieta, kur mums dzīvot.”
Atceres mirklis notika arī pie
piemiņas akmens Balvu Stacijā,
kur Kubulu pagasta pārvaldes
kultūras darba organizatore Mai
ja Laicāne uzrunāja klātesošos
teikdama: “Mēs šobrīd esam
vietā, kur 1949.gada 25.martā
ešelonos, lopu vagonos sākās
moku ceļš uz Sibīriju. Mēs šeit
esam dažādi – gan tie, kuri
par 25.martu izlasa grāmatās,
noskatās filmās, gan tie, kuru
vecāki un vecvecāki tika izsūtīti

šajā moku ceļā, gan arī tie, kuri
paši bija šajos moku ceļos.” Ku
bulu pagasta pārvaldes vadītājs
Artūrs Luksts atzina, ka ir svarīgi
būt Balvu Stacijas piemiņas vietā,
lai zinātu un nekad neaizmirstu,
kas ir noticis pagājušā gadsimta
vidusdaļā: “Šodien noliecam gal
vas to tautiešu priekšā, kuri nav
starp mums. Jūs, kas to visu esiet
pārcietuši, dodiet sava veida
enerģiju, audzinot mūsu bērnos
latviskumu, pozitīvās jūtas pret
Latviju, mūsu tautu, mūsu zemi.”

šausmas piedzīvojuši, un ir mūsu
vidū. Arī cietušo piederīgo, viņu
radinieku priekšā, mēs godbijībā
noliecam galvas,” piemiņas brīža
ievadā teic Balvu Kultūras un
atpūtas centra darbiniece Diāna
Poševa.
Atceres brīdi apmeklēja un
uzrunu teicu Balvu Romas katoļu
baznīcas priesteris Mārtiņš Klušs:
“Šodien mēs katrs pārdomājam
šo traģisko dienu, bet es gribu
likt uzsvaru uz tiem cilvēkiem,
kuri ir izstaigājuši visus tālos
Sibīrijas ceļus, kas tika izvesti, kas
atgriezās atpakaļ. Es ar apbrīnu
noliecu galvu viņu priekšā,
apbrīnoju, ko viņi ir izcietuši un
ko viņi ir sasnieguši savā dzīvē,
kā viņi attiecās pret dzīvi, ko
tiem ir dāvājis Dievs. Šodien
aicinu jūs visus novērtēt mūsu
dzīvi, novērtēt to, kas mums ir,
kā Dievs rūpējas par mūsu tēvu
zemi, par mūsu Latviju, par mūsu
ģimeni.”
Tradicionāli uzrunu teica arī

Politiski represēto apvienības
Balvu nodaļas vadītāja Ārija
Tihomirova,
kura
sniegusi
lielu ieguldījumu, lai politiski
represētie sanāktu kopā gan ik
gadu 25.martā, gan citās reizēs.
“Šodien mēs esam pulcējušies
pie šī vēsturiskā akmens, kur
atceramies tos, kuri ir aizgājuši
bojā svešajā pasaulē, kuru dzīves
ir izveidojušās daudz savādāk
nekā viņi to cerēja. Vienīgais,
kas varētu viņus mierināt ir tas,
lai Latvija būt plaukstoša, labi
attīstīta un gudriem cilvēkiem
bagāta valsts,” teic Ā.Tihomirova.
Balvu novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs Andris Ka
zinovskis savā uzrunā vērsās arī
pie jauniešiem: “Jaunieši, kamēr
ir dzīvi aculiecinieki, kamēr
dzirdam viņu priekšlikumus,
aicinājumus, mēs varam ne tikai
salīdzināt savu pašreizējo valsti
ar vēsturi, bet mēs zinām, kas ir
jādara nākotnē, lai mūsu Latvija
atkal būt vislabākā, visskaistākā

Arī
pie
Balvu
Stacijas
piemiņas akmens pulcējās jaunā
paaudze – bija ieradušies bērni
no Stacijas pamatskolas, lai
ieklausītos uzrunās, iepazītu un
atcerētos vēsturi, noliktu ziedus
un sveces.
Pēc atceres mirkļa ikviens
tika aicināts uz Kubulu pagasta
Kultūras namu, kur tika rādīta
dokumentālā videofilma “Kur
palika tēvi?” par 1941.gada
represijām.

Ik gadu pie piemiņas akmens Balvu Stacijā uzstājas senioru ansamblis “Vakarblāzma”, vadītājs Aldis Laicāns.

Politiski represēto apvienības Balvu nodaļas vadītāja Ārija Tihomirova savā
uzrunā citēja Kārli Ulmani uzsverot darba, mīlestības un ticības nozīmi
mūsdienu dzīvē.
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Balvu novada vēlēšanu komisijas paziņojums par iecirkņu Valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība
komisiju izveidošanu
sarežģītajās administratīvajās lietās
Pašvaldību vēlēšanas 2017.gada 3.jūnijā
tiesā1
2017.gada 16.marta Balvu no
vada Vēlēšanu komisijas sēdē tika
nolemts:
Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu
komisijas
(CVK)
instrukciju
„Vēlēšanu
iecirkņu
komisiju
izveidošana republikas pilsētās un
novados”, noteikt iecirkņa komisi
jas locekļu kandidātu pieteikšanās
termiņu no 2017.gada 20.marta

līdz 2017.gada 4.aprīļa plkst.17.00.
Vēlēšanu iecirkņa komisijas
locekļa kandidāta pieteikuma
veidlapas var saņemt Balvu novada
domē pie Vispārējās un juridiskās
nodaļas vadītājas Ilonas Ločmeles,
Balvu novada pagastu pārvaldēs
un CVK mājas lapā.
Vēlēšanu iecirkņa komisi
jas locekļu kandidātu pieteiku

mus iesniegt Balvu novada domē
(Bērzpils iela 1A, Balvi) 2.stāvā,
23.kab., Vispārējās un juridiskās
nodaļas vadītājai Ilonai Ločmelei.
Balvu novada vēlēšanu komisi
jas tālruņi:
• komisijas priekšsēdētājs - Ivars
Logins, 29118683;
• komisijas locekle - Ilona
Ločmele 26563934.

Vēlēšanu iecirkņi:
Vēlēšanu
N.p.k. iecirkņa Vēlēšanu iecirkņa nosaukums
numurs
Balvu Valsts ģimnāzijas sporta
1
318
zāle
2
319
Balvu pamatskola
Balvu
Profesionālā
un
3
320
vispārizglītojošā vidusskola
Balvu pagasta kultūras un sporta
4
323
centrs
5

324

6

325

7

326

8

327

9

328

10

331

11

336

12

337

13

339

Vēlēšanu iecirkņa adrese
Dārza iela 2, Balvi, Balvu novads, LV-4501
Partizānu iela 16, Balvi, Balvu novads, LV-4501

2017.gada 2.februārī Saei
ma
atbalstīja
likumprojektus
“Grozījumi Administratīvā pro
cesa likumā” un “Grozījumi
Valsts nodrošinātās juridiskās
palīdzības likumā”, kas no 2017.
gada 1.marta paredz valsts
nodrošinātās juridiskās palīdzības
piešķiršanu fiziskām personām
administratīvajās
lietās
tiesā,
ievērojot
lietas
sarežģītību
un fiziskās personas man
tisko stāvokli. Lūgums pievērst
uzmanību, ka valsts nodrošinātās
juridiskās palīdzības piešķiršana
būs administratīvās tiesas tiesneša
(tiesas) kompetencē, savukārt
tiesneša (tiesas) lēmuma izpilde

paredzēta Juridiskās palīdzības
administrācijai, norīkojot konkrētu
juridiskās palīdzības sniedzēju.
Ņemot vērā minēto, informējam,
ka valsts nodrošinātās juridiskās
palīdzības saņemšanai šajās lietās
ar attiecīgumu lūgumu jāvēršas
administratīvajā tiesā.
Pakalpojuma nodrošināšanas
shēmu skatīt zemāk, bet plašāka
informācija pieejama www.jpa.
gov.lv sadaļā Pakalpojumi/Valsts
nodrošinātā juridiskā palīdzība.
Vineta Reitere
Latvijas Pašvaldību savienība
T: 67508537, 29198629
E-pasts: vineta@lps.lv

Vidzemes iela 26, Balvi, Balvu novads, LV-4501

“Saulstari”, Naudaskalns, Balvu pagasts, Balvu novads, LV4561
Ūdru iela 1, Bērzkalne, Bērzkalnes pagasts, Balvu novads,
Bērzkalnes pagasta pārvalde
LV-4590
Dārza iela 25A, Bērzpils, Bērzpils pagasts, Balvu novads,
Bērzpils pagasta Saieta nams
LV-4576
“Briežuciema pamatskola”, Grūšļeva, Briežuciema pa
Briežuciema pagasta Tautas nams
gasts, Balvu novads, LV-4595
“Krišjāņu Tautas nams”, Krišjāņi, Krišjāņu pagasts, Balvu
Krišjāņu Tautas nams
novads, LV-4574
Balvu iela 15, Kurna, Kubulu pagasts, Balvu novads, LVKubulu pagasta pārvalde
4566
“Administratīvā ēka”, Egļuciems, Lazdulejas pagasts, Balvu
Lazdulejas pagasta pārvalde
novads, LV-4592
Tilžas pagasta Kultūras nams
Brīvības iela 5, Tilža, Tilžas pagasts, Balvu novads, LV-4572
Melderu iela 2, Vectilža, Vectilžas pagasts, Balvu novads,
Vectilžas pagasta pārvalde
LV-4572
Vīksnas pagasta pārvalde
“Mieriņi”, Vīksna, Vīksnas pagasts, Balvu novads, LV-4580

Aicina pieteikties Valsts valodas centra jaunos sabied
riskos palīgus
Valsts
valodas
centra
sabiedriskā palīga darbs ir
aizraujošs un interesants, bet pre
tendentu apmācības – saistošas.
To apliecina fakts, ka Valsts valodas
centrā kopš 2015. gada decembra
darbojas jau 27 sabiedriskie palīgi.
Kaut gan brīvprātīgo darbs Latvijā
nav īpaši populārs, Valsts valodas
centra palīgi pierāda pretējo.
Sabiedrisko palīgu institūts
izveidots ne tikai Valsts valodas
centra atbalstam, bet nodrošinot
palīdzību ikvienam sabiedrības
loceklim gadījumos, kad ir šaubas
par latviešu valodas pareizu lieto
jumu.
Sabiedrisko
palīgu
funkcijās ietilpst privātpersonu
konsultēšana par valsts valodas
lietojumu publiskajā informācijā,
kā arī preču marķējumā un
lietošanas instrukcijās. Sabied
riskie palīgi izvērtē minētās
informācijas atbilstību latviešu
literārās valodas normām un
sniedz ieteikumus konstatēto
neatbilstību novēršanai. Palīgi
ir snieguši konsultācijas gan par
pareizrakstības
jautājumiem,
gan valsts valodas lietojumu
publiskajā informācijā.
Iecerēts, ka tuvāko gadu laikā
katrā novadā un pilsētā darbo
sies sabiedriskais palīgs, pie kura
varētu vērsties un lūgt palīdzību
valsts valodas pareizā lietošanā.
Saskaņā ar Sabiedrisko palīgu
konkursa nolikumu pieteikumus
var iesniegt nepārtraukti, bet tos
vērtē divas reizes kalendārajā

gadā.
Sabiedrisko palīgu apmācībās
iepazīstina ar Valsts valodas liku
ma normu skaidrošanu un citiem
normatīvajiem aktiem, kas saistīti
ar valsts valodas lietojumu un
tiesību principiem. Saskarsmes
psiholoģijas nodarbībās preten
dentiem izskaidrojam, kā vislabāk
risināt iespējamos konfliktus
starp uzņēmējiem un sabiedrisko
palīgu, kā uzklausīt visdažādākos
viedokļus un sniegt konsultācijas
Pēc
apmācībām
preten
denti pilda pārbaudes darbu
par
apmācībās
apgūtajiem
jautājumiem. Ar pretenden
tiem, kas atzīti par konkursa
uzvarētājiem, slēdz līdzdarbības
līgumu, kā arī svinīgā pasākumā
izsniedz
sabiedriskā
palīga
apliecību.
Ja Jūs labprāt strādātu ar
cilvēkiem, esat pacietīgs/-a, kā arī
Jūs saista darbs ar latviešu valo
das jautājumiem, piesakieties un
kļūstiet par daļu no Valsts valodas
centra komandas!
Galvenie pienākumi Jūsu
dzīvesvietas reģionā būs:
• konsultēt personas par valsts
valodas lietojumu publiskajā vidē;
• palīdzēt izprast Valsts valodas
likumu;
• izskaidrot veidus, kā iespējams
novērst Valsts valodas likuma
pārkāpumus.
Prasības
pretendentiem/ēm:
• sasniedzis/-gusi 21 gada ve
cumu;

• augstākā izglītība;
• latviešu valoda – dzimtā valo
da, vai valsts valodas zināšanas ir
augstākā līmeņa 2. pakāpē (C2).
Mēs piedāvājam:
• apmācības par Valsts valodas
likumu un tā piemērošanu, latviešu
valodas kultūras jautājumos un
saskarsmes psiholoģijā;
• kompensāciju par ceļa izde
vumiem braucienam uz biroju
vienreiz ceturksnī;
• pieredzējušu darbinieku at
balstu;
• praktisku pieredzi jomas inte
resentiem.
Gaidīsim no Jums pieteikumu ar norādītu:
1. konkursa nosaukumu;
2. pretendenta/-es personas da
tiem;
3. kontaktinformāciju;
4. dzīves gājumu jeb CV.
Konkurss
ir
beztermiņa,
tādēļ pieteikties pretendenti var
jebkurā laikā, nosūtot pieteikumu
un CV elektroniski uz e-pastu:
personals@vvc.gov.lv vai iesnie
dzot personīgi, vai nosūtot pa pas
tu Valsts valodas centram Eksporta
ielā 6, Rīgā, LV-1010.
Papildu informācija pieejama
Valsts valodas centra mājas lapā /
Valodas kontroles sadaļā /Sabie
driskie palīgi.
Sarmīte Pāvulēna
Valsts valodas centrs
Tālr. 26108209

1
izņemot: pārsūdzības procedūrās patvēruma piešķiršanas procesa ietvaros; lēmuma par apstrīdēto izbraukuma rīkojumu vai lēmuma par apstrīdēto
lēmumu par piespiedu izraidīšanu pārsūdzēšanas ietvaros; bāriņtiesas
lēmuma par bērna tiesību un tiesisko interešu aizsardzību pārsūdzēšanas
ietvaros.
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Pavasara brīvdienu nedēļa Balvu Bērnu un jauniešu centrā
No 13.-17.martam Balvu Bērnu
un jauniešu centrā (BBJC) visiem
interesentiem tika piedāvātas
dažādas aktivitātes. Nedēļa sākās
ar galda tenisa čempionātu, kurā
bērniem un jauniešiem bija iespēja
parādīt savas prasmes, un labākie
ieguva arī balvas. Vecuma grupā
līdz 10 gadiem savā starpā cīnījās
2 brāļi, no kuriem Valters Salcevičs
ieguva pirmo vietu, bet Tomass
Salcevičs otro vietu. Savukārt ve
cuma grupā virs 10 gadiem, 1. vie
ta – Andrejam Jeršovam, 2.vieta –
Dāvim Ozoliņam, 3.vieta – Intaram
Jeršovam.
Otrdien jaunieši piedalījās
starpnovadu
jauniešu
sadraudzības pasākumā „Latvi

jai 100”, kas notika dabas parkā
„Balkanu kalni”. Pasākums kopā
pulcēja Viļakas, Balvu, Alūksnes,
Gulbenes un Kārsavas jauniešus,
kuri neformālā vidē iepazinās
un veica aktivitātes, kuras bija
atbilstošas tematikai „Latvijai 100”.
Tikmēr BBJC bija iespēja skaisti ap
gleznot roku hennas darbnīcā, ko
vadīja skaistumkopšanas pulciņa
vadītāja Inta Ozola.
Trešdien bērni kopā ar
skolotāju Inesi Hmaru veidoja
košas un krāsainas puķes no
kreppapīra. Pie skolotājas Aigas
Jansones bija iespēja izšūt apsvei
kumu, kuru pēc tam var uzdāvināt
mammai, brālim, draugam vai
atstāt sev par piemiņu.

Brīvā gaisotnē balvenieši iepazīstas ar jauniešiem no kaimiņu novadiem.

Tuvojoties Lieldienām, skolotāja Līga Veigule rāda, kā izveidot dekorus pašu
rokām.

Ceturtdien skolotāja Līga
Veigule kopā ar bērniem veidoja
Lieldienu dekorus. Dekori uz
alumīnija stieples tika apdarināti ar
sienu, veidojot skaistus un intere
santus zaķus. Tehniskās jaunrades
klubiņa vadītājs Jānis Ikstens kopā
ar puišiem veidoja magnētiņus,
kurus pēc tam var pielikt pie le
dusskapja un priecāties par paša
paveikto darbu. Pēcpusdienā

aktīvākie centra apmeklētāju kopā
ar Di-dancers dejotāju Anniju Rai
bekazi varēja izkustēties, dejojot
mūsdienīgos deju ritmos.
Piektdien vokālās studijas
skolotāja Rita Keiša aicināja visus
dziedāt gribētājus nodziedāt kādu
pavasarīgu un skaistu dziesmu,
vai vienkārši izmēģināt savu balsi
dziedot. Savukārt deju studijas Didancers skolotāja Alīna Saveļjeva

mācīja dancehall, kas ir mūsdienīgs
un dinamisks deju stils. Nedēļa
izvērtās interesanta un aizraujoša,
prieks par visiem, kuri atnāca
un izmantoja BBJC piedāvātās
aktivitātes. Lai visiem skaists un
priecīgs pavasaris!
Agnese Puļča
Balvu Bērnu un jauniešu centrs

Tilžā aizvadīts Balvu novada Balvu Mūzikas skolas pūtēju orķestrim augstākais
novērtējums valstī
atklātais turnīrs šahā
11.
un
12.martā
Tilžā
norisinājās
Balvu
novada
atklātais turnīrs šahā, kuru
organizēja Balvu Sporta centrs
un Tilžas pagasts.
Saspringtās cīņās tika fiksēti
šādi rezultāti un godalgotās
vietas ieņēma:
Vīrieši:
1. Kaspars Circenis (Balvi);
2. Dainis Viļums (Malta);
3. Edgars Gabranovs (Balvi).

Jaunieši:
1. Edvards Štekels (Malta);
2. Artūrs Melnis (Tilža);
3. Andis Biksāns (Tilža).

Sievietes:
1.
Jekaterina
Smir
nova
(Rēzekne);
2.
Kristīne
Gruznova
(Rēzekne);
3. Rebeka Ločmele (Tilža).

11.martā Jēkabpils 2.vidusskolā
notika VIII Latvijas izglītības iestāžu
pūtēju orķestru salidojums - Lat
gales novadu skate, kurā piedalījās
arī Balvu Mūzikas skolas pūtēju
orķestris.
Pūtēju orķestri skatē piedalījās
dažādās, pēc izpildāmo skaņdarbu
grūtības, pakāpēs – no A (augstākā

grūtības pakāpe) līdz D (zemākā
grūtības pakāpe) pakāpei. Jo
augstāka pakāpe, jo sarežģītāks
repertuārs.
Balvu Mūzikas skolas pūtēju
orķestris, startējot A grupā, ieguva
49,35 punktus (maksimālais 50 p.),
pakāpe – I ar izcilību, kas ir labākais
rezultāts valstī. Skatē kolektīvi

atskaņoja divus skaņdarbus –
obligāto un izlozes skaņdarbu.
Jāpiebilst, ka visas Latvijas
mērogā A grupā startē tikai pieci
pūtēju orķestri. Pavisam kopā
vēsturisko novadu (Vidzeme, Rīga,
Zemgale un Kurzeme, Latgale)
skatēs piedalījās 35 pūtēju orķestri.

12.martā Kubulu pagasta
Kultūras namā notika Starp
novadu
deju
skate,
kurā
piedalījās Balvu, Baltinavas,
Rugāju un Viļakas novadu deju
kolektīvi.
Skatē piedalījās 17
kolektīvi un šo kolektīvu vei
kumu vērtēja profesionāla žūrija
– Gunta Skuja (horeogrāfe,
deju svētku virsvadītāja, Sigul
das deju apriņķa virsvadītāja),
Jānis Purviņš (horeogrāfs, deju
lieluzveduma “Māras zeme”
mākslinieciskais vadītājs, deju
svētku
virsvadītājs,
Liepājas
deju
apriņķu
virsvadītājs),
Ilmārs Dreļs (horeogrāfs, deju
svētku virsvadītājs, Rēzeknes
deju apriņķa virsvadītājs), Taiga
Ludborža (horeogrāfe, deju
svētku virsvadītāja, Limbažu deju
apriņķa virsvadītāja) un Maruta
Alpa (Latvijas Nacionālā kultūras
centra dejas mākslas eksperte).
No visiem 17 kolektīviem
lielākā daļa bija no Balvu pilsētas
un novada – pavisam 11. Šie
kolektīvi bija - Balvu Kultūras
un atpūtas centra Senioru deju

kopa “Luste” (vadītāja Inta Sleža),
Kubulu pagasta Kultūras nama
deju kopa “Kubuliņš” (vadītāja
Zita Kravale), Vīksnas pagasta
tautas nama Vidējās paaudzes
deju kopa “Piesitiens” (vadītāja
Gunta Grāmatiņa), Briežuciema
Tautas nama deju kopa “Pāris”
(vadītāja Skaidrīte Pakalnīte),
Balvu Kultūras un atpūtas centra
deju kopa “Nebēda” (vadītājs
Agris Veismanis), Kubulu pagas
ta Kultūras nama deju kolektīvs
“Cielaviņa” (vadītāja Zita Kravale),
Vectilžas Sporta un atpūtas cen
tra deju kopa “Vectilža” (vadītāja
Kristīne Jermacāne), Balvu Valsts
ģimnāzijas un Balvu Kultūras
un atpūtas centra deju kopa
“Rika” (vadītājs Agris Veismanis),
Bērzpils pagasta Saieta nama
Jauniešu deju kolektīvs “Jauda”
(vadītāja Iveta Tiltiņa), Balvu
Kultūras un atpūtas centra Bērnu
deju kolektīvs “Balvu Vilciņš”
(vadītāja Zane Meiere) un Balvu
Kultūras un atpūtas centra deju
kopa “Rika” (vadītājs Agris Veis
manis).

Foto: Jēkabpils pilsētas pašvaldība.

Starpnovadu deju skate Kubulos

Balvu Mūzika skolas pūtēju orķestris izvirzīts uz VIII Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru salidojuma
finālkonkursu Rīgā.

Vokālo ansambļu skate Rugājos
18.martā Rugāju Tautas namā
pulcējās 15 vokālie ansambļi,
lai nodotu vērtējumam savu
dziedātprasmi.
Dziedātāji
pulcējās no Gulbenes, Balvu,
Rugāju, Baltinavas un Viļakas no
vadiem. Ansambļus vērtēja zinoši
speciālisti - Uldis Kokars, Roberts
Liepiņš un Linda Vītola.
Balvu novads var lepoties, jo
no visiem 15 ansambļiem 8 ir no
Balvu pilsētas un novada. Skatē
piedalījās Lazdulejas sieviešu

vokālais ansamblis “Vālodzīte”,
Balvu Kultūras un atpūtas cen
tra jauktais vokālais ansamblis
“Par to”, Bērzpils pagasta sieviešu
vokālais ansamblis "Naktsvijole",
Kubulu pagasta garīgo dziesmu
ansamblis “Vakarblāzma”, Balvu
pagasta jauktais vokālais ansam
blis “Malduguns”, Balvu Kultūras
un atpūtas centra senioru vokālais
ansamblis “Razdoļje”, Tilžas pa
gasta kultūras nama sieviešu
vokālais ansamblis “Rasa” un
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Kubulu pagasta jauktais vokālais
ansamblis.
Augstāko rezultātu skatē un
pirmās pakāpes diplomu saņēma
Kubulu pagasta jauktais vokālais
ansamblis, vadītāja Anastasija
Ločmele.
Pēc skates žūrijas komisijas
locekļi detalizēti analizēja katra
ansambļa sniegumu, kā arī deva
padomus, kā uzlabot dziesmu
skanējumu.
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Stacijas pamatskolā jauni spēļu galdi
Martā uzņēmuma “Viasat”
pārstāvji Balvu novada Stacijas
pamatskolā ieradās ar dāvanām 550
eiro vērtībā, jo jau otro gadu pēc
kārtas norisinājās sirsnīgs pasākums
“Mīļumvakars”, kurā “Viasat” un tā
darbinieki dāvina līdzekļus piecām
Latvijas skolām. Uzņēmuma dar
binieki uzstājās ar priekšnesumiem,
kurus vērtēja paši darbinieki

un žūrija, iegūstot finansējumu
inventāra un mācību līdzekļu
iegādei
talantu
izraudzītajām
piecām Latvijas izglītības iestādēm
– kopsummā 2302 eiro apmērā.
Viena no tām bija arī Balvu no
vada Stacijas pamatskola, kuru
pārstāvēja Edgars Kučiks, bet Staci
jas pamatskolu, kā savu pirmo
mācību iestādi, pasākumam pie

teica absolvente Kitija Kononova.
“Viasat” darbinieki sazinājās ar
skolas vadību, lai noskaidrotu, ko
tajā vēlētos iegādāties par saziedo
tajiem līdzekļiem. Stacijas pamat
skolai jau sen bija izvirzīts mērķis
- kā Ekoskolai veicināt veselīgu
dzīvesveidu arī skolas ikdienā
starpbrīžu laikā, tāpēc tika izvēlētas
šādas dāvanas - novusa galds vecāko

Stacijas pamatskolas meitenes iemēģina jauno šujmašīnu.
klašu skolēniem, bet jaunāko klašu
skolēniem
daudzfunkcionāls
spēļu galds, uz kura var spēlēt fut
bolu, biljardu vai hokeju. Lai vēl
labākā kvalitātē turpinātu iesāktās
tradīcijas rokdarbu jomā, labvēļiem
tika lūgts uzdāvināt arī jaunu elek
trisko šujmašīnu.
Kad pasūtītās dāvanas bija
sagādātas, “Viasat” pārstāvji, kā
arī mūziķis Edgars Kučiks, kurš
pats mācījies Ropažu vidusskolā,
ieradās
Stacijas
pamatskolā.
Ciemiņi tika sagaidīti ar nelie
liem priekšnesumiem, skolēni

Stacijas pamatskolas kolektīvs ar uzņēmuma “Viasat” pārstāvjiem.

prezentēja skolu, tās aktivitātes.
Prieks un labvēlība bija abpusēja!
Ciemiņi priecājās par lauku
atmosfēru
un
redzētajiem
radošajiem darbiem, bet skolas
kolektīvs par dāvanām.
Tagad
skolas
gaiteņos
starpbrīžos notiek liela rosība, jo
visi vēlas spēlēt jaunās galda spēles.
Skolēni sākuši vairāk komunicēt
savā starpā, aktīvi darbojas un
mācās būt iecietīgi, saprotoši,
piekāpīgi, bet galvenais – cenšas
novērtēt jauno draugu devīzi “La
bais vairo labo!”.

Balvu Valsts ģimnāzijas jaunietes mēģinās izcīnīt Balvu
Profesionālās
un
titulu “Biznesa līderis 2017”
vispārizglītojošās
vidusskolas
Balvu
Valsts
ģimnāzijas bibliotēkā, kur piedalīsies 9 SIA “Liepkalni”, kas jauniešiem
skolēni piedalās skolēnu mācību
ieskatīties
uzņēmuma
(BVĢ) 10.-12. klašu skolēni labākās Latvijas komandas un ļāva
projekta
ietvaros
apgūst cīnīsies par “Biznesa līderis 2017” loģistikas procesos un uzvarētāju uzņēmumu gadatirgū
akreditētu profesionālās piln
veides izglītības programmu
“Uzņēmējdarbības pamati”, un
par tās apgūšanu tiek piešķirta
valsts atzīta profesionālās piln
veides apliecība.
Projekta „Esi līderis!” mērķis
ir veicināt skolēna zināšanu un
prasmju apguvi, attieksmes un
vērtību veidošanos, lai motivētu
mūžizglītībai un apzinātai karje
rai.
Paralēli skolā apgūstamajiem
priekšmetiem, skolēniem ir
iespēja ērtā un vienkāršā veidā
apgūt vēl 7 uzņēmējdarbības
priekšmetus, kas jauniešus saga
tavos turpmākajām dzīves gaitām,
darba meklējumiem, studijām
vai privātai uzņēmējdarbībai.
BVĢ skolēni, kurus sagatavo
skolotāja Biruta Šāvele, katru
gadu piedalās Biznesa spēļu
pusfinālos. Biznesa spēļu mērķis
ir attīstīt biznesa domāšanu,
uzņēmējspējas, īpašu uzmanību
pievēršot zināšanu praktiskai
pielietošanai reālās biznesa
situācijās,
faktoru
analīzei,
lēmumu pieņemšanai, prasmēm
plānot un domāt tālredzīgi.
Šogad Biznesa spēles no
tika 7.martā Rēzeknes Austrum
latvijas radošo pakalpojumu
centrā “Zeimuļs”, kur sacentās
30 komandas. Mūsu komanda,
kuru pārstāvēja 12.klases skol
nieces Sanda Livzeniece un
Amanda Sirmā, ieguva 3. vietu
ar tiesībām piedalīties finālā, kas
notiks 7.aprīlī Latvijas Nacionālajā

titulu.
Šī gada spēļu atbalstītājs –

komandām sarūpēja gardas bal
vas.

Sanda Livzeniece (foto no kreisās) un Amanda Sirmā kopā ar skolotāju Birutu Šāveli.

Biznesa izglītības biedrība
Junior Achievement Latvija martā
organizēja Pavasara skolēnu
mācību uzņēmumu gadatirgu,
kas norisinājās tirdzniecības
centrā Domina Shopping.
Tieši skolēni ir tie, kuri pēc
dažiem gadiem būs darba tirgū
un veidos savus uzņēmumus,
balstoties uz skolā gūtajām
zināšanām un pieredzi, tāpēc
ir svarīgi darba tirgu izprast jau
tagad.
Mācību uzņēmumu gadatirgū
piedalījās divi Balvu Profesionālās
un vispārizglītojošās vidussko
las uzņēmumi, ko pārstāvēja
1.kursa audzēkņi Aivars Sīlis,
Rihards
Evardsons,
Nikolajs
Garders un Rihards Toms,
tādējādi tika īstenoti pirmie soļi
uzņēmējdarbībā.
Skolēni tirgojās ar saviem

ražojumiem - koka svečturiem,
kuros izgrebtas rakstu zīmes un
ar suvenīriem-metāla ziediem,
kas ir izveidoti no otrreizējās
pārstrādes materiāliem.
Dalība gadatirgū skolēniem
sniedz neatsveramu pieredzi
un norūda caur veiksmēm un
neveiksmēm, tādējādi liekot
analizēt pieļautās kļūdas un
nepārtraukti attīstīties. Skolēni
saprata, ka ir ļoti svarīgi ražot
inovatīvu produktu, kam piemīt
izaugsmes potenciāls.
Lai arī šie uzņēmumi saņēma
tikai Atzinības rakstus, tomēr
skolēni atzina, ka ir gandarīti
par dalību un cer piedalīties
turpmākajos
projektos,
kas
veicinās
uzņēmējdarbības
iemaņas un talanta attīstību.

Foto no kreisās: Aivars Sīlis, Rihards Evardsons, Nikolajs Garders un Rihards
Toms, turot rokās skolēnu mācību uzņēmumu sertifikātus.
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Konference pirmsskolas pedagogiem un bērnu vecākiem "Viens bērns divās pasaulēs"

Valsts
bērnu
tiesību
aizsardzības inspekcija š.g. martā
Rīgā rīkoja konferenci "Viens
bērns divās pasaulēs", uz kuru
tika aicināti pirmsskolas izglītības
iestāžu pedagogi un bērnu
vecāki. Konferences mērķis –
sniegt noderīgu un praktiski
izmantojamu informāciju par
riskiem un apdraudējumiem
interneta vidē, radītu praktiski
izmantojamas vadlīnijas bērnu
drošības un interešu aizsardzībai
virtuālajā pasaulē.
Uz konferenci devāmies arī
mēs, balvenieši, - komanda 4
cilvēku sastāvā - IKSP Izglītības
darba speciāliste, Kubulu PII
„Ieviņa” vadītāja Lija Bukovska,
pedagogu pārstāvji – Balvu PII
„Sienāzītis” pirmsskolas skolotāja
Ieva Melne, Kubulu PII „Ieviņa”
metodiķe, pirmsskolas skolotāja
Inga Eisaka un vecāku pārstāvis
Sandra Kindzule.
Konferencē piedalījās un
klātesošos uzrunāja Labklājības
ministra padomnieks Kārlis
Eņģelis,
“Net-Safe
Latvia”
Drošāka interneta centra vadītāja
Maija Katkovska, Valsts bērnu
tiesību aizsardzības inspekcijas
priekšniece Ilona Kronberga,
Valsts bērnu tiesību aizsardzības
inspekcijas
Konsultatīvās
nodaļas pārstāve Inga Millere,
LTV žurnāliste Laura Vonda,
Cēsu novada Izglītības pārvaldes
metodiķe Dzintra Kozaka, Valsts
policijas Galvenā kārtības polici
jas pārvaldes Prevencijas vadības
nodaļas
vecākā
inspektore
Zane Arāja, „Centrs Dardedze”

pārstāve Anda Avena, “Net-Safe
Latvia” Drošāka interneta centra
pārstāve Liene Valdmene, Latvi
jas Universitātes profesore Zan
da Rubene.
Konferences
organiza
tori atzīmēja, ka par realitāti ir
kļuvis tas, ka par atkarīgiem no
ekrāniem – televizora, planšetes
un viedtālruņa – kļūst arvien
jaunāki bērni. Jau bērnudārza
vecumā pietiekami liels skaits
bērnu ir atkarīgi no šīm ierīcēm.
VBTAI priekšniece Ilona
Kronberga norādīja, ka pirmssko
las vecums ir tāds kā saudzēšanas
laiks. Bērnam pieaugot, vecāku
fiziskās rūpes pāriet vajadzībā
pēc emocionālās aizsardzības
un drošības sajūtas, lai, uzsākot
skolas gaitas, bērns būtu ga
tavs veiksmīgākai socializēšanai.
Lai nebūtu problēmu šajos
jautājumos, vecāki jau preventīvi
var reaģēt. Svarīgi, lai vecāki
bērniem saprotamā valodā
izskaidro visus drošības riskus.
Ir jāatceras, ka bērnam abas pa
saules ir reālas, tas, kas sastrādāts
virtuālajā, atsaucas arī uz reālo. I.
Kronberga atzīmēja, cik svarīgs
ir trīsstūris – bērns, izglītības
iestāde un vecāki. Ja kādā stūrī
rodas problēmas, pārējie divi to
spēj veiksmīgi risināt.
"Net-Safe Latvia" Drošāka
interneta centra vadītāja M. Kat
kovska apliecina, ka divas pa
saules – reālā un virtuālā – ir tikai
mums, pieaugušajiem. Bērni ir
piedzimuši laikmetā, kurā šīs
divas pasaules ir saplūdušas
viena otrā. Un tehnoloģijas tikai

attīstās. Mūsu, pieaugušo, uzde
vums ir atrast veidus, kā bērniem
palīdzēt orientēties šajā pasaulē.
Nevis atņemot, bet parādot pa
reizo ceļu.
"Centrs Dardedze" pārstāve
A.
Avena
informēja,
ka
pagājušajā gadā organizācijas
veiktajā vecāku aptaujā noskaid
rots, ka Latvijā pirmsskolas
vecumā ekrānierīces lieto teju
90 procenti bērnu. Tehnoloģijas
strauji ir kļuvušas par daļu gan
pieaugušo, gan arī bērnu dzīves.
Taču pastāv būtiska atšķirība
– kamēr pieaugušais parasti
pats spēj izvērtēt, kādu saturu
viņš skatīsies un kā pēc tam
jutīsies, bērns to nespēj, tāpēc
to kontrolēt ir pieaugušā uzde
vums. Vecāki tiek aicināti ievērot
trīs principus:
1. Ja vecāki ir nolēmuši dot
bērnam
ekrānierīces,
nepieciešams
vienlaikus
ie
viest arī skaidrus notei
kumus, cik bieži un cik ilgi
bērns tās drīkstēs skatīties.
Vēlams gan bērniem vecumā
līdz sešiem gadiem nelietot
ekrānierīces vairāk nekā 30
minūtes dienā, jo maza bērna
attīstībai nepieciešams kon
takts ar cilvēkiem, skatīšanās
acīs, aktīva rotaļāšanās un
kustēšanās. Tāpat svarīgi ie
viestos noteikumus izskaid
rot bērnam un konsekventi
ievērot, tādējādi izvairoties
no liekiem strīdiem.
2. Vecāku atbildība ir kontrolēt
to, kādu saturu bērns
ekrānierīcēs skatās. Pirms

skolas vecuma bērniem
būtu jālieto ekrānierīces
pieaugušo klātbūtnē, kā
arī jāuzstāda drošības fil
tri
interneta
pārlūkos
un
video
koplietošanas
vietnēs, lai bērns nejauši
nenonāktu pie vardarbīga,
biedējoša vai seksuāla rak
stura satura. Ilgstoša vai
satura ziņā nepiemērota
satura skatīšanās bērnam var
kļūt par iemeslu trauksmei,
agresijai, miega problēmām
un koncentrēšanās grūtībām.
3. Jau no mazotnes vecākiem
ar bērnu vajadzētu runāt par
to, ko interneta vidē drīkst un
ko nedrīkst darīt, jo, skaid
rojot bērnam riskus, mēs
viņam palīdzam pašam sevi
pasargāt.
Bērns
pierod
pie
ekrānierīcēm ļoti ātri – attēls ir ļoti
dinamisks, krāsains un bērnam
interesants. Līdz ar to vecākiem
ir jāapzinās – tiklīdz ekrānierīces
tiks sāktas dot, šo ieradumu
pārtraukt būs ļoti grūti. Lielu
lomu bērna ieradumu veidošanā
spēlē arī pašu vecāku ieradu
mi, jo, tāpat kā citās jomās, arī
attiecībā uz tehnoloģijām bērns
vadās pēc vecāku piemēra.
No vienas puses ekrānierīces
ir ērts veids, kā pieaugušajam
nodarbināt bērnu, apklusināt
bērna raudāšanu vai iegūt sev
laiku, no otras - ir jāapzinās, ka
šādi vecāki paši uzliek bērnu
uz ceļa, no kura vēlāk izmisīgi
centīsies "dabūt laukā".
Neatkarīgi
no
ģimenes

ekrānierīču lietošanas paradu
miem, svarīgākais ir tas, lai ekrānā
pavadītais laiks būtu līdzsvarā
ar nedalītu vecāku uzmanību
kopīgās rotaļās, pastaigās vai
citās sarunās. Lai cik augstu bērni
vērtētu ekrānierīces, vēl vairāk
viņi tiecas pēc pozitīvas vecāku
uzmanības, kopīgām sarunām
un spēlēm, kam ir neatsverama
nozīme bērna emocionālajā
attīstībā.
Atziņu no konferences ir
daudz, bet svarīgākās:
• Bērns ir vecāku spogu
lis – jācenšas rādīt pozitīvs
piemērs!
• Jāaudzina sevi, nevis bērnus,
jo bērni tik un tā izaugs tieši
tādi paši kā mēs!
• Bērnam
jāvelta
daudz
uzmanības un daudz laika
jāpavada kopīgās darbībās rotaļājoties, runājot, sporto
jot, lasot grāmatas utt. Kopīgi
pavadītais laiks bērniem
sniegs daudz vairāk prieka
nekā ekrānierīces!
• Jāuzrauga bērni inter
neta
vidē,
uzliekot
drošības
iestatījumus!
• Neievietot savu bērnu foto
sociālajos tīklos!
• Līdz divu gadu vecumam
bērnam
vispār
nebūtu
ieteicama nekādu ierīču
lietošana!
Lija Bukovska
Balvu IKSP Izglītības darba
specialiste

Vairāk nekā 40% Latvijas valsts simtgades finansējuma - Aicina skolēnus uz grandiozākajām
bērniem un jauniešiem projektā „Latvijas skolas soma” skolu orientēšanās sacensībām

Iniciatīva „Latvijas skolas
soma” ir lielākā valsts simtgades
dāvana vairāk nekā 200 000
Latvijas skolēnu. Līdz ar 2018.
gada septembri, tā sniegs iespēju
ikvienam mūsu valsts skolēnam
klātienē izzināt un pieredzēt
mācību programmā ietvertās Lat
vijas dabas un kultūras vērtības,
kā arī iepazīt zinātniskos sniegu
mus un uzņēmējdarbības veik
smes stāstus. Integrētās mācību
programmas izveidei, trans
porta un ieejas biļešu segšanai
paredzēti 13,5 miljoni (jeb 40%)
no valsts simtgadei plānotā
papildu finansējuma piecu gadu
periodā. „Latvijas skolas somas”
finansējumu - 17 eiro skolēnam
ik gadu - plānots novirzīt
pašvaldībām
proporcionāli
skolēnu skaitam, lai tās kopā
ar skolām plānotu efektīvāko
līdzekļu izlietojumu. „Latvijas
skolas soma” paredz, ka bērni no
attālām Latvijas vietām dosies,
piemēram, uz Latvijas Nacionālo
teātri - vietu, kur dibināta Latvi
jas valsts, vērs Latvijas Nacionālā
mākslas muzeja durvis, rīdzinieki
apmeklēs Daugavas lokus un
Rotko mākslas centru, vidzem
nieki klausīsies mūziku Liepājas
jaunajā koncertzālē u.tml.
Darbs
pie
projekta
izstrādes
Kultūras
ministri
jas vadībā norisinās vairāku

gadu garumā. „Latvijas sko
las soma” metodoloģija un
starpdisciplinārā pieeja balstās
Norvēģijas pieredzē, kur līdzīga
iniciatīva tiek īstenota jau kopš
2001.gada, kā arī Portugāles,
Lielbritānijas, Vācijas un citu
valstu pieredzes analīzē. Trīs
novados – Rīgā, Brocēnos un
Daugavpilī – astoņās skolās ir
noslēdzies pilotprojekts.
Iniciatīvas „Latvijas skolas
soma” nepieciešamību pama
to ne vien teorētiskās atziņas,
bet arī vairāki veiktie pētījumi.
Apkopojot vairāk nekā 670
valsts, pašvaldību un nevals
tisko kultūras institūciju sniegto
informāciju, izkristalizējās fakts,
ka kopumā kultūras piedāvājums
ir plašs, bet tas ļoti nevienmērīgi
pārklāj dažādas mākslas un
kultūras nozares vai segmentus.
Vismazākais piedāvājums šobrīd
ir
no
koncertorganizācijām
un teātriem, kā arī dizaina,
arhitektūras un dejas jomām,
turklāt vēl mazāk ir tieši
pusaudžu auditorijai piemērotu
piedāvājumu.
Savukārt vairāk nekā 170 skolu
sniegtās atbildes Latvijas Kultūras

akadēmijas veiktā pētījuma
ietvaros apliecina, arī esošā
piedāvājuma izmantošana ir
nesistemātiska un nekoordinēta;
bieži vien atkarīga no skolotāja
zināšanām vai iniciatīvas līmeņa.
Kā šķērslis parādās arī finanšu
nepietiekamība, un tas viss kopā
rada noteiktu skolēnu grupu
diskrimināciju.
Lai
varētu
nodrošināt
integrētu
mācību
procesu,
nepieciešams radīt daudzveidīgu
izglītības programmu atšķirīgiem
vecumposmiem.
Jaunu
pa
kalpojumu radīšanai jau martā
izsludinās Valsts Kultūrkapitāla
fonda
projektu
konkursu
tādu profesionālu mazo for
mu skatuves mākslas (teātra,
mūzikas, dejas, cirka, vairāku
jomu apvienojuma) projektu
radīšanu, kas vērsti uz bērnu un
jauniešu auditoriju.
Papildu informācija:
Linda Pastare
Latvijas valsts simtgades
biroja sabiedrisko attiecību
speciāliste
67330339, 29374438
Linda.Pastare@km.gov.lv

Latvijas
Orientēšanās
federācija
aicina
skolas
piedalīties
grandiozākajās
skolēnu
orientēšanās
sacensībās Latvijā “Latvijas Sko
lu orientēšanās kauss”, kur četru
posmu ietvaros tiks noskaidrots
Vislatvijas labākās skolas tituls
orientēšanās sportā.
Sacensības notiks četros
posmos, no kuriem trīs ir
reģionālie, bet viens – Vislatvi
jas posms. Vidzemes-Latgales
posms notiks Lubānas no
vada Ezerniekos jau 12.aprīlī.
Pusfināla un fināla posms, kur
vienkopus tiksies arī labākie
no reģioniem, notiks Jelgavā
19.aprīlī.
Lai sacensībās piedalītos,
skolu jāpārstāv vienai koman
dai, kuras sastāvā būtu vismaz
trīs dalībnieki, tostarp vismaz
viena
meitene.
Skolēni
sacentīsies četrās dažādās ve
cuma grupās, veicot sprinta
distances, kas viņus vedīs gan
cauri pilsētu ielu līkločiem un
ēku labirintiem, gan mežu. Sko
lu kopvērtējumā tiks vērtēti trīs
labākie vienas skolas skolēnu
(tajā skaitā vismaz vienas
meitenes) rezultāti kvalifikācijas
skrējienā.
Šis
“Latvijas
Skolu
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orientēšanās kausam” būs otrais
norises gads, un pagājušajā
gadā tajā piedalījās vairāk nekā
700 skolēnu no 91 Latvijas sko
las. Sacensību diena kļūs par
īstu aktīvās atpūtas festivālu, jo
bez orientēšanās neiztrūks arī
citas izzinošas un aizraujošas
nodarbes.
Galvenā balva labākajai
skolai – SportIdent elektroniskās
atzīmēšanās skolu komplekts.
Savas balvas sagādājuši arī
sacensību sponsori. Jāatgādina,
ka 2016. gadā labākās skolas
titulu orientēšanās sportā iegu
va Jelgavas Spīdolas ģimnāzija.
Vai kādai skolai izdosies viņus
pārspēt šogad?
Dalība sacensībās ir bez
maksas.
Komandu
piesaka
skola (novadu un pilsētu
vispārizglītojošās skolas, kā
arī profesionālās vidusskolas),
reģistrējoties
vienu nedēļu
līdz attiecīgajam sacensību
posmam
tiešsaistē
Skolu
Kausa mājas lapā. Vairāk
informācijas par sacensībām:
http://skolukauss.lof.lv/.
Matīss Ratnieks
Latvijas Orientēšanās
federācija
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ZAAO izsludina akciju lauksaimniekiem “Tīra sēta – Balvu Novada muzejā atklāta foto
laba sēta”
izstāde “Latvijas dabas spēks un
No 10.marta līdz 23.jūnijam nonākšanu dabā. Piedāvājam kā viena izlozes anketa. Akcijas
skaistums”
notiek SIA “ZAAO” (ZAAO) lauksaimniekiem iespēju ērti un noslēgumā tiks izlozētas pie
organizēta
bezmaksas
lauksaimniecībā izmantotā ie
pakojuma savākšanas akcija
“Tīra sēta – laba sēta”. Akcijas
laikā nododot ZAAO vismaz
1m3
otrreizējai
pārstrādei
derīga materiāla - ruļļu plēves,
bedru plēves, Big-Bag maisus,
HDPE kannu plastmasas ie
pakojuma, iespējams laimēt
lauksaimniecības preču vei
kala SIA "Agroserviss Valmiera"
dāvanu kartes.
ZAAO Šķiroto atkritumu
savākšanas daļas vadītāja Gin
ta Gailuma: “Akciju rīkojam,
lai
vēl
vairāk
samazinātu
lauksaimniecībā
izmantoto
polimēru - skābbarības plēvju,
Big-Bag maisu, HDPE plast
masas kannu, dedzināšanu un

videi draudzīgi atbrīvoties no
izmantotajiem materiāliem, un
nodrošinām, lai savāktās plēves
un plastmasas kannas nonāktu
pārstrādes rūpnīcās.”
Par nodotajiem materiāliem
tiek izsniegts pieņemšanas –
nodošanas akts, kas kalpo kā
izziņa Valsts Vides dienesta
speciālistiem, ka šie atkritumi
savākti atbilstoši likumdošanai
un tiek pārstrādāti vai noglabāti
videi draudzīgā veidā.
Pieteikumus
pieņem
pa
tālruni 29221847 un pieteikto
materiālu ZAAO savāks līdz
23.06.2017.,
iepriekš
vieno
joties par savākšanas dienu.
Akcijā var piedalīties gan fizis
kas, gan juridiskas personas un
viena savākšanas reize skaitās

cas SIA "Agroserviss Valmiera"
dāvanu kartes, katra 100,00 euro
vērtībā.
Akcijas nolikums pieejams
ZAAO mājas lapā www.zaao.lv.
5 izlozes uzvarētājus paziņos
pēc akcijas noslēguma – līdz 2017.
gada 30.jūnijam. Ar uzvarētājiem
ZAAO sazināsies personīgi.
ZAAO ir divdesmit astoņu
pašvaldību
uzņēmums,
kas
nodrošina atkritumu savākšanu,
šķirošanu, uzglabāšanu, apstrādi,
pārvadāšanu,
apglabāšanu
un
sabiedrības
izglītošanas
aktivitātes.
Informāciju sagatavoja:
Zane Legzdiņa
SIA “ZAAO” sabiedrisko
attiecību speciāliste

2016. gada nogalē Balvu no
vada pašvaldība projekta “Loba
doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj
dabas pētnieku sevī!” ietvaros
rīkoja foto akciju, ar mērķi parādīt
Ziemeļlatgales – Balvu, Viļakas,
Rugāju, Baltinavas un Kārsavas no
vadu dabu un tās vērtības, ietverot
četras dabas stihijas - Uguns, Zeme,
Gaiss un Ūdens. Foto akcijā tika
aicināti piedalīties gan foto ama
tieri, gan profesionāļi. Atsaucība
no vietējiem iedzīvotājiem un
reģiona viesiem bija liela un
kopumā 94 fotogrāfijas iesniedza
21 autors.
Foto izstādei “Latvijas dabas
spēks un skaistums” tika atlasītas
30 fotogrāfijas. Izstādē skatāmi
Aivijas Gritānes, Aigara Mača,
Antras Lipskas, Astrīdas Puško,
Daigas Morozas, Daiņa Poikāna,
Elīnas Ķerģes, Elitas Mozules, Ilutas
Keišas, Jāņa Rakstiņa, Jāņa Slišāna,
Santas Paegles, Ritas Keišas, Vil
helma Laganovska un Zinai
das Loginas darbi, kuros attēlota
Ziemeļlatgale visos četros gada
laikos, parādot gan pavasara palu
spēku un vasaras zvaigžņoto nakšu

burvību, gan rudens košās krāsas
un ziemas baltumu.
Foto izstāde Balvu Novada
muzejā skatāma līdz 13. aprīlim.
Izstādes
apmeklētājiem
būs pieejams arī projekta iet
varos tapušais “Ziemeļlatgales
dabas tūrisma ceļvedis”, kuru
rotā arī vairākas akcijā iesūtītās
fotogrāfijas. Fotogrāfiju izstāde līdz
2017. gada rudenim būs skatāma
arī Kārsavas novadā (18. aprīlis-19.
maijs), Rugāju novadā (22. maijs
– 19. jūnijs), Viļakas un Baltinavas
novadā (informācija par izstādes
vietām un darba laikiem būs
pieejama novadu mājaslapās un
sociālajos tīklos).
Projekts
"Loba
doba
Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas
pētnieku sevī!" veltīts Latvijas simtgadei un tiek īstenots ar Latvijas
vides aizsardzības fonda un Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas finansiālu atbalstu.
Ineta Bordāne
Tūrisma organizatore
Ziemeļlatgales biznesa un
tūrisma centrs

Re:TV aicina domubiedru grupas
piedalīties vides ideju konkursā

Ziemeļlatgales daba - atklāj to pats!
Šī gada tūrisma sezonas
vadmotīvs Ziemeļlatgalē ir
daba un tās vērtību izcelšana.
Lai
Latvijas
apceļotājiem
dabas izpētes procesu veidotu
bagātīgāku,
Rugāju,
Balvu, Viļakas, Baltinavas un
Kārsavas novadi ir izdevuši
Ziemeļlatgales dabas tūrisma
ceļvedi.
Ceļvedis ved lasītājus caur
Ziemeļlatgales aizsargājamajām
dabas teritorijām, kas glabā
retu augu un dzīvnieku sugu
daudzveidību. Daudzas no šīm
teritorijām ir pielāgotas dabas
mīļiem, bet daļa sargā apkārt
esošo vidi no cilvēku ietekmes.
Īpaši atzīmējamas teritorijas ir
Lubāna mitrājs, dabas parks „Nu
mernes valnis”, Motrīnes ezers,
Stiglavas atsegumi, kas aizrauj ar
ainavas skaistumu un neskarto
dabu.
Ziemeļlatgales
dabas
pētniekiem ir īpaši veidota
sadaļa ar apskates saimniecībām,
lai aicinātu iepazīt arī 5 Latgales
novadu cilvēkus, kas savās lauku
sētās darbojas pēc dabas ritu

ma- no pirts rituālu baudīšanas
līdz kārtīgām pusdienām no
vietējiem lauku labumiem, it
visā ir jūtama cieņa pret vidi
mums apkārt. Vēstures pieskaņu
Ziemeļlatgales
ceļojumā
ienes senatnīgie muižu parki,
kuru dižkoki glabā gadsimtu
noslēpumus un cilvēku likteņu
līnijas. Atliek apstāties un
ieklausīties, lai sadzirdētu tikai
sev domātu stāstu.
Velomīļiem ir apkopoti 4
vietēja mēroga velomaršruti,
kas ieved jūs Ziemeļlatgales
dzīlēs un 1 reģionālais maršruts,
kas piedāvā sajust dzīvi vi
sos 5 Ziemeļlatgales novados,
apjūsmojot skaistos un sakoptos
laukus un pierobežas kolorītu.
Šajā vasarā Ziemeļlatgales
viesus īpaši aicinām savos
ceļojumos iekļaut arī piecu
unikālu, mākslinieku veidotu

vides instalācijas objektu ap
skati, kas atspoguļos kādu no
dabas stihijām - gaiss, zeme,
uguns, ūdens vai to simbiozi.
Atklāšanas pasākumi solās būt
pildīti ar mūzikas skaņām, da
bas izziņas procesiem un klu
sumu, kurā katrs var atklāt savu
Ziemeļlatgali.
Ziemeļlatgales
dabas
ceļvedis
pieejams
Latgales
tūrisma informāciju centros
un
Ziemeļlatgales
novadu
mājaslapās:
visit.karsava.lv;
turisms.balvi.lv; http://vilaka.lv/;
http://baltinava.lv/; http://rugaji.
lv/.
Projekts
„Loba
doba
Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas
pētnieku sevī!" veltīts Latvijas
simtgadei. Projektu finansē Lat
vijas vides aizsardzības fonds un
atbalsta Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrija.

No šī gada jūnija Latvi
jas Reģionu Televīzija “Re:TV”
demonstrēs jau piekto raidījumu
cikla “Es varu būt zaļš” sezonu.
Lai veicinātu sabiedrības inte
resi par vidi un vides aizsardzību,
Re:TV komanda raidījumā aicina
piedalīties domubiedru grupas
līdz septiņiem cilvēkiem (ģimenes,
draugu kopas, skolēnus, studen
tus, NVO pārstāvjus utt.).
Konkursa pieteikumā brīvā
formā jānorāda idejas apraksts – ar
kādu labo darbu viņi (domubied
ru grupa) palīdzēs uzlabot vides
stāvokli Latvijā. Piemēram, rīkojot
bateriju vākšanas kampaņu, no
PET pudelēm veidojot atkritu
mu grozus, popularizējot dabai
draudzīgus tīrīšanas līdzekļus u.
tml. Sižeta mērķis – iedvesmot ci
tus rīkoties līdzīgi.
Konkursa kārtībā tiks izvēlētas
11 domubiedru grupas, kuru ide
jas raidījumu veidotāji uzskatīs par
radošākajām un oriģinālākajām.
Idejai noteikti jābūt realizējamai.
Sākot ar šī gada aprīli, filmēšanas
komanda
dosies
pie
šiem
cilvēkiem, lai dokumentētu pro
cesu, kā domubiedru grupa realizē
savu ideju.
Visas 11 domubiedru grupas,
kuras piedalīsies raidījumos ar
savām idejām, saņems veicināšanas
balvas. Savukārt pēdējā raidījumā,
šī gada augustā, vides eksperti un
projekta īstenotāji, noskatoties
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visus Re:TV komandas izveido
tos sižetus, izvērtēs, kura ir bijusi
veiksmīgākā, videi draudzīgākā
un vērtīgākā idejas realizācija.
Rezultātā viena domubiedru grupa
saņems galveno pateicības balvu
– naudas balvu (transporta izdevu
mu segšanai) Latvijas apceļošanai
un dabas iepazīšanai.
Konkursā var piedalīties arī tie
skolēni, kuri savas idejas realizēja
jau kādā no iepriekšējām raidījumu
ciklu sezonām.
Pieteikumu
ar
“videi
draudzīgās”
idejas
aprak
stu, kontakttālruni, komandas
dalībnieku vārdus un atrašanās
vietu sūtiet uz e-pastu redakcija@
retv.lv līdz 10. aprīlim! Konkursa
rezultāti tiks paziņoti līdz 13. aprīlim
Re:TV mājas lapā (www.retv.lv),
sociālajos medijos un arī personīgi
caur norādīto kontaktinformāciju.
"Es varu būt zaļš" 5. sezonas 1.
epizode Re:TV ēterā būs redzama
4. jūnijā, plkst. 21:00.
Raidījumu ciklu finansiāli at
balsta Latvijas vides aizsardzības
fonds.
Papildu informācija:
Iveta Auniņa
Raidījumu „Es varu būt zaļš”
veidotāja
e-pasts: iveta.aunina@retv.lv;
mob. t. 29196949
Latvijas Reģionu Televīzija
“Re:TV”

8.
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Pasākumi Balvu novadā
Balvu pilsēta
31.martā plkst.14:00 Akci
jas "Satiec savu meistaru" ietva
ros sarīkojums - "RIKA" dižojas!
Interesentu iepazīstināšana ar
jauno 18.gs. Ziemeļlatgales tērpa
atdarinājuma komplektu. Saruna
ar biedrības "Ludzas amatnieks"
meistariem. Ieeja bez maksas.
31.martā plkst.17:00 Svētās
Marijas no Nācaretes, Baznīcas
mātes,
kristīgās
dzīves
un
evaņģelizācijas skola Balvu Sakrālās
kultūras centrā.
1.aprīlī Atraktīvs izbrauciens
visām sievietēm līdz 100 gadu ve
cumam “Prieka tūre”. Pulcēšanās
jau plkst.10:00, bet parāde
plkst. 11:00 pie Balvu stadiona.
Starts plkst.12:00, apbalvošana
plkst.21:00.
Pēc
pasākuma
plkst.22:00 balle Kubulu pagasta
Kultūras namā. Spēlēs grupas
“Unknown Artist” un “Alu cilvēki”.
Dalībniecēm ieeja bez maksas,
pārējiem 4,00 EUR.
7.aprīlī plkst.18:00 Krustaceļš
Balvu Romas katoļu baznīcā.
8.aprīlī plkst.16:00 Balvu
Kultūras un atpūtas centra dziedošo
kolektīvu koncerts "Prieku rodam
DZIESMĀ". Piedalās kori "Mirklis"
un "Pīlādzis", vokālie ansambļi "Par
To" un "Razdoļje", bērnu vokālā
studija "Notiņas", jauniešu vokālā
studija.
11.aprīlī plkst.17:00 Pāvula
Jurjāna mūzikas skolas simfoniskā
orķestra koncerts Balvu muižā. Iee
ja bez maksas.
13.aprīlī Balvu parkā notiks
Balvu Bērnu un jauniešu centra
rīkotais “Zaķu skrējiens”.
16.aprīlī plkst.14:00 Lieldie
nu sarīkojums “Nākat lieli, nākat
mazi Lielo dienu izkrāsot!” Balvu
Kultūras un atpūtas centra laukumā.
Piedalās deju studijas “Terpsi
hora” un “Di-dancers”, bērnu
vokālā studija "Notiņas", jauniešu
vokālā studija. Īpašie viesi grupa
“Rūnas” no Rēzeknes. Pasākuma
ietvaros Lieldienu aktivitātes – olu
ripināšana, olu krāsošana, Lieldie
nu šūpoles, sejas apgleznošana,
piepūšamā atrakcija u.c.
16.aprīlī plkst.17:00 Balvu
Sakrālas kultūras centrā Lieldienu
koncerts.

Bērzkalnes pagasts
16.aprīlī plkst.14:00 Rubeņu
Saieta namā Lieldienu tradīciju
pasākums. Līdzi var ņemt krāsainas

oliņas. Plkst.21:00 Lieldienu dis
koballe.
Kubulu pagasts
1.aprīlī plkst.21:00 Kubulu
pagasta Kultūras namā atraktīvā
izbrauciena sievietēm „Prieka
Tūre” noslēguma pasākums, bet
plkst.22:00 balle Kubulu pagasta
Kultūras namā. Spēlēs grupas
“Unknown Artist” un “Alu cilvēki”.
Dalībniecēm ieeja bez maksas,
pārējiem 4,00 EUR.
5.aprīlī plkst.13:00 Kubulu pa
gasta Kultūras namā Balvu novada
skolēnu tautu deju kolektīvu skate.
16.aprīlī plkst.19:00 Kubulu
pagasta Kultūras namā Lieldienu
koncerts, bet plkst.22:00 disko
balle.
Tilžas pagasts
3.aprīlī plkst.16:00 Tilžas pa
gasta Kultūras namā Lieldienu
gaidīšanas nodarbe kopā ar kon
sultantu floristikā - Ilonu Dzeni.
Līdzi var ņemt diegus, dziju, kā arī
dabas materiālus – sūnas, sienu,
salmus, brūkleņmētras utt.

Vīksnas pagasts
4.aprīlī plkst.13:00 Vīksnas
pagasta Tautas namā animācijas
filmu
programma
"Latviešu
literatūras ekranizējumi animācijā"
un "Leļļu krusttēvs Arnolds Burovs"
mazākajiem skolas bērniem. Ieeja
brīva.
4.aprīlī plkst.18:00 Vīksnas
pagasta Tautas namā Dzintras Ge
kas dokumentālā filma “Tālā zeme
- Sibīrija, Tomskas apgabals. 1949.”
Ieejas maksa 1,00 EUR.
6.aprīlī plkst.14:00 Vīksnas
pagasta Tautas namā krāsaina un
jautra izrāde mazajiem skatītājiem
par labiem darbiem, blēņām un
nedarbiem ”Medus rausis”. Ieejas
maksa 1,00 EUR.
16.aprīlī plkst.19:00 Vīksnas
pagasta Tautas namā Žīguru
amatierteātra
“Virši”
izrādes
„Sīvasmuotes senču laiki” 2.daļa
„Sīvasmuotes
bizness”.
Lugas
autore: Danskovīte, režisore:
Valentīna Kaļāne. Ieeja brīva.
16.aprīlī plkst.21:00 Vīksnas
pagasta tautas namā balle ar
galdiņiem. Muzicēs grupa “Pie
letes” (Artis Zaharāns un Gatis
Dišlers). Ieejas maksa 2,00 EUR.
Izstādes
- No 3.aprīļa Vīksnas Tautas
namā būs skatāma pulciņa "Čaklie

pirkstiņi" darbu izstāde "Jautrās
dzīvās radībiņas".
- Balvu Mākslas skolā skatāma
Rīgas dizaina un mākslas vidus
skolas izglītojamo glezniecības
mācību darbi "Klusā daba" (Izstāžu
zālē) un Gulbenes mākslas skolas
audzēkņu darbi "Fimo" (2. stāvā).
- Balvu Novada muzejā skatāma
fotoizstāde “Latvijas dabas spēks
un skaistums”.
- Bērzpils pagasta Saieta namā
skatāma rokdarbu izstāde “Pavasari
gaidot”.
- Balvu Centrālajā bibliotēkā
skatāma
Rēzeknes
Mākslas
un dizaina vidusskolas izstāde
“Mūsdienu tehnoloģiju un sajūtu
pasaulē”.
- Briežuciema audēju darbnīcā
trešdienās no plkst.10:00-14:00
skatāma sieviešu lakatu un šaļļu
izstāde.
- Balvu Sakrālās kultūras centrā
skatāma Rožukroņu un lūgšanu
grāmatu izstāde.
- Kubulu pagasta Kultūras
namā skatāma Gaļinas Gruziņas
karikatūru izstāde.
- Krišjāņu pagasta Tautas namā
skatāma Līgas Veigules darbu
izstāde “Krāsu spēles”.
- Lazdulejas pagasta Saietu
namā aplūkojamas planšetes par
Balvu novada pagastiem.
- Balvu Centrālajā bibliotēkā
skatāma Balvu Mākslas skolas 2.
un 5.klašu audzēkņu radošo darbu
izstāde “Tējas laiks ar kūciņām”.
Skolotāja Anita Kairiša.
- Sociālā dienesta 3.stāva zālē
skatāma Daces Teilānes fotoizstāde
"Mana Ēģipte".
- Ā.Baranovskas ģimenes ārsta
praksē skatāma Balvu Mākslas
skolas 2.klases audzēkņu darbu
izstāde “Latvijas daba”. Skolotāja
Anita Kairiša.
- Balvu novada pašvaldības
2.stāvā skatāma Balvu Mākslas sko
las audzēkņu izstāde “Balvi bērnu
acīm”. Skolotāja Olga Reče.
- 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.

Balvu Profesionālā
un vispārizglītojošā
vidusskola
rīko
Atvērto durvju die
nas!
12.04 no plkst.14:00-15:00
9.klašu
audzēkņiem
skolas
prezentācija.
12.04 no plkst.18:00-19:00
6.klašu skolēniem kopā ar vecākiem
iepazīstināšana ar skolas dzīvi.
Atkārtoti 9.klašu skolēniem
skolas prezentāciju būs iespējams
redzēt 2.maijā no plkst.14:00-15:00
un 6.jūnijā no plkst.10:00-11:00.
Papildu informācija:
Direktore – 26178911
Direktores vietniece izglītības
jomā – 29179421; www.bpvv.lv.
BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 2 reizes mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl.. Nr. 90009115622

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 5000 eksemplāri

Mobilais mamogrāfs Balvos
Sievietes tiek aicinātas veikt
krūšu izmeklējumus tuvāk savai
dzīvesvietai - Veselības Centrs 4
mobilajā mamogrāfā, kas 7.aprīlī
ieradīsies Balvos, pie tirgus lau
kuma. Uz mamogrāfa pārbaudi
izbrauc TIKAI pēc iepriekšēja
pieraksta! Sievietēm, kuras ir
saņēmušas uzaicinājuma vēstuli
no Nacionālā veselības dienesta,
Valsts skrīninga programmas iet

varos 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.

Izdevumu sagatavoja Lauma Kaļva un Rita Šubeniece
Redakcijas adrese: Bērzpils iela 1A, Balvi.
Par faktu, skaitļu pareizību, kā arī par sludinājumu tekstiem atbild to autors.
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