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16. (195.) numurs
Piemineklim
Latgales
partizānu pulka kritušajiem
karavīriem 80
14. augustā apritēja 80 gadi,
kopš Balvos pirmo reizi tika
atklāts piemineklis Latgales
partizānu pulka kritušajiem
karavīriem
1919.-1920.gadā.
1938. gadā partizāna tēlu
bronzā veidoja tēlnieks Kārlis
Jansons. Divas reizes, Padomju
karaspēkam ienākot pilsētā,
piemineklis tika gāzts – 1940.
un 1944. gadā. Un tikai pēc
gariem gadiem – 1993. gada 11.
novembrī “Sargājošais partizāns”
atgriezās savā vietā, lai godinātu
dažādu gadu brīvības cīnītāju
piemiņu. Atjaunotā pieminekļa
veidotāji – I.Folkmanis un A.
Jansons – K.Jansona dēls.

Pasniedz Atzinības rakstu

Spēku, izturību un mērķu sasniegšanu!
1.septembris ir diena, kuru
nevar nepamanīt. Tā ienāk
mūsu dzīvēs ar pašu atmiņām,
ar bērnu un mazbērnu pošanu
skolai,
laba
vēlējumiem
skolēniem, iedvesmot gataviem
skolotājiem, ar rudens smaržu,
asteru un gladiolu pušķiem,
pozitīvu satraukumu un jaunu
apņemšanos.
Pirms mācību gada sākuma,
apmeklējot novada skolas,
personīgi pārliecinājos par to,
ka skolu vadītāji un kolektīvi
ir darījuši visu iespējamo, lai
sagatavotu skolas jaunajam
mācību gadam un nodrošinātu
iespējami
labus
apstākļus
zināšanu apguvei, prasmju

veidošanai un kompetenču
attīstīšanai. Paldies novada
domei par finansiālu atbalstu
mācību
vides
uzlabošanas
lielajam projektam Balvu Valsts
ģimnāzijā un Balvu pamatskolā,
remontam Krišjāņu pirmsskolas
grupiņā, kārtējiem lielākiem
un mazākiem darbiem ikvienā
izglītības iestādē. Prieks, ka šajā
mācību gadā pašvaldība atbalsta
ēdināšanas izdevumus visiem
vidusskolēniem, ka pastāv Tilžas
internātpamatskola ar vairāk kā
100 skolēniem. Paldies visiem
skolēniem, viņu vecākiem,
ka izvēlaties mūsu novada
izglītības iestādes. Lai īstenotos
sapņi, piepildītos apņemšanās

un izglītošanās sasniegtu savu
mērķi, ir vajadzīga ikkatra
cilvēka atbildība. Tā ir vecāku
atbildība sagatavot skolai un
sekot līdzi sava bērna sekmēm
ikdienā, skolotāju atbildība
iedvesmot un radīt vēlmi
mācīties, radīt jaunas iespējas,
bet visam pāri - pašu skolēnu
atbildība par sevi, savām
zināšanām un savu nākotni.
Reinis Kaudzīte ir teicis,
ka zināšanas ir bagātība un
mācīšanās – šīs bagātības
atslēga.
Tādēļ
visiem
skolēniem, kuri uzsāk vai
turpina
izglītošanās
gaitas,
novēlu nenogurstošu zinātkāri
un neatlaidību! Skolotājiem -

profesionālu gandarījumu šajā
patiesi svētīgajā darbā!
Vecāku un ģimenes misija
ir pienācīgā kārtā rūpēties
par bērniem un gādāt par
viņu izglītošanu, tādēļ bērnu
vecākiem lai pietiek spēka
un
izturības
savu
atvašu
audzināšanā un atbalstīšanā!
Vēlu izjust atbildību kā
galveno vērtību un saprast,
ka laba izglītība 21.gs. ir liela
vērtība.
Lai mums veicas sasniegt
savus mērķus šajā mācību gadā!
Inta Kaļva
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes vadītāja

Zinību dienas svinīgie pasākumi Sporto Balvu pamatskola
4.septembrī
plkst.9:00 varēs aizvadīt uz stadiona jaunā
2018.gada 3.septembrī
tiks atklāts Balvu pamatskolas kvalitātē.
• Balvu
Valsts
ģimnāzijā
plkst.11:00;
• Balvu
Profesionālajā
un
vispārizglītojošajā vidusskolā
plkst.10:00;
• Balvu pamatskolā plkst.9:00;
• Bērzpils vidusskolā plkst.10:00;
• Tilžas vidusskolā plkst.10:00,
bet pirms tam Tilžas Romas
katoļu baznīcā plkst.9:00;
• Stacijas pamatskolā plkst.9:00;
• Stacijas pamatskolas Vīksnas
filiālē plkst.9:00;
• Tilžas
internātpamatskolā

plkst.11:00;
• Balvu
PII
“Sienāzītis”
plkst.10:00;
• Balvu PII “Pīlādzītis” plkst.9:30;
• Kubulu PII “Ieviņai” plkst.
10:00 estrādē;
• Bērzkalnes PII plkst.9:30;
• Tilžas PII plkst.9:30;
• Balvu
Mūzikas
skolā
plkst.15:00;
• Balvu
Mākslas
skolā
plkst.14:00;
• Balvu Sporta skolā katrai grupai
atsevišķā laikā.

pārbūvētais stadions, kur darbus
veica SIA “RCI Gulbene”, bet
būvuzraudzību
individuālais
komersants “Āre Pilds”. Projekta
autori SIA “JOE”.
Balvu pamatskolas stadiona
pārbūves darbi paveikti jau krietni
senāk, tomēr atklāšana nebūtu
iedomājama bez sportiskajiem,
aktīvajiem un enerģiskajiem Balvu
pamatskolas bērniem, kuri vienu
no pirmajām mācību dienām

Pēc atklāšanas pasākuma
notiks
dažādas
sportiskas
aktivitātes, piemēram, “Smagā
soma”, “Trāpi mērķī. Skaiti
punktus!”, “Bumbu sacīkstes ar
kāju palīdzību” un citas aktivitātes
jeb sporta stacijas. Būs arī stafetes
skrējiens
“Mani
sirdspuksti
Latvijai”, kuru uzsāks “Sporto visa
klase” dalībnieki, bet pēc tam
paredzēta aktīvāko, sportiskāko
dalībnieku apbalvošana.
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Atzīmējot Valsts kontroles
95.gadadienu pasniegti Valsts
kontroles
Atzinības
raksti
sadarbības partneriem, kuru
atsaucība un profesionalitāte
2017.gadā būtiski palīdzējusi
Valsts kontroles darbā. Ar
Atzinības
rakstu
apbalvota
Latgales plānošanas reģiona
administrācija par sadarbību un
atbalstu, izvērtējot pašvaldību
darbības efektivitāti revīzijā
Vai pašvaldību administratīvais
resurss to funkciju īstenošanai tiek
izlietots lietderīgi?. Apbalvojumu
piešķirot,
Valsts
kontrole
augsti novērtē arī reģiona
administrācijas
profesionālo
ieguldījumu,
skaidrojot
pašvaldībām un sabiedrībai
revīziju rezultātus un ieguvumus.

Vispasaules tīrības diena
15.septembrī
norisināsies
Vispasaules tīrības diena. Lielās
talkas organizatori vēsta, ka tās
mērķis ir iestādīt kaut vienu
sēkliņu, lai augtu košumkrūmi,
koki Latvijas simtgadei. To
izdarot, Lielās Talkas mājaslapā
var atzīmēt vietu, kur koks
ir iestādīts, kā arī pievienot
aprakstu – vēlējumu Latvijas
simtgadē.

Aicina stādīt ozolus
2018.gada
20.oktobrī
biedrība "Radošās idejas" aicina
piedalīties pasākumā “100 ozolu
iestādīšana Balvu novadā Latvijas
simtgadei” Balvu novada Kubulu
pagasta Guznavas ciemā, pie
mājām "Atzele". Parastais ozols
ir izvēlēts par 2018.gada koku.
Pieteikšanās biedrības mājaslapā
www.creativeideas.lv. Pasākums
jau ir iekļauts arī Latvijas valsts
simtgades digitālajā kalendārā
un to organizē biedrības
"Radošās Idejas" komanda un
brīvprātīgie.
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DOMES
PRIEKŠSĒDĒTĀJA
SLEJA

Aigars Pušpurs
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs

Aizvadīta darbīga vasara
Balvu novada pašvaldībai šovasar darāmā bija daudz.
Sabiedrībai pamanāmākā darba daļa ir jaunu objektu būve vai
esošo renovācija, kā arī ceļu un ielu sakārtošana. Daži objekti ir
pabeigti, bet dažos darbi spraigi turpinās. Sausā, saulainā vasara
bija ļoti piemērota būvniecības darbu veikšanai, taču celtniecības
bums, kas pašlaik vērojams Latvijā, nevēlami aizkavē pašvaldības
iecerētos darbus. Projektētāji un būvuzraugi ir pārslogoti, pasakainā
ātrumā un apjomā augušas būvdarbu izmaksas. Iepriekšējā gadā
plānotās darbu tāmes nepavisam neatbilst šī brīža situācijai.
Daudzi iedzīvotāji pamanījuši, ka darbi pabeigti Balvu
pamatskolas stadionā. Jau 4.septembrī notiks tā atklāšana, kopā
ar skolēniem iemēģinot jaunos skrejceļus. Savukārt Balvu Valsts
ģimnāzijas sporta laukumā darbi ir tikai nupat uzsākti. Cerot uz
labiem laika apstākļiem, veltīsim visus spēkus, lai nodrošinātu
nepārtrauktu darba procesu. Sākot darbu pie sporta laukuma
sakārtošanas, saskārāmies ar daļas iedzīvotāju neapmierinātību par
veco koku nozāģēšanu. Tomēr vēlos izskaidrot, aicināt iedziļināties
un saprast: ieguldot līdzekļus un sakārtojot sporta bāzes, kas kalpos
mūsu bērnu nākotnei, kvalitatīvu fizisko aktivitāšu pieejamībai,
mums ir jārūpējas par drošību. Nevaram pieļaut, ka koku zari
pārklāj skrejceļu zonu un nemitīgi bojā to kvalitāti.
Šogad plānotajā apmērā pabeigta pilsētas centrālo – Rozu
kapu – kapličas sakārtošana. Iedzīvotāji iegulda daudz pūļu, lai
uzturētu kārtībā savu mūžībā aizgājušo piederīgo kapavietas, un
arī pašvaldība pildīja savu pienākumu – nomainīja kapličas jumtu,
logus un nokrāsoja ēkas fasādi no iekšpuses un no ārpuses.
Joprojām turpinās būvniecības darbi Balvu pilsētas lielajā
stadionā. Taču ne viss rit saskaņā ar plānu, jo nemitīgi rodas
dažādi šķēršļi - būvniecības procesā tiek atklāti un apzināti riski,
kas nebija paredzami pirms darba uzsākšanas. Jāsaprot, kā tos
vispareizāk novērst, un tas prasa laiku. Līdz ar to ekspluatācijā
nodošanas termiņš ir pagarināts, tomēr pie jauna stadiona mēs
tiksim jau šoruden.
Sarežģīts izvēršas kultūras nama renovācijas process. Vairāku
iemeslu dēļ nevaram uzsākt otrās projekta kārtas darbus. To ietekmē
gan projektētāja, gan potenciālo būvnieku nespēja vienoties par
dažām projekta sadaļām. Būtiski pieaugušas arī projekta izmaksas,
kas tiešā veidā ietekmēs pašvaldības budžetu. Ļoti gribu cerēt, ka
tuvākajā laikā darbi beidzot varēs turpināties.
Šovasar, kad laiks bija tieši tāds, lai pēc iespējas vairāk uzturētos
pie dabas un ūdens tuvumā, domājām par peldvietas iekārtošanu
savu iedzīvotāju ērtībai. Tagad ir izveidots pamats, lai nākotnē
iesāktā peldēšanas zona izveidotos par iecienītu atpūtas vietu.
Šovasar uzlikām ģērbtuves un soliņus, bet nākošajā gadā domāsim
par šīs vietas attīstīšanu. Ļoti gribu cerēt, ka kāds uzņēmējs būs
noskatījis šo vietu sava biznesa paplašināšanai, piemēram, atvērs
vasaras kafejnīcu vai piedāvās atpūtniekiem ūdens atrakcijas.
Iespēju ir daudz, tikai jācenšas tās izmantot. Nepiekritīšu teiktajam,
ka pie mums jau nav cilvēku, kas to izmantos. Cilvēki labprāt dodas
uz tām vietām, kuras ir iekārtotas tā, lai viņi var labi pavadīt brīvo
laiku, atpūsties pēc darba. To parāda bērnu laukuma apmeklētība
pilsētas skvērā un jaunizveidotā peldvieta. Es ticu, ka arī jaunie
sporta laukumi pie skolām un lielais stadions būs noslogoti.
Turpinās grants ceļu izbūve pagastos. Arī šo darbu kavēšanos
ietekmē vairāki procesi. Kā jau iepriekš minēju, pārslogotie
projektētāji vai nu nespēj, vai arī nesteidzas pabeigt savus darbus
laikā. Dažiem ceļu posmiem tehnisko dokumentāciju saņēmām
ar deviņu mēnešu nokavēšanos. Piemērotās soda sankcijas
projektētājus vairs nesatrauc. Tāpat bija jāveic precizējumi
iepirkumu procedūrā. Tagad beidzot sāksies četru ceļa posmu
izbūves darbi papildus tiem, kas notiek. Salīdzinoši ar iepriekšējiem
gadiem, ir trīskāršojušās arī būvniecības izmaksas, kas bremzē
iepirkumu procedūru.
Īpaša diena šogad būs 24.septembris. Tā būs diena, kad
Aglonā ieradīsies pāvests Francisks. Lai piedalītos Svētajā Misē ir
jāreģistrējas un to var izdarīt līdz 9.septembrim.
Klāt ir septembris – mācību gada sākums. Satrauktas bērnu
un vecāku sirdis, jo gatavošanās skolai ir nozīmīga katrā ģimenē.
Šī gada vasara ikvienam sniedza iespēju atpūsties, uzkrāt saules
enerģiju un siltumu, lai ar jaunu darba sparu atgrieztos skolas solā.
Novēlu ražīgu un zināšanām bagātu jauno mācību gadu!

Seminārs par brīvprātīgā darba iespējām Balvu Novada muzejā
2018.gada 1.septembrī
plkst.10:00 – 14:00
Balvu Novada muzeja zālē
Adrese: Brīvības iela 46, Balvi,
Balvu novads
Darba kārtība
Plkst. 10:00
Ierašanās,
dalībnieku reģistrācija.
Plkst.10:15
Iepazīšanās
un informācija par projektu
“Biedrības “Radošās Idejas”
darbības stiprināšana”. Sanita
Putniņa,
biedrība
“Radošās
Idejas”.
Plkst.10:45
Brīvprātīgā
darba nozīme un iespējas
Latvijā un ārvalstīs. Alise Vītola,
biedrība “Radošās Idejas”.
Plkst.11:30 Kafijas pauze.
Plkst.11:45 Brīvprātīgā darba
pieredzes stāsti Balvos.
Uzstājas
Balvu
novada
jaunatnes lietu speciāliste Gunita

Prokofjeva un Balvu Bērnu un
jauniešu centra brīvprātīgie:
• Dārija
Semjonova
no
Balviem, Latvijas;
• Beqa Beriashvili, Eiropas
brīvprātīgā darba veicējs no
Gruzijas (Erasmus+ projekta ietvaros veic brīvprātīgo
darbu kopā ar biedrību
"Kalmārs");
• Maike von Hofmann, Eiropas
brīvprātīgā darba veicēja

no Vācijas (Erasmus+ projekta ietvaros veic brīvprātīgo
darbu

kopā

ar

biedrību

"Kalmārs").
Sergejs Andrejevs, biedrības
"Raibais

kaķis"

valdes

priekšsēdētājs
Dalībnieku diskusija.
Plkst.13:45 Noslēguma vārdi
un neformālas sarunas.

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas
valsts budžeta līdzekļiem. Projekta nosaukums: Biedrības “Radošās Idejas”
darbības stiprināšana (Nr.2018.LV/NVOF/DAP/MIC/015).

PAZIŅOJUMS
Balvu novada dome 2018.
gada
9.augustā
pieņēmusi
lēmumu
Nr.10,
4.§
“Par
lokālplānojuma, Balvu novada
Balvu pilsētā Bērzpils ielā 30,
redakcijas nodošanu publiskajai
apspriešanai
un
institūciju
atzinumu saņemšanai”.
Publiskās
apspriešanas
termiņš noteikts četras nedēļas
– no 2018. gada 16.augusta līdz
13.septembrim.
Lokālplānojuma publiskās
apspriešanas sanāksme notiks
10.09.2018. plkst.17:00 Balvu
novada pašvaldībā, Bērzpils
ielā 1A, Balvi, 3. stāva zālē.

Lokālplānojuma publiskās
apspriešanas
rezultātu
apkopošanas sanāksme notiks
17.09.2018. plkst. 17:00 Balvu
novada pašvaldībā, Bērzpils
ielā 1A, Balvi, 3. stāvā zālē.
Ar lokālplānojuma projektu
publiskās apspriešanas laikā
iespējams iepazīties:
• Balvu novada pašvaldībā,
Bērzpils ielā 1A, Balvos, 2.
stāvā, 28.kabinetā, darba
dienās darba laikā;
• interneta
mājas
lapā
www.balvi.lv
sadaļā
"Sabiedrības līdzdalība";
• interneta
mājas
lapā

www.geo.lv.
Atsauksmes iesniedzamas
līdz 13.09.2018. Balvu novada
pašvaldībā,
Bērzpils
ielā
1A,
Balvos,
administrācijas
sekretārei 2.stāvā, 28.kabinetā.
Apmeklētāju pieņemšanas
laiks Būvvaldē: pirmdienās
un ceturtdienās no plkst.8.30
līdz plkst.17.00 Bērzpils ielā 1A,
Balvos.
Jautājumu
gadījumā
lūdzam
sazināties
ar
lokālplānojuma
izstrādātāju
IK “BBB” Viktoru Baškirovu
(tālr.
29446423,
e-pasts:
viktorsbaskirovs59@gmail.com).

VUGD aicina uz informatīvajiem semināriem Latgalē
par ugunsdrošības prasībām
Lai turpinātu veicināt un pilnveidot objektu
atbildīgo personu izpratni par ugunsdrošības
prasībām, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienests (VUGD) 2018.gada augustā, septembrī
un oktobrī rīko sešus informatīvos seminārus
Latgales reģiona uzņēmējiem.
Jau
nepilnus
divus
gadus
objektu
ugunsdrošības nodrošināšanai tiek piemērotas
Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa
noteikumos Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”
noteiktās ugunsdrošības prasības, un VUGD
turpina papildināt objektu atbildīgo personu
zināšanas par ugunsdrošības prasībām.
Informatīvajos semināros aicināti piedalīties
Latgales reģiona objektu atbildīgās personas, kā
arī citi interesenti. Tā kā vietu skaits semināros
ir ierobežots, interesenti aicināti iepriekš
sazināties ar norādīto semināra kontaktpersonu
vai pieteikt savu dalību elektroniski, rakstot uz
tās e-pastu.
Informatīvo semināru norises grafiks:
• 22.augustā plkst.10.00 – Preiļu mūzikas un
mākslas skolā (Raiņa bulvāris 26, Preiļi). Kontaktpersona: Ēriks Pastars, tālr. 65307301,
eriks.pastars@vugd.gov.lv;
• 25.septembrī plkst.13.00 VUGD Latgales reģiona brigādes Rēzeknes daļā
(Skolas iela 1, Rēzekne). Kontaktpersonas: Oļegs Poškrjobiševs, tālr. 64625555,
olegs.poskrjobisevs@vugd.gov.lv
un
Andrejs Macanovs, tālr. 64625555,

andrejs.macanovs@vugd.gov.lv;
• 4.oktobrī plkst.10.00 – Ludzas novada domē
(Raiņa iela 16, Ludza). Kontaktpersona: Inta
Ševele, tālr. 65707425, inta.sevele@vugd.gov.lv;
• 9.oktobrī plkst.10.00 – VUGD Latgales reģiona
brigādes Krāslavas daļā (Rīgas iela 104, Krāslava).
Kontaktpersona: Aleksandrs Sergejevs, tālr.
65681694, aleksandrs.sergejevs@vugd.gov.lv;
• 12.oktobrī
plkst.11.00
–
VUGD
Latgales reģiona brigādes Daugavpils 2.daļā
(Piekrastes iela 23, Daugavpils). Kontaktpersonas: Andrejs Bambāns, tālr. 65455840,
andrejs.bambans@vugd.gov.lvunArtjomsAnufrijevs,
tālr. 65455842, artjoms.anufrijevs@vugd.gov.lv;
• 26.oktobrī plkst.11.00 – VUGD Latgales
reģiona brigādes Balvu daļā (Ezera iela 37,
Balvi). Kontaktpersona: Uldis Keišs, tālr.
64501694, uldis.keiss@vugd.gov.lv.
Semināros tiks pārrunātas ugunsdrošības
prasības, kas ietvertas Ministru kabineta 2016.
gada 19.aprīļa noteikumos Nr.238 “Ugunsdrošības
noteikumi”, kas stājās spēkā 2016.gada 1.septembrī,
kā arī cita ar ugunsdrošību saistīta informācija.
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Plašākai informācijai:
Inta Palkavniece
VUGD Prevencijas un sabiedrības
informēšanas nodaļa
Tel. 67075871, 27098250
inta.palkavniece@vugd.gov.lv
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3.

Sākusies trešā pieteikšanās ES fondu mācībām pieaugušajiem 11 nozarēs
Augusta vidū Valsts izglītības
attīstības aģentūra (VIAA) uzsāka
trešo pieteikšanās kārtu Eiropas
Savienības (ES) fondu pieaugušo
izglītības projektā “Nodarbināto
personu
profesionālās
kompetences
pilnveide”.
Tajā ikviens strādājošais un
pašnodarbinātais no 25 gadu
vecuma var pieteikties mācībām
11
tautsaimniecības
nozarēs,
līdz 17.septembrim iesniedzot
pieteikumu kādā no 70 izglītības
iestādēm visā Latvijā.
Iespējas izmato jau vairāk
nekā 8000 nodarbināto
“Kopš pirmās pieteikšanās
kārtas izsludināšanas pērn rudenī
šajā projektā iesaistījušies jau
vairāk nekā 8000 strādājošo.
Līdz
šim
pieprasītākās
tautsaimniecības nozares, kurās
arī ir visvairāk mācību dalībnieku,
ir elektronisko un optisko iekārtu
ražošana un IKT, kā arī būvniecība.
Trešā pieprasītākā ir transporta
un loģistikas nozare, kas strauji
attīstās. Šīs ir Latvijas ekonomikai
prioritāras
nozares,
kurās
kvalificēta darbaspēka trūkums
ir
visaktuālākais.
Strādājošo
iedzīvotāju
iesaistīšanās,
kā
arī izglītības nozares un darba
devēju sadarbība šī projekta
īstenošanā ir pozitīvs signāls
darba tirgum, kas apliecina, ka
iecere ir attaisnojusies,” stāsta
VIAA direktore Dita Traidās.
Mācību
dalībnieku
vidū
66% ir vecumā no 25 līdz 44
gadiem, savukārt vairāk nekā
trešā daļa ir vecumā no 45
gadiem, kas ir prioritārā projekta
mērķauditorija. 10% visu izglītības
ieguvēju ir vecumā no 56 gadiem,
kas apliecina Latvijas darbaspēka
gatavību mācīties mūža garumā.
S t r ā d ā j o š a j i e m ,
pašnodarbinātajiem
un
jaunajiem
vecākiem
darba
attiecībās
Lai
pieteiktos
mācībām,
iedzīvotājiem jābūt sasniegušiem
25 gadu vecumu, strādājošiem
vai pašnodarbinātiem. Pieteikties
var arī jaunie vecāki, kuri atrodas
bērna kopšanas atvaļinājumā,
saglabājot darba attiecības.
Mācību
dalībniekiem
jānodrošina 10% līdzmaksājums,
ko var finansēt arī darba devējs.
Strādājošajiem ar maznodrošinātā
vai trūcīgā statusu mācību

maksu pilnā apmērā sedz ES
fondi un valsts, kā arī ir iespēja
saņemt
transporta
izmaksu
kompensāciju, ja šādas izmaksas
rodas mācību laikā. Savukārt
nodarbinātie ar invaliditāti var
saņemt kompensāciju asistenta
vai surdotulka pakalpojumiem,
kas radušies mācību laikā.
Mācīties var vienu reizi
Tā kā projekta laikā jaunu
profesiju vai zināšanas strādājošie
var apgūt tikai vienu reizi, NVA 28
filiālēs ir iespēja saņemt karjeras
konsultāciju, savukārt 81 projekta
sadarbības pašvaldībā ir pieejami
pieaugušo izglītības koordinatori,
kuri var sniegt informatīvu atbalstu.
Balvu
novada
koordinatore
ir
Biruta
Kindzule,
Balvu
Profesionālās un vispārizglītojošās
vidusskolas
izglītības
darba
speciāliste,
T:29444707,
biruta.kindzule@balvi.lv.
ES fondu pieaugušo izglītības
projekta “Nodarbināto personu
profesionālās
kompetences
pilnveide” mērķis ir pilnveidot
nodarbināto
personu
profesionālo kompetenci, lai
novērstu darbaspēka kvalifikācijas
neatbilstību
darba
tirgus
pieprasījumam un veicinātu gan
strādājošo konkurētspēju, gan
darba produktivitātes pieaugumu.
Projektu finansē Eiropas Sociālais
fonds un Latvijas valsts. Līdz 2022.
gada 31. decembrim tajā tiks
ieguldīti vairāk nekā 25 miljoni
euro.
Mācību programmas Balvu
novadā
95.kods
0 1 A Fortūna SIA
Izglītības programmas veids:
Neformālās izglītības programma.
Nozare:
Transports
un
loģistika.
Programmas stundu skaits: 35.
Līdzmaksājuma apjoms (EUR):
15.75.
Agile un Scrum projektu vadība
PIEAUGUŠO
NEFORMĀLĀS
IZGLĪTĪBAS CENTRS 'AZOTE'
Izglītības programmas veids:
Neformālās izglītības programma.
Nozare:
Elektronisko
un
optisko
iekārtu
ražošana,
informācijas un komunikācijas
tehnoloģijas.
Programmas stundu skaits: 24.
Līdzmaksājuma apjoms (EUR):

10.80.
Apmācība
darbam
ar
motorzāģi un krūmgriezi
Mācību centrs 'BUTS'
Izglītības programmas veids:
Neformālās izglītības programma.
Nozare: Kokrūpniecība.
Programmas stundu skaits: 16.
Līdzmaksājuma apjoms (EUR):
7.20.
Autokrāvēja vadītājs
Mācību centrs 'BUTS'
Izglītības programmas veids:
Neformālās izglītības programma.
Nozare: Kokrūpniecība.
Programmas stundu skaits: 16.
Līdzmaksājuma apjoms (EUR):
7.20.
C kategorijas autovadītāju
apmācība
0 1 A Fortūna SIA
Izglītības programmas veids:
Neformālās izglītības programma.
Nozare:
Transports
un
loģistika.
Programmas stundu skaits: 70.
Līdzmaksājuma apjoms (EUR):
31.50.
Datu analīze un pārskatu
sagatavošana
PIEAUGUŠO
NEFORMĀLĀS
IZGLĪTĪBAS CENTRS 'AZOTE'
Izglītības programmas veids:
Neformālās izglītības programma.
Nozare:
Elektronisko
un
optisko
iekārtu
ražošana,
informācijas un komunikācijas
tehnoloģijas.
Programmas stundu skaits: 36.
Līdzmaksājuma apjoms (EUR):
16.20.
Datu analīze un pārskatu
sagatavošana ar MS Excel
Mācību centrs 'BUTS'
Izglītības programmas veids:
Neformālās izglītības programma
Nozare:
Elektronisko
un
optisko
iekārtu
ražošana,
informācijas un komunikācijas
tehnoloģijas.
Programmas stundu skaits: 40.
Līdzmaksājuma apjoms (EUR):
18.00.
Ēkas siltummezgls (ISM) un
siltumapgādes sistēmas: apkope un
regulēšana (apkures iekārtas)
PIEAUGUŠO
NEFORMĀLĀS
IZGLĪTĪBAS CENTRS 'AZOTE'
Izglītības programmas veids:
Neformālās izglītības programma.

Nozare: Enerģētika.
Programmas stundu skaits: 40.
Līdzmaksājuma apjoms (EUR):
18.00.
Google Adwords kampaņu
organizēšana
PIEAUGUŠO
NEFORMĀLĀS
IZGLĪTĪBAS CENTRS 'AZOTE'
Izglītības programmas veids:
Neformālās izglītības programma.
Nozare:
Elektronisko
un
optisko
iekārtu
ražošana,
informācijas un komunikācijas
tehnoloģijas.
Programmas stundu skaits: 24.
Līdzmaksājuma apjoms (EUR):
10.80.
Jaunākās tendences ēdienu
gatavošanā un noformēšanā
PIEAUGUŠO
NEFORMĀLĀS
IZGLĪTĪBAS CENTRS 'AZOTE'
Izglītības programmas veids:
Neformālās izglītības programma.
Nozare:
Ēdināšanas
pakalpojumi un tūrisms.
Programmas stundu skaits: 80.
Līdzmaksājuma apjoms (EUR):
36.00.
Metālapstrāde
Mācību centrs 'BUTS'
Izglītības programmas veids:
Profesionālās
tālākizglītības
programma.
Profesionālā kvalifikācija(s):
Lokmetinātājs metināšanā ar
mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes
vidē (MAG).
Nozare:
Metālapstrāde,
mašīnbūve un mašīnzinības.
Programmas stundu skaits:
480.
Līdzmaksājuma apjoms (EUR):
156.60.
Metālapstrāde
Mācību centrs 'BUTS'
Izglītības programmas veids:
Profesionālās
tālākizglītības
programma.
Profesionālā kvalifikācija(s):
Rokas lokmetinātājs (MMA).
Nozare:
Metālapstrāde,
mašīnbūve un mašīnzinības.
Programmas stundu skaits:
480.
Līdzmaksājuma apjoms (EUR):
156.60.

Personu datu aizsardzība (IT)
un IT drošība
PIEAUGUŠO
NEFORMĀLĀS
IZGLĪTĪBAS CENTRS 'AZOTE'
Izglītības programmas veids:
Neformālās izglītības programma.
Nozare:
Elektronisko
un
optisko
iekārtu
ražošana,
informācijas un komunikācijas
tehnoloģijas.
Programmas stundu skaits: 36.
Līdzmaksājuma apjoms (EUR):
16.20.
Punktveida metināšana
Mācību centrs 'BUTS'
Izglītības programmas veids:
Neformālās izglītības programma.
Nozare:
Metālapstrāde,
mašīnbūve un mašīnzinības.
Programmas stundu skaits: 80.
Līdzmaksājuma apjoms (EUR):
36.00.
Sanitārtehnisko
iekārtu
montēšana, apkope un remonts
Mācību centrs 'BUTS'.
Izglītības programmas veids:
Neformālās izglītības programma.
Nozare: Ķīmiskā rūpniecība.
Programmas stundu skaits: 80.
Līdzmaksājuma apjoms (EUR):
36.00.
ŠŪTO
UN
DEKORATĪVO
IZSTRĀDĀJUMU
RAŽOŠANAS
TEHNOLOĢIJA
Sabiedrība
ar
ierobežotu
atbildību
mācību
centrs
'AUSTRUMVIDZEME'
Izglītības programmas veids:
Neformālās izglītības programma.
Nozare: Tekstilizstrādājumu,
apģērbu,
ādas
un
ādas
izstrādājumu ražošana.
Programmas stundu skaits: 60.
Līdzmaksājuma apjoms (EUR):
27.00.
Tūrisma produktu izstrāde
Mācību centrs 'BUTS'
Izglītības programmas veids:
Profesionālās pilnveides izglītības
programma.
Nozare:
Ēdināšanas
pakalpojumi un tūrisms.
Programmas stundu skaits:
160.
Līdzmaksājuma apjoms (EUR):
36.00.

Izsludināts uzņēmējdarbības projektu konkurss remigrantiem biznesa idejas īstenošanai Latgalē
Latgales plānošanas reģions izsludina
uzņēmējdarbības
projektu
konkursu
remigrantiem saimnieciskās darbības
uzsākšanai, īstenošanai un attīstībai
Latgalē.
Pieteikties grantam var persona, kas
bija izdeklarējusies no valsts vismaz trīs
gadus un ir atgriezusies Latvijā ne vairāk
kā pirms gada. Par dzīves vietas maiņu ir
uzskatāms deklarēšanās brīdis.
Kopējais
atbalsta
pasākuma
finansējums Latgales plānošanas reģionā
sastāda EUR 36 000. Viena projekta
maksimālais līdzfinansējums ir EUR 9 000.
Projektu iesniegumu iesniegšanas
termiņš ir no 2018. gada 24.augusta līdz
2018. gada 25. septembra plkst.17:00
(ieskaitot).
Pieteikumus var iesniegt:
• klātienē Latgales plānošanas reģiona
Daugavpils birojā Saules ielā 15,

Daugavpilī, darba dienās no plkst.
9:00 līdz plkst. 17:00;
• nosūtot pa pastu (ierakstītā vēstulē)
uz adresi Saules iela 15, Daugavpils,
LV-5401
(nodrošinot
pieteikuma
saņemšanu līdz norādītajam projektu
iesniegšanas beigu termiņam);
• nosūtot uz elektroniskā pasta adresi
pasts@lpr.gov.lv
(noformētu
elektroniskā dokumenta veidā).
Projektu iesniegumu vērtēšana notiks
10 darba dienu laikā no iesniegšanas
termiņa beigu datuma.
Jautājumus par projekta iesniegšanu
var sūtīt uz e-pastu pasts@lpr.gov.lv vai
zvanot pa tālruni 65423801.
“Atgriešanās grantu” konkurss tiek
rīkots Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas (VARAM) pilotprojekta
“Reģionālais koordinators reemigrācijas
veicināšanai” ietvaros.

Kopējais pilotprojekta finansējums
uzņēmējdarbības atbalstam ir 180 000
EUR, katrā plānošanas reģionā tiks atbalstīti
vismaz 4 projekti.
Ar konkursa nolikumu un plašāku
informāciju
par
nosacījumiem
atbalsta
saņemšanai
var
iepazīties
Latgales Plānošanas reģiona mājaslapā
www.lpr.gov.lv
sadaļā
Latgales
uzņēmējdarbības centra (LUC) ziņas /
Remigrācija.
Saskaņā ar Reģionālās attīstības likumu
ir izstrādāti un 7.augustā ir pieņemti MK
noteikumi Nr. 496 “Remigrācijas atbalsta
pasākuma īstenošanas, novērtēšanas un
finansēšanas kārtība”.
Noteikumi nosaka kārtību, kādā
īsteno, novērtē un finansē valsts reģionālās
attīstības atbalsta pasākumu – remigrācijas
atbalsts (turpmāk – remigrācijas atbalsta
pasākums).
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Remigrācijas
atbalsta
pasākuma
ietvaros paredzēto finansējumu var
saņemt Latvijas Republikas Uzņēmumu
reģistrā reģistrēti sīkie (mikro), mazie
un vidējie komersanti, zemnieku un
zvejnieku
saimniecības,
individuālie
komersanti, individuālie uzņēmumi, kā
arī saimnieciskās darbības veicēji, kas
reģistrēti Valsts ieņēmumu dienestā.
Remigrācijas
atbalsta
pasākumu
īsteno plānošanas reģioni sadarbībā ar
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministriju.
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Piedalās jūgendstila modes parādē
fotografētas. Kā pašas smejas “Mēs
jūtamies kā zvaigznes!”
Pēc modes parādes tika
saņemts uzaicinājums sadarboties
ar Rīgas rakstniecības un mūzikas
muzeju, bet rotu darinātāji izteica
vēlmi reklamēt savus izstrādājumus
ar BPVV tērpiem.
Īpašs gods bija personīgi
saņemt komplimentus no režisora
Jāņa Streiča un iepazīties ar viņa
ģimeni.
Pēc pasākuma dalībnieki tika
aicināti uz banketu, lai vēlreiz

padalītos iespaidos un jautri
palustētos.
Ar gandarījuma sajūtu mājās
atgriezās Elīna Kļanska, Viola Garā,
Ksenija Hmeļova, Agita Matule,
Madara Sirmace, Selīna Švāgere,
mazā modelīte Meldra Supe ar
mammu Līgu, skolotāja Anita
Matule – Bordāne, kā arī direktore
Biruta Vizule.
Tā bija vēl viena laba pieredze!
Anita Matule – Bordāne
BPVV skolotāja

Foto no BPVV arhīva.

18.augustā Balvu Profesionālās
un vispārizglītojošās vidusskolas
(BPVV) audzēknes kopā ar
skolotāju Anitu Matuli - Bordāni
devās uz Rīgu, lai piedalītos
Jūgendstila tērpu modes parādē
kultūras pilī "Ziemeļblāzma". Šāds
pasākums notika pirmo reizi, tā
autore un organizatore ir tērpu
zīmola "Mayra" īpašniece Maira
Miķelsone. Pasākuma mērķis
bija popularizēt Rīgas pilsētu, tās
stilu un gaumi tērpos un noskaņā
vēsturiskā aspektā.
Pasākumā varēja aplūkot 100
jūgendstila laika tērpus. Tērpu
parādi pārstāvēja modes zīmols
"Mayra", Lūznavas muiža, Limbažu
novadpētniecības muzejs, Balvu
Profesionālā un vispārizglītojošā
vidusskola, viesi no Maskavas
un
Ukrainas,
amatieršuvējas.
Atsevišķus tērpus varēja aplūkot
no personīgajām kolekcijām.
Pasākumā
piedalījās
arī
pazīstami
mākslinieki
un
sabiedrībā zināmas personas,
piemēram, Anmarī, Ieva Akuratere,
Uldis Marhilēvičs, Elīna Šimkus,
Lorija Cinkuss, Mirdza Martinsone,
Jeļena Prokopčuka un citi.
BPVV
skolas
meitenes
atstāja ļoti labu iespaidu, jo pēc
pasākuma saņēma neskaitāmus
komplimentus un nemitīgi tika

Panākumiem bagātā Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas
komanda kopā ar skolotāju Anitu Matuli-Bordāni un direktori Birutu Vizuli.

Balvu novada pašvaldības
projekta
“Pasākumi
vietējās
sabiedrības
veselības
veicināšanai
Balvu
novadā"
(Nr.9.2.4.2/16/I/050)
ietvaros
no 30.jūlija līdz 5.augustam
bijušajā Briežuciema pamatskolā
biedrība “Sukrums” organizēja
un vadīja vasaras nometni “Ēdam
veselīgi, lai izaugtu veseli”, kur
atkal skanēja bērnu čalas un
smiekli.
Nometnē
piedalījās
20
dalībnieki vecumā no 7 līdz
15 gadiem. Bērni iepazinās ar
latviešu
senajiem
ēdieniem
(nogaršoja auzu ķīseli, uz
oglēm ceptu siļķi), veselīga
uztura nozīmi, mācījās galda
kultūru, cepa pīrāgus no lauku
produktiem, gatavoja sieru, kā arī
pagatavoja veselīgus kokteiļus,

Foto no biedrības “Sukrums” arhīva.

Vasaras nometne “Ēdam veselīgi, lai izaugtu veseli”

Aizvadīti
svētki

Bonifacovas

Bonifacovas muižas svētki
iesākās Bēržu Sv. Annas Romas
katoļu baznīcā ar Svēto Misi,
kas tika veltīta vēsturniekam
un
etnogrāfam
Gustavam
Manteifelim, Bonifacovas muižai,
kas nes sevī kultūras vērtības un arī
visiem Bonifacovas iedzīvotājiem,
kuri ir saglābuši muižu un uztur to
kārtībā līdz šim.
Pēcpusdienā
Bonifacovas
muižas pagalmā skaistā karietē
iebrauca muižkungs ar savu
kundzi un svītu. Muižas ļaudis
kungus sagaidīja ar sālsmaizi un
pašbrūvētu alu. Muižas bijušie un
esošie iemītnieki bija centušies
godam. Svētkus gaidot, ietērpuši
muižu skaistā svētku rotā, izrotājuši
logus.
Visi Bonifacovas iedzīvotāji
ņēma dalību izstādes ''Muižas
fotogrāfiju stāsti'', kurā skatāma
pati muiža, skaistā daba, iedzīvotāji
un notikumi.
Bonifacovas muižas svētku
ietvaros tika atklāta plāksne
Gustavam Manteifelim. Mūža
pēdējos desmit gadus Gustavs
Manteifelis pavadīja Bonifacovas
muižā, kur par viņu rūpējās vecākā
brāļa Riharda (Rišarda) dēls Jozefs.
Pirms plāksnes atklāšanas māsa
Klāra P.I.J., Dr. philol., Dr. Lit. no
Laterāna Pontifikālās Universitātes
filiāles Rīgas Augstākā reliģijas
zinātņu
institūta
pasākuma
apmeklētājus iepazīstināja
ar
Gustava Manteifeļa darbību.
Plāksni atklājot, svētku uzrunu
teica Balvu novada pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes vadītāja Inta Kaļva.
Vecākie Bonifacovas iedzīvotāji Marta un Lucijans Bērziņi, Anna
Griestiņa un Antons Škapars no
plāksnes noņēma ziedu vītni, bet
Bēržu draudzes prāvests Oļģerts
Misjūns to iesvētīja.
Svētku apmeklētājiem bija
iespēja fotografēties kopā ar

muižas

muižkungiem, kā arī vizināties
muižkunga karietē. Spītējot lietum,
muižas pagalmā Nautrēnu pagasta
Dekteru
ciema
dramatiskais
kolektīvs (režisore Ērika Bozoviča)
rādīja Paula Reimaņa lugu
''Krustmāte Jūle no Tūles''. Smiekli
un aplausi pavadīja šo jautro
komēdiju un lielisko aktieru
saspēli. Vēlāk pats muižkungs
aicināja
svētku
dalībniekus
nobaudīt svētku biezputru, ko
pagatavoja pavāres Gaļina un
Adrija.
Bērzpils pagasta folkloras
kopa ''Saivenis'' un vadītāja
Daiga Griestiņa, kura pārstāvēja
Pētera Griestiņa ģimeni, iesaistīja
muižas apmeklētājus lustīgās
rotaļās. Pasākuma laikā sumināja
un sauca ''rūgts'' arī Jolantai un
Valdim Kūriņiem, kuri kopā ar
vedējiem Agritu un Aināru (viesi
no Madonas) svinēja desmito kāzu
gadadienu.
Par skaisti noformētajiem
logiem,
ko
sarūpēja
paši
bonifacovieši, katrai ģimenei tika
pasniegtas pateicības balvas.
Muižas svētki noslēdzās ar
zaļumballi, kurā spēlēja lauku
kapela no Krišjāņiem.
Īpašs paldies arī Aināram
Bērziņam, kurš palīdzēja muižas
svētku tapšanā! Paldies Jānim
Trupovniekam
un
Sandrai
Kindzulei, kuri iejutās muižkungu
lomās, kā arī pagasta meitenēm
Birutai, Ilgai, Lāsmai un Renātei,
kuras pavadīja muižkungu pāri.
Paldies visiem Bērzpils pagasta
pārvaldes darbiniekiem, skolas
pavārēm, Balvu Novada muzejam
un Balvu novada pašvaldībai šo
svētku organizēšanā!
Anna Kriviša,
Bērzpils pagasta kultūras
pasākumu organizatore

Jaunas prasmes un zināšanas ieguvušie nometnes bērni un jaunieši
Briežuciemā.
izmantojot dārzā izaudzētos
augļus, ogas un dārzeņus.
Radošajās darbnīcās šuva un

Šī dienas nometne tiek organizēta Balvu novada pašvaldības projekta
“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā”
Nr.9.2.4.2./16/I/050 ietvaros, un to realizē biedrība “Sukrums”.

apdrukāja auduma somiņas,
gatavoja ādas rokassprādzes un
maciņus. Brīvajā laikā piedalījās
sporta
aktivitātēs,
apguva
prasmes orientēties apvidū.
Nometnes noslēgumā dalībnieki
brauca ekskursijā uz Krāslavu.
Vasaras nometnes “Ēdam
veselīgi, lai izaugtu veseli”
dalībnieki devās mājās priecīgi
par pavadīto laiku un ar cerību
atgriezties nākamajā gadā.

Foto autore: Dace Teilāne.

4.

Bonifacovieši un pasākuma apmeklētāji pie Bonifacovas muižas.

240 tūkstoši skolēnu sāks dalību iniciatīvā “Latvijas
skolas soma”
un uzņēmējdarbības veiksmes
stāstus.
“Latvijas skolas soma” ietvaros
tiek atbalstītas tādas metodes un
formas kā profesionālo kultūras un
mākslas institūciju (teātri, muzeji,
bibliotēkas, arhīvi) apmeklējumi,
radošo apvienību, kultūras jomas
nevalstisko organizāciju kultūras
projektu apmeklējumi, kā arī
dalība tādos pasākumos, kuri
ietver starpdisciplināru pieeju
saturiskajos
jautājumos
un
izmantotajos izpausmes līdzekļos.

Iniciatīva
“Latvijas
skolas
soma” ir lielākā valsts simtgades
dāvana ikvienam Latvijas 1. - 12.
klases skolēnam.
Plašāka
informācija
par
iniciatīvu
“Latvijas
skolas
soma” Latvijas valsts simtgades
programmas
mājaslapā:
www.lv100.lv sadaļā Programmas
/ Iniciatīva “Latvijas skolas soma”.
Informācija no Latvijas
simtgades mājaslapas

Foto autore: Dace Teilāne.

No jaunā mācību gada vairāk
nekā 240 tūkstoši skolu jauniešu
sāks dalību lielākajā Latvijas valsts
simtgades programmas iniciatīvā –
“Latvijas skolas soma”.
Iniciatīvas “Latvijas skolas
soma” mērķis ir nodrošināt, ka
valsts noteiktā mācību satura
un procesa ietvaros katrs 1. – 12.
klases skolēns, t.sk., profesionālās
izglītības
iestāžu
audzēkņi
klātienē izzina un pieredz Latvijas
dabas un kultūras vērtības, kā
arī iepazīst zinātnes sniegumus

Bērziņu Pētera un Annas meitas Biruta, Ilona un Sandra ar savām ģimenēm,
kā patīkamu pārsteigumu visiem pasākuma dalībniekiem, pasniedza svētku
torti.
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Pasākumā katra dalībnieku komanda uzstājās ar prezentāciju –
priekšnesumu. Balvu komanda, Dagmāras Laicānes izpildījumā, sniedza
muzikālu priekšnesumu, ko papildināja gan “Di-dancers” dejotājas, gan
Balvu Vilks.

gatavojāmies startam. Balvu pilsētu
pārstāvēja Alīna Logina, Dagmāra
Laicāne, Kaspars Bukšs un Ģirts
Ertmanis. Savā trijniekā finišējām
otrie, tāpēc diemžēl nākamajās
kārtās netikām. Tā vietā pavadījām
laiku Kronvalda parkā, kur
skatījāmies citu pilsētu vizītkartes,
kā arī citas aktivitātes, ko piedāvāja
Rīgas pilsēta. Balvu Vilkam arī bija
raiba diena. Liekas, ka bērniem ļoti
patika līdzi paņemtais talismans,
jo gandrīz katrs vēlējās ar viņu
iepazīties.
Lai gan neieguvām nevienu
no trijiem tituliem (“Ātrākais
Kanālbraucējs”,
“Elegantākā
Ekipāža”, “Skumjais Ūdensmalējs”),
bija prieks piedalīties šādā
pasākumā, kā arī parādīt, kādi
ir Balvu jaunieši. Paldies Balvu
novada pašvaldības Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes
vadītājai I.Kaļvai, kas mūs uzrunāja
un atbalstīja mūsu dalību šajā
pasākumā.
Foto un teksta autore:
Agnese Laicāne

Noslēdzies Balvu novada čempionāts volejbolā

Meistarklase:
1. ELDA (Elmārs Rakstiņš/Dāvis
Circens);
2. Logu maiņa (Gatis Stepanovs/
Valdis Jermacāns);
3. Keišs/Krakops (Zigmārs Keišs/
Edijs Krakops).

Sieviešu klase:
1. Jurjāne/Zakarīte (Ieva Jurjāne/
Kristiāna Zakarīte);
2. L&D (Daiga Ņikitina/Liene
Ķikuste);
3. Pīles (Sintija Zakarīte/Dita
Kaša).

Sieviešu klasē bija pieteikušās pavisam 8 komandas. Spēcīgākais izrādījās
Ievas Jurjānes un Kristiānas Zakarītes duets.

Ina Bankova,
Balvu novada pašvaldības
Sociālais dienests

Sociālā dienesta darbinieces kopā ar Cēsu kolēģēm.

Sporta diena Briežuciemā

Veterāni:
1. Ķirsons/Voika (Juris Ķirsons/
Arnis Voika);
2. Magons/Pušpurs (Andrejs Magons/Aigars Pušpurs);
3. Žogota/Rakstiņš (Vilis Žogota/
Guntis Rakstiņš).
Balvu Sporta centrs novēl
patīkami pavadīt ziemas tumšos
mēnešus, kā arī, gatavojoties
nākamajai sezonai, trenēties zālē,
lai pludmales smiltīs atgrieztos
jaunā kvalitātē.

Foto autore: Evija Ķirsone.

Tautas klase:
1. Zoļiks (Rihards Ščogols/Harijs
Ozols);
2. Litene (Kārlis Mucenieks/
Roberts Platais);
3. Nameiz (Ritvars Dičevs/Lauris
Maksins.

Foto autore: Evija Ķirsone.

Veiksmīgi, līdz ar karstā laika
beigām, noslēdzies arī Balvu
novada
atklātais
čempionāts
pludmales volejbolā 2018. Kopā
Balvu ezera pludmales smiltīs tika
aizvadīti 7 posmi.
Uzvarētāji:

traucējumiem
darbspējas
vecumā, kuras nav nodarbinātas
un nav ievietotas ilgstošas
aprūpes institūcijās, kā arī skolas
vecuma bērniem ar smagiem
funkcionāliem traucējumiem, kuru
vecāki strādā. Apskatījām nakts
patversmi, kuras pakalpojumus
sniedz biedrība “Latvijas Sarkanais
krusts”. Nakts patversmē klientus
uzņem tikai no 1.oktobra līdz
30.aprīlim.
Nenoliedzami šādi pieredzes
braucieni ļauj saskatīt kopīgas
problēmas sociālajā jomā, kā
arī vedina uz pārdomām par
sakārtotas vides pozitīvu ietekmi
uz cilvēku. Priecē, ka par vienu
no pašvaldības prioritātēm tiek
uzskatīta cilvēka cienīgas dzīves
apstākļu radīšana. Lai mums visiem
ir mērķi uz ko tiekties!

Veterānu klases uzvarētāji – Juris
Ķirsons (attēlā no labās) un Arnis
Voika.

Kā ierasts, augusta pēdējā
sestdienā Briežuciemā notika
sporta aktivitātes. Lietus nedaudz
patraucēja skrējiena dalībniekiem
un citām sporta aktivitātēm, tomēr
skrēja gan bērni, gan pieaugušie.
Tomēr lietus nenobiedēja ne
Aleksandru Pakalnīti, kurš vecākajā
vīru grupā skrien katru gadu, ne
dzīvesbiedrus Laimu un Aināru.
Lielu atsaucību guva loterija tās vadītāja Renāte nespēja vien
dalīt izlozētās mantas. Iemaksājot
50 centus, katrs varēja izlozēt kādu
lietu no loterijas kastes – ja ne
lietderīgu saimniecībā, tad smaidu
izraisošu gan! Un tāds jau arī bija šīs
aktivitātes mērķis - likt pasmaidīt!
Piemēram, Oļģerts Pundurs tika
pie paliela kabača, tikai nevar
zināt vai sieva būs priecīga, jo
pašiem šogad laba raža! Laimonis
izlozēja lielo sērkociņu kasti, bet
dzīvesbiedre Marianna dekoratīvu
svecīti. Abi par to pasmaidīja,
proti, romantisks vakars būšot
nodrošināts.
Anitai
Laurenai
laimējās tikt pie etnogrāfiskā
ansambļa diska, citam pie
grāmatas, vēl kādam pie suvenīra
vai rotaļlietas. Priecājamies, ka
atkal vairāk kā desmit dalībnieku
piedalījās zolītes mačos. Spēlētāji
ieradās arī no Baltinavas un
Balviem. Pirmās divas vietas
šoreiz tika vietējiem spēlmaņiem
- brāļiem Oļģertam un Francim,
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bet trešā vieta balvenietim Jānim
Bodrovam.
Paldies skrējiena tiesnesim
Artim Loginam, zolītes tiesnesim
Francim Punduram, netradicionālo
spēļu tiesnešiem Valentīnam
Mežalam un Renātei Ločmelei.
Pateicoties Andrim Pakalnītim
un Gintam Circenim, dalībniekiem
bija iespēja pavizināties ar
motociklu,
tomēr
arī
paši
puiši paspēja piedalīties gan
netradicionālajās aktivitātēs, gan
citās spēlēs.
Zita Mežale,
Briežuciema pagasta kultūras
pasākumu organizatore

Foto autore: Zita Mežale.

komandas vēlreiz sasaucās un
deklamēja savu saukli. Pirmais
uzdevums
bija
izveidotās
vizītkartes rādīšana, kur mūs
lieliski pārstāvēja Dagmāra Laicāne
kopā ar “Di-dancers” meitenēm
ar dziesmu “Rūžeņa”. Pēc tam

“Meklējot vienādo, pamanot
atšķirīgo” - ar tādu moto aizritēja
Balvu novada pašvaldības Sociālā
dienesta darbinieku pieredzes
brauciens uz Vidzemi. Vispirms
tika apmeklēts Smiltenes sociālais
dienests. Inta Siliņa - sociālā
dienesta vadītāja un Aigars Veldre
- sociālo un veselības jautājumu
komitejas
priekšsēdētājs
ne
tikai prasmīgi vadīja sava darba
prezentācijas, bet kopā ar mums
devās ekskursijā pa pilsētu, stāstot
par pašvaldības ieguldījumiem
pilsētas un novada attīstībā.
Cēsu novada pašvaldības
aģentūras “Sociālais dienests”
direktore
Iveta
Sietiņsone
prezentēja sociālo darbu, kopā
ar savām kolēģēm iepazīstināja
ar darba vidi, atbildēja uz
interesējošiem jautājumiem. Ar
lielu interesi apmeklējām Dienas
centru bērniem un jauniešiem
“Saules taka”, invalīdu habilitācijas
dienas
centru
personām
ar
smagiem
funkcionāliem

Foto no Sociālā dienesta arhīva.

Ar līksmu prātu un smaidu sejā Balvu novadu pārstāvēja aktīvie jaunieši
Alīna Logina, Dagmāra Laicāne, Kaspars Bukšs, Ģirts Ertmanis, kā arī “Didancers” meitenes.

Foto autore: Agnese Laicāne.

Jau astoņpadsmito reizi Rīgā
tika rīkots pasākums “Kanāla
regate”. Par godu Latvijas simtgadei
šogad pasākuma formāts tika
pamainīts – ierasti pasākumā
piedalījās
pazīstamu
Latvijas
uzņēmumu
vai
organizāciju
komandas, bet šogad tās bija 30
Latvijas pilsētu un ostu komandas.
Arī balveniešiem bija iespēja
būt Rīgā, pavadīt saulainu dienu
Kronvalda parkā un piedalīties
ūdensvelosipēdu
sacensībās.
Laiks bija kā uz pasūtījuma - silts
un saulains. Kopā ar balveniešu
komandu līdzi brauca “Di-dancers”
dejotājas, kā arī Balvu Vilks.
Tuvojoties Kronvalda parkam,
bija manāma rosība. Cilvēki
darbojās gan pie skatuves, gan
arī dalībnieku zonā pie Rīgas
brīvostas pārvaldes. Neilgi pirms
gājiena draudzīgi sasaucāmies ar
citām pilsētu komandām. Daudzu
skatītāju pavadīti, droši devāmies
gājienā pa Kronvalda parku līdz
tur uzbūvētajai skatuvei, kur visas

Sociālā dienesta pieredzes apmaiņa
Vidzemē

Foto autore: Agnese Laicāne.

Kanāla regate 2018 – Rīgas brīvostas kauss

5.

Briežuciemā sporto arī tautu meitas.
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Militārajās mācībās “Namejs 2018” pārbauda Nacionālo bruņoto spēku gatavību valsts
aizsardzības uzdevumu izpildei
No
20.
augusta
līdz
2.septembrim visā Latvijā notiek
līdz šim lielākās militārās mācības
“Namejs 2018”, lai pārbaudītu un
pilnveidotu Nacionālo bruņoto
spēku gatavību izvērsties valsts
aizsardzības uzdevumu izpildei,
kā patstāvīgi, tā arī kolektīvās
aizsardzības sistēmas ietvaros.
“Pēc četru gadu intensīvas
gatavošanās, šīs būs lielākās
militārās mācības kopš Latvijas
neatkarības
atgūšanas,
kurās
pārbaudīsim
bruņoto
spēku
gatavību aizsargāt Latviju no
jebkura veida apdraudējuma. Šīs
mācības ir iespēja trenēt ne tikai
Nacionālos bruņotos spēkus, bet
gan Latvijas valsts aizsardzības
spējas kopumā, jo mācībās
piedalās arī mūsu sadarbības
partneri,”
norāda
Nacionālo
bruņoto
spēku
komandieris
ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš.
“Vēlos izmantot iespēju pateikties
katram
Latvijas
novadam,
pašvaldībai un zemju īpašniekiem,
kas saskaņojuši mācību norisi.
Valsts aizsardzība ir mūsu kopējā

atbildība un, atbalstot mācību
norisi, tiek sniegts nozīmīgs
ieguldījums valsts aizsardzības
stiprināšanā.”
Mācībās piedalīsies vairāk
nekā 10 000 dalībnieku – Latvijas
un sabiedroto spēku karavīri un
zemessargi, rezerves karavīri,
brīvprātīgie rezervisti, Aizsardzības
ministrijas darbinieki un Iekšlietu
ministrijas struktūru personāls –
policisti un robežsargi.
Mācību aktīvā fāze norisinās
ne tikai Ādažu poligonā, bet
arī Skrundas, Meža Mackeviču,
Lāčusila un citos reģionālajos
poligonos, kā arī vismaz 36 Latvijas
novados: Aknīstes, Alūksnes, Apes,
Ādažu, Baldones, Daugavpils,
Garkalnes, Grobiņas, Gulbenes,
Iecavas,
Ilūkstes,
Jelgavas,
Jēkabpils,
Līvānu,
Krustpils,
Kuldīgas,
Ķeguma,
Ķekavas,
Neretas, Nīcas, Mārupes, Olaines,
Ozolnieku, Priekules, Rēzeknes,
Salas, Salaspils, Saldus, Skrundas,
Smiltenes, Stopiņu, Vaiņodes,
Vārkavas, Vecumnieku, Viesītes,
Viļakas novados. Visvairāk mācību

norisi izjutīs Rīgas, Liepājas,
Valmieras, Ventspils, Jēkabpils un
Daugavpils iedzīvotāji. Mācību
uzdevumi tiek veikti uz juridiskām
un privātām personām piederošas
zemes īpašumiem, kas iepriekš ir
saskaņoti.
Plašāka
informācija
par
militārajām mācībām “Namejs
2018”
pieejama
Nacionālo
bruņoto spēku interneta vietnē:
www.mil.lv sadaļā Personālsastāvs
/ Personālsastāva apmācība /
Militārās mācības /
Militārās
mācības “Namejs 2018”.
Iedzīvotāju ievērībai!
Turpinoties intensīvam militāro
vingrinājumu un mācību posmam
ne tikai Latvijā, bet arī citās Baltijas
valstīs, Nacionālie bruņotie spēki
atgādina, ka to laikā pa Latvijas
autoceļiem
pārvietojas
gan
Latvijas, gan sabiedroto bruņoto
spēku militārā tehnika, bet gaisa
telpā lido militārās lidmašīnas un
helikopteri.
Bruņotie spēki atvainojas
par sagādātajām neērtībām un
lūdz ar izpratni izturēties pret

iespējamajiem satiksmes kustības
īslaicīgiem apgrūtinājumiem, kas
var rasties sakarā ar pastiprinātu
militārās tehnikas pārvietošanos
pa autoceļiem.
Bruņotie
spēki
aicina
iedzīvotājus būt saprotošiem
un nekavēt karavīru un militārās
tehnikas pārvietošanos. Militārās
tehnikas
kolonnas
pavada
Militārā policija, Valsts policija
vai Pārvietošanas koordinācijas
centrs.
Tuvojoties
militārās
tehnikas
kolonnai,
bruņotie
spēki aicina autovadītājus ievērot
ceļu satiksmes noteikumus un
netraucēt
kolonnu
kustību,
piemēram, mēģinot to apdzīt.
Bruņotie spēki uzsver, ka
Latvijas gaisa telpā militāro
gaisa kuģu lidojumi notiek tikai
normatīvajos aktos noteiktajā
augstumā un ātrumā, līdz ar to
radītais troksnis ir īslaicīgs un
nenodara kaitējumu cilvēkam un
īpašumam.
Iedzīvotāji
tiek
aicināti
neuztraukties, redzot arī karavīru
un zemessargu pārvietošanos

ārpus militārajiem poligoniem un
vienību izvietojumiem, tehnikas
un cita veida aprīkojuma izvēršanu
un pozīciju ieņemšanu dažādās
Latvijas vietās.
Mācību laikā ārpus poligona
tiks pielietota tikai mācību
munīcija un imitācijas līdzekļi, kā
arī notiks kaujas imitācija ārpus
poligona iepriekš saskaņotās
teritorijās. Mācību munīcija rada
troksni, bet neapdraud cilvēku
veselību un dzīvību. Tomēr vēršam
uzmanību, ka arī mācību munīciju,
ja tāda tiek atrasta, nedrīkst aiztikt.
Teritorijas pēc tam tiks sakoptas.
Iespēju robežās operatīvā
informācija par to ir pieejama
bruņoto spēku Twitter profilā
@Latvijas_armija.
Informāciju sagatavoja:
majore Sandra Brāle
AM Militāri publisko attiecību
departamenta
Preses nodaļa
Tālrunis: 29295730, 67335135
E-pasts:
sandra.brale@mod.gov.lv

dažādas iespējas doties uz kādu
no Eiropas Savienības valstīm
(un arī citām, piemēram, ES
kaimiņvalstīm) un caur neformālo
izglītību iegūt jaunas zināšanas
gan par citas valsts kultūru, gan
par attiecīgo tēmu par kuru ir
projekts.
Jauniešiem, kuri ir vecumā
no 13 līdz 30 gadiem, ir iespēja
doties
jauniešu
pieredzes
apmaiņā. Viena no būtiskākajām
šo projektu iezīmēm ir tā, ka
nav nepieciešamas labas angļu
valodas zināšanas. Šāda iespēja
šogad bija deviņiem Balvu
jauniešiem, kuri maija mēnesī
devās uz Polijas pilsētu Male
Ciche projekta “Survive or not
survive – this is a question” ietvaros,
kur galvenā projekta tēma bija
dažādu prasmju apgūšana, kas ir
nepieciešamas, lai dotos dabā.
Otrs projektu veids ir Eiropas
brīvprātīgais darbs. Šī iespēja
ir dota jauniešiem vecumā no
18 līdz 30 gadiem. Piemēram,
šogad Eiropas brīvprātīgā darba
projekta “Kaleidoscope of culture”
ietvaros jaunietis Cemre Bulut no
Turcijas veica brīvprātīgo darbu
Balvu Valsts ģimnāzijā. Projekts
tika realizēts ar programmas
finansiālo atbalstu, sadarbojoties
biedrībai “Raibais kaķis”, Balvu
Valsts ģimnāzijai un Balvu
novada pašvaldībai. Kā atzīst
brīvprātīgais, tad informāciju
par projektu viņš atrada samērā
viegli un gatavošanās posms
pirms projekta noritēja veiksmīgi.
Jāatzīmē, ka pagāja aptuveni gads,
līdz jaunietis sakārtoja lietas, kas
saistās ar projekta iesniegšanu,
apstiprināšanu un sagatavošanos,
lai varētu doties uz Latviju.
Atskatoties uz pavadīto laiku
Latvijā, brīvprātīgais atzīst, ka bija
lietas, ko viņš šeit pamēģināja

Foto no biedrības “Raibais kaķis” arhīva.

Iepazīsti Eiropu un tās kultūru ar programmu Turpinās projekta “Balvu novada
ERASMUS+:Youth in Action
vispārējās izglītības iestāžu mācību
Programma ERASMUS+:Youth
vides uzlabošana” ieviešana
in Action jauniešiem piedāvā

Gatavošanās Latvijas starpkultūru vakaram, kura ietvaros tika imitēta Jāņu
svinēšanu Latvijā
pirmo reizi, piemēram, iemācījās
latviešu tautas dejas, nedaudz
apguva latviešu valodu, mācījās
socializēšanās prasmes mazās
pilsētās utt. Cemre uzskata, ka
tas bija liels solis, ko viņš spēra
savā dzīvē un viņš ir lepns par
sevi. Jautājot jaunietim, kāds bija
viņa pavadītais laiks Latvijā, viņš
atbildēja, ka viss ir noticis tik ātri.
Laiks, kas pavadīts Latvijā bijis
jauks sapnis, viņam pietrūkst to
cilvēku, kas bija visapkārt un kādu
dienu viņš vēlētos atgriezties.
Attiecībā
uz
Eiropas
brīvprātīgā darba projektiem,
svarīgi piebilst, ka šajā gadā ir
tapuši jauni projektu veidi un
tas viss tagad ir ieguvis jaunu
nosaukumu - Eiropas solidaritātes
korpuss. Tā ietvaros ir sekojošas
aktivitātes:
• brīvprātīgais darbs Latvijā vai
ārvalstīs;
• apmaksāta prakse ES valstīs;
• darbs ES valstīs vai Latvijā;
• solidaritātes projekti.
Programma piedāvā arī citas
iespējas (piemēram, projektu

veids jauniešiem-līderiem un
jaunatnes
darbā
iesaistītām
personām) par kurām sīkāk var
iepazīties programmas mājas lapā
www.jaunatne.gov.lv vai droši var
rakstīt sev interesējošo jautājumu
biedrības
“Raibais
kaķis”
Facebook lapā. Par iespējām
piedalīties projektos var uzzināt
Facebook
lapās
“JAUNATNE
LATVIJĀ”,
“Erasmus+LATVIA
(Youth in Action) u.c.
Projekts
“Kaleidoscope of
culture” un “Survive or not survive
– this is a question” tika finansēts
ar Eiropas Komisijas “Erasmus+:
Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā
administrē Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūra, atbalstu.
Šī publikācija atspoguļo vienīgi
autora uzskatus, un Komisijai nevar
uzlikt atbildību par tajā ietvertās
informācijas jebkuru iespējamo
izlietojumu.
Sergejs Andrejevs
Biedrības “Raibais kaķis”
Valdes priekšsēdētājs

2018. gada 21.februārī Balvu
novada pašvaldība parakstīja
līgumu ar Centrālo finanšu un
līgumu aģentūru par Eiropas
Reģionālās Attīstības Fonda (ERAF)
projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/014.
“Balvu
novada
vispārējās
izglītības
iestāžu
mācību
vides uzlabošana” īstenošanu.
Projektam
apstiprinātās
attiecināmās
izmaksas
ir
2628811,77 euro, t.sk. ERAF
finansējums – 85 %, Balvu novada
pašvaldības
līdzfinansējums
ir 10.5%, kā arī Valsts budžeta
dotācija 4.5 %.
Par iegūto ERAF finansējumu
tiek veikti pārbūves darbi
Balvu Valsts ģimnāzijā un Balvu
pamatskolā.
Notiek
sporta
infrastruktūras pārbūve. Drīzumā
tiks uzsākti mācību klašu, gaiteņu
un sanitāro mezglu remontdarbi.
Ir
gandrīz
pabeigta
jaunu
informācijas tehnoloģiju iegāde.
Jūlijā tika
veikta Balvu
pamatskolas sporta laukuma
pārbūve, kā arī noslēgti trīs jauni
līgumi par būvdarbiem Balvu
Valsts ģimnāzijas sporta laukumā,
skolas ēkā un Balvu pamatskolā.
Šobrīd aktīvi notiek ģimnāzijas
sporta
laukuma
pārbūve,
kuru, saskaņā ar noslēgto
būvdarbu
līgumu,
jāpaveic
līdz 17. novembrim, bet skolu
telpu remontdarbi jāpabeidz
līdz 2019.gada 17.maijam. Šajos
objektos darbus veic PS “RRCI”
un būvuzraudzību īsteno SIA
“Sistēmeksperts”.
Projekta būtiskākās aktivitātes
ir:

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

1. Balvu pamatskolas sporta
laukuma pārbūve, veicot
skrejceliņu seguma nomaiņu
un sporta aktivitāšu bruģa laukuma izbūvi;
2. Balvu Valsts ģimnāzijas sporta laukuma pārbūve, veicot
skrejceliņu, basketbola un
volejbola laukumu seguma
nomaiņu un sporta laukuma
aprīkojuma iegādi;
3. Telpu remonts un ventilācijas
sistēmas
pārbūve
Balvu
pamatskolā, tai skaitā jauna
dabas zinību kabineta izveide;
4. Telpu remonts un iekšējo
inženiertīklu pārbūve Balvu
Valsts ģimnāzijā, tai skaitā
ventilācijas sistēmas izbūve
ģimnāzijas internāta virtuvei;
5. Ergonomisku mēbeļu un
jaunu IT iegāde mācību procesa nodrošināšanai Balvu
pamatskolā un Balvu Valsts
ģimnāzijā.

Projekta mērķis ir sekmēt
plānoto kompetenču pieejā
balstītā
vispārējās
izglītības
satura pakāpenisku ieviešanu
Balvu pamatskolā un Balvu Valsts
ģimnāzijā, veicot mācību klašu,
gaiteņu, sanitāro mezglu remontu,
sporta infrastruktūras atjaunošanu,
jaunu informācijas tehnoloģiju
iegādi un pielietošanu mācību
procesā, kā arī mācību procesam
nepieciešamo
ergonomisko
mēbeļu iegādi.
Andris Vrubļevskis
Projekta koordinators

“Balvu Novada Ziņas”, 2018.gada 30.augusts

7.

Sirsnīgi un jestri izskanējuši Latgales dienas svētki Rīgā Turpmāk varēs saņemt atbalstu meža
Rīgas svētku ietvaros, š.g. 18. tirgus dalībniekiem un Latgales Maļina – Tabūne teica:“Ir atjaunošanai arī spēcīgu lietavu vai
augustā, jau piekto gadu pēc tematiskajiem ciemiem: Višķu neizsakāms prieks par to, ka
kārtas notika Latgales diena Rīgā, amatnieku ciemu, Nākotnes šis pasākums notiek un kļuvis sausuma gadījumos
ko rīkoja Latgales plānošanas
reģions sadarbībā ar biedrību
“Latgales tematiskie ciemi”.
Visas dienas garumā no plkst.
10.00 līdz 19.00 Jēkaba laukumā
darbojās Latgales mājražotāju un
amatnieku tirdziņš, kurā svētku
apmeklētājiem
bija
iespēja
iegādāties īstus Latgales lauku
labumus: smaržīgu, uz kļavu
lapām un klona ceptu rupjmaizi,
lauku sievu sietu mājas sieru,
kūpinātu mājas gaļu, desas un
speķi, dažādus mājas vīnus, īstu
lauku miestiņu, zāļu tējas un
papildus tam visam baudīt putru
no lielā saimes katla.
Jēkaba
laukumā
dienas
garumā skatītāji varēja darboties
radošajās darbnīcās, vērot gan
podnieku darbošanos ar mālu,
audēju aušanu stellēs, gan kalēja
kalšanu kalvē, kā arī iegādāties
amata meistaru izstrādājumus:
tradicionālo Latgales keramiku,
pinumus,
izšuvumus
u.c.,
iepazīties ar Latgales ceļojošā

ozolu ciemu, Skaistās Izabellas
ciemu, Kotleru vīna ciemu,
Tirgus ciemu, Muzikantu ciemu,
Goda saimnieču ciemu, Turku
pirts ciemu un Raibās pūralādes
ciemu.
Lai Rīgas sirdī varētu baudīt
viesmīlīgu un omulīgu gaisotni
kā Latgalē, par lustīgu svētku
atmosfēru rūpējās postfolkloras
grupa RIKŠI un Daugavpils
Latviešu kultūras centra folkloras
dziesmu un deju kopa SVĀTRA,
kā arī ar Latgales bagāto
dziesmu etnogrāfisko materiālu
iepazīstinās arī folkloras kopas
no Baltinavas, Kārsavas un Līvānu
novadiem.
Šogad pirmo reizi Rīgas
svētku
apmeklētāji
varēja
iepazīties ar plašajām atpūtas
iespējām Latgalē, par ko stāstīja
tūrisma un informācijas centru
speciālisti no visas Latgales.
Atklājot
pasākumu
Latgales plānošanas reģiona
administrācijas vadītāja Iveta

par tradīciju! Vēl lielāks prieks
par mūsu ļaudīm, kam ir ar ko
lepoties un ir ko parādīt un
iemācīt arī citiem! Visas Latgales
vārdā vēlos pateikties pasākuma
dalībniekiem, jo bez viņiem šie
svētki nebūtu bijuši iespējami!
Pat īsa ielūkošanās Latgales
ikdienas un svētku dzīvē katram
klātesošajam palīdzēs izprast
mūsu novada burvību.”
Pasākuma rīkotāji pateicas
Daugavpils un Rēzeknes pilsētu
domēm par Latgales dienas Rīgā
īpašo atbalstu.
Informāciju sagatavoja:
Oskars Zuģickis, LPR
sabiedrisko attiecību speciālists, t.:
65423801
e-pasts:
oskars.zugickis@lpr.gov.lv
LPR interneta vietne:
www.lpr.gov.lv
https://www.facebook.com/
latgales.regions/

Gaismošanas studijas “Nāc un Tusē” izveide

Biedrība “Nāc un Tusē”
nodarbojas
ar
kvalitatīvu
apskaņošanas
pakalpojumu
sniegšanu, izklaides un atpūtas
pasākumu organizēšanu, skaņu un
gaismu vizualizācijas pakalpojumu
attīstīšanu un popularizēšanu
iedzīvotāju
vidū,
kultūras,
izklaides un atpūtas pasākumu
tehniskā
nodrošinājuma
piedāvāšanu. Biedrība sniedz
arī sabiedrisko labumu, veicinot
sabiedrības ieinteresētību un
izpratni par kultūras vērtībām,
iesaistot iedzīvotājus personības
pilnveidošanas un izglītošanas

nodarbībās, kas veicina arī
lietderīgu brīvā laika izmantošanu
Balvu un citos apkārtējos novados.
2018.gada augustā biedrība
ir
realizējusi
projektu
Nr.
17-07-AL19-A019.2101-000007
“Gaismošanas studijas izveide
“Nāc un Tusē””. Projekta ietvaros
tika iegādāts gaismošanas studijas
aprīkojuma
komplekts,
kurā
iekļautas modernas iekārtas –
gaismu konstrukcija, veidota no
alumīnija fermām, projektors,
motorizēts ekrāns ar vadības pulti,
dators un gaismu vadības panelis.
Projekta kopējās izmaksas bez PVN

12 408.00 euro, t.sk. publiskais
finansējums 8680.81 euro.
Projekta mērķis ir radīt jaunu
pakalpojumu, attīstīt esošo un
veicināt ekonomisko attīstību
Ziemeļlatgalē,
izveidojot
gaismošanas studiju, kas aprīkota
ar modernām iekārtām, tādējādi
kļūstot
par
konkurētspējīgu
pakalpojumu sniedzēju, veicinot
sabiedrības iesaistīšanos vietējās
ekonomikas
stiprināšanas
iniciatīvās, sekmējot sadarbību,
attīstot
jaunu
pakalpojumu,
radot jaunu pilna laika darba
vietu, attīstot kultūras vērtības,

21. augustā valdība atbalstīja
Zemkopības ministrijas (ZM)
sagatavotās izmaiņas Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanas
kārtībā pasākumā “Ieguldījumi
meža platību paplašināšanā un
mežu dzīvotspējas uzlabošanā”.
Izmaiņas nosacījumos paredz
izmaiņas atbalsta piešķiršanas
kārtībā
apakšpasākumā
“Meža ugunsgrēkos un dabas
katastrofās iznīcinātu mežaudžu
atjaunošana”. Tā kā mežaudzes
posta ne vien ugunsgrēki, bet
arī abiotisku faktoru, piemēram,
vēja, sausuma, spēcīgu lietavu,
sniega un citu apstākļu ietekme,
grozījumi noteikumos paredz
ietvert visus šādus faktorus, kas
varētu būt par iespējamajiem
mežaudzi
postošajiem
apstākļiem.
Līdz šim atbalstu mežaudžu
atjaunošanai
varēja
saņemt
par platību, par kuru Valsts
meža dienests (VMD) sniedza
atzinumu, ka tajā ir bijis
ugunsgrēks, dabas katastrofa vai
kaitēkļu un slimību bojājumi,

kuru dēļ mežaudze ir iznīcināta.
Bieži
vien
pēc
postošiem
laikapstākļiem, kas pielīdzināmi
dabas katastrofām, piemēram,
ilgstoša
sausuma,
spēcīgām
lietavām, plūdiem un līdzīgiem
laikapstākļiem, postījumi ir tik
būtiski, ka mežaudzes ir jāatjauno.
Tāpēc turpmāk atzinumu par
to, ka mežaudze ir iznīcināta,
VMD sniegs arī tad, ja postījumi
radušies sausuma, ūdens vai citu
faktoru ietekmē.
Plašāka
informācija
par
grozījumiem Ministru kabineta
(MK) 2015. gada 4. augusta
noteikumos Nr. 455 “Kārtība, kādā
piešķir, administrē un uzrauga
valsts un Eiropas Savienības
atbalstu pasākuma “Ieguldījumi
meža platību paplašināšanā un
mežu dzīvotspējas uzlabošanā”
īstenošanai”
pieejama
MK
mājaslapā www.mk.gov.lv sadaļā
Tiesību aktu projekti.

kas paaugstina lauku teritorijas
iedzīvotāju dzīves kvaitāti un
veicina konkurētspēju.
Iegādājoties
gaismošanas
studijas aprīkojuma komplektu,
tiks radīti jauni pakalpojumi
- gaismošanas apmācības un
telpas ar aprīkojuma nomu
(galvenokārt biedrības pārstāvja
uzraudzībā) mācību nolūkiem.
Uzlabosies esošo pakalpojumu

kvalitāte. Studija kalpos arī kā
tūrisma apskates objekts, kas
varētu
interesēt
galvenokārt
jauniešiem, kuri profesionāli vēlas
apgūt gaismošanas un režijas
vizualizācijas prasmes.
Studija atrodas Balvos, Brīvības
ielā 43.

Informāciju sagatavoja
Zemkopības ministrija

Projekta vadītāja: Liene Ivanova.

Uzņēmēj Latgalē, izmanto iespēju: saņem ES finansējumu un audzini sev darbinieku jau skolas solā!
Latvijas
Darba
devēju
konfederācija (LDDK) sadarbībā ar
uzņēmējiem un profesionālajām
izglītības iestādēm pirmo mācību
gadu (2017./2018.) īsteno projektu
“Profesionālo izglītības iestāžu
audzēkņu dalība darba vidē
balstītās mācībās un mācību
praksēs uzņēmumos”, ko finansiāli
atbalsta ES Sociālais fonds.
Projekta mērķis ir palielināt
kvalificētu profesionālās izglītības
iestāžu audzēkņu skaitu pēc
to dalības darba vidē balstītās
mācībās vai mācību praksē
uzņēmumā. Pirmā projekta daļa
ir darba vidē balstītu mācību
īstenošana. Uzņēmēji, vienojoties
ar
Profesionālajām
izglītības
iestādēm (PII), var īstenot darba
vidē balstītas mācības un saņemt
būtisku finansiālu atbalstu. Otra
projekta daļa ir prakses, kuras
arī līdz šim ir īstenojuši uzņēmēji
sadarbībā ar Profesionālajām
izglītības iestādēm, taču tagad
uzņēmējiem iespējams saņemt
ESF finansējumu. Uzņēmējiem,
kuri
iesaistās
projektā
un
īsteno mācību prakses, vairs
nebūs
jāaizpilda
daudz
dažādu dokumentu, kā tas bija
iepriekšējos ES SF periodos, bet
gan tikai mācību prakses beigās
jāsagatavo rēķins, lai uzņēmums
saņemtu finansiālu atbalstu.

Jolanta Vjakse, “Darba vidē
balstītas mācības” (DVB) projekta
vadītāja: “Noslēdzoties mācību
gadam, secinām, ka aktivitāte no
uzņēmumu un profesionālo mācību
iestāžu puses, kā arī no jauniešiem ir
bijusi lielāka, kā sākotnēji gaidījām.
Šobrīd projektā iesaistījušies 1469
uzņēmums, 34 izglītības iestāde
un 4341 jaunieši. Arī jaunajā
mācību gadā plānojam turpināt
projekta īstenošanu!
Kas ir darba vidē balstītas
mācības?
Tā ir uzņēmēja iesaiste
profesionālās izglītības procesā,
kurā uzņēmējs un skola kopīgi
vienojas, kādu mācību programmu
var īstenot uzņēmumā.
Kāpēc
uzņēmumiem
iesaistīties šajā projektā?
Jau vairāku desmitu gadu
garumā dzirdam, ka uzņēmēji nav
apmierināti ar profesionālo skolu
audzēkņu/absolventu prasmēm.
Līdz ar to LDDK ir apkopojuši
vairāku nozaru viedokļus, kā uzlabot
profesionālās izglītības kvalitāti –
uzņēmēji tiek iesaistīti programmu
izstrādē, piedalās eksāmenu norisē
un vērtēšanā. Nākamais loģiskais
solis ir darba devēju dalība mācību
procesā savos uzņēmumos, mācot
audzēkņiem tās profesiju prasmes,
kuras nepieciešamas ātri mainīgajā
ekonomikā.”

Uzņēmējs, īstenojot darba
vidē balstītas mācības, var saņemt
kompensāciju par darbu ar
profesionālās skolas audzēkni
līdz 225 euro mēnesī par vienu
audzēkni, un līdz 225 euro par
individuālo aizsardzības līdzekļu
iegādi un citiem izdevumiem,
kas saistīti ar audzēkņa darba
aizsardzības
nodrošināšanas
izdevumiem uzņēmumā.
Latgales reģiona projekta
koordinators
Juris-Guntis
Vjakse:
“Projekts
ir
labs
atbalsta
instruments,
lai
uzņēmumā nodrošinātu papildu
finansējumu darbiniekam, kurš
apmāca audzēkni gan tad, ja
uzņēmums īsteno darba vidē
balstītas mācības, gan tad, ja
uzņēmums
īsteno
prakses.
Tāpat no projekta līdzekļiem
tiek sniegts finansiāls atbalsts,
lai uzņēmums audzēkni varētu
nodrošināt ar individuālajiem
darba aizsardzības līdzekļiem.
Par projekta līdzekļiem ir iespēja
veikt arī audzēkņa apdrošināšanu,
segt obligāto veselības pārbaudes
un
medicīnas
grāmatiņas
izdevumus, veikt vakcināciju
pret ērču encefalītu, ja tas
nepieciešams prakses laikā, kā arī
projektā ir piešķirts finansējums,
lai audzēknis varētu nokļūt
uzņēmumā, kurā īsteno darba

vidē balstītas mācības, vai mācību
praksi.”
Uzņēmējs, īstenojot prakses,
var saņemt kompensāciju par
darbu ar profesionālās skolas
audzēkni līdz 120 euro par vienu
praksi
vienam
audzēknim,
līdz 225 euro par individuālo
aizsardzības līdzekļu iegādi un
citiem izdevumiem, kas saistīti
ar audzēkņa darba aizsardzības
nodrošināšanas izdevumiem.
Latgales reģiona projekta
koordinators Juris-Guntis Vjakse:
“Latgales reģionā DVB mācībās
šobrīd iesaistījušies 181 audzēknis,
praksēs 711 audzēkņi. Aktīvākās
reģiona profesionālās mācību
iestādes, kuras iesaistās darba
vidē balstītu mācību īstenošanā
ir
Profesionālās
izglītības
kompetences centrs “Daugavpils
tehnikums”,
Daugavpils
Tirdzniecības
profesionālā
vidusskola
un
Daugavpils
Būvniecības tehnikums. Latgales
reģionā
sadarbības
līgumus
projektā noslēguši 186 uzņēmumi,
tas liecina par to, ka uzņēmējiem
ir interese par audzēkņu piesaisti
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savām darba vietām.
“Rēzeknes novada uzņēmuma
viesu nama “Zaļā sala” īpašniece
Rita Tērauda: “Jau vairāku gadu
garumā mums ir izveidojusies
veiksmīga sadarbība ar Rēzeknes
tehnikumu. Uz viesu namu
praksē nāk audzēkņi, kas mācās
viesmīlības servisu un ēdināšanas
pakalpojumus. Iepriekšējā mācību
gadā 2017/2018 iesaistījāmies
projektā “Profesionālo izglītības
iestāžu audzēkņu dalība darba
vidē balstītās mācībās un mācību
praksēs uzņēmumos». Manuprāt,
tā ir ļoti laba iespēja uzņēmējam
piedalīties audzēkņu mācību
procesā. Ieguvēji ir gan audzēkņi,
jo viņi pabeidzot tehnikumu jau ir
ieguvuši gan teorētiskās zināšanas,
gan reālas praktiskās prasmes, un
ieguvēji ir arī uzņēmēji, kuri savai
nozarei sagatavojuši darbinieku.”
Par
iespējām
piedalīties
projektā, Latgales uzņēmējus,
aicinām sazināties ar: LDDK
Latgales reģiona koordinatoru
Juri-Gunti Vjaksi, tālr. 29421087,
e-pasts juris-guntis.vjakse@lddk.lv.
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Pasākumi Balvu novadā
Balvu pilsēta
1.septembrī
plkst.10:00
Seminārs par brīvprātīgā darba
iespējām Balvu Novada muzeja
zālē.
1.septembrī
plkst.18:00
Svētā
Mise
bērniem
un
jauniešiem,
skolotājiem,
vecākiem Balvu Romas katoļu
baznīcā.
1.septembrī
plkst.19:00
Filma “Bille” Balvu Sakrālās
kultūras centrā.
1.septembrī
plkst.22:00
Zaļumballe kopā ar grupu
“Rolise” Balvu pilsētas parkā.
Ieejas maksa EUR 3,00.
8.septembrī no plkst.9:00
Lauku labumu tirdziņš laukumā
pie Balvu Kultūras un atpūtas
centra.

Bērzkalnes pagasts
1.septembrī
plkst.18:00
Sezonas noslēguma pasākums
Bērzkalnes pagasta estrādē.
1.septembrī
plkst.20:00
Diskoballe
ar
DJ
Ingaru
Bērzkalnes pagasta estrādē.

Kubulu pagasts
Kubulu pagasta svētku
aktivitātes
no
7.
līdz
9.septembrim.
7.septembrī
no
plkst.12:00-18:00 pie pagasta
pārvaldes ziedu paklāja "Latvijai
100" veidošana. Organizatori
aicina pievienoties ar idejām,
ziediem un dabas materiāliem.
Plkst.18:30
Sadarbībā
ar Balvu Novada muzeju
izstāde "Kubuli - ieskats
vēsturē" atklāšana. Iedzīvotāji
tiek aicināti pievienot savus
fotomateriālus par pagastu.
Plkst.19:00 Filma "Bille"
Kubulu pagasta Kultūras namā.
Ieeja EUR 2,00.
8.septembrī
no
plkst.7:00
līdz
10:00
sēņošanas
sacensības.
No
plkst.10:00-14:00
pie
PII
"Ieviņa" sportiskas aktivitātes
Zemessardzes
31.kājinieku
bataljona vadībā ar Vīksnas
pagasta komandas piedalīšanos.
Bez maksas tiks veikta veselības
stāvokļa pārbaude. Būs arī
tradicionālā zupa mednieku un

makšķernieku kluba "Kubuli"
gaumē, sportistu apbalvošana
un
citas
aktivitātes.
No
plkst.15:00-17:00
kultūras
namā izrāde Otto Švarcs "Boksa
meistars", ko rādīs Litenes
amatierteātris
"Nebēdnieki".
Plkst.19:00 Pilngadības svētki
Kubulu un Vīksnas pagastu
jauniešiem.
Plkst.22:00
Koncertballe ar grupu "Tranzīts"
un DJ Ralfu. Ieeja uz balli EUR
3,00.
9.septembrī
plkst.12:00
Izzinoša ekskursija "Ekspedīcija
pa Kubulu pagastu" sadarbībā
ar Ziemeļlatgales biznesa un
tūrisma centru. Izbraukšana
no Kubulu pagasta pārvaldes
laukuma. Brauciens notiek ar
savām automašīnām vienotā
kolonnā
uz
programmā
paredzētajām pieturvietām.

Lazdulejas pagasts
8.septembrī
plkst.20:00
Estrādes sezonas noslēguma
koncerts veltīts Tēva dienai, bet
plkst.21:00 zaļumballe kopā ar
Zinti Krakopu. Ieeja brīva.

Juridiskā koledža Gulbenē

Gulbenē arī šogad studentus uzņems vienīgā šī reģiona austākās
izglītības mācību iestāde – Juridiskā koledža. Mācības notiek sestdienās,
divas reizes mēnesī, divu gadu garumā, lai profesionālu docētāju vadībā
iegūtu augstāko izglītību.
Šogad studentus uzņem 5 dažādās studiju programmās: Tiesību
zinātnes; Cilvēku resursu vadība; Komerczinības; Nekustamā īpašuma
pārvaldīšana un apsaimniekošana; Grāmatvedība un finanses.
Studiju maksa ir EUR 78,00 mēnesī, iespējams arī saņemt valsts
garantētu kredītu. Mācību maksu var veikt arī pa mēnešiem, šajā
mācību gadā pēdējo 2 gadu vidusskolu absolventiem un tālākmācību
vidusskolu beidzējiem būs iespējams saņemt 30% maksas atlaidi.
Sīkāka informācija koledžas mājas lapā www.jk.lv vai pa tālruņiem
67508005, 29224936. 31.augustā plkst.17.30 Gulbenes filiālē notiks
atvērto durvju diena –Gulbenes 2.vidusskolas aktu zālē, Līkajā ielā 21.
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