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Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku vēstneši - dejotāji

Balvu KAC senioru deju kopa “Luste” un Balvu KAC bērnu deju kolektīvs “Balvu Vilciņš”, izdejojot “Ienes Māras baznīcā”.
7.aprīlī Kubulu kultūras nams
bija pārpildīts ar dejotājiem, jo
notika XXVI Vispārējo latviešu
Dziesmu un XVI Deju svētku
lieluzveduma “Māras zeme” Balvu
deju apriņķa kolektīvu repertuāra
apguves un Svētku dalībnieku
atlases skate, kurā piedalījās 16
deju kolektīvi no Balvu, Rugāju,
Viļakas un Baltinavas novadiem.
Kolektīvi skatē dejoja divas
dejas no svētku repertuāra.
Žūrija vērtēja dejas horeogrāfijas
precizitāti, izpildījumu, vizuālo
noformējumu,
izpildījuma
muzikalitāti, kopskatu. Žūrijas
komisijas
priekšsēdētājas
pienākumus
veica
Zanda
Mūrniece – horeogrāfe, Dejas
nozares konsultatīvās padomes
vadītāja,
Dziesmu
svētku
mākslinieciskās padomes locekle,
deju svētku virsvadītāja. Žūrijas

locekļi: Jānis Purviņš – horeogrāfs,
deju lieluzveduma “Māras zeme”
mākslinieciskais vadītājs, deju
svētku virsvadītājs, Liepājas deju
apriņķu virsvadītājs; Jānis Ērglis
– horeogrāfs, deju lieluzveduma
“Māras zeme” mākslinieciskais
vadītājs, deju svētku virsvadītājs;
Maruta Alpa – Latvijas Nacionālā
kultūras centra skatuviskās tautas
dejas eksperte, deju lieluzveduma
“Māras zeme” projekta vadītāja;
Ilze Mažāne – horeogrāfe,
deju svētku virsvadītāja; Agris
Daņiļevičs – horeogrāfs, deju
svētku
virsvadītājs;
Gunta
Skuja - horeogrāfe, deju svētku
virsvadītāja,
koncerta
“Vēl
simts gadi dejai” mākslinieciskā
vadītāja.
Žūrijas galvenais teikums –
“Visi Jūsu kolektīvi ir pilntiesīgi
svētku dalībnieki”, priecēja visus

- gan dejotājus, gan vadītājus, gan
līdzjutējus.
Balvu
novadā
augstāko
pakāpi ieguva Balvu Kultūras
un atpūtas centra Bērnu deju
kolektīvs “Balvu vilciņš” (vadītāja
Z.Meiere). Pirmo pakāpi ieguva
Balvu Kultūras un atpūtas centra
deju kolektīvs “Luste” (vadītāja
I.Sleža), deju kopa “Nebēda”
(vadītājs A.Veismanis), Kubulu
pagasta jauniešu deju kolektīvs
“Cielaviņa” (vadītāja Z.Kravale),
Vectilžas pagasta jauniešu deju
kolektīvs (vadītāja K.Jermacāne),
Balvu Valsts ģimnāzijas un Balvu
Kultūras un atpūtas centra deju
kopa “Rika” (vadītājs A.Veismanis),
Kubulu pagasta deju kopa
“Kubuliņš” (vadītāja Z.Kravale).
Otro pakāpi ieguva Vīksnas
pagasta vidējās paaudzes deju
kopa
“Piesitiens”
(vadītāja

G.Grāmatiņa) un Bērzpils pagasta
jauniešu deju kolektīvs “Jauda”,
(vadītāja I.Tiltiņa).
Trešo
pakāpi
ieguva
Briežuciema pagasta vidējās
paaudzes deju kopa “Pāris”
(vadītāja S.Pakalnīte).
Balvu Kultūras un atpūtas
centra deju kopa “Rika” (B
grupa, vadītājs A.Veismanis) savu
sniegumu rādīja 6.aprīlī Alūksnē,
kur ieguva I pakāpi.
Paldies kolektīvu vadītājiem,
dalībniekiem, pašvaldībām par
atbalstu. Lai augstie rezultāti ir
motivācija turpmākam darbam.
Iveta Tiltiņa
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes
vadītājas vietniece kultūras
jautājumos

Lielā talka 28.aprīlī!
28.aprīlī
visā
Latvijā
norisināsies Lielā talka, kurā
ikviens ir aicināts piedalīties. Ja
Tev ir vēlēšanās padarīt apkārtni
skaistāku, iepazīsties ar Lielās
talkas instrukciju, kā arī ar Balvu
novada talkas koordinatoriem.
Talkas instrukcija
Kad un cikos?
Lielā Talka notiks sestdienā,
28.aprīlī no plkst. 9:00 – 15:00
vienlaicīgi visā Latvijā!
Kur
saņemt
atkritumu
maisus?
Lielās
Talkas
atkritumu
maisi šogad ir sarkanā krāsā un
talcinieki tos bez maksas varēs
saņemt 28.aprīlī pie atbildīgajiem
koordinatoriem talkas norises
vietā. Atkritumu vākšana notiek
tikai šajos maisos!
Kur atstāt piepildītos maisus?
Savus piepildītos maisus
atstāj TIKAI reģistrētajā talkas
vietā un par to atrašanās vietu
informē
talkas
atbildīgo.
Neskaidrību gadījumā zvani

pilsētas vai pagasta atbildīgajam.
Ko iesākt ar aizdomīgiem
atkritumiem
un
mirušiem
dzīvniekiem?
Ja talkojot ieraugi izlietotas
injekcijas šļirces, pudeles ar
ķīmiskiem vai nenosakāmiem
šķīdumiem, akumulatorus, kā
arī citus bīstamus atkritumus
– neaiztiec tos! Par šādu
priekšmetu
atrašanās
vietu
informē talkas atbildīgo! Bet, ja
talkojot dabā vai pilsētas teritorijā
uzej mirušu dzīvnieku – neaiztiec
to, bet gan ziņo atbildīgajam.
Savukārt, ja ieraugi vairāk nekā
divus ievainotus vai bojā gājušus
dzīvniekos, ziņo operatīvajam
dienestam pa tālruni 112.
Kā apģērbties?
Talkojot noteikti lieto darba
cimdus! Iesakām vilkt garās
bikses un kreklu vai jaku ar garām
piedurknēm. Kājās velc slēgtus
apavus ar pietiekami cietu,
biezu zoli, lai pēdās neieduras
kāds nepamanīts stikls vai ass

priekšmets. Galvā liec cepuri
vai lakatu. Šāds apģērbs Tevi
pasargās arī no ērču kodieniem!
Ko ņemt līdzi?
Dodoties talkot, noteikti
ņem līdzi darba cimdus, savus
ģimenes
locekļus,
draugus,
radus, darba kolēģus, kaimiņus
un pats svarīgākais – darba
prieku!
P.S. Lielajā Talkā aicinām ne
tikai vākt atkritumus, bet darīt arī
citus labus darbus – stādīt kokus,
radīt brīnišķīgas puķu dobes,
labiekārtot
māju
pagalmus,
izgatavot putnu būrīšus, atjaunot
žogus, soliņus, tiltiņus… Dzīvosim
skaisti! Lai prieks Tev pašam un
pārējiem! Latvijai BŪT zaļai!
Atbildīgie par Lielās talkas
norisi Balvu novadā: Balvu
pilsētā - Aleksandrs Sņegovs,
T:28673272;
Balvu
pagastā
- Andris Ķerāns, T:26118122;
Bērzkalnes pagastā - Ēvalds Mass,
T:29378930; Bērzpils pagastā
- Biruta Bogdane, T:20223100;

Briežuciema pagastā - Dainis
Keišs,
T:26224183;
Krišjāņu
pagastā
Pēteris
Korklis,
T:26492155; Kubulu pagastā
- Jānis Kopāns, T:25648420;
Lazdulejas pagastā – Jānis
Morozovs, T:29145308; Tilžas
pagastā - Erhards Mednis,
T:28390657, Vectilžas pagastā
- Vitālijs Plešs, T:26545928;
Vīksnas pagastā - Dzintra
Pipcāne, T:26188345.
Talkošanas
vietas
tiks
apzinātas līdz 20.aprīlim.
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Lauku
labumu
14.aprīlī Balvos

tirdziņš

14. aprīlī Balvos, laukumā pie
Balvu Kultūras un atpūtas centra
notiks
tradicionālais
lauku
labumu tirdziņš. Aicinām ikvienu
apmeklēt tirdziņu, lai iegādātos
dažādus lauku labumus un
amatniecības izstrādājumus no
zemniekiem, mājražotājiem un
amatu meistariem!

Pārceltā darba diena
Balvu novada pašvaldības
administrācijā un pašvaldības
iestādēs tiek pārcelta 2018.gada
30.aprīļa (pirmdiena) darba
diena uz 2018.gada 21.aprīli
(sestdienu) saskaņā ar Ministru
kabineta rīkojumu Nr.211 “Par
darbadienas pārcelšanu 2018.
gadā”.

Piesakies
pieaugušajiem

mācībām

Vēl līdz 16.aprīlim var
pieteikties ES fondu pieaugušo
izglītības projektā “Nodarbināto
personu
profesionālās
kompetences
pilnveide”.
Balvu novadā ir pieejama 21
neformālās izglītības programma
vairākās
nozarēs.
Mācības
piedāvā Balvu Profesionālā un
vispārizglītojošā
vidusskola,
pieaugušo neformālās izglītības
centrs “Azote”, mācību centrs
“BUTS” un SIA “Barons R”.
Otrajā
kārtā
piedāvāto
mācību
un
izglītības
iestāžu
saraksts,
kā
arī
pieteikšanās
kārtība,
dokumenti un cita praktiska
informācija pieejama vietnē
www.macibaspieaugusajiem.lv.

Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienests atgādina
Laiks
ir
kļuvis
siltāks
un sausāks, tāpēc Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta (VUGD) darbiniekiem
ik dienu jāsteidzas uz kūlas
ugunsgrēku dzēšanu.
Situācijās, kad iedzīvotāji
pamana kūlas ugunsgrēku,
nekavējoties ir jāzvana VUGD
uz tālruni 112 un jānosauc
precīza adrese vai pēc iespējas
precīzāk jāapraksta vieta, kur
izcēlies ugunsgrēks, kā arī ir
jānosauc savs vārds, uzvārds un
telefona numurs, un jāatbild uz
dispečera jautājumiem. Svarīgi
ir pēc iespējas ātrāk paziņot
ugunsdzēsējiem
glābējiem
par izcēlušos ugunsgrēku, lai
viņi varētu savlaicīgi ierasties
notikuma vietā, pirms liesmas
ir izplatījušās lielā platībā un
apdraud tuvumā esošās ēkas.
VUGD atgādina, ka kūlas
dedzināšana ir aizliegta un tā
var apdraudēt cilvēku īpašumu,
veselību un dzīvību, kā arī tā
rada būtisku kaitējumu dabai!

2.

“Balvu Novada Ziņas”, 2018.gada 12.aprīlis

DOMES
PRIEKŠSĒDĒTĀJA
SLEJA

Aigars Pušpurs
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs
Pēc vairāku gadu pārtraukuma daba mūs iepriecināja ar ziemai
patiešām atbilstošiem laikapstākļiem. Taču daba pēc ziemas mostas un
nāk pavasaris. Balvu novada iedzīvotājiem aicinu būt iecietīgiem pret
lauku ceļu “rūgšanu”. Cerēsim, ka laika apstākļi būs labvēlīgi un ceļi pēc
iespējas ātrāk būs greiderējami.
Esmu piedalījies kārtējā Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) valdes
sēdē. Viens no skatāmajiem jautājumiem bija normatīvisma mazināšana.
Šī birokrātiskā sloga mazināšana būs kā viena no rezolūcijām LPS
29.kongresā. Kā dažus no cēloņiem var minēt: sabiedrības dezinformācija,
ka lielāks regulējums labāk aizsargā iedzīvotāju intereses; nepietiekamas
konsultācijas ar pašvaldībām vai pat pašvaldību viedokļu ignorēšana u.c.
Šajā sēdē uzklausījām arī Eiropas Padomes monitoringa rezultātus par
pašvaldību darbību un situāciju Latvijā. Kopumā tā tiek novērtēta pozitīvi,
kā arī sadarbība starp pašvaldībām ir laba.
Piedalījos arī Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē,
kas notika Ilūkstē. Kā viens no svarīgākajiem darba kārtības jautājumiem
bija ziņojums no Valsts kontroles. Latgales pašvaldību vadītāji tika
iepazīstināti ar Valsts kontroles pārbaužu rezultātiem, kas skar divas sfēras
– pašvaldības policijas darbu un namu apsaimniekošanu. Ņemot vērā, ka
mūsu novadam ir aktuālas abas sfēras, tad Valsts kontroles secinājumi un
ierobežojumi tiks izskatīti un pielietoti mūsu novada kontekstā.
Pēc divām nedēļām visā Latvijā norisināsies Lielā talka. Arī Balvu
novadā – gan pilsētā, gan katrā pagastā ir atbildīgā persona, kas koordinēs
talkas norisi un atkritumu savākšanu. Līdz ar pavasara iestāšanos aicinu
ikvienu uzsākt vai turpināt vides sakopšanas darbus savā pagalmā, savos
īpašumos, kā arī dzīvot videi draudzīgi, lai pēc gadiem Lielajās talkās būtu
arvien mazāk darba.

No 11. aprīļa var pieteikties platību
maksājumu saņemšanai
No 11.aprīļa līdz 22.maijam
lauksaimnieki
var
pieteikties
platību maksājumiem, iesniedzot
Vienoto iesniegumu. Pēdējā diena,
kad atbalsta maksājumiem varēs
pieteikties ar kavējuma sankciju,
ir 15.jūnijs, bet atbalsta apjomam
tiks piemērots 1 % samazinājums
par katru nokavēto darba dienu.
Pieteikties platību maksājumiem
var elektroniski Lauku atbalsta
dienesta
Elektroniskajā
pieteikšanās sistēmā.
Arī šogad LAD platību
maksājumu
iesniegumu
pieņemšanas
laikā
organizē
klātienes konsultācijas daudzos
pagastu centros, lai palīdzētu
klientiem aizpildīt pieteikumus
elektroniski.
Lauksaimniekiem
bez
maksas
būs
iespēja
iesniegt
pieteikumus
gan
minēto konsultāciju laikā, gan
arī apmeklējot LAD klientu
apkalpošanas centrus. Plašāku
informāciju
par
klātienes
konsultāciju laikiem un norises
vietām var lasīt LAD mājaslapā.
Iepriekšējie divi gadi ir
pierādījuši, ka pieteikšanās platību
maksājumiem elektroniski ļauj
krietni ātrāk izmaksāt atbalsta

maksājumus. Rekordliels skaits
- 95% lauksaimnieku 2017.
gadā saņēma Vienotā Platību
maksājuma un Mazā lauksaimnieka
shēmas gala maksājumus līdz
gada beigām. Būtiski samazinās
arī lauksaimnieku pieļauto kļūdu
skaits iesniegumos. Pēdējo divu
gadu laikā, kopš pieteikšanās
notiek elektroniski, kļūdu skaits
samazinājies vairāk nekā septiņas
reizes. “Brīdinām, lai neaizmirstu”
– sistēmā iestrādātais algoritms,
kas
lauksaimniekiem
pasaka
priekšā atbalsta veidus, kuriem
lauksaimnieks var pieteikties,
darbosies arī šogad.
Nosacījumus katra konkrētā
atbalsta veida saņemšanai 2018.
gadā var lasīt LAD mājaslapā
izvēlnē
“Rokasgrāmatas
un
veidlapas”.
Jautājumu un neskaidrību
gadījumos
lauksaimnieki
var
saņemt konsultācijas jebkurā
LAD klientu apkalpošanas centrā
klātienē, rakstot e-pastu: klienti@
lad.gov.lv vai zvanot uz informatīvo
tālruni 67095000. Atbalstu sniegs
arī Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centrs.

Datums

Norises laiks

Adrese

19.04.2018.

9:00-16:00

Briežuciema bibliotēka, Dīķsalas-8,
Grūšļeva, Briežuciema pagasts

24.04.2018

9:00-16:00

Bērzpils pagasta bibliotēka, Dārza iela
12a, Bērzpils

25.04.2018

9:00-16:00

Tilžas pagasta bibliotēka, Brīvības iela
3a, Tilža

25.04.2018.

9:00-16:00

Vectilžas bibliotēka Melderu iela 2,
Vectilža, Vectilžas pagasts

Informācija par konsultācijām,
to norises laikiem un vietām
regulāri tiek papildināta, tādēļ
sekojiet līdzi LAD mājaslapā
www.lad.gov.lv.

Informācija apkopota no
LAD mājaslapās
www.lad.gov.lv,
tālrunis klientiem 67095000

Mākslas Dienas 2018! Balvi skan un uzzied krāsās!
15.aprīlī, Leonardo da Vinči
dzimšanas dienā, tradicionāli tiek
atklātas Mākslas dienas, kuras
ilgst līdz 15.maijam. Tās notiek
visā Latvijā, piedāvājot dažādas
ar mākslu saistītas aktivitātes un
notikumus.
Lai arī Balvos mēs sajustu
Mākslas dienas, tad Balvu
Mākslas skola sadarbībā ar Balvu
Bērnu un jauniešu centru, Balvu
Profesionālo un vispārizglītojošo
vidusskolu,
Balvu
Centrālo
bibliotēku
kopīgi
piedāvās
dažādas aktivitātes.
17.aprīlī plkst.17:00 "Mākslas
Dienas 2018" atklāšana ar Balvu
Mākslas skolas audzēkņu radošo
darbu izstādi "Uzziedi Krāsās!"
Balvu Sakrālās kultūras centrā.
Tā būs apskatāma no 17.aprīļa
līdz 30.jūnijam, bet visas nedēļas
garumā Balvu Mākslas skolas
audzēkņi darbosies
radošajās
darbnīcās, gatavojot lielformāta
puzles un vides objektus.
21.aprīlī no plkst.12:00 līdz
plkst.15:00 "Mākslas dienu 2018"
radošās aktivitātes "Balvi skan
krāsās!" pie Balvu Mākslas skolas
(aktivitātes piedāvā Balvu Mākslas
skola, Balvu Bērnu un jauniešu

centrs, Balvu Profesionālā un
vispārizglītojošā
vidusskola,
atbalsta
Balvu
Centrālā
bibliotēka).
Plkst.12.00 mākslas mīļotājus
pie Balvu Mākslas skolas sagaidīs
Mākslinieks un Mūza. Kopīgi
smelsimies iedvesmu tālākai
radošai darbībai noskatoties
nelielu koncertu, kurā būs iespēja
paklausīties Viktorijas Kokorevičas
talantīgos solistus, gūt enerģiju no
Ditas Niperes dejotājām un vērot
tērpus, kas tapuši Aigas Jansones
vadībā.
Pēc nelielā koncerta, kopīgi
sadarbojoties vairākām iestādēm,
bērniem tiks piedāvātas iespējas
dažādām radošām izpausmēm.
Darboties varēs gan pie Mākslas
skolas, gan pie Balvu Centrālās
bibliotēkas, gan arī Balvu pilsētas
skvērā.
Nāc zīmēt uz asfalta ar
krītiņiem,
veidot
dažādus
dekoratīvus ziedus, iemēģināt
roku gleznošanā uz auduma
ar krāsām, darboties hennas
zīmējumu darbnīcā, veidot no
māla un redzēt, kā tiek virpots pods
ar keramikas virpu, gatavot lellītes,
radīt savu picas izskata variantu

un izdomāt tai nosaukumu! Starp
citu, labākais darbs iegūs picērijas
"Zebra" balvu – garšīgu picu. Ja
būs vējš, tad mēģināsim laist
gaisa pūķi, bet no plkst.12:30 līdz
plkst.15:00 būs iespēja skatīties
Balvu Mākslas skolas audzēkņu
veidotās animācijas filmiņas.
Mēs Jūs gaidīsim! Nāciet
iepazīt, izmēģināt un būt radošam!
Elita Teilāne
Balvu Mākslas skolas direktore

Prieka tūre 12.maijā!
Jau
trešo
reizi
Balvu
Sporta centrs sadarbībā ar Ilzi
Gļaudu un Dagniju Vaickovsku
organizē piedzīvojumu un auto
orientēšanās sacensības sievietēm
“Prieka tūre”.
Tāpat kā iepriekš, ekipāžā
obligāti
nepieciešamas
2
dalībnieces – pilote un stūrmane,
bet mašīnā drīkst būt pasažieres
(tikai sievietes). Ekipāžu kustība
notiek atbilstoši organizatoru
izstrādātajam
maršrutam
pa
vispārējās lietošanas ceļiem, kuri
netiek slēgti publiskai satiksmei.
Pieteikt dalību pasākumā var
līdz 7.maijam, to ieskaitot, rakstot
uz e-pastu prieka_ture@inbox.lv
un sūtot elektronisku pieteikuma
veidlapu. Komandām, kuras
reģistrējušas savu dalību, jānosūta
komandas kopbilde uz e-pastu:

prieka_ture@inbox.lv (foto tiks
publicēts Facebook mājas lapā
balsojumam
nominācijai
–
“Sabiedrības mīlules”.)
Distances aptuvenais garums
200 km. Starta intervāls – 3 minūtes
(Organizators ir tiesīgs mainīt
starta intervāla laiku). Sacensību
dokumentācija tiek izsniegta pie
dalībnieču reģistrācijas Balvu
Valsts Ģimnāzijas iekšpagalmā.
Rallija laikā dalībniecēm jāievēro

visi CSN un automašīnai jāatbilst
visām prasībām, ko izstrādājusi
Ceļu satiksmes drošības direkcija,
lai auto varētu piedalīties ceļu
satiksmē.
Plašāka
informācija
un
konkursa nolikums pieejams Balvu
novada pašvaldības mājaslapā
sadaļā Aktualitātēs sportā, kā arī
Balvu Sporta centra mājaslapā
www.balvusportacentrs.lv.

Esiet sveicinātas, Balvu novada uzņēmējas!
Jau šī gada 26.aprīlī iniciatīvas
"LĪDERES
KODS"
ietvaros,
plkst.16:00
Balvos
viesosies
biedrība "Līdere", kas apvieno
Latvijas sievietes – uzņēmējas un
augstākā līmeņa vadītājas.
"LĪDERES KODS" mērķis ir
noskaidrot Latvijas sievietes –
uzņēmējas spēka formulu, vērtību,
dzīves un darba pamatvērtību
kodu, un aktualizēt pamatvērtību
nozīmi valsts un uzņēmējdarbības
izaugsmē.
Lai
to
paveiktu,
esam
uzmeklējušas
Balvu
novada
sievietes uzņēmējas, kas būtiski
ietekmējušas novada attīstību un ar
kurām lepojas novada iedzīvotāji.
Uzklausīsim šo sieviešu stāstus un
kopīgi secināsim, kas mūsu valsti
dara stipru!
Kopā ar jums - Balvu novada
uzņēmējām, brīvā atmosfērā
diskutēsim
par
sievietes
uzņēmējas
vērtībām,
kas
palīdzējušas veidot un attīstīt savus
uzņēmumus, kas palīdzējušas

nepadoties un devušas drosmi
pretoties grūtībām un virzīties uz
priekšu.
Nav
būtiski,
vai
Jūsu
uzņēmumā nodarbināta esat Jūs
viena, vai Jums ir izdevies uzbūvēt
lielu un stabilu uzņēmumu,
kas dod darbavietas daudziem
novada iedzīvotājiem - mēs ar
prieku gaidīsim katru no jums,
jo tikai kopā mēs varam izveidot
diskusiju un atrast mūsu kopīgās
un atšķirīgās vērtības, tādējādi
izveidojot
patieso
"LĪDERES
KODU", ar visām tā krāsām un
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atblāzmām.
Aicinām arī Jūs būt klāt un
kopīgi veidot Latvijas Līderes
spēka kodu!
Tikšanās laiks un vieta:
26.04.2018 no plkst. 16.0019.00 Balvu muiža, Brīvības iela
47, Balvos.
Dalība pasākumā bez maksas.
Lūdzam
pieteikt
savu
dalību līdz 16.aprīlim, zvanot
pa tālruņa numuru: 28307573
(Rita Šubeniece) vai atsūtot savu
pieteikumu uz e-pasta adresi
rita.subeniece@balvi.lv.
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darina

gultiņas Skolēni iepazīst mēbeļu ražotni

9.aprīlī Balvu Profesionālās
un vispārizglītojošās vidusskolas
(BPVV)
izglītojamie
un
profesionālās izglītības skolotāji
devās uz Balvu PII “Pīlādzītis”,
lai nogādātu pašu rokām
darinātās gultiņas, kuras tika
izgatavotas bērnu diendusas
gulēšanai. PII “Pīlādzītis” tika
nogādāti divi komplekti, bet
kopumā uz izglītības iestādi jau ir
aizceļojušas 22 BPVV audzēkņu
darinātās gultiņas.
Gultiņas tapa 1. un 2.
mācību semestra laikā. Tās
izgatavoja BPVV profesionālās
izglītības programmas “Koka
izstrādājumu izgatavošana” 2.
un 3. kursa audzēkņi skolotāju
Ērika Kanaviņa un Aigara
Novika vadībā. Gultiņas tapušas
no priedes kokmateriāla. To
konstrukcija sastāv no pieciem
stāviem, kas nozīmē, ka vienu
gultiņu komplektu var izmantot
pieci bērni.
PII
“Pīlādzītis”
vadītāja
A.Eizāne atzina, ka šādas gultiņas
ir drošākas, stabilākas un
atbilstošas pirmsskolas izglītības

iestādes videi, ka tās ir ērti
pielietojamas, kā arī kompaktas
lietošanai, jo neaizņem daudz
vietas. Tas esot īpaši svarīgi,
jo tādējādi palielinās telpa,
kas paredzēta rotaļām. Tāpat
A.Eizāne uzsvēra un pateicās
jauniešiem, ka šis esot svētīgs
un brīnišķīgs darbs, ko viņi ir
paveikuši, jo šādas gultiņas esot
ieguldījums nākotnē, kas kalpos
vairākām paaudzēm. Pašlaik arī
vairāki PII “Pīlādzītis” audzēkņi
guļ gultiņās, ko ir izgatavojuši
bērnu radinieki, un tas mazajiem
esot īpaši svarīgi, un viņi ar to
lepojoties.
Savukārt BPVV audzēkņi,
uzklausījuši vērtējumu, atzina, ka
pašiem esot prieks par paveikto
darbu un gandarījums, ka bērni
diendusu varēs gulēt gultās, kas
ir videi draudzīgas, ērtas, un
galvenais - pašu rokām darinātas.
Laura Zujāne
Balvu Profesionālās un
vispārizglītojošās
vidusskolas sabiedrisko
attiecību speciāliste

Foto no IKS pārvaldes arhīva.

BPVV jaunieši
bērniem

3.

Skolēni tiek iepazīstināti ar mēbeļu gatavošanas procesu.
22. un 29.martā pasākuma
“Iekāpjot
profesiju
kurpēs”
ietvaros, Stacijas pamatskolas,
Stacijas pamatskolas Vīksnas
filiāles
1.-4.klašu
un
Tilžas
internātpamatskolas
1.-5.klašu
skolēni apmeklēja SIA “AMISA”,
lai iepazītos ar uzņēmēja, mēbeļu
ražotāja amatu un praktiski
piedalītos profesijas izpētē.
Uzņēmējs Intars Salmanis
pastāstīja skolēniem par savas
uzņēmējdarbības pirmsākumiem,
galvenajiem darba pienākumiem,
darbam
nepieciešamajām
zināšanām,
prasmēm
un
uzņēmuma
pakāpenisku
attīstību, kā arī kopā ar savu
darbinieku komandu izrādīja

mēbeļu ražošanas darba vidi,
aparatūru. Skolēniem bija iespēja
darboties ar elektrisko skavotāju,
slīpmašīnu, redzēt, kā notiek
darba process mēbeļu apšūšanā,
un, kā tiek apstrādāti kokmateriāli.

Bērni izmēģināja savas prasmes
arī pie elektriskās šujmašīnas.
Apmeklējuma
noslēgumā,
no
uzņēmuma
darbinieku
sagatavotajiem
materiāliem,
skolēni varēja pagatavot sev
auduma spilventiņus vai zīmuļu
turamos.
Paldies SIA “AMISA” komandai
un vadītājam Intaram Salmanim
par iespēju ielūkoties uzņēmēja
un viņa darba komandas ikdienā,
labestīgu, sirsnīgu uzņemšanu
un izskaidrojošām atbildēm uz
skolēnu jautājumiem!
Lidija Ločmele
Balvu novada pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes pedagogs-karjeras
konsultante

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.

Foto no BPVV arhīva.

Izsludināts konkurss “2050.gada policists”

Jaunās PII “Pīlādzītis” gultiņas, kas radītas tepat Balvos!

Latvijas
Valsts
policijas
Latgales reģiona pārvaldes Balvu
iecirknis sadarbībā ar VP LRP
Balvu iecirkņa apkalpojamās
teritorijas novadu pašvaldībām
rīko konkursu bērniem un
jauniešiem
līdz
19
gadu
vecumam ar mērķi popularizēt
Valsts policijas darbu, sekmēt
jauniešu interesi par Valsts
policiju un tās darbības mērķiem
un principiem, kas vērsti uz
sabiedrību, lai nodrošinātu valstī
sabiedrisko mieru un kārtību
aizsargātu
personu
dzīvību,
veselību, drošību, audzinātu
likumpaklausīgus iedzīvotājus.
Konkursā
jāiesniedz
komandas pašas uzņemts un
montēts video, kurā atainota
situācija atbilstoši konkursa tēmai
un tās risinājums, video garums
3-5 minūtes.
Video konkursam jāiesniedz
līdz
20.04.2018.
plkst.15:00

elektroniskā formātā (CD disks vai
USB datu nesējs) Līgai Aleksejevai
VP LRP Balvu iecirknī, Bērzpils
ielā 20, Balvos pie inspektores
Līgas Aleksejevas, t:22007922,
e-pasts liga.aleksejeva@latgale.

Stacijas pamatskolas pārstāvji Erasmus+ projekta vizītē Martinikā

Stacijas
pamatskola
otro
mācību gadu aktīvi darbojas
Erasmus+
projektā
“Move
your body and mind - healthy
lifestyle
for
adolescents”
(“Iekustini savu ķermeni un
prātu - veselīgs dzīvesveids
pusaudžiem”). Laika posmā no
11. – 17.martam notika projekta
ceturtā
mobilitāte
Francijas
pavalstniecībā - Martinikas salā.
Stacijas pamatskolas direktore
Ruta Bukša, skolotāja Skaidrīte
Bankova, 9.klases skolēni Artūrs
Supe un Laila Mariņina viesojās
sadarbības skolā Lycie de Bellevue,
kura atrodas salas galvaspilsētā
Fort-de-France.
Eksotiskais un satraukuma
pilnais ceļojums sākās ar lidojumu
uz Parīzi. Pēc 8 stundu lidojuma
pāri Atlantijas okeānam, nonācām
mūsu galamērķī, netālu no

Dienvidamerikas krastiem. Sala,
kas ir vien apmēram 20 km plata
un 70 km gara, pārsteidza ar
silto klimatu un mums neparasto
dabas skaistumu. Sadarbības
skolā-licejā mācās 2 tūkstoši
skolēnu, kuri lielā pārsvarā
ir tumšas ādas krāsas cilvēki.
Smaidīgi, labsirdīgi, izpalīdzīgi
- tāds veidojās priekšstats par
tālās zemes iedzīvotājiem. Artūrs
un Laila nedēļu dzīvoja vietējās
viesģimenēs un ar savu “brāļu”
palīdzību vēl tuvāk iepazina
vietējo
iedzīvotāju
ikdienas
paradumus, kultūru.
Vizītes ietvaros katra skola,
tai skaitā arī mēs, prezentēja
projektā paveikto pus gada laikā.
Popularizējām un lepojāmies
ar
savu
veikumu
veselīga
dzīvesveida īstenošanā. Uzsvērām
mūsu pašvaldības atbalstu šinī

jomā. Esam pārāki pār citiem
tajās jomās, ka ikdienas procesā
ēdam, kustamies daudz veselīgāk,
izglītojamies un mācām jaunākos
par to, kā pozitīvi ietekmēt savu
veselību.
Atbilstoši
projekta
mērķiem, Martinikā organizētās
aktivitātes
gan
skolotājiem,
gan skolēniem bija balstītas uz
veselīga dzīvesveida principiem.
Visaizraujošākās
bija
ūdens
aktivitātes
laivošana
ar
tradicionālo buru laivu Yole,
kā arī daivingošana okeāna
dzīlēs. Neaizmirstami skati gūti
no Balatas botāniskā dārza,
kur dabas skaistums vērojams
īpaši
iekārtotās
trasēs
virs
koku galotnēm. Interesanti, ka
eksotiskie augi, kuri mūsu ziedu
veikalos gaida pircējus podiņos,
tur aug savvaļā, pārsteidzot ar

krāsām un izmēriem. Pie vietējā
zemnieka, kurš audzē ekoloģiskus
augļus, bija iespēja tos nogaršot
tieši no koka. Ēdām mango,
karambolas, guavas, ūdensābolu,
savvaļas apelsīnu, banānu un
citus augļus. Varējām izbaudīt
vietējās kultūras mūzikas ritmus
un ielocīt kājas tradicionālos
deju soļos. Fiziskā izturība un
veiklums bija jāpierāda sportiskās
stafetēs, kas okeāna viļņos un
karstajās krasta smiltīs nebūt
nebija viegli. Ar interesi vērojām
mājinieku sarūpēto tradicionālo
tērpu parādi, kas ieveda mūs salas
pastāvēšanas vēstures līkločos.
Artūrs un Laila ar lepnumu
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vp.gov.lv.
Konkursa nolikums pieejams
Balvu
novada
pašvaldības
mājaslapā www.balvi.lv sadaļā
Aktualitātes.

demonstrēja latviešu tautas tērpu.
Nedēļu
baudot
+30..
+32 grādu karstumu, mājās
atgriezāmies
nedabiski
pārsauļojušies, bet bagāti ar
iespaidiem un emocijām. Skolas
biedriem, rādot fotogrāfijas un
stāstot savus iespaidus, uzsverām,
ka šobrīd pasaule jauniešiem
dod tik daudz iespēju, jābūt tikai
komunikabliem un cītīgi jāapgūst
svešvalodas. Bet visi esam
atgriezušies ar saukli: “Nekur nav
tik labi kā mājās…”
Ruta Bukša
Stacijas pamatskolas direktore
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Ģimnāzistu panākumi Latgales reģiona skolēnu Ģimnāzistes
Ievas
zinātniskās pētniecības darbu konferencē
panākumi konkursā
23.
martā
Daugavpils konsultante Valentīna Pužule),
Lepojamies
ar
saviem 2018”
Universitātē jau astoto reizi iegūstot II pakāpi.
audzēkņiem un sakām paldies viņu
skolotājām, kā arī vēlam veiksmi, jo
visi darbi ir izvirzīti Latvijas skolēnu
42.valsts zinātniskās pētniecības
darbu konferencei.
Ināra Konivale
Balvu Valsts ģimnāzijas
latviešu valodas un literatūras
skolotāja

BVĢ skolnieces gandarītas par sasniegtajiem rezultātiem.

Lai veicinātu jauniešu interesi
par dzīvesveida, uztura, vides
kvalitātes un tehnoloģiju ietekmi
uz cilvēka veselību, Rīgas Stradiņa
universitāte organizēja erudīcijas
konkursu
“Homines
2018”.
Konkursā jaunieši pārbaudīja savas
zināšanas un praktiskās iemaņas
bioloģijas, cilvēka anatomijas,
fizioloģijas, sabiedrības veselības
un pirmās palīdzības jautājumos.
Konkursā piedalījās trīs Balvu
Valsts ģimnāzijas jaunietes Ieva
Jurjāne, Kristīne Inga Lipska un
Elīna Saidāne.
Pirmā kārta norisinājās skolās.
Lai izcīnītu tiesības startēt konkursa
finālā, 2. martā, kas bija konkursa
otrā kārta, tiešsaistē organizētajā
zināšanu pārbaudē par bioloģijas,
cilvēka anatomijas, fizioloģijas un
higiēnas jautājumiem piedalījās
396 audzēkņi no 44 Latvijas
skolām.
Lepojamies, ka 12a.klases
skolniece Ieva Jurjāne bija 20.
labākā 396 skolēnu konkurencē un
ieguva 3.vietu. Jauniete bija arī 100
finālistu vidū 3.kārtā.
Liels prieks par Ievas veiksmīgo
startu, par parādītajām izcilajām

zināšanām, un paldies skolotājai
Annai Barbaniškai par skolēnu
sagatavošanu.
Ināra Konivale
Balvu Valsts ģimnāzijas
latviešu valodas un literatūras
skolotāja

Foto no BVĢ arhīva.

Konferencē II pakāpi ieguva
Kristīne
Budeviča
(skolotāja
konsultante Anna Barbaniška),
veselības
zinātņu
sekcijā
prezentējot darbu “Jauniešu stājas
problēmas un to aktualitāte”, bet
Guna Apša (skolotāja konsultante
Anna
Barbaniška)
veselības
zinātņu sekcijā ieguva III pakāpi
par darbu “Veģetārisms, tā ietekme
uz organismu”.

Foto no BVĢ arhīva.

notika Latgales reģiona skolēnu
zinātniskās pētniecības darbu
konference, kas pulcēja vairāk
nekā 200 Latgales reģiona
vispārējās vidējās izglītības iestāžu
labāko zinātniski pētniecisko
darbu autorus.
Kopumā
konferencē
23
sekcijās tika prezentēti 169
zinātniski pētnieciskie darbi no 37
Latgales reģiona vispārējās vidējās
izglītības iestādēm.
Arī
šogad
Balvu
Valsts
ģimnāzijas skolēni tika uzaicināti
uz konferenci, un savos darbos
atspoguļoja
pētījumus
par
sabiedrībā aktuāliem jautājumiem.
Tieslietu
sekcijā
darbu
“Nāvessods un tā atcelšana
Latvijā” veiksmīgi aizstāvēja Paula
Paidere (skolotāja konsultante
Irēna Šaicāne) un ieguva II pakāpi
konferencē.
Darbu “Fosiliju un devona
iežu
atsegumu
aizsardzības
iespēju izpēte Ziemeļlatgalē”
Zemes zinātņu un ekonomiskās
ģeogrāfijas sekcijā prezentēja
Paula Rutmane, Džūlija Apine
un Madara Lapse (skolotāja

Jurjānes
“Homines

BVĢ 12a. klases skolniece Ieva
Jurjāne

BPVV skolēni piedalās konkursā “Lielie palīgi lielos Dalība labo darbu festivālā
Patversmē BPVV audzēkņiem
Balvu
Profesionālās
un
darbos”
vispārizglītojošās
vidusskolas tika sniegta iespēja iepazīties ar
Balvu
Profesionālās
un
vispārizglītojošās
vidusskolas
(BPVV) audzēkņi piedalījās SIA
“ZAAO” organizētajā konkursā
“Lielie palīgi lielos darbos”. Tā
mērķis ir aktivizēt un paplašināt
vides interešu izglītības darbu
izglītības
iestādē,
pievēršot
audzēkņu
uzmanību
dabas
saudzēšanai
un
materiālu
atkārtotai izmantošanai, radot
jaunas un noderīgas lietas. Tas
attīsta domāšanu un reizē arī vērš
uzmanību uz vides saudzēšanu.
Konkursā piedalījās BPVV

pulciņa “Mamma daba” dalībnieki
skolotājas
Sintijas
Heningas
pavadībā, veicot trīs uzdevumus.
Pirmajā
uzdevumā
tika
izveidots A2 plakāts, kurā
tika
attēlots
tekstilmateriālu
ražošanas process un tā ietekme
uz vidi. Otrajā uzdevumā no
sagatavotajiem un analizētajiem
apģērbiem tika izgatavotas jaunas
un noderīgas lietas priekš sevis divi spilventiņi, paklājiņš un čības ar mērķi izveidot sev lietas atpūtas
stūrītim, toties trešajā uzdevumā,
no ikdienā vairs neizmantojama

tekstila, tika izgatavota skudra.
Pavisam paklāja un čību
veidošanā tika izmantoti 24
T-krekli, 1 jaka, 1 halāts. Šo lietu
izgatavošanā ieguldīts trīs mēnešu
ilgs darbs.
Paldies jāsaka skolotājai Anitai
Matulei - Bordānei un BPVV 1.
kursa meitenēm par palīdzību
skudras tapšanā, kā arī par
tekstilmateriāliem.
Sintija Heninga
BPVV ģeogrāfijas skolotāja

“Digitālās nedēļas 2018” pasākumi Tilžā
Personīgā informācija". Kopā ar
bibliotekāri Ilzi Pugaču skolēni
pārrunāja
droša
interneta
lietošanas noteikumus, uzsvaru
liekot
uz
savu
personīgo
informāciju, cik daudz un ko
vajadzētu rakstīt par sevi internetā.
Bērni izspēlēja lomu spēles,
mēģināja atrast pareizo atbildi
dažādās situācijās. Piemēram,
ja labākā draudzene iedod savu
portāla draugiem.lv paroli, vai man

savu paroli arī pateikt draudzenei?
Un, ko darīt, ja kāds man uzraksta
internetā aizvainojošu komentāru?
Tika risinātas arī krustvārdu
mīklas, kurās vajadzēja atminēt
dažādus ar datoru saistītus
terminus. Bibliotekārās stundas
bija izdevušās, bērni atsaucīgi
piedalījās visās aktivitātēs!
Ilze Pugača
Tilžas bibliotēkas vadītāja

dzīvnieku patversmes ikdienu,
izvest pastaigā suņus, rotaļāties ar
kaķiem un pabarot lielo dzīvnieku
saimi. Neviltots bija izglītojamo
prieks par to, ka dzīvnieki steigšus
izmēģināja gan jauno kaķu
māju, gan rotaļlietu, pārbaudot
lietu ērtumu atbilstību savām
vajadzībām.
Izglītojamo
pašpārvaldes
pārstāvji patversmes apmeklējuma
laikā nolēma izdarīt pašu galveno
labo darbu – adoptēt suni un
uzdāvināt to BPVV lietvedei Sanitai
Barbaniškai. Tā sev mājas ieguva
sešus gadus vecs, draudzīgs suņu
puika vārdā Ziemelis.
Patversmes apmeklējums, ar
Izglītojamo pašpārvaldes pārstāvju
pieņemto lēmumu, BPVV tiks
ieviests katru mācību gadu,
sniedzot jauniešiem iespēju domāt
līdzcietīgi, iespēju robežās ziedot
un pašrocīgi darināt dažādas lietas
patversmei.
Laura Zujāne
BPVV sabiedrisko attiecību
speciāliste

Tilžas vidusskolas jaunākie audzēkņi apguvuši droša interneta lietošanas noteikumus.

Foto no BPVV arhīva.

Foto no Tilžas vidusskolas arhīva.

No 19. marta līdz 23. martam
visā Latvijā norisinājās “Digitālā
nedēļa 2018”, kuras mērķis bija
aicināt sabiedrību pilnveidot
savas digitālās prasmes, kā arī
izmantot digitālās tehnoloģijas un
pakalpojumus. “Digitālā nedēļa” ir
nozīmīga iniciatīva visā Eiropā.
Digitālās nedēļas ietvaros,
Tilžas vidusskolā 1., 2., un 3. klases
audzēkņiem notika bibliotekārās
stundas "Drošs internets 2018.

(turpmāk
BPVV)
Izglītojamo
pašpārvaldes pārstāvji 6.aprīlī labo
darbu cikla “Labo darbu festivāls”
ietvaros devās uz dzīvnieku
patversmi “Astes un ūsas” Alūksnē.
Jaunieši trīs mēnešus vāca
ziedojumus, un paši izgatavoja
noderīgas lietas dzīvniekiem.
Tā tapa rotaļlieta kaķiem, kuru
izgatavoja BPVV izglītojamā Sindija
Logina kopā ar citām 1.kursa
audzēknēm skolotājas Anitas
Matules – Bordānes vadībā. Tika
izmantotas caurules, kuras apšūtas
ar mēbeļaudumu un sastiprinātas
kopā ar linu virvi. Kā papildinājums
šai rotaļlietai, tika izgatavotas
desmit auduma pelītes.
Kaķiem tapa arī apjomīga
izmēra kaķu māja, kuru izgatavoja
BPVV audzēknis Dairis Duļbinskis
skolotāja Ērika Kanaviņa vadībā.
Viņš savā darbā izmantoja virpotus
priedes koka stabus, savukārt
plaukti tapa izgatavoti no saplākšņa
un apvilkti ar mēbeļaudumu.
Tāpat jaunieši dzīvniekiem
sagādāja arī barību un preces
veselības uzlabošanai.

Patversmes kaķis ir priecīgs par jauno rotaļu objektu.
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Briežuciemā apgūst prasmi aust lakatu rāmī
rāmīšus izgatavoja kokapstrādes
meistars Andris Ločmelis.
Briežciemietes ar saviem
austajiem lakatiem jau paspējušas
priecēt izstādes apmeklētājus
Balvu Dienas centrā, kā arī lakatus
un citus rokdarbus var apskatīt
Briežuciema pagasta aušanas
darbnīcā. Vairāki krāšņi lakati jau
uzausti pagasta iedzīvotājiem
pēc pasūtījuma un kā dāvanas,
kā arī rokdarbnieces pašas ar
tiem pucējas svētkos un ikdienā.
Piemēram, Skaidrīte Pakalnīte
ar pašaustu lakatu papildinājusi
tautas tērpu, ar kuru dzied
Briežuciema
etnogrāfiskajā
ansamblī.
Pulciņa dāmas “netur sveci
zem pūra” un ar savām prasmēm
labprāt arī dalās. Nu jau šo prasmi
apguvusi
arī
briežciemiete

Inese Ozoliņa. Ļoti iespējams,
ka pēc šīs meistardarbnīcas
lakatu audēju rindas pagastā būs
papildinājušās. Arī tie, kuri varbūt
turpmāk ar to nenodarbosies,
tāpat būs ieguvēji, jo lakatu
tapšanas brīdī notika gan
dalīšanās pieredzē par citu
rokdarbu tapšanu, gan kulināriju
un lauku darbiem, gan citām
lietām, kā arī tika apskatīti pulciņa
dalībnieču rokdarbi, un galu galā
svētdienas pēcpusdiena tika
veltīta lietderīgai atpūtai.
Gan jau nākošgad tiksimies
vēl ar citiem Briežuciema pagasta
meistariem!
Zita Mežale
Briežuciema pagasta
kultūras pasākumu
organizatore

Skolotāja Irēna Šaicāne dalās
pieredzē žurnāla “Skolas Vārds”
konkursā

Žurnāla
“Skolas
Vārds”
redakcija marta sākumā mudināja
skolotājus piedalīties konkursā,
izvēloties sagatavot pieredzes
rakstu/metodisko materiālu par
vienu no tēmām:
• Mana ideja klases saliedēšanai;
• Mana
ideja
emocionālās
vardarbības
mazināšanai
skolā/klasē;
• Mana
ideja
interesantai
audzināšanas stundai;
• Mana ideja skolēnu talantu
attīstībai;
• Mana interesantā mācību stunda (skolotājs dalās pieredzē
par konkrēti sava mācību
priekšmeta pasniegšanu).
Balvu
Valsts
ģimnāzijas
skolotāja Irēna Šaicāne konkursam
iesūtīja aprakstu par interesantu
mācību stundu, kā arī prezentāciju

bilingvālai mācību stundai "Otrā
pasaules kara sākums: cēloņi un
iemesls".
Konkursam tika iesūtīti 65
pieredzes raksti - labās prakses
piemēri. Mūsu skolotāja Irēna
ieguva Zvaigzne ABC dāvanu karti
(tika apbalvoti tikai seši labākie
pieredzes stāsti). Žurnāla redakcija
novēlēja daudz labu un radošu
ideju un neizsīkstošu enerģiju, tās
īstenojot!
Arī skolas saime pievienojas
vēlējumam, lepojas ar skolotāju
Irēnu un priecājas par veiksmi
konkursā.
Balvu Valsts ģimnāzijas
latviešu valodas un literatūras
skolotāja
Ināra Konivale

Aina Supe ar savu austo lakatu.

Foto no BVĢ arhīva.

Foto autore Zita Mežale.

Amata prasmju saglabāšanas,
popularizēšanas
un
tālāknodošanas akcijā “Satiec
savu meistaru” briežciemieši
piedalās jau no 2012. gada, un
pa šo laiku Briežuciema pagastā
ir bijusi iespēja satikt 12 dažādus
amata meistarus un apgūt viņu
prasmes.
Arī šogad rokdarbu pulciņa
“Atspole” dāmas - Anna Pundure,
Skaidrīte Pakalnīte, Aina Supe,
Helēna Ločmele un Laima
Ločmele - gaidīja tos, kuri
vēlētos iemācīties aust lakatus
rāmītī. Lai gan rokdarbnieces vēl
pašas mācās, tomēr pasākuma
apmeklētājiem labprāt parādīja
savas prasmes. Interesi izrādīja
gan
pagasta
ļaudis,
gan
rokdarbnieces no Baltinavas,
bija arī ciemiņi no Balviem un
Alsviķiem. Trīs stundu laikā amata
prasmes pie meistarēm paspēja
apgūt divdesmit interesenti.
Aust
lakatus
ierosināja
Skaidrīte un Anna, jo iepriekš
jau bijusi neliela pieredze.
Skaidrīte iemaņas guva būdama
mājturības skolotāja Briežuciema
skolā, bet Anna to kādreiz tika
redzējusi Baltinavas vidusskolā
pie
skolotājas
Viļumas.
Nesen šo prasmi no viņām
apguva arī Aina un Helēna, un
meistardarbnīcā jau varēja savus
darbus parādīt arī citiem. Kā
atzina rokdarbnieces, tad lakatus
varot aust arī kartona rāmīšos,
bet “Atspoles” rokdarbniecēm

5.

BVĢ skolotāja Irēna Šaicāne.

Balvu, Baltinavas, Rugāju, Viļakas un Gulbenes novada pedagogi gūst jaunu pieredzi
matemātikas skolotāja Anita
Kamendere, bioloģijas skolotāja
Anna Barbaniška, psiholoģijas
skolotāja Sandra Mozule, ķīmijas
skolotāja
Velta
Učelniece,
latviešu valodas un literatūras
skolotāja Rudīte Priedeslaipa,
informātikas skolotāja Daiga
Kante,
vizuālās
mākslas
skolotāja Indra Keiša un fizikas
skolotājs Edgars Kamenders.
Ģimnāzijas pedagogi, izmantojot
dažādas mācību metodes un
paņēmienus, demonstrēja savās
stundās sadarbības, pašvadības,
domāšanas,
radošuma,
komunikatīvo
prasmju,
tekstpratības,
digitālpratības
un starppriekšmetu saiknes, kā
arī bilingvālā mācību modeļa
iedzīvināšanu mācību procesā,
parādot iemācīto zināšanu un
prasmju izmantojumu ikdienas
dzīvē. Stundās tika izmantoti
dažādi atgriezeniskās saites veidi.
Pēc vēroto stundu un
refleksijas daļas metodiskās
dienas dalībniekus sveica skolas
direktore Inese Paidere un Balvu
novada pašvaldības Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes
vadītāja Inta Kaļva. Savukārt
Rīgas Juglas vidusskolas direktore
Aija Melle dalījās pārdomās par
skolu un skolotāju 21. gadsimtā.
Lektore runāja par to, ka laiks, kad
ejam uz jauno izglītības saturu,
no vienas puses uzliek jaunu
atbildību skolotājam, no otras
puses raisa pārdomas par to,
kādu skolu, skolotāju un skolēnu

vēlamies redzēt nākotnē. Viņa arī
uzsvēra, ka galvenais pārmaiņu
resurss ir skolotājs, ka šobrīd
izglītības kvalitātes novērtēšanā
80%
aizņem
akadēmiskie
sasniegumi, 15% - kultūra
(vērtības) un apmēram 5% personības izaugsme, taču visam
vajadzētu būt līdzsvarā.
Būtiskākie kritēriji, pēc kuriem
mērīt izglītības kvalitāti, ir skolas
spēja reaģēt uz pārmaiņām,
katra
skolēna
personības
izaugsme, kvalitatīva mācību
stunda, profesionāls skolotājs,
skolas vērtības un sadarbība ar
vecākiem. Skolotājiem Aija Melle
vēlēja ticēt sev un savu skolēnu
spējām, atrast domubiedrus, iet
savu ceļu un sasniegt rezultātus.
Par dziļo mācīšanos savās
atziņās dalījās Balvu pamatskolas
direktores
vietniece
Gunita
Pugeja. Viņa runāja par to, kādai
jābūt mācību stundai, par Solo
taksonomiju - mācību procesa
diferenciāciju, kas ļauj konstatēt
līmeni, kādā katrs skolēns apgūst
nepieciešamās zināšanas un
prasmes un sniedz informāciju
par to, kāda mācīšanās pieeja
būtu piemērotāka skolēnam
individuāli un visai klasei
kopumā, kā arī dalījās pieredzē
par eTwinning projektiem.
Metodiskās
dienas
dalībniekiem Didža Rijnieka
dziesmu “Brīnumsvecītes” veltīja
Balvu Valsts ģimnāzijas meiteņu
ansamblis (skolotāja Aija Nagle)
un instrumentālu skaņdarbu

atskaņoja 7.-8. klašu skolēni Una
Romāne, Ričards Ķirsons un
Mārtiņš Lāpāns.
Metodiskā diena noslēdzās
ar Aijas Melles meistarklasi skolu
vadītājiem un viņu vietniekiem
par starpdisciplināro mācīšanos
un
profesionālu
sarunu
izmantošanu atskaišu un plānu
vietā.
Paldies skolotājiem, kuri

dalījās pieredzē, ģimnāzijas
kolektīvam un metodiskās dienas
dalībniekiem, kuri piedalījās gan
stundu vērošanā, gan lekcijās,
gan meistarklasē!
Valija Muldiņa
Balvu Valsts ģimnāzijas
direktores vietniece - izglītības
metodiķe

Foto no BVĢ arhīva.

Jau piekto gadu Balvu Valsts
ģimnāzijā
marta
brīvdienās
ierodas izglītības darbinieki
no tuvākiem un tālākiem
novadiem,
lai
pārrunātu
svarīgākās aktualitātes mācību
un audzināšanas darbā, mācītos
un dalītos ar labās prakses
piemēriem. Arī šī gada 22.
marta metodiskajā dienā “Darīt,
mācoties un daloties pieredzē”
ģimnāzijā pulcējās 74 pedagogi
no Balvu, Baltinavas, Rugāju,
Viļakas un Gulbenes novada.
Tā kā, sākot ar 2018./2019.
mācību gadu, Latvijas skolās
tiks uzsākta pakāpeniska pāreja
uz jauno, kompetencēs balstīto
saturu izglītībā, kas paredz
mācīšanas
pieejas
maiņu,
šajā mācību gadā Balvu Valsts
ģimnāzijā ir daudz strādāts,
lai sagatavotos šai pārejai, lai
mācību darbu organizētu tā, ka
rezultātā skolēniem tiktu attīstītas
dzīvei
svarīgas
zināšanas,
prasmes un attieksmes. Ar to, ko
paši mācījušies par mūsdienīgas
mācību stundas organizēšanu
kursos
un
semināros,
sadarbojoties un vērojot viens
otra stundas, ģimnāzijas skolotāji
metodiskās
dienas
ietvaros
dalījās ar citu novadu kolēģiem.
Starpnovadu
izglītības
darbinieki
piedalījās
14
mācību stundās, kuras vadīja
vēstures
skolotājas
Irēna
Šaicāne, Mudīte Stepanova,
angļu valodas skolotājas Inga
Vanaga un Irīna Krivošejeva,

BVĢ pakāpeniski uzsāk pāreju uz kompetencēs balstīto saturu izglītībā.
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Aizbraukušie latgalieši vēlas atgriezties
dzimtenē
Jau vairāk kā mēnesi Latgales
plānošanas reģionā darbojas remigrācijas
koordinatore
Astrīda
Leščinska.
Speciālista darbību nodrošina Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas
(VARAM)
pilotprojekts
“Reģionālais koordinators remigrācijas
veicināšanai”. Šis projekts paredzēts,
lai veicinātu tautiešu interesi atgriezties
Latvijā.
Remigrācijas
koordinatora
darbība ir vērsta uz konkrētu cilvēku
reālām vajadzībām.
Astrīda
Leščinska:
“Man
kā
remigrācijas koordinatoram ir būtiski
kļūt par uzticības personu tautiešiem,
kas šobrīd dzīvo ārvalstīs, izzināt viņu
vajadzības un problēmsituācijas, kas kavē
pārcelšanos atpakaļ uz dzimteni. Es sniedzu
priekšlikumus kā risināt jautājumus,
kas saistīti ar nodarbinātību, dzīvesvietu
un izglītības iestādes izvēli remigrantu
bērniem.”
Latgales
plānošanas
reģiona
remigrācijas koordinatora darbā liela
nozīme ir sadarbībai ar VARAM, Latgales

reģiona pašvaldībām, Nodarbinātības
valsts aģentūru un citām valsts
institūcijām. Galvenais uzdevums ir
sazināties ar personām, kas šobrīd dzīvo
ārvalstīs, izzināt viņu vajadzības un
problēmsituācijas, kas kavē pārcelšanos
atpakaļ uz Latviju, sniedzot priekšlikumus
kā jautājumus atrisināt. Kā norāda Astrīda
Leščinska, remigrantu interese par šo
pilotprojektu ir liela. Koordinatore šobrīd
darbojas ar 10 potenciālajām ģimenēm,
kas izteica vēlmi atgriezties Latgalē un
četrām, kas jau ir atgriezušās dzimtajā
vietā, piemēram - Daugavpilī, Līvānos un
Rēzeknē.
Astrīda Leščinska: “Situācijas un
atgriešanās iemesli ir individuāli. Interesi
lielākoties izrāda ģimenes ar bērniem.
Vecākiem ir svarīgi tas, ka Latvijā bērniem ir
pieejama kvalitatīva izglītības programma,
pie tam, daudzas pašvaldības skolēniem
nodrošina bezmaksas pusdienas un
sabiedrisko transportu. Liels pluss ir iespēja
apmeklēt dažādus interešu pulciņus.”
Interesi par šo pilotprojektu raisa

iespēja saņemt reālu finansiālu atbalstu
uzņēmējdarbības uzsākšanai. Šobrīd
plānots, ka katrā no reģioniem tiks
atbalstīti vismaz 4 uzņēmējdarbības
projekti, kuriem tiks piešķirts finansējums
līdz 9000 euro katram. Šis finansējums
būs atspēriena punkts atgriežoties mājās.
Pagaidām tautieši ir atsaukušies no
sekojošām Eiropas valstīm: Lielbritānijas,
Īrijas un Vācijas. Šajā projektā svarīgs
ir
informatīvais
atbalsts.
Latgales
plānošanas reģiona koordinatore saziņu
ar tautiešiem lielā mērā veic arī sociālajos
tīklos, tāpēc vietnē www.facebook.com
tika izveidota lapa “Es atgriežos Latgalē!”,
kur tiek ievietota aktuāla informācija par
atgriešanās iespējām dzimtenē https://
www.facebook.com/es.atgriezos.latgale/.
20 dienu laikā lapai ir vairāk nekā 100
sekotāju. Aktīvi tiek apzināti tautieši arī
sociālo tīklu diasporu grupās.
Astrīda Leščinska
Latgales plānošanas reģiona
remigrācijas koordinatore
T: 65423801
e-pasts: astrida.lescinska@lpr.gov.lv.

Akcija “Atvērtās dienas laukos 2018” 4.-6.maijā

“Lauku ceļotāja” rīkotās akcijas
“Atvērtās dienas laukos” ietvaros, aicinām
viesoties Balvos un citviet Ziemeļlatgalē
un izmantot īpašos piedāvājumus, baudot
lauku vidi un dabu pavasarī!
4. un 5. maijā “Bauda miesai, garam
un dvēselei latgaliešu stilā”
Pirts “Elkšņi” un pirtniece Arnita
Melberga Balvos:
1) Pirts procedūrām atlaide 10%;
2) Pašceptas maizes un augu sīrupu
degustācija bez maksas.
Apmeklējums noteikti iepriekš jāpiesaka!
Vietu skaits ierobežots!
Kontaktinformācija: 26361594, Brīvības
iela 2c, Balvi.
4. maijā no plkst.11:00 “Pirts svētki kā
paradīzē”
Pirts svētki kā paradīzē viesu namā
”Paradīzes”, vienā jostā sienot Latgali un
Zemgali. Īpašais lavandas piedāvājums pirts slotiņas ar lavandu, pirts spilventiņi,
pirts skrubīši, ziepes, pēc pirts - lavandas
tējas baudīšana ar īpašo balto šokolādi ar
lavandu ziediņiem, arī lavandas cepumiņi
un dažādi nopērkami pārsteigumi - visi,
kas saistīti ar lavandu.
Vai esat mēģinājuši kopīgi salikt putnu
būrus? Šo iespēju Tev garantē “Paradīzēs”.
Putni būs Tev pateicīgi, un kamēr tiks
baudītas
bērzu sulas, putnu treļļi
ielīksmos katra būrīša veidotāja sirdi. Šajā
zīmīgajā datumā, kad visā Latvijā svin Baltā
galdauta svētkus, mūsu viesi kopīgi varēs
darboties pie lielā saimes galda.
Akcijas laikā visam piedāvājumam
20% atlaide.
Kontaktinformācija:
22009975,
s.pruse@inbox.lv, Brūklāji, Bērzkalnes
pagasts, Balvu novads.
4. un 5. maijā “Rūsa vējā - Smaids
sejā!”
Brauc gostūs uzjundīt sen izjustas un
iegūt jaunas emocijas!
Brīvajā laikā biedrības “Rūsa vējā”
saimnieks Kaspars Romanovs Tilžā
restaurē senus motociklus un ir izveidojis

apskatei pieejamu plašu retro motociklu
un senlietu kolekciju. Visiem, kas šajās
dienās ieradīsies ar ziedojumu, vecu
motocikla detaļu vai motoratribūtiku, būs
iespēja pašam izbraukt ar retro mopēdu,
ja vien izdosies to iestumt.
Kontaktinformācija: 26425960, Krasta
iela 3, Tilža, Tilžas pagasts, Balvu novads.
4. un 5. maijā “Dzīvesveids lauku sētā”
Rugāju novada saimniecības “Baķi”
apskate, būšana kopā ar dzīvniekiem
(aitas, kazas, truši). Sarunas par dzīvošanu
laukos. BEZ MAKSAS.
Pusdienas. Ēdienkartē zupa, plovs,
gaļas pankūkas, kotletes, salāti, kūka.
Pusdienas iepriekš jāpiesaka, 5 EUR/
pers. Ģimenēm ar bērniem piedāvājam
naktsmājas
ar
pirti,
ugunskuru,
makšķerēšanu, peldēšanos, ēdināšanu.
Var piedalīties visās lauku aktivitātēs.
Kontaktinformācija: 22315544, "Baķi",
Rugāju pagasts, Rugāju novads.
4. un 5. maijā graudaugu saimniecības
“Kotiņi” apskate
Akcijas dienās būs iespējams bez
maksas
aplūkot
saimniecību
gida
pavadībā, kā arī iegādāties “Kotiņos”
ražotos produktus par draudzīgām
cenām. Labāk 1 reizi redzēt, nekā 100
reizes dzirdēt!
Kontaktinformācija:
26422231,
28636835, Z/S "Kotiņi", Šķilbēnu pagasts,
Viļakas novads.
Par akciju vairāk var uzzināt mājas lapā
www.celotajs.lv/atvertasdienas.
Akcijas organizatori: Latvijas Lauku
tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs" un
Lietuvas Lauku tūrisma asociācija "Atostogos
kaime".
Informāciju apkopoja
Ineta Bordāne,
tūrisma organizatore
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma
centrs
29272948, turisms@balvi.lv
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Pasākumi Balvu novadā
Balvu pilsēta

14.aprīlī no plkst.9:00 –
13:00 Lauku labumu tirdziņš
laukumā pie Balvu Kultūras un
atpūtas centra.
16.aprīlī plkst.18:00 Lekciju
cikls par stresa mazināšanu un
izdegšanas profilaksi Balvos,
Tautas ielā 1, 2.stāvs, auditorija
"Aka". Lekciju ciklu vadīs Arnita
Gaiduka. Dalība pasākumā bez
maksas.
17.aprīlī plkst.15:00 Zinta
Purena darbu izstādes "To
var ieraudzīt" atklāšana Balvu
Centrālajā bibliotēkā.
17.aprīlī plkst.17:00 "Mākslas
Dienas 2018! Balvi skan krāsās"
ar Balvu Mākslas skolas audzēkņu
radošo darbu izstādes "Uzziedi
Krāsās!" atklāšana Balvu Sakrālās
kultūras centrā.
17.aprīlī
plkst.18:00
Bezmaksas nodarbība "Veselīga
uztura piekritēju pulciņš" Balvu
pamatskolas mājturības kabinetā.
Viss par veselīgu uzturu, veselīgu
ēdienu
gatavošanu,
ēšanas
režīmu u.tml. Nodarbību vadīs
Ilze Smirnova, t.26587187.
20.aprīlī
no
plkst.9:00
– 18:00 Atvērtā durvju diena
Balvu
Profesionālajā
un
vispārizglītojošajā
vidusskolā.
Piedāvā: iepazīties ar izglītības
iestādes vidi un tās sniegtajām
iespējām; skatīt jauniešu darbu
izstādi; plkst.18:00 skolas Aktu
zālē 6. un 9.klašu izglītojamajiem
un viņu vecākiem tikties ar
izglītības iestādes vadību.
21.aprīlī
no
plkst.12:00
"Mākslas dienu 2018" radošās
aktivitātes "Balvi skan krāsās!"
pie Balvu Mākslas skolas kopā ar
Balvu Mākslas skolas, Balvu Bērnu
un jauniešu centra un Balvu
Profesionālās un vispārizglītojošās
vidusskolas jauniešiem.
21.aprīlī plkst.18:00 Koncerts

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

"Man balstiņa tālu skan" Balvu
muižā. Piedalās Balvu Mūzikas
skolas kora klases ansamblis,
Balvu Kultūras un atpūtas centra
kolektīvi – "Mirklis", "Pīlādzis",
"Razdoļje", "Notiņas", Teātra
studija.
26.aprīlī no plkst.16:00 –
19:00 pasākumā “Līderes kods
Balvos” Balvu muižā aicina
novada uzņēmējas un vadītājas
izveidot Balvu novada Līderes
kodu. Pasākumā diskutēs par
vērtībām, kas iedvesmo veidot
un
attīstīt
uzņēmējdarbību,
dod drosmi pretoties grūtībām
un virzīties uz priekšu. Būs
iespēja dzirdēt Balvu novadā
iemīļotu uzņēmēju stāstus un
veidot Latvijas Līderes kodu.
Pieteikšanās līdz 17.aprīlim pa
e-pastu: rita.subeniece@balvi.lv
vai t.: 28307573. Ieeja bez maksas.
27.aprīlī
plkst.18:00
Bibliotēku nakts Balvu Centrālajā
bibliotēkā.
27.aprīlī Balvu Kultūras un
atpūtas centra neredzīgo cilvēku
teātra kopas "Redzēt ar sirdi"
literāra kompozīcija "Bēgšana
uz Ēģipti" Balvu Sakrālās kultūras
centrā.
3.maijā plkst.15:00 Izstādes
"Antons
Rimovičs:
Dievam
un Cilvēkam" atklāšana Balvu
Novada muzejā.
4.maijā
Pasākumi,
kas
veltīti garīdznieka, koktēlnieka
Antona
Rimoviča
piemiņai
Latvijas Republikas Neatkarības
atjaunošanas
gadadienas
ietvaros. Plkst.11:00 Svētā Mise
Balvu Romas katoļu baznīcā.
Plkst.12:30 Antona Rimoviča
skvēra atklāšana blakus Balvu
Sakrālās kultūras centram (Ezera
iela 22, Balvi).

Balvu pagasts
14.aprīlī
plkst.16:00
Bezmaksas nūjošanas pamatu

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

apmācības nodarbības. Tikšanās
pie Balvu pagasta Tautas nama.
Nūjošanas nodarbības vadīs
instruktore
Zinaida
Logina,
t.29203754.

Bērzkalnes pagasts
18., 25. aprīlī plkst.17:00
Vingrošanas
nodarbība
Bērzkalnes PII zālē. Bezmaksas
aktivitāte projekta "Pasākumi
vietējās sabiedrības veselības
veicināšanai
Balvu
novadā"
ietvaros.
17.aprīlī
plkst.16:00
Bezmaksas nūjošanas pamatu
apmācības nodarbības. Tikšanās
pie Bērzkalnes pagasta pārvaldes
ēkas. Nūjošanas nodarbības
vadīs instruktore Zinaida Logina,
t.29203754.

Bērzpils pagasts
14.aprīlī
plkst.12:00
Bezmaksas nūjošanas pamatu
apmācības nodarbības. Tikšanās
pie Bērzpils Saietu nama.
Nūjošanas nodarbības vadīs
instruktore
Zinaida
Logina,
t.29203754.
14.aprīlī
plkst.19:00
Starpnovadu
dramatisko
kolektīvu saspēle "Joku bānītis
iebrauc
Bērzpilī"
Bērzpils
vidusskolas Aktu zālē. Piedalās
dramatiskie kolektīvi no Balvu,
Rugāju, Ilūkstes un Rēzeknes
novadiem. Kolektīvi piedalās līdz
20 minūšu gariem skečiem. Ieeja
ziedojums - 1 EUR.

Briežuciema pagasts
17.aprīlī plkst.16:00 Lekciju
cikls par stresa mazināšanu un
izdegšanas profilaksi Briežuciema
tautas namā. Lekciju ciklu vadīs
Arnita Gaiduka. Dalība pasākumā
bez maksas.

Kubulu pagasts
25.aprīlī
plkst.10:00
Konkurss "Mazais prātnieks"

Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 5000 eksemplāri

Kubulu kultūras namā.
26.aprīlī
plkst.12:00
Starpnovadu
skolēnu
deju
kolektīvu skate Kubulu kultūras
namā.
30.aprīlī ikviens ir aicināts
apmeklēt un svinēt Dejas dienas
Kubulu pagasta kultūras namā.
Tādēļ katrs, kurš grib iepazīt
deju ir aicināts apmeklēt sev
interesējošo dejas meistarklasi!
Jau no plkst.13:00 visas dienas
garumā būs iespēja piedalīties
3 stundu nodarbībās dažādos
deju stilos 9-12 meistarklasēs un
redzēt paraugdemonstrējumus.
Dalības maksa 1,50 EUR par
vienu nodarbību vai 4 EUR par
visas
dienas
meistarklasēm.
Plkst.18:00
mūsdienu
deju
koncerts "Deja iedvesmo...".
Koncertā piedalīsies dažādu
Latvijas mūsdienu deju dejotāji.
Ieeja 2 EUR.

Vīksnas pagasts
28.aprīlī
plkst.11:00
Balvu novada amatierteātru/
dramatisko
kolektīvu
skate
Vīksnas Tautas namā.

Skatāmas izstādes:
Balvu pilsētā
• Līdz 16.aprīlim Balvu Sakrālās
kultūras
centrā
skatāma
mākslinieces Līgas Sakses
foto un gleznu izstāde "Metaflora".
• Balvu novada Sociālā dienesta zālē skatāma Gaļinas
Gruziņas draudzīgo šaržu
izstāde "Uzmini nu!"
• Balvu
Mākslas
skolas Izstāžu zālē skatāma
tekstilmākslinieces
Ilzes
Šuļjas darbu izstāde "Daudz
stundu".
• Balvu
Mākslas
skolas
telpās Balvu Mākslas skolas skolotājas Olgas Rečes
darbu izstāde "Daba...te un
tur" un Balvu Mākslas skolas

•

•

•

•

•

audzēkņu darbi "Dažādais
pastelis", skolotāja Olga Reče.
Balvu novada pašvaldībā
skatāmi Balvu Mākslas skolas
audzēkņu noslēguma darbi.
Balvu novada pašvaldībā Balvu Mākslas skolas audzēkņu
vides objekts-pētījums par
Latvijas mākslinieku daiļradi
"Mākslas kubi".
Balvu Centrālajā bibliotēkā
skatāma Balvu Mākslas skolas 1.-3.klases audzēkņu pastmarku izstāde "Balviem 90",
skolotāja Dace Logina.
Ā.Baranovskas
doktorāta
telpās skatāmi Balvu Mākslas
skolas 3.klašu audzēkņu
vasaras
prakses
darbi,
skolotājas Anita Kairiša un
Dace Logina.
Balvu Novada muzejā piecās
muzeja ekspozīciju zālēs
mūsdienīgi
atspoguļotas
Ziemeļlatgalei
raksturīgās
tēmas, tostarp etnogrāfija,
tradicionālā mūzika, folklora, paražas, psalmi, Maija
dziedājumi, cilvēku prasmes un citas vietējās vērtības
un skatāma izstāde, kas
veltīta mūsu novadniekam ģenerālim Valdim Matīsam

Krišjāņu pagastā
Krišjāņu tautas namā skatāma
Balvu Mākslas skolas audzēkņu
darbu izstāde "Krāsas gadalaikos",
skolotāja Lana Ceplīte.
Kubulu pagastā
Līdz 27.aprīlim Kubulu kultūras
namā skatāma Latvijas Neredzīgo
biedrības Rehabilitācijas centra
Balvu filiāles dalībnieku darbu
izstāde "Brīnumi caur sirdi un
dvēseli".
Tilžas pagastā
Tilžas
kultūrvēstures
un
tūrisma centrā skatāma foto
izstāde "Latvijas dabas spēks un
skaistums".

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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