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Zelta pārus godinās 21.decembrī
Balvu novada Dzimtsarakstu
nodaļā godinās Balvu novada
pārus, kuri kopā nodzīvojuši 50
gadus un šogad svinējuši savas
Zelta kāzas:
• Zentu un Aleksandru Jasinskus
•
Marcijanu
un
Danielu
Annuškānus
• Anastasiju un Boļeslavu Zelčus
• Raisu un Evaldu Poļus
• Janīnu un Jāni Ločmeļus
• Konstanciju un Tadeušu Supes
• Birutu un Ludvigu Baranovskus
• Annu un Meikulu Puncuļus
• Dāriju un Boleslavu Martinovus
• Zenaidu un Jāzepu Zelčus
• Tatjanu un Marjanu Loginus
• Palmiru un Jāni Grīmiņus
• Marcijanu un Pēteri Kindzuļus
• Helēnu un Pēteri Mārtužus
• Broņislavu un Jāni Spalviņus
• Ainu un Albertu Sekačus

• Valentīnu un Jāni Kravaļus
• Edīti un Henriku Začestus
• Zinaidu un Nikolaju Kuzminus
• Mariju un Vitāliju Ločmeļus
• Klavdiju un Ivanu Čerņecovus
• Ludmilu un Arkādiju Kostrovus
• Nadeždu un Oļģertu Dumpjus
• Veltu un Andreju Bušus
• Nelliju un Jāni Lielbāržus
Viņi saņems Balvu novada
Domes Atzinības rakstu par augstu morāli - ētisko un tikumisko
vērtību uzturēšanu ģimenē un
sadzīvē, par dzīves gudrības un
pieredzes nodošanu jaunajām
Balvu
novada
iedzīvotāju
paaudzēm un sakarā ar 50 gadu
kopdzīves jubileju.

Akcijas “Eņģeļi pār Latviju” ietvaros ziedosim līdzekļus
Gabrielai Pukai, 5 gadi, Balvu novads.
Diagnoze – bērnu cerebrālā trieka, tetraparēze. West sindroms.
Gabriela pati nesēž un nestaigā. Meitenītei nepieciešama pilnīga
aprūpe. Valsts kompensētie medikamenti, kas jālieto Gabrielai nespēj
uzturēt normā vai samazināt West sindromu, tāpēc ģimene iegādājas
alternatīvus medicīnas preparātus par saviem līdzekļiem. Kopā
nepieciešami 1032 LVL.
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Gaisma atgriezīsies!
Ik pa brīdim afišas aicina apmeklēt dažādas skates,
konkursus un tad stingri tiek
vērtēti gan skolu, gan pieaugušo
māksliniecisko kolektīvu līmeņi,
piešķirti diplomi, atzinības raksti, pateicības un tencinājumi.
Tā nu sanāk, ka mūsu valstī visi
esam sadalīti dažādos līmeņos un
pakāpēs. Agrāk augstāku līmeņu
kolektīvu vadītāji saņēma lielāku
algu no Kultūras Ministrijas
mērķdotācijām, tagad – vienīgi
lielāku godu...
Nu ko – dramatiskie kolektīvi
nav izņēmums! Balvu novadā
papīros tie uzrādās 9, divi no
tiem bērnu dramatiskie kolektīvi
Krišjāņos un Briežuciemā, un arī
pilsētas skatītājs vēlas redzēt, kas
tie par „Sipiņiem” Briežuciemā
un „Knaģiem” Bērzpilī. Visi taču
jokojas uz nebēdu un laikrakstu
reportāžās bieži parādās jaukas
fotogrāfijas no iestudējumiem un
smaidoši skatītāji.
Sestdien,
10.decembrī,
Balvu Kultūras un atpūtas
centrā skatītājiem bija iespēja
noskatīties četras tautas namu
dramatisko kolektīvu izrādes
un vājredzīgo biedrības literārimuzikālu kompozīciju “Redzēt ar
sirdi”. Galvenais mērķis, aicinot
kopā aktierus, bija apzināt mūsu
novada dramatisko kolektīvu
snieguma līmeni un repertuāru.
Teātra māksla nav no
vienkāršākajām, jo ne tikai aktieru sagatavotība un režisora
iecere,
profesionalitāte
ir
iestudējuma
pamatā.
Tikpat svarīgs ir mākslinieka vai
scenogrāfa,
horeogrāfa
un
komponista darbs. Un šo teikumu izlasot, visi tautas namu
vadītāji, teātra pulciņu skolotāji
pacels rokas pret debesīm un
teiks: „Ko viņa te runā!” Protams, mēs lieliski zinām, kāds
finansējums ir pagastu tautas
namos. Par kādām dekorācijām
un tērpiem, un stila rekvizītiem
varam runāt, ja budžetā ir tik,
cik ir. Un visbiežāk tur pašlaik ir
nulle. Tāpēc ar apbrīnu vērojām,
piemēram, Vectilžas un Tilžas
dramatisko kolektīvu režisores
Ineses Daukstes paveikto. It
īpaši Andreja Skaiļa iestudējumā
„Skleroze” ar minimāliem un

asprātīgiem līdzekļiem atrisināti
tērpi, dekorācijas. Savukārt,
Balvu
pagasta
dramatiskā
kolektīva dalībnieki pielāgojuši
un aizņēmušies kostīmus no
Balvu Tautas teātra noliktavām.
Malači! Kā vienmēr, asprātīgi
ir briežciemieši, kuru izvēlētā
Leokādijas Rezgales ludziņa
„Donats pilsētā” lika smieties par
visskeptiskākajam Balvu pilsētas
skatītājam.
Kopumā atnākušie skatītāji
bija apmierināti ar redzēto. Īpašu
gaišumu saņēmām no Ārijas Elksnes, Ojāra Vācieša dzejas, no
skaistajām „Kristus leģendām”
un Astras Ločmeles-Ambarovas dziedātajām dziesmām. Jo
Ziemassvētki ir tuvu. Un teātra
mākslas uzdevums ir aicināt
saskatīt labo, skaisto, domāt par
savas dvēseles bagātināšanu.
Paldies visiem saieta dalībniekiem
– skatītājiem, aktieriem un
režisoriem. „Nav nozīmes tam,
vai mēs atspoguļojam gaismu

ar savu patieso dotību palīdzību
vai arī mūsu patiesā sūtība ir to
izstarot. Galvenais ir tas, ka Jūsu
liesma deg spoži. Dalieties savā
mīlestībā un siltumā ar pārējiem.
Lai arī šovakar pasaule ir tumša,
salta un blāva, Jūs redzēsiet, ka
gaisma atgriezīsies”.
Gaišus Ziemassvētkus un
radošas veiksmes turpmāk!
Ilga Oplucāne,
Kultūras un atpūtas centra
mākslinieciskā vadītāja

Balvu novada uzņēmēju balle
Ielūdzam Balvu novada uzņēmējus uz balli ,,Balvu novada uzņēmējs
2011” 29. decembrī plkst. 19.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā.
Vakara dalībniekus priecēs viesmākslinieki – Zigfrīds Muktupāvels, grupa
,,Kantoris 04”.
Dalības maksa 1 personai – 10 lati, darbosies bārs.
Lūgums pieteikties līdz 21.decembrim pa telefonu 26388415.

Balvu novada Dome
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Domes priekšsēdētāja sleja

Andris Kazinovskis,
Balvu novada
Domes priekšsēdētājs

Lai novadā dzīve pozitīvā
noskaņā
Tuvojas gada beigas. Pašvaldībām tas nozīmē, ka tuvojas budžeta
gada izpildes termiņi, kad tiek vērtēti pabeigtie darbi, projekti. Zināmā
veidā tas ir rezultātu apkopojums un izvērtējums. Mūsu novadā 2011.
gadā paveikts ne mazums. Bet kas padarīts, padarīts. Domas jau
saistās ar nākamo gadu un novada attīstību turpmāk.
Balvu novada pašvaldības iestāžu un pagasta pārvalžu vadītāji
jau gatavo budžeta projekta variantus, kas pašlaik tiek plānoti šī
gada ietvaros. Tātad nedzīvosim sliktāk. Paredzam daļu budžeta
līdzekļu atvēlēt attīstībai – Eiropas projektu līdzfinansējumam un
konkrētu pašvaldības iestādēs vajadzīgu darbu veikšanai, piemēram,
Bērzpils vidusskolas jumta remontam, Balvu Valsts ģimnāzijas remontdarbiem un līdzīgi. Nākamā gada sākumā tiks pabeigts viens no
lielākajiem projektiem – Bērzpils tranzītielas rekonstrukcija un tiks
uzsāks finansiāli izdevīgais projekts Balvu pansionātā. Arī nākamgad
paredzēti līdzekļi Balvu pilsētas un novada ielu un ceļu remontiem.
Tāpat kā līdz šim liela vērība tiks veltīta sociālajiem pakalpojumiem, sniedzot palīdzību trūcīgiem cilvēkiem.
Pārmaiņas skars atkritumu apkalpošanas sistēmu novadā.
Jaunā kārtība solās būt daudz efektīvāka, pakalpojumi – lētāki,
daudzveidīgāki un kvalitatīvāki.
Gribētos uzsvērt, ka svarīgi tas, lai pašvaldības iestādēs strādā
zinoši un profesionāli vadītāji. No tā atkarīgs šo iestāžu darbs un
perspektīvā attīstība. Uzsvars jāliek uz jaunajiem speciālistiem
– iestādēs, kur ir pensijas vecuma vadītāji, gribētos, lai sevi piesaka
gados jaunāki speciālisti.
Novada darbībā ir pagājuši vairāk nekā divi gadi, ir redzamas
tā attīstības stiprās un vājās puses. Par pēdējām jāpārdomā un jārod
risinājumi. Arī turpmāk būs speciālistu pārkārtošana un optimizācija.
Domāju, ka novads kopumā dzīvo ar pozitīvu noskaņu, cenšamies
nodrošināt novada attīstību un izaugsmi atbilstoši šī laika iespējām.
Esam priecīgi, ja varam secināt, ka kādā jomā esam varējuši padarīt
vairāk par citu novadu pašvaldībām. Šādu noskaņu – uz optimismu un
attīstību balstītu- vēlu saglabāt arī nākamgad.
Gribu novēlēt katram cilvēkam savā dzīvē saskatīt pozitīvo, censties vairāk izdarīt savā, ģimenes labā. Tas uzlabos visu mūsu dzīvi.

8.decembra
Domes sēde
Domes sēdi 8.decembrī
vadīja Domes
priekšsēdētājs
Andris Kazinovskis.
Sociālie jautājumi
Sēdē lēma par personu
ievietošanu ilgstošas sociālās
aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu, par saistošo
noteikumu „Par aprūpes mājās
darba organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Balvu
novadā” pieņemšanu.
Jautājumi par Balvu
Sporta centru
Deputāti apstiprināja Balvu Sporta centra nolikumu,
iecēla amatā centra direktoru.
Par Balvu Sporta centra direktoru apstiprināja Edgaru Kaļvu,
novēlot īstenot apņemšanos
– vienmērīgi attīstīt visus sporta
veidus.
Par Atzinības raksta
piešķiršanu
Sakarā ar Zelta kāzu jubileju
ar Balvu novada Domes Atzinības
rakstu par augstu morāli - ētisko
un tikumisko vērtību uzturēšanu

ģimenē un sadzīvē, par dzīves
gudrības un pieredzes nodošanu
jaunajām
Balvu
novada
iedzīvotāju paaudzēm un sakarā
ar 50 gadu kopdzīves jubileju apbalvoti 25 laulātie pāri.
Nekustamais īpašums
Sēdē lēma par
zemes
ieskaitīšanu rezerves zemes
fondā, par zemes vienības daļas
nomu, par grozījumiem Balvu
novada Domes 2009.gada 26.novembra lēmumā „Par Balvu novada pašvaldībai piekrītošajām
lauku apvidu zemes vienībām”,
par valstij piekrītošajām zemes
vienībām Kubulu pagastā, par
nekustamo īpašumu sadali,
par adreses piešķiršanu zemes
vienībai Balvu pagastā. Deputāti
piekrita norakstīt pašvaldībai
piederošās automašīnas Škoda
Felicia un Ford Mondeo. Sakarā
ar to, ka telpas tiek izmantotas
sabiedriskām vajadzībām, sēdē
nolēma samazināt nedzīvojamo
telpu nomas maksu Tilžas pagasta
sieviešu biedrībai „Tilžas Oāze”.
Atlikt jautājuma izskatīšanu „Par
saistošo noteikumu „Par zemes
darbu izpildes kārtību Balvu
novadā”’ pieņemšanu, sakarā

Pārskats par novada
ar to, ka ir vajadzība pārskatīt mentu 10 reižu apmeklējumam,
saistošos noteikumus. Sēdē lēma saņem papildus divus peldbasei- administrācijas un iestāžu
darbu
arī par nedzīvojamo telpu no- na apmeklējumus.
Deputāti noklausījās Balvu
mas līguma slēgšanu un citues
Lemjot par dalības maksas
jautājumus, arī par Balvu novada apstiprināšanu konkursam „Mis novada pašvaldības izpilddirekteritorijas plānojuma izstrādes un Misters Balvi 2011”, noteica tores Intas Kaļvas pārskatu par
pabeigšanu.
konkursa dalībniekiem no citām administrācijas un pašvaldības
darbu
2011.gada
Ilgstošas sociālās aprūpes
pašvaldībām dalības maksu iestāžu
un sociālās rehabilitācijas
konkursā „Mis un Misters Balvi 2.pusgadā.
I.Kaļva
informēja
par
institūcijas izveide Tilžas
2011”– 200 divi simti lati.
administrācijas vadību – domes
internātpamatskolā
Lutinānu purva noma
Deputāti atbalstīja ieceri izSkatot jautājumu par Konkur- lēmumu kontroli, attīstības
veidot Ilgstošas sociālās aprūpes sa „Zemes nomas tiesību bez programmu, nodaļu vadītāju
un rehabilitācijas institūciju ar apbūves tiesībām piešķiršana regulārām darba sanāksmēm,
2012.gada 1.janvāri.Tika noteikts, un zemes dzīļu izmantošanas teritoriālā plānojuma izstrādi,
ka Ilgstošas sociālās aprūpes tiesību
piešķiršana
kūdras par amatu klasifikatora pārskatu,
un rehabilitācijas institūcija ieguvei nekustamajā īpašumā kvalitātes vadību, par Balvu noir Tilžas internātpamatskolas „Lutinānu purvs” Balvu novada vada pašvaldības administrācijas
struktūrvienība.Sēdē
noteica Briežuciema pagastā” rezultātu vīziju un misiju, budžeta konIlgstošas sociālās aprūpes un apstiprināšanu izvērsās debates. troli, inovācijām, notikumiem,
rehabilitācijas institūcijas juridis- Domes iepirkumu komisijas konkursiem, pieredzes apmaiņu,
ko adresi – Pārupes ielā 4, Balvi, priekšsēdētāj A.Kindzuls ziņoja Grāmatvedības nodaļu, IepirTilžas pagastā, Balvu novadā, par sagatavoto lēmuma pro- kumu komisiju, Finanšu un
LV-4572 un
uzdeva Tilžas jektu un sīkāk paskaidroja, ka attīstības nodaļu. I.Kaļva stāstīja
internātpamatskolas direktorei ir atbildēts uz visām sūdzībām, par projektu īstenošanu Balvu
Ilutai Bērzišai veikt izmaiņas komisija vērtēja visus pretenden- novada pašvaldībā, Finanšu un
Tilžas
internātpamatskolas tus ņemot vērā izstrādātā noli- attīstības nodaļas plānotiem darnolikumā un citos normatīvajos kuma prasības. Konkursa mērķis biem, Vispārējās un juridiskās
aktos
institūcijas
darbības – radīt papildus darba vietas nodaļas paveikto un plānoto.
uzsākšanai.Nolēma Balvu no- novadā, un tas būs pozitīvi, ja būs Informē par kārtējām un ārkārtas
vada pašvaldības 2012.gada tāda ražotne novadā. Noteicošais domes sēdēm 2011.gadā, dobudžetā ieplānot finanšu līdzekļus rezultātā bija matemātiskie kumentu apriti administrācijā,
Ilgstošas
sociālās
aprūpes aprēķini nevis subjektīvais vie- Sabiedriskām attiecībām, IT
jomā, aktuāliem, plānotiem
un rehabilitācijas institūcijas doklis.
uzturēšanai
Sēdē apstiprināja konkur- darbiem 2012.gadā, sniedza
Kultūras joma
sa „Zemes nomas tiesību bez priekšlikumus par Balvu noSēdē lēma par Balvu Sporta apbūves tiesībām piešķiršana vada pašvaldības administrācijas
skolas peldbaseina akciju ,,Sa- un zemes dzīļu izmantošanas datortehniku, par Balvu peldgaidi Ziemassvētkus ar prieku”. tiesību
piešķiršana
kūdras baseinu, Izglītības, kultūras
Noteikt maksu par Balvu Sporta ieguvei nekustamajā īpašumā un sporta pārvaldi, sportu,
skolas peldbaseina sniegtajiem „Lutinānu purvs” Balvu novads, prioritātēm nākamajā gadā,
pakalpojumiem akcijas ,,Sagaidi Briežuciema pagasts” rezultātus pasākumiem, kultūru, darbu
Ziemassvētkus ar prieku” laikā par Konkursa uzvarētāju, nosakot ar pagastu pārvaldniekiem un
no 2011.gada 1.decembra līdz SIA „CompaQpeat”, juridiskā iestāžu vadītājiem, galvena31.decembrim šādā apmērā:
adrese: „Pūces”, Rucavas pa- jiem nepieciešamajiem darbiem
turpmāk, Sociālo dienestu, kā arī
1.1. pieaugušajiem
ba- gasts, Rucavas novads.
par iecerēm 2012.gadam.
seina, hidromasāžas baseina
Dāvanas Ziemassvētkos
Deputāti vienojās pieņemt
apmeklējums darba dienās no
Deputāti lēma arī par
Balvu
novada
plkst. 09:00 - 12:00 – Ls 2.00 (ar Ziemassvētku pabalsta apmēra zināšanai
izpilddirektores
PVN);
apstiprināšanu un apstiprināja pašvaldības
1.2. Sezonas abonementiem Ziemassvētku pabalstu (dāvanu) Intas Kaļvas pārskatu par
atlaide – 25%;
divu latu apmērā katram Balvu administrācijas un pašvaldības
darbu
2011.gada
1.3. Noteikt,
ka
katrs novada bērnam invalīdam un iestāžu
apmeklētājs, kurš decembrī pakalpojuma ,,Aprūpe mājās” 2.pusgadā.
iegādājas peldbaseina abone- klientam.
Maksa par Balvu Kultūras un atpūtas centra sniegtajiem maksas pakalpojumiem:

Nr.
p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Maksa,
latos

1.1.

Lielās zāles noma

stunda

1.2.
1.3.

Teātra zāles noma
Baltās zāles noma

1.4.

Zāles vai estrādes noma politisko
partiju pasākumiem
Akustisko sistēmu noma
(1 komplekts): Akustiskā sistēma
SUB KME CBA 800D –
2gab,akustiskā sistēma KME
CSA600D – 4gab, Mikšerpults
Soundcraft E12 –
1gab,nepieciešamie vadi sistēmas
saslēgšanai.

1.5.

1.6.
1.7.
1.8.

1.9.
1.10.
1.11.

Mikrofons ar statīvu (1 gab.)
LED prožektori (1gab.)
Apgaismošanas sistēma
(1 komplekts): 2gab jaudas bloki,
2gab tumšotāji 24 kanāli, 12gab
prožektori, vadības pults,
nepieciešamie vadi sistēmas
saslēgšanai.
Ekrāna noma
Lielās zāles noma viesizrādēm un
vieskoncertiem
Pārvietojamās skatuves noma

Kopā,
latos

25.00

PVN
22%,
latos
5.50

stunda
stunda

10.00
5.00

2.20
1.10

12.20
6.10

stunda

80.00

17.60

97.60

diennakts

50.00

11.00

61.00

diennakts
diennakts
diennakts

3.00
3.00
50.00

0.66
0.66
11.00

3.66
3.66
61.00

30.50

diennakts
3.00
0.66
3.66
10 % no ienākumiem par pārdotajām biļetēm
diennakts

100.00

22.00

122.00
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Kopmēģinājumā
skanēja labi
Sestdien,
10.decembrī,
Balvu muižā uz pirmo koru
kopmēģinājumu pulcējās Balvu,
Rugāju un Baltinavas novadu
kori (viņu vadītāji A. Ločmele,
P. Sudarovs un A. Nagle).
Uz kopmēģinājumu koriem
jāsagatavo piecas dziesmas no
sezonas repertuāra, kuras tiks
iekļautas arī 2013.gada Dziesmu un deju svētku noslēguma
koncertā. Tās ir-J.Vītols, Kr.
Barons “Upe un cilvēka dzīve”,

J.Vītols
“Ziemeļblāzma”,
I.Ramiņš “Pūt, vējiņi”, I. Rupaine
“Saule brida rudzu lauku”,
E.Melngailis “Jāņuvakars”.
Uz mēģinājumu bija ieradušies
Balvu Kultūras un Atpūtas centra, Baltinavas un Rugāju jauktie kori. Koru kopmēģinājumu
vadīja koru virsdiriģents Roberts
Liepiņš, kurš bija ļoti apmierināts
par kopmēģinājuma gaitu un par
to, ka kori bija labi sagatavojuši
dziesmas.

Jaukto koru dalībnieki mēģinājumā

Kopmēģinājumu vadīja koru virsdiriģents Roberts Liepiņš

Balvu novada pašvaldības
Sociālais dienests informē:
No 15.decembra līdz šī
gada beigām papildus sociālo
palīdzību varēs saņemt Balvu novada iedzīvotāji, kuri 2011.gadā
svinēja 90. un 95.dzimšanas dienu, kā arī ģimenes, kurās 2010.
gadā piedzimuši bērni, ja abu
vecāku deklarētā dzīves vieta vismaz pēdējos 12 mēnešus ir bijusi
Balvu novadā un tur deklarēta arī
bērna dzīves vieta.

Ziemassvētku dāvanas pakalpojuma ,,Aprūpe mājās” klienti saņems dzīves vietā, bet
bērni invalīdi - svētku pasākumā
21.decembrī plkst.13.00, Raiņa
ielā 52, trešajā stāvā.
Sīkāku
informāciju
var
saņemt Balvu novada Sociālajā
dienestā, pie sociālajiem darbiniekiem pagastos vai pa
tālruņiem 64521176, 64521998.
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Novembrī sociālajā dzīvojamajā
mājā „Atvasara” Liepu ielā
Sociālajā mājā Liepu ielā 2
Balvos tika svinēta Mārtiņdiena.
Balvu bērnu un jauniešu centra
jaunatnes lietu speciāliste Inga
Kataja- Paegle, sociālā pedagoģe
Maruta Laicāne un jauniešu
centra bērni apciemoja sociālās
mājas iedzīvotājus un kopīgi
svinēja Mārtiņdienu. Balvu
bērnu un jauniešu centra aktīvisti
– zēni un meitenes pasniedza
iedzīvotājiem izdekorētus bērza
zarus, kuros jautri un krāsaini bija
sasēdušies putniņi. Pie svētku
galda jaunieši un bērni kopā ar
pedagoģēm un sociālās mājas
aprūpētāju Ināru Strapcāni un
sociālo darbinieci Ilonu Džiguri
pārrunāja Mārtiņdienas tradīcijas.
Mājas iedzīvotāji atcerējās savu
bērnību un dalījās pieredzē, kā
Mārtiņdiena tika svinēta pirms
vairākiem gadu desmitiem.
Novembrī sociālās mājas
iedzīvotājas kopā ar Kubulu
pagasta garīgo dziesmu ansambli „Vakarblāzma” ansambļa
vecākās Teklas Kozlovskas
vadībā dziedāja salmes.
Svētku dienas pasākumus
Liepu ielā 2 organizē aprūpētāja
Ināra Strapcāne.
Ilona Džigure,
sociālā dienesta sociālā
darbiniece

Valmieras biznesa un inovāciju
inkubators dalās savā pieredzē
Balvu novada pašvaldības
delegācija, kuras sastāvā bija Balvu novada domes priekšsēdētāja
vietniece
Ināra
Ņikuļina,
būvvaldes
vadītāja
Žanete
Mārtuža, Balvu novada muzeja
vadītāja Iveta Supe, Informācijas
sistēmu menedžmenta augstskolas praktikante Renāte Preimane,
Balvu novada uzņēmējdarbības
padomes vadītājs Ģirts Teilāns
un Balvu novada pašvaldības
aģentūras „Ziemeļlatgales Biznesa centrs” direktors Viktors
Šļuncevs decembra sākumā
apmeklēja Valmieras Biznesa un
inovāciju inkubatoru.
Apmeklējuma mērķis bija
iepazīties ar inkubatora darbību,
struktūru, pārvaldīšanu un metodiku jauno uzņēmēju piesaistīšanā,
izglītošanā, sadarbības aspektiem
ar pašvaldību un sabiedrību. Mūs
visus ļoti iepriecināja Valmieras
Biznesa un inovāciju inkubatora vadītājas Elīnas Leimanes
– Dukses izsmeļošs stāstījums
un ļoti detalizētas atbildes uz
viesiem mūsu jautājumiem. Šī
pasākuma vērtība izpaudās arī
pieredzē, kuru kolēģi ir uzkrājuši
un dāsni pašreiz dalījās.
Valmieras
Biznesa
un
inovāciju
inkubatorā
uz
šodienu darbojas 46 uzņēmumi.
Uzņēmumā strādājošo skaits ir
diferencēts no viena darbinieka
līdz pat 20.
Gribētāju darboties inkubatorā
netrūkst, 3 reizes gadā notiek pretendentu atlase, kurā nozīmīgu
vārdu saka arī pašvaldība.
Vērtīga ir Valmieriešu ideja

Attēlā (no kreisās) Ģirts Teilāns, Renāte Freimane, Ināra
Ņikuļina un Žamete Mārtuža

par uzņēmumiem, kuri nodarbojas
sadarbības
partneru
meklēšanā ārzemēs un kontaktu
dibināšanā.
Ja inkubatorā uzņēmumu
ir daudz, tad jaundibinātam
uzņēmumam pirmais klients atrodas turpat un tas jau ir veiksmīgs
sākums.
Paldies Balvu novada izpilddirektorei Intai Kaļvai un Valmieras
Biznesa un inovāciju inkubatora

kolēģiem par iespēju ielūkoties
viņu darbā un pieredzē.
Sveiciens Valmieras Biznesa inkubatora administrācijai
un uzņēmējiem ar iekļūšanu
stratēģisko biznesa sacensību
nacionālajā finālā!
Viktors Šļuncevs,
Balvu novada pašvaldības
aģentūras „Ziemeļlatgales
Biznesa centrs” direktors

Sagaidi Ziemassvētkus bez parādiem!
Aicinām parādniekus no 12. līdz 29. decembrim
nodot Balvu centrālajai bibliotēkai
savlaicīgi nenodotās grāmatas.
Grāmatu kavējuma nauda netiks iekasēta.
Izmantojiet šo iespēju!
Balvu centrālās bibliotēkas Rūķi ļoti gaida savas
grāmatas.
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Balvos noskaidro gada jaunieti
Balvu
muižā
svinīgā
pasākumā „Jauniešu balva 2011”
tika godināti Balvu novada sabiedriski aktīvie jaunieši.
Nomināciju „Gada jaunietis
2011” par veselīga dzīvesveida
popularizēšanu saņēma Andris
Bačuks.
Vēl dažādās nominācijās tika
sumināti šādi jaunieši un jauniešu
organizācijas:
• Par ieguldīto darbu pagasta
vides labiekārtošanā - NVO
’’Spiļka”
• Par augstu saskarsmes
kultūru, par lojalitāti dzimtajai
vietai - NVO „Dynamite”
• Par iniciatīvu neformālās
izglītības popularizēšanā - Laura
Macāne
• Par radošu līdzdalību un
aktivitāti - Elija Raibekaze
• Par mērķtiecību sevis pilnveidošanā Lāsma
Kokoreviča
•
Par
radošumu
un
daudzpusīgumu - Amanda Ertmane
• Par jaunu ideju ģenerēšanu
un īstenošanu - Ineta Ikstena
• Par profesionalitāti
un
iniciatīvu sporta pasākumu
īstenošanā - Edgars Kaļva
• Par
mērķtiecīgu un
daudzpusīgu zināšanu apguvi Kristīne Šmiukše
• Par nesavtīgu palīdzības
sniegšanu ikvienam līdzcilvēkam
- Oskars Smoļaks.
Pasākumā pateicās aktīvākajiem jauniešu pasākumu
atbalstītājiem AS „Balvu
maiznieks”, SIA „Diogens audio”
un SIA „Ozolmājas”. Kā laba
piemēra paraugu sadarbībā ar
jaunatni apbalvoja Briežuciema
Tautas nama vadītāju Zitu
Mežali.
Gada jaunieti izvēlējās komisija, kura aizklāti balsoja par savu
favorītu. Komisijas sastāvā bija
deviņi pārstāvji. Katram komisijas loceklim bija savs viedoklis

Di -dancers iepriecina ar savu priekšnesumu

Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes interešu izglītības
metodiķe Ilona Naļivaiko un Balvu Bērnu un jauniešu centra
vadītāja Lelde Leja

Gada jaunietis 2011 - Andris Bačuks

un pamatojums, kas netika klaji
apspriests, jo viss notika aizklāti.
Arī pretendentu vārdi netika
atklāti.
Balvu Bērnu un jauniešu
centra galvenā jaunatnes lietu speciāliste Ināra Frolova:
Ikdienā tiekoties, darbojoties ar
jauniešiem, redzēju, cik tiem ir
daudz labu ideju, enerģijas, un cik
tie ir atsaucīgi, lai palīdzētu ikdienas aktivitāšu īstenošanā. Laika
gaitā izkristalizējās īpaši uzticami
un atsaucīgi jaunieši, uz kuriem
varēja paļauties un kuriem varēja
uzticēt dažādus pienākumus.

Zinu, ka ne tikai manā darba
pieredzē ir šādi „dimantiņi”,
tādēļ radās doma, ka par šādiem
jauniešiem ir jāuzzin plašākai
sabiedrībai. Uzteicami ir tas, ka
ir daudz jauniešu, kuri ikdienā
paspēj apmeklēt un iesaistīties
vairākās
sev
interesējošās
aktivitātēs, pulciņos, apmācībās.
Tādēļ radās ideja ieviest par
tradīciju šo pasākumu „Jauniešu
balva”. Mērķis bija apzināt visus
aktīvos Balvu novada jauniešus
un
jauniešu
nevalstiskās
organizācijas.
Ieviešot šādu jauninājumu

Latvijas Valsts policijas 93.gadadienā
sumina Balvu policistus
Daugavpilī sakarā ar Latvijas Valsts policijas 93. gadadienu notika svinīgs pasākums par
godu Latvijas Valsts policijas
93.gadadienai.
Balvu novada Domes priekšsēdētāja vietniece Ināra Ņikuļina
sveica svētkos Valsts policijas
Latgales reģiona pārvaldi un tās
priekšnieku pulkvežleitnantu Juri
Pastaru un pasniedza Balvu novada Domes Pateicības rakstus:
Kapteinim Jurim Konivalam,
Valsts Policijas Latgales reģiona
Balvu iecirkņa Kārtības policijas
nodaļas inspektoram, par sekmīgu
sadarbību
ar
apkalpojamās
teritorijas pagastu pārvaldes
darbiniekiem,
rezultatīvu
sabiedriskās kārtības un drošības
nodrošināšanu, apzinīgu dienesta
pienākumu pildīšanu un sakarā
ar Valsts policijas 93.gadadienu
Kapteinim Ivaram Frolovam, Valsts Policijas Latgales
reģiona pārvaldes Balvu iecirkņa

Kriminālpolicijas nodaļas inspektoram, par apzinīgu dienesta
pienākumu pildīšanu, sekmīgu
noziedzīgu nodarījumu atklāšanu
Balvu novadā un sakarā ar Valsts
policijas 93.gadienu
Virsniekvietniekam
Ārim
Gergenrederam, Valsts Policijas Latgales reģiona pārvaldes

Kārtības
policijas
biroja
Patruļpolicijas nodaļas Satiksmes uzraudzības rotas jaunākais
inspektoram, par nevainojamu
dienesta pienākumu pildīšanu,
ieguldījumu satiksmes drošības
nostiprināšanā un sakarā ar
Valsts policijas 93.gadadienu.

Komisijas locekļi

mūsu novada jauniešu dzīvē, tie
jutīsies pamanīti, novērtēti un
vajadzīgi sabiedrībai. Tas ļaus
jauniešiem uzdrošināties un darboties aktīvāk.
Bija patīkami pēc pasākuma
uzklausīt pateicības vārdus gan no
nominētajiem jauniešiem, gan no
pasākuma apmeklētājiem. Esmu
gandarīta par ieguldīto laiku
un spēku, jo pasākums paliks

atmiņā ne tikai man, bet visiem,
kas atnāca, un to patiešām nebija
maz. Var teikt, Balvu novadā ir
izveidojusies vēl viena ļoti jauka
tradīcija!
- Es ļoti vēlētos, - viņa teica, - lai mūsu novada jaunieši
ir aktīvi, droši, atvērti, idejām
bagāti, tikai tā var izzināt savas
spējas un ikdienā saskatīt tieši
sev vajadzīgo un īsto.

Skolēni gatavojas
nacionālā biznesa plānu
konkursa 2. kārtai
16. decembrī
Noslēgusies Nacionālā Biznesa plānu konkursa 1. kārta. 1.
kārtā piedalījās 84 skolu 10. – 12.
klašu skolēni no visiem Latvijas
reģioniem. Latvijas Investīciju
un attīstības aģentūra (LIAA)
sadarbībā ar SIA „Firma L 4”
un SIA „Konsorts” izvērtēja 52
skolēnu Biznesa plānus.
Balvu novadu šajā konkursā
pārstāvēja Balvu valsts ģimnāzijas
un Balvu Amatniecības vidusskolas skolēni, kurus konsultēja
skolotājas Larisa Šļunceva un
Vineta Muzaļevska. Viļakas
novadu pārstāvēja Viļakas Valsts ģimnāzijas skolēni, kurus
konsultēja Marija Vancāne.
Balvu Valsts ģimnāzijas
Kristīnes
Antonovas
SIA
„Hummy – gummy pen” iegu-

va 62 punktus, Guntara Pužuļa
SIA „Smart Owl” 60 punktus, Kristīnes Šmiukšes SIA
„Saldummērija” 54 punktus.
Balvu Amatniecības vidusskolas Andras Bērziņas IK
„Vīgrieži” ieguva 54 punktus.
Viļakas Valsts ģimnāzijas
Dzintras Cunskas IU „Sveiciens”
ieguva 61 punktu.
SIA „Hummy – gummy pen,
IU „Sveiciens” un SIA „Smart
Owl” izvirzīti dalībai otrajā
kārtā 16. decembrī Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūras
(LIAA) telpās, Rīgā. Skolēniem
jāsagatavo
Biznesa
plānu
prezentācijas, lai cīnītos par uzvaru 17. pretendentu vidū.
Novēlēsim veiksmi!
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Pie Ziemassvētku eglītes par pirmo mācību pusgadu
Bērzpils vidusskola un tās
filiāle Krišjāņos jauno mācību
gadu sāka ar optimistisku
skatījumu nākotnē, jo šis gads
abām skolām nāk ar daudziem
nozīmīgiem pasākumiem un notikumiem.
Daudz jaunumu skolas dzīvē
ienesīs
projektu realizēšana
skolā. Pateicoties sekmīgai Balvu novada pašvaldības darbībai
projektos, šajā mācību gadā
pie abām skolām tiks renovēti
sporta laukumi, divi Bērzpils
vidusskolas deju kolektīvi iegūs
jaunus tautu tērpus. Visdrīzākajā
laikā projekta „Izglītības iestāžu
informatizācija” ietvaros abas
skolas varēs saņemt multimediju
iekārtas un datortehniku.
Jāsaka liels paldies Balvu
novada pašvaldībai par izpratni,
ka laukiem arī ir nepieciešama
attīstība un atbalsts. Vasaras
periodā tika veikts nopietns sienas remonts Krišjāņu filiālē,
bet nākamajā gadā paredzēts
Bērzpils vidusskolai veikt jumta
seguma nomaiņu, kurš šogad tika
nedaudz remontēts. Tiek plānots
nākamajos gados pakāpeniski
veikt arī kosmētisko remontu Bērzpils vidusskolas klašu
telpās.
Bērzpils vidusskolā jau otro
mācību gadu norit darbošanās
starptautiskajā skolu partnerības
Comenius projektā „Visapkārt
tik daudz ūdens, bet nav ne
pilītes, ko dzert.” Projekta ietvaros esam pētījuši dzeramā ūdens
sastāvu, iepazinušies ar ūdens
aizsardzības problēmām dabā,
rakstījuši esejas un dzejoļus
par ūdeni, zīmējuši ūdeni un
veikuši citus uzdevumus. Savus
darbus esam prezentējuši projekta sanāksmēs Turcijā, Polijā,
Spānijā, Lietuvā un šī gada septembra mēnesī arī Horvātijā, kopā
ārzemju sanāksmēs piedalījušies
10 skolotāji, 11 skolēni.. Projekta
koordinatore skolā ir angļu valodas skolotāja L.Bogdane. Projekts
gan skolēniem, gan skolotājiem
sniedzis jaunu pieredzi, iegūti
jauni draugi, iepazīta citu tautu
kultūra, pilnveidota svešvalodas
prasme. Projekta ietvaros šajā
vēl mācību gadā plānojam doties uz sanāksmēm Grieķijā un
Rumānijā. Taču visatbildīgākais
brīdis mūs gaida 2012.gada
maijā, kad projekta partneri no
visām 13 valstīm ciemosies pie
mums Bērzpils vidusskolā. Ļoti
ceram, ka izdosies labi prezentēt
gan savu skolu, gan novadu, gan
valsti.
Krišjāņu filiāle 2012.gada
pavasarī svinēs 100 gadu jubileju, tas ir nozīmīgs notikums, kurš
arī prasa nopietnu sagatavošanās
darbu, jo ciemos skola gaidīs
visus, kuriem šī skola ir mīļa
un tuva. Jāpriecājas, ka skola,
pateicoties pārdomātam deputātu
lēmumam, šo apaļo jubileju ir
sagaidījusi.
Abas skolas aktīvi uzsākušas
mācību gadu. Jau otro gadu
Bērzpils vidusskolas klases
iesaistās Apgāda Zvaigzne ABC

Krišjāņu skolas audzēkņi Mārtiņdienā

rīkotajā konkursā „Zvaigžņu
klase”,
šogad
erudīcijas
konkursā iesaistījušās trīs klases,
1.kārtā vislabāk veicies 9.klasei (skolotājas konsultantesL.Kokoreviča, D.Griestiņa), kuri
ieguvuši 5. vietu, tas priecē, jo
konkursā piedalās vairāk kā simts
klašu no visas Latvijas.
Krišjāņu filiāles skolēni
aktīvi iesaistījušies divos konkursos. Līgatnes papīrfabrikas
organizētajā konkursā „Otra
elpa papīram”, kurā tiek vākta
makulatūra, jau savākts 1200
kg makulatūras un Zaļās jostas
organizētajā konkursā „Būsim
atbildīgi”, kas rosina vākt
izlietotās baterijas un rūpēties
par tīru, nepiesārņotu vidi mums
apkārt, skolēni savākuši ap 30
kg izlietoto bateriju. Konkursu
koordinatore, skolotāja G.Riža,
aicinot skolēnus iesaistīties šajos
konkursos,
pievērš skolēnu
uzmanību
dabas un vides
saudzēšanai.
Pirmos panākumus skolas jau
guvušas sporta sacensībās novada līmenī.
Bērzpils vidusskolas skolēni
ieguvuši vieglatlētikā godalgotas vietas: E.Gasperts 1. vieta 100 metru skrējienā un 800
metru skrējienā, E.Kindzulis 2.
vieta augstlēkšanā un 3. vieta
tāllēkšanā, M.Kubaks 3 vieta 400
metru skrējienā, E.Biksāne 2.vieta augstlēkšanā un 2. tāllēkšanā,
K.Zuša 1.vieta tāllēkšanā, 3.vieta
augstlēkšanā, K.Žeikare 2.vieta
600 metru skrējienā, A.Verjanovs
3.vieta četrcīņā. 1.vietu stafetē
4x250m ieguva gan meiteņu komanda (E.Biksāne, D.Kiseļeva,
K.Zuša, K.Žeikare), gan zēnu komanda (E.Kindzulis, M.Kubaks,
L.Ikstens, E.Gasperts). Komandu
spēlēs zēni ieguvuši 2.vietu iegūta
futbolā (E.Kindzulis, M.Kubaks,
L.Ikstens, E.Gasperts, A.Svelpe,
E.Kokorevičs,
T.Madernieks,
A.Zvejnieks,
D.Raciborskis,
R.Svelpe) un 2.vietu basketbolā

(E.Kindzulis,
M.Kubaks,
L.Ikstens, E.Gasperts, A.Svelpe,
E.Kokorevičs,
D.Rakstiņš,
D.Raciborskis,
A.Apšenieks).
Skolēnus sacensībām trenēja
skolotājs A.Rižais.
Arī Krišjāņu filiāles skolēni
ieguvuši vieglatlētikā godalgotas
vietas: M.Martuzāne ieguvusi
1.vietu šķēpa mešana un 2.vietu
tāllēkšanā, Armīns Korkls ieguvis
2.vietu šķēpa mešanā. Komandu
spēlēs meitenes ieguvušas 1.vietu basketbolā (M.Martuzāne,
R.Mežale, A.Korkla, L.A.Nagle,
S.Leitāne, T.Martuzāne, J.Nagle),
bet zēnu komanda izcīnījusi 3.vietu basketbolā, komandā spēlēja
zēni - A.Korkls, A.Korkls,
D.Zdanovičs, M.Zelčs, E.Rižais,
E.Ločmelis un arī meitenes
M.Martuzāne,
L.A.Nagle,
A.Korklas. Skolēnus sacensībām

Novembrī skolās skaisti
nosvinēti svētki.
Lāčplēša dienai par godu
Bērzpils vidusskolā tradicionāli
notiek ierindas skate, kurā

Bērzpils vidusskolas audzēkņi, kas piedalījās skolas
sacensībās, ko organizēja Skolēnu pašpārvalde un sporta
skolotājs A.Rižais

Krišjāņu skolas pirmskolas bērni kopā ar audzinātāju V.
Ločmeli Latvijas gadadienas pasākumā

trenēja
skolotāja
L.Socka.
Jāatzīst, ka tik skaitliski mazā
skolā ir ļoti daudz skolēnu, kas
aizraujas ar sportu un gūst labus panākumus sacensībās,
tieši tāpēc īpaši liels bija prieks
filiāles skolēniem, saņemot Balvu novada pašvaldības izpilddirektores I.Kaļvas dāvināto sporta
inventāru.

sapucējušiem: baltās meiteņu
blūzes, zēnu baltie krekli, pie
krūtīm piespraustās lentītes
Latvijas karoga krāsā, skolā
ienesa īpašu, svinīgu atmosfēru.
Krišjāņu filiālē par godu Lāčplēša
dienai notika svinīga līnija. Abu
skolu logos un pagalmos šajā
dienā tika aizdegtas svecītes.
Valsts svētkiem par godu
Bērzpils
vidusskolā
notika
svinīgs pasākums „ Ar Latviju
sirdī”, kurā skolēni ar dzeju
un dziesmām skaisti sumināja
mūsu valsti, pasākuma režisore
bija skolotāja A.Stepanova,
bet par muzikālo pavadījumu
rūpējās
D.Griestiņa,
skola
svētkiem tika uzposta skolotāju
J.Dundenieces un I.Madernieces
vadībā. Krišjāņu filiālē katrai
klasei, gatavojoties pasākumam
„Mana Latvija-gaismas stars”,
bija jāsagatavo apsveikuma
plakāts un kopīga dziesma. Pēc
svinīgās daļas notika konkurss
par Latviju, kurā uzvaru guva
6./7. un 8.klases kolektīvs. Lai
gan konkursā pirmsskolas grupas
bērni nepiedalījās, daļu uzdevumu tie bija sekmīgi veikuši kopā
ar skolotāju V.Ločmeli.
Īpašs prieks, ka šogad

piedalās klašu kolektīvi no
7. līdz 12.klasei. Žūrija, kuras sastāvā bija direktore un
skolotāji A.Rižais, Ē.Mičulis,
bijušais skolotājs J.Vaskinovičs,
šoreiz par labākajiem atzina
12.klasi, lai gan arī citas klases
bija ļoti centušās un daudz no
uzvarētājiem neatpalika. Skolēni
šim pasākumam
bija īpaši

Bērzpils vidusskolā ļoti aktīvi
uzsākusi darboties Skolēnu
pašpārvalde, kuras prezidente
ir Ineta Ikstena. Pašpārvaldes
organizētajā Helovīnu pasākumā
skolēni piepildījās, ietērpjoties
dažādās maskās, katra klase
bija izgrebusi arī ķirbi. Šonedēļ
noslēdzās pašpārvaldes un sporta
skolotāja organizētās sacensības
basketbolā, futbolā un volejbolā.
Volejbola sacensībās piedalījās arī
vecāku komanda un skolotāju komanda. Turnīra uzvarētājiem tika
pasniegtas īpašas – šokolādesmedaļas.
Laiks, kas ir piepildīts ar
aktīvu darbību, skrien vēja
spārniem. Pie mūsu durvīm
klauvē Ziemassvētki, vēl viens
gads būs aizvadīts. Lai sagaidām
šos svētkus ar ticību sev un saviem
spēkiem, ar gaišām domām un
labiem darbiem, to novēlu visiem
novada iedzīvotājiem.
I.Stepāne,
Bērzpils vidusskolas
direktore
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Netradicionālā modes skate
Kad ieildzis pelēkais rudens
un jau piemirsušās pavasara strautu čalas, vasaras saule, krāšņās
rudens lapas un kavējas ziemas
baltums, to visu dalībniekiem un
apmeklētājiem palīdzēja atrast un
saskatīt Viļakas novada ļaudis,
sarīkojot netradicionālo modes
skati ‘’Četri gadalaiki plašajā
visumā’’.
Šajā pasākumā piedalījāmies
arī mēs – deju grupa ‘’Kaprīze’’
no Briežuciema Aiva Ozoliņa,
Ilze Jermacāne, Katrīna Pundure,
Klaudija Supe, kā arī jaunie talanti – Daniela Marija Apšeniece,

Renāte Ločmele, Madara Circene
un Aleta Boldāne. Starp daudzajiem krāšņajiem medņeviešu
tērpiem jutāmies omulīgi un
brīvi. Apkārt virmoja pozitīvisms
gan no dalībnieku, gan žūrijas
puses.
Jaunākās grupas meitenes
par saviem no vaskadrānām
darinātajiem gadalaiku tērpiem,
par smaidiem un mirdzumu acīs
saņēma Pateicības rakstu. Priekš
pirmā izgājiena uz mēles tas ir
ļoti apsveicami un veiksmīgi.
Toties ‘’Kaprīzes’’ meitenes
ar savu uzvedumu ‘’Kaprīzes

gadalaiki’’ ieguva godpilno 1.
vietu.
Dalībnieki saņēma dāvanu
kartes
internetveikalā
davanuserviss.lv, kā arī saldumus.
Par šiem skaistajiem svētkiem
gribam teikt paldies modes skates
organizatorei Karinai Aleksejevai, žūrijai, skatītājiem. Paldies Briežuciema kultūras darba
organizatorei Zitai par atbalstu
un arī mūsu šoferīšiem- Inesei
Ozoliņai un Aldim Punduram!
„Kaprīzes” vadītāja Sandra
Pakalnīte

VUGD mācības Tilžas vidusskolā
1.decembrī
plkst.10.00
Tilžas vidusskolā ieslēdzās
ugunsdrošības signalizācija un
sāka skanēt nepārtraukts skolas zvans. Skolēni sapratuši, ka
ir trauksme skolotāju pavadība
steidzīgi atstāja skolas telpas.
Izrādās, ka Tilžas vidusskolā
tika rīkotas ugunsdzēsēju mācības.
Mācību scenārijs paredzēja, ka ir
notikusi aizdegšanās skolas aktu
zālē, un notiek skolēnu un darbinieku evakuācija. Notikuma
vietā ieradās vairākas VUGD autocisternas – no Tilžas, Balviem,
Viļakas un Kārsavas. VUGD
mērķis šajās praktiskajās mācībās

ir pārbaudīt Tilžas vidusskola
civilās aizsardzības plāna izpildi.

Pēc mācībām analizē un novērtē
to rezultātus.

Mājturības un tehnoloģiju skolotāju
ideju tirdziņš
7. decembrī Balvu Valsts
ģimnāzijā notika mājturības
un tehnoloģiju skolotāju MA
seminārs – ideju tirdziņš. Tuvojas Ziemassvētki - gada
krāšņākie svētki – mājturības
skolotājām, kuras nereti ir arī
skolas telpu noformētājas, ir
daudz dažādu interesantu ideju.
Tāpēc Balvu, Rugāju un Baltinavas novadu skolotājas sapulcējās
kopā, lai savas idejas rādītu
kolēģēm, lai pašas bagātinātos
no citu radošajiem darbiem.
Skolotājas vai nu praktiski, vai
datorprezentācijās rādīja savus
piedāvājumus, kā noformēt telpas, dāvanas, eglīti. Balvu pamatskolas skolotāja Svetlana
Pavlovska stāstīja par veiksmīgu
pieredzi un meistardarbnīcām,
darbojoties projektos.

Semināra
nobeigumā
skolotājas
labprāt
darbojās
Ziemassvētku darbnīcā, kur katra izgatavoja oriģinālu eglītes

rotājumu. Darbnīcu vadīja Balvu Amatniecības vidusskolas
skolotāja Skaidrīte Veina

Skolu direktoru vietnieki pārrunā
aktuālus jautājumus
Decembra mēnesis skolu
direktoru vietniekiem aizsākās
pie smaržojošas kafijas tases un
ilgām pēc sniega baltuma.
Metodiskā sanāksme bija
turpinājums jau iesāktajai sarunai par atbalsta pasākumiem skolā
un formatīvo vērtēšanu.
Tilžas vidusskolas direktora vietniece Inta Slišāne
iepazīstināja ar informatīvu
materiālu par atbalstu skolēniem

ar mācīšanās traucējumiem.
Prezentācijā tika atklāti atbalsta pasākumi skolēniem gan ar
mācīšanās traucējumiem, gan
ar uzvedības traucējumiem.
I.Slišāne informēja par atbalsta komandas reglamentu
un izglītības programmas ar
speciālām vajadzībām izstrādi.
Balvu amatniecības vidusskolas direktores vietniece Anna
Krēmane piedāvāja izstrādāto

materiālu
par
formatīvo
vērtēšanu,
iepazīstināja
ar
mērķiem
un
uzdevumiem
vērtēšanā. Kopīgi pārrunājām
un atkārtojām ievadvērtēšanu,
formatīvo
vērtēšanu
un
summatīvo vērtēšanu.A.Krēmane
iepazīstināja ar izstrādātajām
pašvērtējuma kartēm. Visus
materiālus kolēģi saņems elektroniski.

Balvu Sporta skolas peldbaseinā
no 2011.gada 1.decembra līdz 31.decembrim
Akcija ,,Sagaidi Ziemassvētkus ar prieku”
1. Pieaugušajiem
baseina,
hidromasāžas
baseina
apmeklējums darba dienās no plkst. 09:00 - 12:00 Ls 2.00 (ar
PVN);
2. Sezonas abonementiem atlaide – 25%;
3. Katrs apmeklētājs, kurš decembrī iegādājas peldbaseina
abonementu 10 reižu apmeklējumam, saņem papildus divus peldbaseina apmeklējumus.
DARBA LAIKS SVĒTKOS
24.decembrī – slēgts
25.decembrī - Pirmajos Ziemassvētkos - 14:00 - 22:00
26.decembrī - Otrajos Ziemassvētkos - 09:00 - 22:00
31.decembrī - 09:00 - 15:00
2012.gada 1.janvārī - 14:00 - 22:00

Priecīgus Ziemassvētkus un
Laimīgu Jauno gadu!
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Aicina iesaistīties radošā konkursā
Tuvojoties gada nogales
svētkiem, „Zaļā josta” aicina
iesaistīties radošā konkursā
„Mana oriģinālā Ziemassvētku
egle”, pašu spēkiem izgatavojot Ziemassvētku eglīti
no otrreizējām izejvielām un
nevajadzīgām lietām.
Konkurss tiek rīkots ar mērķi
rast radošu pieeju Ziemassvētku
eglītes izgatavošanai, izmantojot otrreizējās izejvielas un
alternatīvus resursus. Konkursā

aicināts piedalīties ikviens,
neatkarīgi no vecuma. Konkursu rīko SIA „Zaļā josta” ar AS
„Latvijas valsts meži” un EKO
medija „Tīrai Latvijai” atbalstu.
Lai piedalītos konkursā,
nepieciešams
radīt
savu
interpretāciju Ziemassvētku eglei,
gatavojot to no nevajadzīgām
lietām, otrreizējām izejvielām
vai citām lietām, kas parasti
neasociējas ar eglīti. Radītais
mākslas darbs ir jānofotografē,

jāaizpilda pieteikuma forma un
līdz 19. decembrim jāiesūta uz epastu laima.jeksina@zalajosta.lv.
Detalizēta informācija par eglītes
izveidi un pieteikšanu konkursam meklējama SIA „Zaļā josta”
mājas lapā www.zalajosta.lv.
Īpaši augstu vērtēti tiks tie darbi,
kas ir mākslinieciski skaisti, kā
arī absolūti unikāli un atspoguļo
vispārdrošākās
idejas
par
Ziemassvētku eglītes izskatu.

Žīguru skolēni iepazīst mūsu novadu
Žīguru pamatskolas vecāko
klašu skolēni, turpinot patriotu
nedēļas pasākumus, devās uz
kaimiņu novada centru Balviem,
kur savu ekskursiju programmu
uzsāka ar Balvu novada muzeja
apmeklējumu. Skolas ekskursiju
laikā ir būts Rīgas, Ventspils,
Siguldas, Cēsu, Rundāles, Bauskas un citos muzejos, bet kaimiņi
mazliet piemirsti. Nesen muzejs
ir pārvācies uz jaunām telpām
Balvu muižas vecajā klētī, kas ir
atremontēta, pārbūvēta un speciāli
pielāgota muzeja vajadzībām.
Kopā ar muižas pārējo ēku kompleksu, Lāča dārzu, muižas parku
un pieminekli Latgales partizānu
pulka cīnītājiem, ir izveidojies
kompakts apskates objekts.
Muzeja kolektīvs nodarbojas ar aktīvu pētniecības darbu
Balvu novada vēsturē, par ko
liecina nesen muzeja telpās
un izbraukumā pa novadu
notikušais starptautiskais vairāku
dienu zinātniski pētnieciskais

seminārs. Par muzeja kolektīva
attieksmi liecina arī fakts, ka
mūsu apmeklējumam durvis
tika atvērtas krietnu brīdi pirms
oficiālā darba laika sākuma.
Jaunas telpas laikam rosina
jaunu pieeju meklējumos muzeja ekspozīciju izveidošanā, jo
te nevar ieraudzīt tradicionālos
stendus, kas vēstītu par Balvu
izaugsmi no sentēvu laikiem
līdz pat mūsdienām, lai gan
mamuta ilkni un senču darba
rīkus, rotaslietas apskatīt tāpat ir
iespējams. Katra telpa ir veltīta
kādam notikumam, cilvēka
dzīvei – šoreiz meiteņu interesi
vairāk piesaistīja ekspozīcija par
Latvijas dažādu novadu tautu
tērpu attīstības vēsturi laikmetu
gaitā, kā arī krāšņie tērpu paraugi.
Nedalītu uzmanību izraisīja Balvu Tautas teātrim veltītā izstāde,
jo te katrs varēja iejusties princeses un karaļa lomā, piemērīt
kroņa lielumu, pacilāt zobenus
un apjomīgus kausus, pat izsaukt

kādu uz dueli ar īstām divkaujas
pistolēm.
Lāčplēša dienas atskaņās
skolēni vēl pakavējās telpā, kur
eksponāti stāsta par Brīvības
cīņām mūsu novadā, pavērot
fotoattēlus no Latgales partizānu
pulka vēstures.
Muzeja
apmeklējums
noslēdzās pagrabstāvā, kur lieliski
saglabājušās mūrētās ķieģeļu
velves un senatnes elpa jūtama
vislabāk. Tagad pagraba telpās
notiek teatralizēti pasākumi,
tiek veidota ekspozīcija, kas
veltīta ugunsdzēsēju darbam, bet
kādreiz zem liektajām velvēm
atradās gan produktu glabātuve,
gan ieslodzījuma vieta.
Muzeja darbinieces laipni
aicināja muzeju apmeklēt arī
pašus mazākos skolnieciņus, jo
speciāli priekš viņiem ir sagatavota darbošanās un ekskursijas
programma.

Balvu Sporta skolas cīkstoņi atkal
iepriecina
2. - 3. decembrī Lietuvā,
Šauļos, notika starptautisks
turnīrs grieķu-romiešu cīņā
“Atžalynas”. Turnīrā piedalījās
vairāku Lietuvas pilsētu cīkstoņu
komandas, cīkstoņi no Svetlogorskas (Krievija), kā arī Polijas, Baltkrievijas un Latvijas
– Liepājas, Rīgas, Saldus, Daugavpils un Balvu cīkstoņi.

Sacensības notika divās
vecuma
grupās.
Vecākajā
grupā (16 - 18 gadus veciem)
svara kategorijā virs 85 kg par
sacensību uzvarētāju kļuva Balvu
Sporta skolas audzēknis Dmitrijs
Dubrovs, bet jaunākajā vecuma
grupā (2000.g. dzimušiem un
jaunākiem) par uzvarētāju svara
kategorijā virs 50 kg kļuva Jānis

Stepanovs un pirmo vietu svara
kategorijā 44 kg ieguva Edvards
Kokorevičs, bet Dāvis Akmens
svara kategorijā 44 kg ieguva
otro vietu. Visvieglākajā svara
kategorijā (līdz 32kg ) trešo vietu
ieguva Vjačeslavs Naumenko.
Treneris Konstantīns Titorenko
ir gandarīts par audzēkņu
panākumiem.

7.

Iespēja veiksmīgi
uzsākt savu biznesu!

2011. gada 16.decembrī laikā
no plkst. 11.00 līdz 13.00 Latgales aparātbūves tehnoloģiskā
centra (LATC) biznesa inkubators (BI) „IDEJU VIESNĪCA
Balvi” sadarbībā ar Balvu novada
pašvaldības
aģentūru
„Ziemeļlatgales biznesa centrs”
organizē bezmaksas semināru, lai
veicinātu sabiedrības informētību
par veiksmīga biznesa uzsākšanas
iespējām Latgales reģionā.
Semināra mērķis ir uzrunāt
sabiedrību un sniegt plašāku
informāciju par iespējām veidot savu biznesu sadarbībā ar
BI „Ideju Viesnīca Balvi”, kas
nodrošina plašu pakalpojumu
klāstu un atbalsta instrumentus
jauniem komersantiem uzsākot
uzņēmējdarbību. Semināra ietvaros galvenā uzmanība tiks
vērsta uz „Ideju Viesnīca Balvi”
nozīmes, iespēju un atbalsta

skaidrošanu sabiedrībai. Semināra
dalībniekiem tiks sniegta iespēja
piedalīties diskusijā un uzdot sev
interesējošus jautājumus saistībā
ar pretendēšanu BI. Tāpat tiks
uzklausīti gan Ziemeļlatgales
biznesa centra noteiktie darbības
virzieni un plānotās aktivitātes,
gan Balvu novada pašvaldības
un finanšu un attīstības nodaļas
pārstāvju redzējums un ieceres
uzņēmējdarbības vides attīstībai
Balvu novadā.
Dalībai seminārā var pieteikties līdz 15.decembrim, rakstot
uz e-pastu: elina.puspure@inbox.lv vai mob. tālr. 28634788.
Informāciju sagatavoja:
Elīna Pušpure
LATC, Ideju Viesnīca Balvi
Mob.: 28634788
e-pasts: elina.puspure@inbox.lv

Noskaidroti konkursa „Mis
un Misters Balvi – 2011”
dalībnieki
10.decembrī Balvu Kultūras
un atpūtas centrā pulcējās skaistumkonkursa „Mis un Misters
Balvi – 2011” atlases dalībnieki.
Pieteicās 24 jaunieši – 9 puiši un
15 meitenes. Izvēle nebija viegla
un tāpēc tā notika divās kārtās
– pirmajā dienā tika atlasīti 7
zēni un 7 meitenes. Žūrija runāja
ar katru pretendentu par dažādām
tēmām. Otrajā atlases kārtā pretendentiem bija jāparāda runas
prasmes, dejas māka un defilē.
Pasākuma producents Ivars
Saide (Čivix) pastāstīja, ka Balvos skaistumkonkursa kvalitāte
ir Latvijas mērogā loti augstu
novērtēta. Piedalīšanās tajā ir
laba iespēja jauniešiem veidot
savu karjeru. Jauniešus atlases
konkursā vērtēja pasākuma
producents Ivars Saide, Balvu

Kultūras un atpūtas centra direktore Anita Strapcāne, Balvu
Mis un Misters” konkursante
Evita Stepāne, kura pārstāvēja
Latviju starptautiskajā konkursā
Ķīnā, deju un kustību pedagoģe
Iluta Balule, horeogrāfe Valērija
Olekša, kultūras pasākumu organizatore Balvos Inese Buliņa
un Misters Balvi 2010 Kristiāns
Alpe.
Uz konkursa finālu izvirzīti
Elīna Aleksejeva, Alise Feldmane, Elīna Petuškova, Diāna
Papina,
Laura
Aleksejeva,
Mārtiņš vīksna, Aleksandrs
Sņegovs, Kārlis Vanags, Mārtiņš
Logins, Raimonds Logins.
Jau šonedēļ jaunieši uzsāk
nopietnus
treniņus konkursam, kas notiks 2012.gada
11.februārī.

Tiek meklēti jaunā koncertšova „Dziedi savai
pilsētai” dalībnieki – Balvu pilsētas un novada
dziedošie iedzīvotāji!
Ja Tev patīk dziedāt un Tu
sapņo par uzstāšanos plašas auditorijas priekšā, ja vēlies atklāt
savu talantu arī citiem, tad šī
iespēja ir tieši Tev – nāc un
pierādi sevi jaunajā koncertšovā
„Dziedi savai pilsētai”! Vecumam nav nozīmes!
Dziedošie pilsētas un novada
iedzīvotāji!
Mēs ūs gaidām uz atlasi
pārsteidzošākajam
un
krāšņākajam
koncertšovam
„Dziedi savai pilsētai”, kas notiks 29.janvārī plkst. 11.00 Balvu
Kultūras un atpūtas centrā, sagatavojiet vienu dziesmu, nāciet un
uzdrīkstieties!
Pieteikuma anketu jautājiet

Balvu Kultūras un atpūtas centrā,
vai sekojiet līdzi publikācijām
vietējā avīzē! Anketa ir jāaizpilda
un jāsūta uz adresi Purvciema iela 46-62, Rīga,
LV 1082
Anketu iespējams iesniegt arī
elektroniski – www.dziedisavaipilsetai.lv
Šova
galvenie
varoņi
būs tieši pilsētas un novada
dziedošie iedzīvotāji – skolotāji,
pensionāri, deputāti, uzņēmēji un
daudzi, daudzi citi, kas priecēs
un pārsteigs ar savu sniegumu
ikvienu!
Koncerta
šovu
klātienē
iespēja ikvienam vērot būs 24.
februārī plkst. 19.00 Balvu

Kultūras un atpūtas centrā! Programmas vadītāja būs kolorītā
aktrise un humoriste Jolanda
Suvorova, kura klausītājiem sola
patiesi aizraujošu, pārsteidzošu
un krāšņu šovu ar asprātīgiem
dialogiem,
komiskām
un
melodrāmiskām situācijām un
protams – skanīgām un visiem
līdzi dziedamām dziesmām!
Biļetes uz šovu iespējams
iegādāties
Balvu
Kultūras
un atpūtas centrā: Ls 3,iepriekšpārdošanā un Ls 4,pasākuma dienā!
Uz tikšanos šovā!
Pasākuma organizatori Balvu
Kultūras un atpūtas centrā
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“Balvu Novada Ziņas”, 2011.gada 15.decembris

Tas nav brīnums,
Tas nav pārsteigums,
Tās ir Ziemassvētku
atlaides !!!

Sagaidot 2012.gadu
12% atlaide visām precēm.
Bezmaksas piegāde pirkumiem
virs Ls 200!!!
Prece uz līzinga
*Atlaides spēkā no 12.12. - 31.12.
**Atlaides netiek piemērotas akcijas precēm
SIA Ozolmājas būvmateriālu veikalos
			

Balvos Ezera 5, t.64522589
Viļakā Abrenes 32, mob.t.27874658

Tradīciju kalendāra
Ziemassvētku eglīti
atvēršana
Balvu

Iedegsim

novada bērniem
līdz 16 gadiem ar īpašām
vajadzībām
21.decembrī
pulksten 13.00
Balvu novada
Sociālā dienesta
3. stāvā ,

informatīvais telefons
64521997
Ir tik daudz un dažādu
tradīciju – gan pārmantotas no
mūsu senčiem, gan tādas, kuras
radušās laikiem un cilvēkiem
mainoties, gan arī tādas, kas arvien vairāk tiek pārņemtas no
citām tautām.
Vienas no jaukākajām ir
svētku svinēšanas tradīcijas. Tās
mūsu ikdienas dzīvē ienes prieku.
Tāpēc kā krāšņs mirklis ziemas
BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 2 reizes mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl.. Nr. 90009115622

A F I Š A

Balvi
16.decembrī plkst.18.00 RIČU KĀZAS. Jauna koncertprogramma. Piedalās Anna Dribas. Biļešu iepriekšpārdošana. Balvu Kultūras
un atpūtas centrā
17. decembrī no plkst.10.00-15.00 Ziemassvētku dāvanu tirdziņš.
Mājražotājus lūdzam pieteikties līdz 15.decembrim Balvu Kultūras
un atpūtas centrā.
17. decembrī plkst.15.00 Tradīciju kalendārs. Ziemassvētki. Balvu Novada muzejā.
18.decembrī plkst. 16.00 „GAISMA NĀK!” – ceturtās sveces iedegšana Adventa vainagā kopā ar Balvu Valsts ģimnāzijas
audzēkņiem un skolotājiem. Balvu Kultūras un atpūtas centrā
18.decembrī plkst.16.30 Dramatiskās kopas „Redzēt ar sirdi”
literāri-muzikāls uzvedums Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Ieeja
bezmaksas.
19.decembrī plkst.19.00 Ukrainas Liliputu cirks Balvu Kultūras
un atpūtas centrā. Biļešu iepriekšpārdošana.
20.decembrī plkst.16.00 Latvijas Leļļu teātra labdarības izrāde.
„Rūķis – sveču lējējs” Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Ieeja bezmaksas.
20.decembrī plkst.17.00 Radošās aktivitātes „Eņģeļu darbnīcas”
Balvu bērnu un jauniešu centrā
23.decembrī Balvu Mākslas skolas mācību semestra noslēguma
pasākums „Balti nāca ziemassvētki”.
25.decembrī plkst. 21.00 Ziemassvētku balle Balvu Kultūras un
atpūtas centrā. Muzicē „Ex Kaimiņi”.
26.decembrī plkst.15.00 Tautas pūtēju orķestra „Balvi”
Ziemassvētku koncerts Balvu Kultūras un atpūtas centrā.
27.decembrī
plkst.15.00
Eglītes
sarīkojums
bērniem
„Gaismiņa un Uguntiņa” Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Biļešu
iepriekšpārdošana.
27.decembrī plkst.15.00 Pagraba stāsti Balvu novada muzejā
28.decembrī plkst. 10.00 Kolēģi Antonu Slišānu pieminot, Latgolys folklorys vuokuma konkursa „Apleicīne” noslēguma pasākums
Balvu centrālajā bibliotēkā
29.decembrī plkst. 19.00 Balvu novada uzņēmēju balle Balvu
Kultūras un atpūtas centrā. Muzicē grupa „Kantoris 04”.
30.decembrī plkst. 19.00 Balvu sporta skolai – 50. Svinīgs
sarīkojums Balvu Kultūras un atpūtas centrā.
1.janvārī plkst. 0.30 Jaungada salūts pie Balvu Kultūras un atpūtas
centra.
1.janvārī plkst. 01.00 Jaungada balle kopā ar grupu ,,Otto”.
Balvu pagasts
28.decembrī plkst.19.00 Gada izskaņas koncerts „Iededz sveci
mijkrēslī zilā” Piedalās Balvu pagasta, Vectilžas pagasta pašdarbnieki.
Balvu pagasta Tautas namā.
Decembra mēnesī - gada nogalē Ziemassvētku vecītis un rūķi
apmeklēs pirmskolas vecuma bērnus, kuri neapmeklē bērnudārzu
mājās
Bērzkalnes pagasts
23.decembrī plkst.13.00 Ziemassvētku eglīte pagasta bērniem
Bērzkalnes pagasta pirmsskolas izglītības iestādes zālē
29.decembrī plkst.20.00 Vecgada pasākums Bērzkalnes pagasta
iedzīvotājiem
Bērzpils pagasts
26.decembrī plkst.19.00 Ziemassvētku koncerts un balle Bērzpils
Saieta namā
Briežuciema pagasts
19.decembrī plkst.14.30 Egles iedegšana Briežuciema pagasta
centrā
23.decembrī plkst. 9.00 Eglīte pirmsskolas un sākumskolas
bērniem Briežuciema pamatskolā
30.decembrī plkst.20.00 Gada noslēguma koncerts. Balle.
Briežuciema Tautas namā.
Lazdulejas pagasts
28.decembrī plkst.11.00 Ziemassvētku eglīte bērniem Lazdulejas
pagasta pārvaldes zālē
Krišjāņu pagasts
26.decembrī Ziemassvētku pasākums
Kubulu pagasts
25.decembrī plkst.15.00 Eglītes sarīkojums pagasta mazuļiem,
kas neapmeklē bērnudārzu un skolu. Kubulu Kultūras namā
25.decembrī plkst.19.00„Nāciet, ļaudis, skatīties, Kādas brauca
ķekatiņas....” - Ziemassvētku koncerts, danči Kubulu Kultūras namā
Tilžas pagasts
18.decembrī plkst.16.30 Ukrainas Liliputu cirks Tilžas kultūras
namā
25.decembrī plkst. 19.00 Svētku koncerts – piedalās pagasta
pašdarbības kolektīvi. Balle. Spēlēs grupa “Draugi”
Vectilžas pagasts.
22.decembrī plkst.11.00 Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma
bērniem Vectilžas Sporta un atpūtas centrā
27.decembrī plkst.11.00 Pensionāru pasākums,, Ak, šī dzīve,
dzīvīte…” Vectilžas Sporta un atpūtas centrā
30.decembrī plkst.20.00 Koncertuzvedums ,,Balto domu laikā”
Plkst.22.00 balle, spēlē grupa „Ceļā” Vectilžas Sporta un atpūtas
centrā
Vīksnas pagasts
26.decembrī Koncerts Ziemassvētku noskaņās. Vīksnas skolas
sporta zālē.

vienmuļajā dienu ritējumā tiek
gaidīts Ziemassvētku laiks, kurš
līdzi sev nes milzīgas tradīciju
bagātības.
Mums latviešiem ir savs īpašs
un neatkārtojams kultūras mantojums. Cik aktuāla ir seno latviešu
tradīciju ievērošana mūsdienās?
Kādas ir mūsu ģimenes un tautas tradīcijas? Nāc uzzini, atklāj
un varbūt pastāsti arī citiem.
Gaidīsim!
Norēķinu konts:
Reģistrācijas numurs
Izdevumu sagatavoja Ilona Vītola
SEB banka
000703136
Redakcijas adrese: Bērzpils iela 1A, Balvi.
UNLALV2X
Bezmaksas
Publicētie materiāli ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli. Par fakLV93UNLA0050014291739 Tirāža: 5000 eksemplāri tu, skaitļu pareizību, kā arī par sludinājumu tekstiem atbild to autors.
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