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LR Neatkarības atjaunošanai un A.Rimovičam veltītie pasākumi Balvos

Balvu Novada muzejā izstāde būs skatāma līdz pat 30.augustam.
Šīs ēkas viņš izīrēja dažādiem
tirgotājiem un amatniekiem.
Tādu māju viņš uzcēla daudz.
Līdz ar to iedzīvotāju skaits
Balvos kļuva lielāks.
Izstādes atklāšanā Balvu
novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Aigars Pušpurs
pateicās visiem, kuri iesaistījušies
tās tapšanā, un teica: “Mums
varbūt nebija iespēja Antonu
Rimoviču pazīt kā garīdznieku,
bet tagad mums ir iespēja iepazīt
viņa darbus.”
“Šī izstādes atklāšana ir kā
vēstures stunda,” tā, uzrunājot
klātesošos, teica Balvu Romas
katoļu draudzes prāvests Mārtiņš

Klušs. “Mēs Latvijas simtgadē
esam aicināti iepazīt sava
novada, pilsētas un valsts vēsturi.
Šis ir tas laiks, kad mēs varētu
no jauna ielūkoties pagājušajos
simts gados un saprast, cik lielas
mums ir kultūras, ticības un
mākslinieciskās vērtības, un, caur
šīm lietām iepazīstot A.Rimoviču,
mēs varam secināt, kāds viņš ir
bijis kā draudzes prāvests savā
kalpojuma vietā, ko viņš ir darījis,
kā rūpējies par cilvēku garīgo
dzīvi un kā ar saviem talantiem
un savu uzņēmību pulcinājis
ap sevi cilvēkus. To mēs varam
lasīt vēstures hroniskās, bet no
viņa mēs varētu paņemt, ko arī

es jums novēlu, – uzdrīkstēties,
nebaidīties, iet uz priekšu un
kalpot ar sirdi un dvēseli!”
Pārstāve no Lietuvas “Aušros”
muzeja Virginija Šiukščienė savā
uzrunā atgādināja, ka šogad
Antona Rimoviča darbi ceļo
pa šo pusi – Preiļiem, Rēzekni,
Balviem, kur tie ir radīti, un
arī pie cilvēkiem, kuriem tie
ir radīti. Balvi ir tā vieta, kur
prāvests saprata, ka no koka var
uztaisīt skaistas lietas, mākslas
darbus, un šie darbi var kalpot kā
Dievam, tā cilvēkam, jo visa viņa
dzīve bija kalpojums Dievam un
cilvēkam.”
Pēc
3.maija
izstādes

Foto autore Tatjana Vinogradova.

2018.gads ir zīmīgs ar
Latvijas simtgadi, bet Balvos
tas ir dubultnozīmīgs, jo šajā
gadā pilsētai aprit 90 gadi. Tieši
tāpēc šogad īpaša uzmanība tiek
pievērsta Antonam Rimovičam
– prāvestam un koktēlniekam,
kurš uzskatāms par Balvu miesta
dibinātāju.
3.maijā
Balvu
Novada
muzejā tika atklāta izstāde
“Antons Rimovičs: Dievam un
cilvēkam”. Šajā izstādē, kura
tapusi sadarbībā ar “Aušros”
muzeju Šauļos un Rundāles
pils muzeju, ir skatāmi 132
A.Rimoviča
koktēlniecības
darbi. Viņš ir atstājis ļoti vērtīgu
sakrālās mākslas mantojumu
vairākās Latgales baznīcās, kurās
kalpojis. Pēc savas nāves prāvests
apmēram 300 darbus novēlēja
savai
dzimtenei
Lietuvai.
Diemžēl daudzi A.Rimoviča
veidotie darbi ir izzuduši, tikuši
sabojāti, taču daļa joprojām ir
saglabājusies.
Atskatoties vēsturē - 1897.
gadā, kad A.Rimoviču iecēla par
prāvestu Balvu draudzē, viņa
neatliekamākais uzdevums bija
senā dievnama sakārtošana. Tika
veikti plaši remontdarbi – koka
grīdas vietā ielikta akmens flīžu
grīda, izlabots vidējā kupola
jumts, uzlikts jauns dzelzs
krusts, ielikts jauns dievgalds,
kas izgatavots no Romūkstu upē
izvilktā ozola. Sākot jau ar 1902.
gadu, pamazām apkārt Balvu
baznīcai sāka veidoties Balvu
miests, jo līdz šim apkārt baznīcai
bijuši tikai labības tīrumi, bet
centrs atradies Verpuļevas sādžā.
Prāvests iepirka no apkārtnes
iedzīvotājiem mājas, tās nojauca
un pārbūvēja uz baznīcas zemes.

Attēlā no kreisās: Rēzeknes-Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis un Šauļu bīskaps Eugenius Bartulis.
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Balvu Centrālā bibliotēka
realizēs 2 Latgales kultūras
programmas projektus
Balvu Centrālā bibliotēka
saņēmusi
novērtējumu
un
finansiālu atbalstu divu Latgales
kultūras programmas projektu
īstenošanai.
Projekts “Muna izviele - muna
breiveiba. Lektorijs Zīmeļlatgolys
kulturys i izgleiteibys darbenīkim”
– EUR 462,00.
Projekts “Brīvības ielas stāsts”
– EUR 800,00.
Balvu Centrālās bibliotēkas
kolektīvs priecājas par sniegto
finansiālo atbalstu un iespējām
īstenot savas ieceres!

Atvērto durvju diena Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas
dienestā
Atzīmējot Ugunsdzēsēju un
glābēju dienu un ugunsdzēsības
Latvijā 153.gadadienu, Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas
dienests (VUGD) jau septīto
gadu pēc kārtas 17.maijā rīkos
Atvērto durvju dienu visās
VUGD daļās un posteņos, kā
arī Ugunsdrošības un civilās
aizsardzības koledžas Praktisko
mācību nodaļā.
Atvērto
durvju
dienas
ietvaros 17.maijā no plkst.10:00
līdz 19:00 VUGD aicina ikvienu
interesentu nākt ciemos pie
ugunsdzēsējiem glābējiem visā
Latvijā!
Kontaktinformācija: Balvu
daļa - Uldis Keišs, Ezera iela
37, Balvi, T:29450155; Tilžas
postenis - Raivis Bondars, Raiņa
iela 21, Tilža, T:26611848.

Mobilais mamogrāfs
Sievietes tiek aicinātas veikt
krūšu izmeklējumus tuvāk savai
dzīvesvietai - Veselības Centrs 4
mobilajā mamogrāfā, kas Balvos
(Sporta ielā 1, blakus tirgus
laukumam) ieradīsies 29.maijā.
Uz mamogrāfa pārbaudi
izbrauc TIKAI pēc iepriekšēja
pieraksta!
• Sievietēm,
kuras
ir
saņēmušas uzaicinājuma vēstuli
no Nacionālā veselības dienesta
Valsts skrīninga programmas ietvaros izmeklējums ir bez maksas
(uzaicinājuma vēstule ir derīga 2
gadus kopš iesūtīšanas datuma).
• Ar ģimenes ārsta vai
ārstējoša ārsta norīkojumu,
kuram NAV līgumattiecību ar
Nacionālo veselības dienestu PAR MAKSU.
Pieraksts notiek pa telefonu
27866655 (lūgums iepriekš
sagatavot personas kodu un
tālruņa numuru).
Sīkāka
informācija
www.mamografija.lv vai uz
e-pastu info@mamografija.lv

Iedzīvotājus uzrunāja arī
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Aigars Pušpurs,
kurš tiem vēlēja senču sīkstumu
un spēku, kas viņiem bija izcīnot
mūsu brīvību tajos tālajos gados.
Viņš arī aicināja padomāt: “Lai
ar gaišo garu apveltītais Antona
Rimoviča, gan kā prāvesta, gan
kā koktēlnieka, talants ik pa
reizei izraisa pārdomas par to,
ka ikviens var kaut ko sasniegt
un izdarīt gan savas pilsētas, gan
novada, gan Latvijas labā. Lai tā ir
kā norāde, ka ar gaišām domām
un darbiem mēs varam panākt
daudz.” Domes priekšsēdētājs
arī pateicās ikvienam, kurš
ieguldīja darbu, lai taptu šāds
skvērs, piemineklis, lai būtu
šāds pasākums un vēlēja, lai
šie svētki un skvēra atklāšana
paliek ilgā, ilgā atmiņā. Īpašs
paldies tika teikts projektētājam,
māksliniekam Andrejam Ģelzim
un
pieminekļa
tēlniekam
Vitālijam Peļņam. Būvdarbus
veica uzņēmums SIA “5V”.
Svēto
Misi
un
skvēra
atklāšanas pasākumu apmeklēja
arī zemkopības ministrs Jānis
Dūklavs, kurš atzina, ka ir prieks
piedalīties pasākumā, kurā tiek
godināts cienījams garīdznieks,

Foto autore Tatjana Vinogradova.

atklāšanas pasākuma svētki
turpinājās arī 4.maijā. Latvijas
Republikas
Neatkarības
atjaunošanas diena iesākās ar
Svēto Misi Balvu Romas katoļu
baznīcā, uz kuru bija ieradušies
ne tikai vietējie iedzīvotāji, bet
arī tuvāki un tālāki viesi, tai skaitā
arī no Lietuvas. Tika atzīmēta
gan neatkarības atjaunošanas
gadadiena, gan atklāts skvērs un
piemineklis par godu Antonam
Rimovičam.
Rēzeknes-Aglonas
diecēzes bīskaps Jānis Bulis
uzrunā pieminēja gan brīvības
nozīmīgumu,
gan
ielūkojās
pagātnē – 1990.gada 4.maija
notikumos, kas radīja būtiskas
pārmaiņas sabiedrības dzīvē.
“Mums nepietiek tikai ar brīvības
iegūšanu. Īpaši mūsdienās mēs
apzināmies, ka ir nepieciešams šo
iegūto brīvību sargāt un rūpēties
par to kā par sveces liesmu, kas
jebkurā brīdī, uzpūšot vējiem,
var apdzist. Tāpat var gadīties

Pasākuma laikā tautumeitas ienesa karogu, lai tas ik dienu plīvotu jaunajā skvērā.

Pasākumā piedalījās ne tikai vietējie iedzīvotāji, bet arī tuvāki un tālāki viesi, tai skaitā arī no Lietuvas.

Foto autore Tatjana Vinogradova.

Viesi no Lietuvas Balvu Romas
katoļu draudzei dāvināja koka
skulptūru.

ar mūsu brīvību, tāpēc mums ir
jābūt modriem, jābūt gudriem,
jācer uz Dieva palīdzību.
Šīs dienas svētki - Latvijas
Republikas
Neatkarības
deklarācijas
pasludināšanas
gadadiena
modina
mūsos
pārdomas par ļoti svarīgām
vērtībām – par mūsu tautas
brīvību, par katra atsevišķa
cilvēka iekšējo un ārējo brīvību,”
teic J.Bulis.
Pēc Svētās Mises notika
skvēra un pieminekļa atklāšanas
pasākums, kas iesākās ar
tautas pūtēju orķestra “Balvi”
priekšnesumu, diriģents Egons
Salmanis. Muzikālu piepildījumu
radīja arī Balvu Kultūras un
atpūtas centra koris “Mirklis”,
diriģents Uldis Kokars, taču pēc
tam, ielūkodamies vēstures
lappusēs, prāvests Mārtiņš Klušs
teica uzrunu: “Šodien, atklājot
šo skvēru, svinot valsts svētkus,
varētu sacīt, ka Balvu draudzē
garajā gadu ritējumā ir kalpojuši
ļoti daudzi un izcili prāvesti.
Kāds varbūt šodien noteikti var
pavaicāt, kādēļ tieši prāvestu
Antonu Rimoviču mēs pieminam
īpašā veidā? Jo arī daudzi citi
prāvesti ir kalpojuši, veltījuši
savu dzīvi Dievam, cilvēkiem
un draudzei. Atbilde ir ļoti
vienkārša un reizē ļoti piepildīta
- viņam līdzīga personība nav
zināma Latvijas un Lietuvas
katoliskajā sabiedrībā. Antons
Rimovičs dzimis Lietuvas Šauļu
apriņķa Šakinas draudzē, visu
mūžu par to sapņojis, tomēr visu
mūžu kalpojis Latvijas draudzēs
– Vārkavā, Līvānos, Dukstigalā,
Andrupenē un citviet, bet
visilgāk, no 1897.gada līdz 1914.
gadam, lielajā Balvu draudzē.
Jāatzīmē, ka tajā laikā nebija ne
Rugāju, ne Šķilbēnu, ne Tilžas
draudžu. Kalpodams Balvos,
prāvests
Antons
Rimovičs
ļoti daudz darīja baznīcas
sakārtošanā. Tieši Balvos sāka
nopietni nodarboties ar koka
griešanas mākslu, kurai, tāpat kā
Dievam, palika uzticīgs līdz pat
kapa malai.”

Foto autore Tatjana Vinogradova.
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Kā piemiņas velte no pasākuma tika izveidota pieminekļa miniatūra.
koktēlnieks Antons Rimovičs.
Viņš ir bijis cilvēks, kas lielā
mērā ir uzsācis darbības pie tā,
lai šodien būtu Balvi. Runājot
par neatkarība atjaunošanu, arī
J.Dūklavs atskatījās vēsturē: “Ir
pagājuši 28 gadi. Ir bijuši dažādi
notikumi mūsu valsts dzīvē –
varam ar daudz ko palielīties, par
daudz ko priecāties, bet ir daudz
darba, lai mēs tiešām justos, ka
mēs esam brīvi, pārtikuši, labi
organizēti cilvēki brīvajā Latvijā.
Mums šogad priekšā ir ļoti
nozīmīga valsts gadskārta – tie ir
mūsu 100 gadi, un es domāju, ka
jūs ar šo pieminekli, skvēru esat
ienesuši lielu artavu šo svētku
sagaidīšanā un tālākā svinēšanā.
Lai jums veicas darbos, lai jūs
ar labiem darbiem, skaidru sirdi
sagaidiet katru dienu un mūsu
valsts simtgadi.”
Skvēra tapšanā finansiāli
nozīmīgu ieguldījumu veica
Nacionālā apvienība, tāpēc
pasākumā
piedalījās
un
iedzīvotājus uzrunāja arī Saeimas
deputāte Inese Laizāne: “Mēs
šodien esam uz unikāla laika
sliekšņa, jo varam skatīties 100
gadus atpakaļ, bet mūsu rokās
ir tas, kādi būs nākamie 100
Latvijas gadi. Ir brīnišķīga apziņa,
ka šeit ir skvērs, piemiņas vieta
prāvestam, kurš atļāvās domāt,
sapņot un pieņemt lēmumus.
Mums katram ir jāmācās no
Antona Rimoviča būt atbildīgiem
un pieņemt lēmumus. Es šodien
jūtos ļoti lepna, ka Nacionālā
apvienība varēja atbalstīt šī
notikuma īstenošanu, lai Balvos
būtu šāds skvērs.”
Ar savu klātbūtni pasākumu
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bija pagodinājuši vairāki viesi no
Lietuvas. Jo īpaši jābūt lepniem
par to, ka Balvos viesojās Šauļu
bīskaps Eugenius Bartulis, kurš
pastāstīja par savām sajūtām
un Antona Rimoviča dzīves
gājumu: “Mīļie svētku dalībnieki,
esat sveicināti šajā svinīgajā
un saviļņojušajā dienā. Antons
Rimovičs uzauga Šauļos un
lūdzās krāšņajā pilsētas baznīcā,
taču šajā laikā zēns droši
vien nenojauta pa kādu ceļu
Dievs viņu ved. Ģimnāzijā vēl
neizpaudās viņa spējas mākslai,
un varbūt tā arī nekad nebūtu
atklājušās, ja viņš nebūtu nosūtīts
no Pēterpils garīgā semināra uz
Latviju, ja nebūtu pārcelšanās uz
Balvu draudzi, kuras baznīcu bija
nepieciešams remontēt.”
Prāvests Antons Rimovičs
vēlējies tikt apglabāts Rozu
kapos Balvos, kur atdusas viņa
māte, tomēr sanāca tā, ka viņš
tika apglabāts Rubeņu Svētā
Pētera un Pāvila Romas katoļu
draudzes baznīcas dārzā.
Uz skvērā esošā pieminekļa
stāv rakstīts “Latgolai poša Dīva
syuteits. Leitovīts, kurs vysu myužu
sapņōja par Leitovu, bet nūkolpōja
Latvijai. Mōkslinīks, kurs atstōjis
vērteigu
sakralōs
mōkslas
montōjumu vairōkōs Latgolas
bazneicōs. Teik saukts par Bolvu
mīsta dybynōtōju.” Ja vēl neesat
paspējuši, tad aicinām apskatīt
jauno Balvu pilsētas skvēru, kas
atrodas Ezera ielā 22, blakus
Balvu Sakrālās kultūras centram,
kā arī atgādinām, ka viņa darbus
Balvu Novada muzeja izstādē
varēs apskatīt visu vasaru.
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iesaistīto pašvaldību pārstāvji
pasākumā “Nāc un piedalies!”,
kura
formāts
šogad
bija
nedaudz citādāks, jo pasākums
norisinājās
programmas
“Erasmus+: Jaunatne darbībā”
projekta
Nr.
2017-1-LV02KA347-001627 “Help!” ietvaros,
un uz to bija ieradies Rīgas
Stradiņa universitātes lektors,
programmas “Politika un politiskā
komunikācija” vadītājs Mārtiņš
Daugulis, lai novadītu lekciju
un kritiskās domāšanas treniņu.
Pasākumā piedalījās 78 jaunieši
un jaunatnes sfēras darbinieki
no Viļakas, Balvu, Gulbenes
un Alūksnes novadiem. Balvu
novada pārstāvji, 10 cilvēku
sastāvā, piedalījās aktivitātes
un guva jaunu pieredzi, kas
mudināja
aizdomāties
par
aktuāliem jautājumiem, saistībā
ar sociālā tīkla portāla Facebook
skandālu, un par informācijas
pieejamību internetā saistībā ar
katru no mums.
Pirmajā
daļā
Mārtiņš
Daugulis atraktīvi stāstīja par
jauniešiem pieejamu informatīvo
vidi - 21.gadsimta informatīvās
vides ietekmi uz politisko un
sabiedrisko līdzdalību. Interesanti
bija izzināt un aizdomāties par
mūsdienu cilvēka digitālajiem
pirkstu nospiedumiem interneta
vidē un sociālajos tīklos, kā
dzīvojam pašu veidotā patikas
realitātē, kā iespējams manipulēt
ar informāciju un kā tas vēsturiski
attīstījies.
Pasākuma otrās daļas tēma
bija kritiskā domāšana un
stratēģiskā komunikācija jauniešu
darbam sabiedrības iesaistē -

Foto no BBJC arhīva.

Balvu novada pārstāvji piedalās pasākumā “Nāc un Balvu Profesionālās un vispār
piedalies 2018!”
izglītojošās vidusskolas izglīto
Projekta “Help!” aktivitātes
jamie dodas uz Dāniju
turpinās - Viļakā tikās visi projektā

Balvu Bērnu un jauniešu komanda kopā ar Mārtiņu Dauguli.
kritiskā domāšana kā instruments
un stratēģiskās komunikācijas
rīki jaunatnes politikas piegādei
sabiedrībai.
Lai jauniegūtās teorētiskās
zināšanas pielietotu praktiski,
notika aplūkoto instrumentu
simulācijas spēle, uzrunājot
dažādas Latvijas sabiedrības
grupas un institūcijas, jaunieši
dalījās grupās, un katrai no tām
bija jāprot pārliecināt savās
interesēs noteiktu sabiedrības
daļu, sagatavojot tai atbilstošu
vēstījumu, izprotot šī vēstījuma
satura nozīmīgumu, kas ir
liels izaicinājums sava mērķa
sasniegšanā gan jauniešiem, gan
ikvienam cilvēkam. Ar uzdevumu
tikuši galā, jaunieši pārliecinājās,
ka tas ir interesants un aizraujošs
process, kuram jāprot rast pieeja,
izzinot un apzinoties attiecīgās
mērķauditorijas
īpatnības,

intereses un prioritātes.
Pēc
pasākuma
jaunieši
atzina, ka ir noderīgi ieklausīties
pieredzes bagātā cilvēkā, kurš
prot aizraujoši un jauniešiem
interesanti
pastāstīt
par
nopietnām
un
sabiedrībā
aktuālām
tēmām.
Jaunieši
tika ieguvuši jaunas zināšanas
un pirms tam nedzirdētu
informāciju, kura lika aizdomāties
par viņu rīcību interneta vidē,
pat to, kā efektīvāk panākt sev
vēlamo rezultātu pat šķietami
neatrisināmās situācijās. Tāpat
aktivitātes lika analizēt dažādu
sabiedrības locekļu pozīciju un
skatupunktu konkrētās situācijās,
kas noteikti būs noderīgi īstenojot
jauniešu idejas.
Madara Jeromāne
Viļakas novada
jaunatnes lietu speciāliste

“Projekts Nr. 2017-1-LV02-KA347-001627 “Help!” tika finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”,
kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi
autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.”

Nordplus Junior projekta
“Inovatīvas metodes valodu
un
kultūras
mācīšanā”
ietvaros aprīļa vidū desmit
Balvu
Profesionālās
un
vispārizglītojošās vidusskolas
izglītojamie kopā ar angļu
valodas
skolotāju
Inesi
Circeni devās vizītē uz Hårslev
Efterskole Dānijā. Efterskole ir
privāta internātskola, kurā par
maksu var mācīties skolēni,
kuri ieguvuši pamatizglītību
un vēl nav izdarījuši izvēli par
savu turpmāko izglītību. Šāda
veida skolās var mācīties vienu
vai divus gadus, apgūstot
vispārējos mācību priekšmetus,
kā arī padziļināti attīstot sevi
mākslas, mūzikas vai sporta
jomās.
Vizīte sākās ar skolas apskati
un spēlēm, kurās projekta
dalībnieki viens otru vairāk
iepazina. Vakarā visas skolas
kolektīvs, ieskaitot projekta
dalībniekus, iesaistījās stompa
nodarbībā – ritmiskas mūzikas
radīšanā, izmantojot sadzīves
priekšmetus.
Otrdien
katra
projekta
dalībvalsts
iepazīstināja
ar
savas valsts vēsturi, simboliem
un
vienkāršiem
valodas
lietojuma likumiem. Pēc tam
sekoja nodarbības, kurās bija
iespēja iemācīties izveidot
vienkāršus
teikumus
dāņu
valodā. Pēcpusdienā devāmies
uz Trelleborgu, lai apmeklētu
Vikingu brīvdabas muzeju,
kurā apskatījām senu Vikingu
cietoksni
un
piedalījāmies
izglītojošās muzeja aktivitātēs maizes cepšanā uz ugunskura,
rotu darināšanā un šaušanā ar
loku.

Trešdien
devāmies
iepazīt Dānijas galvaspilsētu
Kopenhāgenu.
Sākām
ar
mazās nāriņas statujas apskati,
pie kuras jau pulcējās pūļi
ar tūristiem. Tālāk devāmies
uz karaliskās pils laukumu,
kur soļoja karaliskā sardze,
kā arī mastos uzvilktie karogi
liecināja, ka tajā brīdī pilī
atradās pati karaliskā ģimene.
Tā kā Kopenhāgena ir ostas
pilsēta ar daudziem kanāliem,
izmantojām iespēju doties
stundu garā laivu tūrē, kuras
laikā gids pastāstīja daudz
interesantu faktu par šīs pilsētas
vēsturi un nozīmīgākajām ēkām.
Dānijā pavasaris bija iestājies
ātrāk nekā Latvijā, tāpēc pilsētas
parkos jau varēja baudīt krāšņus
tulpju, narcišu un citu pavasara
puķu apstādījumus.
Ceturtdienu
pavadījām
skolā cītīgi strādājot pie
projekta
aktivitātēm
un
apgūstot dāņu valodu, lai varētu
pastāstīt dāņu rakstnieka Hansa
Kristiana Andersena pasaku
“Ķēniņa jaunās drēbes” dāņu
valodā. Sadarbojoties latviešu,
lietuviešu un dāņu skolēniem,
tika pabeigta vārdnīca ar 1000
biežāk lietotajiem vārdiem visās
projekta dalībvalstu valodās.
Pēcpusdienā
visi
projekta
dalībnieki tika aicināti dejot
dāņu tautiskās dejas.
Tā nedēļa bija paskrējusi, un
piektdien ceļš jau veda mājup,
lai tur atgrieztos ar daudz
jauniem iespaidiem.
Inese Circene
Balvu Profesionālās un
vispārizglītojošās vidusskolas
angļu valodas skolotāja

Foto no IKS pārvaldes arhīva.

Skolēni darbojas ar ādu

Bērni izmanto iespēju darboties pašiem – top
individualizēts piekariņš.

Aprīļa mēnesī, projekta “Karjeras
atbalsts vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs” ietvaros, Stacijas
pamatskolas un Vīksnas filiāles, kā arī
Bērzpils vidusskolas un Krišjāņu filiāles
1.-4.klašu skolēniem bija iespēja iepazīt
ādas apstrādes amata meistara darbu
un pašiem izmēģināt apgūt dažas šī
amata prasmes. Nodarbības vadīja ādas
apstrādes meistars Andris Ločmelis no
Briežuciema pagasta.
Andris ir pabeidzis Briežuciema
pamatskolu, Balvu Profesionālo un
vispārizglītojošo vidusskolu, iegūstot zeļļa
diplomu galdniecībā. Mācības Andris
turpinājis
Latvijas
Lauksaimniecības
universitātē, bet jau apgūstot mērniecību.
Kādu laiku strādājis par galdnieku Rīgā.
Andri vairāk saistījusi dzīve laukos, tāpēc
arī ir atgriezies savās dzimtajās mājās.
Kā strādāt ar ādu, Andris ir apguvis
pašmācības ceļā. Jostas, naudas makus,
piekariņus, somas un daudzus citus

priekšmetus meistars izgatavo pēc
individuāla pasūtījuma. Kaut arī ādas
izstrādājumiem ir samērā liela pašizmaksa,
pasūtījumi ir, atzīst Andris. Viņa darbus var
aplūkot facebook.com lapā “Leatherely”.
Bērniem bija iespēja arī klātienē aplūkot
dažus no tiem.
Kopīgi tika noskaidrots, ko var
izgatavot no ādas, kādu ādu apstrādā un
izmanto dažādu priekšmetu izgatavošanai.
Nodarbības gaitā, darbojoties ar dažādiem
ādas apstrādes darbarīkiem, skolēni
izgatavoja katrs sev piekariņu, uz kura tika

iespiests vārds. Kā secināja paši skolēni,
darbojoties ar ādu, nepieciešams būt
labā fiziskā formā, jo vajag daudz spēka.
Ar lielu interesi piekariņu izgatavošanā
iesaistījās gan zēni, gan meitenes.
Paldies meistaram Andrim par
atsaucību un interesantu nodarbību
vadīšanu!
Lidija Ločmele
Balvu novada Izglītības, Kultūras un
sporta (IKS) pārvaldes
pedagogs - karjeras konsultante

Aktivitāte tika īstenota programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta
mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības
iestādēs" projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības
iestādēs” ietvaros

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

4.

“Balvu Novada Ziņas”, 2018.gada 10.maijs

Bibliotēkas naktī tiek iedzīvināta Ojāra Vācieša dzeja
sev tuvam vai sen nesatiktam
cilvēkam, kurš to vēlāk saņems pa
pastu. Kopā ar pulksteņmeistaru
Leonu Belku varēja izlasīt dzejoli
“Pareizs laiks”, apskatot, kas
pulkstenim vēderā, un kā tie
zobratiņi tur darbojas. Turpretim,
iepazīstot dzejoli “Zivs” un
atklājot makšķerēšanas sezonu
ar Ēriku Tuču un Aldi Voitu,
varēja iepazīt inventāru un
saņemt instrukcijas, lai tiktu pie
iecerētā loma, kā arī atpazīt zivis
un noskaidrot makšķerēšanas
noteikumus.
Ar dzejoli “Tūristu nācija”
notika
iesildīšanās
tūrisma
sezonai. Bija aktīva darbošanās
organizācijas “Latvijas kristīgie
skauti un gaidas” pārstāvju
vadībā imitētā skautu nometnē.
Apmeklētājiem bija pieejami
arī jaunākie tūrisma bukleti,
kā arī informācija par gaidu un

skautu kustību, par ko pastāstīja
kristīgo skautu un gaidu kustības
koordinators Latvijā - prāvests
Staņislavs Prikulis, un skautu
un gaidu organizācijas draugs prāvests Guntars Skutelis. Paralēli
interesenti tika aicināti piedalīties
erudīcijas spēlē “Viss ir tepat”.
Un tam visam pa vidu vēl bija
iespēja minēt krustvārdu mīklas,
skatīties
multfilmas,
iepazīt
Braila rakstību un lasīšanu, kā
arī spēlēt mēmo šovu, kurā
bija jāatmin kāds no O.Vācieša
dzejoļiem, kurš pēc tam visiem
klātesošajiem bija skaļi jānolasa.
Arī
skvērā
iepretim
bibliotēkai visu laiku notika
aktīva darbošanās, jo tradicionāli
orientēšanās
uzdevumus
skriešanai un domāšanai bija
sagatavojusi biedrība “Pro.ini.”
un Aigars Andersons.
Lai arī dažiem šī bija pirmā

Baltā galdauta svētki Bērzpils vidusskolā
ēdamzālē gaidīja ar baltu galdu
klātais svētku galds.
Direktore I.Stepāne visiem
vēlēja savu Tēvzemi godāt un mīlēt

Ilona Stepāne
Bērzpils vidusskolas direktore

Bērzpils vidusskolas kolektīvs pie balti klātajiem galdiem.

Uz
tikšanos
nākamgad
“Bibliotēku naktī 2019”!
Iluta Mežule
Balvu novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Kā ik gadu, arī šajā reizē viena no iecienītākajām aktivitātēm bija
orientēšanās Balvu skvērā.

Baltā galdauta
pamatskolā

kā svētkos, tā arī ikdienā.

Foto no Bērzpils vidusskolas arhīva.

3. maijā Bērzpils vidusskolā
notika Baltā galdauta svētku
svinības.
Skolēnu parlaments šajā dienā
skolā organizēja pasākumu “Spēka
zīmes”. Katram klases kolektīvam,
gatavojoties pasākumam, kā spēka
zīme bija jāizvēlas un jāizgatavo
kāda no latviešu rakstu zīmēm.
Ņemot vērā zīmes simbolisko
nozīmi, kā savu spēka zīmi klašu
kolektīvi bija izvēlējušies un no
dažāda materiāla izgatavojuši:
Ausekli, Zalkti, Jumi, Māras krustu,
Austras koku un Zvaigzni.
Pēc spēka zīmju prezentēšanas,
skolēni kopā ar pedagogiem
devās uz Bērzpils pagasta centru,
kur nolika ziedus un svecītes pie
Brīvības cīņu dalībniekiem veltītā
pieminekļa.
Pasākuma noslēgumā skolēnus,
pedagogus un darbiniekus skolas

iepazīšanās ar bibliotēku, dažiem
kārtējais tās apmeklējums, bet tik
un tā vakara stundas bibliotēkā
pagāja nemanot.

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

Bibliotēkas naktī, 27.aprīlī,
Balvu
Centrālajā
bibliotēkā
tika aicināti kā lieli, tā mazi, lai
kopā svinētu Ojāra Vācieša 85
gadu jubileju, iepazīstoties ar
dzejnieka dzejoļiem mazliet
neparastā veidā.
Iedzīvinot
un
atgādinot
O.Vācieša dzeju, šajā vakarā
varēja dzirdēt dzeju paša
dzejnieka
izpildījumā,
bibliotēkas
vadītājas
Rutas
Cibules, Kubulu pagasta kultūras
pasākumu organizatores Maijas
Laicānes,
“Skaļās
lasīšanas”
konkursa dalībnieku, kā arī
ikviena drosminieka sniegumā.
Dzejolis “Astoņi kustoņi” tika
veidots kopā ar skolotāju Skaidrīti
Veinu, darinot grāmatzīmes kādu no astoņiem kustoņiem.
“Meitenei no manas klases”
– skaistais O.Vācieša dzejolis –
tika iedzīvināts, uzrakstot vēstuli

Atbalstot Kultūras ministrijas
Latvijas valsts simtgades biroja
aicinājumu rīkot Baltā galdauta
svētkus par godu Latvijas valsts
neatkarības atjaunošanai, Stacijas
pamatskolā 3.maijā valdīja svētku
noskaņa. Lai koptu un stiprinātu
šo svētku tradīciju, skolas pavāres
gatavoja un klāja īpašu svētku
galdu. Visi skolēni ar audzinātājiem
sēdās pie vienota galda, ko klāja
baltais galdauts - tīrības, brīvības
un vienotības simbols. Skolas
direktore Ruta Bukša aicināja visus
vienoties dziesmā “Pie Dieviņa gari
galdi”, uzsverot tautasdziesmas
dziļo domu – dod, Dieviņ, otram
dot, ne no otra mīļi lūgt. Lai mēs,
kas veidojam brīvās Latvijas
šodienu un rītdienu, protam iet
kalnā, ne no kalna lejiņā.
Pēc svinīgajām pusdienām

svētki

Stacijas

visi devāmies uz Kubulu kultūras
namu, kur kopā ar Vīksnas
filiāles skolēniem un skolotājiem
noskatījāmies vienu no valsts
simtgades filmām - I.Selecka
dokumentālo kino “Turpinājums”.
Filmā vērojām ļoti dažādu piecu
Latvijas
pimklasnieku
dzīves
skatījumu un ikdienas gaitas.
Priecājāmies, ka vienai no filmas
galvenajām varonēm ģimenes
saknes
ir
Vīksnas
pagastā.
Atšķirīgais viedoklis par dzīvi,
ģimenes apstākļiem un vērtībām
lika aizdomāties par iespējamo
turpinājumu - gan filmas varoņu
dzīvē, gan mūsu ģimeņu un visas
Latvijas nākotnē.
Ruta Bukša
Stacijas pamatskolas direktore

Baltā galdauta svētki Balvu Profesionālajā un
vispārizglītojošajā vidusskolā
izdoma - tapa gan kukulīši, gan
kliņģeri, gan bulciņas.
Pēc
stundas
izglītojamie
baudīja maizes izstrādājumus,
kurus bija gatavojuši pašu rokām.
Pie balti klāta galda, sirsnīgām
sarunām raisoties, izglītojamie
atzina, ka pasākums izdevies
interesants,
interaktīvs,
ļāvis
raisīties izdomai, pozitīvismam un
kopības sajūtai.
Laura Zujāne
BPVV sabiedrisko
attiecību speciāliste

Jauniešiem praktiskā veidā tiek mācītas maizītes gatavošanas iemaņas.

Foto no Stacijas pamatskolas arhīva.

ieguvējs - 11. klases izglītojamais
Oskars Kapteinis balvā ieguva
šokolādes kliņģeri. Pateicamies
par atbalstu SIA “Balvu maizīte”
īpašniekam Andrejam Kindzulim
par sadarbību!
Pasākuma tupinājumā jaunieši
piedalījās
maizes
cepšanas
meistardarbnīcā, ko vadīja mācību
centra “Buts” pasniedzēja Ilona
Šāvele.
Izglītojamie
sadalījās
grupās pa klasēm, kur katra klašu
grupa mācījās izveidot savu maizīti,
mīcīja mīklu, pievienoja dažādas
piedevas un izveidoja dažādas
formas maizīti. Bagāta bija jauniešu

Foto no BPVV arhīva.

2.maijā Balvu Profesionālajā
un vispārizglītojošajā vidusskolā
(turpmāk BPVV) norisinājās Baltā
galdauta svētki, kuri ir viens
no veidiem, kā svinēt Latvijas
iedzīvotājiem tik ļoti svarīgu
pasākumu, atceroties 1990.gada
4.maiju, kad Latvijas PSR Augstākā
padome pieņēma deklarāciju par
Latvijas Republikas neatkarības
atjaunošanu - lēmumu, kas
atjaunoja Latvijas suverenitāti.
Pasākums sākās ar BPVV
direktores Birutas Vizules uzrunu
par to, cik būtiski ir būt kopā, kā arī
apzināties šīs dienas nozīmīgumu.
Pulcēties pie kopīgi klāta galda,
kā arī godāt šīs dienas galveno
cienastu - maizi. Arī direktore bija
sagatavojusi pašizceptu maizi,
kuru ikviens varēja nobaudīt.
Sadarbībā ar SIA “Balvu
maizīte”
jaunieši
izspēlēja
interaktīvu
spēli,
izmantojot
interneta lietotni kahoot.it. Spēlē
bija jāatbild uz 15 jautājumiem par
uzņēmuma produkciju. Jauniešos
pamodās īstens sacensību gars, kā
rezultātā trīs galveno vietu ieguvēji
saņēma garšīgas balvas no SIA
“Balvu maizīte”. 1.vietas ieguvēja 9.klases izglītojamā Renāte Krilova
balvā ieguva lielu kliņģeri, 12.klases
izglītojamā Elvīra Nāgele ieguva
cepumu kārbu, savukārt 3.vietas

Stacijas pamatskolas galdus rotāja ne tikai balts galdauts, bet arī Latvijas
karogs.
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Balvu pamatskolā tiek godināti Balvu Sporta skolas futbolisti
3.vietu Latvijas telpu futbolā
savā vecuma grupā. Arī U11
(2007.g.dz.) komanda Latvijas
reģionu finālsacensībās futbolā
telpās Salaspilī izcīnīja 3.vietu
savā vecuma grupā.
Medaļas un kausu par izcīnītu
godpilno 3.vietu saņēma Balvu
pamatskolas skolēni – Rainers
Bukšs, Toms Zvejnieks, Edgars
Boldāns, Helmuts Šubrovskis,
Kristofers
Pušpurs,
Rinolds
Baikovs, Rinalds Kokorevičs,
Ervīns Tabors, Nauris Sorokins,
Viesturs Pipcāns, Gvido Supe un
Rūdolfs Tūmiņš.
Jāatzīmē, ka valsts līmenī
Balvu pamatskola ir saraksta
augšgalā, jo ir viena no tām
vietām Latvijā, kurā ir tik daudz
labu sportistu – futbolistu. Otra
no Balvu novada skolām ir
Balvu Valsts ģimnāzija, jo tur,
kompetentu skolotāju vadībā,
aug izglītoti topošie sportisti, kas
mūsdienās ir pat svarīgāk nekā
pats futbols.
Pasākumā
piedalījās
arī
12.Saeimas
deputāte
Līga
Kozlovska,
kura,
uzrunājot
jaunos sportistus, teica: “Jūs
tagad
esat
Balvu
novada
Zvaigžņu komanda, bet jūsu
nākamais ceļš ir Latvijas junioru
izlase,
Olimpiskās
spēles...
Vēlos pateikt lielu paldies jūsu
trenerim Ingum Zaharānam, jo
viņš ir jūsu skolotājs labākajā
nozīmē, viņš ir aizvedis jūs uz
šiem panākumiem, un tiem
jāturpinās! Paldies arī visiem
jūsu skolotājiem, draugiem,
tuviniekiem, kuri jūs ikdienā

atbalsta.
Vēlu
panākumus,
uzvaras, sasniegt virsotnes un
dāvinu jūsu komandai enerģiju
un spēku – konfektes, ar kurām
pacienāt arī savus līdzjutējus.”
Pasākumā katrs futbolists
saņēma arī dāvanu – jaunu
sporta tērpu, somu, cepuri un
tuneļšalli, ko bija sarūpējusi
Latvijas Zemnieku savienība.

Balvu novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs Aigars
Pušpurs pasākuma noslēgumā
teica: “Ir ļoti patīkami, ka mūsu
futbolisti ar saviem rezultātiem
iznes Balvu novadu vārdu.
Tiešām paldies puišiem par
sasniegumiem!
Ceru,
ka
saņemtās dāvanas vēl vairāk
motivēs trenēties gan esošos

sportistus, gan šajā sporta veidā
iesaistīs vēl jaunus censoņus!
Lai turpmāk rezultāti aug, lai
veicās sportā un labas sekmes
mācībās!”
Iluta Mežule
Balvu novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību
speciāliste

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

Pirms divām nedēļām Balvu
pamatskolas sporta zālē pulcējās
Balvu pamatskolas skolēni un
skolotāji, lai godinātu Balvu
Sporta centra futbola komandu
un treneri Ingu Zaharānu, kuri
Ludzā U10 grupā (2008.g.dz.)
izcīnīja 3.vietu Latvijas reģiona
futbola telpās finālturnīrā, kurā
piedalījās 6 spēcīgākās Latvijas
reģiona futbola komandas –
FK Ventspils Futbola Klubs,
FK Tukuma 2000, Aizkraukles
novada FK Veina, SK Super Nova
no Rīgas, Rēzeknes BJSS un Balvu
Sporta centrs.
Kā atzina Balvu Sporta centra
vadītājs Edgars Kaļva, tad futbols
Balvu novadā pēdējos sešos
gados ir audzis vairāk kā sešas
reizes, no divām komandām ir
kļuvis par trīspadsmit komandu
sporta veidu. Balvu Sporta centra
futbolisti, pēc četrpadsmit gadu
pārtraukuma, ir atgriezušies
Latvijas futbola čempionāta
1.līgā, un no viena futbola trenera
izauguši līdz trīs treneriem, bet
bērnu skaits no 15 dalībniekiem
pieaudzis līdz 140 bērniem,
kuri tagad ir iesaistīti šajā sporta
veidā. Tas tikai parāda to, ka
Balvu novadā futbols attīstās un
ka Balvu novadā futbolu mīl.
Visā
Ziemeļaustrumu
reģionā, starp 19 novadiem,
tieši Balvu pamatskolā ir vieni
no labākajiem futbolistiem.
U10 (2008.g.dz.) grupā, ~ 80
komandu
konkurencē
no
visas Latvijas, izcīnījuši vietu
finālā, kurā piedalījās tikai 6
komandas, un ieguvuši godpilno

Balvu Sporta centra komanda, pēc jauno sporta formu saņemšanas, vēl vairāk iepriecināja savus atbalstītājus, jo
29.aprīlī starptautiskajā turnīrā “Tiger Cup” (Tallinā) izcīnīja 1.vietu 28 komandu konkurencē.

Neparasto braucamrīku parāde Briežuciema pagastā
atbalstītāju un skatītāju pavadīti,
ceļā devās 30 dalībnieki, kuri
pirms brauciena katrs pastāstīja
par sava braucamrīka nozīmi
vai vēsturi. Piemēram, Arkādijs
Ločmelis ar savu seno krievu
laika riteni “Pienene”, Mežalu
pāris ar devīzi “Mysīm, latgalīšīm,
krīze pi.....”. Jauka bija ekipāža
“Bērnība”, kuru stūrēja Anna
Pundure, bet ar viņu kopā devās
Biruta Pundure un Skaidrīte
Pakalnīte. Dāmas braucienam
bija iestudējušas veselu izrādi
visa pasākuma laikā. Paldies,
meitenes, par atraktivitāti!
Apbrīnu izpelnījās krāšņā
Fifa, proti, Velta Supe, bet
Silvesters Kozlovskis reklamēja
savu “Veco Warjanu”, savukārt

Foto no Briežuciema pagasta pārvaldes arhīva.

4. maijs Briežuciema ļaudīm
bija īpašs ne tikai ar to, ka tā ir
Latvijas Republikas Neatkarības
atjaunošanas gadadiena, bet
arī ar “Neparasto braucamrīku
parādi”,
kurā
20
dažādi
braucamrīki pulcējās pagasta
stāvlaukumā, lai dotos braucienā
pa sava pagasta ceļiem līdz
“Bilgu” mājām, kas ir viens no
Briežuciema Tematiskā ciema
pieturas punktiem. Jāpiebilst,
ka tieši šie pagasta ļaudis, kuri
dzīvo Bēliņu ceļa apkaimē, ir
paši aktīvākie un atraktīvākie
pasākumu dalībnieki.
Braucēju
ekipāžas
tika
pavadītas ar vēlējumu, lai
vienmēr būtu ceļš, pa kuru
atgriezties
mājās.
Pavisam,

Lai piedalītos pasākumā, daži no dalībniekiem bija ieguldījuši pamatīgu
darbu.

Sandis
Ločmelis
devās
braucienā ar motociklu Forsage.
Turpretim
Ievas
Pundures
ekipāžas “Zibens” komandā
ar dažādiem braucamrīkiem –
riteni, skrituļslidām, skeitbordu
un koka riteni, devās arī jaunā
paaudze: Ārons, Alma, Artūrs un
Aleksandrs.
Skatītāji
nebeidza
vien
apbrīnot
Oļģerta
Pundura
ģimenes paštaisīto bagiju, kamēr
zemnieks Gunārs Voits brauca ar
kvadraciklu, bet kaimiņš Francis
Pundurs ar tricikletu. Turpretim
Artis Pundurs devās braucienā ar
savas bērnības mopēdu “Rīga”.
Prieks, ka vīri savus braucamos
bija noformējuši ar karodziņiem
un citiem latviskiem atribūtiem.
Savukārt
Mārtiņam
Mūrmanim pieder 25gadīgs
velosipēds, kas godam kalpoja
arī šajā braucienā. Ar diviem
motocikliem ceļā devās arī
motokluba “Peciņa” braucēji
– Sandra un Gints Circeņi,
Andris Pakalnītis, Klaudija Supe.
Jaunieši bija padomājuši gan
par piemērotu apģērbu, gan
patīkami izcēlās ar savu pozitīvo
noskaņojumu.
Kā vienmēr aktīvi un izdomas
bagāti izrādījās Laima un Ainārs.
Viņi braucienā devās ar tieši
šim pasākumam remontētu un
krāsoto motociklu, bet gribēja
doties nevis uz “Bilgām”, bet
uz Munameģi, jo iejutās filmas
“Limuzīns Jāņu nakts krāsā”

varoņu tēlos. Kamēr Edgars
Ločmelis un Sintija Sārtaputna
atbrauca ar traktoru T – 25,
kuram pat piekabe - zirga rati klāt! Kā nu ne, jo tas tagad būšot
pagasta jaunais buss, kura pirmie
pasažieri šajā pasākumā bija
folkloras kopa “Soldanī” (Anita
Pakalnīte, Renāte Ločmele,
Valērijs
Cvetkovs,
Madara
Circene, Evita Saidāne, Līna
Pundure, Eva Kaša). Viņi dziedāja
un spēlēja visu brauciena
laiku, un arī lustīgu un kustīgu
noskaņojumu uzturēja Baltā
galdauta svētkos “Bilgu” mājās.
Pozitīva un krāšņa vienmēr
ir Briežuciema riteņbraucēja
Marija Deksne. Arī Laimonis
Lotko devās braucienā ar riteni
“Iepūt burā”. Lustīgu svētku
noskaņojumu visu pasākuma
laiku uzturēja arī ekipāžas “A
VIEJA” kompānija “Ra- Kars”
– Marija Skaba un Veneranda
Keiša. Dāmas bija iejutušās
Karlsona un Raganas tēlos. Ja jau
bija Karlsons, bija arī torte! Kur
ragana, tur danči! Bet Helēnas
Ločmeles, Andra Ločmeļa un
Natašas
Pundures
ekipāža
“Jautrie pavāri” vispār bija īpaša,
jo pasākuma laikā visi dabūja
arī uz ugunskura vārītu garšīgu
zupu.
“Bilgu”
māju
saimnieki
Oļģerts un Biruta bija uzklājuši
baltu galdautu, lai visi pasākuma
dalībnieki, kā liela un draudzīga
saime,
varētu
cienāties,

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

atpūsties,
papriecāties
un
parunāties. Biruta interesanti
pastāstīja par “Bilgu” kalna
vēsturi, par dzirnavām un ciema
likteņstāstiem.
Lai arī pašreiz lauku ļaudīm
ir pats karstākais sējas laiks,
pasākuma
organizatore
ir
pārliecināta, ka visiem tiem,
kuri šajā dienā izbrīvēja pāris
stundas, lai svētku dienā kopā
atpūstos,
darbi
nepadarīti
nepaliks. Jo tie, kuri prot darbus
organizēt, paspēj visu, jo svētku
diena un svētdiena ir jāvelta
ģimenei, atpūtai, līdzcilvēkiem,
tad arī darbi veiksies!
Pasākuma
laikā
Laima
Ločmele parādīja, kā ātri un
vienkārši no koka gabaliņiem
un dzijas izgatavot suvenīru. Tā
ka katrs pasākuma dalībnieks ar
savām rokām izgatavoja arī savu
smaidīga latvieša pašportretu.
Paldies visiem par jauki
kopā pavadīto svētku dienu, par
izdomu un piederības sajūtas
savam pagastam uzturēšanu
svētkos un ikdienā! Priecājamies
arī par tiem pagasta ļaudīm, kuri
atnāca paskatīties un pamāja
braucējiem pagasta centrā, no
ceļmalas māju pagalmiem! Lai
izdodas svētki, kurus veidojam
visi kopā!
Zita Mežale
Briežuciema pagasta
kultūras pasākumu
organizatore
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izmantojamās zemes platības,
grāvjus, mežus, izmantojot vietējos
resursus.
Mērķa
sasniegšanai
SIA
“Ciemiņi
2012”
iegādājas
divus jaunus pamatlīdzekļus:
kniebējgalvu TIGERCUT 200C,
kura
aizvieto
roku
darbu,
mehāniski nogriežot kokus un
krūmus, kā arī malkas skaldītāju
PALAX 70s., kurš aprīkots ar
cietsakausējuma zāģa ripu, un kura
piedziņa ir no elektromotora un
traktora.
Tuvākajā laikā uzņēmums
plāno piegādāt kvalitatīvu malku
Ziemeļlatgales iedzīvotājiem, kā
arī no mežizstrādes atlikumiem,
krūmiem gatavot materiālu šķeldai.
Jānis Lielbārdis
projekta vadītājs
SIA “Ciemiņi 2012”

Foto autors Jānis Lielbārdis.

Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību
“Ciemiņi
2012”
realizējuši ELFLA projektu Nr.
18-07-AL19-A019.2101-000004
“Pakalpojumu
dažādošana
Ziemeļlatgales
iedzīvotājiem,
aizaugušo grāvju, lauksaimniecības
zemju un mežu kopšanā”,
programmas 2014.-2020. gadam
apakšpasākuma
“Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
ietvaros.
Projekta attiecināmās izmaksas
ir EUR 15 550,00, no kurām EUR 10
885,00 ir publiskais finansējums.
Projekta
mērķis
ir
dzīvotspējīga, nelauksaimnieciska
rakstura pakalpojuma izveidošana,
radot kvalitatīvu produktu, jaunu
darbavietu, un, sadarbojoties ar
vietējiem zemes īpašniekiem,
sniegt pakalpojumus - kopt
aizaugušās
lauksaimniecībā

Kniebējgalvu TIGERCUT 200C.

Apstiprināts Erasmus+ brīvprātīgā
darba projekts
Šī gada 18.aprīlī tika saņemts
apstiprinājums
no
Jaunatnes
starptautisko
programmu
aģentūras, par brīvprātīgā darba
projekta
Nr.
2018-1-LV02KA125-002091
“Share
the
opportunities!” apstiprināšanu.
Laika posmā no 05.08.2018.

līdz 05.07.2019. jauniete no Vācijas
un jaunietis no Gruzijas veiks
brīvprātīgo darbu Balvu Bērnu un
jauniešu centrā un Viļakas Jauniešu
iniciatīvu centrā.
Tekstu sagatavoja
Santa Komane

Foto no IKS pārvaldes arhīva.

SIA “Ciemiņi 2012” realizējuši pro Radošās profesijas
jektu

keramiķa, audēja, amatnieka,
juveliera, scenogrāfa, florista u.c.
profesijas. E.Teilāne pastāstīja
skolēniem par tādām radošo
profesiju jomām kā vizuālā māksla,
arhitektūra, dizains, datorspēles
un interaktīvā programmatūra,
reklāma, kultūras mantojums,
kino, mūzika, izdevējdarbība
u.c. Nodarbības laikā skolēni tika
iesaistīti praktiskajā meistarklasē,
kur, izmantojot netradicionālus
materiālus un krāsas, tapa
praktisks darbs “Gailis”. Bērnu
darbu izstāde ir apskatāma Balvu
pamatskolā. Paldies Elitai Teilānei
par skolēnu izglītošanu un mākslas
jomas profesiju izzināšanu.

gleznotāja, dizainera, grafiskā
dizainera,
tērpu
dizainera,
tēlnieka,
arhitekta,
ainavu
arhitekta, friziera, interjerista,

Informāciju sagatavoja:
Balvu novada pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes karjeras konsultante
Anita Laurena

Bērni nodarbojas ar mākslu.
ESF projekta “Karjeras atbalsts
vispārējās
un
profesionālās
izglītības iestādēs” ietvaros Balvu
pamatskolas 2.un 3.klašu skolēni
iepazina
radošās
profesijas
karjeras
attīstības
atbalsta
pasākumā “Ciemos pie profesijas”,
ko vadīja biedrības Balvu novada
attīstības veicināšanai “SAVI”
vadītāja Elita Teilāne.
Nodarbību
laikā
skolēni
tika iepazīstināti ar mākslu
saistītajām radošajām profesijām,
kurās
nepieciešama
radoša
domāšana un noteiktas prasmes
un zināšanas. Skolēni iepazina

Aktivitātes tiek īstenotas programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam
izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekta Nr.
8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības
iestādēs” ietvaros.

Pirms aktīvās tūrisma sezonas tiekas Ziemeļlatgales
tūrisma objektu saimnieki
Aprīļa
beigās
Malnavas
maiznīcā “Dzīles” uz ikgadējo
tikšanos pirms aktīvās tūrisma
sezonas pulcējās Balvu, Viļakas,
Kārsavas un Baltinavas tūrisma
speciālisti un tūrisma objektu
saimnieki – muzeju, privātkolekciju,
apskates
saimniecību
un
naktsmītņu īpašnieki.
Tikšanās mērķis bija atskatīties
uz 2017.gada tūrisma sezonu,
pārrunāt
tūrisma
attīstības
tendences reģionā un kopīgi
paveiktos darbus Ziemeļlatgales kā
tūrisma galamērķa atpazīstamībai.
Katru gadu vairākos no
pieciem Ziemeļlatgales novadiem
atveras jauni tūrisma objekti un
pilnveidojas piedāvājums, tāpēc
šādas tikšanās ir īpaši vērtīgas, lai
tūrisma objektu saimnieki uzzinātu
vairāk viens par otru un veidotos

jauna sadarbība. Ziemeļlatgalē
tūrisma piedāvājums ar katru
gadu kļūst interesantāks – šovasar
durvis vērs atjaunotās Rekovas
dzirnavas Viļakas novadā, kas
piedāvās kvalitatīvus ēdināšanas
pakalpojumus un kulinārā tūrisma
piedāvājumus, Balkanu dabas
parkā būs pieejams tenisa korts,
Balvu novadā savu darbību
pilnveido brīvdienu māja “Noras”
Krišjāņos – paplašinās gultasvietu
skaits un ēdināšanas pakalpojumi,
te tiek domāts arī par dažādiem
pasākumiem un meistardarbnīcām
apmeklētājiem, Rugāju novadā
jauns un interesants objekts ir jaunā
Koka gudrību darbnīca, savukārt
Baltinavā tūrisma veicināšanā
plāno
iesaistīties
Baltinavas
Kreatīvais centrs, kura jaunieši
saimnieko bijušajā Tiesas namā.

Turpinās attīstīties arī velo tūrisma
piedāvājums – izveidoti un marķēti
divi jauni vietējie velomaršruti
Baltinavas un Kārsavas novados.
Tikšanās otrajā daļā tūrisma
objektu saimnieki un novadu
tūrisma
speciālisti
uzklausīja
maiznīcas “Dzīles” saimnieces
Ainas Barsukovas pieredzes stāstu
par to, kā te cep maizi un piedāvā
ēdināšanas pakalpojumus tūristu
grupām. Pēc tam viesojāmies
Latgolys šmakovkas dadzynuotovā
turpat Malnavā, kur ikviens ar lielu
interesi uzklausīja saimnieka Jāņa
Krivteža stāstījumu gan par biznesa
uzsākšanu un tā niansēm, gan
ikdienas darbu ar apmeklētājiem
un Malnavas muižas vēsturi.
Ineta Bordāne
Tūrisma organizatore

Vitamīnu diena PII “Pīlādzītis”

bija “Augļi”, vadīja lektore Ineta
Kruste projekta “Pasākumi vietējās
sabiedrības veselības veicināšanai
Balvu novadā” ietvaros.
Kopā ar Zaķenīti Ilzīti bērniem
vajadzēja atpazīt savus vai siltajās
zemēs audzētos augļus, kā arī
minēt mīklas, iet rotaļā “Ripo,
ripo, ābolīt!”, pašiem spiest sulu
un to degustēt. Zaķenīte apsolīja
bērnus apciemot arī rudenī, kad
būs novākta raža, lai parunātu par
tēmu “Dārzeņi”.
Ilona Ločmele
Balvu PII “Pīlādzītis” vad.v.i.j.

Foto autore Ineta Bordāne.

Kādu laiciņu atpakaļ Balvu
PII “Pīlādzītis” trīs sagatavošanas
grupu bērniem bija bagātīga
vitamīnu diena, jo pie viņiem
ciemojās Zaķenīte Ilzīte, kura
sev līdzi bija atvedusi grozu ar
dažādiem augļiem - ananasiem,
banāniem, plūmēm, apelsīniem,
citroniem,
granātāboliem,
melonēm,
bumbieriem
un
āboliem. Viņa pastāstīja par
veselīga uztura piramīdu, kā arī
par to, kādu labumu augļi dod
cilvēkam, cik dienā tie ir jāapēd
un kāpēc. Šo pasākumu, kura tēma

Tūrisma speciālisti un tūrisma objektu saimnieki mainās ar pieredzi un gūst vērtīgas atziņas.
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Lielā Talka Balvos

“Mainām Latviju! Maināmies
paši!” - ar šādu Lielās Talkas
vadmotīvu, lai aicinātu sabiedrību
pievērst uzmanību tam, cik ļoti
ir saistīta mūsu ikdienas rīcība
ar vidi un tās veselību, 28.aprīlī,
sākās Lielā Talka Balvu pilsētā, kas
pulcēja vairāk nekā 120 talkotāju.
Paralēli talkošana notika visos
novada pagastos.
Balvu novada pašvaldības

domes priekšsēdētāja vietniece
Anita
Petrova,
uzrunājot
klātesošos, teica: “Braucot uz
Balviem no Lazdulejas pagasta,
redzēju, ka cilvēki jau ir čakli un
daudz pastrādājuši. Priecājos,
ka šeit ir daudz jaunās paaudzes
pārstāvju, jo viņi, manuprāt, būs
tie, kuri nesīs tālāk galveno Lielās
Talkas vēstījumu - “Dzīvot tīrā
vidē” - gan savos kolektīvos, gan

Ar darbarīkiem apbruņojušies, talcinieki gatavi strādāt.

Tiek labots tilts pār Pelnupi, kā arī no krūmiem tiek attīrīti upes krasti.

savās ģimenēs, un būs pirmie, kuri
mācīs, kā jāšķiro atkritumi un kā ir
jāsaglabā tīra vide. Šodien, katrs
rosoties savā stūrītī, izdarīsim
kaut ko jauku un skaistu, bet pats
galvenais ir šī kopības sajūta un arī
drauga plecs. Un tas, ka mēs, pēc
tam kopā sanākot, varētu teikt,
ka izdarījām kādu jauku darbu iestādījām koku, sakopām kādu
pleķīti savā pilsētā, un tā ir kļuvusi
skaistāka. Priecājos, ka Balvi top
ar katru dienu arvien skaistāki,
un paldies visiem, kuri ikdienā
piedomā par to, lai nenomestu
kādu papīriņu uz ielas. Ja mēs zaļi
domāsim, jo mēs skaisti un labi
dzīvosim! Lai ražena Lielās Talkas
diena un prieks sejā!”
Balvu pilsētā šajā dienā tika
sakopta Balvu novada pašvaldībai
piederošā teritorija pie Bolupes,
Jaunatnes parka teritorija, tika
salabots tiltiņš pār Pelnupi, pie
Rozu kapiem tika iestādīti kociņi
- 5 vilkābeles un 5 dekoratīvās
ābelītes, tika sakopta arī Balvu
Romas katoļu baznīcas, Balvu
Evaņģēliski luteriskās baznīcas,
Balvu
Pareizticīgo
baznīcas,
Liepu ielas 2, Sporta ielas 1, Balvu
Valsts ģimnāzijas apkārtne, kā arī
citas vietas pilsētā.
Pēc darbīgās dienas talkotāji
tika aicināti uz tradicionālo
zupu Balvu pilsētas parkā, kā arī
piedalīties loterijā, kurā varēja
iegūt noderīgas un vērtīgas lietas,
piemēram, grābekli, lāpstu.
Jāatzīst, ka zupa šogad bija
ļoti garšīga, lielie katli tika izēsti
tukši, un par to paldies Balvu
pirmsskolas izglītības iestādes
“Sienāzītis” pavārītēm.
Paldies arī par atbalstu
zupas produktu sarūpēšanā
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Ik gadu tiek izlozēti Lielās talkas krekli ar vēstījumu “Latvijai būt zaļai”.
SIA “MAXIMA Latvija” un SIA
“Rēzeknes gaļas kombināts”, un
paldies loterijas atbalstīšanā SIA
“Ozolmājas” un SIA “MAXIMA
Latvia”.
Lielās Talkas ideja ir balstīta
uz brīvprātīgu līdzdalību vides
sakopšanā, radot saliedētību,
pozitīvismu un labi padarīta
darba sajūtu. Lielās Talkas
idejas autore ir rakstniece Anna
Žīgure, bet pati ideja aizgūta no
igauņiem, kas vides sakopšanu
visas valsts mērogā pirmoreiz
rīkoja 2008.gada 3.maijā. Un

tās mērķis ir līdz 2018.gadam,
Latvijas 100.dzimšanas dienai,
padarīt mūsu valsti par tīrāko un
sakoptāko vietu pasaules kartē –
dot iespēju dabai atveseļoties,
attīrot to no atkritumiem, kā arī
mudināt iedzīvotājus pašiem
labiekārtot un rūpēties par vidi
sev apkārt.
Iluta Mežule
Balvu novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību
speciāliste

Lauksaimnieki varēs pretendēt uz atbalstu Balvu Centrālā bibliotēka izsludina
konkursu uz metodiskā darba un
tūrisma attīstīšanai
3.maijā
valdība
apstiprināja
Zemkopības
ministrijas
sagatavotos
grozījumus
noteikumos
par valsts un ES atbalsta
piešķiršanas kārtību pasākumā
“Atbalsts
ieguldījumiem
ar
lauksaimniecību
nesaistītu
darbību radīšanā un attīstīšanā”.
Līdz šim atbalsta saņēmējam
ar
saņemto
finansējumu
bija
atļauts
attīstīt
esošo
saimniecisko
darbību
tajā
pašā nozarē un arī nozarē, kas
tieši papildina un ir saistīta ar
esošo saimniecisko darbību.
Grozījumi ļaus pretendentam
turpmāk veikt saimniecisko
darbību arī nozarē, kas nav tieši
saistīta ar esošo darbības nozari.
Izmaiņas
noteikumos
paplašina atbalsta saņēmēju
loku
aktivitātē
“Tūrisma
aktivitāšu veicināšana”, ļaujot
tajā piedalīties lauksaimniekiem
un paredzot tiesības ierīkot
kempingu vai atpūtas teritoriju
telšu, pārvietojamu mājiņu,
treileru un citas nelielas būves
viesu izmitināšanai. Drīkstēs
arī izveidot peldvietas, atpūtas
takas, rotaļlaukumus un aktīvās
atpūtas vietas, kā arī pielāgot
infrastruktūru
personām
ar
funkcionāliem traucējumiem.

Grozījumi
palielina
maksimālās
attiecināmās
izmaksas. Plānošanas periodā
vienai ar atbalsta pretendentu
saistīto personu grupai kopējā
attiecināmo izmaksu summa
varēs būt:
• ieguldījumiem ražošanas un
pakalpojumu attīstībā – 700
000 euro, tajā skaitā par mobilo tehniku 200 000 euro;
• ieguldījumiem
ražošanas
attīstībā – 500 000 euro, tajā
skaitā par mobilo tehniku
200 000 euro;
• ieguldījumiem pakalpojumu
attīstībā – 300 000 euro, tajā
skaitā par mobilo tehniku
200 000 euro.
Līdz ar attiecināmo izmaksu
apmēra palielināšanu ir grozīti
arī pasākumā sasniedzamie
mērķi. Trešajā noslēgtajā gadā
pēc
projekta
īstenošanas
jābūt attīstītai saimnieciskajai
darbībai, saglabātām esošajām
darbavietām un, attiecināmām
izmaksām pārsniedzot 200 000
euro, arī radītai vismaz vienai
jaunai darbavietai.
Grozījumi
noteikumos
precizē atbalsta intensitāti.
Visiem pasākuma projektiem
piemērojamā intensitāte ir 40
procenti no attiecināmajām

izmaksām,
bet
par
ieguldījumiem energoefektīvās
būvēs, kuru energoefektivitātes
rādītāji
ir
augstāki
nekā
minimālie
standarti,50
procenti
(izņemot
lielos
komersantus – 35 procentu), par
specializēto meža tehniku – 35
procenti, un citu mobilo tehniku
– 25 procenti no attiecināmajām
izmaksām.
Vairāk
informācijas
noteikumos “Grozījumi Ministru
kabineta 2016.gada 24.maija
noteikumos Nr.320 “Valsts un
Eiropas
Savienības
atbalsta
piešķiršanas kārtība pasākumā
"Atbalsts
ieguldījumiem
ar
lauksaimniecību
nesaistītu
darbību radīšanā un attīstīšanā"
atklātu projektu iesniegumu
konkursu veidā””, kas stāsies
spēkā pēc to publikācijas
oficiālajā izdevumā “Latvijas
Vēstnesis”.
Rūta Rudzīte
sabiedrisko attiecību
speciāliste
Tālrunis: +371 67027498
E-pasts:
ruta.rudzite@zm.gov.lv
www.zm.gov.lv

komplektēšanas nodaļas vadītāja
amatu
Prasības pretendentam:
• augstākā
akadēmiskā,
augstākā profesionālā izglītība
bibliotēku
darba
jomā
vai augstākā akadēmiskā,
augstākā
profesionālā
izglītība un tālākizglītības
kursu beigšanas sertifikāts
bibliotēku darba jomā;
• darba pieredze, kas nodrošina
nepieciešamo iemaņu kopumu, lai profesionāli pildītu
amata pienākumus (vismaz 5
gadi bibliotēku darba jomā);
• teicamas latviešu valodas
zināšanas, labas angļu valodas zināšanas;
• labas
datorprasmes,
zināšanas par bibliotēku
informācijas sistēmām;
• augsta saskarsmes kultūra,
labas
sadarbības
un
organizatoriskās prasmes;
• spēja patstāvīgi plānot ikdienas
darbus,
noteikt
prioritātes;
• vēlama projektu vadīšanas
pieredze.
Galvenie darba pienākumi:
• metodiskā

un
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konsultatīvā

•

•

•

•

palīdzība
reģiona
bibliotēkām;
reģiona publisko bibliotēku
darba
tehnoloģiju
pamatprasību pārraudzība;
informatīvu un izglītojošu
pasākumu
organizēšana
publisko bibliotēku darbinie
kiem;
bibliotēku darba rādītāju
pārraudzība, apkopošana un
analīze;
publisko bibliotēku darba un
sadarbības koordinācija.

Pieteikumā
dokumenti:
•
•
•
•

iekļaujamie

Curriculum Vitae (CV);
Motivēta pieteikuma vēstule;
Izglītības dokumenta kopija;
Vīzija par bibliotēkas metodisko darbu (ne vairāk kā viena A4 lapa).

Pretendentus lūdzam pie
teikties līdz 2018. gada 28. maijam, dokumentus iesniedzot
personīgi Balvos, Tirgus ielā 7,
2.stāvā 20. kabinetā vai sūtot pa
pastu ar norādi Amatu konkursam.

8.

“Balvu Novada Ziņas”, 2018.gada 10.maijs

Pasākumi Balvu novadā
Balvu pilsēta

11.maijā plkst.17:00 Pianistes
Anastasijas Raspopovas koncerts
Balvu Mūzikas skolā.
11. un 18.maijā plkst.18:00
Bezmaksas nūjošanas pamatu
apmācības nodarbības. Tikšanās
Balvu pilsētas parkā. Nūjošanas
nodarbības vadīs instruktore
Zinaida Logina, t.29203754.
12.maijā no plkst.9:00 –
13:00 Lauku labumu tirdziņš
laukumā pie Balvu Kultūras un
atpūtas centra.
12.maijā
Velobrauciens
aktīvās
atpūtas
un
dabas
mīļotājiem.
No
plkst.10:30
- 11:00 pulcēšanās pie Balvu
novada tūrisma informācijas
centra/Balvu Novada muzeja
(Brīvības iela 46, Balvi). Maršruta
garums ~25 km. Velobrauciena
sākums un nobeigums Balvu
pilsētā. Līdzi jāņem uzkodas
enerģijai un pusdienu pauzītei,
dzeramais ūdens. Bērniem līdz
12 gadu vecumam obligāti jālieto
ķiveres, pārējiem - ieteicams!
Papildus informācija: t.29272948
vai turisms@balvi.lv.
12.maijā Piedzīvojumu un
auto orientēšanās sacensības
sievietēm "Prieka tūre". Pasākuma
sākums no plkst.10:00 ar
ierašanos, tehnisko komisiju un
reģistrāciju Balvu Valsts ģimnāzijas
iekšpagalmā, no kurienes arī
svinīgais starts. Finiša punkts pie
Kubulu pagasta Kultūras nama.
Pēc apbalvošanas un nomināciju
pasniegšanas balle kopā ar grupu
"Tranzīts".
15.maijā
plkst.13:00
Bērzkalnes
pagasta
Rubeņu
ciema
dramatiskā kolektīva
izrāde
"Pārpratums" Sociālā
dienesta zālē. Gaidīsim ikvienu
apmeklētāju, bet īpaši bijušos un
esošos darbiniekus.
18.maijā plkst.18:00 Balvu
Mūzikas
skolas
audzēkņu
koncerts Balvu Sakrālās kultūras
centrā.
19.maijā plkst.11:00 Balto
zeķīšu svētki Balvu pamatskolas
Aktu zālē.
19.maijā no plkst.19:00 –
24:00 "Muzeju nakts 2018" Balvu
Novada muzejā.
19.maijā no plkst.19:00 –
24:00 "Muzeju nakts 2018" Balvu
Valsts ģimnāzijas muzejā. Muzeja
telpu apmeklējums, orientēšanās
muzeja krājuma materiālos, citas
aktivitātes. Īpaši gaidīti ģimnāzijas
muzeja pulciņa esošie un bijušie
dalībnieki.
25.maijā plkst.19:00 Joku
luga ar dziesmām "Žūpu Bērtulis"
Balvu pilsētas estrādē. Piedalās
Latvijas Nacionālā teātra aktieri:
Ivars Kļavinskis, Ivars Puga,
Mārtiņš Brūveris, Inga MisāneGrasberga, Kristians Kareļins,
Marģers Eglinskis, Jānis Kirmuška
un deju grupa Kārļa Boža vadībā.
Biļetes iepriekš pārdošanā EUR
5,00, pasākuma dienā EUR 7,00.
25.maijā plkst.22:00 Balle
Balvu pilsētas estrādē. Spēlē
grupa "Velves". Ieeja EUR 3,00.
30.maijā Starpnovadu bērnu
un jauniešu radošais festivāls.
Piedalās Baltinavas, Balvu un
Rugāju kolektīvi. Plkst.11:00
Festivāla atklāšana Balvu pilsētas
estrādē "Putni atlidojuši. Debesis
BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 2 reizes mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl.. Nr. 90009115622

ir augšā". No plkst.14:00 – 16:00
laukumā pie Balvu KAC koncerts
"Starp debesīm un zemi" un
radošās darbnīcas. Plkst.18:00
Balvu pilsētas estrādē lielkoncerts
"Kopā ar putniem debesīs". Ap
plkst.20:30 Balvu pilsētas estrādē
"Putu ballīte".

Balvu pagasts
23.maijā plkst.10:00 Maija
garīgie dziedājumi Balvu pagasta
Tautas namā.
25.maijā plkst.19:00 Tikšanās
ar Dziedniecības akadēmijas
beidzēju, treneri nūjošanā un
dziedinošajā vingrošanā, lektori
par veselīgu dzīvesveidu Zinaidu
Loginu lekcijā "Prieka atslēgalaba veselība" Balvu pagasta
Tautas namā.

Bērzkalnes pagasts
16., 23. maijā plkst.17:00
Vingrošanas
nodarbība
Bērzkalnes PII zālē. Bezmaksas
aktivitāte projekta "Pasākumi
vietējās sabiedrības veselības
veicināšanai
Balvu
novadā"
ietvaros.
12.maijā plkst.15:00 Atpūtas
pēcpusdiena Bērzkalnes pagasta
vecākajai paaudzei Bērzkalnes
pagasta kultūras un atpūtas telpā.
Līdzi var ņemt groziņu!

Bērzpils pagasts
18.maijā visas dienas garumā
tiek aicinātas pagasta iestādes,
pašdarbības kolektīvi un citi
interesenti piedalīties akcijā
"Veidosim Bērzpils pagasta svētku
noformējumu kopā!" Izpušķosim
krēslus - materiāli pēc brīvas
izvēles. Izpušķotie krēsli būs
skaists foto stūrīša elements, pie
kuriem varēs fotografēties pagasta
svētku laikā. Krēsli būs pieejami
Saietu namā.
19.maijā Bērzpils pagasta
svētki. Sākums jau plkst.9:00
mājražotāju
tirdziņš,
ko
ieskandinās
DK
''Asjate''
un JDK ''Jauda''. Plkst.9:20
Netradicionālās sporta spēles
pļaviņā pie pagasta estrādes.
Plkst.11:00
Izglītojošs
vides
pārgājiens no Solas tilta līdz atpūtas
vietai pie Ičas upes. Pārgājienam
pieteikties iepriekš līdz 15.maijam
pa t.27872031. Plkst.13:00 Svētku
biezputras baudīšana un sportistu
sumināšana. Plkst.17:30 Svētku
koncerts-Santa Kasparsone un
Gita Dukaļska. Plkst.22:00 balle,
spēlēs Lauris Neilands. Pasākumos
ieeja brīva. Plkst.24:00 Svētku
salūts.

Kubulu pagasts
12.maijā plkst.13:00 Bez
maksas
nūjošanas
pamatu
apmācības nodarbības. Tikšanās
pie Kubulu pagasta pārvaldes
ēkas. Nūjošanas nodarbības
vadīs instruktore Zinaida Logina,
t.29203754.
12.maijā
plkst.22:00
Balle kopā ar grupu "Tranzīts"
Kubulu kultūras namā. Ieeja
EUR 4,00, piedzīvojumu un
auto orientēšanās sacensību
"Prieka tūre" dalībniecēm bez
maksas.

Lazdulejas pagasts
12.maijā plkst.15:00 Mātes
dienas koncerts "Saules pilna
Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

dvēselīte" Lazdulejas
saietu namā.

pagasta

Tilžas pagasts
13.maijā plkst.12:00 Mātes
dienas koncerts "No visas sirds"
Tilžas kultūras namā.

Vectilžas pagasts
13.maijā plkst.19:00 Folkloras
kopa "Saime" aicina uz maija
dziedājumiem Sudarbes kapos.
18.maijā plkst.13:00
Atpūtas
pasākums
Vectilžas
pagasta
vecākajai
paaudzei
Vectilžas sporta un atpūtas centrā.
20.maijā
plkst.19:00
Folkloras kopa "Saime" aicina uz
maija dziedājumiem pie Malvīnes
mājas, bet 27.maijā plkst.19:00
Lutenānu kapos.

Vīksnas pagasts
12.maijā plkst.15:00 Bez
maksas
nūjošanas
pamatu
apmācības nodarbības. Tikšanās
pie Vīksnas pagasta pārvaldes
ēkas. Nūjošanas nodarbības
vadīs instruktore Zinaida Logina,
t.29203754.
13.maijā plkst.15:00 Pateicībā
par dāvāto sirds siltumu, ikdienas
rūpēm, pacietību un mīlestību
Māmiņdienas
pašdarbnieku
koncerts "Māmuliņ, saņem nu
atkal šo dienu, lielu un jaukugadā tik vienu" Vīksnas Tautas
namā. Ieeja brīva. Tiks organizēts
autobuss uz pasākumu, dalība
jāpiesaka pa t.20284144.

Skatāmas izstādes
Balvu pilsētā:
Latvijas Neredzīgo bibliotēkas
Balvu filiālē skatāma Balvu Mākslas
skolas 1.klases audzēkņu darbu
izstāde “Nebaidies! Noglāsti
manu draugu!”
Balvu Novada muzejā skatāma
izstāde "Antons Rimovičs: Dievam
un Cilvēkam".
Balvu Mākslas skolas Izstāžu
zālē skatāma tekstilmākslinieces
Ilzes Šuļjas darbu izstāde "Daudz
stundu" un Balvu Mākslas skolas
skolotājas Olgas Rečes darbu
izstāde "Daba...te un tur", kā arī
skolas audzēkņu darbi "Dažādais
pastelis", skolotāja Olga Reče.
Balvu novada pašvaldībā
Balvu Mākslas skolas audzēkņu
vides
objekts-pētījums
par
Latvijas mākslinieku daiļradi
"Mākslas kubi".
Balvu Sakrālās kultūras centrā
skatāma Balvu Mākslas skolas
audzēkņu radošo darbu izstāde
"Uzziedi Krāsās!"
Balvu Centrālajā bibliotēkā
skatāma Zinta Purena darbu
izstāde "To var ieraudzīt" (līdz
15.maijam) un Balvu Mākslas
skolas 1.-3. klases audzēkņu
pastmarku izstāde "Balviem 90",
skolotāja Dace Logina.
Krišjāņu pagastā
Krišjāņu tautas namā skatāma
Balvu Mākslas skolas audzēkņu
darbu izstāde "Krāsas gadalaikos",
skolotāja Lana Ceplīte.
Tilžas pagastā
Tilžas
kultūrvēstures
un
tūrisma centrā skatāma foto
izstāde "Latvijas dabas spēks un
skaistums".
Tilžas kultūras namā skatāma
Balvu Mākslas skolas audzēkņu
radošo darbu izstāde.
Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 5000 eksemplāri

Audzēkņu uzņemšana 2018./2019. mācību
gadam Balvu Mākslas skolā
Balvu Mākslas skola izsludina pieteikšanos 1. klasē 2018./2019.
mācību gadam.
Balvu Mākslas skolas audzēkņi apgūst licencētu profesionālās ievirzes
programmu 20V 211 00 1 “Vizuāli plastiskā māksla” - 7 apmācības gadi no
8 gadu vecuma.
Iestājpārbaudījumi 22.maijā plkst.15:00.
Mācību procesā audzēkņi apgūst: zīmēšanu, gleznošanu,
kompozīciju, grafiku, datorgrafiku, animācijas filmu veidošanu,
tēlniecības pamatus, stikla un porcelāna trauku apgleznošanu, keramiku,
auduma apgleznošanu.
Nodarbības notiek 2 vai 3 reizes nedēļā pēc stundu saraksta.
Ar mācību materiāliem nodrošina skola.
Skolā ir mācību maksa.
Papildu
informācija:
www.balvumakslasskola.lv,
e-pasts
–
balvims@balvi.lv, t.64521658

Muzeju nakts Balvos

19.maijā Balvos norisināsies ikgadējā STARPTAUTISKĀ AKCIJA
“EIROPAS MUZEJU NAKTS”. Latvijas simtgades, reizē arī Muzeju nakts
tēma ir “Šūpulis”, tādējādi iekļaujoties valsts simtgades stāstā, kas sākās
2017.gadā un turpināsies līdz 2021.gadam. 2018.gada vadmotīvs ir
“Dzimšana”.
Katras tautas un nācijas pastāvēšanu nodrošina šūpulis. Valsts
dibināšanas un pastāvēšanas jēga rodama rūpēs par ģimenes, dzimtas un
tautas šūpuli.
Balvos Muzeju nakts tēma ir “BALVI -MANS ŠŪPULIS”.
Jau plkst.11:00 Balvu pamatskolā tiks pulcināti paši mazākie Balvu
iedzīvotāji un viņu vecāki uz BALTO ZEĶĪŠU SVĒTKIEM.
Balvu Novada muzeja pagrabā plkst.19:00 Muzeju nakts atklāšana “MANA BĒRNĪBA”. Būs akcijas “Mans Lācītis vēsturei” laikā savākto rotaļu
lāču izstāde. Piedalīsies deju studija “Terpsihora”. Brīvajā mikrofonā
katram muzeja apmeklētājam būs iespēja nodziedāt savu bērnības
dziesmu.
Plkst.20:00 Balvu Novada muzeja konferenču zālē “MANA DZIMTA”
– saruna un praktiski padomi par dzimtas koka veidošanu – vada Balvu
Dzimtsarakstu nodaļas arhīviste Inese Zaikovska.
“MANA PILSĒTA” – Balvu Novada muzeja 1.stāvā izstāde par Balvu
pilsētas vēsturi un plkst.21:00 ekskursija pa naksnīgo Balvu pilsētu kopā
ar Dzintaru Putniņu (muzejs – pilsēta - A.Rimoviča skvērs – BVĢ muzejs)
“BALVU ŠŪPULIS” Starptautiskā izstāde muzeja 2. stāva izstāžu
zālē “Antons Rimovičs: Dievam un Cilvēkam”. Priesteris, koktēlnieks
A.Rimovičs tiek uzskatīts par Balvu miesta dibinātāju.
“LATGALE – LATVIJA” – no plkst.20.00 radoša darbnīca Balvu Novada
muzeja pagrabā “Ziemeļlatgales krāsu raksti” kopā ar Biedrību “Radošās
idejas”. Skatāma ekspozīcija "Ziemellatgales kultūras mantojums".
No plkst.20:00 būs atvērts Balvu Valsts ģimnāzijas muzejs, meistars
Ēriks Kanaviņš piedāvās šūpošanos šūpolēs pie Seno amatu darbnīcas
un iespēju izbaudīt braucienu pa Balvu ezeru ar plostu “Vilnītis” (dalības
maksa – EUR 1,00).

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