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Lāčplēša dienas svinēšana pilsētā
sākās jau ap pieciem vakarpusē,
kad tika izgaismota Brīvības iela – ar
karogiem, svecītēm, lāpām, gaismām
māju logos.
Vēlāk
zemessargi,
jaunsargi,
pilsētas un novada iedzīvotāji
pulcējās pie Balvu pamatskolas, lai
dotos lāpu gājienā. Dodoties uz
pieminekli, gājiena dalībnieki apstājās
pie Balvu dižozola, kur kavējās pie
stāsta par ozoliem un to nozīmi tautas
vēsturē, kā arī ieklausījās dziesmā
“Svēts mantojums”. Pēc tam gājiens
turpinājās līdz pat piemineklim
Latgales partizānu pulka kritušajiem
karavīriem.
Pasākuma vadītāji klātesošajiem
vēstīja, ka piemineklis tika atklāts
pirms 80 gadiem – 1938.gada
14.augustā, bet atjaunots pirms 25
gadiem. Toreiz, tālajā 1938.gadā,
pieminekļa atklāšanā piedalījās kara
ministrs, ģenerālis Jānis Balodis.
Pieminekli iesvētījuši armijas mācītājs
P.Apkalns, Balvu ev. lut. draudzes
mācītājs M.Grīvāns un Jaunauces
mācītājs, bijušais partizāns J.Knope.
Svinību
noslēgumā
pieminekļa
laukumā kara ministrs noskatījies
vietējā garnizona, aizsargu un bijušo
partizānu parādi.
Pēc ieskata vēsturē, pasākuma
dalībnieki vienojās himnā, ko

papildināja Tautas pūtēja orķestra
“Balvi” dalībnieki, diriģents Egons
Salmanis.
Uzrunu teica Balvu novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs
Aigars Pušpurs, kurš uzsvēra karavīru
nozīmi toreiz un tagad, rakstura
īpašības, kas viņiem piemīt, kā arī
mērķi un attieksmi, kas karavīros
mīt. Viņš pauda lepnumu par mūsu
valsts un Balvu novada zemessargu
un karavīru drosmi, pašaizliedzību,
pildot savus pienākumus. “Bez
patiesas sirds degsmes un cilvēciskas
drosmes neviens par karavīru nekļūst
– tā ir pārliecība un smags darbs
neatkarīgi no apstākļiem. Pārliecībā ir
mūsu spēks,” teic A.Pušpurs.
Balvu Romas katoļu draudzes
prāvests Mārtiņš Klušs ielūkojās
vēsturē, citējot Aleksandru Grīnu, kurš,
aicinot pievienoties nacionālajam
karaspēkam, Cēsu ģimnāzistiem
teica šādus vārdus: “Šodien jūs vēl
esat zēni, varbūt jau rīt būsiet varoņi.
Celieties kaujai par savu tautu un
viņas valsti.” Ar šiem vārdiem prāvests
vedināja izzināt vēstures lappuses un
ne tikai tās, kurās tiek pieminēti Balvi,
bet arī atcerēties to, ka 100 gadus
atpakaļ beidzās pirmais pasaules
karš. “Mīlot, strādājot, lūdzoties un
dzīvojot mēs katrs spējam darīt labas
lietas. Lai šīs labās lietas mūs spēcina

būt patriotiem, mīlēt savu tēvu zemi
un ar Dieva palīgu iet uz priekšu,”
vēlēja M.Klušs.
Balvu Novada muzeja direktore
Iveta Supe savā uzrunā stāstīja par
Latgales partizāniem, pulku un
vienību veidošanos: “5.jūlijā Latgales
partizānu pulks svin savu dzimšanas
dienu, taču ir viena būtiska nianse –
šajā datumā iznāca pavēle nosaukt
Latgales partizānu vienību par
Latgales partizānu pulku. Taču līdz tam
jau Latvijas pierobežā bija izcīnītas
daudzas kaujas, tika aizstāvēta frontes
līnija 50 km garumā. Jau pirms pavēles
iznākšanas šie Latgales vīri ņēma rokās
ieročus un gāja aizstāvēt savas mājas,
savas ģimenes, savus mīļos, tuvos gāja aizstāvēt savu Latviju. Laikam
ejot, partizāni turpināja godināt
kritušo biedru piemiņu. Viņi izveidoja
biedrību, kuras viens no galvenajiem
mērķiem bija izveidot pieminekli
kritušo biedru piemiņai. Lai nonāktu
pie rezultāta, tas prasīja gandrīz 20
gadus, bet viņi savu mērķi piepildīja”.
Pasākumu kuplināja Balvu Tautas
pūtēju orķestris, Jānis Ločmelis,
Rita Smuška, Kubulu kultūras nama
jauktais vokālais ansamblis.

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

Ar lāpu gājienu un ozolu izgaismošanu atzīmēta Lāčplēša diena Balvos

Kopš pieminekļa atklāšanas pagājuši jau 80 gadi.
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DOMES
PRIEKŠSĒDĒTĀJA
SLEJA

Aigars Pušpurs
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs

Latvija, daudz laimes dzimšanas dienā!
Ir sākusies šī gada patriotiskākā nedēļa. Šis ir laiks, kad pārdomājam
un pieminām tās nozīmīgās vēstures lappuses, kurām pateicoties
šodien varam dzīvot brīvā un neatkarīgā Latvijā.
Aizvadītā nedēļa noslēdzās ar Lāčplēša dienas pasākumiem.
Skaisti tie tika aizvadīti arī Balvu pilsētā, tāpēc vēlos pateikt lielu paldies
pilsētas un novada iedzīvotājiem par dalību un kopā būšanu. Īpaša
pateicība tiem Brīvības ielas iedzīvotājiem un iestāžu kolektīviem,
kuri atbalstīja akciju “Iegaismo Brīvības ielu”. Gaismas spēle Lāčplēša
dienas vakarā sajūsmināja gan pašus balveniešus, gan pilsētas viesus.
Īpaša kopības un patriotisma sajūta radās piedaloties lāpu gājienā.
Sirsnīgs bija piemiņas brīdis pie pieminekļa Latgales partizānu pulka
kritušajiem karavīriem. Kopā svinot valstij nozīmīgos svētkus, mēs
jūtamies tai piederīgi. Kopā būšana stiprina mūsu garu, - tas rada
drošības sajūtu un liek domāt par gaišu nākotni, bet mazākajiem
novada iedzīvotājiem tādējādi tiek parādīts patriotisms un vērtības,
kas tautai ir kopīgas.
Svētku nedēļas tapšanā neatņemama sastāvdaļa ir Balvu Kultūras
un atpūtas centra, Balvu Novada muzeja un Balvu Centrālās bibliotēkas
kolektīvu sadarbība. Turpinājums sekos arī šodien, 13.novembrī,
Balvu Centrālās bibliotēkas telpās, kur tiks atklāta izstāde “Brīvības
ielas stāsts”.
Jau šo svētdien mūsu mazajai, mīļajai Latvijai apritēs 100 gadi.
Ikvienu aicinu piedalīties Valsts svētku pasākumos šajā īpašajā jubilejas
gadā. Mums ir tā iespēja svinēt kopā. Tā kā novada lielais Latvijas 100.
gadadienas pasākums norisināsies Kubulu pagasta kultūras namā, tad
balveniešiem tiks nodrošināts transports nokļūšanai uz pasākuma
norises vietu. Plkst.13:15 no Balvu strūklakas aties autobuss uz
Kubuliem. Arī pēc pasākuma iedzīvotāji tiks atvesti atpakaļ uz pilsētu.
Svinēsim svētkus ar gaišām domām, darīsim gaišus darbus un
radīsim mieru par drošu un plaukstošu valsti. Latvija, daudz laimes
dzimšanas dienā!

Egons Salmanis saņem Ministru
kabineta Atzinības rakstu
Balvu
Mūzikas
skolas
direktors,
XXVI
Vispārējo
latviešu Dziesmu un XVI Deju
svētku virsvadītājs no Latgales
reģiona, Egons Salmanis saņēmis
Ministru kabineta Atzinības
rakstu par nozīmīgu ieguldījumu
nodrošinot
mākslinieciski
augstvērtīgu sniegumu Latvijas
valsts simtgades XXVI Vispārējos
latviešu Dziesmu un XVI Deju
svētkos.
Šo
augsto
apbalvojumu
pasniedza 29. oktobrī Latvijas
Nacionālajā bibliotēkā, kad
notika konference “Dziesmu
un deju svētki ceļā uz tradīcijas

150-gadi”, ko organizēja XXVI
Vispārējo latviešu Dziesmu un
XVI Deju svētku rīkotājs Latvijas
Nacionālais kultūras centrs.
Konferences laikā diskutēja
gan par svētku repertuāru,
starpsvētku procesa organizāciju,
komunikāciju, biļešu izplatīšanas
modeļiem un citiem būtiskiem
jautājumiem, kā arī akcentēja
Dziesmusvētku
kopienas
aktīvāku iesaisti starpsvētku
organizatoriskajā procesā.
Pasākuma laikā Ministru
kabineta Atzinības rakstu saņēma
arī svētku virsvadītājs no Latgales
reģiona Ilmārs Dreļs.

Tuvojoties Latvijas simtgadei pieminām un godinām
mūsu tautas varoņus
Šajā patriotisma nedēļā,
sagaidot
Latvijas
simtgadi,
mēs visi atceramies, kā Latvija
veidojās, kā tā dzima, un cik
ļoti mēs esam pateicīgi saviem
vectēviem, vecvectēviem – mūsu
tautas varoņiem - drosmīgajiem
latviešu kareivjiem, kuri noticēja
saviem spēkiem un ticēja
Latvijas valstij, kad tūkstošiem
brīvprātīgo atsaucās uz Latvijas
pagaidu valdības aicinājumu
steigties palīgā tēvzemei. Toreiz
tika aizmirstas visas nesaskaņas,
un nedēļas laikā radās spēcīga
Latvijas aizsardzības armija,
apvienojot dažādu paaudžu
un politisko uzskatu cilvēkus.
Visus vienoja vēlme aizstāvēt
savu tautu un dzimteni. Tā bija
īpaša paaudze, kurai pirmo reizi
bija iespēja ar savām rokām,
sirdsdegsmi, ticību un mīlestību
izcīnīt un nosargāt brīvību savai
zemei.
Ir pagājis gandrīz vesels
gadsimts, nomainījušās daudzas
Latvijas
karavīru
paaudzes,
taču atmiņas par toreiz izrādīto
varonību ir dzīvas. Tās atgādina
mums par upuriem, kurus
nesa Latvijas tauta, lai gūtu
tiesības dzīvot pašiem savā
valstī. Tas atgādina mums par
to, ka neatkarība ir vērtība, kas
jāsargā. Tā ir vērtība, par kuru
ir jābūt gatavam atdot dzīvību,
kā to darīja mūsu senči tālajā
1919.gadā. Šos varoņus mēs
pieminējām
un
godinājām
11.novembrī, Lāčplēša dienā.
Šajā svētku nedēļā vēlos
pieminēt un godināt arī visus
tos, kuri cīnījās par Latvijas
valstiskumu pagājušā gadsimta
deviņdesmito gadu sākumā.

Viņi arī pildīja savu misiju ar
skaidru domu par brīvu un
neatkarīgu Latviju – un tādi ir
Zemessardzes vīri un sievas,
kuri līdz ar Latvijas valstiskās
neatkarības atjaunošanu, citējot
bijušo Zemessardzes komandieri
brigādes
ģenerāli
Leonīdu
Kalniņu, bija tie, „kuri nenobijās,
gandrīz ar kailām rokām, vāji
ekipēti, bet ar lielu pašaizliedzību
nostājās atjaunotās valsts sardzē,
veidojot Latvijas aizsardzības
sistēmu zemessardzes rindās, un
tie, kuri joprojām to dara.”
Tieši
Zemessardze
bija
pirmais reālais militārais spēks
atjaunotajā Latvijas Republikā,
jo Latvijai savu bruņoto spēku
nebija. Jau 80.gadu beigās
un 1990.gadā sāka veidoties
īpašās
brīvprātīgo
kārtības
sargu vienības, lai aizstāvētu
vēl iedīglī esošos valstiskās
neatkarības
atjaunošanas
mēģinājumus. Šīm vienībām
nopietnākais
pārbaudījums
bija 1991.gada janvāra Barikāžu
laiks, ko tās arī godam izturēja.
Gan īpašās brīvprātīgo vienības,
gan barikādes bija nopietna
kalve
Latvijas
Republikas
Zemessardzei, kas tika dibināta
1991.gada
23.augustā,
kad
Augstākā Padome pieņēma
lēmuma lēmumu „Par Latvijas
Republikas Zemessardzi”.
Atbilstoši
likumam
zemessargi dienestu sāka, dodot
zvērestu. 1991.gada 17.oktobrī
Augstākās Padomes ēkā, klātesot
Augstākās Padomes prezidijam,
zvērestu deva 60 cilvēki, to vidū
arī balvenieši Valdis Zābelis
un Pēteris Zvejnieks, kuri bija
arī starp tiem 35, kuri 1991.

Aicinām izteikt viedokļus

Cienījamie
iedzīvotāji!
Satiksmes drošības uzlabošanas
nolūkos tiek izskatīts priekšlikums
par satiksmes kustības izmaiņām
Pilsoņu
ielas
posmā
no
Daugavpils ielas līdz adresei
Pilsoņu iela 23 (iespējamo
ceļazīmju izvietojumu skatīt
attēlā).
Šajā posmā plānots

divvirzienu satiksmi pārveidot
par vienvirzienu satiksmi.
Aicinām

izteikt

viedokļus

līdz 14.novembrim, rakstot uz
dome@balvi.lv

e-pastu:
zvanot

pa

tālruni

vai

28673272

Saimnieciskās nodaļas vadītājam
Aleksandram Sņegovam.

gada nogalē dibināja 31.Balvu
Zemessardzes bataljonu, kas
dažādu
pārmaiņu
rezultātā
kopš 2004.gada 30.decembra
ietilpst Nacionālo bruņoto spēku
Zemessardzes 31.Aizsardzības no
masveida iznīcināšanas ieročiem
bataljona štatā.
Esam
viņiem
milzīgu
pateicību parādā par viņu
entuziasmu un stingro pārliecību,
atjaunojot Latvijas valstiskumu.
Pateicīgi, ka tagad dzīvojam brīvā
Latvijā. Viņi bija tie, kuri spēja
atkal pacelt tautas nacionālo
pašapziņu un lepnumu par
savu valsti. Viņi bija un daži no
viņiem, piemēram, Upītis Gunārs
un Gailis Jānis, joprojām ir tie,
kuri aktīvajā dienestā nodrošina
mūsu valsts militāro aizsardzību.
Šodien mēs dzīvojam tādā
laikā, par kuru sapņoja tie
varoņi, kuri veidoja un dāvināja
mums brīvu Latvijas valsti. Mēs
dzīvojam tajā sapnī, ko izsapņoja
brīvības cīnītāji, brīvības cīņu
varoņi, valstiskās neatkarības
atjaunotāji un zemessargi.
Mūsu šodienas uzdevums ir
iemantot to mieru un pārliecību,
un ticību savai valstij, savai zemei
un pašiem sev, ka mēs šodien,
šeit un tagad varam būvēt un celt
to Latviju, par kuru sapņoja mūsu
varoņi.
Lai mūsu katra darbs un labās
domas palīdz celt vienotu un
spēcīgu Latvijas valsti!
Izmantoti
materiāli
no
grāmatas “Zemessardze”.
Aigars Pušpurs
Balvu novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs

Paziņojums

Balvu novada pašvaldība 2018.
gada 25.oktobrī ir pieņēmusi
lēmumu “Par lokālplānojuma
“Lokālplānojums nekustamajam
īpašumam Bērzpils ielā 30, Balvos,
Balvu novadā” apstiprināšanu”, kā
arī izdevusi 2018.gada 25.oktobra
saistošos noteikumus Nr.17/2018
“Lokālplānojuma nekustamajam
īpašumam Bērzpils ielā 30,
Balvos, Balvu novadā teritorijas
izmantošanas
un
apbūves
noteikumi un grafiskā daļa
“Teritorijas funkcionālais zonējums
un
apgrūtinātās
teritorijas”
(protokols Nr.13, 4.§).

Foto autors Ilmārs Znotiņš.

Vairāk informāciju var skatīt:

Egons Salmanis kopā ar LR kultūras ministri Daci Melbārdi.
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• Balvu novada pašvaldības
mājas lapā www.balvi.lv sadaļā
Normatīvie akti un attīstības
plānošanas dokumenti / Balvu novada Domes lēmumi /
Lēmumi 2018 / 25.10.2018., Protokols Nr.13, 4.§).
• VARAM
Tapis
sistēmā:
https://geolatvija.lv/geo/tapis#
Anita Avotiņa
Būvvaldes vadītāja
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Balvu novada Gada balva uzņēmējdarbībā 2018
Balvu novada Gada balva
uzņēmējdarbībā jeb uzņēmēju
gada balle notiks š.g. 23.novembrī
plkst.19:00
Kubulu
kultūras
namā. Vakaru vadīs mūziķis un
aktieris Kristaps Rasims, ballē
muzicēs grupa “Vintāža”.
Atgādinām, ka pieteikšanās
ir obligāta, aizpildot anketu
www.zlbc.lv
vai
ierodoties
personīgi Ziemeļlatgales biznesa
un tūrisma centrā (Vidzemes iela
2b, iepriekš piezvanot pa tālruni
26461435) līdz 16. novembrim!

Papildus informācija – 26461435.
Dalības maksa 15 EUR/personai.
Pasākuma laikā tiks godināti
Balvu novada uzņēmēji vairākās
nominācijās:
Gada lauksaimnieks:
Z/S
“Iesalnieki”,
Pēteris
Ločmelis, Briežuciema pagasts;
Novada tēla popularizētājs:
Skaidrīte un Ēriks Kaši (ziedu
un akmeņu dārzi “Ezerlīči”),
Tilžas pagasts;
Larisa un Andrejs Klitončiki

(zirgu sēta “Kapulejas”), Tilžas
pagasts;
Gada jaunais uzņēmējs:
Vineta Jurjāne (radošā māja
“Upene”), Balvi;
Z/S “Ezeri”, Gunārs Voits,
Briežuciema pagasts;
Gada
pakalpojumu
sniedzējs:
SIA “AMATI projekts”, Elīna
Kaļva, Balvi;
Gada tirgotājs:
SIA “KV9”, Kristaps Vanags,
Vīksnas pagasts/Balvi;
Gada
mājražotājs/
amatnieks:
Andris Ločmelis, amatnieks,
Briežuciema pagasts;
Gada ģimenes uzņēmums:
Z/S “Priedītes”, Iveta un
Guntis Priedīši, Vectilžas pagasts;
Gada darba devējs:
SIA “Senda Dz”, Dzintra
Sprudzāne, Balvi;
Gada sadarbības partneris:
SIA “Duets ZA”, Zigrīda
Lizinska, Balvi/Kubulu pagasts.

Par konkursu “Esi uzņēmējs Balvu novadā”
Konkursa “Esi uzņēmējs Balvu
novadā” vērtēšanas komisija
(izveidota,
pamatojoties
uz
Balvu novada Domes 2018.
gada 13. septembra lēmumu,
sēdes protokols Nr.11, 39.§, 2018.
gada 19.septembra rīkojumu
Nr.3.20/81
un
vērtēšanas
komisijas 2018.gada 31.oktobra
sēdes protokolu Nr.2) paziņo

uzvarētājus - granta saņēmējus:
1. Emīls JAUNTĒVS, konkursa
pieteikums “Aitu cirpšanas un
nagu griešanas pakalpojums
Balvu novadā un ārpus tā”.
2. Ingrīda
SUPE,
konkursa
pieteikums
“Kanisterapijas pakalpojumu sniegšana
Ziemeļlatgales reģionā, veicinot bērnu un jauniešu

attīstības
un
attīstošo
aktivitāšu
pieejamību
dažādām sociālajām grupām”.
3. Aiga KEISELE, konkursa pieteikums “Vizāžista pakalpojumi”.
Gunta Božoka
Uzņēmējdarbības atbalsta
speciāliste

Balvu novada Gada balva kultūrā un sportā “Mūsu lepnums”
14.decembrī plkst. 18:00
Balvu muižā notiks Balvu novada
Gada balvas kultūrā un sportā
“Mūsu lepnums” pasniegšanas
ceremonija.
Apbalvojuma
mērķis
ir
pateikties kultūras un sporta
darbiniekiem
par
īpašiem
sasniegumiem kultūras un sporta
jomā, par nozīmīgu ieguldījumu
kultūras un sporta darbībā
2017./2018.gada laikā.
Apbalvojumu Gada balva
kultūrā
“Mūsu
lepnums”
piešķir
nominācijās
par
nozīmīgu ieguldījumu Balvu
novada
kultūras
darbā,
kultūrvides
saglabāšanā
un
attīstības
pilnveidošanā
vai
īpašiem sasniegumiem kādā
no mākslas, amatiermākslas,
amatniecības, izdevējdarbības
vai novadpētniecības jomām,
izciliem
sasniegumiem
konkursos.
Apbalvojumu Gada balva
sportā “Mūsu lepnums” piešķir
nominācijās
par
īpašiem
sasniegumiem Latvijas, Eiropas
un
pasaules
čempionātos,
Olimpiskajās spēlēs, kā arī
cita augsta līmeņa sacensībās
vai par nozīmīgu ieguldījumu
sporta darbā. Apbalvojums tiek
piešķirts, ņemot vērā informāciju
par sportistu vai komandu
sasniegumiem
nekomerciālo

sacensību, kuras apstiprinājušas
attiecīgo sporta veidu federācijas,
pieaugušo (tajā skaitā veterānu)
vai jauniešu konkurencē.
Pieteiktās
personas
vai
personu grupas Gada balvai
kultūrā
“Mūsu
lepnums”
(gan fiziskas, gan juridiskas)
var pretendēt uz sekojošām
nominācijām:
• Novada
Gada
kultūras
pasākums / projekts / izstāde
/ koncerts / izdevums;
• Novada Gada cilvēks kultūrā
/ mūža ieguldījums kultūrā
(mūziķis / bibliotekārs /
mākslinieks / muzejnieks /
amatiermākslas kolektīvs /
vadītājs);
• Debija kultūrā.
Pieteiktās
personas
vai
personu grupas Gada balvai
sportā “Mūsu lepnums” (gan
fiziskas, gan juridiskas) var
pretendēt
uz
sekojošām
nominācijām:
• Novada Gada sporta notikums;
• Novada Gada cilvēks sportā
/ mūža ieguldījums sportā
/ paraugs sportā/labākais
sportists / komanda;
• Entuziasts sportā / labākais
treneris.
Kandidātus
nominācijām
var izvirzīt to pārstāvošas
organizācijas un citas fiziskas vai

juridiskas personas.
Pieteikums tiek rakstīts brīvā
formā, norādot:
• pretendenta vārdu, uzvārdu,
organizācijas vai pasākuma
nosaukumu;
• nopelnus,
par
kuriem,
jūsuprāt, šis cilvēks, kolektīvs,
organizācija vai domubiedru
grupa būtu pelnījusi saņemt
konkrēto apbalvojumu;
• informācija par pieteicēju –
vārds, uzvārds / organizācijas
nosaukums, dzīvesvietas /
juridiskā adrese.
Pieteikuma anketas līdz 2018.
gada 20.novembrim jāiesniedz
Balvu
novada
pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldē, Balvos, Bērzpils ielā 1A,
vai rakstot elektroniski pa e-pastu
izglparvalde@balvi.lv
Kontaktpersona:
Iveta
Tiltiņa,
Balvu
novada
pašvaldības Izglītības, kultūras
un sporta pārvaldes vadītājas
vietniece kultūras un sporta
jautājumos, t.29101873, e-pasts
iveta.tiltina@balvi.lv
Ar
konkursa
nolikumu
var iepazīties Balvu novada
pašvaldības
mājaslapā
www.balvi.lv sadaļā Aktualitātes
kultūrā.
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Tilžas internātpamatskola pārvei
dojas un dzīvo
Bērni ir Dieva pasaules puķes,
kas uz laiku uzticētas mūsu
mīlestībai un gādībai,
taču viņi attīstās un aug pēc
saviem pašu negrozāmajiem
likumiem.
/Zenta Mauriņa/
31.
oktobrī
Tilžas
internātpamatskolā norisinājās
seminārs
izglītības
iestāžu
pedagogiem
un
atbalsta
personālam
par
skolēnu
ar
speciālajām
vajadzībām
iekļaušanu vispārējās izglītības
iestādē. Seminārā piedalījās
pārstāvji no Balvu un Viļakas
IKS pārvaldes, Balvu iekļaujošas
izglītības
centra,
pedagogi
un
atbalsta
personāls
no
Tilžas, Bērzpils, Balvu, Rugāju
vidusskolas,
pirmsskolas
izglītības iestādes pedagogi no
Balviem, Tilžas un Bērzkalnes,
kā arī Balvu, Eglaines, Stacijas,
Viļakas un Žīguru pamatskolas.
Semināra mērķis bija parādīt
skolas labo piemēru skolēnu
ar
speciālajām
vajadzībām
iekļaušanā vispārējās izglītības
iestādē,
un,
galvenais,
dalīties pieredzē ar citu skolu
speciālistiem un pedagogiem, kā
arī apzināt problēmas, ar kurām
saskaras katra skola, lai turpmāk
meklētu tām risinājumu.
Visā pasaulē skolas un
skolotāji pamazām mācās mainīt
domāšanu no tā, ka skolēnam
jābūt gatavam skolai, uz to, ka
skolai jāspēj būt gatavai ikviena
bērna, pusaudža un jaunieša
vajadzībām, lai nodrošinātu
profesionālu atbalstu izaugsmei
un attīstībai. Tāpēc nākotnē Tilžas
internātpamatskola veidojas par
resursu centru, ar kura palīdzību
palielinātu
vispārizglītojošo
skolu spēju strādāt ar bērniem
un to dažādajām vajadzībām
un
uzlabotu
atbalstu
izglītojamajiem.
Novadam
un
skolai
ir
izveidojusies
veiksmīga sadarbība ar Rēzeknes
augstskolas Dr.paed., asoc.prof.
Mārīti Rozenfeldi, kuras lekcijas
par speciālo bērnu iekļaušanu
skolas atbalsta sistēmā liek
aizdomāties katram pedagogam.
Lai nodrošinātu saskaņotu

Tilžas internātpamatskola.
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atbalsta
sistēmas
pieeju,
nepieciešams izveidot spēcīgas
saiknes starp visiem sistēmas
līmeņiem: VALSTS izveidota
un finansēta atbalsta sistēma,
PAŠVALDĪBAS
un
SKOLAS
atbalsta sistēma. Skolas atbalsta
sistēmu mēs arī veidojam trīs
līmeņos: SKOLOTĀJS, SKOLĒNS,
VECĀKS.
Šajā mācību gadā Tilžas
internātpamatskola
realizē
septiņas licencētas izglītības
programmas:
1. Vispārējās
pirmsskolas
izglītības programma;
2. Pamatizglītības programma ;
3. Speciālās
pamatizglītības
programma izglītojamajiem
ar mācīšanās traucējumiem;
4. Speciālās
pamatizglītības
programma izglītojamajiem
ar
garīgās
attīstības
traucējumiem;
5. Speciālās
pamatizglītības
programmu izglītojamajiem
ar
smagiem
garīgās
attīstības traucējumiem vai
vairākiem smagiem attīstības
traucējumiem;
6. Profesionālā pamatizglītības
programma
“Ēdināšanas
pakalpojumi”.
Uzņem
audzēkņus, kuri izglītību
ieguvuši
speciālajās
pamatizglītības programmās.
7. P r o f e s i o n ā l ā s
pamatizglītības programmā
“Kokizstrādājumu
izgatavošana” tiek uzņemti
tie audzēkņi, kuri izglītību
ieguvuši
speciālajās
pamatizglītības programmās.
Skolā ir izveidota atbalsta
komanda,
kurā
darbojas
speciālais pedagogs, sociālais
pedagogs, psihologs, logopēdi,
skolotāja
palīgs,
mediķi.
Pavasarī bērniem ar speciālajām
vajadzībām
būs
iespējas
apmeklēt reitterapijas
un
peldēšanas nodarbības.
Aicinām apmeklēt mūsu
skolu jebkurā laikā, iepriekš
piesakoties
pa
telefonu:
64563858.
Iluta Bērziša
Tilžas internātpamatskolas
direktore
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Balvu pamatskolas skolēni piedalās projekta “Sporto Ekoskolu Rīcības dienas Stacijas
visa klase” 5.sezonas atklāšanas ceremonijā
pamatskolā
“Arēnā
Rīga”
atklāšanas
pasākumā dalībniekus priecēja
dažādi izklaidējoši elementi –
talismanu parāde ar programmas
“Sporto visa klase” talismaniem
Klasīte un Klasēns priekšgalā,
gaismu
izrāde,
priekšnesumi
no “Green trial” un hip-hop
māksliniekiem,
spraigus
paraugdemonstrējumus
rādīja karatē skolas audzēkņi
un ielu vingrotāji, bet bungu
performances
solo
izpildīja
talantīgais bundzinieks Andžejs

Grauda. Savukārt visa noslēgumā
ar nelielu koncertu bērnus priecēja
grupa “Bermudu divstūris”.
Pirms un pēc atklāšanas
pasākuma bērniem bija iespēja
piedalīties dažādās sportiskās
un interaktīvās aktivitātēs turpat
“Arēnā Rīga”, kā arī klātienē vērot
basketbola kluba “VEF Rīga” spēli
VTB Vienotajā līgā pret Igaunijas
klubu “Kalev/Cramo”.
Inga Duļbinska
Balvu pamatskola

Foto no Balvu pamatskolas arhīva.
Balvu pamatskolas skolēni kopā ar skolotājām.

Ziemeļlatgales jaunieši dzer kafiju ar politiķiem
izveidot Jaunatnes padomi, kura
caur skolu pašpārvaldēm apkopotu
jauniešu
domas,
viedokļus,
un, uz tiem balstoties, noteiktu
mērķi, kuru viņi gribētu sasniegt
sarunās ar politikas veidotājiem,
pretī sniedzot informāciju par
viņu paveikto jaunatnes politikas
īstenošanā, kā arī iesaistot politiķus
dažādos viņu rīkotajos pasākumos.
Pasākumu vadīja neformālās
izglītības trenere Ieva Garjāne, un
tā laikā tika dota iespēja arī katra
novada pārstāvim prezentēt, kā
darbs ar jaunatni notiek Balvu,
Baltinavas, Rugāju un Viļakas
novados, bet ar muzikāliem
sveicieniem iepriecināja Dana Lība
Tihomirova no Rugājiem, parādot,
kā pašmācības ceļā ir apguvusi
ģitārspēli.
Diskusija “Kafija ar politiķiem”
tika īstenota projekta “Civis novus”
ietvaros, un to realizē biedrība
“Dienvidlatgales NVO atbalsta
centrs” sadarbībā ar Latgales

plānošanas reģionu un reģiona
pašvaldībām.
Šādas strukturētā dialoga
diskusijas novados ar politikas
veidotājiem,
lēmumu
pieņēmējiem,
vietējiem
uzņēmējiem, skolu pārstāvjiem,
pašiem jauniešiem un citiem
interesentiem
jau
notikušas
Līvānos, Daugavpilī, Dagdā un
būs vēl Krāslavā un Ludzā, bet
nākamā gada sākumā – 2019.
gada 25. janvārī – Daugavpilī
norisināsies reģionālā diskusija
“Kafija ar politiķiem”, apkopojot 6
vietējo pasākumu priekšlikumus,
diskutējot ar Latgales plānošanas
reģiona administrāciju, vietējo
pašvaldību deputātiem, Jaunatnes
starptautisko
programmu
aģentūras, Izglītības un zinātnes
ministrijas un citu institūciju
pārstāvjiem par to, kā Latgales
reģions var būt jauniešiem vēl
saistošāks.

tradicionālo Ekotirdziņu, kurā
prieks par to, ka ne pārdevēji,
ne pircēji tiešām neizmantoja
vienreizējos plastmasas traukus.
Skolā
bija
nepieciešamība
atjaunot PET pudeļu atšķirošanas
kasti, kura tapa vizuāli plastiskās
mākslas
pulciņa
meiteņu
un skolotājas Ingas Voicišas
kopdarbā. Tagad skolas pirmā
stāva gaitenī ir “PET stūrītis”, kurā
ir gan izglītojoša informācija
par plastmasas šķirošanu un
pārstrādi, gan iespēja atstāt
savu PET pudeli pārstrādei, gan
oriģināli noformējumi no PET
pudelēm.
Rīcības nedēļu noslēdza
skolas pārstāvji ar zibakciju
Kubulu pagasta un Balvu pilsētas
iestādēs “Iztiksim bez krāsainiem
dzērieniem PET pudelēs, bet
dzersim pašgatavotas tējas!”.
Gatavojoties
akcijai,
tika
šūti nelieli auduma maisiņi,
tajos sapakota skolas dārzā
audzēta piparmētru tēja. Pie
tējas maisiņiem pievienojām
izglītojošu
informāciju
par
plastmasas aktritumu ietekmi
uz vidi, kā arī informāciju par
piparmētru veselīgo nozīmi un
ietekmi uz organismu.
Priecājāmies,
ka
mūs
uzklausīja, pat uzlavēja un
iedrošināja tālākām aktivitātēm
gan Kubulu pagasta pārvaldē,
gan Balvu novada domē, gan
laipnās pārdevējas Bērzpils ielas
veikaliņos. Mēs taču visi gribam
dzīvot Zaļi viszaļākajā pasaules
valstī LATVIJĀ!
Ruta Bukša
Stacijas pamatskola

Projekts “Civis novus” tiek 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.
Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

6.novembrī Balvu Novada
muzeja pagrabiņā neformālā
gaisotnē tikās Ziemeļlatgales
jaunieši, jaunatnes lietu speciālisti
un lēmumu pieņēmēji - deputāti
no Balvu, Baltinavas, Rugāju un
Viļakas novadiem, lai spriestu, kā
panākt, lai jaunieši līdzdarbojas
lēmumu pieņemšanā un kā
pašvaldības var palīdzēt.
To, ka aktīva jauniešu līdzdalība
un iesaiste sabiedrībā notiekošajos
procesos ir uz attīstību vērstas
sabiedrības pamats, ik pa laikam
ir vērts atgādināt kā sev, tā arī tiem,
kas šajā brīdī primāri ietekmē
kā vietējā, tā reģionālā līmeņa
dienaskārtību. Tādēļ, sadarbojoties
ar jaunatnes lietu speciālistiem un
novadu pašvaldībām, uz diskusiju
“Kafija ar politiķiem” tika aicināti
tie, kuri uzskata, ka ikviens reģiona
jaunietis ir svarīgs, ir svarīgs viņa
viedoklis, vēlmes un ieteikumi,
kas uzlabotu viņa dzīves kvalitāti
reģionā.
Balvu novada pašvaldības
Domi pārstāvēja priekšsēdētājs
Aigars Pušpurs, viņa vietniece
Anita Petrova, Izglītības, kultūras
un sporta pārvaldes vadītāja,
Domes deputāte Inta Kaļva,
Domes deputāti – Aija Mežale,
Andris Kazinovskis un Jānis
Zakarīts, kuri katrs darbojās
kādā no grupām, kurās tika sīkāk
analizēts kāds no līdzdalības
principiem – izaicinājums, atbalsts
vai kapacitāte. Tālāk vienam
no tiem tika izvirzītas vismaz
5 problēmas, no kurām sīkāk
tika analizētas divas, piedāvājot
risinājumus un liekot pretī cilvēkus,
organizācijas, skolas, pašvaldību
u.tml., kas varētu palīdzēt risināt šo
jautājumu.
Jāatzīst, ka vairums darba grupu
strādāja tieši pie atbalsta jautājuma
risināšanas, piemēram, viena no
darba grupām izvirzīja problēmu,
ka nav neviena kas jauniešu domas
pārstāv pašvaldības līmenī, līdz
ar to tika piedāvāti risinājumi –

Ekoskolu Rīcības dienas
ir
plaša
ikgadēja
vides
kampaņa Latvijā, kurā aicināta
piedalīties
ikviena
Latvijas
skola, lai kopīgiem spēkiem
palīdzētu mainīt priekšstatus
un paradumus veselākas vides
vārdā. Šogad kampaņa notika no
29. oktobra līdz 4. novembrim.
Šogad Rīcības dienas bija
veltītas Vides izglītības fondam
un arī Eiropas Savienībā īpaši
svarīgai tēmai – plastmasas
piesārņojumam. Ievērojot, ka
plastmasa ir arī būtisks Baltijas
jūras
piesārņojuma
avots,
kampaņas kopējā tēma ir “NĒ
vienreizlietojamai plastmasai!”.
Vairāk nekā 150 skolu ieplānoja
aktivitātes visas nedēļas garumā.
Tika rīkotas gan izglītojošas
nodarbības,
gan
praktiskas
darbnīcas ikdienā noderīgu
ilgtspējīgu priekšmetu radīšanai,
gan arī veiktas sociālas aptaujas
un motivējošas akcijas videi
draudzīgākiem
ieradumiem.
Daniels
Trukšāns,
Ekoskolu
programmas
koordinators
Latvijā,
uzsver:
“Nesen
uzzinājām, ka atbalstu guvis
Eiropas Komisijas priekšlikums
aizliegt
vienreizlietojamu
plastmasas priekšmetu apriti
Eiropas Savienības tirgū, sākot
ar 2021. gadu. Kamēr Eiropas
Parlaments vēl panāk vienošanos
ar dalībvalstīm, Ekoskolas sāk
šo lielisko ideju īstenot dzīvē.
Ticu, ka tieši izglītība, skolu un
jauniešu aktīvisms ir spēcīgākais
dzinulis pārmaiņām”.
Arī Stacijas pamatskola katru
gadu iespēju robežās atbalsta
Rīcību dienas un plāno savas
aktivitātes. Šogad organizējām

Vienā no darba grupām iesaistījās arī Domes deputāts Jānis Zakarīts.

Foto no Stacijas pamatskolas arhīva.

31.oktobrī
“Arēnā
Rīga”
pulcējās gandrīz 7000 Latvijas
Olimpiskās
komitejas
(LOK)
organizētā projekta “Sporto visa
klase” dalībnieku, lai grandiozā
atklāšanas ceremonijā dotu svinīgu
startu projekta 5.sezonai. Viņu vidū
bija arī Balvu pamatskolas 4.b, 4.c,
5.b klašu skolēni, audzinātājas un
sporta skolotājas.
Pasākumu ar savu klātbūtni
pagodināja Valsts prezidents
Raimonds Vējonis, kurš savā
uzrunā bērniem novēlēja būt
vienotiem un darboties komandā.
LOK
ģenerālsekretārs
un
programmas idejas autors Žoržs
Tikmers uzsvēra, ka projekts
“Sporto visa klase” ir unikāls ar
savu pozitīvo iedarbību uz bērnu
vispusīgu attīstību un personības
veidošanos, jo papildus sporta
stundas nepalielina noslodzi, bet
uzlabo bērnu veselību, pilnveido
viņu spējas strādāt komandā un
veikt ikdienas uzdevumus.
Projekts “Sporto visa klase” no
sešām pilotklasēm pirmajā gadā
četru gadu laikā ir izaudzis jau līdz
336 klasēm un nepilniem 8000
dalībniekiem no 70 pašvaldībām,
tostarp arī Balvu.

Stacijas pamatskolas pārstāvji viesojās arī Balvu novada domē.
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Bērzpils vidusskola uzsāk ERASMUS+ projekta Radošas rudens brīvdienas Balvu
realizēšanu
Bērnu un jauniešu centrā
Bērzpils vidusskola šī gada
oktobrī uzsāka dalību Erasmus+
skolu apmaiņas projektā, kur kopā
ar Polijas un Grieķijas skolām
caur daudzveidīgām aktivitātēm darbnīcām, diskusijām, lekcijām,
teātra
uzvedumu,
kopīgām
ekskursijām,
mākslinieciskām
darbībām u.c. aktivitātēm pētīs
tēmu “Tolerance - atslēga Eiropas
integrācijai”.
Šajā projektā tiks iesaistīti
skolēni vecumā no 15 līdz 18
gadiem, kuriem būs iespēja ne tikai
attīstīt angļu valodas zināšanas, bet
arī pilnveidot komunikācijas un
sadarbības prasmes, iepazīt citas

kultūras, un veidot izpratni par
toleranci pret dažādo. Projekta
ilgums ir 21 mēnesis. Skolēni jau
ir iesaistījušies projekta pirmo
uzdevumu veikšanā, pilnā sparā rit
gatavošanās tā īstenošanai. Skolēni
jau izgatavoja un skolā izvietoja
informācijas plakātu par iespējām
piedalīties projektā.
Gatavojoties
projektam,
skolas direktore Ilona Stepāne
un angļu valodas skolotāja Daina
Veida 11.oktobrī devās uz Rīgu,
lai piedalītos seminārā par 2018.
gada ERASMUS+ skolu apmaiņas
projektu īstenošanu, kur tika
stāstīts par jaunumiem Erasmus+

projektu veidošanā, īstenošanas
nosacījumiem, interneta platformu
izmantošanu projekta gaitā un
citām aktualitātēm.
Bērzpils vidusskolai šī nebūs
pirmā
pieredze
starpskolu
apmaiņas projektos, jo ir bijuši
īstenoti Comenius projekti. Tomēr
Erasmus+ projektā skola piedalās
pirmo reizi.
Daina Veida
Bērzpils vidusskola

Tikšanās ar sveču lējēju Tilžas vidusskolā
ESF projekta “Karjeras atbalsts
vispārējās
un
profesionālās
izglītības
iestādēs”
ietvaros,
2018.gada 2.novembrī, karjeras
attīstības
atbalsta
pasākumā
“Katram amatam savs pamats ”

Tilžas vidusskolā viesojās Vivita
Višņekova, stādu audzētāja un
sveču liešanas meistare.
Tikšanās reizē Vivita Tilžas
vidusskolas 1.-5.klases skolēnus
iepazīstināja ar savu darba

Foto no Tilžas vidusskolas arhīva.

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.

Katram skolēnam bija iespēja izgatavot pašam savu sveci.

ikdienu. Skolēni uzzināja, kādas
prasmes un rakstura īpašības
nepieciešamas,
lai
taptu
kvalitatīvas bišu vaska svecītes,
ar kādām grūtībām ikdienā
jāsaskaras stādu audzētājam, un
apzināja faktorus, kas veicina un
bremzē veiksmīgu darbošanos
šajā nozarē, kas jādara, lai saražoto
produkciju realizētu.
Skolēniem tika piedāvātas
praktiskas nodarbības ar mērķi
izmēģināt
savas
iemaņas
vaska sveču liešanas procesā.
Bērniem bija liels darboties
prieks, ko veicināja pašas amata
meistares paraugdemonstrējums,
uzmundrinājuma un atbalsta vārdi.
Svecītes sanāca tik atšķirīgas, gan
pēc formas, gan pēc katra lējēja
uzcītības un prasmes. Katrs skolēns
saņēma dāvanā savu izlieto svecīti.
Nodarbības noslēgumā skolēni
secināja, ka sveču liešanas process
nemaz nav tik vienkāršs.
Paldies Vivitai par interesanto
nodarbību!
Lidija Ločmele
IKSP pedagogs- karjeras
konsultante

Balvu Sporta centrs aicina pievienoties futbolistu
pulkam dažāda vecuma zēnus

Tradicionāli rudens brīvdienu
nedēļa Balvu Bērnu un jauniešu
centrā tika pavadīta radoši
un krāsaini. Bērni un jaunieši
piedalījās
dažādās
interešu
izglītības skolotāju piedāvātajās
aktivitātēs.
Skolotāja Līga Ikstena ar
bērniem, izsapņojot dažādas
rudenīgas fantāzijas, izveidoja
krāsainus mākslas darbiņus.
Savukārt
enerģiskākajiem
brīvdienu
baudītājiem
tika
piedāvāta meistarklasīte hip-hop
stilā, kur kopā ar skolotāju Ditu
Niperi bērni iemācījās populāru
ballītes
deju.
Pacietīgajiem
Inese Hmara piedāvāja izlocīt
dāvanu kastītes origami tehnikā,
un bērni bija priecīgi tās arī
interesanti noformēt. Praktiska
un noderīga bija arī Intas
Ozolas meistardarbnīca, jo,
apmeklējot to, meitenes varēja
iegūt kādu ikdienas vai svētku
frizūras veidošanas padomu.
Pie skolotāja Jāņa Ikstena devās

mazi un lieli zēni, lai pamēģinātu
saslēgt kādu elektrisko ķēdi
vai izprast programmēšanas
pamatprincipus.
Kopā
ar
skolotāju Gunitu Prokofjevu un
Maiki (brīvprātīgo jaunieti no
Vācijas), eksperimentējot varēja
“blēņoties” un paša spēkiem
izgatavot slaimu (masa, kas nelīp
pie rokām, un ir viegli veidojama)
vai kristālrežģi no makaroniem.
Pēdējā rudens brīvdienu dienā
bija iespēja tikt pie pašgatavotas
jaunas rotaļlietas, kuru radīt
mācīja skolotāja Dita Nipere
ar Dzīves prasmju ABC pulciņa
audzēkņiem.
Brīvdienu nedēļu jaunieši
noslēdza ar Evitas Arules lekciju
par drošu internetu, iegūstot
jaunas un vērtīgas atziņas par
virtuālo pasauli.
Dita Nipere
BBJC interešu izglītības
metodiķe

Trīs dienu radošās
“Tekstila variācijas”

Interreg V – A Latvijas –
Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas
2014.-2020.
gadam projekta “Darba tirgus
bez robežām” (“Labour Market
without
Borders
(Mobility)”)
ietvaros Balvu Profesionālajā un
vispārizglītojošajā
vidusskolā
(BPVV) notika trīs dienu radošās
darbnīcas “Tekstila variācijas”,
kurās
piedalījās
mājinieki
BPVV un projekta partnerskolu
dalībnieki no RVT Krāslavas
filiāles un Daugavpils “Saules
skolas”.
Radošo darbnīcu uzdevums
- sekmējot reģiona izglītojamo
sadarbību,
veidot
vienota
stila tekstila kolāžas pēc BPVV
pedagoģes un mākslinieces
I.Šuļjas ievadlekcijas un skices.
Skices pamatā - Balvu pilsētas
ainava ar I.Šuļjas petchwork
(tekstilmozaīkas tehnika, kuras
princips ir, sašujot kopā neliela
izmēra
auduma
elementus,
veidot
izstrādājumus
ar
dekoratīvu vai praktisku funkciju)
tehnikas izmantošanu tekstila
mākslā, kuru ar audumiem īstenot
turpināja topošie izglītības iestāžu
tērpu stila speciālisti un dizaineri.
Radošo
darbnīcu
“Tekstila
variācijas” kolāžu izpausme tika
īstenota gan gleznā, gan tērpos,
gan suvenīros. Kopējais tekstila
kolāžu īstenošanas laiks - trīs
dienas, sākot ar materiālu atlasi,
petchwork tehnikas paņēmienu
apgūšanu,
darba
vides
iekārtošanu un radošo darbību.
Kā
neatņemama
radošo
darbnīcu
sastāvdaļa
bija
Amatnieku svētki, kuri šogad
BPVV risinājās jau 15.reizi,
ļaujot BPVV un partnerskolām
gūt
priekšstatu
par
seno
amatnieku prasmēm un darba
rīkiem. Kā pierādījumu tam,
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darbnīcas

ka
BPVV
profesionālās
izglītības programmas “Tērpu
stila speciālists” audzēknes ir
sagatavotas darba tirgum, viņas
demonstrēja modes skati, kuras
laikā skatītājiem bija iespēja
vērot vairākas tērpu kolekcijas,
kas tapušas skolotāju A.Matules –
Bordānes un A.Jansones vadībā.
Klātesošie atzinīgi novērtēja tērpu
kvalitāti, sarežģītību, kolekciju
dažādību un, protams, neiztika
bez
aizkustinājuma
asarām,
vērojot kolekciju “Baltijas saule”,
kas vēlreiz apliecina, ka tērpu
stila speciālistiem darba tirgus
patiesi var būt bez robežām, ko
veiksmīgi popularizē pārrobežu
sadarbības projekts LLI -183.
Turpinot radošās darbnīcas,
petchwork
stila
iedvesmoti,
audzēkņi skicēja un vizualizēja
BPVV tērpu kolekciju show room
telpu, piemeklējot sienu krāsu
toņus, apgaismojuma elementus,
lai pēc iespējas veiksmīgāk izceltu
tērpu kolekcijas, kuras plānotas
izstādīt radošo tekstila darbnīcu
ietvaros izveidotajā telpā.
Šis raksts ir sagatavots ar
Eiropas Savienības finansiālo
atbalstu. Par šī raksta saturu
pilnībā atbild Balvu Profesionālā
un vispārizglītojošā vidusskola,
un tas nekādos apstākļos nav
uzskatāms par Eiropas Savienības
oficiālo nostāju.
Vairāk informācijas par Interreg
V – A Latvijas – Lietuvas pārrobežu
sadarbības
programmas
2014.-2020.gadam
projekta
„Darba tirgus bez robežām”
(“Labour Market without Borders
Mobility)”) meklējiet: www.latlit.lv,
www.europa.eu.
Inga Kaļva
Projekta koordinatore
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Bezmaksas peldbaseina apmeklējums senioriem
Balvu novada pašvaldība
informē par iespēju saņemt
kuponus Balvu Sporta skolas
peldbaseina
bez
maksas
apmeklējumiem
senioriem,
kuriem ir pilni 54 gadi:
• peldbaseina
apmeklējums
senioriem (54+), uzrādot
pensionāra
apliecību,
brīvdienās un darba dienās
pēc plkst. 14:00;
• peldbaseina
apmeklējums
senioriem (54+), uzrādot
pensionāra apliecību, darba
dienās laikā no plkst. 9:00 –
14:00;
• peldbaseina
apmeklējums
senioriem (54+) brīvdienās
un darba dienās pēc plkst.

14:00;
• peldbaseina
apmeklējums
senioriem (54+) darba dienās
laikā no plkst. 9:00 – 14:00.
Kuponus par apmeklējumu
var saņemt no 2018.gada
1.novembra:
• Balvu
pilsētā
deklarētie
iedzīvotāji – Balvu novada
pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāva 35.kabinetā;

• Balvu novada
iedzīvotāji
– pagasta pārvaldē, kur
deklarēta dzīvesvieta.
Informācijai: Balvu Sporta
skolas
peldbaseins
(Dārza
iela 2, Balvi, Balvu novads).
Peldbaseina darba laiks no plkst.
9:00 līdz 22:00 (apmeklētāji
peldbaseinā tiek ielaisti līdz
20:45). Pirmdienās - sanitārā
diena.

Pasākums tika īstenots projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības
veicināšanai Balvu novadā”, Nr. 9.2.4.2/16/I/050 ietvaros.

Nodarbība par veselīgu uzturu
Projekta
“Pasākumi
vietējās sabiedrības veselības
veicināšanai Balvu novadā”, Nr.
9.2.4.2/16/I/050 ietvaros 2018.
gada 14.novembrī plkst. 10:00
Balvu novada pašvaldības Sociālā
dienesta telpās notiks informatīvi
izglītojošs pasākums par veselīga
dzīvesveida popularizēšanu un
veselības saglabāšanu.
Detalizētāk tiks apskatītas
šādas tēmas:
1. Vīriešu un sieviešu veselība un

dzīvesveids;
2. Veselībai negatīvo riska faktoru
ietekme uz organismu;
3. Skrīninga metožu izmantošana,
ko apmaksā valsts;
4. Sirds
un
tās
veselības

saglabāšana.
Pasākumu vadīs Ilze Kozlovska
un dalība pasākumā ir bez maksas!
Esiet aktīvi un rūpējaties par savu
un savu līdzcilvēku veselību.

Pasākums tika īstenots projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības
veicināšanai Balvu novadā”, Nr. 9.2.4.2/16/I/050 ietvaros.

Projekts Nr.18-07-A00702-000088, “Balvu pagasta
ceļa Naudaskalns - Ozolsala posma pārbūve”
Saskaņā
ar
Ministru
kabineta 2015.gada 18.augusta
noteikumiem
Nr.475
“Valsts
un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanas kārtība pasākumā
“Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos” atklātu
projektu iesniegumu konkursu
veidā” katrai pašvaldībai ir noteikts
maksimāli pieejamais atbalsta
apmērs, kas tika aprēķināts,
ņemot vērā pašvaldības kopējo
ceļu garumu, kopējo dzīvnieku
skaitu un kopējās laukaugu
platības. Balvu novada pašvaldībai
maksimāli pieejamais atbalsta
apmērs ir 1,58 milj. euro.
Projekta
Nr.1807-A00702-000088,
“Balvu
pagasta
ceļa
Naudaskalns
- Ozolsala posma pārbūve”
kopējās izmaksas EUR 169 357,71,
kas sevī ietver būvprojekta
izstrādes izmaksas, ceļa posma
pārbūves, būvuzraudzības un
autoruzraudzības
izmaksas.

Piešķirtais publiskais finansējums
–
Eiropas
Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai ir 90%
apmērā
no
attiecināmajām
izmaksām.
Balvu
novada
pašvaldības līdzfinansējums ir
10% no kopējām izmaksām un
šajā projektā
jānosedz ir arī
neattiecināmās izmaksas, kas ir
asfaltbetona izmaksas EUR 24
434,86 (asfaltbetons tiek uzlikts
pieslēguma vietā valsts autoceļam).
Ceļš "Naudaskalns - Ozolsala"
Balvu novada pašvaldības ceļu
reģistrā reģistrēts kā A grupas 5,1
km grants ceļš. Ceļš atrodas Balvu
novada Balvu pagasta teritorijā. Tas
ir nozīmīgs ceļš uzņēmējdarbības
un apdzīvotības nodrošināšanai.

Pārbūve tiks veikta ceļa posmā no
0 km līdz 1,28 km.
Balvu novada pašvaldība aicina
Naudaskalna ciema iedzīvotājus
būt
saprotošiem
un
aktīvi
līdzdarboties būvdarbu veikšanas
laikā. Vispārīgo informāciju var
iegūt, zvanot projekta vadītājai
Irēnai Začevai, mob. 26327162.
Būvdarbus
veiks
SIA
“Rubate”, kurus plānots pabeigt
2019.gadā.
Būvuzraudzību
veiks SIA “Sistēmeksperts” un
autoruzraudzību – būvprojekta
izstrādātājs SIA “Projektēšanas
birojs AUSTRUMI”.
Irēna Začeva
Projekta vadītāja

Uzsākti Bankas ceļa posma pārbūves darbi
Ceļš "Bankas ceļš" Balvu novada
pašvaldības ceļu reģistrā reģistrēts
kā C grupas 3,49 km grants
ceļš, kurš atrodas Balvu novada
Kubulu pagasta teritorijā. Tas ir
nozīmīgs ceļš uzņēmējdarbības
un apdzīvotības nodrošināšanai.
Pārbūve tiks veikta ceļa posmā 1,9
km garumā, t.i., ceļa turpinājums,
kas tiks ielikts ceļu reģistrā.
Projekta
Nr.1807-A00702-000084,
“Kubulu
pagasta “Bankas ceļš” posma
pārbūve” kopējās izmaksas EUR 261
024,38, kas sevī ietver būvprojekta
izstrādes izmaksas, ceļa posma
pārbūves, būvuzraudzības un
autoruzraudzības
izmaksas.
Piešķirtais publiskais finansējums

– Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai ir 90% apmērā
no attiecināmajām izmaksām.
Balvu
novada
pašvaldības
līdzfinansējums ir 10% no kopējām
izmaksām un šajā projektā
jānosedz ir arī neattiecināmās
izmaksas.
Balvu novada pašvaldība aicina
iedzīvotājus būt saprotošiem un
pacietīgiem būvdarbu veikšanas
laikā. Vispārīgo informāciju var
iegūt, zvanot projekta vadītājai

Irēnai Začevai, mob. 26327162.
Būvdarbus
veic
SIA
“Liepas
Z”,
būvuzraudzību
veic SIA “Sistēmeksperts” un
autoruzraudzību – būvprojekta
izstrādātājs SIA “Projektēšanas
birojs AUSTRUMI”. Plānots, ka
būvdarbi noslēgsies 2019.gada
pavasarī.
Irēna Začeva
Projekta vadītāja

IZSOLES

Balvu novada pašvaldība
pārdod atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli nekustamo
īpašumu
–
dzīvokli
Nr.24
Brīvības ielā 45, Balvos, Balvu
novadā, (kadastra apzīmējums
3801 003 0499 001 024), kas
sastāv no trīs istabu dzīvokļa
59,47 m2 platībā un kopīpašuma
5947/91485 domājamām daļām
no daudzdzīvokļu mājas (kadastra
apzīmējums 3801 003 0499
001), zemes platības atbilstoši
domājamajām daļām 227,06 m2
platībā (kadastra apzīmējums
3801 003 0499), palīgēkas - šķūņa
platības atbilstoši domājamajām
daļām 4,23 m2 platībā (kadastra
apzīmējums 3801 003 0499 002),
palīgēkas - šķūņa platības atbilstoši
domājamajām daļām 9,10 m2
platībā (kadastra apzīmējums
3801 003 0499 003) un no
palīgēkas - šķūņa platības atbilstoši
domājamajām daļām 2,47 m2
platībā (kadastra apzīmējums
3801 003 0499 004). Izsoles
sākumcena – EUR 850,00 (astoņi
simti piecdesmit euro un 0 centi).
Ar
izsoles
noteikumiem
var iepazīties Balvu novada
pašvaldības
mājaslapā
www.balvi.lv vai Balvu novada
pašvaldībā 34.kabinetā, Bērzpils
ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no
plkst. 9.00 līdz 16.00. Informācija
par izsoli tiek publicēta Balvu
novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā “Balvu Novada Ziņas”,
laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, Balvu
novada pašvaldības mājas lapā
www.balvi.lv un Ziemeļlatgales
laikrakstā “Vaduguns”. Šajā pat
laikā interesenti var veikt izsolāmā
objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu
dalībai izsolē var iesniegt Balvu
novada pašvaldībā, ne vēlāk kā
līdz 2018.gada 17.decembra plkst.
16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz
2018.gada 17.decembra plkst. 16.30
jāiemaksā drošības nauda 10%
apmērā no izsoles sākumcenas,
t.i., EUR 85 (astoņdesmit pieci
euro un 0 centi) un reģistrācijas
maksa EUR 5,00 (pieci euro un 0
centi), Balvu novada pašvaldības,
Reģ.Nr. 90009115622, bankas
kontā: AS “Citadele banka”, konts:
LV05PARX0012592970001.
Izsole
notiks
2018.gada
18.decembrī plkst.14.40 Balvu
novada pašvaldības 3.stāva sēžu
zālē, Bērzpils ielā 1A, Balvos.
Balvu novada pašvaldība
pārdod atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli nekustamo
īpašumu
–
dzīvokli
Nr.8
Pansionāta apbraucamā ielā 2,
Celmenē, Kubulu pagastā, Balvu
novadā, kadastra Nr. 3858 900
0138 (kadastra apzīmējums 3858
006 0480 001 008), kas sastāv no
vienistabas dzīvokļa 39,9 m2 platībā
un kopīpašuma 3990/145450
domājamajām
daļām
no
daudzdzīvokļu mājas (kadastra
apzīmējums 3858 006 0480
001) un zemes platības atbilstoši
domājamajām daļām 87,78 m2
platībā (kadastra apzīmējums 3858
006 0766). Izsoles sākumcena –
EUR 970 (deviņi simti septiņdesmit
euro un 0 centi).
Ar
izsoles
noteikumiem
var iepazīties Balvu novada
pašvaldības
mājaslapā
www.balvi.lv vai Balvu novada
pašvaldībā 34.kabinetā, Bērzpils
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ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no
plkst. 9.00 līdz 16.00. Informācija
par izsoli tiek publicēta Balvu
novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā “Balvu Novada Ziņas”,
laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, Balvu
novada pašvaldības mājas lapā
www.balvi.lv un Ziemeļlatgales
laikrakstā “Vaduguns”. Šajā pat
laikā interesenti var veikt izsolāmā
objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu
dalībai izsolē var iesniegt Balvu
novada pašvaldībā, ne vēlāk kā
līdz 2018.gada 17.decembra plkst.
16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz
2018.gada 17.decembra plkst. 16.30
jāiemaksā drošības nauda 10%
apmērā no izsoles sākumcenas,
t.i., EUR 97,00 (deviņdesmit septiņi
euro un 0 centi) un reģistrācijas
maksa EUR 5,00 (pieci euro un 0
centi), Balvu novada pašvaldības,
Reģ.Nr. 90009115622, bankas
kontā: AS “Citadele banka”, konts:
LV05PARX0012592970001.
Izsole
notiks
2018.gada
18.decembrī plkst.14.20 Balvu
novada pašvaldības 3.stāva sēžu
zālē, Bērzpils ielā 1A, Balvos.
Balvu novada pašvaldība
pārdod atkārtotā atklātā mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli
nekustamo īpašumu – dzīvokli
Nr.1 Dzirnavu ielā 3, Balvos,
Balvu novadā, kadastra Nr. 3801
900 2319 (kadastra apzīmējums
3801 003 0500 001 001), kas
sastāv no vienistabas dzīvokļa
35,2m2 platībā un kopīpašuma
352/1155 domājamajām daļām no
daudzdzīvokļu mājas (kadastra
apzīmējums 3801 003 0500
001) un zemes platības atbilstoši
domājamajām daļām 494,32 m2
platībā (kadastra apzīmējums 3801
003 0500). Izsoles sākumcena –
EUR 555,00 (pieci simti piecdesmit
pieci euro un 0 centi).
Ar
izsoles
noteikumiem
var iepazīties Balvu novada
pašvaldības
mājaslapā
www.balvi.lv vai Balvu novada
pašvaldībā 34.kabinetā, Bērzpils
ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no
plkst. 9.00 līdz 16.00. Informācija
par izsoli tiek publicēta Balvu
novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā “Balvu Novada Ziņas”,
laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, Balvu
novada pašvaldības mājas lapā
www.balvi.lv un Ziemeļlatgales
laikrakstā “Vaduguns”. Šajā pat
laikā interesenti var veikt izsolāmā
objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu
dalībai izsolē var iesniegt Balvu
novada pašvaldībā, ne vēlāk
kā līdz 2018.gada 17.decembra
plkst.16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz
2018. gada 17.decembra plkst.16.30
jāiemaksā drošības nauda 10%
apmērā no izsoles sākumcenas,
t.i., EUR 55,50 (piecdesmit pieci
euro un 50 centi) un reģistrācijas
maksa EUR 5,00 (pieci euro un 0
centi), Balvu novada pašvaldības,
Reģ.Nr. 90009115622, bankas
kontā: AS “Citadele banka”, konts:
LV05PARX0012592970001.
Izsole
notiks
2018.gada
18.decembrī plkst.14.00 Balvu
novada pašvaldības 3.stāva sēžu
zālē, Bērzpils ielā 1A, Balvos.
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Par projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā” aktivitātēm
Kopš 2017.gada 5.jūlija Balvu novada
pašvaldība īsteno Eiropas Sociāla fonda
projektu “Pasākumi vietējās sabiedrības
veselības veicināšanai Balvu novadā”
(Nr.9.2.4.2/16/I/050). Šī projekta mērķis ir
uzlabot pieejamību veselības veicināšanas
un slimību profilakses pakalpojumiem
visiem Balvu novada iedzīvotājiem,
jo īpaši teritoriālās, nabadzības un
sociālās atstumtības riskam pakļautajiem
iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga
pasākumus.
Projekta
pasākumi
ir
apmeklēti 4934 reizes, no tiem unikālais
apmeklējums (t.i., vismaz vienu reizi
apmeklēta kāda no projekta aktivitātēm) ir
2806 reizes, no šiem apmeklētājiem 1537
ir sievietes un 1269 vīrieši vecumā no 1 līdz
93 gadiem.
Projekta ietvaros ir notikušas
sekojošas aktivitātes:
1. Veselīga
uztura
popularizēšana
sabiedrībā:
• 2 veselīga ēdiena gatavošanas
meistarklases - Stacijas pamatskolā
un Balvu pamatskolā, iegādātas
ēdiena gatavošanas ierīces – rīves,
blenderis un multivāres katls;
• 5 izglītojošas rotaļu nodarbības
par tēmu “Augļi” - Balvu novada
pirmsskolas izglītības iestādēs,
nopirkti izejmateriāli – augļi un
dārzeņi;
• Veselības dienas “Domā zaļi, ēd
zaļi, kusties – esi vesels!”, Putras
diena Balvu novada pirmsskolas
izglītības iestādēs un pirmsskolas
izglītības grupās;
• Starpnovadu pirmsskolas izglītības
iestāžu erudīcijas konkurss “Mazais
prātnieks”;
• 2 vasaras nometnes “Ēdam veselīgi,
lai izaugtu veseli” Briežuciemā;
• Izglītojoša apmācība par veselīgu
uzturu
ēdienu
gatavošanas
speciālistiem, pedagogiem;
• 4 zīdīšanas izglītojošie pasākumi
jaunajām māmiņām Balvu un
Gulbenes slimnīcu apvienībā, vada
vecmāte Inese Dadžāne;
• Izglītojošas apmācības par veselīgu
uzturu Bērzpils pagastā – uzturs
kā viens no 8 veselīga dzīvesveida
pamatelementiem,
kaloritātes,
sāls un cukura pieļaujamās normas
uzturā;
• Lekcija
par
veselīga
uztura
popularizēšanu – veselīga uztura
pamatprincipi, saglabājot veselību
un pagarinot mūža ilgumu Balvu
novada senioriem;
• Veselīga uztura piekritēju pulciņš,
vada
uztura
speciāliste
Ilze
Smirnova;
• Svara kontroles kampaņa.
2. Fiziskās aktivitātes:
• 3 interaktīvi izglītojošas apmācības
par fizisko aktivitāšu ietekmi
uz cilvēka veselību - Balvu
Profesionālajā un vispārizglītojošajā
vidusskolā, Balvu pamatskolā un
Stacijas pamatskolā;
• 5
ielu
vingrotāju
paraugdemonstrējumi – Bērzpils
vidusskolā,
Tilžas
vidusskolā,
Balvu Valsts ģimnāzijā, Stacijas
pamatskolā un Stacijas pamatskolas
Vīksnas filiālē;
• 10 slēpošanas nodarbības - Bērzpils,
Krišjāņu, Tilžas, Balvu, Bērzkalnes,
Vectilžas, Lazdulejas, Briežuciema,
Kubulu un Vīksnas pagastos,
nopirkti 52 slēpju komplekti un
sadalīti pagastiem;

• 23 nūjošanas nodarbības - Bērzpils,
Krišjāņu, Tilžas, Balvu, Bērzkalnes,
Vectilžas, Lazdulejas, Briežuciema,
Kubulu, Vīksnas pagastos un Balvu
pilsētā, nopirkti 80 nūju komplekti
un sadalīti pagastiem;
• 4 vingrošanas grupas (katrai grupai
12 nodarbības) - Briežuciema,
Kubulu, Vectilžas un Bērzkalnes
pagastos, iegādāts vingrošanas
inventārs;
• 9 meistarklases “Vingro – esi vesels!”
Balvu novada pirmsskolas izglītības
iestādēs;
• 4 orientēšanās sacensības Balvu
pilsētā;
• Senioru
diena
Starptautiskās
senioru dienas ietvaros, 1.oktobrī
senioriem aktivitātes notika ūdens
attīstības centrā “Bāka”;
• Starpnovadu pirmsskolas izglītības
iestāžu sporta svētki - 01.06.2018;
• Sporta svētki Vislatvijas Olimpiskās
dienas ietvaros – Balvu novada
pirmsskolas izglītības iestādēs,
iegādāts sporta inventārs;
• 2 vasaras nometnes “Kusties – esi
vesels!” Balvos;
• 299 peldbaseina apmeklējumi
peldētprasmes
nodarbības
speciālista/trenera
uzraudzībā
Balvu novada pirmsskolas izglītības
iestāžu audzēkņiem;
• 2702 peldbaseina apmeklējumi
peldēšanas
nodarbību
nodrošināšana
skolēniem
un
bērniem,
iegādāts
inventārs
un nodots Balvu Sporta skolas
peldbaseinam.
3. Izglītojošie
pasākumi
atkarību
mazināšanai:
• 2 nometnes “Esi vesels – neesi
atkarīgs!” Balvos;
• 2 interaktīvi izglītojošas nodarbības
skolu jaunatnei par atkarību
izraisošo vielu ietekmi uz veselību –
Balvu Valsts ģimnāzijā.
4. Pasākumi
garīgās
veselības
veicināšanai:
• 2 lekciju cikli par stresa mazināšanu
un
izdegšanas
profilaksi
Briežuciema pagastā un Balvu
pilsētā;
• 2 vasaras nometnes bērniem un
jauniešiem ar īpašām vajadzībām
Balvos;
• 62 sāls istabas un 79 peldbaseina
apmeklējumi bērniem ar īpašām
vajadzībām
un
bērniem
ar
bronhiālo astmu;
• Ir izsniegti 510 kuponi Balvu pilsētas
iedzīvotājiem un 136 kuponi Balvu
novada pagastu iedzīvotājiem,
kuriem ir pilni 54 gadi peldbaseina
apmeklējumam.
5. Seksuālās un reproduktīvās veselības
veicināšana sabiedrībā:
• 12 interaktīvi izglītojošas nodarbības
skolu jaunatnei par seksuālo
veselību - Balvu Profesionālajā
un vispārizglītojošajā vidusskolā,
Tilžas internātpamatskolā, Tilžas
vidusskolā, Stacijas pamatskolā un
Bērzpils vidusskolā;
• 4 tematiskas lekcijas par seksuālo
un
reproduktīvo
veselību
bērnu vecākiem – Balvu Valsts
ģimnāzijā, Balvu pamatskolā, Tilžas
vidusskolā, Balvu Profesionālajā un
vispārizglītojošajā vidusskolā.
6. Slimību profilakses pasākumi:
• Ikmēneša veselības dienas novadā,
kuru laikā var izmērīt asinsspiedienu,

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

Viena no veselības veicināšanas aktivitātēm.

•
•

•

•

•

noteikt ķermeņa svaru, noteikt
cukura un holesterīna līmeni asinīs,
saņemt īsu ekspreskonsultāciju
par sirds un asinsvadu saslimšanas
mazināšanas
pasākumiem
un
veselīgu dzīvesveidu:
katra
mēneša pirmā otrdiena - Krišjāņu,
Kubulu, Briežuciema, Lazdulejas,
Vectilžas pagastu feldšerpunktos,
Balvu novada pašvaldības Sociālā
dienesta
medicīnas
kabinetā,
katra mēneša pirmā trešdiena –
Vīksnas feldšeru veselības punktā
(295
apmeklējumi),
nopirktas
teststrēmeles
holesterīna
un
glikozes līmeņa noteikšanai, svari,
spiediena mērītāji;
• Izglītojošs un profilaktisks pasākums
par onkoloģiskām saslimšanām
Balvu novada pašvaldības Sociālajā
dienestā;
• 9
dziedinošās
vingrošanas
nodarbības senioriem un lekcija
par veselīgu dzīvesveidu Balvos,
iegādāts vingrošanas inventārs;
• Profilaktiskie
pasākumi
sirds
un
asinsvadu
slimību
riska
mazināšanai – PII “Pīlādzītis”, PII
“Sienāzītis”, Bērzkalnes pagasta
PII, Bērzpils pagasta PI grupa,
Kubulu pagasta PII “Ieviņa”, Tilžas
pagasta PII, Vīksnas pagasta PI
grupa, Balvu Valsts ģimnāzija, Balvu
pamatskola, Balvu Profesionālā
un vispārizglītojošā vidusskola,
Bērzpils
vidusskola,
Bērzpils
vidusskolas Krišjāņu filiāle, Stacijas
pamatskola,
Tilžas
vidusskola,
Tilžas internātpamatskola, Stacijas
pamatskolas Vīksnas filiāle. Ar
bērniem
strādā
fizioterapeits
Oskars Klija.
Pašlaik turpinās:
Otrā svara kontroles kampaņa, kas
savu darbību uzsāka 23.septembrī;
Veselīga uztura piekritēju pulciņš –
nodarbības vēl 13., 27.novembrī un
11.decembrī plkst. 18:00 Balvu pamatskolas mājturības kabinetā;
Vingrošanas nodarbības Krišjāņu
pagastā
pirmdienās
plkst.16:30
Krišjāņu pagasta Tautas namā;
Vingrošanas
nodarbības
Bērzpils
pagastā
ceturtdienās
plkst.17:00
Bērzpils pagasta Saieta namā;
14.novembrī plkst.10:00 Balvu novada pašvaldības Sociālajā dienestā
tiek aicināti seniori uz informatīvu
pasākumu par veselības veicināšanu
un slimību profilaksi, īpaši uz
sverot vīriešu un sieviešu veselību
un dzīvesveidu, veselībai negatīvo
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riska faktoru ietekmi uz organismu,
tiks pārrunāts par skrīninga metožu
izmantošanu, ko apmaksā valsts, par
sirds un tās veselības saglabāšanu.
• Ikmēneša veselības dienas novadā:
katra mēneša pirmā otrdiena - Krišjāņu,
Kubulu, Briežuciema, Lazdulejas,
Vectilžas pagastu feldšerpunktos,
Balvu novada pašvaldības Sociālā
die
nesta medicīnas kabinetā, katra
mēneša pirmā trešdiena – Vīksnas
feldšeru veselības punktā;
• Balvu novada iedzīvotāji, kuriem ir
pilni 54 gadi, var saņemt kuponus Balvu peldbaseina apmeklējumam. Balvu
pilsētā deklarētie iedzīvotāji – Balvu
novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāva 35.kabinetā, Balvu novada iedzīvotāji – pagasta pārvaldē,
kur deklarēta dzīvesvieta.
Novembra mēnesī:
• Notiek rotaļnodarbības par dārzeņiem
piecās Balvu novada pirmsskolas
izglītības iestādēs;
• Tilžas vidusskolā notiks 2 interaktīvi
izglītojošas nodarbības skolu jaunatnei par atkarību izraisošu vielu ietekmi
uz veselību;
• Bērzpils vidusskolā - 2 lekcijas par
veselīga uztura pamatprincipiem un
dažādu diētu ietekmi uz veselību.
Vēl joprojām turpinās:
nodarbības
• Peldētprasmes
speciālista/trenera uzraudzībā Balvu
novada pirmsskolas izglītības iestāžu
audzēkņiem;
• Peldēšanas nodarbību nodrošināšana
skolēniem un bērniem;
• Sāls
istabas
un
peldbaseina
apmeklējumi bērniem ar īpašām
vajadzībām (11-18 gadi) un bērniem ar
bronhiālo astmu (4-18 gadi). Kuponus
par apmeklējumu var saņemt: Balvu
novada pašvaldības Sociālā dienesta
Sociālo pakalpojumu nodaļā (Raiņa
ielā 52, Balvos) pie sociālās darbinie
ces Līgas Delperes-Tihomirovas un
Balvu novada pašvaldībā (Bērzpils ielā
1A, Balvos) pie projekta vadītāja palīga
Ineses Maslovskas (35.kab., 3.stāvs).
• Fizioterapeits apmeklē Balvu novada
izglītības iestādes, lai nodrošinātu profilaktiskos pasākumus sirds un asinsvadu slimību riska mazināšanai.
Projekta aktivitātes turpināsies līdz
2019.gada 31.decembrim, aicinām aktīvi
iesaistīties pasākumos!
Projekta vadītāja Irēna Začeva,
tālr. 26327162,
e-pasts: irena.zaceva@balvi.lv
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Pasākumi Balvu novadā
Balvu pilsēta

13.novembrī
plkst.10:00
Vizuālās un vizuāli plastiskās
mākslas izstādes atklāšana "Dievs.
Daba. Darbs" Balvu Bērnu un
jauniešu centrā.
13.novembrī
plkst.17:00
Erudīcijas spēle “Mēs mīlam Tevi,
Latvija 3” Balvu Bērnu un jauniešu
centrā.
13.novembrī
plkst.16:00
Izstādes "Brīvības ielas stāsts"
atklāšana
Balvu
Centrālajā
bibliotēkā.
13.novembrī
plkst.18:00
Dokumentālā
filma
"Kurts
Fridrihsons" Balvu muižā. Ieeja
bez maksas.
13.novembrī
plkst.19:30
Filma "Tēvs nakts" Balvu muižā.
Ieejas maksa EUR 1,00.
14.novembrī
plkst.18:00
Filma "Homo Novus" Balvu
muižā. Ieejas maksa EUR 1,00.
15.novembrī
plkst.18:00
Filma "Nameja gredzens" Balvu
muižā. Ieejas maksa EUR 2,00.
19.novembrī
plkst.18:00
Filma "Homo Novus" Balvu
Sakrālās kultūras centrā. Ieejas
maksa – ziedojums.
21.novembrī
plkst.10:00
Animācijas filma "Saule brauca
debesīs" Balvu muižā. Ieeja bez
maksas.
23.novembrī
plkst.17:00
Dokumentālā filma "Patiesā cena"
(The True Cost) Balvu Sakrālās
kultūras centrā. Radošā darbnīca/
diskusija pēc filmas.

Balvu pagasts
14., 21. un 28.novembrī
plkst.10:00 Psalmu dziedājumi
Balvu pagasta Tautas namā.
17.novembrī
plkst.19:00
Latvijas valsts simtgadei veltīts
svinīgs pasākums "Teic – kur zeme
skaistākā" Balvu pagasta Tautas
namā.
Plkst.21:00 Valsts svētku

balle kopā ar grupām "Pie letes"
un "Alise". Balvu pagasta Tautas
namā. Ieeja bez maksas.

Bērzkalnes pagasts
17.novembrī
plkst.18:00
Latvijai 100 - valsts svētku
pasākums Bērzkalnes pagasta
bērnudārza zālē.

Bērzpils pagasts
17.novembrī
plkst.19:00
Valsts svētku koncerts un Bērzpils
pagasta "Gada cilvēks 2018"
godināšana. Deju vakars kopā
ar grupu "Kamēr jauni" Bērzpils
vidusskolas sporta zālē. Deju
vakaram var rezervēt galdiņus pa
tel. 27872031 līdz 15.novembrim.
24.novembrī
plkst.13:00
Atpūtas pēcpusdiena Bērzpils
pagasta vecākajai paaudzei.
Iepriecinās tautas muzikanti
no Baltinavas un Bērzpils
dramatiskais kolektīvs. Transportu
uz
pasākumu
pieteikt
pie
A.Krivišas līdz 23.novembrim pa
tel.27872031.

Briežuciema pagasts
16.novembrī
plkst.19:00
Valsts svētku pasākums "Rakstu
rakstos ierakstīti" Briežuciema
tautas namā.
16.novembrī
plkst.21:00
Balle Briežuciema tautas namā.
Pie taustiņiem Mārtiņš Mviko,
dziedās latviešu zelta fonda un
citas tautā iecienītas dziesmas.

Krišjāņu pagasts
17.novembrī
plkst.19:00
Latvijas simtgadi sagaidot, ar
skanīgām dziesmām uz svētku
koncertu "Sirds mana dzied",
ielūdz "Dricānu dominante"
Krišjāņu tautas namā. Ieeja bez
maksas.

Kubulu pagasts
18.novembrī
plkst.14:00
Balvu novada svinīgs sarīkojums
"Mūsu kopā gūtais prieks" Kubulu

kultūras namā. Muzicē latviešu
ekoloģiskās
mūzikas
grupa
"Ducele", Balvu un Kubulu tautas
mākslas kolektīvi.
18.novembrī
plkst.20:00
Balle Kubulu kultūras namā.
Muzicē grupa "Bruģis". Ieejas
maksa EUR 3,00. Iespēja rezervēt
galdiņu iepriekš pa tel.26367693.
23.novembrī
plkst.19:00
Balvu novada Gada balva
uzņēmējdarbībā
2018
jeb
uzņēmēju gada balle Kubulu
kultūras namā. Vakaru vadīs
mūziķis un aktieris Kristaps
Rasims, ballē muzicēs grupa
"Vintāža". Dalības maksa 15 EUR/
personai. Pieteikšanās obligāta,
aizpildot anketu, kura atrodama
www.zlbc.lv,
vai
ierodoties
personīgi
Ziemeļlatgales
biznesa un tūrisma centrā
(Vidzemes iela 2b, iepriekš
piezvanot
pa
tel.26461435)
līdz 16. novembrim! Papildus
informācija – 26461435.

Lazdulejas pagasts
17.novembrī
plkst.19:00
Populārzinātniska dokumentālā
filma "Baltu ciltis" Lazdulejas
pagasta pārvaldes zālē. Ieeja bez
maksas.
30.novembrī plkst.20:00
Lazdulejas pagasta vokālajam
ansamblim
''Vālodzīte"
5 - Lazdulejas vokālā un
sadraudzības kolektīvu koncerts
Lazdulejas pagasta pārvaldes
zālē.

Tilžas pagasts
18.novembrī
plkst.19:00
Svētku koncerts "Tēvzemes
sirdspuksti" Tilžas kultūras namā.
18.novembrī
plkst.21:30
Svētku balle Tilžas kultūras namā.
Spēlēs grupa "Draugi".
24.novembrī
plkst.15:00
Akcijas "Kopā būt un domāt
vienu domu" dalībnieku tikšanās
Tilžas kultūras namā.

10 idejas kā sagaidīt Latvijas dzimšanas dienu
Jau pavisam drīz tiks svinēta
Latvijas valsts proklamēšanas
100. gadadiena. Gaidīt un
sagaidīt
nozīmīgo
dienu,
radot svētku noskaņu, ar kuru
doties uz kādu no svinīgajiem
pasākumiem, palīdzēs 10 idejas
Latvijas dzimšanas dienai.
Saullēktā
sveic
Latviju,
godinot mūsu valsti dabā vai
pie svētku brokastu galda. 18.
novembrī saule lēks plkst. 8.11.
Vai tā būtu pirmo saules staru
apspīdēta ainava, vai pirmais
smaržīgais brokastu kafijas malks
– lai rīts sākas dzimšanas dienas
noskaņā.
Cel godā Latvijas karogu.
Ja nav iespējas pacelt karogu
mastā, rotā ar karoga lentīti savu
apģērbu vai noformē svētku
brokastu vai pusdienu galdu
karoga krāsās.
Kopā ar tuvajiem nostiprini
Latvijas
himnas
vārdus.
Nodziedi
himnu,
godinot
karogu, iemāci himnas vārdus
pašiem mazākajiem ģimenes
BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 2 reizes mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl.. Nr. 90009115622

locekļiem.
Apciemo un godini Latvijas
valstij svarīgu piemiņas vietu.
Noliec ziedus, aizdedz svecīti
par tiem, kas stāvējuši Latvijas
valsts sardzē, piemini savus
senčus un ikvienu, kurš cauri
skaudriem likteņa līkločiem
simts gados ir palīdzējis nosargāt
Latvijas valsti.
Pasaki paldies un apsveic
svētkos kādu, kurš šodien
strādā. Glābšanas
dienesti,
veikalu pārdevēji, sabiedriskā
transporta vadītāji, viesmīļi,
koncertzāļu un kultūras centru
darbinieki, žurnālisti, mūziķi
un aktieri – 18. novembris ļoti
daudziem būs darba diena, lai
pārējie varētu izbaudīt svētkus.
Pārlasi Ojāra Vācieša “Tu esi
Latvija” vai citu iemīļotu Latvijai
veltītu dzejoli. Šo pašu svētāko tu
neaizmirsti... Tu esi Latvija, lai arī
kura dzejnieka vārdi visskanīgāk
atbalsotos Tavā sirdī.
Sapulcējies
ap
svētku
galdu ar saviem mīļajiem,
Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

lai izbaudītu kopā būšanas
prieku un spēku. Satiecies ar
sen neredzētiem radiniekiem,
uzaicini
ciemos
draugus,
pacienā vientuļo kaimiņu vai
pusdieno ģimenes lokā – izbaudi
katru mīlestības pilno mirkli!
Apsveic draugus, radus un
kaimiņus Latvijas dzimšanas
dienā. Sazvani draugus, nosūti
pastkartīti, uzdāvini rakstainus
dūraiņus, kas ne tikai sildīs rokas,
bet arī priecēs acis un valkātāja
sirdi! Apņemies kopā ar tuvu
cilvēku paveikt kādu lielisku
darbu Latvijai jaunajā simtgadē,
novēli pārējiem ko patiešām
vērtīgu, uzdāvini ģimenei vai
draugiem jaunu ideju kopīgai
laika pavadīšanai!
Uzvelc siltus, rakstainus
cimdus. Rotājies ar rakstainiem
dūraiņiem,
kuros
ievītie
tradicionālie simboli dos spēku
un vienos cilvēkus svētku
pasākumos. Sagaidi Latvijas
dzimšanas dienu silti un koši!
Sāc Latvijas valsts otrā gadu
Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 5000 eksemplāri

simta pirmo dienu ar labu
darbu. Izdari to, kam ikdienā
neatliek laika vai drosmes.
Piezvani vecākiem. Nokrāso
noskrambāto sienu. Sāc lasīt
grāmatu, kuru vienmēr esi
atlicis malā. Atzīsties mīlestībā.
Pacel nevērīgi nomestu lietu.
Sāc īstenot jaunās simtgades
apņemšanos. Nav nozīmes, cik
liels būs paveiktais darbs, bet
gan – cik daudz sirds siltuma tajā
ieguldīsi!

18.
novembrī
ikviens
aicināts doties uz svinīgajiem
pasākumiem vai godināt valsti
draugu lokā rakstainos cimdos.
Svētku dienā velc rakstainus
cimdus,
sūti
sveicienus
draugiem, publicējot sociālajos
tīklos lieto tēmturi #LV100.
Linda Pastare
Latvijas valsts simtgades
biroja sabiedrisko attiecību
speciāliste
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