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Balvu novada pašvaldības informatīvais laikraksts

Pasniegtas “Gada balvas uzņēmējdarbībā 2017”

Balvu novada pašvaldības
Sociālais dienests informē,
ka iesniegumus par sociālās
palīdzības
pabalstiem
no
iedzīvotājiem pieņems līdz
2017.gada 18. decembrim,
ieskaitot.
Atgādinām, ka vecākiem/
aizbildņiem līdz šī gada beigām
ir
jāuzraksta
iesniegums
bērnu ēdināšanai pirmsskolas
izglītības iestādēs un mācību
iestādēs: daudzbērnu ģimeņu
bērniem, bērniem ar invaliditāti,
bērniem bāreņiem un bez
vecāku gādības palikušajiem
bērniem par kārtējo mācību
pusgadu.
Foto autore Tatjana Vinogradova

Gada balvu uzņēmējdarbībā saņēmēji kopā ar Domes priekšsēdētāju Aigaru Pušpuru un īpašajiem viesiem.

Iedzīvotāju ievērībai!

Turpinājums 2.lpp.

Balvu pamatskola – “Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2017”
Žūrija tikās ar skolotājiem,
skolas vadību, kā arī iepazinās ar
skolas vidi.
22.novembrī
LIZDA
konferencē “Mācīšanas brīvība
iedvesmo pedagogus”, kur tika
aktualizēti
pedagogu
tiesību
jautājumi, notika apbalvošanas
ceremonija.
Balvu pamatskola ir ieguvusi
“Pedagogam
draudzīgākās
izglītības iestādes 2017” statusu,
kas uzliek pienākumus strādāt vēl
labāk un radošāk.
Balvu pamatskolas saimes
vārdā sakām PALDIES bijušajai
skolas direktorei Mārai Pimanovai,
kura 30 gadu laikā Balvu
pamatskolu izveidojusi par skolu,
ko pamanījusi gan Izglītības un
zinātnes ministrija, gan UNESCO,
gan LIZDA, atzīstot to par vienu no
labākajām valstī!
Paldies skolēniem, vecākiem,
visai
skolas
saimei,
kam
pateicoties, Balvu pamatskolā ir
droša un sakārtota sociālā vide,
fiziskā un informatīvā vide.
Paldies par iedrošināšanu
startēt konkursā Balvu novada
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldei,
Balvu
novada
pašvaldībai!
Larisa Krištopanova
Balvu pamatskolas direktore

Piesakies dalībai konkursā “Skaistākais
Ziemassvētku noformējums” un iegūsti
vērtīgu balvu

Balvu novada pašvaldība arī
šogad ir izsludinājusi konkursu
“Skaistākais
Ziemassvētku
noformējums” un aicina Balvu
novada privātmāju īpašniekus,
iestāžu un uzņēmumu vadītājus un
darbiniekus (izņemot pašvaldības
iestādes),
daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju iedzīvotājus
piedalīties
šajā
konkursā,

un visiem kopā veidot mūsu
pilsētas un novada Ziemassvētku
noformējumu.
Noformēto objektu dalībai
konkursā var pieteikt vērtējamā
objekta pārstāvis vai jebkura
cita persona (obligāti saskaņojot
ar īpašnieku) no 2017.gada
1.decembra
līdz
2017.gada
26.decembrim (ieskaitot), sūtot

Uzmanību!

Informējam, ka bērnu rotaļu
laukums Balvu pilsētas skvērā,
seguma defektu dēļ, tiek slēgts
uz nenoteiktu laiku.

Sociālā dienesta paziņojums

Eglīte bērniem ar īpašām
vajadzībām (celiakiju ieskaitot)
notiks 20.decembrī plkst.11.00
Balvu
pamatskolas
zālē
(Partizānu iela 16).
Par svētku noskaņu gādās BBJC
komanda.
Lūgums pie reģistrācijas uzrādīt
personu apliecinošu apliecību
vai izziņu.

Paziņojums par
trauksmes sirēnām

30.novembrī no plkst.14:00 līdz
14:15, Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienests visā Latvijā
uz trim minūtēm iedarbinās
trauksmes
sirēnas,
lai
pārbaudītu civilās trauksmes un
apziņošanas sistēmas darbību,
kā arī, lai konstatētu bojājumus
vai traucējumus trauksmes
sirēnu darbībā un to skaņas
signāla dzirdamībā.
Foto no LIZDA arhīviem

Latvijas Izglītības un zinātnes
darbinieku arodbiedrība (LIZDA)
jau piekto gadu aicina izglītības
iestāžu vadītājus (darba devējus)
piedalīties konkursā, lai novērtētu
savas iestādes pedagogu darba
vidi un iegūtu arodbiedrības atzītu
statusu “Pedagogam draudzīgākā
izglītības iestāde 2017”.
Par pedagogiem draudzīgu
var uzskatīt tādu izglītības iestādi,
kurā izveidota droša un sakārtota
sociālā vide – savstarpējās
attiecības, saskarsme, atbalsts,
sadarbība, kontrole, stresa un
vardarbības novēršana; fiziskā
vide – lietas, telpas, darba
vieta,
aprīkojums,
drošība,
funkcionalitāte,
ergonomika,
atalgojums; kā arī informatīvā vide
– simboli, nozīmes, informācija,
reputācija.
Lai izvērtētu Balvu pamatskolas
atbilstību konkursa “Pedagogam
draudzīgākā izglītības iestāde
2017” mērķiem, 17.oktobrī Balvu
pamatskolā
viesojās
LIZDA
juriskonsulte Brigita Fricsone,
LIZDA
eksperte
vispārējās
izglītības
jautājumos
Irina
Avdejeva,
UNESCO
Latvijas
Nacionālā komisijas Izglītības
sektora vadītāja Ilze Dalbiņa, IZM
Izglītības departamenta vecākā
referente (pieaugušo izglītība) Ilze
Siliņa.

Klientu pieņemšanas laiks:

Balvu pilsētā:
Pirmdiena – 8:30-18:00
Trešdiena – 8:30-17:00
Piektdiena – 8:30-12:00
Pagastu teritorijās saskaņā ar
sociālo darbinieku klientu
pieņemšanas laikiem.
Tālr.:
64521176;
mob.:
25608650.

Konkursa mērķis ir veidot darba devēju lielāku izpratni par cienīgiem darba
apstākļiem pedagogiem un veicināt darba vides pilnveidi, lai tā kvalitatīvi
nodrošinātu pedagogu profesionālo darbību un apmierinātu sabiedrības
vajadzības pēc kvalitatīvas izglītības.
pieteikuma veidlapu uz e-pasta
adresi
rita.subeniece@balvi.lv.
Drošs elektroniskais paraksts nav
nepieciešams.
Konkursam
pieteiktos
objektus vērtēs žūrijas komisija trīs
kategorijās:
•
Individuālo
māju
noformējums;
•
Daudzstāvu dzīvojamo
māju noformējums (dzīvokļu
balkoni, lodžijas, logi u. tml.);
•
Uzņēmumu
un
sabiedrisko ēku noformējums.
Konkursa objektu vērtēšana

notiks no 27.12.2017. līdz 29.12.2017.,
bet rezultāti tiks paziņoti, un
uzvarētāji apbalvoti 2018.gada
janvārī.
Konkursa noslēgumā pirmo trīs
vietu ieguvējiem katrā kategorijā
tiks piešķirtas atzinības naudas
izteiksmē: I vietai – EUR 100; II
vietai – EUR 70; III vietai – EUR 50.
Informācija par konkursu (t.sk.
nolikums, pieteikuma veidlapa)
pieejama pašvaldības mājas lapā
www.balvi.lv.

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

Par Balvu novada
attīstības programmas
2018. – 2024.gadam
projekta redakcijas
publisko apspriešanu
Atgādinām, ka ar Balvu novada
Domes 2017.gada 9.novembra
sēdē
pieņemto
lēmumu
“Par Balvu novada attīstības
programmas 2018. – 2024.
gadam projekta apstiprināšanu
un
nodošanu
publiskajai
apspriešanai” (sēdes prot.
Nr.15,49.§)
uzsākta
Balvu
novada attīstības programmas
2018.
–
2024.gadam
projekta redakcijas publiskā
apspriešana.
Publiskās
apspriešanas
termiņš noteikts no 2017.gada
17.novembra līdz 2017.gada
15.decembrim.
Publiskās apspriešanas
2017.gada 5.decembrī
sabiedriskā apspriede
Centrālajā bibliotēkā,
ielā 7, Balvos.

laikānotiks
Balvu
Tirgus

2.
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Turpinājums no 1.lpp.

4.
Gada tūrisma uzņēmums
2017 – Sanita un Normunds Prūši,
SIA “Paradīzes putni” (Bērzkalnes
pagasts);
5.
Gada mājražotājs 2017 Arnita Melberga (Balvi);
6.
Gada amatnieks 2017
- Jolanta un Valdis Dundenieki
(Bērzpils pagasts);
7.
Gada lauksaimnieks 2017
- Andrejs Bondars, Z/S “Bērziņi”
(Bērzpils pagasts);
8.
Gada
lauksaimnieks
2017 - Vilnis Čirka, Z/S “Doburūči”
(Tilžas pagasts);
9.
Bioloģiskā lauksaimniecība
2017 - Pēteris Garjānis, Z/S “Rīts”
(Bērzkalnes pagasts);
10. Prasmīgi saimnieki laukos
2017 - Ņina Smirnova, Z/S “Cīruļi”
(Lazdulejas pagasts);

11.
Prasmīgi
saimnieki
laukos 2017 - Iveta un Jānis Laicāni,
Z/S “Stiebriņi” (Vīksnas pagasts);
12. Prasmīgi
saimnieki
laukos 2017 - Indra un Jānis Ciukori
(Bērzkalnes pagasts);
13. Uzņēmīgs
saimnieks
laukos 2017 - Pēteris Kalniņš, Z/S
“Īves” (Balvu pagasts);
14. Gada pakalpojums 2017
- Guntars Ākuls, SIA “Car Wash
Balvi” (Balvi);
15. Gada eksportētājs 2017
- Aigars Logins un Vitālijs Seļavins,
SIA “Vitai” (Kubulu pagasts);
16. Stabils uzņēmums 2017 Aldis Ločmans, Juris Ločmans, SIA
“Stars EA” (Balvi).
Viens no īpašajiem viesiem
bija 12.Saeimas deputāts Jānis
Trupovnieks, kurš klātesošajiem

novēlēja dzīvot zaļi, būt gudriem
un kārtīgiem, kā arī, lai visiem
stipra veselība, stipras ģimenes un
mīlestība!
Pateicības vārdus teica arī
Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centra Balvu biroja
uzņēmējdarbības
konsultante
Arita Boka un novēlēja: “Lai katrs
mēs darītu darbu, kuru mēs
mīlam un kuram mēs ticam, lai
nepadodamies
grūtībām
un,
lai katra neveiksme kalpo kā
pakāpiens uz panākumiem!”
Par svinīgo vakara norisi
rūpējās Latvijas Nacionālā teātra
aktieri Zane Dombrovska un Egils
Melbārdis, bet uz jautru dejas soli
aicināja grupa “Brāļi Puncuļi”.

Foto autore Tatjana Vinogradova

Arī šajā gadā pašvaldības
aģentūra “Ziemeļlatgales biznesa
un tūrisma centrs” sadarbībā ar
Balvu novada pašvaldību rīkoja
pasākumu Balvu novada “Gada
balva uzņēmējdarbībā 2017”,
kas notika 24.novembrī Kubulu
kultūras namā.
“Valsts
svētku
mēnesisnovembris, noslēdzas ar šādu
jauku pasākumu, kad varam
sumināt labākos no labākajiem,
cītīgākos darba darītājus, cītīgākos
mūsu zemes saimniekus,” tā,
uzrunājot klātesošos, teica Balvu
novada
pašvaldības
Domes
priekšsēdētājs Aigars Pušpurs
un pateicās ikvienam darba
darītājam, kurš ar paceltu galvu

iznes Balvu novada vārdu gan ar
saviem ikdienas darbiem, gan ar
ikdienas rūpi par ģimenēm un
uzņēmumiem.
Pasākuma
gaitā
vairākās
nominācijās tika apbalvoti Balvu
novada zemnieki un uzņēmēji, kuri
veiksmīgi vada savus uzņēmumus
un saimniecības:
1.
Stipra ģimene laukos
2017 – Igora un Kristīnes Kuzminu
ģimene, piemājas saimniecība
“Kaziņas” (Briežuciema pagasts);
2.
Gada jaunais uzņēmējs
2017 - Anna Lūzeniece, SIA
“Nūreņas”, atpūtas komplekss
“Noras” (Krišjāņu pagasts);
3.
Gada
jaunais
lauksaimnieks 2017 - Agnis
Bombāns,
Z/S
“Vecavotiņi”
(Vectilžas pagasts);

Foto autore Tatjana Vinogradova

Pasākumā piedalījās arī 12.Saeimas deputāts, Ministru prezidenta parlamentārais sekretārs Armands Krauze (attēlā
pa labi), kurš, uzrunājot klātesošos, teica: “Esmu patiesi iedvesmots par redzēto un dzirdēto, tas priecē un iedvesmo,
ka Balvos ir tik daudz ko parādīt un pasniegt citiem!” Viņš arī pasniedza Ministru prezidenta Pateicības rakstus
Tilžas pagasta Z/S “Ābelītes 2002” īpašniekam Vilnim Dzenim un Balvu pagasta Z/S “Nordeki” īpašniekam Guntim
Ķikutam (attēlā pa kreisi) par pašaizliedzīgu darbu un ieguldījumu Latvijas lauksaimniecības attīstībā.

Foto autore Tatjana Vinogradova

Arī Valsts attīstības finanšu institūcijas ALTUM Vidzemes reģiona vadītāja
Olita Untāla pasniedza Pateicības rakstus - Bērzkalnes pagasta zemniekiem
Indrai un Jānim Ciukoriem par kuriem viņa teica: “Uzņēmība un attieksme
mūs iedrošināja šo ģimeni finansiāli atbalstīt, un šodien redzam, ka viss
notiek!” Turpretim otru ALTUM Pateicības rakstu pasniedza Guntaram
Ākulim (attēlā pa vidu) no SIA “Car Wash Balvi” par mērķtiecīgu rakšanu
īstajā vietā un īstajā laikā, jo, kā viņa teica: “Kad viņš pirmo reizi atnāca uz
ALTUM, likās, ka viņš kā Sprīdītis tikai ar lāpstu grib smalkumus rakt, rakt,
rakt... Bet tajā brīdī, kad jaunietis atnāca ar savu biznesa projektu, mana
komanda saprata, ka viņš zina kur, ko un kā rakt!”

Katrā nominācijā tika pasniegtas īpašas balvas.

Foto autore Tatjana Vinogradova

Arī SIA “Paradīzes putni” bija parūpējušies par
pašdarinātām veltēm visiem balvu saņēmējiem. Viņi
dāvināja putnu būrīšus, kas pašiem jāsaliek.

Foto autore Tatjana Vinogradova

Foto autore Tatjana Vinogradova

“Arī Balvu novadā ir daudz uzņēmumu, kuri ir ieņēmuši pareizo virzienu, kas strādā un maksā nodokļus, un dod
pievienoto vērtību novadam,” tā, pasniedzot īpašās dāvanas bankas “Citadele” klientiem - SIA “Balvu Maizīte” un SIA
“Lekos”, teica A/S “Citadele” Balvu filiāles vadītāja Eva Smirnova.

Valsts ieņēmumu dienesta Vidzemes apkalpošanas nodaļas vadītāja Janīna
Pužule pasniedza īpašas dāvaniņas visiem Balvu novada “Gada balvas
uzņēmējdarbībā 2017” saņēmējiem.

“Balvu Novada Ziņas”: Bērzpils iela 1A, Balvi, LV 4501, e-pasts: zinas@balvi.lv, t.: 64522830, mājas lapa: www.balvi.lv
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16.novembrī Balvu Bērnu un
jauniešu centrā bija sapulcējušies
daudzi mākslas cienītāji, lai
noskaidrotu veiksmīgākos un
skaistākos strapnovadu konkursa
–
izstādes
“Manai
Latvijai”
darbus un viņu autorus. Pirms
rezultātu paziņošanas ar mīļiem
priekšnesumiem
par
Latviju
visus iepriecināja PII “Sienāzītis”
audzēknes Enija Saide un Marija
Maslovska. Izstādē eksponēti 14
izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli
plastiskās mākslas pulciņu radošie
darbi. Šogad jauno mākslinieku
veikumu vērtēja Izglītības, kultūras
un sporta pārvaldes interešu
izglītības metodiķe Ilona Naļivaiko,
kultūras pasākumu menedžere
Diāna Poševa un BBJC interešu
izglītības pulciņu skolotāja Līga
Ikstena.
Lai gan visi mākslas darbi bija
ļoti daudzveidīgi un radoši, tomēr
4-6 gadu vecuma grupā 1.vieta
tika piešķirta Balvu PII “Pīlādzītis”
kolektīvajam darbam “Simtgadi
gaidot” (skolotājas I.Puka un
I.Zelča), 2.vieta Tilžas PII darbam
“Manai Latvijai - Zelta teātris”
(skolotāja I.Kūkoja) un 3.vieta
Balvu PII “Sienāzītis” piecgadīgo
bērnu
kolektīvajam
darbam
“Latvija gadalaikos” (skolotāja
M.Masa), savukārt 7-10 gadu

Foto no BBJC arhīviem

Izstādes - konkursa “Manai Latvijai” atklāšana un
apbalvošana

PII “Pīlādzītis” 11.grupiņas audzēkņi kopā ar skolotāju Intu Zelču (izcīnīta
1.vieta par kopdarbu “Simtgadi gaidot”).
vecuma grupā 1.vieta - Bērzpils Laurai Bernei par darbu “Dižkoks”
vidusskolas skolniecei Sanijai (skolotāja I.Keiša), 2.vieta - Bērzpils
skolēnam
Jānim
Pugačei par darbu “Mana ģimene vidusskolas
svētkos” (skolotāja J.Dundeniece), Dundeniekam par darbu “Latvijai
2.vieta - Baltinavas vidusskolas 100” (skolotāja J.Dundeniece),
3.klases kopdarbam “Tautumeitas” 3.vieta - Balvu Mākslas skolas
(skolotāja I.Keiša), 3.vieta - Bērzpils audzēknei Kitijai Ertmanei par
vidusskolas skolniecei Rēzijai darbu “Ietērpies! Taututērps!”
Ziemelei par darbu “Mana Latvija”
Dita Nipere
(skolotāja J.Dundeniece). Toties
BBJC interešu izglītības metodiķe
11-18 gadu vecuma grupā 1.vieta Balvu Valsts ģimnāzijas skolniecei

Inese Vaidere aicina skolēnus piedalīties konkursā
“100 vēstures mirkļi novadā – vietas un cilvēki”
Tuvojoties Latvijas simtgadei,
Eiropas Parlamenta deputāte
Inese Vaidere izsludina konkursu
10.-12. klašu skolēniem “100
vēstures mirkļi novadā – vietas un
cilvēki”, kura mērķis - apzināt un
apkopot stāstus, kas atklātu viņu
dzimtās vietas “nerakstīto vēsturi”.
Konkursa uzvarētājiem būs iespēja
doties ceļojumā uz Briseli un
viesoties pie Eiropas Parlamenta
deputātes Ineses Vaideres, tāpat
labāko darbu autori saņems
veicināšanas balvas.
Konkursa ietvaros skolēniem
tiek dots uzdevums - uzklausot
vecākus, vecvecākus, radiniekus,
kaimiņus un jebkuru, kas var
palīdzēt ar informācijas iegūšanu,
uzzināt un apkopot stāstus par
savas dzimtās vietas - mājas, ielas,
pilsētas - vēsturi un to, kā dažādi
notikumi ietekmējuši līdzcilvēku
likteņus vai ikdienu. Īpašu
uzmanību skolēni tiek mudināti
pievērst sadzīvei un īpatnībām,
kas raksturo parasto cilvēku dzīvi
konkrētajā laika periodā. Forma,
kādā stāstīt par savu dzimto
apkārtni un līdzcilvēkiem, ir katra
konkursa dalībnieka paša ziņā –
tas var būt apraksts, video filmiņa,
prezentācija, plakāts vai arī kas cits.
Inese
Vaidere,
Eiropas
Parlamenta deputāte: “Mēs varam
atvērt vēstures grāmatas un iepazīt
Latvijas oficiālo vēsturi, taču ārpus
grāmatās aprakstītā ir tik daudz
neatklātu un noklusētu stāstu, ko
cilvēki glabā savās atmiņās. Ne
vienmēr izdodas šo informāciju
nodot no paaudzes paaudzei.
Domāju, ka daudzi no mums
nevarētu atbildēt uz jautājumu, kā
pirms gadiem 100 vai 50 izskatījās
pašu dzimtā vieta, kādi cilvēki tur
dzīvojuši un kādi bija viņu ikdienas
paradumi. Šis konkurss, visiem
kopā sagaidot Latvijas simtgadi,
ir iespēja sameklēt atbildi uz

minētajiem jautājumiem. Esmu
pārliecināta, ka konkurss motivēs
jauniešus aprunāties ar cilvēkiem
sev apkārt, lai uzzinātu varbūt
vēl nedzirdētus stāstus par savu
ģimenes vai apkārtnes vēsturi.
Savukārt mums, pārējiem, kuri
lasīs šos stāstus, tie sniegs iespēju
uzzināt daudz jauna par Latvijas
novados
dzīvojošo
cilvēku
ikdienu.”
Piedalīšanās
konkursā
var kalpot par skolu projektu
nedēļu galveno aktivitāti, turklāt
labi izstrādāti darbi bagātinās
vietējo skolu, pilsētu muzeju
un
novadpētniecības
centru
materiālu un eksponātu sarakstu.
Konkurss norisinās no 2017.
gada 18.novembra līdz 2018. gada
18. martam, un šajā laikā darbi
jāiesniedz, sūtot tos uz e-pastu:

inese.vaidere-office@europarl.
europa.eu. Savukārt līdz 2018. gada
26. martam žūrija noteiks vismaz
10 labākos darbus un to autorus
aicinās uz fināla pasākumu Rīgā.
Finālistu saraksts tiks publicēts
EP deputātes Ineses Vaideres
mājaslapā
http://www.inesevaidere.lv/ sadaļā Aktualitātes.
Konkursa nolikumu lūdzu
skatiet Balvu novada pašvaldības
mājaslapā www.balvi.lv sadaļā
Aktualitātes izglītībā.
Papildu informācija;
Gita Sauka
projekta koordinatore
Mob. tel.:+371 28326828
e-pasts: inese.vaidere-office@
europarl.europa.eu

3.

Vides iniciatīvas “100 darbi
Latvijai” skolu konkurss

Jaunā paaudze arī šajā mācību
gadā tiek aicināta sapost Latviju
nu jau pavisam drīz gaidāmajai
simtgadei – paveikt darbus
savas skolas teritorijas, pilsētas,
pagasta, ciema izdaiļošanā un
labiekārtošanā.
Ir
izsludināts
konkurss 1.-12.klašu skolēniem
vides iniciatīvā “100 darbi
Latvijai”. Arī šoreiz oriģinālāko un
vērienīgāko vides darbu autori
galvenajā balvā saņems Tallink
jūras ceļojumu uz Stokholmu visai
klasei.
Konkursa
pirmajā
kārtā
skolēni tiek aicināti savā tuvākajā
apkaimē atklāt vietu vai objektu,
ko būtu nepieciešams labiekārtot,
atjaunot vai izdaiļot. Pēc izvēlētā
objekta vai vietas apsekošanas,
skolēnu uzdevums ir izstrādāt
praktisku un radošu piedāvājumu
tā uzlabošanai un līdz 2018.gada
12.janvārim savu ideju iesūtīt
konkursa
organizatoriem
uz
e-pastu: info@100darbilatvijai.lv.
Interesantāko
pieteikumu
autori saņems gardumu grozu
no veikalu tīkla RIMI kopīgam
klases pasākumam.
Savukārt
konkursa otrajā daļā, līdz 2017.
gada 2.maijam, savas idejas radoši
jāīsteno dzīvē. Šajā posmā tiks
vērtēts paveiktā darba rezultāts

– izdoma, vērienīgums un darba
procesa radošums. Galvenajā
balvā mazākie (1.-4.klašu grupas
laureāti)
saņems
aizraujošas
ekskursijas Rīgā, bet (5.-9. un 10.12.klašu grupu laureātiem) jūras
ceļojums uz Stokholmu visai klasei
kopā ar Tallink.
Konkursā aicinātas piedalīties
SIA “ZAAO” darbības reģiona
vispārējās
izglītības
iestādes.
Konkursa nolikums ar plašāku
informāciju pieejams iniciatīvas
mājas lapas www.100darbilatvijai.
lv sadaļā “Konkurss skolēniem”.
Jau ziņots, ka atkritumu
apsaimniekošanas uzņēmums SIA
“ZAAO” 2016.gadā uzsāka vides
iniciatīvu “100 darbi Latvijai”,
kas iekļauta Latvijas simtgades
svinību oficiālajā programmā, un
aicina ikvienu ceļā uz mūsu valsts
nozīmīgo jubileju paveikt kādu
vērtīgu vides labiekārtošanas,
izdaiļošanas vai izglītības darbu. Par
labajiem vides darbiem var uzzināt,
kā arī savu darbu pieteikt var mājas
lapā www.100darbilatvijai.lv.
Papildu informācija:
Sandra Galgāne: 26477549

Latgales reģiona balvu
“Inovatīvākais tūrisma objekts
2017” saņem arī Balvu novads

10. novembrī Rēzeknes novada
Lūznavas muižā notika Latgales
reģiona
tūrisma
konference,
kuras ietvaros tika sveikti arī
labākie tūrisma objekti šajā gadā
vairākās nominācijās, pasniedzot
“Latgales gada balvu tūrismā 2017”.
Priecājamies, ka žūrijas vērtējumā
par labāko inovatīvo tūrisma
objektu tika atzīti Ziemeļlatgales
pašvaldību - Balvu, Rugāju, Viļakas,
Baltinavas un Kārsavas novadu
īstenotā kopprojekta “Loba doba
Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas
pētnieku sevī” ietvaros izveidotie
pieci vides objekti kā īpaši tūrisma
piesaistes objekti Ziemeļlatgalē.
Balvos tas ir jaunais vides objekts
“Gaiss”, kas atrodas Balvu pilsētas
parkā.
Balvas tika pasniegtas šādās
nominācijās: Tūrisma informācijas
centrs 2017 - Rēzeknes TAC
par portāla www.latgale.travel
izveidošanu
un
uzturēšanu;
Labākā tūristu mītne pilsētā 2017
- viesnīca “San Mari” Daugavpilī;
Labākā tūristu mītne laukos 2017
- atpūtas komplekss “Lejasmalas”

Krāslavas novadā; Labākais jaunais
tūrisma objekts 2017 - salons
“Pelnrušķītes
sapnis”
Ludzā;
Inovatīvākais tūrisma produkts
Latgalē 2017 - Ziemeļlatgales 5
vides objekti projektā “Loba doba
Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas
pētnieku sevī!”; Simpātiju balva
2017 - gide, dzejniece, grāmatas
“Divpadsmit Latgales loki ar Annu
Rancāni” autore Anna Rancāne.
Jāatzīmē, ka “Latgales reģiona
gada balvu tūrismā” Ziemeļlatgales
pašvaldības saņem jau otro
gadu pēc kārtas – 2016. gadā
Ziemeļlatgales novadu kopīgi
veidotais marķētais velomaršruts
Nr. 34. “Rypoj vasals!” arī tika atzīts
par inovatīvāko tūrisma objektu
Latgalē.
“Latgales gada balvu tūrismā”
organizē
Latgales plānošanas
reģions, Latgales reģiona attīstības
aģentūra un Latgales reģiona
tūrisma asociācija “Ezerzeme”.
Ineta Bordāne
tūrisma organizatore
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma
centrs, 29272948, turisms@balvi.lv

Attēlā no kreisās: Latgales reģiona tūrisma asociācijas “Ezerzeme” valdes
priekšsēdētāja Līga Kondrāte, Kārsavas novada tūrisma organizatore Inga
Zagorska, Rugāju novada Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības centra
vadītāja Mārīte Orniņa, Viļakas novada Tūrisma informācijas centra vadītāja
Linda Biseniece-Mieriņa, Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra tūrisma
organizatore Ineta Bordāne, Kurzemes tūrisma asociācijas valdes loceklis,
konferences moderators Guntars Seilis.
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Valsts svētku pasākums “Manā dvēselē ierakstīts Latvijas vārds”

17.novembrī Balvu muižā notika Latvijas Republikas
proklamēšanas 99.gadadienai veltīts svinīgs sarīkojums
“Manā dvēselē ierakstīts Latvijas vārds”. Pasākumā, kā
ierasts, vispirms bija Balvu novada Domes Atzinības rakstu
pasniegšana, bet pēc tam svētku koncerts.

Pasākuma pirmās daļas muzikālo noformējumu nodrošināja
Tilžas vokālais ansamblis “Rasa”, dziedot dziesmas “Svētā
Latgale, baznīca mana” un “Nekur nav tik labi kā mājās”.

Balvu Romas katoļu baznīcas priesteris Mārtiņš Klušs savā
uzrunas sākumā pastāstīja par 17.novembra viesošanos Balvu
Valsts ģimnāzijā, kur visi kopā pārrunāja par Latvijas valsts
simboliem – himnu, karogu, ģerboni. Tas viņam lika ielūkoties
pagātnē, kad latgalieši apvienojās ar pārējo latvju tautu: “Šajos
svētkos nāca prātā 1917.gada maija mēnesis, kad latgalieši
pulcējās uz Latgales kongresu, lai būtu kopā, lai izteiktu savu
vēlēšanos būt kopā ar pārējo latviešu tautu un, protams, par
vienības zīmi izvēlētos arī karoga simbolu - kā vienību. Varētu
teikt, ka bez Latgales kongresa arī mums, latgaliešiem, šai pusē
nebūtu iespējas šodien svinēt Latvijas Neatkarības dzimšanas
dienu, jo vēlēšanās būt kopā, būt brīviem ar pārējo latvju tautu,
pārējiem zemes iedzīvotājiem – tā ir liela uzdrīkstēšanās un
liela bagātība.”

Balvu Valsts ģimnāzijas krievu valodas skolotāja Līvija
Bukovska Atzinības rakstu saņēma par mērķtiecīgu un
profesionālu skolēnu sagatavošanu konkursiem, olimpiādēm,
eksāmeniem un godprātīgu metodiskā darba veikšanu.

Solists Artūrs Pūpols gan dziedāja, gan spēlēja saksofonu.

Balvu pamatskolas logopēde Līga Zača saņēma Atzinības
rakstu par ilggadēju, profesionālu un kvalitatīvu pedagoģisko
darbu.

Svētku laikā tika sumināta Balvu Goda pilsone Velta Pulkstene.

Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs Aigars
Pušpurs savā uzrunā aicināja padomāt par vērtībām un
piederību: “Par godu mūsu Dzimtenei, mēs lepni piespraužam
patriotisma zīmi un uzvelkam sarkanbaltsarkano karogu. Mēs
jūtamies piederīgi savai valstij. Mēs novērtējam un lepojamies
ar to, ko esam sasnieguši. Latvijas un Balvu novada vizītkarte
ir sakoptie lauki, dārzi un pagalmi. Tikai iestājoties un atbaltot
vienam otru, radīsies spēks, kas padarīs mūs stiprākus, bet
mūsu valsti stabilāku. Tikai tā mēs nodosim mūsu vērtības
nākamajām paaudzēm.”

Par godprātīgu un pašaizliedzīgu audžuģimenes pienākumu
pildīšanu Atzinības rakstu saņēma Inese Bērziņa.

Atzinības rakstu par augstu pedagoģisko kompetenci,
skolas un Balvu novada popularizēšanu, kā arī augstiem
izglītojamo sasniegumiem saņēma Balvu Profesionālās un
vispārizglītojošās vidusskolas skolotāja Anita Matule-Bordāne.
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Tilžas pagasta sporta metodiķi un automobiļa vadītāju Jāni
Melni, saņemot Atzinības rakstu par pilsonisko un sabiedrisko
aktivitāti, sveic Tilžas pagasta pārvaldes vadītāja Anna Bērziņa.

5.

Kubulu pasta nodaļas vadītāja Mārīte Petrova saņēma
Atzinības rakstu par ilggadēju, profesionālu un atbildīgu darba
pienākumu veikšanu.

Atzinības raksts tika piešķirts SIA “Balvu un Gulbenes
slimnīcu apvienība” Ginekoloģijas un dzemdību nodaļas
vecmātei Annai Lizinskai par ilggadēju un godprātīgu darbu
veselības nozarē.

Atzinības raksts tika piešķirts arī Nodarbinātības valsts
aģentūras Balvu filiāles nodarbinātības organizatorei Olgai
Voicišai par aktīvu un nozīmīgu darbu nodarbinātības
veicināšanas jomā Balvu novadā.

Vīksnas pagasta autobusa vadītājs Valerijs Noskovs saņēma
Atzinības rakstu par augstu atbildību, veicot darba pienākumus.

Balvu Centrālās bibliotēkas metodiskā darba un
komplektēšanas nodaļas vecākā bibliotekāre Ilga Dulberga
ar Atzinības rakstu par ilggadēju un priekšzīmīgu darbu,
organizējot un apstrādājot reģiona bibliotēku krājumu.
Balvu neatliekamās medicīniskās palīdzības punkta ārsta
palīgam Ivetai Ozoliņai tika piešķirts Atzinības raksts par
nozīmīgu ieguldījumu medicīnas jomā un nesavtīgu palīdzību
iedzīvotājiem kritiskās situācijās.

Atzinības raksts tika piešķirts SIA “Balvu un Gulbenes
slimnīcu apvienība” Ginekoloģijas un dzemdību nodaļas māsai
Vitai Naglei par ilggadēju un godprātīgu darbu veselības
nozarē.

Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītājas
vietniece Ligita Zelča (attēlā pa vidu) saņēma Atzinības
rakstu par nozīmīgu ieguldījumu sociālā darba un sociālo
pakalpojumu attīstībā Balvu novadā.

Svinīgajā pasākumā Atzinības raksts tiks pasniegts arī
Balvu Kultūras un atpūtas centra bērnu deju kolektīva “Balvu
vilciņš” vadītājai Zanei Meierei par nemateriālā kultūras
mantojuma saglabāšanu, profesionālu darbu un augstiem
sasniegumiem, vadot bērnu deju kolektīvu “Balvu vilciņš”, kurai
šis apbalvojums tika piešķirts šī gada jūnijā.

Pasākuma otrajā daļā, kā ierasts, notika koncerts ar
viesmāksliniekiem. Šajā gadā Balvu muižā viesojās Ieva
Kerēvica, Jānis Aišpurs, Nacionālā teātra aktieri Marija Bērziņa
un Ainārs Ančevskis, kā arī pavadošā grupa “Vintāža”. Viņi ne
tikai dziedāja, bet arī runāja patriotiskus dzejoļus, tai pat laikā
aicināja svinēt svētkus – Latvijas dzimšanas dienu!
Pasākuma foto autore Tatjana Vinogradova
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Latvijas 99.proklamēšanas diena Bērzpilī
pārvalde
sumināja
pagasta
iedzīvotājus: Irīdu Madernieci
par profesionālu, radošu un
apzinīgu darbu izglītības jomā
Bērzpils pagastā; Daigu Griestiņu
par
nozīmīgu
ieguldījumu
vokālās mākslas un tradicionālās
dziedāšanas
saglabāšanu
un
uzturēšanu
Bērzpils
pagastā;
Stefāniju Kindzuli par mūža
ieguldījumu
izglītības
jomā
un sabiedriski aktīvu darbību
Bērzpils pagastā; Jolantas un
Valda Dundenieku ģimeni par
Ziemeļlatgales
podniecības
tradīciju saglabāšanu un par
sabiedriski aktīvas ģimenes vērtību
popularizēšanu; Mariju Švekeri
par brīvprātīgo darbu un labdarību
Bērzpils pagastā; Ivetu Tiltiņu
par nozīmīgu ieguldījumu dejas
mākslas attīstībā Bērzpils pagastā;
Vilhelmu Loginu par apzinīgu
un godprātīgu darbu Bērzpils
pagasta komunālajā saimniecībā;
Jāņa un Velgas Žeikaru ģimeni
par vizuāli pievilcīgas Bērzpils
pagasta kopainas veidošanu;
Māra un Ilgas Lazdiņu ģimeni par
sabiedriski aktīvu darbu tūrisma
nozares attīstībā un brīvprātīgo
darbu Bēržu draudzē un pagastā;

Broņislavu Spalviņu par mūža
ieguldījumu
tradicionālās
dziedāšanas un garīgo dziedājumu
saglabāšanā Bērzpils pagastā; Dāvi
Circeni par aktīvu dalību un labiem
rezultātiem sporta jomā Bērzpils
pagastā
Lai tēvzeme kļūtu skaistāka
un labāka, nevajag darīt nemaz
tik daudz – jāsāk ar mazajiem
ikdienas darbiem. Jārūpējas par
sevi, savu ģimeni un dzimto vietu,
un tad Latvija būs tāda, kādu mēs
to veidosim. Ikviens mūsu labais
darbs ir veltījums Latvijai, ikviens
no mums ir Latvija.
Pasākumu
vadīja
Aivita
un Dāvis Rakstiņi. Ar saviem
priekšnesumiem laureātus un
pasākuma apmeklētājus sveica
Bērzpils pagasta sieviešu vokālais
ansamblis ‘’Naktsvijole’’, folkloras
kopa ‘’Saivenis’’, deju kopa
‘’Asjate’’, Līga un Gints Čivči.
Paldies par jūsu devumu
Latvijai!
Anna Kriviša
Bērzpils pagasta kultūras darba
organizatore

Foto autore Liene Circene

Pienācis rudens. Laiks, kad
novākta raža, laiks, kad sarūk dienas
gaisma un laiks, kad 18.novembrī
arī Bērzpils pagasta iedzīvotāji
atzīmēja
Latvijas
Republikas
proklamēšanas 99.gadadienu.
Latvijas īpašo mēnesi –
novembri – mēs suminām ar
sarkanbaltsarkanām lentītēm un
skaistiem vārdiem Latvijai. Šajā
laika posmā domās mēs esam kopā
ar visiem Latvijas iedzīvotājiem
un uzdodam galveno jautājumu:
“Kāds ir mans devums Tev, Latvija?”.
Katrs iedzīvotājs ir svarīgs
Latvijai, jo viņš ir daļiņa no
tās. Ikkatrs no mums dod savu
noskaņu, raksturu un nākotni mūsu
valstij, novadam un pagastam.
Daļa iedzīvotāju varbūt dod
mazāk, tomēr cita daļa veido mūsu
pagastu tādu, kāds tas ir tagad.
Novembra
sākumā
tika
izsludināts konkurss ‘’Gada cilvēks
2017’’. Gan iestādes, gan arī
iedzīvotāji izvirzīja cilvēkus, kuri ar
savu darbu ir veicinājuši Bērzpils
pagasta attīstību un popularizējuši
Bērzpils pagasta un Balvu novada
vārdu.
Svinīgajā sarīkojumā “Mans
devums Latvijai’’ Bērzpils pagasta

Bērzpils pagasta “Gada cilvēki 2017”.

Krišjāņu tautas nama 65 gadu
jubilejas pasākums “Tu manī dedz
kā liesma, kā dziesma, kā deja...”

Krišjāņu tautas nama sieviešu vokālais ansamblis “Elija”.

Foto no Krišjāņu tautas nama arhīviem.
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Ar labu vārdu, kā sveces liesmiņu
pasauli izgaismot.
Ar labu vārdu, kā maizes riecienu
dvēselei spēku dot.
Ar labu vārdu, kā plaukstu
noglāstot, dvēselē rētas dzīst.
Ar labu vārdu ejot cilvēkos, labs
vārds pretī sagaidīs!
11. novembra vakarā Krišjāņu
pagasta iedzīvotāji un ciemiņi no
tuvākiem un tālākiem pagastiem
pulcējās varen kuplā skaitā,
lai nosvinētu tautas nama 65.
gadskārtu. Ar sirsnīgiem un
skaistiem apsveikuma vārdiem
klātesošos uzrunāja pasākuma
vadītāji Kristīne Razgulova un
Edgars Rižais. Svinīgo notikumu
atklāja Ingūna un Sintija ar dziesmu
“Savam pagastam”. Pasākuma
vadītāji
iededza
dziesmas,
dejas, sadarbības un draudzības
liesmiņas, bet kultūras darba
organizatore
svētku
pavardā
iededza pateicības liesmiņu.
Pasākuma gaitā tika sumināti
gan
pašdarbības
kolektīvi,
gan sadarbības partneri, un ar
skanīgiem
priekšnesumiem
priecēja
kaimiņu
pagastu
pašdarbnieki - Tilžas kultūras
nama sieviešu vokālais ansamblis
“Rasa”, Bērzpils sieviešu vokālais
ansamblis “Naktsvijoles”, Salnavas
un Briežuciema pašdarbnieki. Sava
pagasta tautas nama kolektīvus un
vadītājus sveica pagasta pārvaldes
vadītājs Jāzeps Ludboržs. Balvu
novada Izglītības kultūras un sporta
pārvaldes vadītājas vietniece
kultūras un sporta jautājumos Iveta

Tiltiņa sumināja Krišjāņu pagasta
pašdarbnieku saimi, bet kultūras
darba organizatorei Inesei Kalniņai
pasniedza pārvaldes Atzinības
rakstu.
“Ja ir labs prāts, tad raisās
labas domas, un labas idejas
nāk, un, ja vēl palīgā iet veiksme,
tad tiek radīts kas jauns, skaists
un paliekošs”. Vakara vadītāji ar
prieku paziņoja, ka tieši šajā brīdī
mūsu tautas nama pašdarbnieku
kolektīviem pievienojas piektais
kolektīvs “Laimas lauku kapela”,
tāpēc uz skatuves tika aicināti
Ingūna Velme, Inese Zelča,
Sintija Velme, Egija Blomniece un
Normunds Velme, lai ar muzikālu
sveicienu sveiktu tautas namu
jubilejā.
Pasākumā skanēja Krišjāņu
tautas nama sieviešu vokālā
ansambļa “Elija”, kā arī jauniešu un
dāmu deju grupu priekšnesumi.
Vissiltākos apsveikuma vārdus
teica bibliotēkas vadītāja. Muzikāls
sveiciens izskanēja no Bērzpils
vidusskolas
Krišjāņu
filiāles
kolektīva.
Mēs
esam
viens
no
mazākajiem novada pagastiem,
un mēs lepojamies ar saviem
pašdarbniekiem, ar saviem pagasta
ļaudīm, un priecājamies, ka mūsu
kultūras dzīve iet plašumā. Mūsu
dzīve ir tāda, kādu mēs paši
ar savām domām un darbiem
veidojam.
Inese Kalniņa
Krišjāņu pagasta kultūras darba
organizatore

dialogu, savstarpējo izpratni,
kultūras mantojuma saglabāšanu
un
komunikācijas
prasmes,
galda kultūru notika 2017.gada
28.septembrī;
Kultūras pasākums “Laiks
kopā” ar radošo meistarklasi “Laiks
prasmēm” – atklātnes “Saules
gada
kalendārs”
veidošana.
Pasākuma laikā dalībniekiem
bija iespēja izzināt un iepazīt
tradicionālos svētkus latviešu un
krievu kultūrās, salīdzināt kopīgo
un atšķirīgo, diskutēt par zināmām
un ne tik ierastām lietām kultūru
tradicionālajos svētkos. 2017.gada
23.novembrī projekta noslēguma
pasākumā dalībnieki izdejoja
latviskās rotaļas un baudīja svētku
mielastu;
Izveidota
digitāla
grāmata - projekta aktivitāšu
fotogrāfijas, starpkultūru dialoga
meistarklases,
programmas
rezultāts, tā parādot projekta
rezultāta ilgtspējību starpkultūru
sadarbības
veicināšanai.
To
iespējams
aplūkot
biedrības
“Radošās Idejas” mājaslapā www.

creativeideas.lv!
Starpkultūru dialogs motivē
mūs apzināties robežas, kuras
izmantojam
sevis
un
citu
definēšanai, reizēm pārvarēt šīs
robežas un pat apšaubīt vienu otru
no tām.
Paldies
Balvu
krievu
kultūras biedrībai “Razdoļje”,
“Radošās Idejas” biedriem un
aktīvajiem dalībniekiem. Paldies
visiem
projekta
realizācijas
laikā iesaistītajiem radošajiem
aktīvistiem.

Biedrība “Radošās Idejas” realizē starpkultūru dialoga projektu “Dzīvojam kopā”

Valsts valoda un kultūra
ir Latvijas valsts pamats, tādēļ
mūsu valsts interesēs ir saglabāt
un paplašināt latvisko identitāti,
iekļaujot
mazākumtautības.
Nepietiekama mazākumtautību
iesaiste neformālās aktivitātēs,
tai skaitā līdzdarbojoties arī
nevalstiskā sektora aktivitātēs,
mudināja sadarboties biedrībām
“Radošās Idejas” un Balvu krievu
kultūras biedrībai “Razdoļje”.
Dažādība, tolerance un iekļaujoša
sabiedrība rada priekšnosacījumus
jaunu, inovatīvu ideju īstenošanai.
“Latvija ir maza valsts, tādēļ
tās sabiedrībai jāspēj būt pozitīvi
atvērtai pārmaiņām un ārējām
ietekmēm, kā arī jāprot tās
izmantot savā labā”. Būtiski, lai
mazākumtautību cilvēki saglabā
savu identitāti un sadarbojas arī
ar citu etnisko grupu pārstāvjiem
kopīgu mērķu sasniegšanai. Tāpēc
projekta idejas pamatā - krievu
un latviešu kultūras pasākumu un
meistarklašu kopums starpkultūru
dialoga interaktīvā veidā, kas
vērsts uz savstarpējās izpratnes
veidošanu, stereotipu mazināšanu,
dažādu tautību pārstāvju iesaisti
aktivitātēs, veidojot saliedētu un
iekļaujošu pilsonisko līdzdalību.
Projekta laikā tika piedāvāti

interaktīvi kultūras pasākumi un
radošas meistarklases, sekmējot
starpkultūru dialogu, nodrošinot
etnisko
kultūras
mantojuma
saglabāšanas
pasākumu
pieejamību
visu
vecumu
pārstāvjiem.
Sadarbībā ar Balvu Novada
muzeju, Balvu pamatskolu un Balvu
Valsts ģimnāziju notika vairāki
kultūras pasākumi, interaktīvas
izglītojošas radošās meistarklases
un tematiskās sarunas, iekļaujot
galda kultūru, mantoto kultūras
vērtību radīšanai, saglabāšanai un
pieejamībai:
Kultūras pasākumi ar
koncertu “Laiks skaistumam”
un radošo meistarklasi “Laiks
prasmēm”, kur ikvienam – lielam
un mazam, latvietim un citādi
runājošam bija radīta iespēja
veidot kopīgu Lupatu pinumu,
uzzināt lupatu deķu vēsturi un
vakara krēslā nobaudīt grupas
“Samia” eksotisko deju ritmus 2017.
gada 2.maijā;
Izzinoša
meistarklase
“Laiks
prasmēm”,
iepazīstot
tradicionālās krievu un latviešu
tautu rakstu zīmes un to nozīmi,
ornamentu, raksta kompozīciju un
kolorītu, veidojot ornamentālus
zīmējumus uz koka karotēm

ar krāsu un iededzināšanu
kokā
2017.gada
20.jūlijā.
Meistarklases
aktivitāšu
laikā
noritēja nepārtraukta iespēja
salīdzināt vecāku, vecvecāku un
bērnu – paaudžu - dzīvesveidu un
vērtību priekšstatus. Izmantojot
svešvalodas, mākslas tēlos kā
statusa simbolos radās jaunas
vērtības – uz koka karotēm krievu,
latviešu
ornamenta
rotājošie
elementi krāsu kompozīcijās;
Kultūras
pasākums
“Laiks padziedāt”, kur Balvu Valsts
ģimnāzijā pulcējās vairāk nekā
90 vēsturnieki no visas Latvijas
Vēstures skolotāju biedrības (VSB)
Vasaras dienu Balvos ietvaros.
Pasākumā klātesošos priecēja
dažādu tautību – latviešu, krievu
un čigānu priekšnesumi - tautas
deju kopa “Rika” ar baltajiem
tautas tērpiem un latviešu deju
ritmu (vadītājs Agris Veismanis),
ansamblis “Razdoļje” izdziedāja
krievu tautas dziesmas (vadītāja
Zoja Zaharova), Balvu eksotisko
deju studija “Samia” izdejoja
čigānu deju soļus (vadītāja Ilze
Leišavniece), 2017.gada 1.augustā;
-Pasākums “Laiks spēlēm”
- intelektuāla spēle “Latviešu
un krievu tautas tradīcijas un
ticības”
–
aptverot
kultūru

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

Biedrības “Radošās Idejas”
īstenotais
projekts
“Dzīvojam
kopā” (Nr.06) notiek LR Kultūras
ministrijas finansētās un biedrības
“Dienvidlatgales NVO atbalsta
centrs” īstenotās “Latgales NVO
projektu
programmas
2017”
ietvaros.
Anita Kairiša
Biedrības “Radošās Idejas”
teritoriālā struktūrvienība Balvos
valdes locekle, projekta vadītāja

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

Padalies ar saviem stāstiem un attēliem par Latgales
ainavu dārgumiem

Oktobra
izskaņā
Ainavu
ekspertu padome* ir pieņēmusi
lēmumu elektroniskajā Latvijas
ainavu dārgumu krātuvē iekļaut
50 ainavas no 5 plānošanas
reģioniem kopā, atlasot tās no 243
izvirzītajām.
No
Latgales
plānošanas
reģiona krātuvē tika iekļautas šādas
ainavas: Aglonas bazilikas ainava,
Daugavas loku ainava, Daugavpils
cietokšņa
ainava,
Latgales
krucifikss lauku ainavā (atrodās
Balvu novada Briežuciema pagasta
Bēliņos), Ludzas pilsētas ainava ar
ezeriem un pilsdrupām, Lūznavas
muižas
ainava,
Mākoņkalna
apkārtnes ainava, Rāznas ezera
ainava, Svētā Dominika Pasienes
Romas katoļu baznīcas ainava un
Zilupes senlejas ainava.
Turpmākajos mēnešos par
šīm un citu reģionu ainavām
elektroniskajā Ainavu dārgumu
krātuvē tiks apkopota informācija,
lai atspoguļotu ainavas mainību
vairāku desmitu gadu garumā
gan fotogrāfiju, gan atmiņu stāstu
veidā. Tāpēc aicinām ikvienu no

2017.gada 10.novembra līdz 2018.
gada 14.februārim tīmekļa vietnē
www.ainavudargumi.lv
iesniegt
savu atmiņu stāstu, fotoattēlus un
ierosinājumus ainavu dārgumu
saglabāšanai nākotnei.
Atmiņu stāstus par notikumiem
un zīmīgām personībām saistībā
ar ainavu dārgumiem var iesniegt
arī rokrakstā, tos ieskenējot un
sūtot uz elektroniskā pasta adresi
ainavudargumi@varam.gov.lv.
Aprakstu un fotoattēlu skenēšanā
un iesūtīšanā palīdzību varēs
saņemt arī publiskajās bibliotēkās.
No iesūtītajiem fotoattēliem,
stāstiem un ierosinājumiem 2018.
gadā tiks veidotas reģionālās
izstādes un organizētas diskusijas.
Diskusijās runās par to, kādu
Latviju vēlamies redzēt nākamajās
simtgadēs un darbiem, kas darāmi,
lai ainavu dārgumus saglabātu
nākamajām paaudzēm.
Pavisam balsošanas laikā, kas
norisinājās no 2017.gada 15.augusta
līdz 15.oktobrim, ir saņemti 45 382
balsojumi un atbalsts ir pausts
visām 243 izvirzītajām ainavām.

EAPN-Latvia cīņā pret nabadzību

No kopējā balsojuma gandrīz 40%
balsu tika atdotas tieši par Latgales
ainavu dārgumiem, par ko izsakām
pateicību ikvienam balsotājam!
*Ainavu
ekspertu
padomē
iekļauti
pārstāvji
no
Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības,
Zemkopības un Kultūras ministrijas,
Valsts
kultūras
pieminekļu
aizsardzības inspekcijas, Dabas
aizsardzības pārvaldes, Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūras,
Latvijas Nacionālās bibliotēkas,
Latvijas
Universitātes,
Latvijas
Pašvaldību savienības, Latvijas
Lielo pilsētu apvienības, Reģionālo
attīstības centru apvienības, Latvijas
Arhitektu savienības un Latvijas
Ainavu arhitektūras biedrības.
Informācijai:
Latgales Plānošanas reģiona
Projekta vadītāja
Iluta Kriškijāne
Tālr. Nr.: 65423801

Uzticība Eiropas Savienībai un
cīņai pret nabadzību ir ievērojami
samazinājusies:
dalībvalstis
nav sasniegušas
nabadzības
novēršanas mērķus, kas noteikti
Eiropas Savienības stratēģijā 2020
(palīdzēt vismaz 20 miljoniem
iedzīvotāju novērst risku nonākt
nabadzībā). Tieši pretēji – to
cilvēku skaits, kuri atrodas uz
nabadzības sliekšņa, ir palielinājies
par astoņiem miljoniem (pēc
Eurostat datiem).
Šī gada 9. un 10.novembrī
Briselē
norisinājās
16.Eiropas
konference (European Meeting
of People Experiencing Poverty PeP) par nabadzības samazināšanu
pasaulē. Kopumā konferencē
piedalījās cilvēki no 30 Eiropas
valstīm. Šajā konferencē Latviju
pārstāvēja
četri
EAPN-Latvia
delegāti: Henrihs Danusēvičs, PeP
nacionālais koordinators, Zigrīda
Priedeslaipa no EAPN-Latvia Balvu
nodaļas, Mārīte Rozentāle no
Siguldas biedrības “Aicinājums
Tev” un Kaspars Riekstiņš no
Latvijas Neredzīgo biedrības Rīgas

organizācijas.
Katrs konferences dalībnieks
nāca klajā ar savu vēstījumu,
atbilstoši savām un arī sabiedrībā
sasāpējušajām problēmām. Kā
varēja pārliecināties, visā pasaulē
problēmas ir līdzīgas, tikai katra
valsts tās risina atšķirīgi. Konferencē
dalībnieki dalījās pieredzē, kā rast
risinājumus, izsakot savas domas
un diskutējot darba grupās, lai pēc
tam sagatavotie priekšlikumi tiktu
tālāk iesniegti Eiropas institūcijām.
Konferencē
viena
no
svarīgākajam
tēmām
bija
imigrācijas jautājums un ar to
izteiktās
prasības.
Imigranti
pieprasa lielākas sociālās garantijas
tajās valstīs, kurās viņi atrodas. Otra
nozīmīga problēma, kura būtu
jārisina, ir saistīta ar personām
pēc 50 gadu vecuma, kam darba
tirgū ir ierobežotas iespējas atrast
darbu. Aktuāls ir arī jauniešu
bezdarbs, jo, pabeidzot skolu, arī
viņiem ir grūtības iesaistīties darba
tirgū. Problēmas arī ir radījuši
ātrie kredīti, jo cilvēkiem, kuriem
ir finansiālās grūtības un viņi

centušies paņemt šo kredītu, pēc
tam rodas grūtības to atmaksāt.
Divas dienas konferencē tika
pavadītas spraigā darbā, vērojot,
kā tas notiek Eiropas valstīs, un
smeļoties pieredzi turpmākajam
darbam.
Atgriežoties
Latvijā
mēs
nonācām pie secinājuma, ka arī
mums ir jārisina aktuālie jautājumi,
iesaistot valsts institūcijas. Tuvāk
ar EAPN-Latvia PeP programmām
iespējams iepazīties http://www.
eapn.lv/pep/
un http://www.
eapn.lv/arvalstis/#pep.

Sākusies Jauniešu garantijas
ziemas uzņemšana, kurā jaunieši
var pieteikties apgūt profesiju īsā
laikā un bez maksas. 2018. gada
sākumā mācības 65 darba tirgū
pieprasītās profesijās piedāvā
uzsākt 24 profesionālās izglītības
iestādes visā Latvijā. 39 profesijās
mācības notiek pusotru gadu un
pieteikšanās rit līdz 12.janvārim,
savukārt 26 profesijās mācības
ilgst gadu un tajās dokumentus var
iesniegt līdz 23.februārim.
Gan nestrādājošiem, gan
strādājošiem jauniešiem
Šī gada vasarā apstiprināja
izmaiņas
Jauniešu
garantijas
uzņemšanas
noteiskumos.
Tās paredz, ka programmā var
pieteikties nestrādājoši jaunieši
vecumā no 17 līdz 29 gadiem.
Jaunieši var būt reģistrējušies arī
Nodarbinātības valsts aģentūrā kā
darba meklētāji vai bezdarbnieki
un vienlaikus saņemt bezdarbnieka
pabalstu. Mācībām var pieteikties
arī strādājoši vai pašnodarbināti
jaunieši, taču tikai tad, ja ir vecumā

no 17 līdz 24 gadiem, kā arī var
savienot darbu ar mācībām. Šie
jaunieši var atrasties arī bērna
kopšanas atvaļinājumā, ja bērna
kopšanu var savienot ar profesijas
apguvi.
Sākotnējās
profesionālās
izglītības programmu īstenošana
Jauniešu garantijas projektā notiek
kopš 2014. gada, un šajā laikā
profesiju ieguvuši jau gandrīz 6000
absolventu. Programmā visvairāk
absolventu ir tādās profesijās
kā pavārs, lietvedis, frizieris,
grāmatvedis, konditors, apdares
darbu strādnieks, lauku īpašumu
apsaimniekotājs,
lokmetinātājs,
restorānu pakalpojumu speciālists
un SPA speciālists.
“Jauniešu garantijas profesijas
un
tajā
plānoto
uzņemto
audzēkņu skaitu katru gadu
izvēlamies sadarbībā ar darba
devējiem – Latvijas Darba devēju
konfederācijas Nozaru ekspertu
padomēm, kas ļauj sekot līdzi
tendencēm darba tirgū. Regulāra
sadarbība ar darba devējiem

un vairāk nekā trīs mēnešus
ilga prakse mācību laikā palīdz
jauniešiem atrast darbu. Mūsu
veiktās
absolventu
aptaujas
liecina, ka pusgadu pēc izlaiduma
ap 70% jauniešu strādā, un puse
no viņiem - apgūtajā profesijā,”
stāsta Valsts izglītības attīstības
aģentūras Profesionālās izglītības
projektu departamenta direktore
Elīna Purmale-Baumane.
Iespēja strādāt Latvijā sev
piemērotā profesijā
Ziemas uzņemšana var būt
iespēja tiem jauniešiem, kuri pēc
darba ārvalstīs rudenī atgriezušies
Latvijā. Pērn novembrī Linda
Mullere no Ogres bija viņu vidū,
bet jau februārī Rīgas Tūrisma un
radošās industrijas tehnikumā
uzsāka mācības friziera profesijā,
piepildot bērnības sapni. “Laiks
paskrēja ātri - vairāku mēnešu
garumā līdz praksei apguvu teoriju,
un divas reizes nedēļā praktiskajās
nodarbībās
soli
pa
solim
profesionālos knifus. Pasniedzēji
bija sava aroda meistari no

Zigrīda Priedeslaipa
EAPN PeP konferences delegāte

7.

VAS “Privatizācijas aģentūra”
izsludina izsoli
Privatizācijas
aģentūra
pārdod atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli valsts dzīvokļa
īpašumu Nr.31 Bērzpils ielā 46,
Balvos, Balvu novadā, kadastra
Nr.3801 900 0035 – sākumcena
EUR 6000,00, nodrošinājums
EUR 600,00, izsole 11.01.2018.
plkst.13:00,
pieteikšanās
līdz
28.12.2017. plkst.16:00.
Pirmpirkuma tiesīgo personu

nav. Izsoles notiek Privatizācijas
aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā
31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā
līdz pieteikuma iesniegšanai.
Izsoles
noteikumi
pieejami
www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma
apmaksa: tūlītēja samaksa vai
nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija
par apskati – 67021348, 67021413,
67021300.

Novembrī un decembrī visos
Latvijas vēsturiskajos novados
notiks pūtēju orķestru Ieskaņas
koncerti, kuros izskanēs XXVI
Vispārējo latviešu Dziesmu un
XVI Deju svētku pūtēju orķestru
Dižkoncerta programma. Pirmais
koncerts
notika
12.novembrī
Siguldā, nākošie koncerti skanēs 7.
decembrī Jelgavā (4.vidusskolā), 9.
decembrī Straupes kultūras namā,
26. decembrī Saldū un Balvu
novada Kubulu pagasta kultūras
namā.
12.novembrī Pierīgas novadu
orķestri satikās Siguldā, lai saviem
klausītājiem piedāvātu koncertu
“Rudens dabā, mūzikā, Siguldā!”.
Koncerta
programmā
tika
iekļauti Rīgai un Pierīgai veltītās
Dižkoncerta daļas skaņdarbi - Jāņa
Ivanova, Andra Riekstiņa, Gunāra
Ordelovska, Aivara Krūmiņa,
Imanta Kalniņa un Raimonda Paula
mūzika.
“Ieskaņas koncerti ir nozīmīgs
posms ceļā uz Dziesmu svētkiem,
zināmā mērā tas ir Dižkoncerta
ģenerālmēģinājums. Neraugoties
uz to, ka mums, radošai
komandai, šie koncerti ir darba
process, skatītājiem piedāvājam
pilnvērtīgus
koncertus.
Katrā
vēsturiskajā novadā plānojam
izspēlēt Dižkoncerta programmu
un
koprepertuāru.
Pierīgas
kolektīvu koncerts apliecināja
mūziķu gatavību svētkiem, deva
iespēju
izvērtēt
programmas
ritējumu,
dramaturģiju
un
kopskaņu,” stāsta pūtēju orķestru
Dižkoncerta
mākslinieciskais
vadītājs Jānis Puriņš.

Jau kopš 2003. gada, kad
tika iedibināta pūtēju orķestru
Dižkoncerta
tradīcija,
šis
notikums ik reizi pārsteidz ar
jauniem izteiksmes līdzekļiem
un kvalitatīvām inovācijām. XXVI
Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI
Deju svētku Dižkoncerts notiks
Esplanādē – vietā, kur 20. gadsimta
sākumā
izskanējuši
vairāki
Dziesmu svētku koncerti. Koncerta
programmā iekļauta tikai latviešu
komponistu
oriģinālmūzika,
aranžējumi un tautas dziesmu
apdares.
Koncertā
muzicēs
Latvijas novadu apvienotie pūtēju
orķestri, bet noslēguma daļā –
dižorķestris. Dižkoncerta radošā
grupa mākslinieciskais vadītājs
Jānis Puriņš, režisors Juris Jonelis
un scenogrāfe Austra Hauks.
XXVI
Vispārējie
latviešu
Dziesmu un XVI Deju svētki
norisināsies
Latvijas
valsts
simtgades svinību zīmē no 2018.
gada 30.jūnija līdz 8.jūlijam.
Dziesmu un deju svētkus rīko
Latvijas
Nacionālais
kultūras
centrs, atbalsta lieldraugi A/S
“Swedbank”, A/S “Latvenergo”, SIA
“Latvijas Mobilais Telefons”, kā arī
atbalstītāji SIA “Circle K Latvia” un
“Moller Auto Lidosta”.

Latvijas pūtēju orķestri piecos
ieskaņas
koncertos
atskaņos
Dziesmu un deju svētku Dižkoncerta
programmu visā Latvijā

Papildu informācija:
Inga Vasiļjeva
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu
un XVI Deju svētki
Sabiedrisko attiecību vadītāja
Inga.vasiljeva@lnkc.gov.lv,
inga.vinga@gmail.com
29276111
www.lnkc.gov.lv

Jauniešu garantijas ziemas uzņemšanā aicina bez maksas apgūt 65 profesijas
dažādiem friziersaloniem,” stāsta
Linda, kurai vēlāk piedāvāja darbu
prakses vietā, bet tagad viņa strādā
salonā “Kolonna” Jūrmalā.
Mācību sākums - 2018. janvārī
vai februārī
Lai pieteiktos apgūt kādu no
Jauniešu garantijas profesijām,
jaunietim
nepieciešama
pamatskolas, vidusskolas vai vidējā
profesionālā izglītība. Pieteikties
mācībām var arī vakarskolu
audzēkņi un ikviens, kurš iegūst
vidējo izglītību tālmācībā vai studē
nepilna laika studiju programmā
augstskolā.
Mācības Jauniešu garantijā
ļauj saņemt stipendiju no 70 līdz
115 euro mēnesī, ja jaunietis ir
sekmīgs, kā arī nepieciešamos
mācību līdzekļus, bezmaksas
vietu dienesta viesnīcā un
karjeras atbalsta pakalpojumus.
Savukārt kvalifikācijas prakses
laikā jauniešiem apmaksā ceļa
izdevumus un naktsmītni, ja
nepieciešams.
Mācības pusotru gadu ilgajās

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

programmās sāksies 15.janvārī,
savukārt gadu ilgajās programmās
- 26. februārī. Ar visām Jauniešu
garantijas profesijām, izglītības
iestādēm,
uzņemšanas
noteikumiem un priekšrocībām var
iepazīties VIAA mājaslapā: www.
viaa.gov.lv/jauniesugarantija.
Projekta Jauniešu garantija
aktivitāti “Sākotnējās profesionālās
izglītības programmu īstenošana
Jauniešu
garantijas
ietvaros”
finansē ar Eiropas Savienības
Jaunatnes
nodarbinātības
iniciatīvas un Eiropas Sociālā fonda
atbalstu, kā arī no Latvijas valsts
budžeta.
Papildu informācija:
Kristīne Keiča
VIAA Komunikācijas un
programmu publicitātes nodaļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67785461 Mob.: 28628088
e-pasts: kristine.keica@viaa.gov.lv

8.

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

Pasākumi Balvu novadā
Balvu pilsēta

2.decembrī plkst.12:00 “Mis
un Misters Balvi 2017” dalībnieku
atlase Balvu muižā.
3.decembrī
plkst.17:00
Gaismu iedegšana Balvu pilsētas
centrālajā eglē laukumā pie Balvu
Kultūras un atpūtas centra.
4.decembrī plkst.10:00
Adventes sveces iedegšana kopā
ar PII “Sienāzītis” bērniem Balvu
Sakrālās kultūras centrā.
7.decembrī plkst.18:00 “Kā
svētkiem rotāties?” Iepazīšanās
ar 19.gs. bērnu svētku tērpa
darināšanas
tradīcijām
Ziemeļlatgalē kopā ar bērnu
deju kolektīvu “Balvu vilciņš”
un meistari Ivetu Gabrāni Balvu
Novada muzejā.
8.decembrī plkst.19:00
Balvu Kultūras un atpūtas centra
teātra studijas izrāde “Notikumi ar
labām beigām” (Pēc M.Zīles stāstu
motīviem) Balvu muižā. Režisore
Inese Daukste. Bezmaksas ieeja.
8.decembrī plkst.19:00
Tikšanās ar “Katoļu Baznīcas
Vēstneša” veidotāju komandu
Balvu Sakrālās kultūras centrā.
10.decembrī
plkst.15:00
Otrā Adventa koncerts Balvu
muižā. Piedalās jauktais vokālais
ansamblis “Par to”, senioru koris
“Pīlādzis”, jauniešu vokālā studija,
sieviešu
vokālais
ansamblis
“Razdoļje”,
bērnu
dziedošā
studija “Notiņas”.
15.decembrī
plkst.18:00
Balvu Mūzikas skolas audzēkņu
koncerts “Ziemassvētkus gaidot!”
Balvu Sakrālās kultūras centrā.
17.decembrī plkst.15:00 Trešā
Adventa koncerts Balvu muižā.
Piedalās Balvu novada jauktais
koris “Mirklis”, teātra studija.
17.decembrī
plkst.16:00
Adventes
sveces
iedegšana
kopā ar Rēzeknes novada jaukto
kori “Ezerzeme” Balvu Sakrālās
kultūras centrā. Diriģenti Anda
Lipska, Ēriks Čudars, Rota Salmiņa.
25.decembrī
plkst.15:00
Ziemassvētku koncertuzvedums
“Kluso
nakšu
pieskāriens”
Balvu muižā. Koncertu sniegs
aktrise Anita Grūbe, dziedātāja
Inguna Kalniņa, komponists
Māris Lasmanis. Ieejas maksa
iepriekšpārdošanā EUR 3,00,
koncerta dienā EUR 4,00. Biļešu
iepriekšpārdošana Balvu muižā
(lietvedes kabinetā).

Balvu pagasts

1.decembrī
Balvu
pagasta
kolektīva izrāde

plkst.18:00
dramatiskā
Nora Vētra

Muižniece “Māsas” veltīta Latvijas
Valsts simtgadei. Režisore Vaira
Resne,
komponists
Kaspars
Freimanis,
scenogrāfe
Astra
Ločmele Ambarova, rekvizitores
Elita Gromova, Ludmila Buša,
gaismotājs Krišs Resnis. Bezmaksas
ieeja.
6. un 20.decembrī plkst.10:00
Garīgie dziedājumi Balvu pagasta
tautas namā.

Bērzkalnes pagasts

10.decembrī
plkst.17:00
Gaismiņu iedegšana pagasta lielajā
eglē sporta un atpūtas laukumā.

Krišjāņu pagasts

2.decembrī
plkst.17:00
Krišjāņu skolas 105 gadu jubilejas
pasākums. Reģistrācija plkst.15:30,
svinīgā
daļa
plkst.17:00.
Turpinājumā
atmiņu
kamola
ritināšana un balle. Dalība,
ziedojums EUR 3,00. Līdzi ņemiet
groziņu un labu noskaņojumu!
16.decembrī
plkst.10:00
Lielā tirgus diena Krišjāņu tautas
namā. Aicināti visi pirkt un pārdot
gribētāji!

Kubulu pagasts

2.decembrī
plkst.17:00
Balvu Kultūras un atpūtas centra
senioru deju kopas “Luste” 35
darbības gadu jubilejas koncerts
“Tie esam mēs - LUSTE!” Kubulu
Kultūras namā. Piedalās 12 draugu
kolektīvi no Igaunijas, Meņģeles,
Ogres, Ķekavas, Ludzas, Siguldas,
Krustpils, Meirāniem, Rugājiem,
Barkavas, Salacgrīvas, Rīgas.

Tilžas pagasts

2.decembrī
plkst.19:00
Vakarēšana “Tēvu tēvi laipas
meta, bērnu bērni laipotāji” Tilžas
kultūras namā. Pasākums visām
paaudzēm - strādāsim, dziedāsim,
dancosim, iesim rotaļās, minēsim
mīklas
un
mācīsimies
no
Briežuciema amatniekiem.
8.decembrī plkst.16:30
Gaismu
iedegšana
pagasta
centrālajā eglē Tilžas tirgus
laukumā.

Vectilžas pagasts

10.decembrī plkst. 19:00
Ģimenes vakarēšana “Gaidot
ziemu un svētkus” Vectilžas Sporta
atpūtas centrā.

Skatāmas izstādes:
Balvu pilsētā

−
Balvu Novada muzejā
skatāma stikla mākslinieces Ingas
Salmiņas un koktēlnieka Jāņa
Ziemeļa izstāde “Gaismas laiks”.
−
Balvu
Centrālajā
bibliotēkā
skatāma
Anneles
Slišānes
izstāde
“¼ no
#100dečiLatvijai”.

Deju kolektīvam “Luste” – 35!

Svētku pasākumā, kurš notiks
šī gada 2.decembrī plkst.17:00
Kubulu kultūras namā, mīļi aicināti
piedalīties visi bijušie kolektīva
vadītāji un dejotāji. Mēs Jūs ļoti
gaidīsim!
Senioru deju kolektīvs “LUSTE”
Balvu Kultūras un atpūtas centrā
darbojas 35 gadus – kopš 1982.
gada, kad, absolvējot Rīgas
Kultūras koledžu un gatavojot savu
diplomdarbu, kolektīvu izveidoja
Maruta Žmuida.
Laikā no 1984.gada līdz 2010.
gada augustam kopas vadītāja bija
Valentīna Grahoļska, šobrīd Inta
Sleža. Kolektīvā ir 22 dalībnieki.

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

Senioru deju kopa “Luste”
piedalās Balvu novada un pilsētas
pasākumos, regulāri ir Latvijas
Vispārējo Dziesmu un deju svētku
un Senioru Deju svētku dalībnieki.
Tradicionāli sarīkojumi, uz
kuriem dodas deju kopa “Luste”,
ir LUSTU salidojumi. Šajos
sarīkojumos piedalās kolektīvi,
kuru nosaukumā ir vārds “luste”.
2011.gadā “Lustu salidojums” tika
organizēts Balvos.
Deju kopai “Luste” ir draugu
kolektīvi - Jēkabpilī “Krustpilietis”,
Gulbenē “Apinītis”, Saulkrastos
“Saulgrieži”, Jūrmalā “Ābelīte”,
Ķekavā “Sidrabaine”, Salacgrīvā
Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

−
Balvu
Centrālajā
bibliotēkā skatāma Balvu Mākslas
skolas audzēkņu izstāde “Vilnas
pārvērtības”,
skolotāja
Līga
Podkovirina.
−
Balvu
Evaņģēliski
luteriskajā baznīcā skatāma Balvu
Mākslas skolas audzēkņu darbu
izstāde “Lutera roze”.
−
Balvu
novada
pašvaldības Sociālā dienesta
3.stāva zālē skatāma Latvijas
neredzīgo
biedrības
Balvu
nodaļas dalībnieku mākslas darbu
izstāde “Tumsai ir krāsas”. Mākslas
pedagogs Olga Reče.
−
Balvu Sakrālās kultūras
centrā skatāma Gata Pladara foto
izstāde “Medžugorje manām
acīm”.
−
Balvu
novada
pašvaldībā skatāms Balvu Mākslas
skolas audzēkņu vides objektspētījums par Latvijas mākslinieku
daiļradi “Mākslas kubi” un Balvu
Mākslas skolas audzēkņu vasaras
prakses darbi “Krāsas gadalaikos”,
skolotāja Lana Ceplīte.
−
Ā.Baranovskas
doktorāta telpās skatāmi Balvu
Mākslas skolas 3.klašu audzēkņu
vasaras prakses darbi, skolotāja
Anita Kairiša un Dace Logina.
−
Balvu Mākslas skolas
Izstāžu zālē un telpās skatāmi
Balvu Mākslas skolas audzēkņu
vasaras mācību plenēru darbi.

Balvu pagastā

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

Briežuciema pagastā

Briežuciema
pagasta
bibliotēkā
skatāma
Ināras
Circenes rokdarbu izstāde.

Krišjāņu pagastā

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

Lazdulejas pagastā

Lazdulejas pagasta saietu
namā
skatāma
Briežuciema
rokdarbnieču darbu izstāde.

Kubulu pagastā

Kubulu pagasta Kultūras namā
skatāma fotoizstāde “Latvijas
dabas spēks un skaistums”,
projekta “Loba doba Zīmeļlatgolā
jeb atklāj dabas pētnieku sevī!”
ietvaros.

Vīksnas pagastā

Vīksnas Tautas namā skatāma
Daces
un
Modra
Teilānu
fotoizstāde “Atspulgi”.

“Saiva”. Jubilejas sarīkojumā “Tie
esam mēs – LUSTE!” kopā lustēsies
13 senioru deju kolektīvi.
2017.gada Valsts deju skatē
deju
kopa
“Luste”
ieguva
Augstākās pakāpes diplomu ar
46,2 punktiem. Iepriekšējā sezonā
kolektīvs daudz koncertēja, kā
arī piedalījās festivālā “Saivas
jampadracis”
Salacgrīvā,
XXI
Senioru dienā “Četri vēji” Ventspilī,
deju kopas “Ogrēnietis” koncertā
“Pa zaru zariem, pa lapu lapām”
Ogrē, “Zelta rudens sadancī” Rīgā
“Ziemeļblāzmā”.

Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 5000 eksemplāri
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